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யஹம் - உலகங்கள் அதனத்ைிற்கும் பரமபிைாவான சிவபபருமாதனயும் அவ்வுலகங்கள் அதனத்ைிற்கும்
அருள் அன்தனயான உமா மதகஸ்வரிதயயும் அவர்களின் பிள்தளயான கதணசப் பபருமாதனயும்
நமஸ்காரஞ்பசய்து. இந்ைச் சிவைத்துவ புராணத்தை வர்ணிக்கிதேன்.
1. புராண வரலாறு
முன் ஒரு காலத்ைில், தநமிசாரண்ணியம் எனும் வனத்ைில் வசிப்பவர்களான ைவ முனிவர்கள்
அதனவரும் அைிவிநயபக்ைிதயாடு, வியாஸ மகரிஷியின் சிஷ்யரும் நற்குணங்கதளயுதைய வருமான
சூைமா முனிவதரப் பார்த்துப் பின்வருமாறு தகட்ைார்கள்.
மகாபாக்கியசாலியான சூை முனிவதர! நீங்கள் நீண் ை பநடுங்காலம் சிரஞ்சீவியாகச் சுகத்தைாடு
வாழ்வர்களாக!
ீ
ைாங்கள் ைங்களிைம் சிலவற்தேக் தகட்க விரும்புகிதோம். நீங்கள் வியாஸ பகவானது
ைிருவருளால் கிருை கிருத்ைியர் என்ே ைன்தமதய அதைந்ைவர். கைந்ை காலத்ைில் நைந்ைதவகதளயும்
நிகழ்காலத்ைில் நைப்பதவகதளயும் இனிவரும் காலத்ைில் நைக்கப் தபாகும் விருத்ைாந்ைங்கதளயும்
அேிந்து பசால்லக் கூடிய ஆற்ேல் பதைத்ை ைிரிகால ஞானியாைலால் ைங்களுக்குத் பைரியாை விஷயம்
துளியுமிராது! குருவான வியாஸ பகவானின் கருதணயால் அதனத்தும் சுலபமாகச் பசய்யப்பட்ைன.
நீங்கள் ையவு பசய்து சர்தவாத்கர்ஷமான சிவபபருமானின் ைத்துவத்தையும். அவருக்குரிய சிேந்ை பூதஜ
முதேதயயும் பரமசிவனாரின் பற்பலவிைமான சரித்ைிரங்கதளயும் எங்களுக்குக் கூேியருள தவண்டும்.
நிர்க்குணனான மதகஸ்வரன் எப்படிச் சகுணனாகிோர்? நாங்கள் சிவைத்துவத்தை நன்ோக விசாரித்து
அேிந்ைவர்களால் மகாதைவரும் உலகத்ைிற்கு சுகம் நல்குபவருமான சங்கரன் என்னும்
ைிருப்பபயதரயுதைய பகவான் இந்ை உலகப் பதைப்புக்கு முன்பும் பதைப்பின் மத்ைிய காலத்ைிலும்
முடிவான பிரளய காலத்ைிலும் எவ்விைமாக இருக்கிோய்? அவர் எப்படித் தைாற்ேமளிக்கிோர்? எப்படிப்
பிரசன்னமாகி இவ்வுலகங்கதள முன்னிட்டு அவர் எத்ைதகய பயன்கதளக் பகாடுக்கிோர்? எந்ை
உபாயத்ைினால் சர்தவஸ்வரன் விதரவாகப் பிரசன்னமாவார்? இவற்தேயும் இன்னும் நாங்கள் தகட்காை
விஷயங்கதளயும் உத்ைம் விரை சீலரான ைாங்கள் பசால்ல தவண்டும்? என்று சவுனகர் முைலான
முனிவர்கள் விருப்தபாடு தகட்கதவ சூைமாமுனிவர் மிகவும் உற்சாகத்தைாடு கூேலானார்.
2. தஜாைிலிங்கம் தைான்ேிய கதை
முனிவர்களில் சிேந்ைவர்கதள! நீங்கள் இப்பபாழுது என்னிைம் தகட்ை விஷயங்கதளப் தபாலதவ
முன்பபாரு சமயம் நாரை முனிவர் பிரம்ம ஞானத்தை அேிவைற்காக அவரது பிைாவான நான்
முகப்பிரும்மாதவக் தகட்ைார். அைன் விவரத்தைச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள். அந்ைதணாத்ைமர்கதள
ைிரிதலாக சஞ்சாரியான நாரை முனிவர் எல்லா உலகங்களிலும் சஞ்சரித்து வரும்தபாது பரமாத்மாவான
சிவபபருமானின் ைத்துவத்தை அேிவைற்காக அவரது ைிருப்பபயதரச் சிந்ைித்துக் பகாண்தை ைம்
ைந்தையான பிரும்ம தைவரிைம் பசன்ோர் பிரம்மாதவ அவர் வணங்கி விட்டுப் பின் வருமாறு தகட்ைார்.
பிைாதவ! பிரமஞானிகளில் சிேந்ைவதர இவ்வுலகங்கதளயும் உயிரினங்கதளயும் பதைத்து பிைா மகனாக
விளங்கும் சிருஷ்டி கர்த்ைாதவ ைங்கள் ையவினால் உத்ைமமான விஷ்ணுவின் மகத்துவம் முழுவதையும்
பக்ைி மார்க்கத்தையும் ஞான மார்க்கத்தையும் பசயற்கரிய ைவமார்க்கத்தையும் ைானமார்க்கத்தையும்
அேிந்தைன். ஆனால் சிவபபருமானது ைத்துவத்தையும், விைிப்படிக் கிரமமாகச் பசய்யதவண்டிய
அவருதைய பூதஜதயயும் அவரது சரிைங்கதளயும் நான் அேிந்து பகாள்ளவில்தல. நிர்க்குணமான
சிவைத்துவத்தைப்பற்ேி, சர்வஞானியான ைங்கதளத் ைவிர தவறு யாதர நான் தகட்கப்தபாகிதேன்?
ஆதகயால் சிவபபருமானது மகிதமதயயும் உலகுய்ய அவரால் அருளப்பட்ை விரைங்கதளயும் அவற்ோல்
அவர் மகிழ்ந்து உலகங்களுக்கு எந்பைந்ைப் பயன்கதளக் பகாடுக்கிோதரா அவற்தேயும். சிவலிங்க

உற்பத்ைிதயயும் அவர் பார்வைிதய மணந்ை ைிருக்கல்யாண மதகாத்சவத்தையும் நான் தகட்காை
பிேவற்தேயும் பசால்ல தவண்டும். இந்ை விஷயங்கதளப் பற்ேி முன்பு நான் பலரிைம் பலவிைமாகக்
தகட்டிருந்துங் கூை எனக்குத் ைிருப்ைி ஏற்பைவில்தல. என்ோர், நாரைர். ைம் தகை சம்பூைரான நாரைர்
அவ்வாறு தகட்ைதும் பிைா மகனான நான்முகப் பிருமதைவர் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
நாரைா! எதைக் தகட்பைனால் எல்லா உலகங்கட்கும் எல்லாவிைப் பாவங்களும் ஒழிந்து தபாகுதமா
அத்ைதகய சிவபபருமானது மிகச்சிேந்ை ைத்துவத்தையும் அவருதைய அற்புைமான ைிருவுருவத்தையும்
என்னாலும் மகாவிஷ்ணுவினாலுங்கூை சரியாக அேிய முடியவில்தல. ஆயினும் எனக்குத்
பைரிந்ைவதரயில் பசால்லுகிதேன் தகள் நாரைா! அஸைாத்மகாமகவும்ஸைாத் மகமாயும் இருக்கிே இந்ை
உலகம் எப்பபாழுது கண்ணுக்குப் புலப்பைாைைாக ஆகிவிடுகிேதைா, அப்பபாழுது வியாபைி ரூபமான (ஒப்பு
நிதேவுருவான) பிரமமாக ஆகவிடுகிேது. அப்பபாழுது அந்ைப் பிரம்மஸ்தூலமும் (பருதமயும்) அல்ல
சூக்ஷ்மமும்(நுண்தமயும்) அல்ல; உற்பத்ைியுதையதும் அல்ல; நாசம் அதைவதும் அல்ல; அது உயர்ந்ை
சக்ைியத்தையும் மிகச் சிேந்ை அேிதவயும் உதையைாகிேது. அத்ைதகய பிரமத்தை தயாகியர்கள்
எப்பபாழுதுதம ஞானக் கண்ணால் பார்க்கிோர்கள். யாவுமாகியும் சிேந்ைைாகவும் விளங்கிய அந்ைப்பிரமம்
ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் வழங்கியது சிலகாலம். கழித்ை பிேகு, அந்ைப் பிரம்மத்ைிற்கு இச்தச
உண்ைாயிற்று. அதைப் பிரகிருைி என்றும் மூலகாரணம் என்றும் பசால்வார்கள்.
அந்ைப் பிரகிருைி என்பவள் எட்டுக் தககதளயும் விசித்ைிரமான ஆதைதயயும் ஆயிரம் பூரணச்
சந்ைிரர்களுக்குச் சமமான முகத்தையும் உதையவள். அதநகவிைமான ஆபரணங்கதள அணிந்ைவள்,
அதனத்ைிற்கும் காரணமானவள், அழகு முைலியவற்ோல் அத்விைீ தயயாகவும் புருஷக் கலப்பால்
ஸ்ைலைீ தயயாயும் இருக்கிே அந்ை மாயாதைவியானவள், எந்ைப் பிரமத்ைினைமிருந்து எந்ைக் காலத்ைில்
தைான்ேினாதளா, அந்ைப் பிரமத்ைினிைமிருந்தை அதை காலத்ைில் புருஷனும் உண்ைானான். அவ்விருவரும்
ஒன்று தசர்ந்து தயாசதன பசய்வைில் ஆவல் பகாண்ைவர்களாய். நாம் இருவரும் யாது பசய்ய தவண்டும்?
என்று ஒருவதராபைாருவர் தயாசித்ைார்கள், இவ்வாறு அவர்கள் தயாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் தபாது

மங்களகரமான ஒரு வாபனாலி வாக்கு, உங்களுக்குத் தைான்ேிய சந்தைகத்தைப் தபாக்க, நாங்கள் இருவரும்
ைவஞ் பசய்ய தவண்டும் என்று கூேியது. அந்ை வாக்தகக் தகட்க பிரகிருைி, புருஷன் ஆகிய இருவரும்
மிகக் கடினமான ைவம் புரிந்ைார்கள். நாரைா! கவனமாகக் தகள்! தயாக மார்க்கத்தை முக்கியமாகக் கருைிய
அந்ைப் பிரகிருைியும், புருஷனும் எவ்வளவு காலம் கழித்து ைவ நிதலயிலிருந்து கண் விழித்து, ஆஹா
நம்மால் எவ்வளவு காலம் ைவம் பசய்யப்பட்ைது? என்று வியந்ைார்கள், அப்தபாது அவ்விருவருதைய
தைகங்களிலிருந்து பலவிைமான நீர்ப் பபருக்குகள் உண்ைாகி, சகல உலகங்களிலும் வியாபித்ைது
எல்தலயற்ேைாகவும் பைாட்ைவுைதன பாபத்தை தபாக்குவதுமான அந்ைத் ைண்ண ீரானது பிரமரூபமாக
ஆயிற்று.
அப்தபாது புருஷன் மிகவும் கதளப்பதைந்து பிரகிருைியுைன் தசர்ந்து, அந்ை ஜலத்ைில் பற்பலகாலம்
பிரியத்தைாடு துயில்பகாண்ைான். அந்ை மஹாத்மாவான புருஷனுக்கு, அந்ை ஜலசயன காரணத்ைால்,
நாராயணன் என்ே பபயர் வழங்கலாயிற்று. அந்ைக் காலத்ைில் அவர் களிருவதரயும் ைவிர தவபோன்றும்
உண்ைாகவில்தல. பிேகு பரமாத்மா சம்பந்ைமான ைத்துவங்கள் உண்ைாயின பிரகிருைியினிைத்ைில்
மஹத்தும் அந்ை மஹத்ைினிைத்ைில் ஸத்வம், இராஜஸம் ைாமஸம் என்ே முக்குணங்களும்
அம்முக்குணத்ைிலிருந்து ஸப்ைம்; ஸ்பரிசம், ரூபம், ரஸம், கந்ைம்(ஓதச ஊறு, ஒளி, சுதவ, நாற்ேம்) என்ே
பஞ்ச ைன் மாத்ைிதரகளிலிருந்து, ஆகாயம் வாயு, தையு, அப்பு பிருத்வி என்ே பஞ்ச பூைங்களும் (வானம்,
காற்று, பநருப்பு, நீர் , நிலம், என்ே ஐம்பபரும் பருப்பபாருட்களும்) அப்பஞ்ச பூைங்களிைமிருந்து, வாக்கு, பாைம்,
பாணி பாயுரு உபஸ்ைம் என்ே கண்தமந்ைிரியங்களும் (வாய், கால், தக, மலவாய், கண், மூக்கு, பசவி என்ே
ஞான இந்ைிரியங்களும்) (ஐம்பபாேிகளும்) மனம், புத்ைி, சித்ைம் என்ே அந்ைக் கரணங்களும்,

(உட்கருவிகளும்) தைான்ேின. இத்ைத்துவங்களுக்கு இவ்வாறு எண்ணிக்தகப்பட்ைது. பிரகருைி புருஷதனத்
ைவிர அத்ைத்துவங்கள் ஜலமாயமாகும். இருபத்து நான்கு ைத்துவங்களுைன் தசர்ந்துள்ள அத்ைத்துவங்கள்
பிரகிருைி புருஷர்களால் ஒன்ோகச் தசர்க்கப்படுகிேது.

அத்ைதகய ைத்துவத்தைத் ைன் சுவாைீ னப் படுத்ைிக் பகாண்டு பிரமஸ்வரூபமான ஜலத்ைில் நித்ைிதர
பசய்யும் தைவனான நாராயணனது நாபியிலிருந்து எண்ணிேந்ை இைழ்களுைன் கூடியைாகவும் ைாதுக்களால்
பரவியைாகவும், பலதயாசதன அகல உயரமும், பல தகாடி சூரிய காந்ைியும் பகாண்ைைாகவும் தபரழகுள்ள
அைி உன்னைத் ைாமதர மலர் ஒன்று தைான்ேியது அந்ைத்ைாமதர மலரிலிருந்து ஹிரண்யகர்ப்பனான நான்
புத்ைிரனாக உைித்தைன். நாராயணனுதைய தமாகமாதயயால் நான் யார் ? எங்கிருந்து தைான்ேிதனன்? நான்
யாது பசய்ய தவண்டும்? நான் யாருக்கு புத்ைிரன்? என்தன உண்டு பண்ணியவர்கள் யார்? இவ்வாோன
தயாசதனகளிலும் சந்தைகங்களிலும் ஆழ்ந்ைிருந்ை எனக்கு ஒன்றும் நிச்சயமாகத் தைான்ேவில்தல
மறுபடியும் நான் வந்ை காரணத்ைால் தமாகமதைந்தைன், பிேகு இந்ைத் ைாமதரயின் அடிப்பகுைி எங்கு
இருக்கிேதைா அங்கு நம்தம சிருஷ்டி பசய்ைவனும் இருப்பான் அைற்குச் சந்தைகதம இல்தல என்று
மதனாைிைம் பசய்து பகாண்டு ைாமதர மலரிலிருந்து கீ தழ இேங்கி அதநக ஆண்டுகள் ஒவ்பவாரு
நாளத்ைிலுஞ் சுற்ேியும் தமாகிைனான நான் உத்ைமமான அந்ைத் ைாமதரயின் அடிப்பகுைிதயக்
காணவில்தல. பிேகு சந்தைகத்தைாடு அைன் மலதரயதைய விரும்பிதனன். அைன் காம்பு விழியாகதவ
தமல் தநாக்கி ஏேிதனன். அப்தபாதும் மலரின் பமாக்தக நான் அதையவில்தல. இவ்விைமாக அக்காம்பின்
வழியிதலதய சுற்ேிக் பகாண்டிருந்தைன் ஆண்டுகள் பலவாயின க்ஷணதநரம் நான் கதளப்பதைந்து
மூர்ச்தசயாதனன், அப்தபாது ஒரு வாக்கு ைவஞ் பசய்! என்று மங்களகரமாக ஒலித்ைது அந்ை

வாபனாலிதயக் தகட்ை நான், பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ைவஞ் பசய்தைன். அப்தபாது, சங்கு, சக்கரம், கதை,
ஏந்ைிய ைிருக்கரங்கதளாடு ஸ்ரீ விஷ்ணுமூர்த்ைி எனக்கு அருள் புரிவைற்காக காட்சியளித்ைார்.
பிரகிருைிதயாடு உண்டு பசய்யப்பட்ை விஷ்ணுவின் அழகிய ரூபத்தைப் பார்த்ை நான் ஆனந்ைமதைந்தைன்.
ைங்கமயமான காந்ைிதயாடு பவளிக்கு ஸத்வகுணப்பிரைனாகத் தைான்ேியதபாைிலும் துஷ்ைர்கதள நாசஞ்
பசய்யும் பபாருட்டு உள்ளத்ைில் ைதபாகுணப்பிரைனாகவும் நாராயணனாகவும் யார் ஒருவர் என்
கண்களுக்குப் புலப்பட்ைாதரா, அத்ைதகய ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் மாதய வயப்பட்ை நான், அவதர நீ யார்? என்று
பசால் என்று தகட்தைன்.
அவ்வாறு தகட்ைதும் விஷ்ணு என்தனப் பார்த்து, நல்ல விரைமுதையவதன! அைா குழந்ைாய்! ஸத்வ
குணத்ைால் வியாபைனாக உன்தன நிர்மாணஞ் பசய்ைவனும் விஷ்ணுவும் நான்ைான் என்பதை

அேிந்துபகாள்! இவ்விஷயம் உண்தம! என்று புன்னதக பசய்ைார் அவரது வார்த்தைதயக் தகட்ைதும்
அவரது மாதய வசப்பட்டு, எப்படி குருவானவன் ைன் சீ ைதன எளிைாகப் தபசுவாதனா. அவ்வாறு பதைப்புத்
பைாழில் புரியும் என்தனப் பார்த்து அைா, குழந்ைாய் என்று பசால்கிோய். உன்தன மட்டும்
இவ்வுலகங்கதள உற்பத்ைி பசய்கிேவன் என்றும் மாதயதய வியாபிக்கச் பசய்யும் விஷ்ணு பவன்றும்
உலகங்கள் யாவற்தேயும் ைன்னிைத்ைில் தவத்துக் பகாண்டு இருப்பவன் என்றும் இரட்சிப்பவன் என்றும்
நீயும் என் தமாகத்ைால் இப்படிப் தபசுகிோய் அைற்காரணம் தவண்ைாமா அதைச் பசால் என்று தகட்தைன் ,
அைற்கு அந்ை விஷ்ணு நாதன உலக காரணன் என்னுதைய சரீரத்ைிலிருந்து ைான் நீ தய உண்ைானாய்
இவ்வுலகங்கதள உண்டு பசய்வைற்குண்ைான என்தன நீ மேந்து விட்ைாய். இந்ை விஷயத்ைில் ைவறு

உன்னுதையைல்ல. இது எனது மாதயயின் பசயல் பிரம்மாதவா: உண்தமயாகச் பசால்லுகிதேன். முன்பு
என்னால் உற்பத்ைி பசய்யப்பட்ை இருபத்து நான்கு ைத்துவங்களும் என்னிைத்ைிதலதய இருக்கின்ேன என்று
கூேினார் ஸ்ரீமந்நாராயணனுதைய அந்ை வார்த்தைதயக் தகட்டு தகாபங் பகாண்ை நான் நீ யார்? இவ்வளவு
தபசும் உன்தனயும் உண்டு பண்ணியவன் ஒருவன் இருக்கத்ைான் தவண்டும்! என்றுகூேி அவருைன்
ைீவிரமாக வாக்கு யுத்ைஞ் பசய்தைன், இவ்விைம் நாங்கள் இருவரும் வாைப் தபார் புரிந்து வன்முதேச்
பசயலில் ஈடுபட்ைதபாது எங்கள் இருவருதைய விவாைத்தைத் ைீர்ப்பைற்காகவும் எங்களுக்கு ஞானம்
தைான்ேச் பசய்யவும் எங்களிருவருக்கும் நடுதவ அைியற்புைமானபைாரு தஜாைிலிங்கம் உண்ைாயிற்று.
நாரைா! பல்லாயிரங்தகாடி ஜ்வாதலகளால் பூரணமாகவும் காலாக்கினிக்கு இதணயாகவும் நாசவிருத்ைிகள்
இல்லாைைாகவும் ஒப்பற்ேைாகவும் வாக்குக்கும் மனத்ைிற்கும் எட்ைாைைாகவும் பிரகாசம் இல்லாைைாகவும்
உலகங்கதள உண்டு பண்ணத்ைக்கைாகவும் விளங்கிய அந்ை தசாைிலிங்கத்ைின் சுைர்களால் மயக்க
நிதலயதைந்ை விஷ்ணு என்தனப் பார்த்து பிரம்மாதவ! நீ ஏன் யுத்ைஞ் பசய்கிோய்? நான் ஏன் உன்னுைன்
யுத்ைம் பசய்ய தவண்டும்? நம் இருவருக்கும் மத்ைியில் தைான்ேிய இந்ை லிங்கம் எப்படித் தைான்ேியது?
யாரால் தைான்ேியது? ஆகதவ இந்ை இைத்ைில் மூன்ோவது நபர் ஒருவர் இருக்கிோர். நம் இருவரின்
தபாராட்ைத்தையும் நிறுத்ைிக் பகாள்தவாம். அக்கினி மயமாக இங்தக தைான்ேியுள்ள இந்ை தஜாைிலிங்கம்

எங்கிருந்து உண்ைாயிற்று? அதை முைலில் கண்ைேிதவாம். நான்கு ைிதசகளிலும், விண்ணிலும்,
மண்ணிலும் இைற்குரிய ஆைாரம் எங்கிருக்கிேது என்று தைடிக் காண்தபாம் அைற்காக நீ அன்னப்
பேதவயின் உருவத்தை எடுத்துக் பகாண்டு காற்ேின் தவகத்தை விை விதரந்து பசன்று அைி தவகமாக
ஆகாயத்ைில் புகுந்து ஆராய தவண்டும், நானும் வராக வடிவம் (பன்ேியுருவம்) எடுத்ை இந்ை லிங்கத்ைின்
அஸ்ைிவாரத்தைதய பகல்லிட்பார்த்து விடுகிதேன்! என்று பசால்லிவிட்டு பன்ேி வடிவபமடுத்து பூமிதயத்
தைாண்டித் துதளத்துக் பகாண்டு பசன்ோர் நாரைா! நான் அன்னப் பேதவயின் வடிவபமடுத்து

வானபவளியில் பேந்து பசன்தேன், அழகான சிேகுைன் கூடிய நான் அன்று முைல் ஹம்ஸம் என்றும்
ஹம்ஸராஜன் என்றும் வழங்கப்பைலாதனன். ஹம்ஸ ஹம்ஸ என்று எவபனாருவன் பஜபம்
பசய்கிோதனா நான் அவனாகி விடுதவன். அன்னவிடிவம் ஏற்ே நான் ஆகாயத்ைில் காற்தேயும்
மனத்தையும் விை பவகு தவகமாக பேந்து பசன்தேன். ஸ்ரீ மந் நாராயணதனா. பத்து தயாசதன நீ ளமும்
பத்து தயாசதன அகலமும்தமருமதல தபான்ே உைலும் நாகங்களும் கூர்தமயான தகாதரப் பற்களும்
ஊழிக் காலச் சூரியனுக்குச் சமமான காந்ைியும் நீண் ை மூக்கும், பபருங்குரலும், சிறு கால்களும்
மதனாதவகமும் பகாண்ை ஸ்தவை வராக (பவண்பன்ேி) வடிவம் பபற்று பூமிதயத் தைாண்டிக் பகாண்தை
பாைாளதலாகத்ைிற்குச் பசன்ோர். அவ்வாறு பசன்ே ைிருமால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வதர அந்ை

தஜாைிலிங்கத்ைின் அடிதயக் கண்ைேிய முடியாமல் பாைாளதலாகத்ைில் தைடிக் பகாண்டிருந்ைார் அன்று
முைல் எல்லா உலகங்களிலும் ஸ்தவைவராக கற்பம் தைான்ேியது.
3. ஹரி அயனுக்கு வரமளித்ைல்
முனிவர்கதள! பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும் முதேதய ஹம்ஸ வடிதவயும் வராக வடிதவயும் எடுத்துக்
பகாண்டு ஆகாயத்ைிலும் பூமியிலும் சஞ்சாரம் பசய்யச் பசன்ே பிேகு நைந்ைவற்தேச் பசால்லுகிதேன்
தகளுங்கள்! என்று சூை முனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார். பிேகு பிரும்மதைவர் நாரைதரப் பார்த்துச்
பசால்கிோர். வராக அவைாரபமடுத்ை மகாவிஷ்ணு பவகுகாலம் சுற்ேியும் அந்ை லிங்கத்ைின் அடிவாரத்ைின்
ைைத்தைக்கூை காண முடியவில்தல அந்ை தஜாைிலிங்கத்ைின் முடிதயக் காண்பைற்காக ஆகாயத்ைிற்கு

அன்னமாகப் பேந்து பசன்ே நான் விைாமுயற்சிதயாடு முயன்தேன் அைன் விதளவாக நான் இதளத்துக்
கதளத்து அந்ை லிங்கம் இருந்ை இைத்ைிற்தக வந்து தசர்ந்தைன். அது தபாலதவ ஸ்ரீ மந்நாராயணரும்
மிகவும் இதளத்தும் கதளத்தும் என்தனப் தபாலதவ புேப்பட்ை இைத்ைிற்தக ைிரும்பி வந்து தசர்ந்ைார்.
அன்னமாகவும் வராகமாகவும் இருந்ை நாங்கள் இருவரும் அந்ை லிங்கஸ்வரூபியான சிவபகவாதன
நமஸ்கரித்தைாம். அந்ை நிதலயில் நாங்கள் இருவருதம அவ்வாறு ஏன் பசய்தைாம் என்று சிந்ைித்தைாம்
ஒருவருக்பகாருவர் சண்தையிட்ை நாங்கள் இருவருதம ஒன்ோகச் தசர்ந்து ஒன்தே வணங்கும் நிதல ஏன்
ஏற்பட்ைது என்று எண்ணிதனாம். மாதயயில் வல்ல மகா விஷ்ணுவும் வித்தையில் வல்ல நானும் அந்ை
லிங்கத்தை வணங்க தவண்டுமானால் அத்ைதகய மாதய அந்ை லிங்கத்ைிற்குரிய பகவானின் மாதய
என்பதை அேிந்தைாம். இத்ைன்தமயானது ைான் என்று எண்ணக் கூைாைைாகவும் பபயரும் பசயலும்

இல்லாைைாகவும் லிங்கம் இல்லாைைாகவும் பக்ைர்களுக்கு அருள் பசய்யும்படி லிங்கத்ைின் ைன்தமதய
அதைந்ைைாகவும், பரமதயாகிகளுக்கும் புலப்பைாைைாகவும் விளங்கிய அந்ை தஜாைிலிங்க உருவத்தை மன
உறுைியுைன் வணங்கிய நாங்கள் இருவரும் ஆண்ைவதன! அதனத்ைிற்கும் மூலக்காரணதன! உம்
சுயவடிதவ நாங்களேிதயாம்! நீர் யாதரா? அேியபவாண்ணாை உம்தம நாங்கள் நமஸ்கரிக்கிதோம்! என்று
தைாத்ைிரம் பசய்து பகாண்தை ஆயிரம் வருைங்கள் வணங்கிக் பகாண்டிருந்தைாம்! எங்கள் இருவருக்கும்
மகாபிரகாசமாகவும் ஆனந்ைமாகவும் மூன்று மாத்ைிதர லட்சணத்துைன்கூடிய (ப்லுை மாத்ைிதர) ஓம் என்ே
நாைவடிவம் உண்ைாயிற்று.
ஓ! நாரைதர! மகா சப்ைத்துைன் தசர்ந்ை இது என்ன? என்று நாராயணர் தயாசித்துவிட்டு எைனிைத்ைிலிருந்து
இந்ைச் சப்ை முண்ைாயிற்தோ அந்ைப் பபாருளுக்கு நமஸ்காரம் என்று கும்பிட்டு அந்ை லிங்கத்ைினது

பைன்பாகத்ைில் அழிவில்லாைதும் முைலாவதுமான அகாரத்தையும் அைன் வைபாகத்ைில் உகாரத்தையும்
இவ்விரண்டிற்கும் நடுவில் மகாரத்தையும் உயரத்ைில் ஓம் என்னும் சப்ை விதசஷத்தையும் பார்த்ைார்.
அவற்றுள் பைற்கிலிருந்ை முைபலழுத்ைாகிய அகாரம் சூரிய மண்ைலம் தபாலவும், வைக்கிலிருந்ை
இரண்ைாவது எழுத்ைாகிய உகாரம் அக்கினியின் காந்ைிதயப் தபாலவும் நடுவிலிருந்ை மூன்ோவது

எழுத்ைாகிய மகாரம் சந்ைிரமண்ைலம் தபாலவும் விளங்க அைன் தபரில் ஸ்படிக கல் தபான்ே
காந்ைிதயயுதைய ைான பரம்பபாருதளத் ைரிசித்ைார்.
லிங்கஸ்ய ைக்ஷிதண பாதஹ ைைாபஸ்யத் ஸனாைனம்
ஆத்யம்வர்ண மஹாரம்து உகாரம் ச்தசாத்தர ைை

மகாரம்மத்யை ஸ்தசவ நாைாந்ைம் ைஸ்பதசாமிைி
ஜாக்கிரம் (நனவு). ஸவப்னம்(கனவு), சுக்ஷúக்ைி(உேக்கம்) துரியம்(தபருேக்கம்) என்னும் நான்கு
அவஸ்தைகளுக்குப் தமம்பட்ை துரிய அைீைமாயும் (உயிர்ப்பைக்கமாயும்) நிர்க்குணமாயும், மாயாசம்பந்ை
விகாரமில்லா ைைாயும். ஸஜாைீ யம் விஜாைீயம் என்னும் பசாந்ைமற்ேைாயும் இரண்ைாவது இல்லாைைாயும்,
உள்பவளி அற்ேைாயும் இரண்ைாவது இல்லாைைாயும், உள்பவளி அற்ேைாயும், அைிமத்ைிய அந்ைரகிைமாயும்,
ஆனந்ைத்ைிற்கு காரணமான பரமானந்ைமாயும், சையமாயும், அழிவில்லாைைாயும் முக்கியமாயுமிருக்கிே
ஏகாக்ஷரம் என்று பசால்லப்படுகிே பரம் பிரம்மத்தைப் பார்த்ைார் அகரபமன்னும் பபயதரயுதைய பகவான்
சிருஷ்டி (பதைத்ைதல) பண்ணுகிேவர். உகாரபமன்னும் பபயதரயுதைய பர்க்கர் ஸ்ைிைி(காத்ைல்) பைாழில்
பசய்பவர். மகாரபமன்னும் பபயதரயுதையவர் (அனுக்கிரகிப்பவர்) நானும் அந்ை விஷ்ணுவும் ஆச்சரியம்

மிகுந்ை மனதைாடு அச்சமயத்ைில் மிகவும் ஆச்சரியகரமானது அழகுள்ளதும், ஐந்து ைிருமுகங்களுதையதும்,
பத்து ைிருக்கரங்களுதையதும், பச்தசக் கற்பூரம் தபான்ே நிேமுதையதும் பல விைமான காந்ைிதயயும்
பலவிை ஆபரணங்கதளயும் கம்பீர த்தையும் பராக்கிரமத்தையும் மகா புருஷ லக்ஷணத்தையும் சிேந்ை
உருவத்தையும் உதையதும் எல்லாவற்தேயும் உண்டு பசய்யத் ைக்கதுமாகிய சிவைத்துவத்தைதய
பார்த்தைாம், உைதன, அவர் ைான் எல்லா தைவர்களுக்கும் ஈசபனன்று பைரிந்து பகாண்டு விைிப்படி
தவைாந்ைமான ஸத்தயா ஜாைாைி மந்ைிரங்களினால் விஷ்ணுவானவர் அவதரத் துைித்ைார். நானும்
அவ்வாதே தைாத்ைிரஞ் பசய்தைன் எங்கள் இருவருதைய தைாத்ைிரங்களால் சந்தைாஷப்பட்ை மாயா
சம்பந்ைமற்ேவரான மதகஸ்வரன் ைிவ்விய ஸப்ைமயமான ரூபம் பகாண்டு அந்ை தஜாைிலிங்கத்ைில்
பபருஞ்சிரிப்புைன் விளங்கினார்.
அகார ைஸ்ய மூர்த்ைாச லலாைம் ைீர் க்க உச்சதை
மகாரம் ைக்ஷிணம் தநத்ர மீ காரம் வாமதலாசனம்
உகாரம் ைக்ஷிணம் க்தராத்ர மூகாரம் வாமமுச்யதை
ருகாரம் ைக்ஷிணம் ைஸ்யம் கதபாலம் பரதமஷ்டிந
வாமம், கதபாலம், ர்ருகாரம் ய ஏந சாயுதை உதப
ஏகாரதமாஷ்ை மூர்த்வம் து ஐகார மைரம் விதபா
ஓகாரம் சை பைௌகாரம் ைநை பங்க்ைி சயம் க்ரமா து
அம் அஸ்ச ைாலு நீ ைஸ்ய தைவ தைவஸ்ய ைீ மை

காைி பஞ்சாக்ஷராண் ய ஸ்ய பஞ்ச ஹஸ்ைாஸ்ச ைக்ஷிதண
சாைி பஞ்சாக்ஷராண்தயவம் பஞ்ச ஹஸ்ைாஸ்து வாமை
ைாைி பஞ்சாக்ஷரம்பாை ைாைி பஞ்சாக்ஷரம் ைை
பகாரமுைரம் ைஸ்ய பகாரம் பார்ஸ்வ முச்யதை
பகாரம் வாம பார்பசுவம் துபகாரம் ஸ்கந்ை உச்யதை
மகாரம் ஹ்ருையம் சம்தபா மகாதைவஸ்ய தயாகிந
யகாராைி சஹராந்ைம் விதபார்தவ சப்ை ைாைவ
ஹகாரம் நாபிரூபம் ஹி ஷகாரம் நாை உச்யதை
ஏவம் சப்ை மயம் ரூப மகுணஸ்ய குணாத்மன
இத்ைதகய குணபசாரூபியாயும், நிர்குணனாயும் சப்ைமயமாயும் உள்ள பகவாதன என்தனாடு ைிருமாலும்
பார்த்து பிரபுதவ! எங்கள் சஞ்சலத்தை அகற்ே கிருதப பசய்யும்! என்று தவண்டிக் பகாண்தைாம். எங்கள்
பிரார்த்ைதனக்கு கருதண புரிந்து உங்கள் தமல் கருதண பகாண்டிருக்கிதேன் என்று ைிருவாய்
மலர்ந்ைருளினார், அதைக்தகட்டு அளவிலா ஆனந்ைங்பகாண்ை நாங்கள் இருவரும் மகாதைவதன!
எங்களுக்கு இஷ்ைமான வரங்கதளக் பகாடுத்ைருள்வர்!
ீ என்று தவண்டிக் பகாண்தைாம், உைதன

சிவபபருமான் பிரும்மாவான எனக்குச் சிருஷ்டி பசய்யும் வரத்தையும் விஷ்ணுவுக்கு சிருஷ்டி
பசய்யப்பட்ைதைக் காப்பாற்றும் வரத்தையும், உருத்ைிரனுக்கு சங்கரிக்கும் வரத்தையும் அளித்து, இதுைான்
தைவ சம்பந்ைம் பகாண்ை பிரகிருைி என்று கூேியருளினார். தமலும் இந்ைப் பிரகிருைியில் பிரமாணி
என்னும் பபயருள்ள சக்ைி பிரம்மதனயும் லக்ஷ்மி என்னும் பபயருள்ள சக்ைி விஷ்ணுதவயும், காளி
என்னும் பபயரில் ஒரு சக்ைி உருத்ைிரதனயும் அதையும். இப்படி பிரும்ம விஷ்ணு: உருத்ைிரர் ஆகிய

மூன்று சுபகரமான சக்ைிகள் உண்ைாக அம் மூன்றுதைவரும் மூன்று சக்ைிகளுைன் தசர்ந்து பதைத்ைல்காத்ைல்-அழித்ைல் என்னும் சிருஷ்டி ஸ்ைிைி சங்காரங்கதளச் பசய்வார்கள் என்று கூேினார். தமலும்
விஷ்ணு மூர்த்ைி சிவபபருமாதன தநாக்கி, சுவாமி! தைவரீர் பசான்ன கட்ைதளதய நாங்கள்
ைட்ைமுடியுதமா உமது சித்ைத்ைின்படிதய உமது ஆதணதய நாங்கள் ஏற்றுக் பகாள்கிதோம். ஆயினும்
உம்மிைம் நான் விண்ணப்பித்துக்பகாள்ள தவண்டிய பைான்றும் இருக்கிேது! என்று தவண்டினார். அைற்கு
பகவான் ஓ விஷ்ணுதவ! உமது விசுவாசத்தைப் பாராட்டி மிகவும் இஷ்ைத்தை உண்டு பண்ணுகிே
ரக்ஷிப்புத் பைாழிதல பசய்யும் பைவிதய உமக்களிக்கிதேன் என்று கூே, உைதன விஷ்ணு வானவர், ஓ;
சங்கரா, சர்வ ரக்ஷகா தைவதைவா எனக்குப் பைவி முைலியன தவண்ைாம்; ைத்துதவாபதைசம் பசய்ைருள
தவண்டுகிதேன் என்று தகட்ைார். அைாவது ைியானித்ைல், தசவித்ைல் பூஜித்ைல் ஆகியவற்ேிற்குரிய ஓர்
உபதைசத்தைக் தகட்ைார். எல்லா வல்லதமயும் தபாைித்ைருள சந்தைகம் அறுபடும் சக்ைியுள்ள

உபதைசத்தைப் தபாைித்ைருள தவண்டுபமன்று ைிருமால் தகட்கதவ சிவபபருமாதனா பரத்ைத்துவமாயும் ,
பிரணவஸ்வரூபமாயுமிருக்கிே மங்களமாயுமிருக்கிே நாைரூபத்தை (ஒலி வடிதவ) உபதைசித்ைார்.
சிவபிரான் அருளால் நாைரூபத்தை பபற்று விஷ்ணு மூர்த்ைி பரைத்துவத்தை நன்ோக அேிந்து
நாைரூபத்தையும் ைரிசித்து மந்ைிரத்ைின் சுபவழிகளைங்கிய உண்தமதயயும் அனுஷ்டிக்கும்
உபாயங்கதளயும் அேிந்து பகாண்டு, நாைரூபமான பரம் பபாருதள தமதல பார்த்ைார். ஓம் ைத்வமசி என்று
பசால்லப்பட்ைது ஓங்காரத்தைக் காரணமாகவும் ஐந்து கதலகதளாடு கூடியதுமான மந்ைிரமாகும்
இம்மந்ைிரம் சிவ சம்பந்ைைான மஹாவாக்கியம், அது சுத்ை ஸ்படிக நிேமானதும், மிக தமம்பட்ைதும், சகல
அபீஷ் ைங்கதளயும் அளிக்க வல்லைாயும், ஞானஸ்வரூபமாயும் மந்ைிரரூபமாயும் உள்ளது. இன்னும்

இருபத்து நான்கு எழுத்துக்கள் பகாண்ைதும் காயத்ைிரி ரூபமுதையதும் ைருமார்த் காம தமாக்ஷங்கள்(அேம்,
பபாருள், இன்பம், வடு)
ீ
என்றும் நான்கு விை புருஷார்த்ைங்கதளக் பகாடுப்பைாயும்; மிருத்ைியுஞ்சயம்,
பஞ்சாக்ஷரம் சிந்ைாமணி, ைக்ஷிணாமூர்த்ைி மந்ைிரம் என்றும் பசால்லப்பட்ை இந்ை ஐந்து மந்ைிரங்கதளயும்
அதையப் பபற்ே ஸ்ரீவிஷ்ணு பகவான் அந்ை மந்ைிரங்கதள ஜபித்ைார்.
4. சிவலிங்கத்ைின் மகிதம
பிரமதைவர் பசால்லுகிோர்-இப்படி தைாத்ைிர பஜபம் பசய்து பகாண்டு இருக்கும் ஸ்ரீமந் நாராயணன்
முன்னால் சிவபபருமான் காட்சியளித்து அவருக்கு சுவாசமார்க்கமாக அதமயும்படி அதநக மந்ைிரங்களும்
அனுஷ்ைானங்களும் அைங்கிய தவைத்தைக் பகாடுத்ைார். சகல வித்தயகளுக்கும் நிதலக்களமாகவும்
ைதலதமயாகவுமுள்ள சிவபிரான், பசான்ன அந்ை தவைத்தை மகாவிஷ்ணு பபற்றுக் பகாண்டு அந்ை
தவைத்தைதய எனக்கும் சுவாஸமார்க்கமாகக் பகாடுத்ைார். உன்னைரான சிவபபருமானிைமிருந்து
சிவைத்துவ ஞானத்தையும் பபற்றுக் பகாண்டு ஸ்ரீமந் நாராயணன். அந்ை சிவைத்துவஞானத்தை எனக்கும்
பகாடுத்ைார். இப்படிச் சிவபபருமான் அருளிய தவைத்தைச் சாங்தகா பாங்கமான அேிந்து பகாண்டு
சிவபபருமாதன தநாக்கி ஸமஸ்ை வித்தைகளுக்கும் ஆைிமூலரானவதர! தஜாைி மயமான சுைபராளிதய!
தைவரீர் எப்படிச் சந்தைாஷம் அதைபவர்? எப்படி உம்தம நான் ைியானிக்க தவண்டும்? அடிதயன் பசய்ய
தவண்டிய ைியானம் எது? சங்கரராகிய ைங்கதள மனிைன் எப்படி அதைவான்? பாபங்கதள பயல்லாம்
பரிகரிக்கக்கூடிய இந்ைச் சிவ ைத்துவ ஞானத்தை எனக்கு உபதைசிக்க தவண்டும் என்று தகட்ைார் உைதன

கருதண கைாட்ச மூர்த்ைியான சிவபபருமான் விஷ்ணுதவ தநாக்கி நம்மீ து ைணி யாை விசுவாசங்பகாண்ை
விஷ்ணுதவ! இப்தபாது உன் முன்னால் நாம் எப்படிப் பிரத்ைியக்ஷமாக காட்சியளிக்கிதோதமா , அப்படிதய
பிரத்ைியக்ஷமாக இருப்பைாகக் கருைி பகாண்டு சகல பலன்கதளயும் சகலமான மதனா பீஷ்ைங்கதளயும்
ைந்ைருள்தவாம்.

எவர் மனத்ைில் எப்பபாழுது துக்கம் உண்ைாகிேதைா அப்தபாது அவர் இந்ை லிங்கமூர்த்ைிதயப் பூஜித்ைால்
அந்ை துக்கம் ஒழிந்து தபாகும் பிரம்மன் சைா சிருஷ்டித் பைாழிதலச் பசய்யவும், நீ ஜீவன்கதள ரக்ஷித்துக்
காக்கவும், சைா எம்மிைத்ைில் மிகுந்ை பக்ைியும் பகாண்டு பூதஜ பசய்வைால் எல்லா விருப்பங்கதளயும்
பகாடுப்பதைா, ஸகல பாபங்களும் நிவர்த்ைியாகுதமா அப்படிப்பட்ை பூஜா விைிதயப் தபாைிக்கிதேன்! என்று
கூேினார். அவரிைம் விஷ்ணு பகவான் தமலும் தவண்ைலானார். தசைனா தசைனமாயும், தலாக ரூபமாயும்,
தைவ தைவர்களுக்குப் பிரபுவாயும் ருக்தவை சாமதவை யசுர்தவை பசாரூபமாயும் சிருஷ்டி ஸ்ைிைி சங்கார
கர்த்ைாவாயும், ஸர்வாமீ ஷ்ைங்கதளயுங் பகாடுக்க வல்லவராகவும் இருக்கும் பிரபுதவ! உம்தம
நமஸ்கரிக்கிதேன். ஏகாக்ஷர ரூபமாகி(ஓபரழுத்து வடிவாகி)யும் நாைராகியும் அகாரரூபமாகியும் ஞான
ரூபமாகியும், அேிவுருவாகியும் உகார ரூபமாகியும், ஆைி தைவனாகியும், வித்யாஸ்வரூபம்
உதையவராகியும் இருக்கும் உமக்கு நமஸ்காரம் மூன்ோவைான மகாரூபமாகியும் சிவமூர்த்ைியாகவும்
சிதரஷ்ைரூபத்தையுதையவராகியும், நீர் உருவாகியும் நீர் வாழ் பிராணிகதளக் காப்பவராகியும், ஜலத்ைில்
நித்ைிதர பசய்பவராகியும், இருக்கிே உமக்கு நமஸ்காரம்! சித்ரூபமாயும்(அேிவுருவமாகியும்) பிராணி
ரூபமாகியும், ஸ்மிருைி ரூபமாகியும், உள்ள உமக்கு நமஸ்காரம்! ஞான ரூபமாகியும், ஞானத்ைினால்
அதையத் ைக்கவராகியும் உயர்ந்ை
ரூபமான உமக்கு நமஸ்காரம்! பபான்மயமான தககதளயுதைய வரும், பபான்மயமான இந்ைிரியத்தை
உதையவருமான உமக்கு வந்ைனம் விரிசதை ைரித்ைவரும், யாதனத்தைால் தபார்த்ைியவருமான உமக்கு
வந்ைனம் மங்கள ஸ்வரூபியாகவும், மங்களத்தையுண்டு பண்ணுபவராயும், பரமாகாய சரீரியாயும்
மகாபத்மம் முைலான நிைிகளுக்பகல்லாம் பைியாயும், லிங்காரமாகியும் லிங்க ஸ்வரூபத்தை
யுதையவராயுமிருக்கும் உமக்கு வந்ைனம். தைதஜாரூபியாயும் தைஜஸுக்களுக்கு பைியாகவும்; ஸகல
ஸ்வரூபியாயுமிருக்கும் உமக்கு வந்ைனம்! அனந்ைரும் அதனத்ைிற்கும் உன்னைரும் நீதர உள்தள
உதையவரும் ைவத்ைில் ஆசக்ைரும், பிரும்ம விஷ்ணுவான எங்களுக்குச் சாமதவை கீ ைத்ைினாதல பாைம்
ைரத் ைக்கவராயும், பரப்பிரம்ம ஸ்வரூபியாகவும், பரமாத்மாவ யும், ரிஷிஸ்வரூபியாயும் சகலத்ைிலும்
வியாபித்ைவராயும் பிரபுவாயுமிருக்கிே உமக்கு வந்ைனம் அதனத்துமுணர்ந்ை ஐயதன; வந்ைனம்; வந்ைனம்!

இவ்வாறு விஷ்ணுபகவான் என்னுைன் தசர்ந்து சிவபபருமாதன துைித்துக் பகாண்டு நின்ோர்(மகாபுண்ணிய
உருவாகவும் உன்னைமாகவும் விளங்கும். இந்ைத் துைிதய எவன் படிக்கிோதனா, தகட்கிோதனா பிராமண
சிதரஷ்ைர்கதளக் தகட்கச் பசய்கிோதனா அவன் மகா பாபியாயிருந்ைாலும் பிரம பைவிதய அதைவான்.
நாராயணனாகிய விஷ்ணு பகவானால் பசய்யப்பட்ை இச்சவ ஸ்தைாத்ைிரத்தைச் பசால்லித் துைிப்பவனுக்கு
வளர்பிதே சந்ைிரன் தபால் மங்களம் வளரும்) ைிருமால் இந்ை சிவ ஸ்தைாத்ைிரத்தைச் பசய்ை பிேகு
சிவபபருமான் எங்கதளப் பார்த்துச் பசான்னார். உன்னை தைவர்கதள! நீங்கள் எமக்குச் பசய்ை இந்ை
தைாத்ைிரத்ைால், யாம் மனம் மகிழ்ந்தைாம், பயத்தைவிட்டு; சிவமூர்த்ைியாகிய என்தனப் பிரார்த்ைியுங்கள்
உங்கதள நாம் விரும்பியபடிதய மாபபரும் ஆற்ேல் வாயந்ைவர்களாக உண்ைாகியிருக்கிதோம் அைாவது
நாதம உங்கள் மூலவராக மாேியுள்தளாம் எமது விருப்பத்தைப் தபாலதவ எமது உருவம் மூன்ோகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகங்களுக்குப் பைிலாக ஸ்வரூபியான பிரம்மன் எமது வலது பக்கத்ைிலும் விஷ்ணு எமது இைது
பக்கத்ைிலும் விசுவாத்மனான உருத்ைிரன் என் இையத்ைிலும், இப்படி மூன்று அவைாரமாக இருக்கிேீர்கள்,
உங்கள் மீ து எமக்கு அைிக அன்பு இருப்பைால் நீங்கள் எதைச் சிந்ைித்ைாலும் அதைக் பகாடுப்தபாம் என்று
கூேி கருதண நிதேந்ை கைாட்சகரான சிவபபருமான் எங்களிருவதரயும் அவருதைய ைிருக்கரத்ைில்
பைாட்டு ஸ்பரிசித்ைார் இைனால் எங்கள் உள்ளங்களில் பபாங்கிய ஆனந்ைத்தை எவ்வாறு
விவரிப்பபைன்தே இப்தபாதுங்கூைத் பைரியவில்தல மகா விஷ்ணுதவா சிவபபருமானுைன் ஐக்கியமாகும்
ஆதகயால் உந்ைப்பட்டு ஆண்ைவதர! எங்களுதைய பக்ைி உம்மிைம் நிதலத்ைிருக்க அருள் புரிவதைாடு ,
எங்களுக்குள் எழுந்ை வாைத்தை அேிவரானபடியால்
ீ
அதையும் நிதேவு படுத்ை தவண்டும் என்று

தககுவித்து நின்ோர். சிவபபருமான் அவருதைய தவண்டுைலுக்கிேங்கி பநடுமாதல நீரும் பிரம்மனும்
எம்மிைம் எப்பபாழுதும் நீங்காை பக்ைித் ைியானத்ைில் மூழ்கியிருப்பீர்களாக நீங்கள் பார்த்ை சிவலிங்க
மூர்த்ைிதயப் பூதஜ பசய்ய தவண்டும். நீங்கள் விைிமுதேப்படி பசய்யும் பூதஜயால் எம்தம நமஸ்கரித்து
வரும்தபாது சுகத்தையதைவர்கள்
ீ
என்று ைிருவாய் மலர்ந்து பூதஜ முதேகதள உபதைசம் பசய்து எங்கள்
இருவருக்கும் விருப்பமான பல வரங்கதளயும் ைந்ைருளினார். பிேகு அவர் என்தனப் பார்த்து பிரமதன! நீ

நம்முதைய ஆக்தஞயால் சிருஷ்டிகாரனாக இருந்து பதைப்புத் பைாழிதல பசய்து வா என்று
நாராயணதனப் பார்த்து, ஓ விஷ்ணுதவ! நீ அதசயும் பபாருள் அதசயாப் பபாருட்கதளயும்
அண்ைத்ைிலுள்ள சகலஜீ வராசிகதளயும் காத்துரட்சிப்பாயாக நிஷ்களமாகிய நாம் சிருஷ்டி, ஸ்ைிைி
சங்காரபமன்னும் முத்பைாழிதலயும் நைத்ை தவண்டி பிரம்மன், விஷ்ணு. ருத்ைிரபனன்னும் மூன்ோகப்
பிரித்தைாம் ஆைலின் அந்ை உருத்ைிர மூர்த்ைி எம்முதைய அம்சத்தைக் காட்டிலும் குதேவுப்பட்ைபைான்றும்
இல்தலயாைலால் நீங்கள் பசய்யும் தைாத்ைிர பூஜா கிரிதயகள் யாவும் எனக்கும் உருத்ைிரனுக்கும்
ஒன்தேயாகும். ஏபனனில் உருத்ைிர ரூபமும் சிவரூபமும் ஒன்தேயாகும். ஏபனனில் ைங்கத்ைிற்கு
தவபோரு ைங்கம் என்கிே பபயர் எப்படிப் பபாருந்ைாதைா ஒரு மண் கட்டிதயப் பாத்ைிரமாகச் பசய்ைால்
மண்கட்டி தவறு பாத்ைிரம் தவறு என்கிே பபாருட்தபைம் எப்படி வரதவ மாட்ைாதைா , அது தபால் உணர்ந்து
பகாண்டு நீங்கள் உருத்ைிரதனயும் எம்தமயும் தவறு படுத்ைி எண்ணக்கூைாது. தமலும் நமது ஸ்வரூபம்
எல்தலாராலும் பார்க்கத்ைக்கது விஷ்ணுதவ, பிரம்மதன நீ யும் உருத்ைிரனும் என்னுதைய வடிவதமைான்
சத்ைியமாயும் ஞான ஸ்வரூபியாயும் நாசமற்ேைாயும் அநாைியாயுமிருக்கிே எம்முதைய சிவரூபதம
இைற்பகல்லாம் மூலமானதும் முைலானதுமாகும். நீங்கள் சிவ ரூபத்ைிலிருந்து உற்பத்ைியானவர்கள்
உருத்ைிரனாக உருத்ைிர மூர்த்ைி உண்ைாவைற்கு நமது ஆக்தஞதய காரணம். நாதம உருத்ைிரனாக

அவைரிக்கப் தபாகிதோம் பிரம்மதன! விஷ்ணுதவ இச்சிவ ரூபத்ைிலிருந்து சிவாம்சமாக இலக்குமியும்
சரஸ்வைியும் அவைரிப்பார்கள். இச் சிவரூபதம காரிய நிமித்ைமாகச் சிேந்ை தவறு ரூபத்தையதைந்து
காளிபயன்னும் பபயரால் அவைரிக்கப் தபாகிோள். ஆதகயால் விஷ்ணுதவ நீ லக்ஷ்மிதயத்
துதணவியாகக் பகாண்டு காத்ைல் பைாழிதல பசய்து வா! பிரம்மாதவ! நீ சரஸ்வைிதயத் துதணவியாக
பகாண்டு எப்பபாழுதும் சிருஷ்டித் பைாழிதல பசய்து வா! உருத்ைிரன் மகாகாளிதய இதணத்துக்
பகாண்டும் சங்கார(அழித்ைல்) பைாழிதலச் பசய்வான் மிகுந்ை அேிவுைன் கூடியிருக்கிே நீங்கள்
உலகங்களுக்கு இஷ்ைங்கதள உண்டு பண்ணுகிேவர்களாய் பிராமணர், க்ஷத்ைிரியர், தவசியர். சூத்ைிரர்
என்னும் நான்கு வருணங்களாகவும், பிரமசரியம் கிரகஸ்ைம், வானப் பிரஸ்ைம், ஸந்நியாசபமன்னும் நான்கு
ஆசிரமங்களாகவும் கூடியிருக்கவும் இன்னும் பல காரியங்களுைன் கூடியிருக்கவுஞ் பசய்து சுகத்தை
அதையுங்கள். நீங்கள் இருவரும் பவள்ளி, இரத்ைினம் ைங்கம் மண் இதவகளில் ஏைாவபைான்ேில்

விளங்கும் லிங்கரூபத்தை உலகங்களுக்குச் சுகத்தை உண்டு பசய்யவும் உம்தமப்தபால உலகத்தைார்
பூஜிக்கவும் எக்காலத்ைிலும் இதைவிைாை அன்புைன் பூதஜ பசய்யுங்கள். இச்சிவ பூதஜக்கு எவன்
அந்நியாமாயிருக்கிோதனா அவதன நாம் அதைய மாட்தைாம் என்று கூேி மதேந்தைார். அது முைற்
பகாண்டு நாராயணனும் பிரமதைவனும் சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டு சிவபக்ைியுதையவராக இருந்ைார்கள்
லிங்கதம சரஸ்வைி, லிங்கதம மகாலக்ஷ்மி, லிங்கதம மகாகாளி, லிங்கதம பிரம்மாைி தைவர்கள் லிங்கதம
சிவபபருமான் எவன் ஒருவன் சிவலிங்கத்ைின் பிரபாவத்தை சிவ சன்னிைியில் வாசிக்கிோதனா
அவனதையும் பலன்கதள அளபவடுத்துச் பசால்ல முடியாது இவ்வாறு சூைமாமுனிவர் தநமிசாரணிய
வாசிகளுக்குச் பசான்னார்.
5. சிருஷ்டி பைாைங்குைல்
சூைமாமுனிவதர! சிவலிங்க மூர்த்ைத்ைின் வரலாற்தே நீங்கள் பசால்லக் தகட்டு மகிழ்ந்தைாம் இனிதமல்
சிவ பபருமான் தஜாைிவடிவமாக இருந்து அர்ைர்த்ைானமான பிேகு என்னவாயிற்று என்பதையும்
சிவபபருமானது பபருதமதயயும் அவர் உலக சிருஷ்டி பசய்ை வதக தயயும் எங்களுக்கு விளக்கமாகக்
கூேதவண்டும் என்று சவுனகாைி முனிவர்கள் தகட்ைார்கள். உைதன சூைமாமுனிவர், ைவஞானிகதள! மஹாப்
பிரபுவான சிவ பபருமான் அந்ைர்த்ைானமான பிேகு, அன்னவடிவில் இருந்ை பிரமனும் வராக வடிவில்
இருந்ை விஷ்ணுவும் பசய்ை பசயல்கதளச் பசால்லுகிதேன் என்ோர். அப்தபாது தநமிசாரண்ய வாசிகள்
அவதர தநாக்கி, சூை புராணிகதர! எங்களுக்கு ஒரு சந்தைகம் உண்ைாகிேது. அதைத் ைாங்கள் ைான் ையவு
பசய்து நீக்க தவண்டும். அைாவது பிரம்மாவும், விஷ்ணுவும் முதேதய அன்னவடிவத்தையும் வராக
வடிவத்தையும் ஏன் எடுத்துக் பகாண்ைார்கள்? என்று தகட்ைார்கள். அைற்குச் சூைமாமுனிவர்
பசால்லலானார். அன்னப் பேதவதயா ஆகாயத்ைில் பநடுந்தூரம் பேந்து பசல்லும் ஆற்ேலுதையது தமலும்
பாதலயும் ைண்ண ீதரயும் கலந்து தவத்ைால் அது ைண்ண ீதரப் பிரித்து பாதல மட்டும் பருகும்
அேிவாற்ேல் வாய்ந்ைது ஆதகயால் பிரும தைவர் ஞானம் அஞ்ஞானம் என்ே இரண்தையும்
ைனித்ைனியாக உணர்ந்து பகாள்வைற்காக அன்னப் பேதவயின் வடிதவ எடுத்துக் பகாண்ைார் ஆயினும்

அவர் ஞானத்ைால் விதவகத்தையதையாமல் இதளப்பதைந்து ைிரும்பினார் வராக வடிவதமா வராககல்பம்
என்ே கல்பகால நிர்ணயத்ைிற்காக உைித்ைது மகாவிஷ்ணு எந்ை ைினத்ைில் வராகவுருவத்தை ஏற்ோதரா ,
அந்ைத்ைினம் முைல் அந்ைக் கல்பம் வராக கல்பம் என்று வழங்கலாயிற்று. அன்ன உருவத்தையும்
வராகவுருவத்தையும் அதைந்ை பிரம்ம விஷ்ணுவின் விஷயத்ைில் வியப்பதைவைற்கு ஒன்றுமில்தல.
ஏபனனில் சிவ சித்ைப்படிதய அவர்கள் இருவரும் அவ்வடிவங்கதள ஏற்ோர்கள். நாசரஹிைமாகவும்

நிஷ்களமாகவும் குணவிகிைமாயுமிருக்கும் சிவபபருமான் எதைச் பசய்கிோதரா, அைன்படிதய அதனவரும்
விளங்குவார்கள்.
முனிவர்கதள! இனிதமதல நைந்ைவற்தேக் தகளுங்கள் சிவபபருமான், விஷ்ணுவுக்கு அதநக வரங்கதளக்
பகாடுத்து விட்டு பரந்ைாமா! யார் உன்தன எந்ை இைத்ைில் பார்க்கிோர்கதளா அந்ை இைத்ைிலுள்ள
அதனவருதம தமாகத்ைிற்கு வயப்படுவார்களாக! அப்படி தமாகிக்கப்படுவைாதலதய உன்தன மைிக்கவும்
துைிக்கவும் பசய்வார்கள். பிரமன் பதைக்கும் உலகத்ைில் எப்தபாது துக்கங்கள் உண்ைாகிேதைா , அப்தபாது நீ
அந்ை துக்கத்தை நீக்கி உலகங்கதளக் காப்பாய்! நாதமா ருத்ைிர மூர்த்ைியாகி உலகங்கள் அதனத்தையும்
அழிக்கும் சங்காரத் பைாழிதலச் பசய்தவாம். இைில் சந்தைகம் தவண்ைாம். விஷ்ணுதவ! நீதய எம்தம
ைியானிக்கத் ைக்கவன். நான் பற்பல வடிவங்கதளாடு விளங்குவைால் உனக்கும் எனக்கும் சிேிைளவும்
தபைமுள்ளைாக நிதனக்கக்கூைாது என்று கூேிவிட்டு பிரும தைவதரயும் மகா விஷ்ணுதவயும் ைம்
ைிருக்கரங்களில் பற்ேிக் பகாண்டு உங்கள் இருவதரயும் எமக்குச் சமமாகதவ உலகத்ைார்
ைியானிப்பார்களாக நீங்கள் இருவரும் சகல மக்களுக்கும் பிராணரூபமாக இருப்பீர்களாக! பிரமதன,
நாலாயிரம் சதுர் யுகங்கதள ஒரு ைினமாகக் பகாண்ை நூறு ஆண்டுகளாகிய உன் ஆயுள்வதர , ஸத்வம்,
முைலிய முக்குணங்களுைன் கூடிய பிராணிகதளப் பதைக்கும் பைாழிதலச் பசய்து வா! என்ோர். அப்தபாது
விஷ்ணுமூர்த்ைி, மிக்க மகிழ்ச்சியுைன் சிவபபருமாதன வணங்கி, கருதணக்கைலாகவும் உலகதனத்ைிற்கும்
நாைனாகவும் இருக்கும் சிவபபருமாதன, உம் கட்ைதளதய ஏற்றுச் பசய்ய சித்ைமாக இருக்கிதேன்.
ஆயினும் எனக்கு ஒரு விண்ணப்பம் உண்டு அதையுந் ைிருச்பசவி சாற்ேியருள தவண்டும் ஐயதன!
எப்தபாதும் என்னால் ைியானிக்கத் ைக்கவராக இருக்கிேீர் . உம்தமத் துைிப்பைிலிருந்து என் மனமானது

க்ஷணகாலங்களும் பிரியாமல் இருக்கதவண்டும் என்னிைம் பக்ைியுள்ளவனாக இருந்தும் எவன் ஒருவன்
உம்தம நிந்ைிக்கிோதனா அவனுக்கு நீங்காை நரகஸ்ைானத்தைதய வாசஸ்ைலமாகக் பகாடுப்தபன். இது
நிச்சயம், எவன் உம் பக்ைதனா, அவன் என்தனயும் பக்ைி பசய்கிதேன் என்று நான் மகிழ்ச்சியதைதவன்
உம்மால் என் மகிதம வளர்ந்தைாங்கியுள்ளது! என்று கூேினார். சிவபபருமானும் பபருமகிழ்ச்சியுைன்
அங்கிருந்து மதேந்ைார்.
பிேகு உலகங்களுக்பகல்லாம் பிைாமகனான பிரும தைவர் ைாம் பபற்ே கட்ைதளப்படிச் சிவத்
ைியானபரராய் விஷ்ணுதவயும் பணிந்து அவரால் ஞானம் பபற்று பதைப்புத் பைாழிதலச் பசய்ய இச்தசக்
பகாண்ைார். உைதன மகாவிஷ்ணுவும் அங்கிருந்து மதேந்து தபாய் விட்ைார். பூர்வத்ைில் எந்ை ஜலம்

சிருஷ்டிக்கப் பட்ைதைா அந்ை ஜலத்ைில் பிருமதைவர் அஞ்சலி ரூபமாகத் ைமது வர்யத்தை
ீ
பவளியிட்ைார்.
உைதன அந்ை ஜலத்ைில் இருபத்து நான்கு ைத்துவங்கதளாடு கூடிய அண்ைம் உண்ைாயிற்று முனிவர்கதள!
அதநக வதகயான ஆைாரங்களால் பிரகாசமாக இருந்ை அந்ை அண்ைம் ஜைரூபமாக இருந்ைது அதைக்
கண்ைதும் பிருமன் சந்தைகங் பகாண்டு, விஷ்ணுதவத் ைியானித்ை வண்ணம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள்
கடுந்ைவம் பசய்ைார் அதைக் கண்டு மகிழ்ந்ை மகா விஷ்ணு அவர் முன்னால் தைான்ேி நான் முகப்
பிரமதன! நீ விரும்பும் வரத்தைக்தகள் பகாடுக்கிதேன். என்னால் பகாடுக்கக் கூடியவற்தேத் ைடுப்பைற்கு
எதுவுமில்தல ைதையுமில்தல! என்ோர். அைற்கு பிரமன் அவதர தநாக்கி ஸ்ரீஹரிதய சிவபபருமான்
உமக்கு என்தனக் பகாடுத்து விட்ைபடியால்; நீர் பிரத்ைியட்சமானது யுக்ைந்ைான் எந்ைப்பதைப்தப பசய்
என்று சிவபபருமான் எனக்குக் கட்ைதளயிட்ைாதரா அந்ைப் பதைப்தப என்னால் பசய்ய முடியாமல் அந்ைப்
பதைப்பும் ஜைமாய்ப் தபாய்விட்ைது. ஆதகயால் நீர் பிராணவாயு ரூபமாய் அைற்குப் பிராணதன உண்டு
பண்ணதவண்டும் என்று கூேினார்; அதைக் தகட்ைதும் விஷ்ணுமூர்த்ைி சிவாக்தஞயின் படிதய பசய்ய
விருப்பங் பகாண்ைவராய். ஆயிரந் ைதலயும் ஆயிரங்காலும் பகாண்ை அநந்ைரூபம் வகித்து அந்ை
அண்ைத்தை வியாபித்ைார். இவ்வாறு சூைமாமுனிவர் தநமிசாரண்ய வாசிகளுக்குக் கூேினார்.
6. பிரும சிருஷ்டி

ைவமுனிவர்கதள! சகல பாபங்கதளயும் நீக்கவல்ல சரித்ைிரத்தைச் பசால்லுகிதேன். தகளுங்கள் என்று
சூைமாமுனிவர் தமலும் பைாைர்ந்து கூேலானார். பிருமதைவரின் தவண்டுதகாளுக்கு இணங்கி மகாவிஷ்ணு
அந்ை அண்ைத்ைில் பிரதவசித்ைதும், இருபத்து நான்கு ைத்துவங்கதளயுதைய அந்ை அண்ைம் பாைாளதலாகம்
முைல் சத்ைியதலாகம் வதரயிலும் பிராணனுதையைாயிற்று. அந்ை அண்ைத்ைினுள் மகாவிஷ்ணு
பிரகாசமாக இருந்ைார். ைவத்தைதய ைனமாகக் பகாண்ை பிருமதைவதரா சிலகாலம் ைவதலாகத்ைிலும்

மற்ேக் காலங்களில் இைர உலகங்களிலும் இருந்ைார். பிேகு பிருமா ைமது மனத்ைால் சில பிள்தளகதள
முைலில் உற்பத்ைி பசய்ைார் அப்பிள்தளகதளா ஊர்த்துவ தரைஸாக (சுக்கிலத்தை இேக்காைவர்களாக)
இருந்ைார்கள். நான்முக பிரமன் மீ ண்டும் சிலதரப் பதைத்ைார் அவர்கள் மிகவும் விரக்ைர்களாக
இருந்ைார்கள் அதைக் கண்ைதும் பிரம்மா தகாபமும் வருத்ைமும் பகாண்டு அழுைார் அப்பபாழுது
அஞ்சாதை! என்று சிவாம்சமான உருத்ைிரர் தைான்ேினார். அவர் பிருமாதவ தநாக்கி அயதன உனக்கு
துக்கம் உண்ைானால் அதை நான் நாசஞ் பசய்தவன். இைில் சந்தைகம் தவண்ைாம் என்ோர். எனதவ பிரமன்
உருத்ைிர மூர்த்ைிதய! நீர் பசால்வது விந்தையாக இருக்கிேது. ஆயினும் எமது சிருஷ்டித் பைாழிலில்
இதையூறு வராைபடி பசய்ய தவண்டும்! என்ோர் அைற்கு உருத்ைிரர் அப்படிதய சிருஷ்டி இதையூேின்ேி
முடியக் கைவது என்று பசால்லிவிட்டு எந்ைக் காலத்ைிலும் நிதலத்து ைிருக்தகயிலாயத்ைில்
சிவசன்னைிதய அதைந்ைார்.

பிேகு பிரம்மன் ஸப்ைரிஷிகதள சிருஷ்டித்ைார். நாரைதர ைமது மடியினின்று உற்பவிக்கச் பசய்ைார் ைமது
நிழலிலிருந்து கர்த்ைமரிஷிதயயும் ைமது பபரு விரலிலிருந்து ைக்ஷப்பிரஜா பைிதயயும் உற்பத்ைி பசய்ைார்.
இவ்வாறு மானஸ புத்ைிரர் பைின்மர்கள் உண்ைானார்கள். பிருகு முனிவரிைத்ைில் மரீசியும், அவரிைத்ைில்
காசிபரும் தைான்ேினார்கள். காசிபமுனிவரின் சந்ைைியினால் ைான் இந்ை உலகம் விருத்ைியதைந்ைது
ைக்ஷப்பிரஜாபைிக்கு அறுபது பபண்கள் பிேந்ைார்கள். அவர்களில் பைின்மூன்று பபண்கதளக் காசிப
முனிவருக்கு ைக்ஷன் ைிருமணம் பசய்து பகாடுத்ைான் அப்பபண்கள் மூலமாகதவ , தைவதைகம் அசுரர்கள்
ைநுஜான் முைலிய அதநகர் உண்ைானார்கள் அவர்கள் உலகங்களிபளல்லாம் பரவினார்கள் ைட்சப்
பிரஜாபைியின் பபண்களிைம் விருக்ஷங்களும் பேதவகளும், சர்ப்பங்களும் மதலகளும் அதநகவிைமான
பகாடி வதககளும் தைான்ேின. அப்பதைப்புகள் பாைாளதலாகம் முைல் சத்ைிய தலாகம் வதரயிலும்

வியாபித்ைன. அதவ வியாபிக்காை இைதம இல்தல. ைட்சப்பிரஜாபைிக்கு சைி என்ே புைல்வி ஒருத்ைி
இருந்ைாள். அவதள ைட்சன் சிவபபருமானுக்குப் பத்ைினியாகக் பகாடுத்ைான். அந்ை சைி தைவிக்கும் பவானி
என்னும் ஒரு பபயருண்டு உருத்ைிரமூர்த்ைி காளிதய மணந்ைார். விஷ்ணு இலக்ஷ்மிதய மணந்ைார் பிருமா
சரஸ்வைிதய விவாகஞ் பசய்துபகாண்ைார் இவ்விைமாக பிருமா, விஷ்ணு, உருத்ைிரர் என்னும்
மூம்முர்த்ைிகளும் ைங்கள் சக்ைிகளுைன் தசர்ந்து முதேதய ஆக்கல், காத்ைல், அழித்ைல், என்னும்
முத்பைாழில்கதள பசய்து வரலாயினர்.
முனிவர்கதள! எந்ை சைி என்பவள் சிவபபருமாதன கணவனாக அதைந்ைாதளா அவதள மஹாகாளி
எனப்படுவாள். அந்ை மகாகாளிதய பின்புஒருகாலத்ைில் பர்வைராஜனின் புத்ைிரியாகி பார்வைி என்ே

பபயருைன் சிவபபருமாதனப் பைியாக யதைந்ைாள் அந்ை பார்வைிதைவிதய, காளிகா, சண்டிகா, யத்ரா,
சாமுண்ைா, விஜயா, ஜயா என்ே பல பபயர்கதளப் பபற்றுத் ைிகழலானாள் மும்மூர்த்ைிகளும்
குணதபைத்ைாதலதய முத்பைாழில்கதளச் பசய்கிோர்கள் என்று சூைமாமுனிவர் கூேியதும் சவுனகாைி
முனிவர்கள் அவதர தநாக்கி, ஓ முனிபுங்கவதர மகாகுருவியாஸ பகவான் மூலமாக நீங்கள்
யாவற்தேயும் அேிந்ைவர். நாங்கள் ைங்களிைமிருந்து சிவ சரிதயைான இன்சுதவ அமுதை இன்னும்
அருந்ை விரும்புகிதோம் மகாகாளி முைலில் ைட்சப்பிரஜாபைிக்குப் புைல்வியாகவும் பிேகு பர்வைராஜனின்
புத்ைிரியாகவும் பிேந்ை அந்ைத் ைிவ்விய சரிைத்தையும் அந்ைப் புண்ணியவைி சிவபபருமாதனப் பைியாக
அதைந்ை கதைதயயும் மற்ே விஷயங்கதளயும் எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள். சூை
புராணிகர் கூேலானார்!

7. சிவபூதஜ விைிமுதேகள்
தகளுங்கள் அேிஞர்கதள! இதுவதர சிருஷ்டி நிரூபணத்தைச் பசான்தனன் இனி எந்ைச் சரித்ைிரத்தைக்
தகட்ைால் பிேவிக்கட்டு ஒழியுதமா அந்ை மங்களகரமான சரிைத்தைச் பசால்லுகிதேன். ஒரு சமயம்

ைட்சப்பிரஜாபைிக்கும் சிவபபருமானுக்கும் துதவஷமுண்ைாயிற்று. அைனால் ைட்சப்பிரஜாபைி ஆத்ைிரமும்
அகம்பாவமும் பகாண்டு சிவபபருமாதனத் ைவிர மற்ே தைவர்கதளயும் மகரிஷிகதளயும் வரவதழத்து
ஒரு யாகம் பசய்ைான் ைட்ச குமாரியும் சிவபபருமானின் பத்ைினியுமான ைாட்சாயணி அதையேிந்ைதும் ைன்
ைந்தை ைன்தன யாகத்ைிற்கு அதழக்காமலிருந்தும் கூை, அவன் பசய்யும் யாகத்தைப் பார்க்க விரும்பி,
சிவபபருமானிைம் விதைபபற்று, ைட்சனது மாளிதக அதைந்ைாள். ைட்சதனா அவதளத் ைன்

புைல்விபயனவும் கருைாமல் சிவநிந்தைதயாடு அவதள அவமைித்து ஏசினான். அைனால் ைாட்சாயணி
துக்கப்பட்டு அவமானம் ைாங்காமல் ைன் தைகத்தை நீ த்ைாள். இந்ைச் பசய்ைிதய சிவபபருமான் அேிந்ைதும்
அளவிலாை தகாபங்பகாண்டு வரபத்ைிதரயனுப்பி,
ீ
அந்ை ைட்சனின் யாகத்ைிற்கு இதையூறு விதளவித்து
அழிக்கும்படிச் பசய்து தைவர் முைலானவர்கதளத் ைண்டித்ைார் அைனால் தைவர் முைலானவர் மனம்
வருந்ைி குதேகூே சிவபபருமான் மீ ண்டும் அவர்கதள உயிர் பபேச் பசய்து ைிருவருள் புரிந்ைார்
இஷ்ைதபாகங்கதளக் பகாடுத்து அதனவருக்கும் நன்தமகள் இயற்றுபவளான ைாட்சாயணியின் தைகத்ைில்
உண்ைான ஜ்வாதலயானது ஹிதமாற்கிரீயில் விழுந்ைது அந்ை ஜ்வாலாமுகிதய சகல இஷ்ைங்கதளயும்
பகாடுக்கவல்லது. பிேகு அந்ை ஜ்வாலாமுகி இமய மன்னனான பர்வைராஜனுக்கும் அவனுதைய
மதனவியான தமதன என்பவளுக்கும் புத்ைிரியாக அவைரித்ைாள். அந்ை ஜ்வாலமுகிதய பர்வைத்ைில்
அவைரித்ை காரணத்ைால் பார்வைி என்னும் பபயதரப் பபற்ோள் அவள் சிவபபருமாதன

விரும்பிவழிபட்டுநன்ோகப்பூதஜ பசய்து, அவதரதய ைன் நாயகனாக அதைந்து ைன்தன அண்டிய
அதனவருக்கும் விருப்பங்கள் அதனத்தையும் வழங்குகிோன் நீங்கள் எதைக் தகட்டீர்கதளா, அதைச்
பசால்லிவிட்தைன். இந்ைச் சரிைத்தைக் தகட்பவர்களுதைய சகல பாபங்களும் நீங்கள்! என்ோர்.
அப்தபாது தநமி சாரண்யவாசிகளான முனிவர்கள் அவதர தநாக்கி சூைமா முனிவதர! சிவ சரிைத்தைக்
தகட்க நாங்கள் மிகவும் ஆவலுள்ளவராக இருக்கிதோம் சிவபபருமாதன எப்படிப் பூஜிக்க தவண்டும் ?
முைற்காலத்ைில் அம்முதேப்படி பூஜித்ைவர்கள் யார்? அப்பூதஜயில் மகிழ்ந்ை சிவபபருமான் யாருக்குப்
பிரசன்னராகி என்பனன்ன பலன்கதளக் பகாடுத்ைார்? பார்வைி தைவியார் பசய்ை ைவம் அவரது ைிருமணம்
ைிரிபுராசுரவைம் ஜ்தயாைிர் லிங்கங்களின் உற்பத்ைி ஜ்தயாைிர் லிங்கங்கள் எத்ைதனவிைம், அவற்தேத்
ைரிசிப்பைால் ஏற்படும் பலன்கள், நான்குவர்ணத்ைார்கள் எப்படிச் சிவபூதஜ பசய்ய தவண்டும்

என்பனவற்தேபயல்லாம் எவ்வாறு உங்கள் குருவான வியாச மகரிஷியிைம் தகட்டுத் பைரிந்து
பகாண்டீர்கதளா அவ்வாதே விளக்கமாக எங்களுக்கும் பசால்ல தவண்டும் என்ோர்கள். சூைமாமுனிவர்
முதேயாக பைில் பசால்லத் துவங்கினார்? ஞானசீலர்கதள! நீங்கள் தகட்ை விஷயங்கதள முன்பு ஒரு
முதே ஸநத்குமாரரிைம் வியாசமுனிவர் தகட்டிருக்கிோர். உபமன்யு முனிவரும் தகட்டிருக்கிோர். பிேகு
வியாச முனிவர் ஸநத்குமாரரிைம் சிவபூஜா விைிமுதேகதளப் பற்ேி தகட்டுத் பைரிந்துபகாண்டு உலக
நன்தமக்காக எனக்குச் பசான்னார், முனிவர்கதள! எந்ை விஷயமானது ஸ்ரீகிருஷ்ணனால் மகாத்மாவான
உபமன்யு முனிவரிைம் தகட்கப்பட்ைதைா, அதைச் பசால்கிதேன். அதைச் சுருக்கமாக என்புத்ைிக்கு
எட்டியவதரயிலும் பசால்கிதேன். இதை விரிவாகச் பசால்ல தவண்டுமானால் பல ஆண்டுகள் ஆகும்
ஆகதவ சுருங்கச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.

சுகம் பபே விரும்புகிதேன் அவனது சர்வ இஷ்ைங்களும் தககூடி வருவைற்காக அநாைியான சிவரூபத்தை
மிகவும் பக்ைிதயாடு பூஜிக்கதவண்டும் ஒருவன் சிவபபருமாதன எத்ைதனக் காலம் பூதஜ
பசய்யவில்தலதயா, அவனுக்கு அத்ைதனக் காலமும் ைரித்ைிரம், தராகம், துக்கம், சத்ருபயம், முைலிய
நான்கு வதகயான பாபங்கள் சூழ்ந்து பகாண்டு மிகவும் பைால்தலப்படுத்தும் சிவபகவாதன
பூஜித்ைவுைதனதய எல்லாவிைமான துன்பங்களும், மதேந்து தபாகும் சுகத்ைிற்காகவும் சந்ைைிக்காகவும்
கிதைத்ை ைற்கரிய மனிைப் பிேவிதய அதைந்ைவன் மகாதைவதனப் பூஜிக்க தவண்டும், பூதைவர்கள்
க்ஷத்ைிரியர்கள், தவசியர்கள், சூத்ைிரர் ஆகிய நான்கு வருணத்ைார்களும் சாஸ்ைிரபடி முதேயாகப்

ப்ராஹ்மம் முகூர்த்ைத்ைில்! எழுந்து தமகவர்ணதர நான்கு ைிருக்தககதளயுதையவதர பக்ைர்களின்
பயத்தைப் தபாக்குபவதர, உன் உழகான உருவம் என் மனைில் எப்பபாழுதும் வாபம் புரியதவண்டும் என்று
விஷ்ணுதவயாவது குருதவயாவது ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்து பிேகு ைீர்த்ைங்கதள ஸ்மரதண பசய்து எழுந்து
பைன்ைிதசயில் ஓர் ஏகாந்ைமான இைத்ைில் மலஜலம் கழித்து விட்டு சுத்ைமான மண்தணப் பிராமணன்
ஐந்து ைைதவயும், க்ஷத்ைிரியன் நான்கு ைைதவயும் தவசியன் மூன்று ைைதவயும், சூத்ைிரன் இரண்டு
ைைதவயும் கிரமமாக எடுத்து தககால்கதள அலம்பிக் பகாள்ள தவண்டும். இந்ை மிருத்க்ரஹண சவுசாைி

விஷயங்களில் நான்காவது வர்ணத்ைாதரப் தபாலப் பபண்களும் பசய்ய தவண்டும் பிேகு தவைியின்
பன்னிரண்டு அங்குல அளவும் க்ஷத்ைிரியின் பைிபனாரு அங்குல அளவும் தவசியின் பத்து அங்குல
அளவும் சூத்ைிரன் ஒன்பது அங்குல அளவும் பகாண்ை பற்குச்சிகளால் ஸ்மிருைிகளில் பசால்லியபடி
தகக்பகாண்டு காலதைாஷத்தை விசாரித்து பல் துலக்கி ைீர் த்ைங்களில் எந்பைந்ைக் குலத்ைினருக்கு
எப்படிபயப்படி ஸ்நானம் பசய்ய வகுத்ைிருக்கிேதைா, அவ்வாதே தைசகாலங்களுக்கு மாறுபாடில்லாமல்
மந்ைிரங்களுைன் நீராடி சூரிய உையத்ைிற்கு மூன்று நாழிதகக்கு முன்தப பசய்ய தவண்டும்.

ஸ்நானம் பசய்ை இைத்ைில் முைலில் ஆசமணியம் பசய்து விட்டு தூய ஆதை உடுத்ைி ஜன நை
மாட்ைமில்லாமல் இைத்ைில் சந்ைியாவந்ைனம் முைலானவற்தே அந்ைந்ை ஜாைியாருக்கு விைித்துள்ளபடி
பசய்து, பிேகு பூதஜதயத் துவக்க தவண்டும். பூதஜக்கிரம்ம-மனதை ஒருமுக, நிதலப்படுத்ைிக் பகாண்டு
பூஜா கிருஹத்ைில் பிரதவசித்து, பூதஜக்குரிய பபாருட்கதளச் தசகரித்துக் பகாண்டு முதேயாக
சிவபபருமாதன பூதஜபசய்ய தவண்டும் முைலில் விநாயகதரயும் பிேகு துவார பாலகர்கதளயும் பிேகு
ைிக்பாலகர்கதளயும் பூஜித்துவிட்டுப் பிேகு பூஜா ைிரவியங்களின் அருதக, அஷ்ைைளபீைமாவது பசய்து
பகாண்டு அைில் உட்கார்ந்து சிவபகவாதனப் பார்த்ை வண்ணம் அடிக்கடி தககதளச் சுத்ைஞ் பசய்து
பகாண்டு மூன்று முதே ஆசமனம் பசய்து மும்முதே பிரணாயாமம் பசய்ய தவண்டும். ஐந்து
முகங்களும் பத்துப் பூஜங்களும் பகாண்ைவராயும், நிர்மலமான ஸ்படிகக் கல்லுக்கு ஒப்பான
ஒளிதயயுதையவராயும் ஸர்வாபரண பூஷிைராயும், புலித்தைாதலப் தபார்த்ைியவராகவும் இருக்கும்.
சங்கரதரத் ைியானித்து அப்பபருமானின் ஸாரூப்யத்தை(இதேவனுருதவ)அதைந்து மனிைன் ைன்
பாவத்தை நீக்கிக் பகாள்ள தவண்டும். பரதமஸ்வரதனப் பூஜிக்கும் தபாது மந்ைிரத்ைால் தைகசுத்ைி பசய்து
பகாண்டு கிரமமாக மூல மந்ைிரத்தை நியாஸம் பசய்ய தவண்டும் எல்லாவிைத்ைிலும் ப்ரணவ
மந்ைிரத்ைால் ஆறு அங்க நியாசங்கதளயும் பசய்ய தவண்டும். பிேகு சங்கல்பஞ் பசய்து பகாண்டு
பூதஜக்கு ஆரம்பிக்க தவண்டும்.
முைலில் ஆசமனத்ைிற்காக ஏற்பாடுபசய்ைபாத்ைிரத்தையும் நவ கும்பங்கதளயும் சாஸ்ைிரப்படி ஸ்ைாபிக்க
தவண்டும். அவற்தே ைர்ப்தபகளால் முடியதவகளாய் ஸ்ைாபித்து ைீர்த்ைத்ைால் புதராக்ஷணம் பசய்து

அப்பாத்ைிரங்கள் அதனத்ைிலும் குளிர்நீ தர தசர்க்க தவண்டும், புத்ைிமானானவன் சாஸ்ைிரத்ைால் பார்த்து
ப்ரணவ மந்ைிரத்ைால் இனி குேிப்பிடும் பபாருட்கதள அந்ைந்ைப்பாத்ைிரங்களில் முதேதய தசர்க்க
தவண்டும். பாத்ய பாத்ைிரத்ைில் விளாமிச்தச தவரும் சந்ைனமும், ஆசமனிய பாத்ைிரத்ைில் ஜாைி சுகந்தை,
பவட்டிதவர் கர்ப்பூரம் ஆகியவற்தேப் பபாடி பசய்து தசர்க்க தவண்டும். மற்ே பாத்ைிரங்களில்
சந்ைனத்தையும் ஏலத்தையும் தசர்க்க தவண்டும். சிவபபருமான் பக்கத்ைில் நந்ைீ சுவரதர பூதஜ பசய்ய
தவண்டும். வாசதன பபாருட்களாலும் நறுமண மலர்களாலும் தூப ைீ பங்களாலும் இன்னும் பல
விைங்களாலும் சிவபபருமாதனப் பூஜிக்க தவண்டும். அப்தபாது உபாசகன் மிகவும் மகிழ்ச்சிதயாடு
லிங்கத்ைிற்குச் சுத்ைி பசய்து ப்ரணவம் முைல் நாதமாந்ைமாகிய சிவமந்ைிரங்கதள ஜபித்து பத்மாசனம்
பசய்து பகாள்ள தவண்டும் அைன் கிழக்குப்பக்கம் அணிமா மயம் பைற்கு லகிமா மயம், தமற்கு

மகிமாமயம், வைக்கு பிராப்ைி ஸ்வரூபம், அக்கினி பக்கைனம்-பராகாமிமயம், நிருைிபக்கம்-ஈசத்வமயம்,
வாயுைிக்குைளம் வசித்வஸ்வரூப, ஈசானியபக்கம் ஸர்வக்ஞத்ைமயம் கர்ணிதகயில் சந்ைிரனும், சந்ைிரனுக்கு
கிழக்குப் பக்கத்ைில் அக்கினித் தைவனும் ைிக்குகளின் இறுைியில் ைர்மாைிகதளயும் ஸ்ைாபிக்க தவண்டும்,
நான்கு ைிக்குகளிலும் பிரகிருைி மஹத் அகங்காரம் ைத்விகாரம் என்னும் நான்கிதனயும் கர்ண ீகா ரூபமான
சந்ைிரனின் அருதக ஸத்வம், ரஜஸ் ைமஸ் என்னும் முக்குணங்கதளயும் ஸ்ைாபிக்க தவண்டும்.
முனிவர்கதள! அைன் பிேகு ஸத்தயாஜாைம், பிரபத்யாமி என்று பரதமஸ்வரதன ஆவாஹனம் பசய்து
வாமதைவமந்ைிரத்ைால் இரத்ைின சிங்காைனத்ைில் எழுந்ைருளச் பசய்து ருத்ைர காயத்ைிரியால் ஸாந்நித்யம்
பசய்து அதஹார மந்ைிரத்ைால் நிதராைம் பசய்து ஈ ஸாநஸ்ஸர்வ வித்யாநாம முைலான மந்ைிரங்களால்
சிவ மூர்த்ைத்தைப் பூஜிக்க தவண்டும்.
சத்தயா ஜாை மந்ைிரம்

சத்தயா ஜாைம் பிரபத்யாமி
சத்தயாஜாைதவ நதமாநம
பதவ பதவனாைி பதவ பவஸ்வமாம்
பதவாத் பவாய நம
வாம தவைமந்ைிரம்
வாமதைவாய நதமா ஜ்தயஷ்ைாய நதமா
ஸ்தரஷ்ைாய நதமா
ருத்ராய நதமா
காலாய நதமா: கலபி கரணாய நதமா
பலபி காரணாய நதமா
பலாய நதமா
பலப் பிரமைமனாய நதமா
மதனா மனான ீய நம
ருத்ர காயத்ைிரி
ைத்புருஷாய வித்மதஹ மஹா தைவாய ைீம ஹி
ைன்தனா ருத்ர ப்ரதசாையாத்
அதஹார மந்ைிரம்
அதஹார அதகா தரப் யாை தகாதரப்தயா
தகார தகார ைதர ப்ய

ஸர்தவப்ய ஸர்வ ஸர்தவப்தயா நமஸ்தை-அஸ்து
ருத்ர ரூதபப்ய
நிதராைம்
ஈஸான சர்வ வித்யானா மீ ஸ்வர சர்வபூைானாம்
ப்ரம்மாைி பிர் பிர்மனாைி பைிர் பிரம்மா
சிதவாதம அஸ்து சைா சிதவாம்
சிவபபருமானுக்குப் பாத்ைியம் (ைிருவடி கழுவு நீர் ) அர்க்கியம் (மந்ைிர நீர் இதேத்ைல்) ஆசமந்யம்
(உட்பகாள் நீர்) பகாடுத்து வாசதனத் ைிரவியம் சந்ைனம் முைலியவற்தோடு கூடிய ைீர்த்ைத்ைால் மகா
நியாச பூர்வக ஏகாைச ருத்ர மஹாபிதஷகம் பசய்ய தவண்டும். பஞ்ச கவ்யத்ைிற்கு பசால்லியுள்ள
முதேப்படி மந்ைிரித்து பிரணவ மந்ைிரத்ைால் கவ்யஸ்நானம் பசய்விக்கதவண்டும், ைீர்த்ைம், பால், ையிர்,
தைன், கரும்புரஸம் பநய் இவற்ோதலயும் அபிதஷகம் பசய்ய தவண்டும். கஸ்தூரி கந்ைம். குங்குமப்பூ
பச்தசக்கற்பூரம் முைலிய புண்ணியப் பபாருட்களாலும் மந்ைிரத்தைாடு அபிதஷகம் பசய்ய தவண்டும். பிேகு
தூய்தமயான மந்ைிரங்களால் அபிமந்ைிரித்து, ஜலகும்பங்களில் பவள்ளிய பரிசுத்ைமான துணிகளில்
வடிகட்டிய நன்ன ீதர அபிதஷகிக்க தவண்டும் இந்ைப் பூதஜதய சிவபபருமானுக்குத் தூரத்ைிலிரு ந்து
தகயினால் எட்டிப் பூஜிக்காமல் மிகவும் அருகிலிருந்து பசய்ய தவண்டும் ைர்ப்தப, நாயுருவி, ஜாைி,
சண்பகம், பாைலம், பவள்ளலரி, மல்லிதக, கமலம், உற்பலம் முைலான பற்பல அபூர்வமலர்கதள
ஜலத்தைாடு தசர்த்தும்; விைவிைமான பாத்ைிரங்களாலும் அபிதஷகம் பசய்ய தவண்டும்.
பயன்கள் அதனத்தையும் வழங்கக் கூடிய இந்ைச் சிவபூதஜதய மந்ைிரப் பூர்வமாகச் பசய்ைல் தவண்டும்.
எம்மந்ைிரங்களால் ஒரு ைைதவயாவது சிவலிங்கத்தை அர்ச்சிக்க தவண்டுதமா அம்மந்ைிரங்கதள சர்வ பல
சித்ைிதய முன்னிட்டு உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.

8. சிவ பூஜா மந்ைிரங்கள்
பவமாநாைி மந்ைிரங்களாலும் வாங்மீ யக மந்ைிரத்ைாலும் சூத்ைிர மந்ைிரத்ைாலும் சுபமான ஸ்ரீசூக்ைத்ைாலும்
ரஜரீ சூக்ைத்ைாலும் நிலருத்ரத்ைாலும் மங்களகரமான சமகத்ைாலும் பிரணவத்ைாலும் அைர்வண தவை
சிரஸ் என்னும் மந்ைிரத்ைாலும் ைச்சாந்ைி மந்ைிரத்ைாலும் பாருண்ைத்ைாலும் ஆரூணத்ைாலும் உயர்வான
ஸாமத்ைாலும் தைவவ்ருைம் என்னும் ஸாமத்ைாலும் ராந்ைர மந்ைிரத்ைாலும், புஷ்ப மந்ைிரத்ைாலும்

புருஷசூக்ைத்ைாலும் மிருத்யுஞ்ஐய மந்ைிரத்ைாலும் சிவபஞ்சாக்ஷரத்ைாலும் ஆயிரம்-அல்லது நூற்ேிபயட்டு
ரந்த்ரங்கதளயுதைய பூர்ணகும்பங்களால் தவை மார்க்கங்களினாலாவது, சிவநாமங்களாலாவது அபிதஷகம்
பசய்ய தவண்டும். பிேகு சிவபபருமானுக்கு சந்ைனம், புஷ்பம் முைலியவற்தேச் சாற்ேி; ப்ரணல
மந்ைிரத்ைால் முகவாஸதனகள் பகாடுக்க தவண்டும். பிேகு ஸ்படிக மாயமாயும் நிஷ்களமாயும்
அக்ஷரமயமாயும் அதனத்துலகங்களுக்கும் காரணபூைமாயும் சகலதலாக ஸ்வரூபமாயும் உத்ைமமாயும்
இந்ைிரன், பிரமன், விஷ்ணு, ருத்ைிரன் முைலான தைவர்களுக்கும் புலப்பைாைைாயும் தவைமேிந்ைவர்களாதல
தவைாந்ைத்ைில் தகாசரிக்கவில்தல என்று பசால்லப்படுவைாயும், சிருஷ்டி ஸ்ைிைிநாசம் என்னும் மூன்றும்
அற்ேைாயும் சகலவிைமான தநாய்களுக்பகல்லாம் மருந்ைாயும் சிவைத்துவம் என்று பிரசித்ைிமாயும்

சிவலிங்கத்ைில் தவக்கப்பட்டும் இருக்கிே சிவபகவாதன, லிங்கத்ைின் சிரஸில் ப்ரணவத்ைால் தூப ைீபம்
ைாம்பூலம் முைலானவற்தே நீராஞ்சனம் சுற்றுவது தபாலச் சுற்ேி நமஸ்காரம் பசய்து துைித்து பலவிை
மந்ைிரத்ைால் பூதஜ பசய்ய தவண்டும். ஸ்தைாத்ைிரம் ஜபம் நமஸ்காரம் பிரைக்ஷிணம் ஆகியவற்தேயும்
விைிப்படிச் பசய்ய தவண்டும் அர்க்கியம் பகாடுத்து ைிருவடிகளில் மலர்கதளச் சமர்ப்பித்துத் தைவர்களுக்கு
அைிபரான சிவபிராதன மனத்ைால் வணங்கி, பூதஜ புரிய தவண்டும். தகயில் மலர்கதள எடுத்துக்
பகாண்டு எழுந்து இருகரங்கதளயும் கூப்பிநின்று நான் குேிப்பிடும் மந்ைிரத்ைால் ஈஸானனான
சிவபபருமாதனப் பிரார்த்ைிக்க தவண்டும்.
அஞ்ஞானாத்ய ைிவாக்ஞானாது ஜபபூஜாைிகம்யா
கிருைம் ைைஸ்து ஸபலம் க்ருபயா ைவ சங்கர
சுவாமி! சங்கரா! என் அேியாதமயாதலா அல்லது அேிவாதலா ஜபம் பூதஜ முைலியவற்தேச்
பசய்ைிருந்ைாலும் அதவ உம் ைிருவருளால் சித்ைிக்க தவண்டும் என்று பசால்லி அம்மலர்கதளச்
சிவபபருமானது ைிருமுடியில் தசர்க்க தவண்டும். பிேகு மங்களாஸ்பைமான அதநக ஆசீர்வாைங்கள் பசய்து
பரமசிவன் மீ து மார்ஜனம் (நீரால் புதராக்ஷணம்) பசய்து ைன் அபராைங்கதளப் பபாறுத்ைருள தவண்டும்
என்று துைித்துக் கும்பிை தவண்டும் பிேகு எல்லாவிைமான பாபத்தைாடு கூடியவனாக நிதனத்து மீ ண்டும்
துைிக்க தவண்டும்.
சிதவ பக்ைி சிதவ பக்ைி சிதவ பக்ைிர் பதவ பதவ
அந்யை சரணம் நாஸ்ைி த்வதமை சரணம் மம

பிேவிகள் தைாறும் எனக்குச் சிவபபருமானிைம் பக்ைி இருந்து வரதவண்டும் சிவபக்ைி இருக்க தவண்டும்.
சிவபபருமானிைம் பக்ைி இருக்க தவண்டும். எனக்கு தவறு ரக்ஷணம் இல்தல நீ தய ரக்ஷணம் என்று
இவ்வாறு சர்வ ஸக்ைிதயயும் பகாடுக்கும் மதகஸ்வரதனப் பிரார்த்ைதன பசய்து பக்ைியுைன் வாத்ய
நாைங்களாலும் வழிபை தவண்டும். பிேகு பரிவாரணங்கதளாடு தசர்ந்து சங்கர பகவாதன வணங்கித்
பைாழுதுவிட்டு மகிழ்ச்சியுதையவனாய் சுகமாகத் ைன் தவதலகதளத் துவக்கலாம். இவ்வாறு
ைினந்தைாறும் எவன் சிவபக்ைியுதையவனாகச் சிவபூதஜ பசய்கிோதனா அவனுக்கு அடிக்கடி எல்லாவிை
நற்பயன்களும் உண்ைாகும். மனைில் நிதனத்ைது ஆறு மாைங்களில் நிதேதவறும் தநாய், கவதல, தராகம்,
பயம், சூன்யம். தகாணல் வியாபாரம், விஷம் இதவ தபான்ே எத்ைதகய துன்பம் வந்ைாலும் நன்தம

விதளவிப்பவரும் கருணாமூர்த்ைியுமான சிவபபருமான், அத்துன்பங்கதள அகற்ேி விடுவார். தமலும்
சிவபபருமாதன வழிபாடு பசய்வைால் மனிைனுக்கு சுபங்கள் விதளயும் அவனது குணங்கள் சுக்கில
பக்ஷத்துச் சந்ைிரதனப் தபால் விருத்ைியதையும் வியாச பகவானிைம் இவ்வாறு நான் தகட்ை அரிய பபரிய
விஷயங்கதள உங்களுக்காகச் பசான்தனன். இனி எல்லா பாவங்கதளயும் நீக்கக் கூடிய எந்ை சரிைத்தை

நீங்கள் தகட்கிேீர்கதளா அந்ை சரிைத்தை சாஸ்ைிர பூர்வமாகச் பசால்லுகிதேன் என்று சூைமாமுனிவர்
கூேினார்.
9. ைாராசுரன் பபற்ே வரமும் தைவர்கள் துயரமும்
தநமிசாரண்ய வாசிகள், சூைமாமுனிவதர தநாக்கி; மாபபரும் பாக்கியசாலியான வியாசரது மாணவதர!
சிவனாரின் ைிரிபுர பவற்ேிதயப் பற்ேிக் கூே தவண்டும். அந்ைத் ைிரிபுரத்ைின் வடிவம் என்ன? அந்ைத்
ைிரிபுரத்ைிலிருந்ை பதைபலம் எவ்வளவு? சிவபபருமானது தசதன எவ்வளவு? இவற்தே நீங்கள்
எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும். என்ோர்கள். சூைமுனிவர் பசால்லலானார்நற்தபறுள்ள சிவதநசச்
பசல்வர்கதள! எந்ைக் கதைதயக் தகட்ைால், உலக மக்களின் துயரம் நீங் குதமா, அத்ைதகய புண்ணிய
சரிைத்தைதய நீங்கள் தகட்டீர்கள். மாயாஜாலம் பசய்பவதரயும் மயங்க தவக்கும் மாபபரும் மாயனான
ைாரன் என்ே அசுரனுக்கு ைாரகன் என்ே ஒரு புைல்வன் இருந்ைான். அவன் ைன் ஆசிரியனின் உத்ைிரதவப்
பபற்று மது என்ே மிகவும் அழகான வனத்துக்குச் பசன்று தைவர்கள் அதனவதரயும் பவற்ேி பபறுவைற்கு
அருந்ைவஞ் பசய்ய எண்ணினான் இருதககதளயும் ஒரு காதலயும் தூக்கிக் பகாண்டும் சூரியதனப்

பார்த்துக் பகாண்டும் நூறு ஆண்டுகள் கடுந்ைவஞ் பசய்ைான் பிேகு தமலும் நூறு ஆண்டுகள் பபருவிரதல
ஊன்ேிக் பகாண்டும், நூறு ஆண்டுகள் வதர பவறும் நீ தர மட்டும் உட்பகாண்டும், நூறு ஆண்டுகள் பவறும்
காற்தே மட்டும் உட்பகாண்டும், நூறு ஆண்டுகள் ஜலத்ைில் இருந்து பகாண்டும், நூறு ஆண்டுகள்
பவய்யிலிலும், நூறு ஆண்டுகள் பஞ்சாக்கினியின் மத்ைியிலும் நூறு ஆண்டுகள் மரங்களின் கிதளகதளப்
பிடித்துக் பகாண்டும், நூறு ஆண்டுகள் அதைாமுகமாகவும் இருந்து தகட்பவர்கள் மனமும் அஞ்சத்ைக்க
வதகயில் அதகார ைபஸ் பசய்து வந்ைான் அைனால் அவனது சிரத்ைிலிருந்து மகத்ைான தைஜஸ்
கிளம்பியது அந்ை ைவாக்கினி தைவர்களின் உலகங்கதள சுட்பைரிக்கலாயிற்று. தைதவந்ைிரன் கூை எங்தக
இந்ை அசுரன் ைன் பைவிதயக் தகப்பற்ேி விடுவாதனா என்று பயப்பட்ைான். பவப்பத்ைால் மிகவும்
துயரத்தையதைந்ை தைவர்கதளா; இபைன்ன விந்தை! சிவபபருமான் அகாலத்ைில் பிரம்மாண்ை சம்ஹாரஞ்
பசய்யப் தபாகிோதரா? என்று சந்தைகப்பட்ைார்கள் பிேகு, யாதரா ஓர் அசுரன் பிரமதைவதனக் குேித்து
அத்ைதகய பயங்கரமான ைவத்தைச் பசய்கிோன் என்று பைரிந்ைது.

உைதன தைவர்கள் அதனவரும் ஒன்று தசர்ந்து அந்ை அரசனுக்குப் பிரமதைவர். பகாடுக்கக்கூைாை
அரும்பபரும் வரங்கதளக் பகாடுக்கா விட்ைாலும் கூை அவனால் எல்லாவுலகங்களுக்கும் அனர்த்ைம்
விதளயும், அப்படிதய பிருமா வரங் பகாடுத்ைாலும் அவன் அசுரனாதகயால் அவனால் உலகங்களுக்கு
நாசமும் ஏற்படும் ஆதகயால் நான்முகப் பிருமாவிைதம இதைப் பற்ேி தகட்தபாம் என்று ஆதலாசித்துக்
பகாண்டு விதரந்து பசன்று அவதரக் கும்பிட்டுவிட்டு ைாரகாசுரன் பசய்யும் அதகார ைவத்தைப்பற்ேி
அேிவித்ைார்கள் அவர்கள் மூலம் விஷயமதனத்தையும் பிருமதைவர் பைரிந்து பகாண்டு. அந்ை ைாரகாசுரன்
கடுந்ைவஞ் பசய்யும் இைத்ைிற்கு அன்ன வாகனத்ைில் பசன்று , அவனுக்கு காட்சியளித்து, உன் கடினமான
ைவத்தைக் கண்டு நாம் மகிழ்ந்தைாம். உனக்கு தவண்டிய வரத்தைக் தகள் ைருகிதோம்! என்ோர்.

உைதன, ைாரகாசுரன் சிருஷ்டி கர்த்ைாதவ வணங்கித் துைித்து சதுர்முகதர! தைவர்களுக்கு இதேவரான
பிரமதைவதர நீர் எனக்கு வரங்பகாடுக்கத் ைகுந்ைவர் என்ோல் இரண்டு வரங்கள் தவண்டும் அதவயாவன
உம்மால் பதைக்கப்பட்ை இந்ை அகிலத்ைில் உைல் வலிதமயால் எனக்கு இதணயான புருஷன் தவறு
எவனும் இல்தல என்று பசால்லும்படியான மாபபரும் வலிதம எனக்கு வாய்க்க தவண்டும்
சிவபபருமானின் வரியத்ைினால்
ீ
உண்ைாகும் புத்ைிரன் எப்தபாது தசனாைிபைியாக வந்து என் மீ து அம்பு
எய்வாதரா அப்பபாழுதுைான் எனக்கு மரணம் என்பதை உண்ைாக தவண்டும் என்று வரம் தகட்ைான் பிருமா
உைதன அவன் விரும்பிய வரங்கதளக் பகாடுத்துவிட்டு ைமது சத்ய தலாகத்ைிற்குத் ைிரும்பிச் பசன்று
ைாரகாசுரனின் ைதபா பலத்ைால் உண்ைான ைாபத்தைத் ைணிவித்துக் பகாண்ைார் பிேகு, ைாரகாசுரன்
ைவச்பசயல் நீங்கிப் பபரும் வரங்கள் பபற்ே பபரு மகிழ்ச்சியுைன் தசாணிை புரிதய அதைந்ைான்.
அப்பபாழுது எங்குமுள்ள அசுரர்கள் அதனவரும் ஒன்று கூடி ைாரகாசுரதன! மூவுலகிலுமுள்ள
அசுரர்களான எங்களுக்பகல்லாம் நீத ய ைதலதமயரசனாக இருக்க தவண்டும், என்று தகட்டுக்
பகாண்ைார்கள்.

அைன் பின்னர் அசுரர்களால் பட்ைாபிதஷகம் பசய்யப்பட்டு மணிமகுைம் சூடி ைாரகாசுரன் மன்னனானான்,
பூமியில் ஒருவரும் பசய்யாை ஆக்தஞகதளபயல்லாம் நைத்ைச்பசய்ைான் பிராமணர்கள், க்ஷத்ைிரியர்,
தவசியர், சூத்ைிரர், விஜாைியானவர்கள் ைானவர்கள். யக்ஷர்கள் கிம்புருஷர் ஆகியபலரும் அந்ை அசுரனால்
மிகவும் துன்புேத்ைப்பட்ைார்கள் அவர்களிைமுள்ள பபாருள்கதள பயல்லாம் ைாரகாசுரன் பேித்துக்
பகாண்ைான் இந்ைிரன் முைலான தைவர்கபளல்லாம் அரும்பபரும் பசல்வங்கதள அவனுக்குக் கப்பமாகச்
பசலுத்ைினார்கள் தைதவந்ைிரன் உச்தசஸ்ரவம் என்ே பட்ை குைிதரயும் யமைர்மனின் ரத்ைினமயமான

ைண்ைமும் குதபரனின்கதையும் நவநிைிகளும், வருணதைவனின் உத்ைமமான குைிதரகளும் மகரிஷிகளின்
காமதைனு என்ே பைய்வகப்பசுவும்
ீ
அவ்வசுரனிைம் தபாய்ச் தசர்ந்ைன; எந்பைந்ை இைத்ைில் உன்னைமான
பபாருட்கதள அவன் பார்த்ைாலும் அப்தபாதை அவற்தே அவன் கவர்ந்து பசன்று விடுவான்.
சமுத்ைிரராஜன் அவனுக்கு ைன் இரத்ைினங்கதளக் பகாடுத்ைான் சூரியன் அந்ை அசுரனுக்கு
எத்ைதனக்காலம் சுகமாக இருக்குதமா, அத்ைதனக் காலம் ஒளி வசிக்
ீ
காய்ந்ைான் சந்ைிரன் எப்பபாழுதும்
அவன் அருகிதலதய இருந்து குளுதமயூட்டினான் சுகந்ைகாற்தே பமல்பலன வசிக்பகாண்டிருந்ைான்.
ீ
தைவர்களுக்கு பசலுத்தும் ஹவ்யமும் பிதுர்களுக்குச் பசய்யும் கவ்யமும் பலிஷ்ைனான அவ்வசுரதனதய
சார்ந்ைன மூவுலகங்களில் இருந்ை அதனவருதம பயந்து நடுங்கி அந்ைத் ைாரகாசுரனது கட்ைதளதயதய
முக்கியமாகக் கருைிக் பகாண்டிருந்ைார்கள். இவ்விைமாக தைவர்கள் யக்ஷர்கள் முைலியவர்கள் எல்லாம்

அவ்வசுரனின் உத்ைரவின் படி நைக்கும்தபாது தநாய் பநாடிகளுக்கும் சாக்காட்டிற்கும் ஆளாகும் சாைாரண
மனிைர்கதளப் பற்ேிச் பசால்ல தவண்டும் வானுலகம், பூவுலகம், பாைாளம் என்னும் மூன்று
உலகங்களிலும் எங்பகங்கு சிேப்பான நைிகள், நந்ைவனங்கள் முைலியதவ இருந்ைனதவா, அதவபயல்லாம்
ைாரகாசுரனின் ைதலநகரிதல ஸ்ைாபிக்கப்பட்ைன இதுதபாலப் பல்லாண்டு காலம் அந்ை அசுரன்
பகாடுங்தகால் பசலுத்ைி வந்ைான் அப்தபாது தைவர்கள் அதனவரும் ஒன்று கூடிப் பத்மாஸனரான
பிருமதைவனிைம் பசன்று அவரிைம் சரணதைந்ைார்கள்.
10 சிவபபருமான் தயாகமும் மன்மைன் மூட்டிய தமாகமும்
தைவர்கள் அதனவரும் பிரமதனக் கும்பிட்டுத் ைதலகுணிந்து நின்ோர்கள். அப்தபாது நான்முகப் பிரமன்
அத்தைவர்கதளப் பார்த்து, அமரர்கதள! நீங்கள் எைற்காக இங்தக வந்ைீர்கள்? உங்களுக்கு என்ன துன்பம்
தநரிட்ைது? என்று தகட்ைார். தைவர்கள் அதனவரும் ஒன்ோகக்கூடி ைாரகாசுரனால் நாங்கள் அனுபவிக்கும்
துன்பம் ைங்களுக்குத் பைரியாைைா? அந்ைத் துன்பத்தைத் ையவு பசய்து ைீர்க்க தவண்டும். என்ோர்கள்.
பிருமதைவன் அவர்கதள தநாக்கி வானவர்கதள நச்சுமரமாக இருந்ைாலும் அதை வளர்த்துக்
காப்பாற்ேியவதன பவட்டுவது உசிைமல்ல என்பதைப் தபாலதவ , என்னால் வரம் பபற்று விருத்ைியதையப்
பபற்ேவன் என்னாதலதய வைம் பசய்யப்படுவது சரியல்ல, ஆதகயால் உங்களுக்கு நான் ஓர் உபாயம்
பசால்லுகிதேன். சிவபபருமானின் வரியத்ைிற்கு
ீ
உற்பத்ைியாகும் குமாரன் ைான் அவ்வசுரதனக் பகால்ல
முடியும்! அப்படி சிவவர்யத்ைில்
ீ
புத்ைிர உற்பத்ைியாவது துர்லபமாம். இது விஷயமாக ஒரு தயாசதன
பசால்லுகிதேன். அைன்படி நீங்கள் பசய்ய தவண்டும்.

இமயமதலயின் அழகான பகாடுமுடியின் மீ து சிவபபருமான் தயாக நிஷ்தையில் அமர்ந்ைிருக்கிோர்.
நாரை முனிவராலும் பர்வை ராஜனாலும் மகாதைவனுக்கு பணிவிதை பசய்ய தவண்டும் என்று
பார்வைிதைவி நியமிக்கப்பட்டிருப்பைால் அப்பார்வைிதைவி ைன் தைாழியர் இருவருைன் சிவபபருமான்
தயாகஞ் பசய்யுமிைத்ைில் பணிவிதை புரிந்து வருகிோள். அவதளாடு சிவபபருமான் எப்தபாது இணங்கி
கூடுகிோதரா அப்தபாது வர்யம்
ீ
உண்ைாகும். பிேகு உங்கள் காரியமும் தககூடும். இைில் சந்தைகமில்தல
பரதமஸ்வரனின் வ ீரியத்தைக் கவர்வைற்கு பார்வைிதய ைகுைியானவள் அவதளயன்ேி தவறு அன்னியப்
பபண்களால் அது இயலாது எனதவ அைற்தகற்ே உபாயங்கதள நீங்கள் தகயாள முயலுங்கள் அப்தபாது

ைான் உங்களுக்குக் காரியசித்ைி உண்ைாகும்! என்ோர். பிரம்மாவின் தயாசதனதயக் தகட்ைதும் தைவர்கள்
ஒருவதராபைாருவர் ஆதலாசித்துக் பகாண்டு தைதவந்ைிரனிைம் பசன்று நைந்ைவற்தே அேிவித்ைார்கள்.
அமராபைிதய! என்ன பசய்ைால் சிவபபருமானுக்குப் பார்வைியிைம் இச்தச ஏற்படுதமா அதைச் பசய்து
பிரமனது தயாசதனதய நிதேதவற்றுவது உமது பபாறுப்பு என்று பசால்லி விட்டு தைவர்கள் ைம்
இருக்தககதள அதைந்ைார்கள். தைவர்கள் பசன்ேதும் தைதவந்ைிரன் மன்மைதன நிதனத்ைான்.

உைதன மன்மைன், ைன் தைவியான இரைிதயாடு இந்ைிரன் முன்னால் வந்து நின்று வணங்கி, தைவராஜதர,
நீங்கள் ஏன் என்தன நிதனத்ைீர்கள்? அதைச் பசால்லுங்கள், அந்ை தவதலதயச் பசய்வைற்தக நான்
வந்ைிருக்கிதேன்! என்று பசால்லி விட்டு மவுனமாக இருந்ைான். இந்ைிரன் மன்மைதன தநாக்கி
மீ னக்பகாடியுதையவதன! இப்தபாது எந்ைக்காரியம் வந்துள்ளதைா அது உன்னால் பசய்யக் கூடியைாகும்
எவ்பவதவ என் காரியங்கதளா அதவபயல்லாம் உன் காரியங்கதள ைவிரதவேல்ல, எனக்கு நண்பர்கள்

பலருண்டு ஆயினும் காமதைவனான உனக்கு இதணயான நண்பன் எப்தபாதுதம எனக்கு இருந்ைைில்தல
தபார்க்களத்ைில் எனக்கு பயன்படுவைற்காக, பிரமதைவனால் என் வஜ்ராயுைம் சிருஷ்டி பசய்யப்பட்ைது
மாேனான உன்தன மற்போரு அஸ்ைிரமாக பிருமதன நியமித்ைார் , இந்ை இரண்டு அஸ்ைிரங்களில்
வஜ்ராயுைம் ஹிம்சிக்கும் இயல்புதையது ஆனால் காமதைவனான நீத யா இன்பம் விதளவிக்கும்
இயல்தயயுதையவன், மன்மைதன! இவ்விரண்டு அஸ்ைிரங்களில் நீத ய சிேந்ைவன், நீத ய ஆற்ேல்
மிகுந்ைவன் ஏபனன்ோல் என் வஜ்ராயுைம் பயனின்ேிப் தபானாலும் தபாகும், ஆனால் பஞ்சபாண
மன்மைனான நீ தயா ஒரு சமயத்ைிலும் பயனளிக்காமலிருக்க மாட்ைாய்! இப்தபாது தநர்ந்துள்ள
தநாக்கத்தைச் சாைிக்க நீ தய ைகுந்ைவன் உன்தனத் ைவிர மற்ேவர்களால் அதைச் பசய்யதவமுடியாது
உலகத்ைில் வள்ளலுக்கு வறுதம வந்துள்ள தபாதும் சூராைி சூரனுக்குப்தபார்க்களத்ைிலும் , நற்பனுக்கு அபாய
பநருக்கடியிலும், புருஷனுக்கு அசக்ைி காலத்ைிலும் பபண்களுக்கும் நற்குலத்ைில் பிேந்ைவர்களுக்கும்

ஆபத்துக் காலத்ைிலும் பைால்தலகள் மூளும்தபாது மனிைர்களால் பரீட்தச உண்ைாகிேது. ஓ! நட்பிற்சிேந்ை
ரைிகாந்ைதன! இப்தபாது உன் சம்பந்ைமான பரீட்தச ஏற்பட்டுள்ளது இந்ைக் காரியம் எனக்கு மட்டும்
சுகமளிப்பைல்ல தைவர்கள் அதனவருக்குதம சுகத்தைக் பகாடுக்கத்ைக்கது; இந்ை விஷயமாக நாதன
யாசிப்பைால் இந்ைச் சுபமான காரியத்தை நீத ய பசய்ய தவண்டும்.
இவ்வாறு தைதவந்ைிரன் பசான்னதைக் தகட்ை மன்மைன் புன்னதகதயாடு இந்ைிரதன தநாக்கி தைவாைிபதர!
நம் இருவருக்கும் தபைமில்தல ஆதகயால் நீர் ஏன் இப்படிச் பசால்ல தவண்டும்? உலகத்ைில் உபகாரம்
பசய்பவன் ைான் பசய்யும் பசயலால்ைான் ைன்தனத் பைரியப்படுத்ைிக் பகாள்கிோதன ைவிர பவறும்
வாய்ப்தபச்சால் பைரியப்படுத்துவைில்தல. எவன் ஒரு தவதலதயத் ைாதன பசய்து முடிக்கத்

ைிேதமயுள்ளவன் என்று விளக்கமாகச் வாய்விட்டுச் பசால்கிோதனா அவன் எந்ை தவதல பசய்யப்
தபாகிோன்? அப்படி வாய்விட்டு பசால்வது உசிைமல்ல என்ோலும் நான் பசால்வதைக் தகளும்,
உம்முதைய பைவிதயப் பேித்துக் பகாள்வைற்காக எவன் உக்கிரமாகைவஞ்பசய்கிோதனா அவதன ஒதர
க்ஷணத்ைில் பபண்ணின் கதைக்கண் பார்தவயாலும் என் காம பார்தவயாலும் வழ்த்ைி
ீ
விடுகிதேன் அவன்
தைவனாயினும் ராட்சசனாயினும் மகாமுனிவனாயினும் அவதன க்ஷணதநரத்ைில் காம இச்தசக்கு
ஆளாக்கி வழ்த்ைி
ீ
விடுகிதேன். இப்தபாதை உமது வஜ்ராயுைத்தையும் இைர தபார்க்கருவிகதளயும் தூர
எேிந்துவிடு. உமக்கு மிகவும் நண்பனும் மன்மைனுமான நான் வந்ைிருக்கும் தபாது அக்கருவிகள் என்ன
பவற்ேிதயத் ைரப்தபாகின்ேன? தயாகமூர்த்ைியான சிவபபருமாதனக் கூை என் காமபாணங்களுக்கு
இலக்காக்கி விடுதவன் என்ோல் மற்ேவர் விஷயத்ைில் என் பவற்ேிதயப் பற்ேி தகட்கவும் தவண்டுமா?
என்று பபருதமதயாடு பசான்னான். உைதன இந்ைிரன் உற்சாகமதைந்து மன்மைா நான்

எந்ைக்காரியத்ைிற்காக உன்தன நிதனத்தைதனா அந்ைக் காரியத்தைதய நீயும் பசால்லி விட்ைாய். உன்தன
எைற்காக நிதனதைன் என்பதைபசால்லுகிதேன், தகள்.
ைாரகன் என்ே பகாடிய அசுரன் பிரமதைவரிைம் வரம் பபற்று ைர்மங்கதள அழித்து உலகங்களுக்கு ஒரு
பபரும் துன்பமாக பீடித்துக் பகாண்டிருக்கிோன். சகல தைவர்களும் நிர்மலர்களான மகரிஷிகளும் அந்ை
அசுரனால் துக்கப்பட்டு ைத்ைளிக்கிோர்கள். அவ்வசுரதன எைிர்க்கும் விஷயத்ைிதலா தைவர்களின்
ஆயுைங்கள் பயனற்று தபாயின இத்ைதகய பகாடிய அசுரனுக்கு அஸ்ைிரங்களால் மரணம் கிதையாது,
அந்ைத் துன்மார்க்கன் ைாரகாசுரனுக்குச் சிவபபருமானின் வர்யத்ைால்
ீ
உற்பத்ைியாகும் குமாரனால் ைான்
மரணம் உண்ைாகுமாம்! ஆகதவ காமசம் பந்ைப்பட்ை இந்ைக்காரியத்தை உன்னால் ைான் நிதேதவற்ே
முடியும். இந்ைக்காரியத்தை நீ உைனடியாகச் பசய்ய தவண்டும் சிவபபருமான் இப்தபாது கண்மூடி
நிஷ்தையில் அமர்ந்து மாபபரும் தயாகஞ்பசய்து பகாண்டிருக்கிோர். அவருக்குப் பணி விதை
பசய்வைற்காகப் பார்வைிதைவி ைன் தைாழிருைன் அவர் அருகில் அவளது ைந்தையான ஹிமாசல
மன்னனின் உத்ைிரவு பபற்றுக் பகாண்டு இருப்பைாக நாமும் தகள்விப்படுகிதோம். ஆதகயால்
மகாதயாகியான சிவபபருமானுக்கு தயாகம் கதலந்து எப்படி அந்ைப் பார்வைியின் தமல் ஆதசயும்

காமமும் உண்ைாக முடியுதமா, அப்படிச் பசய்ய தவண்டியது உன் கைதமயாகும். இந்ை உபகாரத்தைச்
பசய்ைால் நீயு ம் கிருைார்த்ைதனவாய், இைனால் உலகங்களுக்கு மூண்டுள்ள துன்பங்களும் நீங்கிப் தபாய்
விடும். அைில் சந்தைகதமயில்தல! என்ோன்.
உைதன கரும்புவில் காமதைவன் புன்முறுவதலாடு தைதவந்ைிரதன தநாக்கி சிவபபருமான் இப்தபாது தயாக

நிஷ்தையில் அமர்ந்ைிருந்ைாலும் சரி அவதரப் பார்வைியிைம் மிகவும் தமயல்பகாள்ளச் பசய்து விடுதவன்,
இைில் சந்தைகம் தவண்ைாம், என்ோன். பிேகு அவன் தைதவந்ைிரனின் வார்த்தைதயத் ைன் ைதல
மீ துைாங்கித் ைன் காைல் நாயகியான ரைி தைவிதயாடும் அன்பனான வசந்ைதனாடும் தசர்ந்து பகாண்டு எந்ை
இைத்ைில் பரம சிவன் கண்மூடி பரமதயாகம் பசய்து பகாண்டிருந்ைாதரா அந்ை இைத்ைிற்குப் தபாய்
தசர்ந்ைான். உைதன வசந்ைன் ைன் ைர்மச் பசயல்கதளத் துவங்கினான் வஸந்ை ருதுவிற்கு உரிய ைர்மங்கள்
அந்ை வனத்தைச் தசர்ந்ைன அந்ை வனத்ைில் இருந்ை பலாமரங்களில் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கி
கமகமபவன வாசதன வசின.
ீ
பைன்தன மரங்களிலும் மாமரங்களிலும் அதசாக மரங்களிலும் அரும்புகள்
அலர்ந்ைன. மகிழம்பூ மரங்களில் வண்டுகள் இன்னிதச மீ ட்டி பமாய்த்ைன. பூங்குயில்கள் கூவி
தமாகமூட்டின குளுதமயான சந்ைிர கிரணங்கள் காமாவஸ்தையதைந்துள்ள ஆைவர்கதள கூடிக்

களிப்பைற்கான காலங்களில் ைம் நாயகரிைம் தவட்தகதயாடு பசல்ல தவத்ைன. பைன்ேல் இன்னிதச பாடி
இனிதமயாக வசியது.
ீ
அவ்வனத்ைிலிருந்ை முனிவர்களுக்கும் அைக்கபவாண்ணாை காமப்பபருக்தக
பைன்ேல் காற்று எங்கும் பபாங்கி எழச்பசய்ைது மரங்களும் கற்களும் கூை மன்மைன் சக்ைிதயப்
பபற்ேனபவன்ோல் தைவர்கள் மனிைர்கதளப் பற்ேி பசால்லவா தவண்டும்?
யாவருதைய துன்பத்தையும் தபாக்குபவரான சிவபபருமான் அப்தபாது அங்கு அகாலத்ைில் வஸந்ைருது
தைான்ேியதை கண்டு வியந்துவிட்டு மீ ண்டும் கடூரமான தயாகத்ைில் ஆழ்ந்ைார். இவ்வாறு வஸந்ைருது
வியாபித்ைிருக்கும்தபாது மன்மைன் ைன் தைவி ரைிதயாடு கூடியவனாய் சிவபபருமானுக்கு இைது புேத்ைில்
ைன் கரும்புவில்தல ஏந்ைியவனாக நின்ோன். அந்நிதலயில் அந்ை இரைி மன்மைதரக்கண்டு யார்ைான்
தமாகிக்க மாட்ைார்கள் அந்ைச் சமயத்ைில் பார்வைி தைவியானவள் பலவைிமான நறுமண மலர்கதளச்
தசகரித்துக் பகாண்டு ைன் தைாழிகளுைன் சிவபபருமான் இருக்குமிைத்ைிற்கு சிவபூதஜ பசய்வைற்காக
வந்ைாள். இந்ை உலகத்ைில் அைி உன்னைமான சவுந்ைர்யங்கள் எத்ைதன உண்தைா, அத்ைதன அழகுக்
கவர்ச்சிகளும் பார்வைி தைவியிைம் பபாலிவுைன் நிதலத்ைிருந்ைன. அதைாடு வஸந்ை ருதுவில் பூத்ை
புத்ைிளம் மலர்களும் மன மகிழ்ச்சிதயாடு அத்தைவியால் அணியப் படுமானால் அவளது தபரழதக பற்பல
ஆண்டுகள் வருணித்ைாலும் முற்ேிலும் வருணித்துவிை முடியுமா ? தயாக நிஷ்தையில் அமர்ந்ைிருக்கும்
சிவபபருமானின் அருதக பருவ சுந்ைரியாக பார்வைிதைவி எப்தபாது பநருங்கினாதளா அப்தபாதை அவள்மீ து
சிவபபருமான் காைலும் தமாகமும் பகாள்ளும்படி காமதைவனான மன்மைன் ைன் கரும்புவில்தல
விதளக்க முயன்ோன். உைதன அந்ை வில் அவன் தகயிலிருந்து நழுவி சிவபபருமானின் அருகில் தபாய்
விழுந்ைது. அைனால் சிவனாரின் தயாகமும் கதலந்ைது.
அப்தபாது கருபநய்ைல் மலர்கதளப் தபால் கவர்ச்சியான கண்கள் வாய்ந்ை பார்வைி தைவி மிகவும்
பிரியத்தைாடு சிவபபருமாதன வணங்கிப் பூதஜகள் பசய்து பகாண்டிருந்ைாள். அைி அழகான
உைற்பபாலிவுைன் குலுங்கும் பார்வைி தைவிதயச் சிவபபருமான் உற்றுப் பார்த்துக் கவர்ச்சியுற்று அவளது
வனப்தபபயல்லாம் வருண ீக்கத் பைாைங்கி விட்ைார். இது முகதமா அல்லது முழு நிலதவா? இதவ
கண்களா கருநீல மலர்கதளா? இக்கண் புருவங்கள் இரண்டும் காமதைவனின் கரும்பு விற்கதளா? இது
அைரதமா பகாவ்தவக்கனிதயா? இது நாசிதயா கிளியின் மூக்தகா? இது குரதலா குயிலின் ஆலாபதனதயா?
இது மத்யதமா? இந்ை சுந்ைரியின் நதைதயயும் உருவத்தையும் மலர்கதளயும் ஆதைகதளயும்
சவுந்ைரியத்தையும் என்னபவன்று வர்ணிப்பது? என்று பார்வைிதய வருணித்துக் பகாண்தை சிவபபருமான்
ைமது தயாகத்தை விட்டு விட்ைார் அவர் பார்வைிதைவியின் முன்ோதனதய எவ்வளவு தநரம் தகயால்
பைாட்டு ஸ்பரிசித்ைாதரா அத்ைதன தநரமும் தைவி தூரத்ைிதலதய நின்று பகாண்டிருந்ைாள்
மங்தகயருக்குரிய நாணத்தைாடு ைன் அங்கங்களில் ஒளிவ ீச அவள் அடிக்கடி கதைவிழிகளால்
சிவபபருமாதனப் பார்த்து பகாண்டும் நின்ோள். அவ்விைம் பார்வைிதைவி பசய்யும்
சிருங்காரங்கதளபயல்லாம் பார்த்ை சிவனார் அைிக தமயல் பகாண்டு ஆஹா! இவதளக் கட்டியதணக்கும்
ஆலிங்கனத்தை நான் அதைதவனானால் இதைவிை நான் அதையும் சுகம் தவறுண்தைா என்று

க்ஷணதநரம் தயாசித்து, நான் ஏன் தமாகமுற்தேன்? சர்தவஸ்வரனான நாதன ஆனந்ைத்தைாடு இவளது
அங்க ஸ்பரிசத்தை இச்சிப்தபனானால் தவறு எந்ை க்ஷúத்ைிரன்ைான் எந்பைந்ை அற்பச் பசயல்கதளயும்
இச்சிக்கமாட்ைான்! என்று மனந்ைிரும்பி சர்வாத்மாவான சிவபபருமான் ைிைமான பர்யங்க பந்ைமாயற்தயாக
பட்ைத்தைத் ைரித்ைார்.
11. இரைி தைவியின் புலம்பலும் பார்வைி தைவியின் காைலும்
ைவஞானிகதள! அைன் பிேகு நிகழ்ந்ைவற்தேச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள் தயாக நிதலயிலிருந்து
வழுவியதை உணர்ந்ை சிவபபருமான். இைற்குக் காரணம் ஏைாவது இருக்கதவண்டுதம பயன்று நிதனத்து
நான்கு ைிதசகதளயும் பார்த்ைார் அப்தபாது ைன் இைது பக்கத்ைில் இருந்து பகாண்டு மன்மைன் கரும்பு
வில்தல வதளத்து காமக்கதணகள் பைாடுத்துக் பகாண்டிருந்ைதைப் பார்த்து விட்ைார் பார்த்ைதுதம அவர்
கடுங்தகாபம் பகாண்டு இபைன்ன விந்தை? எவராலும் ஆக்கிரமிக்க முடியாை என்தனக்கூை துஷ்ைனான
மன்மைன் விட்டுவிை வில்தலதய என்று சிவபபருமான் ைமது ைிருவுளத்ைில் எண்ணும் தபாதை அவரது
பநற்ேிக் கண்ணிலிருந்து உயரக் கிளம்பும் ஜ்வாதலகதளாடு பநருப்பு பவளிப்பட்ைது. அந்ை அக்கினியால்
அப்பபாழுதை மன்மைன் எரிந்து சாம்பலானான் மகா வலிதம சாலியும் காமவல்லபனுமான மன்மைன்

மாண்ைதை அேிந்ைதும் தைவர்கள் மிகவும் துக்கப்பட்ைார்கள் சிவபபருமான் அந்ை க்ஷணத்ைிதலதய அந்ை
இைத்தைவிட்டு தவற்ேிைஞ் பசன்ோர் பார்வைியும் ைிைமான உள்ளத்தைாடு ைன் ஆபரணம்
முைலானவற்தே எடுத்துக் பகாண்டு ைன் தைாழியருைன் ைன் ைந்தையின் அரண்மதனக்குச் பசன்று
விட்ைாள்.
அப்தபாது மன்மைனின் நாயகியான இரைிதைவி தகலாச நாைரின் கடும் தகாபத்ைால் ைன் காைற்கணவன்
எரிந்து சாம்பலானதைக் கண்ைதும் துக்கம் தமலிட்டு மூச்சுமுட்டி மூர்ச்தசயானாள். பிேகு சுயநிதனவு
ைிரும்பியதும் ஆற்ேமுடியாை துக்கத்தைாடு கூச்சலிட்டு அழுைாள். இரைிதைவி அழும்தபாது அந்ை வனதம
துக்கத்ைில் ஆழ்ந்ைது. ஆடும் மயில்கள் ஆட்ைத்தை மேந்து அயர்ந்து நின்ேன. மரங்களின் கிதளகளும்

இதலகளும் அதசவற்று ஒடுங்கியிருந்ைன. மிருகங்கள் ைங்கள் தமய்ச்சதல ஒழித்ைன வண்டுகள் ைங்கள்
ரீங்காரத்தை நீங்கின. ைவமுனிவர்கள் எப்படி மவுனமாக இருப்பார்கதளா , அவர்கதளப் தபாலதவ,
பேதவகளுங்கூை மவுனமாக இருந்ைன. காற்றுகளுங்கூை பத்துத் ைிதசகளிலும் வ ீசவில்தல, இவ்வாறு
சூழ்நிதலகள் முழுவதுதம தசாகத்ைில் ஸ்ைம்பித்துப் தபாயிருக்கும்தபாது அதசவற்ே அந்ை நிசப்ைத்ைில்
இரைிதைவி பபரியைாகப் புலம்பலானாள். ஐதயா! என்ன பசய்தவன்? இனி எங்கு தபாதவன்? என் கணவதரத்
தைவர்கள் வணிதல
ீ
அதழத்து என்ன காரியஞ் பசய்து விட்ைார்கள்? ஓ நாயகதன! என்று கைேி அழுது
தககதளயும் கால்கதளயும் அடித்துக் பகாண்டு கூந்ைதலயும் அறுத்ைாள் பிேகு அவள் துயரத்ைினூதை,
உலகத்ைில் சுகத்தைக் பகாடுப்பவன் ஒருவனுமில்தல. துக்கத்தைக் பகாடுப்பவனும் ஒருவனும் இல்தல,
ஆனால் எல்லா உயிர்களும் ைான் பசய்ை விதனதய அனுபவிக்கிேது. ஆதகயால் தைவர்கதளக் குேித்துச்
தசாகிப்பைில் பயனில்தல! என்ோள்.

இரைி தைவியின் அழுதகக் குரதலக் தகட்ைதும் தைவர்கள் பநஞ்சுருகி சிவபபருமானிைம் பசன்று அவதரத்
துைித்து. உலகங்களுக்குச் சுகத்தை விதளவிக்கும் சர்தவஸ்வரரான சங்கரதர! எங்கள் விண்ணப்பத்தைக்
தகட்ைருள தவண்டும். இப்தபாது மன்மைன் பசய்ை காரியம் அவனுக்காகச் பசய்யப்பட்ை குறும்பல்ல,
துஷ்ைனான ைாரகாசுரனால் பீடிக்கப்பட்ை தைவர்களின் தவண்டுதகாளாதல பசய்யப்பட்ைது இைில்
ஐயமில்தல எம் பபருமாதன! பிதே சூடிய பபம்மாதன, கருதணகூர்ந்து அருள் புரிய தவண்டும்.
ஆண்ைவனான நீ தர தகாபித்ைால் அகில அண்ைங்களும் இப்பபாழுதை அழிந்துவிடும். காைற்கணவதன
இழந்து கைறும் ரைிதைவியின் துக்கத்தைக் கண்ைவர்கபளல்லாம் மரணமூர்ச்தசக்கு ஆளானவர்கள் தபாலச்
தசாகமுற்று இருக்கிோர்கள். ஆதகயால் ஐயதன இரைிதைவியின் தசாகத்தைப் தபாக்கதவண்டும்! என்று
பசால்லி சிவபபருமாதனப் பிரார்த்ைதன பசய்ைார்கள்.
சிவபபருமான், மனமிளகிக் கூேலானார்.

தைவர்கதள! இரைிதைவி துக்கிப்பது உண்தம, ஆயினும் எது உண்தைா அது தவோகமாட்ைாது.
ருக்மணிபைியான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் துவாரகாபுரியில் வாசம் பசய்து குமாரர்கதள உண்டுபண்ணப் தபாகிோன்.
அதுவதரயில் சாம்பலான இந்ை மன்மைன் சரீரம் இல்லாைவனாகதவ இருக்க தவண்டும் அைன் பிேகு
கிருஷ்ணன் ருக்மணியிைம் மன்மைதன உருவாக்குவான்; அந்ை மன்மைனுக்கு பிரத்யும்னன் என்ே பபயர்
வழங்கும் அைில் சந்தைகப்பை தவண்ைாம். இந்ை மன்மைன் ருக்மணியிைம் மீ ண்டும் பிேந்ைவுைதனதய

இவதன சம்பரன் என்ே அசுரன் ஒருவன் கவர்ந்து தூக்கிக் பகாண்டு பபருங்கைதலக் கைந்து ைன் ைதல
நகருக்கு பசல்வான். அவ்வளவு காலம்வதர இரைிதைவி அவ்வசுரனது பட்டினத்ைில் இருக்கட்டும்! அதை
நகரத்ைில் அவள் மன்மைதனயதைவாள்! அைன் பிேகு சம்பராசுரதன மன்மைன் யுத்ைத்ைிதல பகான்று
அவனது பபான் பபாருட்கதளபயல்லாம் ைன் நகரத்ைிதல பகாண்டு தபாய்ச் தசர்த்துத் ைானும் ைன்
நாயகியுைன் துவாரதகதய மீ ண்டும் அதைவான். இது சத்ைியம்! என்று அருள் புரிந்துவிட்டு தைவர்கள்
பார்த்துக் பகாண்டிருக்கும் தபாதை. ைம் ைிருவுருதவ மதேத்ைார். தைவர்களும், இரைிதைவியிைம் பசன்று
சிவபபருமான் பசான்னவார்த்தைகதள அவளிைம் எடுத்துக் கூேிவிட்டுத் ைங்கள் சிவபபருமான்
கட்ைதளயிட்ைவாறு அந்ை சம்பராசுரனின் நகரத்ைிற்குப் தபாய்ச் தசர்ந்ைாள்.
மாமுனிவர்கதள, அவள் அசுரப் பட்ைணத்தை அதைந்ைதும் சிவபபருமானால் குேிப்பிைப்பட்ை காலத்தை
எைிர்பார்த்துக் காத்ைிருந்ைாள். தைவர்களும். ஆ ஆ! இனி என்ன தநருதமா? சிவகுமாரன் எப்தபாது
உற்பத்ைியாகி எப்தபாது ைாரகாசுரவைம் நதைபபறுதமா ? என்று மிகவும் கவதலதயாடு எைிர்பார்த்துக்
காத்ைிருந்ைார்கள். பார்வைி தைவியும் ைன் ைந்தையான பர்வைராஜனின் அரண்மதனதய அதைந்து
மாைாவான தமதனயுைன் தசர்ந்து, ைன்சவுந்ைரிய ரூபத்தை நிந்ைித்து பகாண்டிருந்ைாள் தூங்கும் தபாதும்
ைண்ண ீர் அருந்தும் தபாதும். உணவருந்தும் தபாதும், நைக்கும் தபாது தைாழியர்களின் நடுவில் இருக்கும்
தபாதும் சிவபபருமாதனதய நிதனத்து ஏக்கத்தைாடு வருந்ைிக் பகாண்டிருந்ைாள். இவ்வாறு துக்கத்துைன்
சுகமின்ேி சிவ ைியானத்துைன் சிவ சிவ என்று சிவ நாமங்கதள ஸ்மரித்துக் பகாண்டிருந்ைாள். அந்ைச்
சமயத்ைில் நாரைமுனிவர் புன்சிரிப்தபாடு வ ீணாகானம் இதசத்ைபடி பார்வைி இருக்குமிைத்ைில் வந்து
தசர்ந்ைார். தைவி பார்வைியும் அவதர வரதவற்று உபசரித்ைாள். அப்தபாது சிவபபருமாதன அதையும் வழி
பற்ேி நாரை முனிவரிைம் பார்வைி தகட்ைாள். அைற்கு நாரைர் புன்முறுவல் பூத்து ஓ தைவி!

சிவபபருமாதனத் ைவத்ைாதலதய அதைய தவண்டும் அவ்விைம் ைவத்ைாலும் அவதர அதைய
முடியவில்தலபயன்ோல் பிரமன் முைலிய தைவர்களாலும் அவதர அதைய முடியாது! என்ோர்.
12. பார்வைியின் ைவம்
நாரைர் கூேியதைக் தகட்ைதும் பார்வைி தைவி ைவஞ் பசய்தை சிவபபருமாதன அதைய தவண்டும் என்று
ைீர்மானித்து ைவஞ் பசய்ய மனங்பகாண்ைாள். ஆனால் இந்ை விஷயத்தைத் ைன் ைாய் ைந்தையரிைம்
ைாதன தநரில் பசன்று விஷயத்தை பவளியிட்டு அனுமைி பபே பவட்கப்பட்ைாள் அைனால் ைன் தைாழிகள்
மூலம் பசால்லியனுப்பினாள். தைாழிகள் பர்வைராஜனிைம் தபாய் மதலயரதச! உங்கள் அருதமச் பசல்வி
பார்வைியின் வார்த்தைதயச் பசால்லுகிதோம் நீங்கள் அதைக் தகட்டு சம்மைிக்க தவண்டும். அைாவது
பார்வைி தைவி ைன் தைகத்ைிற்கும் சவுந்ைரியத்ைிற்கும், உமது குலத்ைிற்கும் அனுகூலம் பசய்ய விரும்பி
சிவபபருமாதனக் குேித்துத் ைவஞ்பசய்து அவதரதய ைன் காைற்கணவனாக வரித்து ைிருமணம் புரிந்து
பகாள்ள விரும்புகிோள். அைற்குத் ைாங்கள் அனுமைி வழங்க தவண்டும் என்று எடுத்துதரத்ைார்கள்.
பர்வைராஜன் பார்வைியின் தைாழிகள் இருவரும் கூேியதைக் தகட்டு பபண்கதள! நீங் கள் பசால்லிய
விஷயத்ைிற்கு நான் சம்மைிக்கிதேன் ஆனால் அவளது ைாயான தமதனயும், இைற்குச் சம்மைிக்கிதேன்
ஆனால் அவளது ைாயான தமதனயும், இைற்குச் சம்மைிக்க தவண்டுதம அப்படி தமதனயுஞ் சம்மைித்து
பார்வைி ைவம் பசய்வாளானால் அதைவிை உத்ைமமானது தவபோன்றுமிராது, அைனால் என்னுதைய குலம்
சாபல்யம் அதையும் என்பைிலும் ஐயம் இல்தல! என்று பசால்லி அவர்கள் இருவதரயும் ைன்
மதனவியான தமதனயிைம் அனுப்பி தவத்ைான்.
தைாழிகள் இருவரும் தமனியின் அந்ைப் புரத்ைிற்குச் பசன்று அவதளப் பார்த்து ைாதய உன் மகள் பார்வைி
சிவபபருமாதனக் குேித்துத் ைவஞ் பசய்ய விருப்பங்பகாண்டு ைன் ைந்தையின் அனுமைிதயப் பபற்று
உன்னுதைய அனுமைிதயயும் பபறும்படி அனுப்பியிருக்கிோள். உன் உத்ைிரவு கிதைத்ைால் இப்தபாதை

ைவஞ் பசய்யச் பசன்று விடுவான். பைிவிரதையான பார்வைி ைன் உருவத்ைிற்கு பயன் பசய்ய ஆவலுற்று
விட்ைாள். ஆதகயால் அனுமைியளிக்க தவண்டும் என்று பகஞ்சினார்கள். அதைக் தகட்ைதும் ைாய் தமதன
ைாங்காை துக்கமதைந்து உைதன ைன் மகள் பார்வைிதய அதழத்து வரச் பசய்து பார்வைி! நீ ஏன் துரயப்பை
தவண்டும்? முற்பிேவியில் பசய்ை நற்பயனாய் நீ இங்கு வந்து பிேந்ைாய். இங்கு உனக்கு என்ன குதேவு நீ
ைவஞ் பசய்வைற்கு ஏன் தபாக தவண்டும்? அப்படி எங்தகைான் தபாகப்தபாகிோய்? இங்கு தைவர்கள்

இல்தலயா? ைீர்த்ைங்கள் இல்தலயா? உன் ைந்தையின் மாளிதகயிதலதய நீ ைவஞ்பசய்யலாதம? அப்படி
பசய்ைால் நல்ல ைிவ்விய சக்ைி உண்ைாகுதம நீ முன்பு ஒரு முதே சிவபபருமானுக்குப் பணி விதைகள்
பசய்ை தபாது என்ன காரியத்தைச் சாைித்து முடித்ைாய்? இனி எந்ைக்காரியத்தைச் சாைிக்கப் தபாகிோய்! உன்
தமனிதயா தகாமளமானது உன் உைதலா பமன்தமயானது ஆனால் ைவதமா மிகவும் கடுதமயானது,
ஆதகயால் அது உனக்குத் ைகுந்ைைல்ல ஆயினும் அந்ைத் ைவத்தை இங்கிருந்து பசய்ைால் என்ன? என்று
பசால்லி தமதன ைடுத்ைாள்.
என்ன பசால்லியும் பார்வைி ைன் ைாய் தமதனயின் தபச்தசக் தகட்காமல், சிவபபருமாதனப் பற்ேிதய
நிதனத்துக் பகாண்டிருந்ைாள் பார்வைியின் ஏக்கத்தையும் துக்கத்தையும் தமதன புரிந்து பகாண்ைதும்

அவள் நிதலதயக்கண்டு சகிக்காைவளாய் ைவஞ் பசய்ய பசல்ல அனுமைியளித்ைாள். உைதன பார்வைி
மிகவும் அகமகிழ்ந்து ைாய், ைந்தை இருவதரயும் வணங்கி விதை பபற்று ைன் இருதைாழியரும் ைன்தனப்
பின் பைாைர்ந்து வரத் ைவஞ்பசயதல தமற்பகாண்ைாள் ைன் உன்னைமான ஆதை ஆபரணங்கதளயும்
விலக்கிவிட்டு மரவுரியும் மவுஞ்சியுதம ைரித்துக்பகாண்டு இமயமதலயில் புனிைமான நைிகள் பபருகும்
ஒரு சிகரத்தை அதைந்ைாள். அங்கு பார்வைி தைவி ைவக் தகாலத்ைில் அமர்ந்ைாள். அது முைல், பார்வைி
ைவம் பசய்ை காரணத்ைால் அந்ைச் சிகரம் கவுரிசிகரம் என்ே பபயருைன் வழங்கலாயிற்று அங்கு
மரங்களும் பசடிகளும் பகாடிகளும் மலர்கதளாடும் கணிகதளாடும் பசழித்துக் பகாழித்ைன. பார்வைிதைவி
பூமிதயச் சுத்ைம் பசய்து, மாமுனிவர்களாலும் பசய்யமுடியாை கடுதமயான ைவத்தைச் பசய்யத் துவங்கி
உைற்பபற்று என்பதை சிேிதுமில்லாமல் சூரியனிைத்ைில் பார்தவதயப் பைித்து; தமலான ைவம் பசய்ைாள்.
க்ரீஷ்ம ருதுக் காலத்ைில் பஞ்சாக்கினி மத்ைியிலும் வர்ஷருதுக்காலத்ைில் பூமியிலும் குளிர் காலத்ைில்
ைண்ண ீரின் மத்ைியிலும் இருந்து கடுந்ைவம் பசய்து பகாண்தை மரங்கதள நட்ைாள், அதைாடு அந்ைக் கவுரி
சிகரத்ைில் நாள்தைாறும் மரங்களுக்குத் ைண்ண ீர் வார்த்துக் காப்பாற்ேியும் அைிைி பூதஜயும் பசய்து வந்ைாள்
பனிக்காலத்ைில் குளிராட்டும் வாதைக் காற்றுக்கும் மதழக்காலத்ைில் மதழக்கும் எக்காலத்ைிலும் பசிக்கும்
பயத்துக்கும் அஞ்சாமல் மாமுனிவர்களும் பசய்ய முடியாை மாபபரும் ைவத்தை மகாக்கடுதமயாக பசய்து
வந்ைாள் அவளது ைவத்தைக் கண்ை அருந்ைவமுனிவர்களும் வியந்து பிரமித்ைார்கள். பார்வைிதைவி
ைவஞ்பசய்து வந்ை ஆசிரமத்ைிற்கு அருதக இருந்ை சிங்கம், புலி, மான், பசு முைலிய மிருகங்கள் இயற்தகப்
பதகயின்ேி ஒன்தோபைான்று அன்பு பகாண்டு வாழ்ந்ைன. விை விைமான புற்பூண்டுகள் அவளது
ஆசிரமத்தைச் சுற்ேிலும் பசழித்து வளர்ந்ைன நறுமணமலர்கள் பூத்துக் குலுங்கின. இவ்விைம்
பார்வைிைவஞ்பசய்ை அந்ை கவுரி சிகரம்; தகலாசத்ைிற்கு சமமாக விளங்கியது.

இவ்வாறு பார்வைிதைவி அருந்ைவஞ் பசய்யும்தபாது தைவர்களும் மகரிஷிகளும் பார்வைிதைவியின்
ைவத்தைப் பார்த்து. அத்ைவத்ைின் தைஜசால் வியாபரிக்கப் பபற்ேவர்களாய் சிவபபருமான் வற்ேிருக்கும்
ீ
ைிருக்தகலாயத்ைிற்குச் பசன்று சிவபபருமாதன வணங்கி வழிபட்டு தகலாசநாைதன நீதர! ஸ்வயம்பு நீ தர
சங்கரர்! நீர் தமலான கருதணயுள்ளவர் உலகங்கதளத்ைகனஞ் பசய்யும் கூடியைாகவும் மிகவும்
பயங்கரமான ைாயும் தைவர், முனிவர், ைானவர் முைலானவர்களாலுங் கூைச் பசய்ய முடியாை
பபருந்ைவத்தை பார்வைி தைவி இயற்ேி வருகிோள் கருணாநிைிதய! ையவு பசய்து பார்வைியின் ைவத்ைிற்கு
இேங்கி எங்களது காரியத்தையும் நிதேதவற்ேியருள தவண்டும் என்று இதேஞ்சினார்கள். அவ்விைம்

கூேியதைவர்கதளயும் நாரைதரயும் சிவபபருமான் கதைக் கண்ணால் பார்த்துவிட்டுப் புன்னதகபசய்து
தைவர்கதள உங்கதளப் தபான்ேவர்களாலும் காண முடியாை நான், மதலயரசன்மகளான பார்வைி பசய்யும்
ைவத்ைிற்கு மனமகிழ்ந்து அவளுக்குத் ைரிசனம் பகாடுத்து அவதளதய ைிருமணஞ் பசய்து
பகாள்ளப்தபாவது நிச்சயமாகும் இந்ை விஷயத்ைில் உங்களுக்கு தயாசதன தவண்ைாம். உங்கள் காரியம்
தககூடும் ஆகதவ உங்கள் இருப்பிைங்களுக்கத் ைிரும்பிப் தபாகலாம்! என்று கூேி அவர்களுக்கு விதை
பகாடுத்ைனுப்பினார்.

அைன்பிேகு சிவபபருமான், ஜதைமுடி ைரித்ை ஒரு கிழப்பிராமணராக தவைம் பூண்டு, பார்வைிதைவி ைவஞ்
பசய்து பகாண்டிருந்ை ஆசிரமத்தையதைந்ைார். அவ்வாறு வந்ை தவைியதரக் கண்ைதும், பார்வைிதைவி
பபருமகிழ்ச்சிதயாடு அவதர வரதவற்று, அர்க்கியபாத்ைிய ஆசமனாைிகளால் உபசரித்து வழிபட்ைாள்.
அவ்வனத்ைிலுள்ள சுதனயான பழங்கதள உணவாக உவந்ைளித்ைாள். விருத்ைராக வந்ை தவைியர் ைமது
வயதுக்கு ஏற்பச்சிேிது தநரம் நித்ைிதரபசய்ைார் அவர் உேக்கம் நீங்கி எழுந்ைதும், பார்வைிதைவி அவதர
தமலும் உபசரித்து, அவதர தநாக்கி, நீங்கள் எங்கு வந்ைீர்கள்! என்று தகட்ைாள். தவைியர் வடிவில்

வந்ைிருந்ை சிவபபருமான் ைன் விருத்ைாந்ைங்கதள ஒருவாறு பசால்லி ைன் பமய்வடிதவக் காட்ைாமல்
ைான் பகாண்ை தவைத்ைிற்கு ஏற்ே கபை வார்த்தைகதளப் தபசலானார்.
ஏ தைவி! இந்ைத் ைீர்த்ைம், பலம், உன் ைவம் ஆகியயாவும் எப்பபாழுதும் பரிபூரணமாக இருக்கதவண்டும்.
நான் தகட்கும் சில தகள்விகளுக்கு நீ பைில் பசால்லதவண்டும் பால்தயயான நீ என்ன காரணத்ைிற்காகத்
ைவஞ்பசய்கிோய்! எல்லா பூதஜகதளயும் பூரணமாகச் பசய்வதைப் பார்த்தை நம்மிருவருக்கும் சிதநகம்
உண்ைாயிற்று. உன் அந்ைரங்க விஷயம் எதுவாயினும் என்னிைம் தபைம் பாராட்ைாமல் பசால்ல
தவண்டுகிதேன் உன்னிைத்ைிதல ைவத்ைாலாகும் எல்லா விைமான பயன்களும் நிதேந்ைிருக்கின்ேனதவ
இந்ைத் ைவத்தை கணவதனயதைய தவண்டும் என்று விரும்பிச் பசய்வைாக இருந்ைால் இத்ைவத்தை

இத்தைாடு நிறுத்ைிக்பகாள். இரத்ைினமானது ைன்தனக் பகாள்தவாதன தைடி பசல்வைில்தல ஆயினும்
இரத்ைினத்தைக் பகாள்தவான். ைாதன வந்து அைதனக் கிரகித்துக்பகாள்வான்! உன்னுதைய
சவுந்ைரியபமல்லாம் ைவஞ்பசய்வைனால் வணாகின்ேன
ீ
உன் அழகான ஆதையாபரண
அலங்காரங்கதளபயல்லாம் உைேிவிட்டு தைால் மரவுரி தபான்ேதவகதள ஏன் அணிந்ைிருக்கிோய்?
அைற்குக் காரணம் பசான்னால் அதை தகட்டு நான் மகிழ்தவன்! என்ோர். தவைிய தவைைாரி தகட்ை
தகள்விகளுக்குப் பார்வைிதைவி ைாதன விதை பசால்ல பவட்கப்பட்டு விலகிச் பசன்று ைன் தைாழிகளில்
ஒருத்ைிதய அனுப்பி, அவள் மூலம் எல்லா விஷயங்கதளயும் அவருக்குத் பைரிவிக்கச் பசய்ைாள்.
13. தவைிய தவைைாரி பைாடுத்ை வாக்குவாைமும், பகாடுத்ைவரமும்
பார்வைி அனுப்பிய பிராண சகி புன்னதகதயாடு கிழட்டு தவைியரிைம் பசன்று ஐயதர! பார்வைிதைவி ஏன்
ைவஞ்பசய்கிோள் என்பது ைாதன ைங்களுக்குத் பைரியதவண்டும்? சகல ஐசுவர்யங்களும் கூடியிருந்துங்கூை
இந்ைிரன் முைலான தைவர்கதளபயல்லாம் புேக்கணித்து விட்டு பிநாகம் என்ே வில்தலந்ைிய
சிவபபருமாதனதய ைன் பிரிய காைற் கணவராக அதைய தவண்டும் என்று ைான் பார்வைி இப்படி அரும்
ைவம் பசய்கிோள் இவள் தவத்ை மரக்கன்றுகள் கூை பபரிய விருட்சங்களாகிப் பூத்துப்பயன் ைரத் துவங்கி
விட்ைன. இவதளா நாரைர் கூேியபடிதய இன்னும் ைவஞ்பசய்கிோள் என்ோள். அவதள அவ்வாறு
தபசதவத்து விட்டு பார்வைி ைனித்து நின்ோள். தவைியர் வியந்ைவர்தபால் பார்வைிதய தநாக்கி, ஏ பார்வைி
உன் தைாழி பசால்பதவ உண்தமைானா? அல்லது பபண்களுக்தக உரிய பவறும் பரிகாசமா? நிச்சயத்தை
நீத ய ஏன் என்னிைம் பசால்லக்கூைாது? என்று தகட்ைார். அைற்குப் பார்வைிதைவி பபரியவதர! என் தைாழி

பசால்வது யாவும் உண்தமைான் மனத்ைிற்கும் வாக்குக்கும் எட்ைாை அச்சிவபபருமாதன என்னால் எப்படி
அேியத்ைாகும்? அப்படித் துர்லபமாக இருந்துங்கூை, என் விருப்பத்ைாதலதய நான் அவதரக் குேித்துத் ைவஞ்
பசய்கிதேன்! என்ோள். பார்வைி நான் இப்தபாது என் விருப்பப்படிச்பசல்கிதேன் நீ எதை இச்சித்ைாதயா
அதை அேிய எனக்கும் பபரு விருப்பம் இருந்ைது அதை உன் தைாழியரிைமிருந்தும் உன்னிைமிருந்தும்
பைரிந்து பகாண்தைன். இனி நான் தபாயாகதவண்டும் இல்தலபயன்ோல் நமது சிதனகம் குன்ேிவிடும்
என்று மதேவர் மந்ைகாசத்தைாடு பசால்லிவிட்டு, அங்கிருந்து புேப்பட்ைார். உைதன பார்வைி தவைியதரப்
பார்த்து, சுவாமி! நீங்கள் ஏன் புேப்படுகிேீர் ? என்று தகட்ைாள்.
பார்வைி நான் உனக்கு மிகவும் அன்பனாதகயால் பசால்லுகிதேன் நீ தயா சந்ைனத்தை விட்டுச் தசற்தேப்
பூசிக் பகாள்ளவும் யாதன வாகனத்தை விட்டு எருைின் தமல் ஏேிச் சவாரி பசய்யவும், கங்தக நீதர
விட்டு, கிணற்று நீதர அள்ளிக்குடிக்கவும், சூரிய ஒளிதயவிட்டு விட்டு மின்மினியின் மினுக்கு ஒளிதயக்
கண்டு ரசிக்கவும், வட்டு
ீ
வாசத்தை விட்டுவிட்டு காட்டு வாசஞ் பசய்யவும் விரும்பியவளாய்
ைவஞ்பசய்கிோய் உன்னுதைய இந்ை முயற்சி உசிைமாகத் தைான்ேவில்தல, தைவர்கள் நிதேந்ை
சதபதயவிட்டு அசுரரும் தபசாசரும் நிதேந்ை சதபதய நீ இச்சிக்கிோய்? அலங்காரமான இந்ைிரன்

முைலான தைவர்கள் எல்தலாதரயும் விட்டுவிட்டு ஆண்டியான சிவதன நீ விரும்பு கிோய்? இது
உசிைமல்ல மிகவும் அலட்டுத்ைனமாகதவ எனக்குத் தைான்றுகிேது. இன்னுஞ் பசால்லுகிதேன் தகள்.
பார்வைி கமலப் பூக்கதளப் தபான்ே கருவிழிகள் வாய்ந்ை கட்ைழகியான நீ எங்தக ? முக்கண்ணனான அந்ைச்
சுைதலயாடிச் சிவன் எங்தக? பவண்ணிலா முகம் பதைத்ை நீ எங்தக? ஐந்ைதலயனான அந்ை
ஆண்டிப்பித்ைன் எங்தக? வருணிக்கதவ முடியாை கூந்ைல் அலங்காரியான நீ எங்தக ? விரிசதையனான
அந்ை ஜைாைரன் எங்தக? சந்ைனம் முைலான வாசதனகள் பூசப்பரிமளிக்கும் உைல் வளம் வாய்ந்ை நீ

எங்தக? சுடுகாட்டுச் சாம்பதலப் பூசித்ைிரியும் உைலுள்ள அந்ை சிவன் எங்தக ? சுகமான பவண்பட்ைாதை
எங்தக? சுகமற்ே அவனது யாதனத் தைால் தபார்தவ எங்தக? உனது ைிவ்யமான தைாள் வதளகள் எங்தக?
அவனது பாம்பு அணிகள் எங்தக? உன் தசவகர்களான தைவர்கள் எங்தக? அவனது பூை கணங்கள் எங்தக?
உன் மிருைங்கம் முைலான வாத்ைியங்கள் எங்தக ? அந்ைச் சிவனின் ைம்ருகம் எங்தக? உனது தபரிதக
எங்தக? அவனது சிருங்கி எங்தக? உனது ைங்கம் எங்தக? சிவனது கல்லவாத்ைியபமங்தக? ஆதகயால்
உனக்கும் அந்ை சிவனுக்கும் பபாருத்ைதமா உருவ ஒற்றுதமதயா சிேிதும் கிதையாது. அந்ைச் சிவதனா
விருபாக்ஷ (தகாணல் கண்ணன்) அவனது குலங்குடி முைலியனவும் நன்ோக அேியப்பைவில்தல. அந்ைச்
சிவன் என்ன பசல்வந்ைனா? அப்படியிருந்ைால் அவன் ஏன் ைிகம்பரனாக (நிர்வாணனாகத்)ைிரிய தவண்டும்.
உலகத்ைில் ஆைவர்களுக்குள்ள விதசஷ குணங்களில் ஒன்ோவது சிவனுக்குண்ைா ? அவன் ஏேித் ைிரியும்
வாகனதமா மாடு! உடுத்தும் ஆதைதயா யாதனத்தைால் அவனது பதைவரிதசகதளா பூை தபசாசங்கள்!
அவனது நீ ல கண்ைத்ைிதலா நீல நிேத்து கடுவிஷம், வடுகளில்
ீ
வசிக்கலாயக்கற்ேவனாய் வனத்தை
அதைந்து காடுதமடுகளில் சுற்றுபவன்! அவன் ஜாைிதயா இன்னபைன்று இன்னும் பைரியவில்தல! அவனது
வித்தயயும் ஞானமும் இவ்வளவுைான் என்றும் இன்னும் கணக்கிைப்பைவில்தல, அவதன ஏகாங்கி!
அைிலும் பற்ேற்ே விரக்ைன்! அந்ைச் சிவன் சர்வ சம்மைமான புருஷனாக இருந்ைால் மன்மைதனத் ைகனஞ்
பசய்வானா ஆதகயால் அந்ைச் சிவனிைம் உன் மனதைச் பசலுத்துவது உசிைமல்ல! உனக்கும் அந்ைச்
சிவனுக்கும் பலவதகயிலும் ஏற்ேத்ைாழ்வுகள் எத்ைதனதயா இருக்கின்ேன. ஆதகயால் இது எனக்கு
யுத்ைமாகத் தைான்ேவில்தல. ஆயினும் விதனதய பவல்ல முடியுமா? நீ உன் விருப்பப்படிதய பசய்!

ைதல விரித்ைாடும் அந்ை ைான் தைான்ேிக் கூத்ைதன அேிதவன். அவன் வசிப்பதைா ருத்ைிர பூமி. அவதன
உலகத்ைிலுள்ள அசத்ைான பபாருள்கதள அதைகிோன். ஆதகயால் அப்படிப்பட்ைவனிைமிருந்து உன்
மனதைத் ைிருப்புவது உனக்குத்ைான் நல்லது. இது உனக்கு இஷ்ைமில்தலபயன்ோல் நீ என் முன்
நிற்காதை தபா! என்று தவைியர் வடிவத்ைில் வந்ைிருந்ை சிவனாதர கூேினார்.
அவற்தேபயல்லாம் பபாறுதமயின்ேிக் தகட்ை பார்வைிதைவி மிகவும் தகாபங் பகாண்ைாள். அவள்
முதுபபரும் தவைியதர தநாக்கிக் குமுேிக்குமுேி கூேலானாள். சிவதூஷதண பசய்வைில் வாய்த்
தைர்ச்சிபபற்ே கிழவதர! இவ்வளவு தநரம் உம்தமத் ைன்யர் என்று எண்ணியிருந்தைன். இப்தபாைல்லதவா நீ
அபக்ைமானவர் என்பதைப் புரிந்து பகாண்தைன் தைவாைி தைவனான சிவபபருமாதன அேிதவன் என்று நீர்
கூேிய வார்த்தை பபாய்தய அன்ேி தவேல்ல, நீர் நிச்சயமாக அவதரப்பற்ேி அேிந்ைிருந்ைால் அவருக்கு

விதராைமாக ஏளனம் பசால்லமாட்டீர்! நீர் ஒரு வஞ்சகர். அைிலும் நீர் வயைான வாயாடிக்காரர், உலதகக்
காக்கும் அச் சிவபபருமானின் வாசாமதகாசரமான ஸ்வரூபத்தை நான் பசால்கிதேன் தகட்டுத் பைரிந்து
பகாள்ளும்!...
அந்ைப் பரமசிவனார், தயாசித்துப் பார்த்ைால் நிர்க்குணம் காரணத்ைால் ஸகுணராகவும் நிர்க்குணராகவும்
விளங்குகிோதர ைவிர அவருக்குப் பிேவி ஏது? ஜாைி ஏது? சகல வித்தைகளுக்கும் அவர் பிேப்பிைமானவர்
அவதர முன்பு ஒரு காலத்ைில் தவைங்கதள ஸ்வாசமார்க்கமான மகாவிஷ்ணுவுக்கு வழங்கியவர்
பரமத்மாவும் பரிபூரணருமான அந்ைச் சிவனாருக்கு வித்தைகளால் ஆகதவண்டியது என்ன? ஆைிபூைரான
அந்ை ஆனந்ைக்கூத்ைருக்கு வயது ஏது? பிரகிருைிதய அந்ைப் பபருமாதன நித்ையமாக அதைகிோதனா ?

அவனுக்குப் ப்ரஹால உத்ஸாஹ மந்ைிரஜ எல்தலாருக்கும் சுகம் பபாங்கி வருதம ைவிர, அவருக்பகன்று
ஏன் சுகம்? துன்மைியாளதர! தவைநுட்பம் பைரியாை கிழட்டு தவைியதர! எந்ைச் சிவபபருமானின் கருதணக்
கண்தணாக்கினால் தைவர்கள் ஜீவ ந்ைர்களாக இருக்கிோர்கதளா, எந்ைச் சிவபபருமானின்
ைிருத்பைாண்டிற்காகத் தைவர்களும் காத்ைிருப்பார்கதளா அந்ைச் சிவபபருமாதன ஸ்வயம்பு அத்ைதகய
சிேப்புகள் வாய்ந்ை சிவபபருமான் என்தன விரும்பி இச்சிப்பாரானால் கல்யாணரூபரும் தைவதைவருமான

அந்ைப் பபருமானின் தசதவயால் எனக்கு என்ன குதேைான் உண்ைாகும்? எல்லாப் பிேவிகளிலும்
ைரித்ைிரனாக இருப்தபான் ஆண்டிபயன நீர் இகழ்ந்ை அந்ை ஆனந்ைமூர்த்ைிதய தசவித்ைால் அஷ்ை
லக்ஷ்மிகதளயும் அதைவான் எந்ைச் சிவபபருமானிைம் அஷ்ைமாசித்ைிகளும் நர்த்ைனஞ் பசய்கின்ேனதவா,
அந்ைப் பரதமஸ்வரனுக்கு ஐசுவரியம் எப்படி எட்ைாைைாகும்? சாைாரணமானவர்களுக்கு அவர் காட்சிக்கு
எளியவராக ைமது லீலா மாத்ைிதரயால் காணப்பட்ைாலும் அவதர ஸ்மரித்ைாதலதய சர்வமங்களமும்

கிதைத்துவிடுதம! சிவம் என்ே மங்களகரமான பபயர் எவன் முகத்ைில் நிதலத்ைிருக்கிேதைா அவதனக்
கண்ணால் காண்பைாதலதய அன்னியர்களும் பரிசுத்ைராகி விடுவார்கள் நீர் பசால்வதுதபால் பஸ்மமானது
பரிசுத்ைம் இல்லாை பவறும் சாம்பல் என்ோல் அம்பலவாணரான அந்ை அண்ணல் மாபபரும் நைனமாடிய
பிேகு தைவர்கள் ஏன் நமது சிரசின் மீ து அந்ைச் சாம்பதலப்பூசிக் பகாள்கிோர்கள்? பபான்னார் தமனியில்
தூய பவண்ண ீறு அணியும் எந்ைச் சிவபபருமான் அகில உலகங்களுக்கும் ஆைியாக இருக்கின்ோதரா அவர்
சர்தவஸ்வரனாக இருந்து, அதனத்தையும் ஆக்கலும் காத்ைலும் துதைத்ைலுமான முத்பைாழில் புரிந்து
அலகிலாவிதளயாட்டுதைய ைதலவராக விளங்குகிோதரா அந்ை ஆைிநாயகதர உம்தமப் தபான்ே
குதேமைியாளர்களால் எப்படி அேிய முடியும்?
தகளும் வயைான தவைியதர! இன்னும் தகளும் பரமாத்மாவாகவும் பரப்பிரம்மமாகவும் விளங்கும்
சிவபபருமானது அேியக்கூைாை உருவத்தை உம்தமப்தபான்ே அஞ்ஞானிகள் எப்படி அேியக்கூடும்?
துராசாரமுதையவர்களும் மகாப் பாபிகளும் தைவமார்க்கத்ைிற்குப் புேம்பானவர்களும் நிர்குணரான
சிவபபருமாதன எப்படி உணர்ந்ைேிவார்கள்? ைத்துவஞான விசாரதணயில்லாமல் எவன் ஒருவன்
சிவபபருமாதன நிந்ைிக்கிோதனா, அவன் பல பிேவிகளில் தசகரித்ை புண்ணியங்களும் வண்
ீ
சாம்பலாகி
விடும். நீதரா அளவற்ே தைஜஸ் வாய்ந்ை சிவபபருமாதன இழித்தும் பழித்தும் பலப்பல தபசிவிட்டீர் உமது
அற்பஞானத்தை அேியாமல் வயைான பபரியவர் என்று மைித்து வழிபட்டு உபசரித்ை காரணத்ைால் நானும்
பாபத்தையதைந்தைன் எவன் ஒருவன் சிவநிந்ைதன புரியும் துதவஷியாக இருக்கிோதனா அவதனக்
கண்ணால் பார்த்ைாலும் ஸதசவ ஸ்நானம் பசய்ய தவண்டும். துஷ்ைதவைியதர உம் ஊனக் கண்களுக்கு
சிவபபருமான் எப்படிப்பட்ைவராக இருந்ைாலும் அவதர என் மணக்கண்ணிற்குப் பிரியரும் என்

விருப்பத்ைிற்கு உரியவருமாவார்! ைிரும்பத் ைிரும்பக் தகட்ைாலும் அதைதயைான் நான் பசால்லுதவன்.
இவ்வாறு பார்வைி பவகுண்டுதரத்து விட்டு ைன் தைாழிதயப் பார்த்து, சகிதய துஷ்ை புத்ைியும்
பகட்ைமனமும் பதைத்ை இந்ைக் குறும்புக் கிழவதர நீத ய இங்கிருந்து தபாகச் பசால்லடி , ஏபனன்ோல்
சிவநிந்தை காது பகாடுத்துக் தகட்பவர்களும் பாபத்தை அதைவார்கள். இவர் இங்கிருந்ைால் தமலும்
சிவநிந்தைதய பசய்வாராதகயால் ைாதம இந்ை இைத்தைவிட்டு தவறு இைம் பசல்தவாம் என்று
பசால்லிவிட்டு ைன் தைாழியருைன் காபலடுத்துப் பபயர்த்து தவப்பைற்கு முன், விருத்ைதவைியரின்
தவைத்ைிலுள்ள சிவபபருமான் ைம் மாறு தவைத்தை நீக்கிவிட்டு ைம் சுயவடிவபமடுத்து சிவபபருமானாகக்
காட்சியளித்ைார். அவ்வாறு அவதரக் கண்ைதும் பார்வைிதைவி நாணத்தைாடு ைதலகுனிந்து நின்ோள்,
அவதள சிவபபருமான் உற்று தநாக்கிப் புன்னதக பூத்து பார்வைி நீ என்தன விட்டு எங்தக தபாகமுடியும் ?
நீ என்னால் விட்டுவிைத் ைக்கவள் அல்லதவ உன் ைவத்துக்காக மகிழ்ந்ை நான் உன் முன்

பிரசன்னமாதனன். உன் மனதைச் தசாைிப்பைற்காகதவ விதளயாட்ைாக இப்படிபயல்லாம் வாய் பகாடுத்து
வார்த்தையாடிதனன். உன் ைிைப்பக்ைிதயக் கண்டு உவந்தைன். உனக்கு பகாடுக்கத் ைகாை வரதம இல்தல
உன் ைவத்ைால் நீ என்தன அதைந்ைாய் உன் அழதகக் கண்ைால் ஒரு க்ஷணம் ஒரு யுகமாகத்
தைான்றுகிேது நீ நாணத்தை விடு நமது வ ீட்டுக்குப் தபாகலாம் வா என்று சிவபபருமான் கூப்பிட்ைார்
பார்வைி நீண் ை காலம் ைவஞ்பசய்ை பயதனயதைந்து ைவத்ைால் உண்ைாகிய சிரமமும் நீங்கினாள்.
14. பார்வைிக்கு மணம்தபசிய கதை
தநமிசாரண்ய ைவஞானிகதள! நான் பசால்வதைப் பக்ைியுைன் தகளுங்கள். பார்வைி தைவி சிவபபருமான்
கூேிய வார்த்தைகதளதகட்ைதும் ைான் முன்பு இனம் புரியாமல் அவதரக் கடிந்து பகாண்ைைற்காக
பவட்கப்பட்ைாள். பிேகு ைம் வட்டுக்குப்தபாதவாம்
ீ
வா! என்று கூப்பிட்ை சிவபபருமாதன தநாக்கி தைவாைி
தைவதர! என் விஷயத்ைில் கருதணகாட்டி அனுமைியளித்து இப்தபாது என்தன என் ைந்தை வ ீட்டுக்கு
அனுப்பிவிடுங்கள் பிேகு சித்ை புருஷர்களால் சுபமான உத்ைமமானவிைிக்கிரமமான ைிருமணத்தை என்
பிைாவின் வட்டில்
ீ
பசய்து பகாண்டு என் ைந்தையின் கிருகத்தையும் அவரது இல்வாழ்விதனயும்

சிேப்பித்ைருள தவண்டும் என்று பார்வைி ைன் தைாழி மூலமாக அேிவித்ைாள். அவ்வசனத்தைக்தகட்ைதும்
சிவ பபருமான் அகங்குளிரக் கண்குளிர அவதளப் பார்த்து பார்வைி உனக்கு எதுவிருப்பதமா, அது அப்படிதய
ஆகுக என்று ைருவாய் மலர்ந்து கூேிவிட்டு அங்கிருந்து மதேந்ைார். பார்வைி ைன் தைாழிகதள அதழத்துக்
பகாண்டு இமாசலத்ைில்ைன் ைந்தையான பர்வைராஜனின் மாளிதகதய அதைந்ைாள். அவளது வருதகதய
அேிந்ைதும் அவள் ைாயாரான தமதன ராணிபற்பல ைாைியரும் தைாழியரும் உேவினரும் புதைசூழத்ைன்
புைல்விதய எைிர்பகாண்டு வரதவற்று நீ நற்கருமம் பசய்ைாய்! உன்னால் நாங்கள் யாவரும்

தூய்தமயதைந்தைாம் என்று பசால்லி சந்ைன மலர்களால் பார்வைிதய அருச்சித்து தகயுதேகள் பகாடுத்து
அரண்மதனக்கு அதழத்துச் பசன்ோள் அப்தபாது பர்வைராஜனான ஹிமவானின் அரண்மதன மாளிதக
முழுவதும் ஆனந்ைமயமாக விளங்கியது பர்வைராஜன் நாரைதரத் துைித்து துர்ப்புத்ைிரதனப் பபறுவதைவிை
நற்புைல்விதயப் பபறுவதை சிேந்ைது என்று கருைித் ைன் இல்வாழ்தவச் சுப வாழ்வாக எண்ணிமகிழ்ந்ைான்.
சிவபபருமாதனா பார்வைி தைவிக்கு வரங் பகாடுத்து விட்டு அந்ைர்த்ைானமான பிேகு காசிமாநகர் என்னும்
புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரத்தை அதைந்ைார். அங்கு அவர் ஸப்ைரிஷிகதள நிதனத்ைார் அதையுணர்ந்ைதும் ஏழு
ரிஷிகளும் பரதமஸ்வரதனத் ைியானித்துக் பகாண்டு முத்ைாபரணங்கள் பூண்டு ைங்களது ைவத்ைின்

பிரத்ைியட்ச சித்ைி தபான்ே அருந்ைைி முைலான அவரவர் பத்ைினிகதளாடு புேப்பட்டு வந்து சிவபபருமான்
இருக்குமிைத்தையதைந்து துைித்து நின்ோர்கள். சூரியகாந்ைிதயப் தபால விளங்கும் சப்ை ரிஷிகதளச்
சிவனார் பார்த்து ைவமுனிவர்களும் தைதஜாவந்ைர்களுமான மாமுனிவர்கதள மதனவிமாதராடு சம்சார
சம்பந்ைர்களாக இருப்பதைக் கண்டு நமக்கும் நமது ைிருமண விஷயத்ைில் நாணம் தவண்டுவைில்தல
என்று கருைினார். அவதர ஸப்ை(ஏழு) ரிஷிகளும் தநாக்கி அண்ணதல ஆனந்ை வள்ளதல, அம்பலவாணதர
அளவற்ே தைஜதசயுதைய வராகவும் பகவானாகவும் விளங்கும் எம்பபருமாதன நமஸ்காரம் கபர்த்ைியான
(ஜைாைரரான) தைவரீருக்கு நமஸ்காரம் ஐந்து ைிருமுகங்கதளயுதைய உமக்கு நமஸ்காரம் ஹிரண்ய
பாஹுவாகவும் (பபான்னார் தைாளராகவும்) நீலகண்ைராகவும் விளங்கும் விரிசதை சிவபபருமாதன
நமஸ்காரம் ஸர்வ வியாபகராகவும் வியாப்பியரான உமக்கு நமஸ்காரம் சிவனாராகவும் சிவரூபராகவும்
பிரணவ ரூபராகவுமுள்ள உமக்கு நமஸ்காரம் என்று பலவாோகவும் தைாத்ைரித்து எம்பபருமாதன

எல்தலாருக்கும் தமலான ஏகாம்பரதன யாவருக்கும் அருள் பாலிப்பவதர நாங்கள் உம்தம எவ்விைம்
துைிப்தபாம். நாங்கள் முன்பு இயற்ேிய ைவம் தவை அத்ைியயனம் யாகங்கள் புண்ணிய காலங்களில் பசய்ை
ைான ைருமங்கள் ைீர்த்ை ஸ்நானங்கள் முைலியயாவும் உம் ைிவ்வியமான ைரிசனத்ைால் தககூடி ன உம்தம
நிதனத்ைவன் கிருைகிருத்ைியனாவான். அப்படியிருக்கும் தபாது தைவரீதர எம்தம நிதனத்ைைால்
எங்களுக்குண்ைான பபரும் தபற்தே என்னபவன்று பசால்தவாம்? மிகவும் குள்ளனுக்கு உயர் மரத்துப்பழம்
எட்டியது தபாலவும் பிேவிக்குருைனுக்கு கண்கள் கிதைத்ைது தபாலவும் ஊதமக்கு வாய் தபச்சு
உண்ைானது தபாலவும் பரம ைரித்ைிரனுக்கு பபரும் புதையல் கிட்டியது தபாலவும் முைவன் மதலதயத்
ைாண்டுவது தபாலவும் மலடிக்கு தமந்ைன் பிேந்ைது தபாலவும் உம் அரும்பபரும் ைரிசனமானது
அடிதயங்கட்குக் கிதைத்ைது. அைனால் முனிவர்களில் உயர்ந்ைவர்கள் எனப் பபயர் பபற்தோம். எங்களால்

இயன்ேைாகவும் நன்தம பயப்பைாகவும் உள்ள ஏவல் பணிகதளச் பசய்யக் கட்ைதளயிை தவண்டுகிதோம்.
என்று இதேஞ்சினார்கள்.
அதனவராலும் வழிபைத் ைக்க அேிவியல் முனிவர்கதள உங்கதள நான் நிதனத்து உங்கதள இங்தக
வருவித்ைகாரணம் என்னபவன்று பசால்கிதேன். பிருமதைவதனக் குேித்துத் ைவஞ்பசய்ை துராத்மாவான
ைாரகாசுரன் வலிதமயான வரங்கதள பபற்று தைவர்களுக்குத் துன்பஞ் பசய்கிோன். நிலம், நீர், பநருப்பு,
ஆகாயம், சூரியன்; சந்ைிரன் யாகஞ் பசய்தவான் எனப்பிரிந்ை என் அஷ்ை மூர்த்ைங்கள் எட்டு வடிவப்
பபாருட்கள் உலகத்ைிற்கு உற்றுைவி பசய்வைற்தகயன்ேி ைன்னலப்பயனுக்காக அல்ல ஆதகயால் யான்
சிதலயுைன் கூடி நிற்க ைிருமணஞ் பசய்து பகாள்ள விரும்புகிதேன் சிதவயான பார்வைிதயா, அரும்

பபரும் முனிவர்களாலும் ஆற்ே முடியாை அருந்ைவம் பசய்து முடித்ைாள். அவளுக்கு இஷ்ைமான வரத்ைின்
பயன் அவளுக்குக் தககூை தவண்டும். ஆதகயால் பார்வைியின் பிைாவான பர்வைராஜனின் மாளிதகக்கு
நீங்கள் பசன்று அந்ை ராஜதனயும் அவன் மதனவியான தமதனதயயும் சந்ைித்து, நற்பசயல் நிதேதவறும்
வண்ணம் மணம் தபசி, பார்வைிதய எனக்கு மணமுடிக்கும்படி விரும்புகிதேன் பார்வைிதயா ஸர்வகுண
பரிபூரதணயான கன்னிதகயாதகயால் அவதள எனக்கு மணமுடித்துக் பகாடுக்கும்படி பர்வைராஜதன
தகட்டு நிச்சயித்துக் பகாண்டு தைவர்களுக்கு நன்தமயுண்ைாகும்படி விைிமுதேப்படி , நீங்கதள

மணவிதனதய நைத்துவிக்க தவண்டும் மற்ேபடி பசய்ய தவண்டியவற்தேபயல்லாம் பைரிந்துள்ள
உங்களுக்கு விதசஷமாக நான் பசால்லதவண்டியது எதுவுமில்தல என்ோர்.
அதைதகட்ை சப்ைரிஷிகள் ஆனந்ைப் பரவசமதைந்ைார்கள், அரி அயனாலும் வணங்கத் ைக்கவரும்
புருஷார்த்ைங்கள் அதனத்தையும் ைரவல்லவருமான சிவபபருமான் உலக நன்தமயின் பபாருட்டு நம்தம
இந்ைக் காரியத்துக்கு ஏவினார். இவதரா சர்வதலாக கர்த்ைாவாகவும் பார்வைிதயா சர்வதலாக

மாைாவாகவுமிருப்பைால் இந்ை ஏவல் பணி பவகு உசிைதமயாகும் இந்ைக் காரியம் வளர்பிதேச்
சந்ைிரதனப்தபால் விருத்ைியதைய தவண்டும் என்று சப்ைரிஷிகளும் பசால்லிக் பகாண்டு பிதே சூடிய
பபருமாதன வணங்கி விதைபபற்று வானவழியாக இமயமதலயிலுள்ள பர்வை ராஜனது ைதலநகதர
அதைந்ைார்கள். அந்ைத் ைிவ்விய நகரத்தைக் கண்ைதும் சப்ைமகரிஷிகளும் உவதக பபருகித் ைங்களுக்குள்
பசால்லிக் பகாள்ளலானார்கள்.
இந்ை நகரம் குதபரனது அழகாபுரிதயவிை தைதவந்ைிரனின் அமராவைி பட்ைணத்தையும் விை ஆைிதசஷனது
தயாகவைிதய விைச் சிேப்பாகத்தைான்றுகிேதை! ஸ்படிகக்கற்களினாலும் பலவதக ரத்ைினங்களாலும்
கட்ைப்பட்ை அழகு பகாழிக்கும் மாளிதககள் மிகவும் மதனாரம்மியமாக ஒளி வசி
ீ பஜாலிக்கின்ேன சூரிய
காந்ை மணிகளும் சந்ைிர காந்ை மணிகளும் சுவர்த்ைனங்களிபலல்லாம் மின்னுகின்ேன. இத்ைதகய

இமயமதலயின் அழகுக்கு ஈைாகுமா? என்று சப்ைரிஷிகள் வியந்தும் உவந்தும் பசால்லிக் பகாண்தைமுக
மலர்ச்சிதயாடு மதலயரசனின் மாளிதகதய அதைந்ைார்கள்.
சூரியனுக்குச் சமமான தைஜஸ் வாய்ந்ை சப்ைரிஷிகதளக் கண்ைதும் பர்வைராஜன் ைன் மதனவியான
தமதனதய தநாக்கி, ஏழு சூரியர்கள் நமது இல்லதுக்கு வருகிோர்கதளா? நான் கிரஹஸ்ைனாதகயால்
இவர்கதள நம் கன்னிதக பார்வைிதய பூஜிக்க தவண்டியவள். இப்தபாது ைான் நாம் ைன்யர்களாதனாம்
என்று பசால்லிக் பகாண்டிருக்கும் தபாதை ஆகாயத்ைிலிருந்து சப்ைரிஷிகள் கீ தழ இேங்கினார்கள்.
அவர்கதள பர்வைராஜன் எைிர்பகாண்டு வரதவற்று வழிபட்டுத் ைிருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினான்.
சப்ைரிஷிகள் ைங்கள் தககளால் ஹிமாவாதனப் பற்ேித்தூக்கி சுபமுண்ைாகுக , சுபம் உண்ைாகுக, சுபம்

உண்ைாகுக என்று ஆசீர்வைித்ைார்கள், பர்வைராஜன் அவர்கதள வணங்கி, ஞானரிஷிகதள! இன்றுைான் என்
குடில் புனிைம் பபற்ேது என்று பரவசத்தைாடு பசால்லி அவர்களுக்கு ஆசனம் பகாடுத்து உட்காரச் பசய்து
அவர்களுதைய ஆக்தஞதயப் பபற்றுத் ைானும் உட்கார்ந்து; மஹாத்மாக்கதளநீங்கள் எழுவரும் எந்ைக்
காரணத்ைிற்காக என் மாளிதகதய வந்ைதைந்ைீர்கதளா ? நான் ைன்யனாதனன். கிருை கிருத்ைியனாதனன்
உலகத்ைில் பலராலும் புகழத்ைக்கவனாதனன். எைற்காக வந்ைீர்கள்? ைாசனான எனக்குத் பைரிவிக்க
தவண்டும் அடிதயனுக்கு ஏைாவது கட்ைதளயிடுவைானால் விதரவில் பசால்லியருளுங்கள்! என்ோன்
பவ்யமாக, சப்ை ரிஷிகள், சந்தைாஷித்ைார்கள். அவர்கள் பர்வைராஜதன தநாக்கி ஹிமவாதன! நீதய
பாக்கியசாலி நீத ய ைன்யன்! பதராபகார சிந்தையால் சிவபபருமான் சகல ஜீவன்களுக்கும் சுகம் நல்க
விருப்பங்பகாண்டு எங்கள் மூலம் உன் புைல்வியான பார்வைிதய ைன் நாயகியாக்கிக் பகாள்ள நாடுகிோர்
அது உனக்குச் சம்மைமாகி, பார்வைிதய அவருக்கு கன்னிகாைானஞ் பசய்து மணம் முடித்து

தவப்பாயானால் சகல உலகங்களுக்கும் சுகம் பசய்யும் சங்கர பகவானுக்குப் பூஜ்யராவர்;
ீ இைில்
ஐயமில்தல, உன் பபண் பார்வைியும் அவரது ைிருவருளால் உலக அன்தனயாவாள். உன் ஜன்மமும் பயன்
பபற்ே ைாகும் என்று கூேினார்.
அதைக் தகட்ைதும் பர்வைராஜன் சப்ைரிஷிகதள இந்ை விஷயத்ைில் என் பத்ைினியான தமதனயின்
கருத்தையும் அேிந்து பகாள்ள தவண்டும். பார்வைிதய என் தைகம் அவதள என் சம்பத்து அவதள என்
கீ ர்த்ைி என்று பசால்லிவிட்டு, தமதனதயாடு ஆதலாசித்து அவதளயும் இணங்க தவத்து, பார்வைிதய உலக
அன்தனயாகப் பாவித்து ரிஷிகளின் மடியில் அமர்த்ைி, முனிவர்கதள, இந்ைப் பார்வைி என்னால் உங்களுக்கு
பிøக்ஷயாகக் பகாடுக்கத் ைக்கவள். என்னால் பகாடுக்கத்ைக்க பிøக்ஷ இதுைான் என்ோன். அைற்கு சப்ை

ரிஷிகள், இமவாதன, நாங்கள் பிக்ஷகர்கள், நீதரா பிøக்ஷ பகாடுப்பவர் பார்வைிதய பிக்ஷõ கைம்பமானாள்.
இதைவிைச் சிேந்ைது யாது? என்று பசால்லிப் பார்வைிதய தநாக்கி, தைவி! நீ சிவபபருமானுக்குச் சுகம்
பகாடுப்பவளாக என்று வாழ்த்ைிக் தகதயப் பிடித்துக் பகாண்டு உனக்குச் சுபம் உண்ைாகப் தபாகிேது.
வளர்பிதே நிலதவப்தபால் உன் கணங்கள் உன் வட்டில்
ீ
தசர்ந்து நாளா வண்ணம் விருத்ைியதையப்
தபாகிோர்கள், என்று பசால்லி விட்டு இமவானிைம் பழங்கதளாடும் மலர்கதளயும் ைாம்பூலங்கதளயும்

ஒருவருக்பகாருவர் ைிருமண நிச்சயைார்த்ைம் பசால்லி மாற்ேிக் பகாண்ைார்கள் அப்தபாது தமதன கண்ண ீர்
வடித்ைாள். அதைக் கண்ை அருந்ைைி சிவபபருமானின் அநந்ைகல்யாண குணங்கதள அவள் ஆவலுறும் படி
எடுத்துச் பசால்லி கண்ண ீதரத் துதைத்ைாள். பிேகு ரிஷிகள் நான்காம் நாளன்று உயர்ந்ை லக்கனத்தை
ைிருமணத்துக்கு நிச்சயித்து பர்வைராஜனிைம் விதைபபற்று மகிழ்ச்சியுைனும் ைம்மதனவியருைனும் காசித்
ைலத்தை அதைந்து, சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து மதனவியின் முடிவு கூேி ைம் இருப்பிைஞ் பசன்று

மீ ண்டும் வருவைற்கு உத்ைரவு தகட்ைார்கள். சிவபபருமான், சப்ைரிஷிகதள நீங்கள் என்னால் விவாகத்ைில்
அத்வர்யுக்களாகச் பசய்யப்பட்டீர்கள் ஆதகயால் நீங்கள் உங்கள் சீைர்கதளாடு வரதவண்டும் என்று
கட்ைதளயிட்ைார் மகரிஷிகள் அவ்வாதே ஆகுக என்று பசால்லி விதைபபற்றுச் பசன்ோர்கள்.
பிேகு சிவபபருமான் ைம் கணங்களுைன் ைிருமண உற்சவத்தைக் கருைிக் தகலாயத்தையதைந்து நாரை
முனிவதர நிதனத்ைார். நாரைரும் உைதன தைான்ேி கல்யாண சுந்ைரதர! அடிதயதன நிதனக்கக் காரணம்
என்ன? என்று புன்சிரிப்தபாடு தகட்ைார். சிவபபருமான் நிகழ்ந்ை பசய்ைிகதளச் பசால்லிக் தகட்டு மிகவும்
மகிழ்ந்ைார். அப்தபாது சிவபபருமான் பார்வைி கூேியவார்த்தைகதளச் பசால்லி. பார்வைி என்தனத் ைன்
வசப்படுத்ைத்ைக்க அரும்பபரும் ைவத்தைச் பசய்ைாள் என்று பசான்னார் அைற்கு நாரைர் சங்கரதர? ைாங்கள்
பக்ைர்களுக்கு ைன் வசமாவதைதய விரைமாகக் பகாண்ைவராயிற்தே பார்வைியின் மதனா பீஷ் ைத்தை

நிதேதவற்ேின ீர் யான் பசய்யத்ைக்க பசயல் என்ன உண்டு? உத்ைரவிட்ைால் ைதையின்ேிச் பசய்கிதேன்.
என்று தகட்ைார். அைற்கு சிவபபருமான் நாரைா! நீ கூேியபடிதய பார்வைிதய அதைதவன், இவ்விஷயத்ைில்
உனக்குச் சந்தைகதம தவண்ைாம், இனி நாம் பசால்லும் காரியத்தை நீ தய பசய்ய தவண்டும். நாரைா,
பிரமன், விஷ்ணு முைலிய தைவர்கள் சப்ைரிஷிகள், சப்ைமாைர்கள், யக்ஷர்கள். கந்ைவர்கள், நாகர்கள்
முைலான அதனவதரயும் என் ைிருமணத்ைிற்கு அதழத்து வருவதுைன் இந்ை விவாகத்ைிற்கு
வராைவர்கள்எனக்குப் பிரியர்கள் அல்லர் எனக்கூே தவண்டும் என்ோர் அவதர நாரைர் வணங்கி
விதைபபற்றுச் பசன்று, சகலமான தைவர்கதளயும் கண்டு சிவபபருமானின் கட்ைதளதய அேிவித்து
அைிவிதரவில் சிவ சன்னிைானத்தை அதைந்ைார்.
15. ஊர்வலத்ைில் தமதன தைடிய மாப்பிள்தள
தைவர்கள் அதனவரும் சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து வணங்க தவண்டும் என்று ஆதசதயாடு
ைிருமணத்துக்கு தவண்டிய உபகரணங்கதளாடும் கந்ைர்வர்கள் அப்ஸரஸ்ைிரீகள், வாத்ைியங்கள்
முைலியவற்தோடும் ைிருக்கயிதலக்கு வந்து தசர்ந்ைார்கள். பரிபூரணரான பரமசிவனாருக்கு அலங்காரஞ்
பசய்ய தவண்டியது ஒன்றுமில்தல, ஆயினும் எல்தலாரும் பகவத்தசதவ பசய்ய தவண்டும் என்ே
கருத்துதையவர்களாய் ைம்மால் இயன்ேவாறு மண நாயகனாக சிவபபருமாதன அலங்கரித்ைார்கள்.
சிவனாரின் மகுைத்ைில் அமர்ந்ைான். ைிருபநற்ேிக் கண் ைிலகமாயிற்று, காைணிகளான சர்ப்பங்கள்
பபாற்குண்ைலங்களாயின. விபூைிதய சந்ைனமாயிற்று. யாதனத்தைாதல பட்டுப் பீைாம்பரமாயிற்று பாம்பு
மாதலகள் நவரத்ைின நதககளாயின சிவபபருமானது மகிதமயினாதல அவர் தைகத்ைிலிருந்து
இயற்தககதள கண்ைவர்களுக்கு அலங்காரங்களாகத் தைான்ேின மாப்பிள்தள தகாலம் பூண்ை
சிவபபருமான் யாராலுதம வர்ணிக்க முடியாை சர்வாபரணலங்கார உருவத்தைாடு விளங்கினார். அப்தபாது
பிரமை கணங்கள் சகல வாத்ைியங்கதளயும் முழங்கினர் தைவர்கள் மதகஸ்வரனுக்கு பணியாற்ே
வரலானார்கள் அவர்களில் பிருமதைவர். அன்னவாகனத்ைில் அமர்ந்து சகல முனிவர்களும் புதைசூழ்ந்து
வர பூைபைியான பரதமஸ்வரதனச் தசவிக்க வந்து கும்பிட்டு நின்ோர் மகாவிஷ்ணு கருைவாகனத்ைில்
அமர்ந்து சர்வலங்கார பூஷிைராக சகல தசவர்களுைனும் பரிவாரங்களுைனும் வந்து தசவித்து, அருகில்
இருந்ைார், இந்ைிரன் முைலிய ைிக்குபாலகர்கள் யாதன, குைிதர, சிவிதக, விமானம் முைலிய ைத்ைமது
வாகனங்களில் ஏேிப் பரிவாரங்களுைனும் ஆயுைங்களுைனும் வந்து பணிந்து ஒரு புேமாக இருந்ைார்கள்.
அஷ்ைவசுக்கள் துவாைச ஆைித்ைர்கள், முனிவர்கள். கங்தக முைலிய நைிகள், சப்ை சமுத்ைிரங்கள்,

கந்ைவர்கள், தைவைாசிகள், நாகர்கள் முைலிய யாவரும் சர்வாலங்காரங்கதளாடு ைத்ைமது பரிவாரங்கதளாடும்
தபருவதகதயாடும் சிவபபருமாதனக் கண்டு பைாண்டு புரிய வந்து தசர்ந்ைார்கள்.
அந்ைச் சமயம் சிவபபருமான், ைிருக்தகலாய மதலயிலிருந்து புேப்பட்டுத் தைவர்கதள தநாக்கி, நீங்கள்
அதனவரும் எனக்கு முன் பசல்லுங்கள்! என்று பணித்ைார். உைதன தைவர்கள் எல்தலாரும் மகிழ்ச்சியுைன்

சகல வாத்ைியங்கதளயும் முழக்கிக் பகாண்டு புேப்பட்ைனர். சப்ைரிஷிகள் ஆசிர்வைிக்க பாநுகம் பன் ைன்
ஆயிரம் வாய்களால் சங்கத்வனி பசய்ய, பாணாசுரன் ைன் ஆயிரங் தககளால் குைழவு அடிக்க நந்ைிதைவர்
பபாற்பரம் தயந்ைி தைவர்முனிவர் கூட்ைத்தை விலக்கிக் பகாண்டு முன் பசல்ல இந்ைிரன் காளாஞ்சி ஏந்ை ,
ஈசானன் அைப்தப ைாங்க, வாயு ஆலவட்ைம் வச,
ீ அக்கினி தூபம் ஏந்ை, வருணன் பூரண கும்பம் ைாங்க,
நிருைி கண்ணாடி ஏந்ை, குதபரன் நவநிைிகள் சிந்ை: யமன் கஞ்சுகத் பைாழில்புரிய நாகராஜன் மாணிக்க
ைீபங்கள் ஏந்ை, தவைங்கள் ைிருவடிதயச் சுமக்க கங்தக யமுதன முைலிய நைிமங்தகயர் குளிர்ந்ை

கவரிவச
ீ குண்தைாைரன் குதைபிடிக்க, பிரம்ம விஷ்ணுக்கள் இருபுேமும் தக குவித்து வர, சர்வ அலங்கார
ஆைம்பர பூர்வமாகச் சிவபபருமான் ரிஷிப வாகனத்ைில் அமர்ந்ை வண்ணம் இமயமதலதய தநாக்கி மணம்
புரிய வரலானார். இந்நிதலயில் பார்வைியின் ைந்தை ஹிமவான் ைனது உற்ோர் உேவினர்கதள
பயல்லாம் வரவதழத்து, ைிருமண மண்ைபத்தை விதனாைமாக அலங்கரிக்கும்படி கட்ைதளயிட்ைான்.
நானாவிைவிசித்ைிர தைாரணங்களும் பகாடிகளுமாக ைன் ைதல நகதர அழகுேச் பசய்ைான்.
பர்வைராஜன் ைன் குமாரிதயக் கன்னிகா ைானஞ் பசய்ய மங்கள ஸ்நானம் பசய்வித்து கல்யாண
ைிருக்தகாலத்ைிற்தகற்ப அலங்கரித்து நாந்ைி, தைவைா, ஆஹ்வாநம அங்குரார்ப்பணம் முைலிய தைவ
பூதஜகதளச் பசய்வித்து விவாக மதஹாற்சவத்ைிற்கான உபகரணங்கதள சித்ைப்படுத்ைிவிட்டு

மணமகனாரான சிவபபருமாதனச் சகல தைவர்கதளாடும் அதழத்து வரும்படி ைன் ஆத்ம நண்பனான
கந்ைமாைன பர்வைத்தையும் மற்போரு தசவகதனயும் பைிபவண்வதக தமள வாத்ைியங்கதளாடு எைிர்
அனுப்பி, சிவபபருமானின் வருதகதய எைிர்பார்த்ைிருந்ைான். மணக்தகாலத்து மதகஸ்வரர் ைம்
தசனனியங்தளாடும் சகல தைவர்கதளாடும் தவபவமாக பர்வைராஜன் தூதுவரால் அேிந்ைான். உைதன ைன்
பரிவாரங்களுைன் எைிர் பசன்று சகல தைவர்கதளாடும் வரும் சாம்பவ மூர்த்ைிதய கண்டு
ஆச்சிரியமதைந்ைான். தைவர்கள் அதனவரும் பர்வை ராஜனின் தசதனதயக்கண்டு வியந்ைார்கள்,
இரண்டுமாபபரும் கைல்கள் ஒன்ோகச் தசர்ந்து தபால இருசாராரின் தசதனகளும் ஒன்று கூடின. இவ்வாறு
அதனவரும் பட்ைணத்தை தநாக்கி வந்ைார்கள். ஹிமவான் தைவர்களுக்குத் ைக்கபடி விடுைிகள்
நியமித்ைனுப்பிவிட்டுத் ைிருமணதமதைக்குச் பசன்று அலங்காரங்கதளச் சரிவரப்பார்த்து ஸ்நானம் பானாைி
நித்ைியக் கைன்கதள முடித்துக்பகாண்டு மணமகனாரின் வருதகதய எைிர்பார்த்ைிருந்ைான்.

பர்வைராஜனின் பத்ைினியான ராணிதமதனதயா நாரைருைன் ைன் உப்பரிதகயின் தமல் நின்று
பக்ைர்களுக்குச் சுகத்தைக் பகாடுக்கும் பரதமஸ்வரதனக் காண தவண்டும்! அவர் எவ்வளவு அழகதரா?
அவருக்காக என் அருதமச் பசல்வி பார்வைி அரும்பபரும் ைவஞ்பசய்ைாதள; என்று பசான்னாள்.
அதையுணர்ந்ை சிவபபருமான் அந்ை தமதன பிரமிக்கும்படியாகத் ைம் தசனா பலத்தை காட்டி நின்ோர்.
தைவர்களின் மாபபரும் தசதனதயக் கண்ை தமதன மகிழ்ந்ைாள் இவ்வளவு தசதனகளுக்கும்
சிவபபருமாதன நாயகராக இருப்பாராகில் அவர் புகழுதையவராகவும் தபராற்ேல் உதையவராகவும் இருக்க
தவண்டும் என்று நிதனத்ைாள். முனிவர்கதள! அப்தபாது ஒரு தவடிக்தக நிகழ்ந்ைது அதையுஞ்
பசால்கிதேன். தகளுங்கள்.

மணமகனாரான சிவபபருமானின் ஊர்வலத்ைில் வந்து பகாண்டிருந்ை தைவர்கள் கந்ைர்வர்கள் முைலாதனார்
நானாவிை அலங்காரங்கதளாடும் பலவிை விருதுக் பகாடிகதளாடும் அைி அழகான தைவமங்தகயர்கள்
புதைசூழ வந்து பகாண்டிருந்ைார்கள் அவர்களில் விசுவாசு என்ே கந்ைர்வராஜதனக் கண்ை தமதன அவதன
சிவன் என்று நிதனத்து மகிழ்ந்து என் மருமகன் பபண்கள் தசதனயுைன் வருகிோதன! என்று நாரைிரிைம்
பசான்னான் நாரைதரா புன்சிரிப்தபாடு இல்தலதய! அது மாப்பிள்தளயல்ல சிவசந்நிைியில் அவன் சங்கீ ைம்
பாடுதவானாயிற்தே என்ோர் அதைக்தகட்ைதும் தமதன இன்னும் அைிக உற்சாகப்பட்ை அந்ை ஆணழகதன
மாப்பிள்தளக்கு ஊழியன் ைான் என்ோல் மாப்பிள்தள சிவபபருமான் எப்படியிருப்பாதனா என்று

நிதனத்ைாள் அப்தபாது கீ தழ ஊர்வலத்ைில் மணிக்ரீவன் முைலான யக்ஷர்களும் அவர்களுதைய
தசதனகளும் வருவது பைரிந்ைது. அவர்களது ைதலவனான குதபரதனக் கண்ைதும் தமதன மகிழ்ச்சி
பபாங்க ஆகா! என் மகளுக்தகற்ே மணளானான சிவன் அவன் ைான் என்று மயங்கினாள். அைற்குள்
வருணன் ைன் தசனா சமுத்ைிரத்துைன் வரதவ ஒரு தவதள அவன்ைான் சிவன் ஆவதனா? என்றும்
இந்ைிரன் தைவமங்தகயருைன் வர, நான் பார்த்ை எல்தலாதரயும் விை இவதன சிேந்ைவன் இவதன
சிவனாகதவண்டும் என்று நாரைரிைம் குதூகலத்தைாடு பசான்னாள். ஆனால் அவர்களில் ஒருவருதம

சிவபபருமான் அல்ல பவன்று நாரைர் பசால்லிக் பகாண்டிருக்கும்தபாதை, சூரியன் ைன் அகண்ை தைஜசுைன்
கூடிச் சகல தைவர்களும் புதை சூழ வருவதைக் கண்டு இவன்ைாதனா சிவன்! என்று தமதன தகட்ைாள்
அவனுமல்ல என்ோர் நாரைர். அப்தபாது சந்ைிரன் சகலகிரகங்கதளாடும் குளிர்ந்ை காந்ைிதயாடும் வருவதை
தமதன பார்த்துவிட்டு ஆஹா! இவன் ைான் சிவன்! இவதன என் மருமகனானால் என் குலம் முழுவதும்
குளிர்ந்து பவித்ைிரமாகுதம!
இத்ைதகய தைஜசுதையவன் என் மருமகனாயின் என் புைல்வி பார்வைியின் பாக்கியத்தை
எத்ைதனயாண்டுகள் பசான்னாலும் கூே முடியுமா? என்ோள். அைற்கு நாரைர்., இவனும் சிவன் அல்ல.
இவன் சந்ைிரன் என்ோர். அப்தபாது பிருமதைவர் சகல பிரம்ம ரிஷிகதளாடும் தைதஜாராசியாக வருவதை
தமதன உற்றுப் பார்த்துவிட்டு ஆகா அவனாவது சிவனாவாதனா ஆகாதனா? என்றும் குழம்பினாள்.
மகாவிஷ்ணு தமகவர்ணராய் சதுர்புஜ பீைாம் பரைாரயாயும் ஸ்ரீவத்ச சங்கு சக்கர கிரீைம் முைலிய ஆபரண
அலங்காரராகவும் தகாடி மன்மைர்களின் தபரழதகாடும், ைாமதர தபான்ே கவர்ச்சிகரமான கண்கதளாடும்
பக்ைர்கள் புதைசூழ கருை வாகனத்ைில் வருவதைக் கண்டு இவதன சிவன் நான் ைன்யளாதனன் என்று
தமதன குதூகலம் பபாங்க ஆனால் நாரைதரா இவரும் சிவபபருமான் அல்ல, இவதரக் காட்டிலும்

சிேந்ைவர் சிவபபருமான் அச்சிவ பபருமானின் அழதக என்னால் வருணிக்கதவ முடியாது என்ோர். ஒரு
குறும்புச் சிரிப்தபாடு அப்தபாது பிருகு முைலிய முனிவர்களும் கங்தக முைலிய நைிகளும் சீைர்களும்
இஷ்ைகாமியங்கதளக் பகாடுக்கும் கற்பக விருட்சம் காமதைனு முைலியனவும் புதைசூழ அவர்கள்
மத்ைியில் பிருகஸ்பைி முனிவர் வருவதைக் கண்ை தமதன இவதன சங்கரன் என்ோள். அைற்கு நாரைர்
இவதரக் காட்டிலும் சிேந்ைவரும் நிர்குணருமான சிவபபருமான் வருவார் என்ோர் அைற்கு தமதன ?
மூவுலத்ைிலுள்ளவர்கதளயும் கண்தைன். அவர்களில் ஒருவருதம சிவனல்லபவன்ோல் அந்ை மாப்பிள்தள
எப்படியிருப்பாதரா? என்று சிந்ைித்துக் பகாண்டிருக்கும்தபாதை கீ தழ ஊர்வலத்ைில் சிவபபருமான் வந்ைார்.
அவதர தமதனக்கு நாரைர் சுட்டிக்காட்டி தமதனதய இவதர சிவபபருமான் என்ோர் தமதனயும் மிகவும்
ஆவதலாடு சிவபபருமாதனப் பார்த்ைாள். அப்தபாது அவதராடு வாழு ரூபமான தசதனகள் மர்ப
சப்ைத்துைன் வந்ைார்கள் நாரைர் தமதனதய தநாக்கி இவர்கள் அவரது தசதனகள் இன்னும் அவரது
தசதனகள் வரக்கூடும் என்ோர்.

அதை சமயத்ைில் பூைப்தரை தபசாசங்கள் ைிரும்பிய முகமுதையவர்கள் தவடிக்தகயான விகை
உருவமுதையவர்கள் பயங்கர கரிய நிேத்ைார், பநாண்டிகள் தராமமுதைதயார் ைண்ைைர, பாசபாணிகள்
விருத்ை வாகனம் ைமருக கல்ல வாத்ைியக்காரர், பகாம்புைாதர ஊதுதவார் முைலியவர்கள் கணக்கில்லாது
வருஞ்தசதனதயக் கண்டு தமதன பயந்ைாள். அத்ைதகயவர்களுக்கு இதைதய நிர்குணராயும் ஐந்து
ைிருமுகமும் பத்து கரங்களும் மூன்று கண்களும், விபூைிப் பூச்சும் சதைமுடியும் சந்ைிரதசகரமும் கபால
மாலிகாபரணமும் பபரும் புலித்தைால் ஆதையும் பிநாகம் என்னும் வில்லும் கங்காளமும்
சங்கபூஷணமும் உதையவராய்ச் சிவபபருமான் எருது வாகனத்ைின் தமல் யாதனத்தைால் விரித்து அைன்
மீ து அமர்ந்து நித்ைிதர பசய்து உைலதசவான் தபால இருந்ைார். நாரைர் உைதன குறுஞ்சிரிப்தபாடு ைன்

அருதக இருந்ை தமதனதயக் கூப்பிட்டு தமனா! அதைா அவதர சிவபபருமான் என்று சுட்டிக் காட்டினார்.
உைதன தமதன ைிடுக்கிட்டு சூோவளிக் காற்ேில் அடிபட்ை பகாடிதபாலத் துக்கம் அதைந்து ஆ பார்வைி
என்ன காரியம் பசய்து விட்ைாய் ஏ துன்மார்க்கி என்று பசால்லி கீ த ழ விழுத்து மூர்ச்தசயதைந்ைாள்.
பிேகு சிேிது தநரம் கழித்து மயக்கம் பைளிந்து எழுந்ைிருந்ைாள்.
16. தமதனயின் மனக்குமுேல்
முனிவர்கதள! மூர்ச்தச பைளிந்து எழுந்ைவுைன் ராணி தமதன ஆத்ைிரத்தைாடு நாரைதரயும் ைன் மகள்

பார்வைிதயயும் இகழ்ந்து தபசத் பைாைங்கினாள். அவள் நாரைதரப் பார்த்து நாரைதர! நீர் ைாதன எங்கள்
மன்னவரிைம் பசன்று உன் மகதளச் சிவபபருமான் வரிக்கப் தபாகிோர் என்று பசால்லி சிவபபரு மான்
தயாகத்ைிலிருக்கும் தபாது, பணிவிதை பசய்யச் பசய்து எங்கதள தமாசஞ் பசய்ைீர் . நாங்களும் உம்
வார்த்தைதய நம்பி தமாசம் தபாதனாம் அருந்ைவ முனிவர்களாலும் பசய்ய முடியாை கடுந்ைவத்தைப்
பார்வைியும் பசய்து முடித்ைாள். அத்ைதகய ைவத்துக்கு இத்ைதகய பயனாயா அதவயச் பசய்ைீர் நான்
என்ன பசய்தவன்? எங்கு தபாதவன் தகயில் விளக்தக ஏந்ைிக் கிணற்ேில் விழுந்ைவளாதனன்! உமக்கு

என்ன இைனால் பகட்ைது? எங்களுக்குத் ைாதன எல்லாதம வணாயிற்று?
ீ
பார்வைிதய ைிருமணம் தபச வந்ை
அந்ை சப்ைரிஷிகள் இப்தபாது எங்தக தபானார்கள்? அவர்கதளக் கண்ைால் ைாடி மீ தசகதளப் பிய்த்து
விடுதவன் அவர்களுைன் வந்ை அந்ை அருந்ைைியும் மிகக் பகாடியவள். அவள் பசான்ன வார்த்தையாலும்
என் புத்ைிரியின் பசாந்ை விருப்பத்ைாலும் அல்லவா இப்படியாயிற்று ? என் மகள் பார்வைிக்கு
இந்ைக்கல்யணத்தை முடிவு பசய்ைது பபான்தனவிட்டு கருகமணிதயக் தகக்பகாண்ைது தபாலாயிற்தே ?

அன்னப் பேதவக்கு பைிலாக காக்தகதயப் பபாற்கூட்டில் குடிதயற்ேியது தபாலாயிற்தே? கங்தக நைியின்
நன்ன ீதரக் குடிப்பதை விட்டுக் கிணற்று நீ தரக் குடித்ைது தபாலாயிற்தே? சூரிய ஒளிதய விட்டுவிட்டு
மின்மினிப் பூச்சியின் ஒளிதயக் கண்டு மகிழ்ந்ைது தபாலாயிற்தே? சிங்கத்தை விட்டு சிறு நரிதயபணிந்ைது
தபாலாயிற்தே? அரிசிதய விட்டு உமிதயத் ைின்ேது தபாலாயிற்தே யாக விபூைிதய விட்டு மயான
சாம்பதல அணிந்ைது தபாலாயிற்தே! சகல தைவர்கதளயும் விட்டுவிட்டு இந்ை விகாரரூபியான
சிவதனயதைவைற்குத் ைானா என் குமாரி மிகக் கடுதமயான ைவம் பசய்ைாள்? நாரைதர நீரும் உமது
புத்ைியும் உமது கலகமும் பகாஞ்சங்கூை எனக்குப் பிடிக்கவில்தல. அந்ைப் பார்வைியால் எங்கள் குலம்,
ஒழுக்கம் ைிேதமயாவுதம வியர்த்ைமாகப் தபாயிற்தே இவற்தே பயல்லாம் கண்ணால் காண்பதைவிை
நாங்கள் இேந்பைாழிவதை தமல் இனி என் கணவரின் முகத்ைில் எப்படி நான் விழிப்தபன்? என் வட்டிற்கு
ீ
அந்ை சப்ைரிஷிகள் ஏன் வர தவண்டும்? எல்தலாருமாகச் தசர்ந்து என் குலத்தைக் பகடுத்துவிட்ைார்கதள!
நான் மலடியாக இருந்ைிருந்ைாலும் நன்ோக இருந்ைிருக்குதம?அல்லது இேந்து ஒழிந்ைாலும் நன்ோக
இருந்ைிருக்குதம? என்று பலவாறும் கவதலதயாடு ஓலமிட்டுக் பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது பிரும்மதைவர்
அங்கு வந்து தசர்ந்ைார்.
அவர் வந்ை சமயத்ைில் நாரைமுனிவர் தமதனதய தநாக்கி தமனா நீ சிவபபருமானின் இயற்தகயான
வடிவத்தை அேியவில்தல? என்ோர். அைற்கு நாரைதர சீேிப்பார்த்து ஐயா, துஷ்ைதர நீர் பகாஞ்சம்
பைாதலவிதலதய இரும். நீர் எனக்கு ஒன்றும் பசால்ல தவண்ைாம் என்று குமுேினாள். அப்தபாது அங்கு
வந்ை பிரும்ம தைவர் தமதனதய தநாக்கி தமனா! நான் பசால்லும் வார்த்தைதயக் தகள். சங்கரபகவாதன
உலகங்கதளச் சிருஷ்டிப்பவரும் ரக்ஷிப்பவரும் சங்கரிப்பவருமாக இருக்கிோர். நீ அவரது ைிவ்விய
சவுந்ைர்யத்தை அேியாமல் வணாகத்
ீ
துக்கப்படுகிோய்? என்ோர். அைற்கு தமதன, சுவாமி! நீங்கள்

எல்தலாருமாகச் தசர்ந்து என்ன காரணத்துக்காக எங்கள் குலத்தை வணாக்க
ீ
முயற்சிக்கிேீர்கள்? என்
அருதம குமாரி பார்வைியின் அழதகபயல்லாம் அவலமாக்கி அவதள இவ்வதகயான விகார ஆண்டிக்கு
ைிருமணஞ் பசய்து பகாடுப்பதைவிை என் குமாரிதய பகான்றுவிடுவது நல்லது. நீங் கள் அவதளச்
சிவனுக்கு கல்யாணம் பசய்து பகாடுக்கும்படிச் பசால்லக் கூைாது என்ோள். அைற்குள் இந்ைிரன் முைலான
ைிக்குப் பாலகர்கள் தமதனயிைம் வந்து, ைாதய சர்வ உத்ைமரும் சகல துக்கத்தைப் தபாக்கடிப்பவருமன
சிவபபருமான் உன் மகள் பார்வைிக்குத் ைரிசனம் பகாடுத்ைருளினார். அத்ைதகய ைரிசனம் தவறு
ஒருவருக்கும் கிதைக்கத்ைக்கது அல்ல என்ோர்கள். அதைக் தகட்கச் சகிக்காை தமதன இந்ை வார்த்தைதய
நீங்களும் என்னிைம் பசால்லாைீர்கள். இப்படிச் பசால்வதைவிை என்தனக் பகான்றுவிடுங்கள் மகா
அவலட்சணமான அந்ைச் சிவனுக்குப் தபரழகியான என் பபண்தணக் பகாடுக்க மாட்தைன்.

அப்தபாது சப்ைரிஷிகள் தமதனயிைம் வந்து தமதனதய! நாங்கள் கூேியது பபாய்யல்ல வணானதுமல்ல
ீ
சிவைரிசனம் விதசஷ பயன்கதளக் பகாடுக்கக் கூடியது, சிவனார் உங்களிைம் கன்னிகாைானம் பபறுவைற்கு
உத்ைம பாத்ைிரராகதவ உங்கள் மதனக்கு எழுந்ைருளியிருக்கிோர். அவர் உங்கள் மதனக்கு வந்ைதைவிை
உங்களுக்குச் சுபத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது தவறு ஒன்றுமில்தல என்று எடுத்துதரத்ைார்கள்.
அவர்களது வாக்கியத்தையும் தமதன புேக்கணித்து நான் ஆயுைங் பகாண்ைாவது என் பபண்தணக்
பகான்று எேிதவதனபயாழிய அந்ைச் சாம்பல்பூச்சு சங்கரனுக்கு என் மகதள ஒருதபாதும் கல்யாணம்
பசய்து பகாடுக்க மாட்தைன் என்று பசால்லிக் பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது அவள் பர்த்ைாவான

பர்வைராஜன் அங்கு வந்ைான். தமதன துக்கத்தைாடும் தகாபத்தைாடும் தபசுவதை அவன் தகட்ைதும்,
பிரியதமதனதய! நமது அரண்மதனக்கு யார் யார் வந்ைிருக்கிோர்கள்? நீ இந்ைச் சமயத்ைில்
துக்கப்படுவாதனன்? நீ ஏன் சப்ைரிஷிகதள நிந்ைிக்க தவண்டும்? சர்வதலாகங்கதளயும் காப்பவர்
சிவபபருமான். நிக்கிரகானுக்கிரகம் பசய்பவரும் அவதர ைான் பூஜிக்கத்ைக்கப் புனிைரும் அவர்ைான்.
இதைபயல்லாம் நான் அேிந்து பகாண்தைன் ஆதகயால் நீ துயரப்பைாதை விவாக காரியம் இனிது நைக்க
தவண்டும்! என்ோன். ராணிதமதன, தமன்தமலும் ஆத்ைிரப்பட்டு உணர்ச்சியால் துடித்து பர்வைராஜதன

தநாக்கி, நாைா நான் பசால்வதைக் தகட்டு நீங்கள் அவ்வாதே பசய்ய தவண்டும். அைாவது என்மகள்
பார்வைியின் கழுத்ைில் ஒரு பபரிய பாதேதயக் கட்டி, அவதளச் சமுத்ைிரத்ைில் விட்டுவிை தவண்டும்
என்று பசான்னாள்.
அப்தபாது அவள் குமாரி பார்வைிதய அங்தக வந்து அம்மா! உனக்கு இந்ை விபரீைபுத்ைி, இந்ைப் புத்ைி

உனக்கு எப்படி வந்ைது? ைர்மத்தைதய முக்கியமாகக் பகாண்ை நீ எவ்வாறு ைர்மத்தைக் தகவிட்ைாய்;
சாம்பமூர்த்ைி சர்தவாத்ைமர் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ராைியருக்குக் காரணமானவர். எல்தலாருக்கும் நலமும்
சுகமும் நல்குபவர் நிக்கிரக அனுக்கிரக சமர்த்ைர் சகலமும் ைன்னிைத்ைில் பகாண்ைவர்
சர்வதலாகங்கதளயும் பதைத்துக் காப்பவர்? பிேப்பு இேப்பு பந்ைக்கட்டு இல்லாைவர் அைனாதலதய
தைவர்கள் எல்தலாரும் தசவகர்கள் தபால இங்கு அவருைன் வந்ைிருக்கிோர்கள் அவர்கதளபயல்லாம் நீ
பார்க்கவில்தலயா? நீ எனக்கு நன்தம பசய்பவளானால் சிவபபருமாதனவிைச் சிேந்ைவராக யார்
இருக்கிோர் என்று எனக்கு பசால்ல தவண்டும் பசய்ை ைிருமணமுயற்சிதயப் பயனுேச் பசய்.
உலகங்களுக்பகல்லாம் சர்வ சுகங்கதளயும் பபாழிகிே சங்கரபகவானுக்கு என்தன நீ கன்னிகாைானமாகக்
பகாடுத்து நமது குலத்தையும் வட்தையும்
ீ
புனிைமதையச் பசய். கவதலப்பைாதை, நீ என்தனச்
சிவபபருமானுக்கு பகாடுக்காவிட்ைால் நான் இனிதவறு ஒருவதனயும் ைிருமணஞ் பசய்து

பகாள்ளமாட்தைன். சிங்கத்ைிற்கு உரியபபாருதள சிறு நரி அதையமுடியாது. நாதனா, என் மனம், வாக்கு
காயங்களால் சுயமாகச் சிவபபருமாதனதய எனது நாயகனாக வரித்தைன். வரித்து விட்தைன் இனி உனக்கு
இஷ்ைம் எதுதவா அதைச் பசய்து பகாள்ளலாம் என்று கூேினாள். பார்வைியின் வார்த்தைகதளக் தகட்ைதும்
தமதன மிகவும் தகாபத்துைன் அடி பபண்தண உன்தனப் பபற்ேவளான என் வார்த்தைதய எைிர்த்துப்
தபசும் அளவுக்கு நீ வல்லவளாகி விட்ைாதயா? இரு உனக்கு விஷமூட்டுகிதேன். அல்லது உன்தனத்
தூக்கிக் கிணற்ேில் தபாடுகிதேன். அல்லது உன்தனக்கத்ைியால் பவட்டி விடுகிதேன். இல்தலபயன்ோல்
நானாவது என் உயிதர மாய்த்துக்பகாண்டு விடுகிதேன். என்று பிரலாபித்துப் பல விைமாகத் ைனக்குத்
ைாதன தயாசித்து ைனக்குத் ைாதன தபசிக் பகாள்ளலானாள்.
ஆ! என் மகளுக்கு மணமகனாக வந்ை அந்ை சிவதனப்பற்ேி விசாரித்ைால் அவனுக்குத் ைாய், ைந்தை,
உேவினர், உைன் பிேந்தைார் ைாயாைியர் நல்ல நைத்தை சாதுரியம் நல்லவடு
ீ , நல்லஆதை, நல்ல
அலங்காரம் தயாக்கியமான நண்பர்கள் நல்ல வாகனம் வாலிப வயது பசல்வம் வித்தை முைலியவற்ேில்
ஏைாவது இருக்கிேைா? அவனிைம் எதைக் கண்டு என் மகள் தமயல்பகாண்ைாள்? என் மகதள
அருகதையற்ே அந்ை சிவனுக்கு எப்படிக் பகாடுப்பது? என்ன பசய்தவன்? என்று புலன்பினாள். அப்தபாது
மகாவிஷ்ணு அலங்காரப் புன்முறுவதலாடு அங்கு வந்து அவதள பார்த்து, தமனா பிதுரர்களுக்கு மாதய
புத்ைிரி நீ , பிரம வம்சத்ைில் பிேந்ைவள் நீ , நீத ய மஹாபாக்கியவைி நீத ய புண்ணியவைி, ஹிமவானின்
மதனவியான உன் பாக்கியத்தை நான் என்னபவன்று பசால்தவன்? ைர்மத்ைிற்தக ஆைாரபூைமான நீ
ைர்மத்தை ஏன் தகவிை தவண்டும் நானும் பிரமனும் மற்ே தைவர்களும் முனிவர்களும் பயனற்ே
காரியத்தையா உன்னிைம் பசால்தவாம்? நாங்கள் பசால்வது சுபமல்லாது இருக்குமா? அதை

சுபமல்லபவன்று நீ யும் நிதனக்கலாமா உன் மகளுக்கு மணாளனாக வந்ைிருக்கும் சிவபபருமாதன நீ
உண்தமயில் அேிய மாட்ைாய். அவர் நிர்க்குணரும் சகுணருமாக இருக்கிோர் அவரால் ைான்
சகலஜகத்துக்கும் மூலகாரணமான பிரகிருைி நிர்மாணிக்கப்பட்ைது பிரகிருைிதயாடு விராட்புருஷன்
பதைக்கப்பட்ைான். பிேகு பிரமா நான், ருத்ைிரன் ஆகிய மூவரும் முக்குண வசந்ைராகப் பதைக்கப்பட்தைாம்
பிேகுைான் தவைங்கள், தைவர்கள், காணப்படும் ைாவர ஜங்கமங்களாகிய சகலஜகத்தும் பதைக்கப்பட்ைன.
ஆதகயால் அந்ை முழுமுைற்கைவுளாகிய முக்கண் பபருமான் குணரூபங்கதள யாதர அேியமுடியும்;
நானும் பிரமனும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பசால்வைாயினும்; அந்ைச் சிவனாரின் பபருதமதயச் பசால்லி
முடியாது. சத்ைிய பசாரூபனும் ஞானரூபியும் வியாப்பயனும் வியாபாகனும் மூப்பு மரணமற்ேவனும்
பிரபுவும் உபாசிப்பவர்களுக்கு அருகிதலதய இருப்பவனும் பிரமன், ருத்ரன், தைவர், சூரியன், சந்ைிரன்

கிரகங்கள் மதலகள், நைிகள் குதபரன் நான் ஆகிய யாவும் யாவரும் அந்ைச்சிவபிரானின் சிருஷ்டிதய! ஒரு
சிறு விதையிலிருந்து ஒரு பபரியமரம் தைான்ேி கிதளகள் பகாம்புகள் இதலகள் முைலியன உண்ைாவது
தபால ஆைிப்பரம் பபாருளான அந்ைச் சிவபபருமானிைமிருந்தை சகல பிரபஞ்சங்களும் தைான்ேின. ஜகத்ைின்
ஆரம்பத்ைிலும் முடிவிலும் சிவ பபருமாதன இருப்பவர். சிவதம ஜகத், ஜகதம சிவம் நானும் சிவம் நீயு ம்
சிவம் சிவத்தைவிை இரண்ைாவது பபாருள் கிதையாது, அவ்வாறு இரண்ைாவது பபாருள் ஒன்று இருக்கும்

என்று நிதனப்பது அஞ்ஞானதம ஆகும் காரியமான ஜகத்ைில் காரணமான சிவபபருமாதன
வியாபித்ைிருக்கிோர் ஆதகயால் காரியம் ஜகம் என்றும் காரணம் சிவம் என்றும் அேிந்துபகாள்ள
அேியாதமயால் காரணகாரியங்கபளல்லாம் தபைமாகக்காணப்படுதம ைவிர ஞானியருக்குப் தபைமில்தல.
சகல ஜகத்தும் சிவமயதம ஆகும் என்று உய்த்துதரத்ைார்.
17. பார்வைி கல்யாணம்
ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு மதலயரசி தமதனதயப் பார்த்து தமலும் பைாைர்ந்து நல்லுதர கூேலானார்.
விளக்குகின்ே அதனத்தும் சிவபபருமாதன என்று தவை சிவாகமங்கள் கூறுகின்ேன. குற்ேிதய
மனிைனாகவும் கயிற்தேப் பாம்பாகவும் சிப்பிதய பவள்ளியாகவும் சந்தைகித்துப் பிேகு ைான் மனிைனாகக்
கருைியது மனிைனல்ல குற்ேிபயன்றும் பாம்பாகப் பயந்ைது பாம்பல்ல கயிறு என்றும் பவள்ளியாக
மயங்கியது பவள்ளியல்ல பவறும் சிப்பி என்றும் பைரியும். உண்தமதயக் கண்ைேிந்ை பிேகு சந்தைகம்
பைளியும் அதுதபால மனத்ைிைமுற்று இவ்வுலகம் முழுதமயும் சிவனுக்கு இரண்ைாவைான தைாற்ேம்
என்று பகாண்ைேிந்து அஞ்ஞானம் நீங்கி ஞானம் பபற்று பிேதக இவ்வுலகம் கூை சிவனுக்கு இரண்ைாவது
தைாற்ேமல்ல இதவயாவும் முக்காலும் சிவதன சிவமயமானதை என்கிே உண்தம பைளிவாகும். தமனா

தமலும் உைாரணமாக உனக்கு தமலும் ஒரு உண்தமதயச் பசால்லுகிதேன். தவஷம் ைரித்துக் பகாள்ளுகிே
தவைைாரி பலப்பல தவஷங்களில் காட்சியளித்ைாலும் அவன் தவஷங்களில் ைான் மாறுகிேதையன்ேி ஆண்
ஒருவனாகதவ இருக்கிோன். அைாவது அவன் அவனாகதவ இருக்கிோன். தவஷம் ைரித்ைவதனப் பார்த்து
உண்தமதய உணராைவன் அவதன நம்புகிோன் உணர்ந்ைவதனா அவதனக் கண்டு நதகக்கிோன் இதைப்
தபாலத்ைான் உண்தம பைரியாை அஞ்ஞானி இவ்வுலகம் சிவனுக்கு இரண்ைாவது தைாற்ேம் என்று
கருதுகிோன். ஞானிதய காணுகின்ே அதனத்தும் காணாைதவயான அதனத்தும் யாவும் சிவதன என்ே
பமய்யேிதவக் கண்ைேிகிதேன். தமலும் ஒரு ைிருஷ்ைாந்ைத்தைச் பசால்லுகிதேன் தகள். மனிைன் ஆதை
ஆபரணங்கதள உடுத்ைிக் பகாள்கிோன். அதை வதக வதகயாக உடுக்கிோன் அப்தபாது அவனும் வதக
வதகயான தைாற்ேங்கதளப் பபறுகிோன் அதவ வதக வதகயான அம்சங்கதளப் பபறுகின்ேன. ஆனால்
அவற்தே அணிந்ைவன் அப்படிதய ைான் இருக்கிோன். அது தபாலத்ைான் சிவஸ்வரூபமானது மற்போரு
அம்சத்ைில் கலந்ை பபாழுது நானாத்மகமாகத் தைான்றுதமயன்ேி விசாரிக்கும் தபாது அதனத்தும்
சிவதனயாகும் ைான் எனது என்னும் ைத்தபாைம் இருக்கும் வதர ஒருவனிைத்ைில் மந்ைனம் இருக்கும்
அகங்காரம் அவதன விட்டு விலகிய பிேகுைான் அவனும் சிவனாக இருப்பதை உணர்கிோன்.
ஸ்படிகமணியானது பசம்பருத்ைிப் புஷ்ப தசதயாகத்ைால் (கலப்பால்) தவறு நிேமாகக் காணப்படுகிேது
அல்லவா. இப்படிதய பிரகிருைி சம்பந்ைத்ைால் சிவபபருமானிைம் அதநகத்துவம் தைான்றுகிேது.
பிரகிருைிதயவிை சிேந்ை பரிபூரணப் பிரமமாகிய சிவ ைத்துவார்த்ைத்தை நாங்கதள இன்னும் அேிதயாம்.
ஆதகயால் நீ துக்கத்தை விட்டுச் சிவபபருமானுக்குச் தசதவ பசய்! என்று சிவபபருமானிைத்ைில்
பக்ைியுண்ைாகும்படி ைிருமால் தபாைித்ைார். அந்ைச் சமயத்ைில் நாரை முனிவர் குறு நதகதயாடு

சிவபபருமானிைம் பசன்று மணமகனாதர! நாங்கள் ஒவ்பவாருவரும் உம் விஷயமாக உம் மாமியார்
தமதனயிைம் பலவிைமாகவும் இகழ்ந்து ஏளனம் பசய்யப்பட்தைாம். என்று பசால்வைற்கு முன்
சிவபபருமான் பக்ைவாத்ஸல்லியத்ைால் கண்தைார் தமாகிக்கத்ைக்க ைிவ்விய ைிருவடிவத்தைாடு
தைாற்ேமளித்ைார் நாரைர் மீ ண்டும் தமதனதய தநாக்கி அம்மா உலகபமல்லாம் தமாகிக்கத் ைக்க
தபரழகுதைய உன் மருமகதன இப்தபாது பார் என்ோர் அப்தபாது சிவபபருமான் தகாடி சூரியர்களுக்குச்
சமானமான காந்ைியும் குளிர்ந்ை பார்தவயும் பகாவ்தவ வாயில் குமிழ் சிரிப்பும் அழகான அணிமணிகளும்
அைி உன்னைமான கிரீைங்களும் விதலயுயர்ந்ை வஸ்ைிரங்களும் ைரித்து விளங்குவதை தமதன உற்றுக்
கவனித்ைாள். சகல தைவதசதவதயாடு சூரியன் குதை பிடிக்கவும் சந்ைிரன் விசிேவும் அணிமாைி

அஷ்ைமாசித்ைிகளும் நடிக்கவும் கங்காைி கன்னியர்கள் சாமதரயிரட்ைவும், பிரமன், விஷ்ணு, ருத்ைிரர்
முைலான தைவர்கள் ஜய ஜயபவன ஜயதகாஷங்கள் முழங்கவும் மாபபரும் முனிவர்கபளல்லாம்
பலவாோக துைித்துக் பகாண்டு பகாடிகள் பிடித்துலாவவும், விச்சுவாவசு முைலிய கந்ைர்வர்கள் அரம்தப
தமனதக தைவ ைாசிகளுைன் பலவிைமான தவஷங்களும் பூண்டு சங்கீ ைகானஞ் பசய்யவும் சிவகணங்கள்
யாவரும் மிருைங்கம் முைலிய வாத்ைியங்கதள வாசிக்கவும் தவை-அங்க ஸ்ருைி-ஸ்மிருைிகள் வடிவம்
பபற்று முன்னால் நைக்கவும் சமுத்ைிரங்களும் நைிகளும் அதநகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு முன்தன

உலாவவும் மகாப்பிரகாசத்துைன் சிவபபருமான் விளங்கிய ைிருக்தகாலத்தை வர்ணிக்க யாருக்கும் ஆற்ேல்
இராது அப்படிப்பட்ை ைிவ்விய மங்களவடிவாக விளங்குஞ் சிவபபருமாதனப் பார்த்து ராணி தமதன
சித்ைிரப் பதுதமப் தபால அதசவற்று ஒன்றும் தைான்ோைிருந்து சிேிது தநரத்ைில் மனந்பைளிந்து தைவர்கள்
யாவருங் கூேியபடிதய இவர் அவ்வதகயான சரீரத்தைதயயதைந்ைிருக்கின்ோர்.
இவதர மணாளனாக வரித்ை என் மகள் பார்வைி மகா புண்ணியவைி அைனால் ைான் இத்ைதகய ஜகன்
தமாகன உருவம் பதைத்ை சிவனாதரக் கணவனாக அதைந்ைாள் என்று கருைி அவரது அவயவங்கள்
ஒவ்பவான்தேயும் சிேிது உற்றுப்பார்த்து மிகவும் சந்தைாஷ மதைந்து மனைில் நாணமுற்று இன்னுங்
காணக் கூைாைவளாயிருந்ைாள். தைவ கணங்கதளாடு சிவபபருமான் சர்வாலங்கார பூஷணராய்ப்
பர்வைராஜன் மாளிதகக்கு வந்ைார் அப்தபாது பிருமாவும் மகாவிஷ்ணுவும் இரு பக்கத்ைிலும் சூழ இதைதய
வரும் சிவபபருமாதனக் கண்ை தமதன அவதரப் பூஜித்ைாள். மணநாயகன் வருதகதயக் காட்டும்
பபாருட்டு எழுந்ை பைிபனட்டு வதகயான தமளவாத்ைியங்களின் ஒலிதயக் தகட்டு அந்ை நகரத்ைிலிருந்ை
மங்தகயர் அதனவரும் மணநாயகதனக் காணும் ஆர்வப் பபருக்காலும் ஆதசயாலும் அவரவர் பசய்து
பகாண்டிருந்ை தவதலகதள விட்டு அப்படிதய ஓடி வந்ைார்கள் அைாவது நீராடிய பிேகு உைம்பில்

வாசதனத் தைய்த்துக்பகாண்டிருந்ை தகாமாளாங்கியும் கணவன் பூதஜ பசய்யும்தபாது அவனுக்கு விசிேிக்
பகாண்டிருந்ை பத்ைினியும், குழந்தை பால் குடித்துக் பகாண்டிருக்தகயில் அந்ைக் குழந்தைதயயும் விட்டு
விட்டு ஓடி வந்ை ைாயும், பமல்லிய இதையில் பபான் ஒட்டியாணம் அணிய முயன்று அதை அப்படிதய
தகயிதலந்ைிக் பகாண்டு வந்ை காரிதகயும் கண்களில் தமைீட்டிக் பகாண்டிருந்ை கன்னிதக ஒரு கண்ணில்
தமத்ைீ ட்டியும் மறு கண்ணில் ைீட்ைாமலும் தகயில் சலாதகதயாடும் கண்ணாடி பார்த்ைிருந்ை தகயில்
ஏந்ைியக் கண்ணாடிதயாடும், கணவனுக்கும் அன்னமிைப் தபானவன் அன்னப் பாத்ைிரத்தைாடும் நீராடிய
தபாது ைன் கால்களுக்கு மஞ்சள் பூசிக் பகாண்டிருந்ைவள், ஒரு காலுக்கு பூசியும் ஒரு காலுக்கு
பூசாமலுமாக ஓடி வந்ைார்கள். இவ்வாறு அவரவரும் அவரவர் தவதலகதள அதரகுதேயாக விட்டு
விட்டு சர்வமங்கள வடிவமாக விளங்கும் சிவபபருமாதனக் கல்யாணக் தகாலத்ைில் காண்பைற்காக ஓடி
வந்து சர்வாங்க சுந்ைர புருஷராய்த் தைான்ேிய எம் பபருமாதன அகல விரித்ை கண்களால் அைிகமாகப்

பார்த்துப் பார்த்துப் பபருவியப்பால் ைிேந்ைவாய் ைிேந்ைபடியும் ைிேந்ை கண்கள் சிமிட்ைாைபடியும் சித்ைிரப்
புதுதமகதளப்தபால் அதசயாமல் நின்று பகாண்டிருந்ைார்கள். அவரவர் மனதும் சிவனாதராடு
ஐக்கியப்பட்ைன. சிவனாரின் வசீகர அழகில் யாவரும் மயங்கி நின்ோர்கள் இந்ை மயக்கம் நீங்க சிேிது
தநரம் ஆயிற்று.
மயக்கத்ைிலிருந்து பைளிவுற்று எழுந்ை அந்நகர மக்கள் ஒருவதர ஒருவர் பார்த்து ஆஹா! நம்
அரசிளங்குமரி பார்வைி பசய்ை அருந்ைவத்ைால் அல்லவா இவ்விை அற்புைத் ைிருவுருவத்தைப் பபற்ே
சாட்சாத் சிவபபருமாதனதய நாயகனாகப் பபறும் பாக்கியமதைந்ைாள். மங்களமூர்த்ைி எனும் ைிருநாமம்
அவருக்கு அல்லதவா மிகவும் பபாருத்ைமானது. இத்ைிருப்பபயருக்குரிய மங்களமூர்த்ைிதயக் கண்ணாரக்
கண்ைவர்களுக்கு பற்பலப் புண்ணிய பயன்கபளல்லாம் உண்ைாகுதம! கடுந்ைவம் புரிந்து இவ்வரியத்
ைிருவுருதவக் கணவனாகப் பபற்ேைாலல்லவா பார்வைிதய ைன்தயயாயும் கிருக கிருத்தயயாயும்
இருக்கிோள். பார்வைியின் ைவம் பபரும் பயன் அளித்ைது இச்சைிபைிதய ஒன்று தசர்க்க பிரமன் பசய்ை
முயற்சி சிேப்பானைல்லதவா? பபான்னும் இரத்ைினமும் ஒன்று கூடியனாற்தபால், லக்ஷ்மியும்
விஷ்ணுமூர்த்ைியும் மணஞ்பசய்து பகாண்ைதுதபால, சாம்பவமூர்த்ைியான சிவபபருமாதனக் கணவனாகப்
பபற்ே பார்வைி நல்ல சுகத்தை அனுபவிப்பாள் என்று பசால்லி கந்ை புஷ்ப அக்ஷதைகதளச் சிவபபருமான்
தபரில் சமர்ப்பித்ைார்கள். இவர்களின் உதரயாைல்கதளக் தகட்டு மகிழ்ச்சியுற்று சிவபிரான் பர்வைராஜன்
முன்னின்ேதழத்துப் தபாக இைர பரிவாரங்கதளாடும் விவாகவிதகதயச் தசர்ந்ைார். பிருமதைவதர
புதராகிைராக முன் வந்து சப்ை முனிவர்கள் முைலானவருைன் சதுஷ்தகாணமான ைிருக்கல்யாண

மண்ைபத்ைிலிருந்து அத்யா ைிப்ரதயாகம் முைலான விவாகச் சைங்குகதள நைத்ைினர். பர்வைராஜனும்
ராணிதமதனயும் நீராடி ஆதை ஆபரண அலங்காரங்கதளாடு வந்ைார்கள். பர்வைராஜன் ைன்னுதைய
தகாத்ைிர முதேதய சாஸ்ைிர விைிப்படிக் கூேி சிவபபருமானுக்கு ஆவாஹநம் பாத்ைியம் அர்க்கியம்
பட்ைாதை ைிலகம் மலர் மாதல பபான்னாரம் முைலானவற்தே வழங்கி வழிபட்டு தவைிதகயில்
தமதனயுைன் அமர்ந்து அக்கினிப்பிரைிஷ்ைா பனஞ்பசய்ைான், மங்கலப்பாைல்கதளச் சுமங்கலிகள் பாை
லக்ஷ்மியும் சரஸ்வைியும் பார்வைியின் தைாழியராகி, பார்வைிதய அந்ைப் புரத்ைிலிருந்து தகலாகு பகாடுத்து

அதழத்து வந்து சிவபபருமான் அருகில் மணப்பபண்ணாக உட்கார தவத்ைார்கள். பிருமதைவன்
மந்ைிதராச்சாைனஞ் பசய்ய, தமதன கரகநீர் வார்க்க ஹிமவான் சிவபபருமானுதையக் கமலப் பாைங்கதள
விளக்கி, அவ்வுைகத்தைத் ைானும் ைன் மதனவியுங் கிருைார்த்ைர்களாகத் ைங்கள் சிரதமற் புதராக்ஷித்துக்
பகாண்டும், சிேிது உட்பகாண்டும் பின்பு சாக்ஷதைா ைகைாரா பூர்வகமாய்ப் பார்வைியின் தகதயப்பற்ேிச்
சிவபபருமான் ைிருக்கரத்ைில் தவத்து என் குமாரத்ைியான இப்பார்வைிதயத் தைவரீருக்குச் சமர்ப்பித்தைன் ,
என்று கன்னிகாைானம் பசய்து பகாடுத்ைான்.

சிவபபருமான் பூரிப்பதைந்து ைம் ைிருக்கரத்ைால் பார்வைியின் கழுத்ைில் மாங்கல்யைாரணஞ் பசய்ைார்.
கல்யாண மண்ைபத்ைில் சூழ்ந்ைிருந்ை முனிவர்கள் தைவர்கள் அதனவரும் ஆசிர்வைித்ைார்கள். சுமங்கலிகள்
அக்ஷதைகள் சமர்ப்பித்து வணங்கினார்கள் தைவர்கள் நறுமண கற்பக மலர்கதளத் தூவ , தைவதுந்துபிகள்
முழங்க, உலகங்பளல்லாம் உற்சாகப் பரவசமதைந்ைன. ைம்பைிகளான பார்வைி-பரமசிவன் இருவரும்
அக்கினிப் பிரைக்ஷிணம் பசய்ைார்கள். உமாதைவியின் ைிருவடிதயச் சிவபபருமான் கரத்ைால் பைாட்டு
எடுத்து தவக்க, பார்வைி அம்மிமிைித்ைனள் அவர்கதள நமஸ்கரித்துக் பகாண்தை அவர்கள் எைிதர
கற்புக்கரசி அருந்ைைி வந்ைாள். துருவனும் சப்ை முனிவர்களும் எைிர்வந்ைனர். அவர்கள் சிவபபருமாதனயும்
பார்வைிதயயும் மீ ண்டும் சிங்காைனத்ைில் வற்று
ீ
இருக்கச் பசய்ைார்கள். தவைாகமத் துைிகதளப்படி

தவதைாத்ைமாக ஆசீர்வைித்ைனர். பார்வைிதயயும் சிவபபருமாதனயும் தநாக்கித் ைாங்கதள உலகத்ைிற்கு
மாைாபிைாக்களாகப் பபற்ே நாங்களும் பபரும் புண்ணியத்தையதைந்தைாம்! என்று புகழ்ந்ைார்கள். கந்ைர்வர்
அப்ஸரசுகள் நிருத்ைம் கானம் வாத்ைியம் முழங்கி ைானும் ைனது வமிசமும் ைனது இல்லேவாழ்வும்
சிேப்பும் பயனும் அதைந்ைது என்று பர்வைராஜன் கூேிப் பபரும் களிப்பதைந்ைான். அைன் பிேகு
சிவபபருமானும் பார்வைியும், ைாங்கள் வதூரவர் தகாலம் பகாண்ைதையும் ைம்தமப் பார்த்துப் பிேர்
புகழவும் குலதைவைா பிரார்த்ைனஞ் பசய்து கங்கண விசர்ஜனம் முடித்து அங்கு வந்ைிருந்ை சப்ைமுனிவர் சத்புருஷர் சகலகலா வித்யாைரர் தைவர் ஆகிதயாதர தநாக்கி சிவபபருமான் தககுவித்து வணங்கி
அருள்பாலித்ைார். ஹிமவானும் யாவதரயும் பூஜித்ைான் இப்பூஜாைானங்கதளக் கண்டு பிரம விஷ்ணு
முைலிய தைவர்கள் இது காறும் கண்டும் தகட்டும் இல்லாதமயால், எதுவும் கூேமுடியாமல் அதைா

முகமானார்கள். இப்படி அங்கு வந்ைிருந்ை அதனவரும் மரியாதை பபற்று மனம் பூரித்ைிருந்ைார்கள்.
சிவபபருமானாலும் ஹிமவானாலும் பூஜிக்கப்பட்ை தைவர்களும் முனிவர்களும் ைாங்கள் நன்ோக
கவுரவிக்கப்பட்ைதை எண்ணி பவகுவாக உள்ளம் பூரித்ைிருக்கும்தபாது உங்கள் ஒத்துதழப்பாலும்
வருதகயாலும் என் பிேப்பு பிதழப்பு கிரகஸ்ைாச்சிரமமும் யாவும் பயனதைந்ைன என்று பர்வைராஜன்
பசான்னான். அவனது மதனவியான தமதனதயா, எனது குலம் பவித்ைரமாயிற்று என் புத்ைிரியான
பார்வைியால் நான் எல்லா புகழ்கதளயும் அதைந்தைன். இவதள எங்கள் புத்ைிரியாக எல்லா
அவைரிக்காவிடில் சிவபபருமான் ைிருமால், பிரமதைவர், தைவர்கள், முனிவர்கள், யக்ஷர், கருைர் முைலிய
யாவரும் இங்கு வரக் கூடுதமா? இவர்கதளத்ைான் நாங்கள் காணவும் கூடுதமா? நீங் கள் மகா

புண்ணியர்களாதகயால் நான் உங்கதள முன்பு நிந்ைித்துப் தபசிய நிந்ைதனகதளபயல்லாம் மன்னித்ைருள
தவண்டும் என்று தகட்டுக் பகாண்ைாள். அதைக் தகட்ைதும் தைவர்கள் மிகுந்ை ஆனந்ைமதைந்து, தமனா! நீ
கிருைகிருத்ைிதய ஜகத்ரக்ஷகராகிய சிவபபருமானுக்குப் பார்வைிதயக் கன்னிகாைானஞ் பசய்ை பயன்
எவ்வளவு என்று நாங்கள் அளவிட்டுக் கூறுதவாம்? பர்வைராஜதனப் பைியாய்ப்பபற்ே நீ பார்வைிதய உன்
குமாரத்ைியாய் பபற்ே நீ அதைந்ை புகழ், விவரிக்க முடியாைைாகும் நீ எங்கதள முைலில்
நிந்ைித்ைதைபயல்லாம் சுகமயமாக எண்ணுகின்தோம். உன் சுகம் பபருகட்டும்! உன் ஐஸ்வரியம்
பபருகட்டும்! நாங்கள் வருகிதோம்! என்று பர்வைராஜதனயும் தமதனதயயும் ஆசீர் வைித்து. அவர்களது
நமஸ்காரத்தையும் பபற்று, புேப்பட்ைார்கள்.
புதுமண ைம்பைிகளாக சிவபபருமானும் பார்வைிதைவியும் தைவர்களும் புேப்பட்டு தகதலயங்கிரிதய
தநாக்கிச் பசன்ோர்கள். பர்வைராஜனும் தமதனயும் கந்ைமாைன பர்வைம் வதரயில் பசன்று வழிவிட்டுத்
ைிரும்பினார்கள். அன்று முைல் பர்வைங்கள் கிருைார்த்ைமாயின அரி, அயன், இந்ைிராைி தைவர்கள்
மாமுனிவர்கள் முைலான அதனவரும் எல்லாவிை வாத்ைியங்கதளாடும் நிருத்ைம் நாட்டியம் முைலிய
ைிருவிழாக் தகாலத்தைாடும் ைிருக்தகலாச பர்வைத்தையதைந்து சிவபபருமானின் மாளிதகயில்
பார்வைிதய கிருகப்பிரதவசஞ் பசய்வித்து, சிவபபருமாதன! பார்வைி தைவியுைன் சுகித்ைிருந்து எங்கதளக்

காப்பாற்ே தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்து அவரது ைிருவருதளப் பபற்று சிவகைாக்ஷமுற்று அவரிைம்
விதைபபற்றுப் புேப்பட்டு, அந்ை விவாகமதகாற்சவமகிதம பபருதமகதளப் பற்ேிக் குதூகலம் பபாங்கப்
பபாங்கப் தபசிக்பகாண்தை ைங்கள் ைங்கள் நகரத்தையதைந்ைார்கள். தைவர்களுக்குண்ைான ஆனந்ைத்தையும்
சிவபபருமான் அநுக்ரஹித்தையும் விவரிக்க தவண்டுமானால் நூறு ஆண்டுகளானாலும் விவரிக்க
முடியாது ஆதகயால் சிவஞானிகதள, நீங்கள் தகட்ைதைத் ைட்ை முடியாமல் என் நிதனவிற்பட்ைதைக்
கூேிதனன்! தநமிசாரண்ய வாசிகதள! அந்ைத் ைிவ்விய மங்கள மூர்த்ைியான சிவபபருமானின்

ைிருமணக்தகால மதஹாத்ஸவ சரிைத்தைதயா அல்லது அைில் காணும் ஒரு ஸ்தலாகத்தைதயா அல்லது
அந்ை ஸ்தலாகத்ைின் பபாருதளதயா தகட்ைவர்கள் சகல சம்பத்தும் பபற்று அேியாதம நீங்கி,
பமய்ஞானமும் சகல சம்பத்தும் சகல ஐஸ்வரியங்களும் கன்னியாலாபமும் பூர்ணமாகப் பபற்று
விளங்குவார்கள்-இவ்வாறு சூைமா முனிவர் பசான்னார்.
18. ைாரகாசுரன் வதையும் ைிரிபுரத் தைாற்ேமும்
பார்வைி கல்யாண தவபவத்தைக் தகட்டுப் பரவசப்பட்டிருந்ை தநமிசாரண்யவாசிகள் சூைபுராணிகதர

தநாக்கி, மகா ஞானிதய! மாபபரும் புண்ணிய சீலதர! சிவபபருமான் பார்வைி தைவியாதர மணஞ்பசய்ை
பிேகு புத்ைிரதனப் பபற்று, ைாரகாசுரதன எப்படி வதைத்ைார் என்பதையும் தகட்க தவண்டும். என்று
நாங்கள் மிகவும் ஆவல் பகாண்டிருப்பைால் அதையும் விபரமாகக் கூேியருள தவண்டும் என்று
தகட்ைார்கள் சூைமாமுனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
தநமிசாரணிய வாசிகதள உதமயளான பார்வைிதைவி யாதரச் சிவபபருமான் ைிருமணஞ் பசய்துபகாண்ை
பிேகு பார்வைிதைவிதயாடு அந்ைப்புரமதைந்து பவகுகாலம் வதரக்கூடி மகிழ்ந்து லீலாவிதனாைங்கள் புரிந்து
பகாண்தையிருந்ைார்கள். ைாரகாசுரனால் மிகவும் பைால்தலகளுக்குப் பாத்ைிரமாகித் ைாரகாசுரவைத்ைிற்கு
எப்தபாது சிவகுமாரன் உற்பத்ைியாவாதனா என்று ஏங்கி கிைந்ை தைவர்கதளா ைங்கள் தவைதனகளுக்கு
விதமாசனம் தைைதவண்டி துடிதுடித்ைார்கள். ஆனால் அந்ைப் புரத்ைிலுள்ள தைவிதயாடு கூடி மகிழ்ந்து

பகாண்தையிருக்கும் சிவபபருமாதனக் கண்டு விண்ணப்பஞ்பசய்ய சந்ைர்ப்பம் வாய்க்காைதைக் கருைிப்
பபருத் துயரத்ைிலாழ்ந்ைார்கள். அதநக வருஷங்கள் கழித்து ைங்கதளத் ைாங்கதள நிந்ைதன பசய்து
பகாண்டு ைாரகாசுரனின் பகாடுதமக்கு எப்படியும் ஒரு முடிவு கண்ைாக தவண்டுபமன்று ைீவிர எண்ணங்
பகாண்டு, அக்கினி பகவாதன அணுகி அக்கினி தைவதன! சிவபபருமான் பார்வைி தைவியாதர அணுகி
ைாரகதன சம்ஹாரம் பசய்ய இன்னும் புத்ைிதராற்பத்ைி பசய்யவில்தலதய நீர் எங்களிலும்
சிேந்ைவராைலால் எங்கள் கவதலதயச் சிவபபருமானிைம் பசால்லி ைாரகதன வதைக்க வழி பசய்யும்படி
விண்ணப்பிக்க தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். தைவர்கள் தவண்டுதகாதளத் ைாமைப்படுத்ை மனமில்லாை
அக்கினித்தைவன் உைதன ஒரு புோ வடிவபமடுத்து சிவபபருமான் லீலா விதநாைத்ைில் மூழ்கியிருந்ை
அந்ைப்புரத்ைினுள் புகுந்து பசன்ோன்! அப்தபாது சர்வாந்ைியாமியான சங்கரர் அந்ை புோ வடிவத்தை கண்டு ,
யாரைா அவன் கதபாைவடிதவாடு வந்ைிருப்பவன்? என் வரியத்தை
ீ
இவதன ைாங்கட்டும் என்று கூேி

வரியத்தை
ீ
விை புோவடிவிலிருந்ை அக்கினி தைவன் அவ் வ ீரியத்தை வாயில் கவ்விக்பகாண்டு பேந்து
பசன்ோன். ஆனால் சிவனாரின் வரிய
ீ
பவப்பத்தைத் பைாைர்ந்து ைாங்கிப் பேக்க வலுவில்லாமல் தபாகதவ
கங்கா நைியில் விட்டு விட்ைான். கங்காநைியும் அதைத் ைாங்க முடியாமல் அதைத் ைருப்தபப் புல்லில்
விட்ைது. அந்ைருப்தபப் புல்லில் விைப்பட்ை வ ீரியத்ைிலிருந்து அைிசுந்ைரத் தைாற்ேமாய் கண்ைதும் சகல
சுகங்கதளயும் பகாடுக்கத் ைக்க வன்தமயும் உதையவராய்க் குமார ரூபத்ைில் ைிருமுருகன் தைான்ேினார்.
அப்தபாது நீராை வந்ை ஆறு இராஜ கன்னியர்கள் அக்குழந்தைதயக் கண்டு என் குழந்தை இது! என்
குழந்தை இது என்று ஒவ்பவாருவரும் கூேி, அக்குழந்தைக்குப் பால் பகாடுத்ைார்கள். அப்தபாது
குமாரக்கைவுளான முருகப்பபருமான் ஆறுமுகத்தைாடு ஆறு இராஜ கன்னியரிைமும் பால்பருகினார்.

இைனால் ைான், முருகக் கைவுளுக்கு ஷாண்மாதுரன்(அறுவர் புைல்வன்) என்றும் ஆறுமுகன் என்றும் பபயர்
வந்ைது.
மைிதயாயம் மைீயஸ்ச வைந்த்யஸ்ச பரஸ்பரம்
ஸம்பாத்ய ஷண்முகா நீ ஹ பீைஸ்ைந்யம் ஸ்வயம்ைநா
ஷண்மாதுரஸ் ைைாநாம ப்ரஸித்ைந்து மஹாத்மந.

பார்வைி தமந்ைன் அக்கினி புத்ைிரன், ஸ்கந்ைன் கங்கா புத்ைிரன், சரவணபவன் ஷாண்மாதுரன் என்ே
பலப்பலத் ைிருநாமங்கதளக் காரணங்கதளாடு பபற்ே சுப்ரமணியரிைம் ஆறுகார்த்ைிதகப் பபண்களும் அைிக
பாசம் பகாண்ைவர்களாய். அவதரப் புத்ைிரராகப் பாவித்து அருதமயாக வளர்த்து வந்ைார்கள். முருகன்
தைான்ேியதையும் அவர் கன்னியர் அறுவரால் தபாஷிக்கப்பட்டு வருவதையும் நாரை முனிவர்
தைவர்களுக்கு அேிவித்ைார். இந்ைச் சங்கைிதயக் தகட்ைைால் சந்தைாஷங்பகாண்ை தைவர்கள் யாவரும்
சிவபபருமானிைம் கட்ைதளதயப் பபற்று சுப்பிரமணியதரதய ைங்கள் தசனாைிபைியாகக் பகாண்டு
ைாரகாசுரன் மீ து பதைபயடுத்துச் பசன்று தபார் முரசு பகாட்டி அவ்வசுரனின் ைதலநகரான
தசாணிைபுரத்தையதைந்து பத்து ைினங்களாகப் பயங்கர யுத்ைஞ்பசய்து குமாரக்கைவுளான
ஸ்ரீசுப்ரமணியரால் ைாரகாசுரதனக் பகான்று பவற்ேி பபற்ோர்கள். அப்தபாரிலிருந்ை அசுர தசதனயில்
ஓடிப்தபானவர் ைவிர மற்ேவர்கள் மடிந்ைார்கள். தசாணிைபுரத்து யுத்ைம் ைீ தயாதர வதைத்து-நல்தலாதர
வாழச்பசய்து உலகத்ைிற் பகல்லாம் நலம் ஊட்டியது தைவர்களும் முனிவர்களும் ைாரகாசுரதன வதைத்து
பஜயங்பகாண்ை சுப்பிரமணியதராடு சிவ சன்னைிதயயதைந்து சிவபபருமாதன வணங்கி அவருக்கு நன்ேி
பைரிவிக்கும் வதகயில் தைவ தைவா! மகாதைவர் விஸ்தவஸ்வரா! பராத்பரா! பரா! வரைா, பவா புவனா
அநந்ை பாலா பூைநாைா சம்ஹர்த்ைா கங்காைரா ைிரியம்பகா ைிரிசூலைாரி கபர்த்ைி, பரமாத்மா ைண்ைைரா,

தவைமந்ைிர பிரைாநா சிருஷ்டி ஸ்ைிைி சங்கார நாைா! அரூபா, ஸ்வரூபா நீலகண்ைா விபூைிைாரி சகல பூைா
பர்வைங்களில் தமருதவ நக்ஷத்ைிரங்களில் சந்ைிரதன மகரிஷிகளில் வசிஷ்ைதர! சகலதவைங்களிலும்
ஓங்கார ரூபதர! ஸ்வாமி! சம்சார பந்ை துக்கத்ைிலிருக்கும் எங்கதளக் கதரதயற்ேிக் காப்பவர் நீதர
மஹாப்பிரபு! ைங்களுக்கு நாங்கள் தசதவ பசய்ய தவண்டிய தசதவ எதுவும் உண்தைா உம் கட்ைதள
எதுதவா? என்று தவண்டி நின்ோர்கள். அவர்களின் துைி மந்ைிரங்கதளக் தகட்டு மதகஸ்வரர் மகிழ்ந்து.
அமரர்கதள! அருமுனிவர்கதள! உங்களுக்கு எந்ைத் ைருணத்ைில் துன்பம் வந்ைாலும் அத்ைருணதம அதைத்
துதைத்து உங்கதளக் காப்தபாம் நீங்கள் எப்பபாழுதும் எம்தம நிதனத்து வணங்கி வாருங்கள் என்று
கருதணக் கனிதவாடு கண்தணாக்கு பசலுத்ைினார். அதனவரும் அப்படிதய பசய்கிதோம் என்று கூேி,
அவதரப் பணிந்து விதை பபற்றுச் பசன்று அவரவர் இருப்பிைஞ் தசர்ந்து எவ்விைமனக் குதேயுமின்ேி
எப்தபாதும் சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டு வாழ்ந்ைிருந்ைார்கள் இவ்வாறு சூைமா முனிவர் பசான்னார்.
தநமிசாரண்ய வாசிகளாகிய முனிவர்கள் சூைதர! பூஜ்யதர ைாரகாசுர வதை நைந்ை பிேகு, நிகழ்ந்ை
சம்பவங்கதளயும் எங்களுக்கு விவரித்துச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். சூைமாமுனிவரும்
உற்சாகத்தைாடு பசால்லத் பைாைங்கினார். ைாரன் பபற்ே குமாரனாகிய ைாரகாசுரதன முருகக் கைவுள் தபார்
முதனயில் பகான்போழித்ை பிேகு, ைாரகன் புைல்வர்களாகிய வித்யுன் மாலி, ைாரகாக்ஷன் கமலாக்ஷன்,
ஆகிய மூவரும் கடுந்ைவம் புரியத் பைாைங்கினார்கள். ஒற்தேக் காலில் நின்று ஒரு நூறு வருஷங்களும்
பூமியிலிருந்து ஒரு நூறு காற்தேதய உணவாக உட்பகாண்டு பற்பலவருஷங்களும் அைிக ைாபமுண்ைாகப்
பல வருைங்களும் ைதல கீ ழாக நின்று ஆயிர வருைங்களும், தககதள தமலுயர்த்ைி நூறு வருைங்களும்,
துயரமயமான ைவத்தை அதநக வருஷங்களுமாக இப்படிப் பல வதகயான ைவங்கதள பிரமதைவதன
குேித்துச் பசய்ைார்கள். ைவஞ் பசய்தவார் ைாரனின் புைல்வர்களானாலும், அவர்கள் அசுரவழி வந்ைக்
பகாடியவர்களானாலும் அவர்கள் பசய்கிே ைவம் பபரும் மகிதம வாய்ந்ைைால் அத்ைவாக்கினியின்
ஜ்வாதலயால் உலகம் அழியக் கூடுமாைலால் அவர்களுக்கு பிரமதைவன் காட்சியளித்து நீங்கள்
இம்மாைவம் புரிவது எைற்தகா? உங்களுக்கு தவண்டிய வரம் என்னதவா? என்று தகட்ைார். அைற்கு
அவ்வசுரர்கள் சிருஷ்டிகாத்ைாதவ! நாங்கள் சர்வபிராணிகளிலும் ஒருவராலும் இேவாவரம் அளிக்க
தவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள். அைற்கு பிரமதைவர் அவர்களுக்கு விதையளிக்க ைவத்ைர்கதள! நீங்கள்
தகட்கும் இந்ை வரத்தை நாம் அளிப்பைற்கில்தல. ஏபனன்ோல் நீங்கள் எப்பபாழுதும் இேவாமல்
நித்ைியமாயிருக்க தயாகமில்தல. ஆைலால் உங்களுக்கு தயாக பிராப்ைம் பகாண்ை தவறு வரங்கதளக்
தகட்ைால், அவற்தேத் ைந்ைருள நாம் சித்ைமாயிருக்கிதோம் என்று கூேினார். உைதன அவ்வசுரர் மூவரும்
சதுர்முகதர! நாங்கள் எண்ணியவிைத்ைிற்குப் தபாகவும் சஞ்சாரம் பசய்யவும் பபான் பவள்ளி-

இரும்புகளாலாகிய மூன்று பேக்கும் பட்ைணங்கள் தவண்டும், அதவ ஆயிர வருைத்ைிற்குபகாரு முதே
ஒன்று தசர தவண்டும். அம் மூன்று பட்ைணங்களும் ஒன்று கூடியிருக்கும் அந்ைச் சமயத்ைில் ஒதர
பாணத்ைால் அவற்ேின் முப்புரங்கதளயும் அழிக்கவல்ல எவனாவது இருந்ைால் அவனால் மட்டுதம
நாங்கள் மாண்டு மடிதவாம் என்று வரந்ைரதவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். அைற்குப் பிரமதைவன் நீங்கள்
தகாரிய வரத்தை ைந்ைருளிதனாம் என்று கூேிவிட்டுத் ைிரிபுரக் தகாட்தைகதள நிருமாணித்துக் பகாடுக்க

மயன் என்னும் ைச்சதனக்கண்டு பபான், பவள்ளி, இரும்பகளாலாகிய மூன்று பட்ைணங்கதள நிருமித்து
ைாரகாசுர புைல்வர்களுக்குத் ைந்ைருளும்படி கட்ைதளயிட்டு மதேந்ைார். அப்படிதய அந்ை மயனும் முப்புர
பட்ைணங்கதள நிர்மாணித்து பபான் பட்ைணத்தைத் ைாரகாக்ஷனனுக்கு பவள்ளிப் பட்ைணத்தைக்
கமலாக்ஷனனுக்கும், இரும்பு நகரத்தை வித்யுன் மாலிக்கும் பகாடுத்ைான். அதவகளில் பபான்
பட்ைணமானக் காஞ்சனபுரிதயச் சுவர்க்கத்ைிலும் இரசிைபுரிதய மத்ைியத்ைிலும் ஆயசபுரிதயப் பூமியிலும்
சஞ்சரிக்கத் ைக்கைான யந்ைிர சூத்ைிரம் பசய்து தவத்து பட்ைணம் ஒன்று ஓர் தயாசதன

விஸ்ைீரணமுதையைாகச் பசய்து பகாடுத்ை அந்ை மயனுக்கு மூன்று அசுரரும் பற்பல விைமான
பபாருட்கதள பரிசளித்து பவகு மரியாதை பசய்து வழி யனுப்பினார்கள். பிேகு அவரவரும் பேக்கும்
ைிரிபுரங்களில் ைம்ைம் பட்ைணங்கதளச் தசர்ந்ைார்கள். யாதன, தைர், குைிதர, முைலிய தசதனகள்,
கற்பகவிருக்ஷம், நந்ைவனம், தமதை சந்ைிர சாதல சித்ைிரத்பைாழில்கள், சூரிய மண்ைலம் தபான்ே
விமானங்கள் பதுமராக மணிகளாலாகிய விமானங்கள் தகலாச சிகரம் தபான்ே விமானங்கள். அதநக
சாரணர் சித்ைர் முைலிதயார் வசிக்கும் இைங்கள் சிவாலயங்கள், ைைாகங்கள் கிணறுகள், பல்லக்குகள்
கச்தசரி சாவடிகள் தவைாந்ைியன் சாதலகள் முைலியனவற்தே உருவாக்கி பைிவிரதைகளான
மதனவிகதளாடு அசுர குடும்பங்கள் குடியிருந்து சிரவுை முைலிய நித்ய கருமங்கள் விைாமல் பைாைர்ந்து
நைத்ைி வரும் பட்ைணத்ைில் குடிதயேி, எப்தபாதும் கண்டிராை சிேப்புைன் விளங்குவதைக் கருைி

மனமகிழ்வுற்ேிருந்ைார்கள் அங்கிருந்ை அசுரக் கூட்ைத்ைில் பலவதகப்பட்ைவர்கள் இருந்ைார்கள். தகாபிகள்
சிலர் சாந்ைவான்கள் சிலர் குட்தையர் பநட்தையர் சமரைர் அைிரைர் அர்த்ைரைர் மாைாரைர், சிவபூஐõவான்கள்
பிரம நிஷ்ைாபரர்கள் பலவரங்கள் பபற்ேவர் சூரியன் வாயு இந்ைிரன் முைலிய தைவர்களுக்குச்
சமானவளதமயாற்ேல் பகாண்ைவர்களாகச் சிலரும் விளங்கினார்கள். அந்ைத் ைிரிபுரங்கள்
அசுரர்கதளயானாலும் தவை சாஸ்ைிரங்களும் அவர்களது மூன்று புரங்களிலும் பூரணமாக விளங்கின. அப்
பட்ைணங்களின் பிரகாசத்ைின்முன் தைவர்கள் கூை எைிர் தைான்ேி நிற்கமாட்ைார்ைவர்களாக இருந்ைார்கள்.
இைனால் தைவர்களும் முனிவர்களும் பவட்கி மனம் கூசினார்கள். ைிரிபுரமான அப்பட்ைணங்கள்
அவ்வசுரர்கள் தகட்ைவரத்ைின்படி அவர்கள் எண்ணிதயாபைல்லாம் இைம் விட்டுப் பபயர்ந்து தபாய் இைம்
தசரும் சக்ைி பபற்ேதவகளாைலால், அப்படி அதவ இைப்பபயர்ச்சி பகாள்ளும்தபாது பலதகாடி

ஜீவராசிகளும் மாண்டு மடிந்ைன. அதைக்கண்டு அப்பட்ைணங்களின் சிேப்பிதன வியந்து ஆச்சரியமும்
அதவகதளத் ைங்களால் ஒன்றும் பசய்ய முடியாைைால் ஆத்ைிரத் துயரமும் பகாண்ை தைவர்களும்
மகரிஷிகளும் மனம் சகியாமல் சிருஷ்டி கர்த்ைாவான பிரம தைவர் அணுகிச் பசன்று ைங்கள்
மனக்கவதலதய முதேயிட்டுக் பகாண்ைார்கள்.
19. ைிரிபுர சம்ஹார ஆதலாசதன
தைவர்கள் முதேயிட்ைதை தகட்ை பிரமதைவர் தைவர்கதள! என்னால் வரமளிக்கப்பட்ை அவ்வசுரர்கதள
நாதன வதைத்து அழிப்பது முதேதமயல்ல. அவர்கதள நீங்கதள பவன்று அழிப்பது ைான் சிேந்ைது.

அைற்கு தவண்டிய உபாயங்கதளதயா யுத்ைிதயதயா தவண்டுமானால் நாதன பசால்லித் ைருகிதேன். அது
தவபோன்றும் விசித்ைிரமானைில்தல சாட்சாத் சிவபபருமானிைம் நீங்கள் அதனவருதம பசன்று
முதேயிட்டுக் பகாள்வதைத் ைவிர தவறு உபாயமில்தல அக்கருணாநிைியிைம் அபயம் தகட்ைால் அவர்
இல்தல என்று புேக்கணிக்கப் தபாவதுமில்தல. உங்கள் குதே ைீர்க்க அவர்ைான் முயற்சிபயடுப்பார்
ஆகதவ அவரிைதம பசல்லுங்கள் என்று கூேி அகன்ோர்.
அதுதவ சரிபயனக் கருைிய தைவர்களும் நந்ைிக்பகாடியுதைய சிவபபருமானிைம் விதரந்து பசன்று
விண்ணப்பித்ைார்கள், சிவபபருமான் அவர்கதள தநாக்கி தைவர்கதள! ைிரிபுரங்கதள ஆட்சி பசலுத்துகிே
அவ்வசுரர்கள் புண்ணிய சீலர்களாைலால் அவர்கதளயாம் சங்காரம் பசய்ைல் கூைாது. அவர்கள்

புண்ணியர்களாய் விளங்கும் வதரயிலும் விபத்துக்கள் அவர்கதள ைீண் ை முடியாது. ஆதகயால்
இப்படிப்பட்ை காரியங்களுக்கு மகா மாயாவியான மகாவிஷ்ணுவிைம் பசன்று என்கட்ைதளதயக் கூேி
விண்ணப்பித்துக் பகாள்ளுங்கள் என்று கூேினார். தைவர்களும் அவரிைம் விதைபபற்றுத் ைிருமாலிைஞ்
பசன்று முதேயிட்ைார்கள். தைவர்களின் துயர்தகட்டுத் ைிருமாதலா வானவர்கதள நீ ங்கள் துயரப்படுவதும்
உண்தம ைான். ஆனால் நீங்கள் தகட்கும் ைிரிரபுர சம்ஹாரம் சாத்ைியப்பைக் கூடுதமா? அத்ைிரிபுராைிகள்
அசுரர்களாயினும் பாபிகள் அல்லதவ! ைருமம் மிகுந்ை புண்ணியசீ லர்களாயிற்தே, அவர்கதளச் சங்கரிக்க

நியாயம் ஏது? ைருமம் இருக்குமிைத்ைில் அைர்மம் புகமுடியுமா? சூரிய சன்னைியில் இருள் உண்ைாகக்
கூடுதமா? என்பேல்லாம் பசான்னார். அதைக் தகட்ை தைவர்கள் மிகவும் துயருற்று ைதலவணங்கி
பரமாத்மாதவ! எங்களுக்கு தவறுவழியில்தல நாங்கள் என்ன பசய்தவாம்? அவ்வசுரர்கள் இருப்பைால்
எங்கள் ைருமங்கள் விருத்ைியதையவில்தல ஒன்று அவர்கள் வாழ தவண்டுபமன்று எங்கதள அகாலப்
பிரளயஞ் பசய்து விடுங்கள். அல்லது அவர்கதளயாவது நாங்கள் பவன்ேிை வழி பசய்யுங்கள் என்று மிகப்
பக்ைிச் சிரத்தைதயாடு தவண்டினார்கள். ைிருமாதலா ைீவிரமாக தயாசித்துவிட்டு தைவர்கதள!

யச்சுைாரித்ைால் சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைால், உங்கள் இஷ்ைசித்ைிகள் தககூடுமாைலின் நீங்களும்
யாகங்கள் பசய்ைால் ைிரிபுரங்கள் நாசமாகும்! என்று பசான்னார் தைவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியதைந்து
மனத்ைிைமும் பைம்பும் பபற்ோர்கள் அப்தபாது ைிருமால் தமலும் பசால்லலானார்.
ைிரிபுர அசுரர்கள் மூவரும் மந்ைிரமஹிதமயாதலதய இேக்கதவண்டும். ஆைலால் அைற்குச் சிவனாரின்
ையவுதவண்டும் அது இல்லாமல் அவ்வசுரர்கதள வைம் பசய்ய நாதனா, பிரமதனா தைத்ைியர்கதளா
சக்ைியற்ேவர்களாகி விடுதவாம். சிவபபருமாதன அவரவர் இஷ்ை சித்ைிகதள நிதேதவற்றுபவர் தைவர்கள்
கூை அவதரப் பூஜித்ைைால் ைான் வல்லதமகதளப் பபற்ேனர், அவ்வளவு ஏன்? பிரமனும் சரி, நானும் சரி,
சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைைால் ைான் பதைக்கும் ஆற்ேதலப் பிரமனும் காக்கும் ஆற்ேதல நானும்

பபற்தோம். ஆதகயால் நீங்கள் சிவலிங்கத்தை அர்ச்சதன பசய்யுங்கள் என்று கூேி அவர்களுக்குச் சிவ
மூலமந்ைிரத்தையும் உபதைசித்துக் கந்ை புஷ்ப தூபைீ ப தநதவத்ைியங்களால் இலக்ஷ லிங்கார்ச்சதன
பசய்வித்ைார். அப் பூதஜயின் முடிவில், தகாரப்பல்-சூலம்-தவல்-கதை-பாணம் எேிகல் ஆகிய
ஆயுைங்கதளதயந்ைிக் காலாக்நி ருத்ரன் தபாலவும் பிரளயகால சூரியன் தபாலவும் காந்ைி மிக்க பற்பல
பூைங்கள். தைான்ேித்தைவர்கதள வணங்கி எைிர் நின்ேன விஷ்ணுமூர்த்ைி அப்பூைங்கதள தநாக்கி நீங்கள்
முப்புரங்கதளயும் பகாளுத்ைி இடித்துப் பபாடிசூரணமாக்கிச் பசல்லுங்கள் என்று பணித்ைார். ஆனாலும்
அவர் மனம் சலனமுற்ேது அவர் சிவபபருமாதனத் ைனிதய துைித்து நமஸ்கரித்து நான் இவர்களிைம்
இப்படி ஏன் கட்ைதளயிட்தைன்; அசுரத் ைிரிபுராைிகளிைம் புண்ணியமும் ைருமமும் பூரணமாய்
விளங்கும்தபாது, அவர்கதளச் சங்கரிக்கக் கூடுதமா? இப்பபாழுதைா அவ்வசுரர்கள் ஒருவராலுஞ் சாகாவரம்
பபற்ேிருக்கிோர்கதள! பாபிகளாயினும் சிவார்ச்சதன பசய்ைால் ைாமதர இதலயில் ைண்ண ீர் தசராைது
தபால அவர்கதள விட்டுப் பாவங்கள் விலகுமாைலால் என்ன பசய்வது? என்று தயாசிக்கலானார்
ைிரிபுராைிகள் சிவபூதஜதய மேக்க நமது மாயா சக்ைியால் ஏைாவது பசய்ய தவண்டும் தவை ைருமங்களும்
சிவபூதஜயும் தூய நைத்தையும் உள்ளவதரயிலும். அவ்வசுரர்கள் அழிய மாட்ைார்கள். அைற்குள்ள
உபாயத்தைச் சிந்ைிக்க தவண்டும் என்று மாதயான் நிதனத்துதைவர்கதள விதை பகாடுத்ைனுப்பி விட்டு.
ஏகாந்ைமாகி இரகசிய சிந்ைதனயில் மூழ்கினார்.
20. மாயரூபி பசய்ை புேச்சமய உபதைசம்
விஷ்ணு மூர்த்ைி ைன்னிைமிருந்தை மாயாஸ்வரூபமான ஒரு புருஷதனத் ைர்மவிக்நத்தை முன்னிட்டு
உண்ைாக்கினார். அப்புருஷன் பமாட்தைத்ைதலயும் மலினவுதையும் மரத்ைால் பசய்ை குண்டிதகயும்
மயில்தைாதகயால் பசய்யப்பட்ை குஞ்சமும் ஒரு தகயில் ஆதையும் ைர்மாபயன்னுஞ்
பசால்லுமுதையவனாய், விஷ்ணுதவக் தககுவித்துப் பணிந்து கட்ைதளக்காகக் காத்து நின்ோன்.
அவதனப்பார்த்து ைிருமால் நீ என்னுைலினின்றுதைான்ேியைால் என் கட்ைதளப்படி நைக்ககைவாய்
மாயாமயமான சிரவுைாசார ஸ்மார்த்ைாசார விருத்ைமானதும் வருணாஸ்ரமமில்லாைதும்,
இவ்வுலகத்ைிதலதய சுவர்க்க நரகங்கள் உள்ளன பவன்பதும் தவைம் பபாய் என்றும் சாஸ்ைிரங்கள்
கர்மவாை பமன்பதுமாய் உள்ள அக்கிரந்ைங்கதள நீ என்னிைதம கற்றுத் தைர்ந்து விரிவு படுத்ை தவண்டிய
ஆற்ேதலயும் என்னிைதம பபற்றுபல விைமாதயகதளயும் என்னிைமிருந்தை சுவாைீ னமாக அதைவாய்
தைான்றுைல் மதேைல் வசியம்-அவசியம் சிதநகம்-விதராைம் முைலிய விசித்ைிர வித்தைகள் யாவும்

உனக்குக் தககூடும் என்று கூேி அவற்தே அவனுக்குக் கற்பித்து நீ ைிரிபுரம் பசன்று அவ்வசுரர்கதள உன்
மாயா வித்தையால் மயக்கி அவர்களுக்கு இந்ை சாஸ்ைிரத்தைக் கற்பித்து, அவர்களிைமிருந்து
சிரவுைஸ்மார்த்ை ஆசாரங்கதள உன் வலிதமயால் விக்கிைிரிபுரம் நாசமாகும்படி பசய்ய தவண்டும் என்று
பணித்து அம்மாயா புருஷதன அனுப்பி தவக்கலானார் அவ்விசுரர்கள் உன்னிைம் வசப்பட்டு நீ பசால்லும்
சாஸ்ைிரத்தை தமாகித்ைபிேகு உவர் நிலத்தையதைந்து கலியுகம் வரும்வதரயில் இருந்து, கலியுகம் வந்ை

பிேகு உன் சிஷ்யர்களுக்கும் பிேசிஷ்யர்களுக்கும் இக்கிரந்ை சாஸ்ைிரங்கதளப் தபாைித்து இதவகதள
விருத்ைி பசய்யக்கைவாய் இதை நீ பசய்வைால் நீயு ம் என் பைவிதய அதைவாய் என்று ஆசிர்வைிக்கதவ
மாயாரூபியானவன் நான்கு சிஷ்யர்கதளப் பதைத்து அவர்களுக்கு இவ்விைத்தைதய படிப்பித்து
பண்டிைர்களாக்கி, விஷ்ணு சமூகத்ைிைம் வந்து நால்வரூமாக வணங்கினார்கள். மகிழ்வுற்ே மகாவிஷ்ணு
நீங்கள் நால்வரும் உங்கள் குருதவப் தபாலதவ வித்தை பயின்று விளங்குவர்களாக!
ீ
என்று ஆசிர்வைிக்க
அந்நால்வரும் நமக்கு கிைப்பபைல்லாம் ைர்மதம என்று பசால்லிக் பகாண்டு சந்தைகதள கட்டிய பிராணி
நிவாரண குச்சிகதளக் தகயிதலந்ைி விஷ்ணுதவப் பணிய அவர்களின் தகயில் ஒப்புவித்து இவர்கதள
உன் தபாலதவ நிதனத்து காப்பாற்று என்று கூேி உங்களுக்கு பூஜ்யன் ருஷி பைி ஆசார்யன் ,
உபாத்ைியாயன் என்னும் இப்பபயர்கள் விளங்கிப் பரவுவதுைன் (ஆரிஹந்) சத்துருதவச் பசபிப்பவன்
என்னும் என் பபயரும் கூை உனக்கு உண்ைாகுக! என்று ஆசிர்வைித்ைார்.
நீங்கள் இப்பபயர்கதள உச்சரித்து பகாண்டிருங்கள் என்று அவர் கூேியதும் மாயாரூபி நமஸ்கரித்து விதை
பபற்று நால்வதரயுமுைன் பகாண்டு ைிரிபுரத்ைிற்கருகில் ஒரு வனத்ைிலிருந்து மாதயயுதையவர்கதளயும்
மயக்கும் மாதய பசய்யத் ைக்கைான விதனாை வித்தைகள் பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அைதனக்

கண்ைவர்கள் அம்மைத்ைில் தபாைதன பபற்று அம்மகத்ைில் பற்றுக் பகாண்டிருந்ைார்கள் மாதயக் கண்தைார்
மைிமயங்கினார்கள் இப்படி மாதய பசய்து வந்ை மாயாரூபியின் வித்தைகள் விஸ்ைாரமாகிக்
பகாண்டிருக்கும்தபாது நாரை மகரிஷி விஷ்ணு மூர்த்ைிதயயதைய விஷ்ணு அவதரயும் இந்ை ஐவதராடு
தசர்ந்துக் பகாள்ளும்படிச் பசான்னார் அைனால் மாயாரூபியும் அவர் சிஷ்யர்கள் நால்வரும் அவருைன்
நாரைம் ஆக அறுவராக அவர் அசுரர்களின் பட்ைணத்ைில் பிரதவசித்ைார்கள் நாரைர் முைலில்
வித்யுன்மாலிதயக் கண்டு இவர் மகா புத்ைிமான் ைருமத்தைக் கருமமாகக் கருதுகிேவர். இவரிைம் அதநக
ைர்மங்கள் உள்ளன. இவருக்குச் சமமானவர் யாருமில்தல நானும் இவர் சிஷ்யனாகி உபதைசம் பபற்தேன்.
நீயும் இவரிைம் மந்ைிதராபதைசம் பபற்றுக்பகாள்! என்று கூேினார். வித்யுன்மாலி நாரைதர தநாக்கி மகா
புண்ணியரான ைாங்கதள உபதைசம் பபற்றுள்ளதபாது நானும் பபறுவதுைான் ைருமம்! என்று கூேி
மாயாரூபிதய வணங்கி மகானுபாவதர! நீர் எனக்கு ைிøக்ஷ பசய்யதவண்டும்! என்று தவண்டி நின்ோர்

மாயாரூபிதயா வித்யுன்மாலிதய தநாக்கி அரசதன! நான் பசால்வதைத் ைதையின்ேி பசய்யதவண்டும்!
என்று பசால்வைற்கு முன்னதர அவ்வித்யுன்மாலி ைங்கள் கட்ைதளப்படிதய நான் நைப்தபன்! என்ோன்
உைதன மாயாரூபி ைன் வாதய மதேத்துக் கட்டிக் பகாண்டிருந்ை பவள்தளத் துணிதய நீக்கி, என் உபதைச
மந்ைிரத்தையதைக! என்று சிவ ைருமங்கள் நசிக்கத் ைக்கைான சிலவதக மந்ைிரங்கதள உபதைசித்து ைீ øக்ஷ
பசய்வித்து உன் பட்ைணத்ைார் அதனவரும் ைீக்ஷ õைாரராக தமற்பகாண்ை அவ்வரசனும் ைன் பிரதஜகதளத்
ைான் ைீ øக்ஷ பபற்ேது தபால் அவர்களும் பபேதவண்டும் என்று கட்ைதளயிட்ைான். இைனால்
மாயாரூபியின் சிஷ்யப் பிரஷ்யர்கள் நகர முழுதும் ைீ øக்ஷ பசய்வித்து சமணமைத்தை பரப்பினார்கள்.
21. ைிரிபுராைியர் வஞ்சிக்கப்பட்ை கதை
மாயாரூபியானவன் ைிரிபுரம் முழுதும் சிவமைத்ைிற்குப் புேம்பான ைன் பகாள்தககதளப் பரவிச் பசய்து
பைிவிரைத் ைன்தம முைலிய மாைர் அேபநேிகள் சிரார்த்ை கருமங்கள் சிவபூதஜ யாகங்கள், ைானங்கள்,
ைீர்த்ை ைரிசனங்கள், தவைீக கர்மங்கள் ஆகியவற்ோல் யாபைாரு பயனுமில்தல என்று உபதைசித்ைான்
இைனால் அந்நகரவாசிகள் அவ்வாதே அவற்தே விட்டு ஒழித்ைனர் விஷ்ணுவின் கட்ைதளதய ஏற்று அந்ை
மாயாரூபி அந்ை நகரத்தையதைந்ைவுைன் அந்ை மாதயதயாடு மூதைவியும் அப்பட்ைணத்ைில் குடிதயேி
விட்ைாள் ைிரிபுரசூரர்கள் ைவஞ்பசய்து அதைந்ை ஐஸ்வரியலக்ஷ்மி பிரமதைவரின் கட்ைதளப்படி இனி
அங்கிருக்க ஒண்ணாது விலகினாள்.
மாயாஜாலனாகிய தஜனனும் நாரைரும் அந்நகத்ைாதரபயல்லாம் மாதயயால் மயக்கினார்கள் அசுரகுல
மக்கள் நற்பசயல்கள் விட்டு விட்ைார்கள். அதைக் கண்ைதும் ைிருமால் இனிக் காரிய சித்ைியாகி விடும்
என்று உள்ளூர மகிழ்ந்து சிவபபருமானிைம் பசன்று மஹாதைவா! பரமாத்ம ஸ்வரூபா! நாராயணாயா!
சம்சாரதுக்க நாசத்தைப் பிரமஞான உபதைசித்ைால் தபாக்குபவதர! பிரமானந்ை ஸ்வரூபதர உமக்கு
நமஸ்காரம்! என்று வழிபட்டு ைக்ஷிணாமூர்த்ைி மந்ைிரத்தை ஜலத்ைிலிருந்து மூன்ேதரதகாடி உரு ஜபித்துக்
பகாண்டிருந்ைார் அப்தபாது தைவர்கள் அதனவருக்கும் சிவபபருமாதனத் ைியானித்து, சர்வ ஸ்வரூபா!

மங்களைரா! பாபரஹிைா! நித்யா! நீ லகண்ைா! நாமரூபக்கிரியா ரஹிைா! ஜலஸ்வரூபா! நமஸ்காரம்
நமஸ்காரம் துக்கம் அதையும் தபாது முதேயிைக் கட்ைதளயிட்ை தைவரீதர எங்களுக்கு உற்ேதுதண ,
உம்தம பூஜித்ைாபலாழிய எங்கள் துக்கங்கள் ஒழியா பிரகிருைி புருஷர்களுக்கு ஆைியானவதர ஜகத்குருதவ
ஜகத்துக்கதள ரட்சிப்பவதர தவைங்கள் உம்தமதய பரம த்மனாகக் கூறுகின்ேன. அணுவுக்கு அணுவும்
மகத்துக்கு மகத் மாய் உள்ளவர் நீதர! விசுவரூபியானவதர ஆயினும் ஒன்ேிலும் அகப்பைாைவதர!
தகாடிசூர்ய பிரகாசதர! சுவயம்புதவ நீ தர. இந்ைத் ைிரிபுர அசுரர்கதள சங்கரித்து, எங்கதள ரட்சிக்க
தவண்டும் என்று துைித்ைார்கள்.
அப்தபாது சிவபபருமான், விஷ்ணுமூர்த்ைி பசய்ை பஜபத்ைிற்கும் தைவர்கள் பசய்ை தைாத்ைிரத்ைிற்கும்
மகிழ்ந்து அப்தபாதை பிரசன்னமாய் ைிருமாதல ஆலிங்கனஞ் பசய்து பகாண்டு, அவர்கதளப் பார்த்து
தைவர்கதள விஷ்ணுவினால் பசய்யப்பட்ை மாய உபாயமும் நாரைர் உைன்பாடும் எனக்குத் பைரியும்
ைர்மசூனியர்களாக மாேியிருக்கும் அத்ைிரிரபுர அசுரர்களின் ைிரிபுரங்கதளயும் இனி சம்ஹாரம் பசய்தவன்
என்று கூேி அந்ைர்ைானமானார் அவர் கூேியதைக் தகட்ைதும் நாராயணன், நான்முகன், இந்ைிரன் முைலிய
வானவர்கள் யாவரும் ைங்கள் தககதளத் ைதலதமல் குவித்துக் கும்பிட்டு மகிழ்ந்ைார்கள் இந்ைச்

சரித்தைக் தகட்ைனர். பசான்தனார் எழுைிதயார் முைலியவர்கள் சகலமான இஷ்ை காரியங்கதளயும்
அதைவார்கள்.
22. தபாருக்குப் புதுதமயான ரைம்
தைவர்கள், ைத்ைமது புத்ைிரர்களுைன் சிவபபருமானின் ைிருச்சன்னைிக்குச் பசன்று , இனி நாம் என்ன
பசய்யலாம்? எங்கு தபாகலாம்? இன்னும் என்ன நைக்கப் தபாகிேதைா? என்று சிலரும் நாம் பாவிகள் என்று
தவறு சிலரும் தைத்ைியர்கதள பாக்கியசாலிகள் என்று சிலரும் பசால்லி ைம்தமத்ைாதம பழித்துதரத்துக்
பகாண்டு மீ ண்டும் சிவசன்னைிக்குள் புகுந்ைார்கள். அதுவதர அத்தைவர்கள் கூேியவற்தேபயல்லாம்
தகட்டிருந்ை குதபாைரன் அவர்கள் இதரச்சதலச் சகிக்காமல் ைன் தகயில் இருந்ை ைண்ைாயுைத்ைால்

தைவர்கள் அடித்ைான். அைனால் அமரர் யாவரும் அச்சங் பகாண்டு ஓடினார்கள் பிேகு இதமயவர் யாவரும்
முனிவர்கள் முைலிய புண்ணியருக்கும் இத்ைதகய விபத்து விதளந்ைது பைய்வபலமா என்று
அருகிலிருந்ை விஷ்ணுதவக் தகட்ைார்கள். அைற்குப் பரந்ைாமர் அத்தைவர்கள் தநாக்கி உங்களுக்கு ஏன்
இத்ைதகய துக்கம் வந்ைது? இத்துன்பத்தை அேதவ ஒழியுங்கள் பயன்கள் யாதவயும் ஒருங்தக ைரத்ைக்க
சிவ பூதஜதய நீங்கள் பசய்வர்கதளயானால்
ீ
உங்களுக்குக் கிதைக்காைது ஏைாவது உண்தைா ? சகல
கணங்களுக்கும் ைதலவராகிய சங்கரர் ைதயயுதையவராவைற்கான வதகதயச் பசால்லுகிதேன்
தகளுங்கள்.
தைவர்கதள, நீங்கள் முைலில் பிரணவத்தை உச்சரித்து நம: என்பதைப் பிேகு கூேி சிவாய என்பதை

இறுைியில் சுபம் சுபம் குரு குரு என்றும் தமல் சிவாய என்றும் நம என்றும் மீ ண்டும் ப்ரணவம் தசர்த்து
சிவகைாக்ஷம் கிதைக்கும் வதரயிலும் பஜபிக்க தவண்டும் இந்ை மந்ைிரத்தைக் தகாடி முதே பஜப்பித்ைால்
சிவபபருமான் கிருதபதயாடு இஷ்ைப்பட்ைக் காரியங்கதள அனுகூலமாக்குவார் என்று உபதைசித்ைார் பிேகு
தைவர்கள் யாவரும் அந்ைரங்கமான ஓர் இைம் பசன்று அதைந்து சிவ நாமங்கதள உச்சரித்துக் பகாண்தை
மந்ைிரஜபம் பசய்ைார்கள். இதுதபாலக் தகாடிமுதேகள் அந்ை மந்ைிரத்தை பஜபித்ை பிேகு சிவபபருமான்
கிருதபயுைன் தைான்ேி. உங்கள் மதனாபீஷ் ைத்தைச் பசால்லுங்கள் என்று தகட்ைார். அப்தபாது தைவர்கள்
வரங்கள் அதனத்தையும் பகாடுப்பவரான சிவபபருமான் பின்வருமாறு துைிக்கலானார்கள் சகல
உலகங்களுக்குச் சுகங்கதள அளிக்கும் சுவாமி! பரமாத்மரூபி உலக ரக்ஷணயத்துக்காகச் சூலத்தை
ைரித்ைவதர! உயர்வும் இழிவும் இல்லாைவதர பிரமை கணங்களுக்கு இதேவதர , கபர்த்ைி முக்கிருைிக்குக்
காரணதர, சர்வ வியாபிதய நமஸ்காரம் என்று துைித்து தைவர்கள் அவர் முன்பு தககட்டி வாய்பபாத்ைி
நின்று எங்கள் விஷயத்ைில் கிருதபயுதையவராக இருந்ைால் ைிரிபுரங்கதள அழிக்கதவண்டும் என்று
தவண்டினார்கள் அைனால் சிவபபருமான் விசுவகர்மதன அதழத்து, இரைம், ைனுசு, பாணங்கள்
ஆகியவற்தே உறுைியுள்ளனவாகச் சித்ைஞ்பசய் அப்படிச் பசய்ைால் ைிரிபுரங்கள் சீக் கிரதம அழிந்து
விட்ைைாகதவ கருைலாம் என்று உத்ைரவிட்ைார் உைதன, விசுவகர்மன் பிரபஞ்சத்தைக் காக்கும் பபாருட்டு
சர்வதைவ தைதஜாமய ைிவ்விய மங்கள ஸ்வரூபமான இரைம் ஒன்தேச் பசய்து முடித்ைான்.

23. ைிரிபுர ைகனம்
சூைமாமுனிவர் தமலும் பைாைர்ந்து பசால்லலானார். முனிவர்கதள பைினான்கு உலகமயமான
ைிவ்யரைத்தை மிக முயன்று தைவதைவனான மஹாதைவனுக்கு விசுவகர்மன் பசய்து முடித்ைான் , சர்வ
பூைமயமாயும் பபான்னால் பசய்யப் பட்ைதும் வலதுபுரம் சூரியதனயும் இைதுபுேம் சந்ைிரதனயும்
சக்கரங்களாகக் பகாண்ைதும் நட்சத்ைிரங்கள் எல்லாம் வாமபாரிச சக்கரத்ைிற்கு அலங்காரஞ்

பசய்யப்பட்ைைாயும் ருதுக்கள் ஆறும் கால நிரூபணத்துக்காக இரு சக்கரங்களில் இருக்கத் ைக்கைாகவும்
ஆகாயதம பகாடுமுடியாகவும் மந்ைிரகிரிதய ரைநீைம் ஆகவும் அஸ்ைகிரியும் இருசுகள் ஆகவும் வர்ஷங்கள்
தவகமாகவும், உத்ைராயண ைக்ஷணாயனங்கள் ரைஞ் பசல்லும் வழியாகவும் சப்ைசமுத்ைிரங்கள்
அலங்காரமாகவும் கங்தக முைலிய நைி நங்தகயர் சகல ஆபரண பூஷணைாரிகளாய் சாமதர வசவும்
ீ
,
பிரமன் ரைசாரைியாக கடிவாளங்கதள ஏந்ைவும் பிரணவத்தை குைிதரகதளச் பசலுத்தும் தகாலாகவும்
விந்ைமதலதயக் குதையாகவும், மந்ைிர மதலதயக் குதைக்பகாம்பாகவும் தமருமதலதய வில்லாகவும்
வாசுகிதய நாணாகவும் சரஸ்வைி அைிற்கட்டிய மணியாகவும், விஷ்ணு பாணமாகவும் அக்கினி
சல்லியமாகவும் தவைங்கள் நான்கும் நான்கு குைிதரகளாகவும் துருவன் முைலிய நட்சத்ைிரங்கள்

அலங்காரமாகவும் பிரமாண்ைத்ைிலுள்ளயாவும் சம்பந்ைமுங் பகாண்ை ைிவ்விய ரைத்தைச் சிருஷ்டித்துக்
பகாடுத்ைான்.
சிவபபருமான் ஸர்வதைவஸ்வரூபராய் அந்ை யுத்ை ஸந்நத்ைமான இரத்ைில் ஆதராகணித்ைார்.
அச்சமயத்ைில் முனிவர்கள் ஜயஜய பவன்று முழங்கினார்கள் தைவமங்தகயர்கள் பல்லாண்டு பாடினார்கள்.
அந்ை ரைம் பசல்லும் தபாது உலகத்தைத் ைாங்கும் கூர்ம ரூபியான நாராயணன் இைபரூபத்தை
வகித்துவந்து அந்ை ரைத்தை ைானுஞ் சுமந்ைார். அந்ை ரைம் மதனாதவகத்துைன் நைந்து யுத்ைதகாலமாகத்
ைிரிபுரமாகிய ராக்ஷஸ வாசஸ்ைானத்ைிற்குச் பசன்ேது.
அைாைஸ்யர ைஸ்யாஸ்ய பகவாந்ைரண ீைர

வ்ருதஷந்த்ரரூபி தசாைைாய ஸ்ைாபயாமாஸதவரைம்
அச்சமயத்ைில் தைவர்களும் மாமுனிவர்களும் சகல உலகங்கட்குஞ் சுகத்தைச் பசய்யும்
சைாசிவமூர்த்ைிதயத் ைரிசித்துக் களித்து ஜயபவன்று புகழ்ந்ைார்கள். அந்ை ஸ்தைாத்ைிரத்தையும்,
அவ்வலங்காரத்தையும் நூறு வருஷம் வதர வர்ணித்துச் பசான்னாலும் முடியாது. பார்வைி தைவியும்
சிவபபருமானுைன் அவ்விரைத்ைிலிருந்து ைிரிபுரசம்ஹாரஞ்பசய்து தைவர் முனிவர்கட்குச் சுகம்
உண்ைாக்குவைற்காகத் ைானும் உைன் பசன்ோள். விஷ்ணு, இந்ைிரன், முைலிய இதமயவர்கள் ைங்கள்
ைங்கள் வாகனங்களான இரை கஜதுரக விமானாைிகளில் ஏேி ஆயுைபாணிகளாய்ச் சிவபபருமானுக்கு
முன்தன ைிரிபுரத்தை தநாக்கி நைந்ைார்கள் ஜதைகதளயுதைய முனிவர்கள் ைண்ை கமண்ைலங்களுைன்
குைித்து ஆர்ப்பரித்ைார்கள். சித்ைர் சாரணர் முைலானவர் புஷ்பமாரி பபாழிந்ைார்கள் சிவபபருமான் யுத்ை
தகாலமாக ைிரிபுரத்தை தநாக்கிச் பசல்லும்தபாது ப்ரக்கிரந்ைன் குந்ைைந்ைன், கம்பன், ப்ரகம்பன், இந்ைிரன்,
இந்ைிர, பகவான், யந்ைன், ஹிமகரன், ஸைாட்சன், ஸ்ைாயன், கங்கைன், கைபூைனன், த்விசிரன், த்ரிசிரன்,
ஏகானனன், அஜவக்கிரன்; க்ஷய வக்ைிரன், கஜவக்ைிரன் ஊர்த்வவத்ைிரன் முைலான எண்ணிேந்ை
லக்ஷக்கணக்குள்ள சிவகணத் ைதலவர்கள் ஒரு வார்த்தை பசால்லலானார்கள் ஐயதன ைாங்கள் மனைால்
நிதனத்ைவுைதன சகல சராசரங்கதளயும் சம்ஹரிக்கும் ஆற்ேல் பதைத்ைவராக இருக்கும் தபா து இந்ை
ஆைம்பரங்கள் எைற்கு? சகலமான தபார்பதை பரிவாரங்களுைன் கூடி இப்படி இரைத்ைில் ஏேி
ஆயுைபாணியாய்த் தைவதசனா சமூகத்துைன் வருவாதனன் நம்பிக்தக வரவும் ைங்கள் கீ ர்த்ைி உலகத்ைில்
வியாபிக்கவும் பவர் சிவபபருமாதனயன்ேிப் பிேிபைாருவர் இல்தலயாைலால் அவர் ைிரிபுரசம்ஹார

நிமித்ைமாக வில்தல வதளத்ைார். அப்பபாழுது ைிரிபுரங்கள் ஒன்று தசர்ந்ைன. அது கண்ை தைவர்கள்
பபருஞ் சந்தைாஷமதைந்ைார்கள்.
தைவர்கள் முனிவர்கள் சித்ைர் முைலிய பைிபனன் கணங்களும் அஷ்ை மூர்த்ைமாக விளங்குஞ்
சிவபபருமாதனத் துைித்ைார்கள். அப்பபாழுது பிரம தைவர் முக்கண் பபருமாதன! முப்புரங்களும் ஒன்று
தசர்ந்துள்ள இந்ைச் சமயதம நல்ல சமயம்! சிேிது ைாமைமானால் அதவபிரிந்து தபாகக்கூடும் ஆதகயால்

சீக்கிரதம பாணத்தை எய்ய தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்ைார் சிவபபருமானும் உைதன தமருமதலதய
வில்லாக வதளத்து வாசுகியான நாதணதயேிட்டு விஷ்ணுவான முதனதயயுதைய பாசுபைாஸ்ைிரத்தை
ஏற்ேி, பிரமன் வார்த்தை பயனற்ேபைன்றும் நிதனத்து, ைிரிபுரத்தை சினந்து பார்க்கத் ைிக்பகன்று ைீ ப்பற்ேிப்
புரங்கள் மூன்றும் எரிந்ைன. பிரமன் நடு நடுங்கிச் சிவபபருமாதனப் பார்த்துப் பணிந்து தககட்டி வாய்
பபாத்ைி எைிர் நின்று தைவதைவா! நீங்கள் பார்த்ைவுைதனதய ைிரிபுரங்கள் சுடுசாம்பலாக தபாவைாயிற்தே?
இந்ை ைிரிபுரைகனத்ைிற்கு இரைம் முைலிய ஆைம்பரங்கபளல்லாம் என்தனபயாத்ைவர்கள் இைில்

பணிவிதைகள் புரிந்து புகழ் பபறுவைற்காகதவ பசய்ைீர் இனி இப்பாணத்தை விட்டுவிை தவண்டும் என்று
பிரார்த்ைித்ைார் அைற்கிணங்கச் சிவபபருமான் அந்ை அஸ்ைிரத்தைவிை அது ைிரிபுரத்தையதைந்து நாசம்
பசய்து சிவனாரிைம் ைிரும்பி வந்ைது பல பல தகாடி தைத்ய தசதனகளுைன் கூடிய ைிரிபுரங்கள் ஒதர
அஸ்ைிரத்ைால் எரிந்ைது அது கற்பாந்ை காலத்ைில் ைிரிதலாகங்களும் ஒதர பிரளய கால ருத்ரனால்
அழிக்கப்பட்ை தபாலிருந்ைது அந்ைத் ைிரிபுரத்ைில் சிவபூதஜ பசய்து வந்ை பபருந்ைவமுனிவர்கள் யாவரும்
சிவகணப் பைவி அதைந்ைார்கள் அப்பபாழுது மகாவிஷ்ணு, இந்ைிரன் முைலிய தைவர்கபளல்லாம்
தைவதைவனான சிவபபருமாதனயும் அவர் வாம பாகத்ைில் வற்ேிருக்கும்
ீ
சகலதலாக மாைாவான
உமாதைவிதயயும் பார்த்துப் பயந்ைால் ஒன்றும் தபசாது கும்பிட்டு நின்ோர்கள். பிரமதைவன் விஷ்ணு
இந்ைிரன் முைலிய இதமயவர்கள் ஒன்று தசர்ந்து ைிரிபுரைகனஞ் பசய்ை சிவபபருமாதன தநாக்கி

பமய்யன்தபாடு தககுவித்து அண்ணதல தைவ தைவனாகவும் பரதமஸ்வரனாகவும் ஜகத் பிரபுவாகவும்
உலகத்ைிற்குச் சுகத்தைச் பசய்பவராகவும் விளங்குபவதர! எங்களிைம் தகாபந்ைணிந்து ைிருவருள்
புரியதவண்டும் பிரணவஸ்வரூபியாயும், குணாஹிைனாகியும், சகுணனாகியும், சைாசிவனாகியும்,
சாந்ைனாகியும் மதகசனாகியும், பிநாகியாகியும், சர்வஜ்ஞனாகியும் சகலத்தையும், ரக்ஷிப்பவனாகியும்,
ஸத்தயாஜாைஸ்வரூபியாகியும் விளங்கும் உமக்கு நமஸ்காரம் என்று தைாத்ைிரம் பசய்து அவரவரும்
ைனித்ைனியாக சாஷ்ைாங்கமாகப் பணித்து, பதகவதர பவன்ேதமப் பற்ேிப் பபருங்களிப்புைன்
சிவத்ைியனபரராய் இருந்ைார்கள். அப்பபாழுது பிரமதைவர் ைிரிபுர ைகனதர எனக்கு உம்மிைம் பிரியாை
ைிைபக்ைியும் இதுதபாலதவ என்றும் சாரைித் பைாழிலும் நிதலபபே அருள் பாலிக்க தவண்டும் என்ோர்.
விஷ்ணு, சாஷ்ைாங்க மாய்ப் பணிந்து தககட்டி நின்று சற்குண நிர்குணஸ்வரூபியாகவும் ப்ரகிருைி புருஷ
ரூபனாகவும் விசுவாத் மகனாகவும் விளங்கும் உமக்கு நமஸ்காரம் உம்மிைம் எனக்கு என்றும் நீங்காை

பக்ைியிருந்து வரதவண்டும் என்ோர் பிேகுசகல நமஸ்கரித்து புராரிதய தநாக்கி நுைல் விழிப் பபருமாதன
எங்களிைம் ைதயயுதையவராயிருந்து எங்கள் பக்ைிதய வளர்க்க தவண்டும் என்ோர்கள். சிவபபருமான்
பபருமகிழ்ச்சியதைந்து தைவர்கதள உங்கள் தைாத்ைிரத்ைிற்கு நாம் மனங்களித்தைாம் உங்களுக்கு தவண்டிய
வரங்கதள தகளுங்கள்! என்ோர்.
மகாதைவா! எங்களுக்கு கஷ்ைம் வரும்தபாபைல்லாம் காட்சியளித்து எங்கள் கஷ்ைங்கதளப் தபாக்கியருள
தவண்டும் என்ோர்கள். சிவபபருமான் அவ்வாதே ஆகுக பவன்றும் உங்களுக்கு முக்ைியருள் புரிதவாம்
என்றும் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளிச் சில வரங்கதளக் பகாடுத்ைார், அப்பபாழுது நிரீசுவர வாைிகளான சில

முண்டிை சிரசுதையவர்கள் வந்து தைவர்கதளப் பணிந்து எங்கள் கைி என்ன ? என்று தகட்ைார்கள் அைற்கு
ைிருமால் பிரமன் முைலிய தைவர்கள் நீங்கள் கலியுகம் வரும் வதரயில் நிர்ஜ்ஜல பூமியில் வசிக்க
தவண்டும் என்று கூேதவ அவர்கள் பணிந்து அவ்வாதே பசன்ேிருந்ைார்கள் பிேகு தைவர்கள் ைத் ைமது
இருப்பிைஞ் தசர்ந்ைனர். இந்ை உபாக்யானைதைத் தகட்கிேவன் ஸர்வபீஷ் ைமுமதைவான் என்பது ைிண்ணம்.
24. விசுவகர்மா ைந்ை சிவலிங்கங்கள்
பிருமதைவர் அவருதைய சத்ைியதலாகம் பசன்ோர் முனிவர்கதள அதழத்ைார். அவர்கதளப் பார்த்து
நதகத்ை வண்ணம் முனிவர்கதள! உங்களுக்கு இஷ்ைகாரிய சித்ைியும் இன்னும் அதநக நன்தமகளும்

உண்ைாக தவண்டுபமன்ோல் என்னுைன் தசர்த்து ைிருப்பாற்கைலுக்கு வாருங்கள். நான் ைத்வரகசியத்தை
நன்ோக விசாரித்ைிருக்கிதேன் என்று பசான்னார். அதைக் தகட்ை தைவர்களும் முனிவர்களும்
பிருமதைவருைன் பசன்று விஷ்ணு பகவான் வற்ேிருக்கும்
ீ
க்ஷராபைிதயயதைந்து ைிருமாதல வணங்கி
பரந்ைாமா ஜகந்நாைா, பக்ைப்பிரியா, லக்ஷ்மிநாயகா, அபயங்பகாடுத்து அநுக்ரஹிப்தபான், தமகவர்ணா,
சதுரபுஜங்கதளயுதையாய் பீைாம்பரைாரா, சங்கு, சக்கர, கதை, பத்மங்கதளயளித்தைாய், புரு÷ஷாத்ைமா,
புண்ைரீகாஷா கவுஸ்துவாபணா இைர்பட்ைவர்களுக்கு இரக்ஷண்யம் அளிப்பவன் நீ ைான் ஆைலால் எங்கள்

விஷயத்ைிலும் அபயமளித்ைிை தவண்டும். சந்தைாஷத்துைன் பிரசன்னமாக தவண்டும். ஜய ஜய பவன்று
துைித்ைார்கள் அைனால் மனங்குளிர்ந்ை கார்தமக வண்ணர் அவருதைய நிஜ வடிவம் எடுத்து அவர்கள்
முன்னால் தைாற்ேமளித்ைார்! அதைக் கண்டு தைவர்கள் பமய்சிலிர்த்ைனர், அவர்கதள ைிருமால் தநாக்கி
தைவர்கதள, நீங்கள் என்தன நாடி வந்ை தநாக்கம் என்ன? என்று தகட்ைார் அைற்கு பிரமதைவர்
தவகுந்ைவாசா உம் குளுதமயான கிருதபயால் சகல துன்பங்களும் ஒழிந்ைன. ஆனாலும் அதனவருக்கும்
இைமுண்ைாகும்படி ஒன்று உம்மிைம் தகட்க விரும்புகிதோம். நாள்தைாறும் எவதரச் தசவித்ைால் எல்லாத்

துயரங்களும் நீங்கி நித்ைமான சுகங் கிதைக்கும் நானும் இவ்வதமயவர்களும் எவதர வழிபாடு பசய்ைால்
எல்லா நன்தமயும் பபறுதவாம் என்று தகட்ைார். அவதர விஷ்ணு பரமாத்மா புன்முறுவதலாடு தநாக்கி
பிரமதன! உனக்கு இைதன நான் ஆைியிதலதய அேிவித்ைிகுக்கிதேன், நீ அதைக் தகட்டு அேிந்ைிருக்கிோய்
ஆயினும் மீ ண்டும் ஒருமுதே நிதனவுப்படுத்துகிதேன் பிரமதன! பூஜிக்கத்ைக்கப் பபாருள்
உனக்குதைைாயிருந்தும் என்தனக் தகட்கிோய் சகலதலாகத்ைிலும் சங்கரர்ைாதன பூஜிக்க தவண்டிய பைி ?
அவரன்ேி பிேபனாருவன் உண்தைா? இவ்வுண்தமதய உனக்கும் எனக்கும் முன்பபாரு சமயம்
சிவபபருமாதன பசால்லியிருக்கிோதர. அைற்குத் ைிருஷ்ைாந்ைமாகத் ைாரகாசுரத் ைிரிபுராைிகதள
சிவபக்ைியிலிருந்து மேக்கச் பசய்து என்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ை மாயாரூபிகளின் மயக்கத்ைில் சுட்டுண்டு
அவ்வசுரர்கள் மாண்டு தபானதையும் நீ அேிவாயல்லவா? ஆதகயால் தைவர்களான நீங்கள் விரும்பும்

நித்ைியமான சுகத்தை அதைய அைி பத்ைி சிரவணத்தைாடு, சிவலிங்கமான ரூபியான சிவபபருமாதனப்
பூதஜபசய்து வாருங்கள், நானும் சாட்சாத் சிவபபருமாதனப் பூஜித்து வருவைால்ைான், இப்படி உங்கள்
தைாத்ைிரங்களுக்பகல்லாம் உரியவனாக இருக்கிதேதனயன்ேி மற்ேபடியல்ல உலகில் எந்ைப் பபாருதளயும்
சிவலிங்க ரூபமாகச் பசய்ைால் அைில் சிவபபருமான் தைாற்ேமளிக்கிோர் .
ஆதகயால், இஷ்ை சித்ைியதைய விரும்பும் யாவரும் சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்ய தவண்டும் தைவர்களும்
தவத்ைியர்களும் ைானவரும் நாமும் எல்தலாரும் சிவலிங்கபூதஜ பசய்ய தவண்டியவர்கதள பிரமதன நீர்
இதை அேிந்ைிருந்து மேந்ைதும் ஏதனா? நீ இனிதமலாவது எவ்வதகயிலாவது சிவலிங்க பூதஜபசய்து
வரதவண்டும். எந்ைக் காலத்ைிலும் சிவத்ைியானத்ைிதலதய மூழ்கியிருக்க தவண்டும் எப்பபாழுது

சிவத்ைியானத்தை மேக்கிதோதமா அப்பபாழுதை நமக்கு இதையூறு பநருங்கும் அதுதவ அைர்மமாகும்.
அதுதவ விக்னகாலம். அதுதவ மூைத்ைனம் சிவபக்ைி எவருக்குண்தைா , சிவஸ்மரதண எவர் பசய்வாதரா
அவர்கள் துயரங்களின்ேி வாழ்வார்கள் மதனாகரமான வடுகள்,
ீ
பலவிைமான ஆபரணங்கள், சுந்ைர அழகான
பபண்கள், தபாது பமன்ே அளவு ைனம் புத்ைிர பாக்கிய சந்ைைி தைகாதராக்கியம், பலவிை சீனி சீனாம்பரங்கள்
இரைகஜ துரகம் முைலான வாகனங்கள். பபரும்புகழ் ஸ்வர்க்கதபாகம், ைீர்க்காயுள், நல்ல சிதநகிைர்கள்,
முக்ைிபலம் முைலானவற்தே விரும்புகிேவர்கள் எப்தபாதும் சிவபகவாதன சிவலிங்க மூர்த்ைத்ைில் பூஜிக்க
தவண்டும். பக்ைியுைன் லிங்கபூதஜ பசய்கிேவன் புண்ணிய கருமங்கதளச் பசய்ய தநரிடுதமயன்ேி
பாவத்ைால் பீடிக்கப்பைமாட்ைான் என்று மகாவிஷ்ணு விவரித்ைார். இம்மகா ஆதலாசதனதயக் தகட்டுக்
பகாண்டிருந்ை தைவர்களும் முனிவர்களும் ைிருமாதல வணங்கி நாங்கள் பூதஜபசய்ய லிங்கம்

கிதைக்காைைால் இஷ்ைகாமியங்கபளல்லாம் . எங்களுக்குக் தககூைச் சிவலிங்கங்கதள பிரஸாைிக்க
தவண்டும். என்று பிரார்த்ைித்ைார்கள். விஷ்ணுவும் பிரமதைவரும் தயாசித்து விசுவகர்மதன அதழத்து
இத்தைவர்கட்பகல்லாம் அவரவர் கவுரவத்ைிற் தகற்ோற்தபால் தயாக்கியமான லிங்கங்கதள பசய்து பகாடு
என்று பசான்னார்கள். விசுவகர்மனும் அப்படிதய அவர்களுக்கு லிங்கங்கதளக் பகாடுத்ைான். இந்ைிரனுக்குப்
பதுமராக லிங்கத்தையும் குதபரனுக்கு சுவர்ண(பபான்) லிங்கத்தையும் இமயனுக்கு தகாதமைக
லிங்கத்தையும் வருணனுக்கு நீ லலிங்கத்தையும், விஷ்ணுவுக்கு இந்ைிரலிங்கத்தையும், பிரமனுக்கு சுவர்ண
லிங்கத்தையும் விச்சுவ தைவர்களுக்கு பார்த்ைிவ லிங்கத்தையும் அஸ்வினி தைவர்களுக்கு ஸ்ைிரீகளுக்கும்
ஸ்படிக லிங்கத்தையும் இலக்குமிதைவிக்கு ைாமிர லிங்கத்தையும் துவாசாைித்ைர்களுக்கும் தசாமனுக்கும்
முத்துலிங்கத்தையும் வழங்கினார் வஜ்ரலிங்கத்தை அக்கினியும், சந்ைன லிங்கத்தை மயனும்

பவளலிங்கத்தை அநந்ைன் முைலிய ஸர்ப்பராஜர்களும், தகாமயலிங்கத்தை தைத்ைியரும் இராக்ஷஸரும்
இரும்பு லிங்கத்தைப் தபசாசங்களும், நவநீ ை லிங்கத்தைச் சசி முைலிய ஸ்ைிரீகளால் பூஜிக்கப்பட்ை
பார்வைிதைவியும், ைாருலிங்கத்தை நிருைியும், பஸ்மலிங்கத்தை தயாகியும், மாவுலிங்கத்தைச் சூரியன்
மதனவியான சாயா தைவியும் இரத்ைின லிங்கத்தை சரசுவைி தைவியும், ையிரால் பசய்ை லிங்கத்தை
யக்ஷர்களும் பபறும்படி விசுவகர்மன் பகாடுத்ைான்.

அவற்தே வாங்கிய தைவர்கள், முனிவர்கள், பிரமாவிஷ்ணு யக்ஷர் முைலானவர்கள் ைமது காரியசித்ைியின்
பபாருட்டு அந்ை சிவலிங்கங்கதள விைிப்படி அருச்சித்ைார்கள், விஷ்ணுபகவான் பிருமன் முைலிய
தைவர்களுக்குப் பூஜாவிைிதயச் பசால்லியருளினார். அவர்கள் ஆனந்ைமுற்றுத் ைங்கள்
வாசஸ்ைானத்தையதைந்ைார்கள். விஷ்ணுமூர்த்ைியும், அந்ைர்த்ைானமாயினார். பிருமா சத்யதலாகமதைந்து,
முன்பு ைன்னுைன் க்ஷீராப்ைிக்கு வராை தைவர்கட்கும் சிவபூஜாவிைிதய முதேப்படி உபதைசித்ைார்.
25. பாஹ்ய ஆந்ைரலிங்கங்கள்
தநமிசாரண்ணிய வாசிகள் சூைமுனிவதர தநாக்கி ஞான வள்ளதல! பிரமதைவர், சத்ைியதலாகஞ் பசன்ே
பிேகு நைந்ைலிருத்ைாந்ைங்கதளயும், பிரமதைவர் சிவபூஜா விைிதய அவர்களுக்கு உபதைசித்ைதையும்,
எங்களுக்குச் பசால்லியருள தவண்டும் என்று தவண்டிக் பகாள்ள சூைமுனிவர், உலகத்ைிலிருப்பவர்
அதனவரும் சுகமதைய தவண்டிய விஷயமாக என்தனக் தகட்டீர்கள் இவ்விஷயத்தை முன்பு ஒரு
காலத்ைில் வியாச முனிவர் சநத்குமார முனிவதரக் தகட்க அைற்கு சநத்குமாரர் பசால்லியபடிதய வியாசர்
எனக்குச் பசால்லியதை உங்களுக்கு பசால்லுகிதேன் என்று கூேலானார். பிருமதைவர்

சத்ைியதலாகமதைந்ை பிேகு தைவர், முனிவர் முைலாதனாதர தநாக்கி சிவபூஜா விைிதயச் பசால்லுகிதேன்
தகட்க தவண்டும். சகல ஜன்மங்களிலும் துர்லபமான மாநுை ஜன்மத்ைில் நற்குலத்ைில் அங்கக்தகடின்ேி
உைிப்பது அருதம. அத்ைதகய அரிய பிேவிதயயதைந்ை பிேகு ைன் குலத்ைிற்தகற்ே காரியங்கதளச்
பசய்ய தவண்டுதம ைவிர, அளவு கைந்ைிருந்ைால் அக்கருமத்ைிற்குத் ைக்க பலன் கிட்ைாது, ைன் ஞானத்ைிற்கு
எட்ைாை காரியங்களில் யாருதம ைதலயிைக் கூைாது.
கர்மயாகங்கள் பல்லாயிரஞ் பசய்வதைக் காட்டிலும் ைீர்த்ை யாத்ைிதர முைலான ைதபாயாகஞ் சிேந்ைது.
ைதபாயாகங்கள் பல்லாயிரத்ைிலும் பஜபயாகஞ் சிேந்ைது. அந்ை ஜப யாகங்கள் பல்லாயிரத்தையும் விை
மான்சீக ைியானயாகம் சிேந்ைது. ைியான யாகத்ைிலுஞ் சிேந்ைது பிேிபைான்றுமில்தல. அதுதவ
ஞானமார்க்கத்ைிற்குக் காரணம் சர்வ வியாபகமாவுள்ள பரம்பிரம வஸ்துதவ தயாக புருஷன் ைன்
ைியானத்ைினால் ைன் இையத்ைில் ைரிசிக்கிோன். ைியான யாகத்ைில் இருப்பவனுக்குப் பரமசிவன்

எப்பபாழுதும் அருகிதலதய இருப்பார். அவன் பிரம ஸ்வரூபமாயிருப்பைால் சத்கருமங்கதள விடுத்ைாலும்
பிராய சித்ைம் தவண்டுவைில்தல, சுகம், துக்கம், அைர்மம், ஜபம், ஓமம், ைியானம், தயாகம் முைலியபவல்லாம்
அவனுக்கு அவசியமில்தல பரமானந்ைத்தை உண்டு பசய்வதும் பரிசுத்ைமானதும், நாசமில்லாைதும்
நிஷ்களமானதும், ஸர்வ பரிபூரணமாயுள்ளதுமான சிவலிங்கத்தை இையத்ைிலிருப்பைாக அவன்
எண்ணுகிோன். இந்ை லிங்கம் பாஹ்யலிங்கம் ஆந்ைலிங்கம் என இரு வதகப்படும். அவற்றுள் பாஹ்யம்
என்பது ஸ்தூலமாக (பருதமயாக) கண்ணுக்குப் புலப்படுவது ஆந்ைரம்-இருையத்ைில் சூட்சமாக (நுட்பமாக)
உள்ளது. காம்யாகத்ைிலிருக்கும் எல்தலாரும் பாஹ்பலிங்கார்ச்சதன பசய்ய தவண்டும். ஏபனனில்
அஞ்ஞானிகளுக்பகல்லாம் பக்ைியுண்ைாவைற்காக ஸ்தூலத்ைில் சூட்சமத்தை பாவதன பசய்து பூஜிக்க
தவண்டும். ஞானிகளுக்குத் தைாஷரஹிைமான சூட்சமலிங்கம் பிரத்யட்சமாகவிருக்கும் அஞ்ஞானிகள்

அதனவரும் மண் மரம் இவற்ோல் பசய்யப்பட்ை லிங்கங்கதள பூஜிக்க தவண்டும். ைத்வார்த்ைங்கதள
உணர்ந்ைவர்கள் இம் மிருத்லிங்கம் (புற்றுமண்லிங்கம்) முைலியவற்ோல் பயமின்ேிச் சகலமுஞ்சிவ மயம்
என்று பாவித்து அகண்ை பரிபூரணமாக விளங்குகிேவன் சிவபபருமாபனன்று பைரிந்ைிருப்பார்கள். ஞானிக்கு
விக்கிரக ஆராைதன (உருவ வழிபாடு) தவண்டியைில்தல. இத்ைதகய ஞானம் இல்லாைவனுக்குப்
பிரைிமாகல்பனஞ் பசய்து பகாள்ள தவண்டுவது அவசியம் உயர்விைத்ைில் பசல்ல தவண்டியவனுக்கு
பசாபானம் (மடி) இன்ேியதமயாைது தபால நிர்குணமான சிவலிங்கப் பிராப்ைிதயயதைய தவண்டிய
அஞ்ஞானிக்தக பிரைிமா பூதஜ விக்கிரக வழிபாடு பசால்லப்பட்டிருக்கிேது சகுண பூதஜயால் நிர்குணமான
சிவப்பிராப்ைி யுண்ைாகும்.
இவ்வாதே சகல தைவைாப் பிரைிதமகளும் அவரவர் தகாரிக்தகயின்படி இஷ்ைசித்ைிகதளக் பகாடுக்கின்ேன
பூதஜ பசய்பவன் பூதஜ பசய்கிதேன் என்பதையில்லாமல் பக்ைிபரவசமாகி அவனுக்கு ஞாதனாைியம்
உண்ைாகும்வதர பூஜிக்க தவண்டும். ஞானமில்லாமல் பசய்யும் பூதஜயால் பூதஜ பசய்யும் சந்ைனம்புஷ்பம்-ைீர்த்ைம் நிதவைனம் ஆகிய அதனத்தும் பயனற்ேைாகும் சிரத்தைதயதுமில்லாமல் பிரயாதமயின்ேி
பூதஜ பசய்கிேவனின் பூதஜ வியர்த்ைமாவதுமின்ேி அவனும் அதைாதலாகப் பிராப்ைியதைவான். இைனால்

உங்களுக்கு தமலும் பாஹ்யலிங்க பூதஜதயச் பசால்லுகிதேன் என்று பிரமதைவர் பசால்லலானார்,
தைவர்கதள ஸ்வஜாைி யுசிைமான கர்மாநுஷ்ைானங்கதளச் பசய்து பகாண்டு எந்பைந்ை விக்கிரகத்ைில்
ைனக்குப் பக்ைியுண்ைாகுதமா அந்ைந்ைப் பிரைிதமதய பூதஜ பசய்ய தவண்டும். பூதஜ ைானம் முைலான
நற்கருமங்கள் பசய்யாவிட்ைால் பாைகம் ஒழியாது. பாைகம் ஒழியாவிட்ைால் சித்ைியுண்ைாகாது. மாசுபடிந்ை
ஆதைகதள படிகாரத்ைில் ஊேதவத்ை பிேகு தைாய்த்துச் சாயம் தபாட்ைால் அந்ைச் சாயம் அைில் தலசாக
பிடிப்பது தபால பாைங்கதள ஸ்தூல பூதஜயாகிய பிரைிமா பூதஜதபால் தபாக்கின பிேகு! சூட்சம
பூதஜயால் ஞானமதைந்து விஞ்ஞானிகளாவர் அந்ை விஞ்ஞானத்ைிற்கு ஞானமும் ஞானத்ைிற்கு
த்ருைபக்ைியும், பக்ைிக்குப் பிரைிமா பூதஜயும், பிரைிமா பூதஜக்கு சத்குருவும் சத்குருதவயதைவைற்கு
சத்சாங்கத்யமும் (நல்லுேவு) காரணமாகும் சத்சாங்கயத்ைால் சத்குருதவயதைந்து சத்குருவால்
மந்ைராைிக்க பூதஜயும் அந்ை பூதஜயால் பக்ைியும், பக்ைியால் ஞானமும் ஞானத்ைால் விஞ்ஞானமும்
உண்ைாவது சத்ைியம், விஞ்ஞானிக்கு நான் அவன் என்றும், குமாரன் பிேன் என்றும் சிதநகிைன் பதகவன்
என்றும்; மானம் அவமானம் என்றும் லாப நஷ்ைம், பஜயம் அபபஜயம் என்றும் தபைமின்ேிச் சம்புத்ைி
உண்ைாகும்.
இத்ைதகயச் பசாந்ை புத்ைியற்ேவன் சிவரூபியாவான், இப்படிப்பட்ை விஞ்ஞானியாக எல்தலாரும்
ஆவைில்தல, தகாடியில் ஒருவதன ஆகிோன் அப்படி உள்ளவதன ஒருவன் கண்ைதுதம அவனுதைய சகல
பாபங்களும் ஒழிந்துவிடும். பிரைிமாரூபதனதைவர்கள் கூை ஒருவதனப் புனிைப்படுத்ை அதநக காலமாகும்.
விஞ்ஞானிதயா அவதனக்கண்ை பபாழுதை புனிைமாக்குவான். இல்லேவாழ்க்தகயில் இருக்கும் வதரயில்
பிரைிமா பூதஜ பசய்ய தவண்டும். சிவரூபமாவது தைவிரூபமாவது, விஷ்ணுரூபமாவது சூரியரூபமாவது
கணபைிரூபமாவது அல்லது இந்ை ஐந்து ரூபத்தையாவது சகலக் காரணகனான சிவலிங்கப்
பபருமாதனயாவது பூஜிக்க தவண்டும். மரத்ைின் தவரில்ைான் நீர்ப்பாய்ச்ச தவண்டும். அப்பபாழுது ைான்
அது கிதளகளுக்கும் இதலகளுக்கும் பாயும் அைற்கு மாோகக் கிதளயின் தமல் நீர் வார்த்ைால் அது
மரத்ைிற்குப் பயனளிக்காது அது தபாலதவ மரத்ைின் தவர் தபாலுள்ள மூல காரணனான சிவபபருமாதனப்
பூஜித்ைால் அது சகல தைவர்கதளயும் சார்ந்து ைிருப்ைிதயத் ைரும் சிவபூதஜ பசய்யாமல் மற்ே

தைவர்கதளப் பூஜிப்பது மரக்கிதளயின் தமல் பசாரிய்யப்படும் நீருக்கு ஒப்பாகும் த்ரியம்பகனாகிய
சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைால் தகாரிக்தககள் அதனத்தும் சித்ைியாகும் என்று பிரமதைவர் கூேினார்.
26. நித்ைிய கருமங்கள் கூேல்
சூைர் பசால்லலானார். ப்ராம்ஹ முகூர்த்ைத்ைில் எழுந்து விஷ்ணுதவயும் குருதவயும் அன்புைன் துைித்து
தைக சுத்ைி பசய்து கால்தககள் கழுவி சூரிய உையத்ைிற்கு முன் ைந்ைைாவனஞ் பசய்து முகத்தை இரு
தககளாலும் நீர் பகாண்டு பைினாறு முதேகள் கழுவி நைி முைலியவற்ேில் தைசகால விதராைமின்ேி
ஸ்நானஞ் பசய்ய தவண்டியது(ஆைிவாரம்-சிரார்த்ைைினம்-சூரிய சங்கராந்ைி கிரகணம். மகாைானஞ் பசய்யும்
சமயம் புண்ணிய காலம், உபவாசைினம் அசவுச ைினங்கள் இந்ைச் சமயங்களில் உஷ்ணஜல ஸ்நானம்

பசய்யக் கூைாது) எண்தண தைய்த்து நீராை தவண்டியவர்கள் முதேதய ஆைிவாரம்(ஞாயிற்றுக் கிழதம)
தராகத்தையும் தசாமவாரம்(ைிங்கள்) தைஜதசயும், அங்காரகவாரம்(பசவ்வாய்) மரணத்தையும் புைவாரம்
லக்ஷ்மிகைாட்சத்தையும் குருவாரம்(விழாயன்) ைரித்ைிரத் ைன்தமதயயும் சுக்ரவாரம்(பவள்ளிக்கிழதம)
அசுகத்தையும் சனிவாரம் சுகத்தையும், உண்ைாக்குமாைலால் நிசித்ை வாரங்களில் (விலக்கு கிழதமகளில்)
எண்தண ஸ்நானம் பசய்யக் கூைாது. அப்படி நிசித்ை (விலக்கு) வாரங்களில் ஸ்நானம் பசய்ய தநரிட்ைால்,
ஆைிவாரத்ைில் பூவும், மங்கள வாரத்ைில் மண்ணும் குரு வாரத்ைில் அருகம் புல்லும் சுக்ரவாரத்ைில்
ஜலத்துளியும் எண்தணயில் தசர்த்து அப்பியங்கனம் பசய்து பகாள்ள தவண்டும். நித்யாப்யங்கணஞ்
பசய்யும் நியைிதயயுதைவன் பரிமளவஸ்துக்கள் தசர்ந்ை எண்தணயிட்டுக் பகாள்ளலாம் , ஸ்ரார்த்ைம்கிரஹணம் உபவாசம் பிரைதம ஆகிய ைினங்களில் கடுபகண்பணதய உபதயாகிக்கலாம்.

தைசகாரிங்கதளயேிந்து சாஸ்ைிரப்படி ஸ்நானம் பசய்தகயில் வைக்கு ைிதசயாயாவது கிழக்குத்
ைிதசதயயாவது தநாக்கி ஸ்நானம் பசய்ய தவண்டும். முைல் நாளில் உடுத்ைிய உதைதயயும் இராத்ைிரி
உடுத்ைியதையும் பிேர் உடுத்ைிய ஆதைகதளயும் கட்டிக்பகாண்டு நீராைக் கூைாது. நல்ல உதைகதள
உடுத்ைி தகக்கால் கழுவி ஆசமனஞ் பசய்து(நீராடும் ைண்ணிதரக்கங்காைி ைீர்த்ைங்களாகப் பாவதன பசய்து
துைித்து) சங்கல்பங்கூேி உைதல நதனத்து மிருத்ைிகா ஸ்நானம் பசய்து உைதலத் துதைத்து

மடிவஸ்ைிரங்கட்டிக் பகாண்டு ஆசமனஞ் பசய்து தகாமயம் முைலியவற்ோல் சுத்ைி பசய்ை நல்லவிைத்ைில்
நல்ல மரத்ைால் பசய்ை ஆசனத்ைில் கம்பளம் முைலிய சித்ராசனமிட்டு, அைன் தமல் பட்ைாதை பரப்பி
அைில் உட்கார தவண்டும் அப்படிப்பட்ை ஆசனஞ் கிதைக்காவிட்ைால் மான்தைாலின் தமலிருந்து
த்ரிபுண்ைரம் ஊர்த்துவ புண்ைரம் அர்த்ை சந்ைிரம் வமிசபத்ைிரம்-பாரிஜாை புஷ்பம் ஆகிய இவ்தவந்ைில்
ைமக்குரிய ஒரு வதகயாகத் ைரித்துக் பகாள்ளவும் ைிரிபுண்ைர ஊர்த்துவ புண்ைரங்கள் சிவ

பக்ைர்களுக்குரியதவ பிரம்மக்ஷத்ைிரிய தவசியர்கள் நான்கு வதகயான ைிலகங்கதள அணியலாம். அர்த்ை
சந்ைிரம் ஊர்த்துவ புண்ைரமாகிய இரண்டும் சூத்ைிரர்க்கு உரியதவ வத்சபத்ரம் தபான்ே ைிலகம் விஷ்ணு
பக்ைர்கள் ைரிக்க தவண்டும்.
இவ்வாறு ைரித்ைால் ஜபம், ைபம், ைானம் எல்லாம் சபலமாகும், பஸ்மம் (ைிருநீறு) முைலானது
இல்லாவிட்ைால் ஜலத்ைாலாவது ைிலகந்ைரிக்க தவண்டும். பிேகு ைங்கள் குலத்ைிற்தகற்ே
அநுஷ்ைானங்கதளச் பசய்து பகாண்டு சிவார்ச்சதன பசய்ய தவண்டும். எப்படிபயன்ோல் மந்ைிர பூர்வமாக
மூன்று ைரம் அல்லது ஒரு ைரம் ஆசமனஞ் பசய்து பகாண்டு வந்து கங்தகதயத் துைித்து (ஆத்மைத்வாய
சுவாஹா சிவைத்துவாய சுவாஹா வித்ைியாை ைத்துவாய சுவாஹா) என்று ஆசமனஞ் பசய்து சங்கல்பித்து

பூஜாபாத்ர ஜலத்தைக் பகாண்டு சிவ பூதஜக்கு தவண்டிய உபகாரணங்கதளத் ைன் சக்ைிக்தகற்பச் தசகரித்து
மனதைத் த்ருைப்படுத்ைி லிங்கஸ்ய ஆக்தநய பாகஸ்ை ப்ரகாைி முகமர் ச்சதயத் என்று சாஸ்ைிரப்படி
அக்கினி ைிதசயிலிருக்கச் சிவலிங்கத்தை தவத்து மந்ைிர குருதவத் ைியானித்து அவதரப் பூஜித்து
மனைில் குருகைாக்ஷத்தைக் கருைி, மீ ண்டும் ைன் மனவிருப்பத்தைச் தசர்த்துச் சங்கல்பங் கூேி, பரிவார
தைவர்களுைன் சிவதனப் பூஜிக்க தவண்டும் சங்கம் சக்ரம் தைனு முைலிய முத்ைிதரகளில் ஒன்தேக்காட்டி
முைலில் சித்ைி, புத்ைி, சதமைராகியும் லக்ஷன், லாபன், என்னும் புைல்வர்கதளவுதைய வர கவும் விளங்கும்
விநாயகக் கைவுதள சித்தூர வர்ணமான மலர்களால் பூஜித்து நமஸ்கரித்து க்ஷமார்பணம் பசய்து
நந்ைிதகசுவரதர சிவகைாக்ஷங் தககூடும்படி பூஜித்து தககூப்பி வணங்கி துவார பாலகராகிய மகாைரதர
பூஜித்து பார்வைி தைவிதய சந்ைன, குங்குமம், தூப ைீப தநதவத்ைியங்களால் அர்ச்சித்துப் பணிந்து
சிவசன்னைி கல்பித்துக் பகாண்டு ைன் வ ீட்டில் பாத்ைிரம் பபான், பவள்ளி, இரத்ைினம், முைலியவற்ோல்
பசய்யப்பட்ை சரலிங்கமூர்த்ைிதயயாவது ஸ்ைாபிை லிங்கமூர்த்ைிதயயாவது அன்புைன் பூஜிக்கலாம்

இைற்குப் பிராணப் பிரைிஷ்தையும் பூசித்ைி பூைசுத்ைிகளுஞ் பசய்து பகாண்டு ைிக்பாலகர்கதளப் பூஜிக்க
தவண்டும் மூல மந்ைிரத்ைாதலதய சிவபூதஜ பசய்ய தவண்டும் வட்டில்
ீ
சிவபூதஜ பசய்தகயில்
துவாரபாலக பூஜாநியமம் தவண்டியைில்தல ஆனால் பரிவாரங்கதளாடு கூடிய சிவபபருமாதன என்று
பாவனாமாத்ைிரமாகப் பூதஜ பசய்ய தவண்டியது பத்மாசனமாவது பத்ராசனமாவது உத்ைானாசமாவது.
பர்யநிகாசனமாவது பசய்து உட்கார்ந்து ஆைிதசவர்கதளக் பகாண்ைாவது ைாதனயாவது பூதஜ பசய்யவும்
அர்க்யம் பாத்யம் பகாடுத்து ைண்ண ீரால் லிங்கத்ைிற்கு அபிதஷகம் பசய்ய தவண்டும் நிர்ச்சலமான
மனதுைன் இனிச் பசால்லப்படும் மந்ைிரத்ைால் ஆவாஹனஞ் பசய்ய தவண்டும்.
தகலாச ஸிகரஸ்ைஞ்ச பார்வைீப ைி முத்ைமம்
யதைாக் த்ரூபிணம் தைவம் நிர்குணம் குணரூபிணம்
பஞ்சவக்த்ரம் ைஸ்புஜ த்ரிதநத்ரம் வ்ருஷபத்வஜம்
கர்பூர பகௌரகம் ைிவ்யம் சந்த்ர பமௌளிம்கபர் ைிநம
வ்யாக்ரசர் தமாத்ைரீயஞ்ச கஜசர்மாம் பர்ம்ஸுபம்
வாசுக்யாைி பரீைாங்கம் பிநாகாைி விபூஷிைம்
கபாலை மருயுக்ைஞ்ச கண்தை கரள தஸாபிைம்
ஸித்ைதயாஷ் பைௌச யஸ்யாக்தர ந்ருத்யந் ைீஹ நிரந்ைரம்
ஜயஜதயைி ஸப்தைஸ்ச தஸவிைம் நிஜபக்ைதக;
தைஜஸா துஸ்ஸதஹதநவஸம்பத்ைம் தைவ தஸவிைம்

ஸரண்யம் ஸர்வஸத் வாநாம் ப்ரஸந்நமுக பங்கஜம்
தவைஸாஸ்த்தரர் யைாகீ ைம் ஸிவமாவாஹயாம் யஹ;
(இைன் ைமிழ் பபாருள்) தகலாச சிகரத்ைில் இருப்பவரும், பார்வைி நாயகரும், உத்ைமரும், நிஜஸ்வரூபியும்,
நிர்குணரும். சுகுணரும், ஐந்து முகங்களும் பத்து கரங்களும், ைிரிதநத்ைிரங்களும் ரிஷபக்பகாடியும், கற்பூரம்

தபான்ே பவள்ளிய ைிருதமனியும் பிரகாசமும், சந்ைிர தசகரமும் சதையும் புலித்தைால் ஆதையும் யாதனத்
தைாலுதையும் சுந்ைர வடிவமும் வாசுகியாைி சர்ப்பங்கள், பிநாகயல்லாைிவியவற்ோல் அலங்காரமும் கபால
ைமருகமும் நீ லகண்ைமும், அணிமாைியஷ்ை சித்ைிகளின் நிருத்ைமுதைய சன்னைியும் நிஜபக்ைர்கள்
ஜயஜயபைானிதயாடு தசவித்ைலும் தைதஜாரூபியும்! தைவர்களால் தசதவயும் சர்வரக்ஷணமும், பிரசன்ன
முகபதுமமும் தவைசாஸ்ைிரங்களாற் புகழப்படுவதுமுதைய சிவபபருமாதன ஆவாஹநஞ் பசய்கிதேன்!
என்பைாகும்.
27. சிவபூஜா விைிமுதேகள்
சூைமுனிவர் பசால்லலானார். பூஜா பாத்ைிரத்ைிலிருக்கும் ஜலத்ைால் இலிங்கமூர்த்ைிக்கு அபிதஷகம்
பசய்யலாம். மகாபிதஷகம் பசய்யும் பபாழுது தசகரித்து அருதக தவத்துள்ள தவறு நன்ன ீராலும்
அபிதஷகிக்கலாம் முன் அத்ைியாயத்ைில் பசால்லிய மந்ைிரம் பசால்லமுடியாவிட்ைால் (யதைாக்த்ரூபிணம்
ஸம்பும் சிவமாவாஹயாம்யஹம்) தமற்கூேிய முதேப்படிதய சிவபபருமாதன ஆவாஹனம்
பசய்கிதேபனன்று இலங்கிமூர்த்ைத்ைில் சிவபபருமான் இருப்பைாகப் பாவித்து விைிப்படி உபசாரங்கள்
பசய்ய தவண்டும். முன் பசால்லிய தைாத்ைிரத்தைக் கூேி ஆசனங் பகாடுக்க தவண்டும். சிவாய நம
பசால்லி ÷ஷாை ச உபசாரங்கதளச் பசய்ய தவண்டும். அப்படிதய கூேி சர்வவியாபியான பபருமானுக்குப்
பாத்யம் ஆசமனங் பகாடுத்து தவைமந்ைிரங்களால் பஞ்சாமிர்ைமும் ைான் விரும்பிய பழங்களும் அத்ைர்
பனிநீர் சந்ைன முைலிய பரிமள ைிரவியங்களும் சுத்ை ஜலமும் அபிதஷகித்து, ைான் தகபயட்டுந்
தூரத்ைிலிருந்து சந்ைனாபிதஷகஞ் பசய்து ஆயிரத்பைட்டு அல்லது நூற்பேட்டுத் ைாதரகதளயுதைய ஜல
பூரணகும்பத்தை தமதல கட்டி தவை மந்ைிரங்களாலாவது ஆறு மந்ைிரங்கதளாடு கூடிய ருத்ைிரஸுக்ை
மந்ைிரத்ைாலாவது ஏகாைச ருத்ைிர மந்ைிரத்ைாலாவது ைன்னால் கூடியவதரயில் அபிதஷகித்து
வஸ்ைிரத்ைால் ஒத்ைி, ஆசமநியம் (உட்பகாள்ளல் நீர்) பகாடுத்து ஆதை ைரிக்கச் பசய்து! யஜ்தஞாபவ ீைமும்
(பூணூல்) சமர்ப்பித்து. சந்ைனம் பவள்தள யக்ஷதை இவற்தேயிட்டு (ைிலாஸ்தசவ யவாவாபி தகாதூமா
மாஷகாஸ்ைைா, அர்ப்பண ீமா-ஸிவாதயவமந்த்தரர் நாநாவிதைரபி(14) என்ே படி அக்ஷதையாக
எள்ளாயினும் எதவயாயினும் தகாதுதமயாயினும் உளுந்ைாயினும் ைரிக்கலாம். எள் பாபத்தைப் தபாக்கு
பமன்றும்யதவ (தகாதுதமயில் ஒருவதக) அன்னபாக்கியமும் தகாதுதம தைகபுஷ்டியும் மாஷம்(உளுந்து)
வம்சவிருத்ைியுஞ் பசய்யும் என்பார்கள்-பிரணவரத் நதமாந் ைகமாகிய சிவமந்ைிரத்ைால் ைாமதர, பகான்தே
ஆத்ைி, மல்லிதக தராஜா, வில்வம், ைர்ப்தப, அறுகு, கரூவூமத்தை துளசி இதல தபான்ே ைனக்குக் கிதைத்ை
புஷ்பங்கதளதயா அல்லது பத்ைிரங்கதளக் பகாண்டு அர்ச்சிக்க தவண்டும்.

வட்டிலிருக்கும்
ீ
சரலிங்கத்தையாவது அசரலிங்கத்தையாவது ைானும் சன்னிைானத்ைில் இருக்கும் பரார்த்ை
லிங்கத்தை ஆைிதசவதரக் பகாண்டும் தமற்பசான்னவாறு பூதஜ பசய்ை பிேகு பரிமளம் பபாருந்ைிய
குங்கிலியம், அகர், சந்ைனத்தூள், சாம்பிராணி முைலியவற்தேத் தூபமிட்டு, ஏகார்த்ைி, ைிையார்த்ைி, த்ரியார்த்ைி,
சதுரார்த்ைி பஞ்சார்த்ைி என்ே ைீபங்கதளக் கட்டி ைிைைீபங்கதளக் காட்டி(ரூபந்தைஹி ஜயந்தைஹி பாக்யம்
பகவான் தைஹதம புத்ைி முக்ைி பலம் தைஹி க்ருஹீத்வார்ச்யம் ஸிவாதுநா) பரதமஸ்வரா! நான்
தைவரீருக்குச் சமர்ப்பிக்கும் அர்க்கியத்தை ஏற்று எனக்குச் சவுந்ைர்யத்தையும் ஜயத்தையும்
பாக்கியத்தையும் பகாடுக்க தவண்டும் புத்ைி, முக்ைி பலவிைமான நிதவைனங்கதளச் பசய்து ஐந்து

வர்த்ைிகதளயுதைய ைட்டுத்ைீப த்தைக் காட்டி கர்ப்பூரைீபராைதன பசய்து ைாம்பூலம் பகாடுத்து வலம் வந்து
வணங்கி, குரு உபதைசித்ைப்படி மந்ைிரங்களால் துைித்து ஐந்பைழுந்து மந்ைிரத்தை பஜபித்து பலவிை சிவ
ஸ்தைாத்ைிரங்கதளக் கூேி
ைாவ கஸ்த்வத் கைப்ராணஸ் ைச்சித்தைாஹம் ஸைாம்ருைா
கிருபாநிை இைிஜ ஞாத்வா பூைநாைா ப்ரஸீைதம

என்ேபடி நான் உம்முதையவன், உம்மிைத்ைில் பிராணனுதையவன் உம்மிைத்ைிதலதய மனதையும்
உதையவன் கிருபாநிைிதய சகல பிராணிகளுக்கும் பிரபுதவ , பூைநாைா எனக்கு நீர் பிரசன்னராக தவண்டும்
என்று மலர் தூவி புஷ்பாஞ்சலி பசய்து வணங்கி! க்ஷமாபணம் பசய்து நான் மீ ண்டும் பூதஜ
பசய்யும்தபாது இங்கு எழுந்ைருள தவண்டும் என்று தவண்டுைல் தவண்டும்.
28. சிவபூதஜக்கு உரிய மலர்களும் ைாதரயும்
தநமிசாரண்ய வாசிகள், சூைமா முனிவதரப் பார்த்து வியாசரின் சீ ைதர! சிவபபருமாதன எந்பைந்ை
மலர்களால் பூஜித்ைால் என்பனன்ன பயன்கள் கிதைக்கும்? என்று தகட்ைார்கள். சூைமா முனிவர்
கூேலானார். ைவஞானிகதள! பபருஞ் பசல்வம் பபே விரும்புதவான் ைாமதர மலர், வில்வம், சைபத்ைிரம்
ஸங்கபுஷ்பம் ஆகியவற்ோல் லக்ஷணக்கணக்கில் பூஜித்ைால், சந்தைகமில்லாமல் பபருஞ் பசல்வத்தைப்
பபறுவான்.
ைாமதர மலர்கள் இருபது பகாண்ைது பிரஸ்ைம், சைபத்ைிரம் ஆயிரம் பகாண்ைது அர்த்ை பிரஸ்ைம்

வில்வைளம் ஆயிரம் பகாண்ைது பிரஸ்ைம்(பைினாறு பலம் எதையுதையது பிரஸ்ைம்) மஹாபூதஜயில்
மலர்கதளக் பகாண்டு பூஜிக்கும்தபாது மலர்கதள எண்ணிக்பகாண்தை பூஜிப்பது ைவோதகயால் இப்படி
நிறுத்துப் பூஜிக்க தவண்டும்.
இராஜ தபாகத்தை விரும்புதவான் பழுைில்லாை பத்து தகாடி மலர்களால் பார்த்ைிவலிங்கத்தைப் பூஜிக்க
தவண்டும், அல்லது பத்து தகாடி வில்வைளத்தை சுகந்ை சந்ைனத்ைில் தைாய்த்துப் பூஜிக்க தவண்டும்
இைற்குத் ைாமதர மலர்கள் அல்லது சங்க புஷ்பங்கள் பூஜிக்கத் ைக்கதவ பிேகு தூபைீப தநதவத்ய, அர்க்ய,
ஆரார்ைிக பிரைக்ஷிண, நமஸ்கார, க்ஷமாபண, விஸர்ஜனம் முைலியவற்தேச் பசய்ைால், இஷ்ை தபாகமும்
ராஜரீகமும் உலகநாயகரான சிவபபருமான் ைிருவருளால் கிதைக்கும்.
பிரைானித்துவத்தை விரும்புதவான். ஐந்து தகாடி மலர்களாலும் சிதேயிலிருந்து நீங் க விரும்புதவான்
லக்ஷம் புஷ்பங்களாலும் தநாய் நீங்க விரும்புதவான் ஐம்பைாயிரம் மலர்களாலும், அழகான மங்தகதய
மணஞ்பசய்து பகாள்ள விரும்புதவான் இருபத்து ஐயாயிரம் மலர்களாலும் கல்வியில் விருப்பம்
பகாண்ைவன் பன்னிராயிரத்து ஐநூறு மலர்களாலும் பதகவன் பவற்ேி பகாள்ள வி ரும்புதவானும்
பதகவதன ஊதர விட்டு விரட்ை விரும்புதவானும் பத்ைாயிரம் மலர்களாலும் பூஜிக்க தவண்டும்.
மாரணஞ் பசய்ய விரும்புதவான் நான்கு லக்ஷம் மலர்களாலும் தமாகனஞ் பசய்ய தவண்டியவன் இரண்டு
லட்சம் மலர்களாலும் ஒரு பிரபுதவ பவல்ல விரும்பியவன் தகாடி மலர்களாலும் வசியஞ் பசய்யவும்
கீ ர்த்ைியதையவும் தவண்டியவர்கள் பைினாயிரம் மலர்களாலும் முக்ைி தவண்டியவன் ஐந்து தகாடி
மலர்களாலும் ஞானம் தவண்டியவன் தகாடி மலர்களாலும் அர்ச்சதன பசய்ய தவண்டும்.
சிவபபருமான் பிரத்ைியட்சமாக தவண்டியவன் அதரக் தகாடி மலர்களாலும் அர்ச்சித்து மிருத்யுஞ்சய
மந்ைிரத்தை ஐந்து லக்ஷம் உரு ஜபிக்க தவண்டும், லக்ஷ மலர்களால் பசய்ை அர்ச்சதன தைகத்
தூய்தமதயயும் இரண்டு லட்சத்ைில் பசய்ைது ஜன்மாந்ைர ஞானமும் மூன்று லட்சத்ைால் கர்மநாஞானமும்
நான்கு லட்சத்ைால் ஸ்வப்னைரிசனமும், ஐந்து லட்சத்ைால் சிவப்பிரத்ைியக்ஷமும் பத்து லட்சத்ைால்
எல்லாம் பயன்களும் தககூடும்
முக்ைி நிதல அதைய விரும்புதவான் லட்சம் ைருப்தபயாலும் ைீர்க்காயுதள விரும்புபவன் லட்சம்
அறுகினாலும் புத்ைிரப் தபற்தே விரும்புபவன் லட்சம் கருவூமத்தையாலும் புகதழ விரும்புபவன் லட்சம்

அகத்ைிப் பூவினாலும் சித்ைி முக்ைிகள் தவண்டியவள். லட்சம் துளசியாலும் சத்துருக்ஷ்யம் தவண்டியவன்.
லட்சம் லட்சம் பவள்பளருக்கமலர் மாதுதளமலர் உற்பல மலர் , சப்பாத்ைி மலர்களாலும், தராக நீக்கம்
விரும்பியவன் கரவரீ மலர்களாலும் விஷ்ணுவின் அனுக்கிரகத்தை தவண்டுதவான் அைஸிப் பூவினாலும்
முக்ைிகாமி வன்னியினாலும் அழகான பபண்தண அதைய விரும்புதவான் மல்லிதகயாலும் ைானிய
சம்பத்தை தவண்டியவன் மதல மல்லியாலும் வஸ்ைிர சம்பத்தை தவண்டியவன் தகாங்க மலராலும்
மனநிர்மலத்தை தவண்டுதவான் நிர்க்குண்டியாலும் பூஜிக்க தவண்டும். சிவப் பிரீைியான மலர்கள்

கிதைக்கா விட்ைால் சண்பகம், ைாதழ ைவிர்த்து, இைர மலர்களால் பூஜிக்கலாம் இவ்விரண்டு மலர்களும்
சிவபூதஜக்கு தயாக்கியமற்ே மலர்கள் இதவ அவ்வாறு நீக்கப்பட்ைைற்கான காரணத்தைப் பின்
பசால்லுகிதேன். சிவப்பிரீைியான மலர்கள் லட்சங்பகாண்டு அர்ச்சித்ைால் அனந்ைமான பயன்கள்
கிதைக்கும் இனி சிவபபருமானுக்குத் ைான்யம் சமர்ப்பிக்கும் பயன்கதளச் பசால்லு கிதேன்.
சிவபபருமானுக்கு சுதவை அட்சதைதய (பவள்தளயான முதன முேியாை அரிசிதய) லட்சம்(ஒன்பது
பிரஸ்ைமும் இரண்டு பலமும்) சமர்ப்பித்ைால் சகல சம்பத்தும் உண்ைாகும். இது தபாைாயன முனிவர்
அருளிய ருத்ரநியாஸ விைானப்படி சுந்ைர வஸ்ைிரந்ைரித்துப் பிேகு சமர்ப்பிக்கத் ைக்கது. இைற்கு வில்லப்
பழத்தை தவத்து தூபைீப ஆராைதனகள் பசய்ைால் பூஜாபலன் தககூடும் இவ்வாறு பசய்பவன் இருபது
அந்ைணருக்கு அன்னமிட்டு நூற்பேட்டு ஸ்ரீருத்ைிர காயத்ைிரி பஜபிக்க தவண்டும். எள் அட்சதை பைிபனாரு
பலம் சமர்பித்ைால் சகல பாபங்களும் நாசமாகும். இைற்குப் பிராமண பூதஜயும் பசய்ய தவண்டும். யதவ
அட்சதை லட்சம்( எட்ைதர பிரஸ்ைமும் இரண்டு பலமும்) சமர்ப்பித்ைால் சுவர்க்க தபாகம் கிதைக்கும்.
இைற்கு பிரஜாபத்யகிருச்சிரத்ைிற்குச் பசலவாகும் பைாதகதயப் பிராமண தபாஜனத்ைிற்குச் பசலவிைலாம்.
தகாதுதம அட்சதை லட்சம் (நூற்று இருபத்பைட்டு பலம்) சமர்ப்பித்ைால் ராஜாைிபத்ைியம் உண்ைாகும்.
இைற்கும் தமதல பசான்ன அளவு பிராமண தபாசனம் பசய்விக்கப்பயறு அக்ஷதை லட்சம் (ஏழதர

பிரஸ்ைமும் இரண்டு பலமும்) சமர்ப்பித்ைால் சுக ஜீவனமும் உண்ைாகும், உளுந்து அட்சதை லட்சம்
(பைிதனந் ைதரப் பிரஸ்ைம்) சமர்ப்பித்ைால் இஷ்ைகாமியங்கள் கிதைக்கும் இைற்கு பைிபனாரு பிராமணதர
தபாக்ஷிக்கவும் சாதமைிதன முைலிய ைானிய அட்சதை (சுமார் ஒரு பிரஸ்ைம்) சமர்ப்பித்ைால் அேம்,
பபாருள், இன்பம், வடு
ீ (கர்ம அர்த்ை காம தமாட்சங்கள்) கிதைக்கும். இைற்குப் பன்னிரண்டு
பிராமணர்களுக்கு அன்னமிைவும் கடுகு இலட்சம் (இருபது பலம்) சமர்ப்பித்ைால் சத்துரு மாரணமாகும்
இைற்கு நூற்ேிபயாரு பிராமண தபாஜனமும் ஒரு தகாைானமும் ஒரு ரிஷபைானமும் பசய்க, இதவ ைவிர
தவறு பல விைமான ைானியங்களாலும் பூதஜ பசய்யலாம் துவதர இதலதய குங்குமம் கலந்ை
சந்ைனத்ைில் தைாய்த்துப் பூஜித்ைால் பற்பல பயன்கள் சித்ைிக்கும் இவ்வாறு சூை முனிவர் கூேியதும் தநமி
சாரண்யவாசிகள் அவதர தநாக்கி, சிவஞானச் பசல்வதர! ைானியங்கள் ஒரு லட்சம் எவ்வளவு

எதையிருக்கும் என்று பசான்ன ீர்கள்? இனி மலர்கள் லட்சத்துக்கு எவ்வளவு எதையிருக்கும் என்பதையும்
பசால்ல தவண்டும் என்ோர்கள். சூைமாமுனிவர் பசால்லலானார்
முனிவர்கதள, சங்கு புஷ்பம் ஒரு பிரஸ்ைமும் ஜாைி மல்லிதக இருபது பிரஸ்ைமும், ைிலபுஷ்பம்
பத்பைான்பது பிரஸ்ைமும், கரவரம்
ீ
நாற்பது பிரஸ்ைமும் நிர்க்குண்டி நாற்பது பிரஸ்ைமும், தகாங்கு
ைிரிசனம் இதவ பத்துப் பிரஸ்ைமும் லட்சம் மலர்களாதகயால் பிே மலர்கதள இவ்வாதே எதை
நிர்ணயித்துப் பூஜிக்க தவண்டும். இனித் ைாரா பூதஜதயச் பசால்லுகிதேன்.
சிவலிங்கப் பபருமானின் மீ து பசாரியும் படி ைாராபாத்ைிரங்கட்டி , அைனால் பூசித்ைால் ஜ்வரம் முைலியதவ
நீங்கும் சைருத்ைிரம் ஏகாைசருத்ைிரம், ருத்ைிரம் புருஷஸுகம், மிருத்யுஞ்ஜயம், காயத்ைிரி சிவ நாமங்கள்

முைலியவற்ோலும், ஆகம யுக்ைமான பத்ைிரங்களாலும் ைாரா பூதஜதயச் பசய்ய தவண்டும் ஜலைாதர
பூதசயால் சுக விருத்ைியும் சந்ைான விருத்ைியும் தககூடும். பநய்தயத் ைாரா பாத்ைிரத்ைில் பசாரிந்து
அபிதஷகம் பசய்ைாலும் பசய்வித்ைாலும் வமிச விருத்ைியும் தராக நாசமும் உண்ைாகும், இது நபும்சகம்
வந்ைதபாது, பத்ைாயிரம் மந்ைிர ஜபத்தைாடும், பிரசபத்ய கிருச்சிர பசலவின் அளவு பைாதகக்கு பிராமண
தபாஜனத்தைாடு பசய்யத்ைக்கது, சர்க்கதர கலந்ை பாதல ைாரா பாத்ைிரத்ைில் அபிதஷகம் பசய்ைால்
ஒருவன் ைன்தமல் பசய்ை பிரதயாகம் ஒழியும். இது பைினாயிரம் மந்ைிராஜபம் முடியுமளவும் ைாதர
பபாழிய தவண்டும். சத்துரு உச்சாைனமும் பயமும் நீங்கும். பரிமளங் கலந்ை தைலைாதர சத்ருக்கதளத்
பைால்தலப்படுத்தும், தைன் ைாதரபற் பல தராகங்கதளப் தபாக்கும். கருப்பஞ்சாற்று ைாதர சகல

துக்கங்கதளயும் ஒழிக்கும், சுத்ைமான ஜலைாதர தமாட்சப்பலன் பகாடுக்கும். இதவ ஒவ்பவான்றும்
ைீதமதய அகற்ேி சுகத்தை பகாடுக்கத் ைக்கதவ, இவற்தேப் பைினாயிரம் மந்ைிர சபத்தைாடும் பைிபனாரு
பிராமண தபாசனத்தைாடும் பசய்வித்ைால் இஷ்ைகாரியங்கள் தககூடும். முனிவர்கதள! நீங்கள்
தகட்ைவற்றுக்குைக்க பைிதல பசான்தனன். இவ்விைமாகப் பூஜித்ைவர்கள் சகலபாபங்களும் நீங்கப்பபறுவர்,
ஸ்கந்ைர், பார்வைி, கதணசர் இவர்களுைன் கூடிய சிவபபருமாதன ஒருமுதேயாவது பூஜித்ைவனுக்கு
இம்தம மறுதமப் பயன்கள் தககூடி தகாடி சூரியப் பிரகாசமான விமானத்ைில் ஏேி அவ்வுலதக அதைந்து

அங்கு அதநக தைவைாசிகள் நைனம் பசய்யவும் இன்னிதச முழங்கவும் சிவபபருமாதனப்தபால, எந்ை
உலகத்ைில் எவ்வளவு காலம்வாழ தவண்டும் என்று விரும்புவார்கதளா, அவ்வுலகத்ைில் அத்ைதனக் காலம்
அப்படிதய வாழ்வார்கள் என்பைில் ஒரு சிேிதும் சந்தைகமில்தல.
29. ைாழம்பூ பபற்ே சாபம்
சூை புராணிகதர; நீங்கள் ைன்யர் அைிக புண்யர். நீங்கள் பசான்ன சிவ மஹாத்மியத்தைக் தகட்டு நாங்கள்
மிகவும் மகிழ்ச்சியதைந்தைாம். அைில் சண்பகம், ைாதழ என்ே இரண்டு மலர்களும் சிவ பூதஜக்கு
அருகதையற்ேதவ என்று பசான்ன ீர்கதள? அைற்கு காரணம் என்ன? என்று தநமிசாரண்ய வாசிகள்
தகட்ைார்கள்.
சூைமாமுனிவர் கூேலானார்.
ஒரு காலத்ைில் ஸ்ரீராமர் லக்ஷ்மணதராடும் சீ தைதயாடும் ைன் ைந்தையின் கட்ைதளப்படி வன சஞ்சாரம்

பசய்யச் பசன்ே தபாது பல்குநைி ைீரத்ைில் ைங்கியிருந்ைார்கள். அந்ைக் காலத்ைில் ைன் ைந்தையின் சீரார்த்ை
ைினம் வந்ைது. வரதவ இன்று அந்ைத் ைிைிதய எவ்வாறு முடிப்தபாம் என்று தயாசித்துத் ைம்பியாகிய
இலக்ஷ்மணதனப் பார்த்து, ைம்பீ! நீ அருதகயிருக்கும் கிராமத்துக்குப் தபாய் பகாஞ்சம் ைானியங்கதளக்
பகாண்டுவா! என்று கட்ைதளயிட்ைார். இலக்ஷ்மணன் நாணத்துைன் பசன்று சீரார்த்ை காலம் சமீ பிக்கும்
வதரயில் ைிரும்பி வராைைால் காலங்கழியும் என்பதையேிந்து இராமபிரானும் அங்குபசன்ோர். சீதை
மட்டும் ைனியாக இருந்ைாள். அவள் நாம் பகலில் பசய்ய தவண்டிய சிரார்த்ைத்துக்குத் தைதவயான
சாமான்கள் இல்தலதய? நம் பகாழுந்ைனும் கணவனும் இன்னும் வரவில்தலதய? எப்படி இந்ைச்
சிரார்த்ைத்தை முடிப்பது சிரார்த்ை காலமும் கழிந்து தபாகிேதைா ? இனி ஆசுர காலம் வருதம என்று
விசனத்துைன் பநடு தநரம் தயாசித்ைாள். பிேகு விைிப்படி நீராடினாள். ைாபசம், இங்குைி என்ே பழங்கதளக்
பகாண்டு வந்து அவற்தே பநருப்பிதல அவித்து மணல் தமட்டில் காத்ைிருந்ைாள். அப்பபாழுதும் அவர்கள்
வராைைால், பிதுர்க்களுக்கு உரிய பிண்ைத்தை நான் எப்படிக் பகாடுப்தபன் என்று தயாசித்துக்

கவதலப்பட்டுக் பகாண்டிருக்கும் தபாது அங்கு கிதைத்ை சிேிதுமாதவ பிண்ைமாகச் பசய்து இது என்
மாமனாரான ைசரைராஜருக்கு அர்ப்பணமாக தவண்டும் என்று நிதனத்ைாள். அப்தபாது பிதுர்க்கள் வந்து
நாங்கள் நீ பசய்ை சிரார்த்ைந்ைில் ைிருப்ைி அதைந்தைாம். சீைா பல பூஷண அலங்காரமான உன் தகயால்
நாங்கள் பிண்ைம் பபற்ேைில் மகிழ்ந்தைாம் என்று அதை ஏற்று நிற்கும் தபாது, சீைாதைவி அவர்கதள
தநாக்கி நீங்கள் யார்? என்று தகட்க அதைக் தகட்ை பிதுர்களில் சீ தையின் மாமனாரான ைசரைர்: நல்ல
நியமம் உதையவதள! நான் உன் மாமன், நீ பகாடுத்ை பிண்ைம் எங்கதளத் ைிருப்ைி பசய்ைது அது
சபலமாயிற்று சீதை என்ோர். அவர்கதள தநாக்கி நீங்கள் நான் பகாடுப்பதை உங்கள் தகயால் ஏற்றுக்
பகாண்டீர்கள். இதை என் கணவர் தகட்ைால் நம்பமாட்ைாதர! என்ோள்.
அைற்குத் ைசரைர் சீ தைதய தநாக்கி, அவ்வாோயின் ைக்க சாட்சிகதள தவத்துக் பகாள் என்ோர்.
அச்சமயத்ைில் அங்கிருந்ை பல்குநைி, பசு, அக்கினி, ைாதழ என்ே நான்தகயும் சீ தை பார்த்து, நீங்கள்
நால்வரும் இைற்குச் சாட்சியாக இருந்து என் கணவருக்கு இந்ை நிகழ்ச்சிதயச் பசால்ல தவண்டும்
என்ோள். பிதுர்களும் பசன்று விட்ைார்கள் பிேகு ஸ்ரீராமன் வந்ைார். வந்ைவர் சீ தைதயப் பார்த்து சீ தை!
விதரவில் உன் காரியங்கதளச் பசய்! உன் மாமன் வருவார் என்ோர். அதைக் தகட்ை ஜானகி
ஆச்சிரியப்பட்டு நைந்ைதவ எதையும்பசால்லாமல் இருந்ைாள். அவள் ைாமைிப்பதைக் கண்ை ஸ்ரீராமர், நீ ஏன்
இப்படி சும்மா இருக்கிோய்? என்று தகட்ைார். சீதை நைந்ைவற்தேபயல்லாம் ஒன்று விைாமல் பசான்னாள்.
அதைக் தகட்ைதும் ஸ்ரீராமர் ைம் ைம்பி லக்ஷ்மணதர தநாக்கி, ைம்பீ, நீ சீதை பசான்னதைக் தகட்ைாயா?

என்ோர். சீதைதயப் பார்த்து, பபண்தண! நாங்கள் எவ்வளவு சாஸ்ைிதராக்ைமாகச் பசய்ைாலும் எங்களுக்கு
பிரத்யட்ச மாகாை பிதுர்கள் உன் கண்பணைிரில் தைான்ேினார்கள் என்பது அபத்ைம் என்ோர். அதைக் தகட்ை
சீதை ஸ்வாமி! நான் பபாய் பசால்லவில்தல எனக்குச் சாட்சிகளும் உண்டு. அச்சாட்சிகதள நீங்கதள
விசாரித்துக் பகாள்ளலாம் என்ோள். ஸ்ரீராமர் சாட்சிகளிருந்ைால் நீ பசால்வது நம்பத் ைக்கதை என்ோர்.
உைதன சீதை அந்ை நான்கு சாட்சிகதளயும் காட்டி இவர்கதள சாட்சிகள் என்ோள். சாட்சிகள் இராமர்
முன்பு உண்தமதயச் பசால்லப் பயந்து நாங்கள் அதை அேிதயாம் என்ேன. இராமரும் லட்சுமணரும்

ஒருவதரபயாருவர் பார்த்துக் பகாண்டு, நான் வழக்கப்படி சிரார்த்ைம் பசய்யதவண்டுவதை, ஆதகயால்
விதரவில் சதமயல் பசய்! என்று சீதைக்குக் கட்ைதளயிட்ைார். சீதையும் துக்கித்து சதமயல் பசய்து
பகாண்டிருந்ைாள்.
அப்தபாது இராமர் சங்கல்பம் பசய்து சிரார்த்ைத்ைிற்கான பிராமணர்கதள ஆவாஹனம் பசய்ைார். அப்தபாது
சூரியனின் அருகிலிருந்து ஓர், வாபனாலி புத்ைிரதன! ஏன்? ஆவாஹனம் பசய்கிோய்? நாங்கள் ஜானகி

பசய்ை சிரார்த்ைத்ைாதலதய ைிருப்ைியதைந்தைாம் என்று கூேியது. ஸ்ரீராமதரா, நான் ஜானகி பசான்னதை
உண்தம என்று ஏற்றுக் பகாள்வைற்கில்தல என்ோர். அப்தபாது பிதுர்க்களின் வான்குரல் பசய்ை
சிரார்த்ைத்தை மீ ண்டும் பசய்யக்கூைாது என்று கூே இராமர் அதை நம்பாது தயாசிக்கும்தபாது
சூரியபகவான் ஸ்ரீராமர் முன்பு பிரத்யட்சமாகி நீ தயன் மீ ண்டும் சிரார்த்ைம் பசய்கிோய்? என்ோர். உைதன
ஸ்ரீராம லக்ஷ்மணர்கள் சீ தைதயப் பார்த்து நன்ோக இருக்கிேது சீைா! நீ தய புண்ணியசாலி! என்று
புகழ்ந்ைார்கள். பிேகு அவர்கள் அவள் பசய்ை பாகத்தை புசித்ைார்கள். ஸ்ரீராமர் ைம்பிதயப் பார்த்து,
லக்ஷ்மணா! இவர்கள் சாட்சியாகக் தகாரப்பட்டும் ஒன்றும் பசால்லாமல் இருந்ைார்கள்... துன்மார்க்கர்கள்
என்று பசால்லிக் பகாண்டிருந்ைார். அப்தபாது சீதை அந்ை சாட்சிகதளப் பார்த்து தகாபத்துைன் நீங்கள்

உண்தமதய என் கணவருக்குச் பசால்லாைைால், பல்கு நைிதய நீ அந்ைர்வாஹினியாக இருக்க தவண்டும்
ைாழம்பூதவ நீ என்னால் பூஜிக்கப்படும் பரதமஸ்வரனுக்கு பூஜாதயாக்கியமின்ேிப் தபாவதை உனக்குத்ைகும்.
பசுதவ உனக்கு வாய் தயாக்கியமற்று தபாவைால் நீ பின்புேத்ைில் தயாக்கியமும் முகத்ைில்
அதயாக்கியமும் ஆவாய்! அக்கினிதய! எல்லா தைவர்களுக்கும் முகஸ்வரூபியாகிய நீ இைனால்
எல்லாவற்தேயும் ைின்பேரிக்கும் சர்வபக்ஷகவாக தவண்டும் என்று சபித்ைாள். அந்நால்வரும சீதையின்
சாபத்தைப் பபற்ோர்கள். அன்று முைல் அந்நான்கும் சாபத்ைின்படிதய ஆயின. ைாழம்பூவுக்கு ஏற்பட்ை
சாபத்ைின் கதை இதுைான் இனி சண்பகப் பூவுக்கு சாபம் வந்ைதைச் பசால்கிதேன்.
30. சண்பகப்பூ பபற்ே சாபம்
தநமிசாரணயவாசிகதள! உலகங்கள் அதனத்ைிற்கும் சுகத்தைக் பகாடுக்கும் சிவபபருமான்,
தகாகர்தணஸ்வரர் என்ே ைிருப்பபயர் பபற்றுத் பைன் ைிதசயில் இருக்கிோர். அவரது ைரிசனத்ைால்
பாபங்கள் எல்லாம் நீங் கும். ஒரு காலத்ைில் நாரை முனிவர் அங்கு வந்ைார். அப்படி வரும்தபாது பரிமளம்
மிகுந்ை சண்பகமலர்கள் நிதேந்ை மரம் ஒன்தேயும் அைன் அருதக மலர் பகாய்ய வந்ை தைவியர்
ஒருவதரயும் கண்ைார். அந்ை தவைியர், நாரைதரயும் அவர் தகயில் ஏந்ைியிருந்ை மகைி என்ே
வதணதயயும்
ீ
பார்த்ைார். அைன் நாைத்தைக் தகட்டுச் சிேிது தநரம் அங்கிருந்துைான் பசய்து வந்ை
தவதலதயச் பசய்யாமதல இருந்ைார். நாரைர் அவதரப் பார்த்து மதேதயாதன! நீ தகயில் பாத்ைிரதமந்ைி
இங்கு வந்ை காரணம் என்ன? என்று தகட்ைார். அைற்கு தவைியர் உண்தமதயச் பசால்லாமல், நான்
பிச்தசபயடுக்கப் தபாகிதேன் என்ோர். பிேகு நாரை முனிவர் அங்கிருந்து ஈஸ்வரசன்னைியின் உள்தள

பசன்று, இதேவதரத் ைரிசித்து மீ ண்டும் பவளிதய வரும்தபாது தவைியதரக்கண்ைார் அந்ைப் பிராணதரா
நாரைர் அேியாைவாறு பகாய்ை மலதரப் பூஜித்துத் ைன் தகயிலிருந்ை பாத்ைிரத்தை மதேத்துக் பகாண்டு
பவளிதய வந்ைார். இருவரும் சந்ைித்ைார்கள் நாரைர் தவைியதர தநாக்கி, நீர் எங்தகயிருந்து வருகிேீர் என்று
தகட்க அைற்கு அவர் நான் எங்கும் பிச்தச கிதைக்காைைால் தபாகிதேன் என்று பபாய் பசான்னார். நாரைர்
ைமது ஞான ைிருஷ்டியால் நைந்ைதை அேிந்து சண்பக மரத்ைின் அருதக பசன்று மரதம! அந்ை தவைியர்
எங்தக தபானார்! உன்னிைமிருந்து எத்ைதன மலர்கதளக் பகாய்ைார்? என்று தகட்ைார்? ஆனால் தவைியர்
ைன் வரலாற்தே ஒருவரிைமும் பசால்ல தவண்ைாம் என்று ைன்னிைம் பசால்லியிருந்ைால் அந்ை மரம்,
அந்ைப் பிராமணர் யார்? மலர்கள் ஏது? நீர் யாது? என்தன ஏன் இக் தகள்விகதளபயல்லாம் தகட்கிேீர் ?
என்று தகட்ைது. நாரைர் உண்தமதய அேிந்து சிவ சன்னைிதய மீ ண்டும் அதைந்து சிவபபருமான் பூதஜ
பசய்ைிருந்ை மலர்கதளக் கணக்கிட்டுப் பார்த்ைார். நூற்ேிபயாரு மலர்கள் இருந்ைன.

இப்படியிருக்கும்தபாது மற்போரு தவைியர் மலர்கதளக் பகாண்டு வந்து சிவலிங்கப் பபருமாதனப்
பூஜித்ைார், அவதரப் பார்த்ை நாரை முனிவர் நீ யார்? எைற்காக பூதச பசய்கிோய்? இந்ைப் புஷ்பங்கபளல்லாம்
இைற்கு முன்பு யாரால் பகாண்டு வரப்பபற்று பூஜிக்கப்பட்ைன? என்று தகட்ைார். அைற்கு அந்ை தவைியர்
உண்தமதயச் பசான்னார். ஐயா! நான் சைா சிவபூதஜ பசய்து முக்ைியதைய தவண்டி இங்கு வந்தைன்.

இைற்கு முன் இங்கு வந்து பூஜித்ை பிராமணர் இராஜ அனுக்கிரகத்தைப் பபே தவண்டும் என்று
சிவபபருமாதன ைினந்தைாறும் நூற்ேிபயாரு சண்பக மலர்களால் அர்ச்சதன பசய்து அவ்வாதே ராஜப்
பிரியமதைந்து, அரசனால் பசல்வம் பபற்று மற்றுமுள்ள மதேதயாதர வாட்டி வருத்துகிோர். இந்ை
சண்பகமலரின் சிேப்தபக் கண்டு பபருதமயதைந்து இன்னமும் இங்கு வந்து பூஜிக்கிோர், நான் தமாட்சம்
அதையதவண்டும் என்று நான் பூஜிக்கிதேன், என்ோர். நாரைர் உண்தமதயச் பசான்ன அந்ை அந்ைணதரப்
பார்த்து உனக்கு நிரந்ைர முக்ைி கிதைப்பது சத்ைியம் என்று பசால்லி விட்டுச் சிவபபருமானின்

சன்னைிக்குச் பசன்று, சுவாமி! அந்ை அந்ைணன் சண்பகமலரால் உம்தமப் பூஜித்து ராஜப்பிரியத்தையும்
தவைியருக்குத் ைானம் பகாடுக்கும் அருதளயும் பபற்ேைால் பிேதர வருத்துகிோன். இதவபயல்லாம்
சண்பக புஷ்பத்ைின் பூஜா பலன், அத்ைதகய பயதன அந்ைத் துஷ்ைனுக்கு ஏன் பகாடுக்க தவண்டும்!
என்ோர்.
அைற்குச் சிவபபருமான் நாரைதர! அது சண்பக மலர்ப் பூதஜயின் பயன்! சண்பகத்ைால் அர்ச்சதன
பசய்ைவருக்கு தவண்டிய வரங்கதள நாம் பகாடுப்பைில் எந்ைவிை ைதையுமில்தல என்று பசால்லிக்
பகாண்டு இருக்தகயில் ஒரு பிராமண மங்தக துக்கத்துைன் அங்கு வந்து சிவபபருமாதன பார்த்து
சிவசங்கரா, அந்ை துஷ்ை தவைியதன ைாங்கள் ைண்டிக்க தவண்டும். என் வட்டிலிருக்கும்
ீ

பபாருட்கதளபயல்லாம் அவன் பலாத்காரமாகக் பகாண்டு தபாய் விட்ைான் என்று முதேயிட்ைாள். நாரைர்
அந்ை பிராமண மங்தகதய தநாக்கி, மாதை யாரால் உனக்கு இத்ைதகய துன்பம் தநரிட்ைது? நீத ய ஏன்
அழதவண்டும் என்ோர்.
மகானுபாவதர! என் துக்கத்தைச் பசால்கிதேன் காது பகாடுத்துக் தகளுங்கள் என்று பசால்லத்
துவங்கினாள். முனிவதர! என் கணவர் கர்மவசத்ைால் முைமாகி வட்டில்
ீ
இருந்ைார் எனக்கு ஒரு புைல்வி
ைிருமணபருவம் பநருங்கியைால் வ ீட்டில் இருக்கிோள். அவளுக்குகல்யாணம் பசய்யதவண்டிய
அவசியத்ைாலும் பபாருள் இல்லாைைாலும் என் கணவர் அரசனிைம் பசன்று இன்று ைானம் வாங்கினார்.
அைற்காக இத்துஷ்ைதவைியன் என் வட்டில்
ீ
பலாத்காரமாக நுதழந்து அங்கிருந்ை பபாருட்கதளபயல்லாம்
பகாண்டு தபானான். அரசதனா இதவ ஒன்றும் அேியாை அந்ைகதனப் தபால் இருக்கிோன். இந்ை
விஷயத்தை முதேயிட்டும் அவன் தகட்கவில்தல என்ன பசய்வது என்று எனக்கு எதுவும்
தைான்ேவில்தல. என் வட்டிலுள்ள
ீ
பபாருட்கதளபயல்லாம் கவர்ந்து பசன்ே பிராமணன் இங்கு
ைினந்தைாறும் சிவபூதஜக்கு வருகிோன் என்ோள்!
நாரைர் அந்ை மங்தகதய பார்த்து, சுந்ைரி! உன் கணவனுக்கு அரசன் என்ன ைானம் பகாடுத்ைான்? என்று
தகட்ைார்.
அைற்கு அவள் முனிவதர அரசன் பபருஞ் பசல்வத்துைன் உபயதகாமுகி ைானஞ் பசய்ைான் ; அதை இங்தக
பூதஜக்கு வருகிே பிராமணதன பகாடுக்க தவத்து ைான் பகாடுப்பித்ை காரணத்ைால் என் வட்டிற்கு
ீ
வந்ை
அவற்தேக் பகாள்தளயிட்ைான். இந்ை விபரீைநஷ்ைத்தை நான் யாரிைம் பசால்தவன்? நான் என்ன
பசய்தவன்? என் கணவர் இது வதரயில் இத்ைதகய பாப ைானத்தை வாங்கியவர் அல்ல. என்
கன்னிதகக்கு கல்யாணம் பசய்யதவ அத்ைதகய ைானத்தை வாங்கினார், பிராமணதனா அந்ைத் ைானத்ைால்
ைனக்குப் பாைிதயத் ைர தவண்டும் என்று பைாந்ைரவு பசய்ைான். அைற்கு நாங்கள் ைானம் வாங்கியப்
பபாருளில் பாைிதயப் பபற்றுக்பகாள் என்தோம். அவதனா ைானம் மட்டும் தபாைாது. பசுதவயும் பங்கிட்டு
பகாடு என்ோன். பசுதவவிதல மைித்ைலும் பாைியாகப் பங்கிடுவதும் தைாஷமாைலால், அந்ைப் பாவத்தை
ஒழிக்க வழியில்தல என்று நாங்கள் பசான்தனாம், என்ோள்.
நாரைர், சிவபபருமாதன வணங்கி மகாதைவா! இத்ைதகய துஷ்ைப் பிராமணன் தகயால் ைாங்கள் எவ்வாறு
பூஜிக்கப்படுகிேீர் ? இவதனவிைத் துஷ்ைன் ஒருவனுமில்தலதய! முைலில் அரசனிைம் ைானம் வாங்கதவ
கூைாதை அத்ைதகய ைானத்தை வாங்கியவனிைத்ைிதலதய பசுதவ பங்கிட்டுப் பபாருள் வாங்குதவானின்
பாபத்ைிற்கு ஓர் அளவு உண்தைா? என்ோர்.
தகாமஹாத்மியம்

பசுவின் வலது பகாம்பில் கங்தகயும், இைது பகாம்பில் யமுதனயும் மத்ைியபாகத்ைில் சரஸ்வைியும்
முன்காலில் பிரமனும் மத்ைிய பரிவாரங்களுைன் உத்ைிரனும், பின்புேத்ைில் விஷ்ணுவும் பக்கங்களில்
அதநக ைீர் த்ைங்களும் வயிற்ேின் வலது புேத்ைில் முனிவர்களும், இைது புேத்ைில் சகல தைவர்களும்
வயிற்ேின் கீ ழ் சகல நைிகளும் குளம்புகளில் தவைங்களும் பால்மடியில் சமுத்ைிரங்களும், ஆக, பசுதவ
இைமாகக்பகாண்டு உலகம் முழுதமயும் விளங்கும் இத்ைதகய சிேப்தபயுதைய பசுதவப் பூஜித்து

பிரைக்ஷிணம் பசய்ைால் பூப் பிரைக்ஷணம் பசய்ை பலன் கிதைக்கும். பசுதவத் ைானம் பசய்பவன் கைல்
சூழ்ந்ை பயன் கிதைக்கும் பூவுலதகதய ைானம் பசய்ை பயதன அதைகிோன். எனதவ தகா ைானமும்
பூமிைானமும் சம பலமுதையன, பசுவின் சாணத்தையும் தகாமூத்ைிரத்தையும் உட்பகாண்ைவன் சகல
பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுவான். பசுவிைம் பூஜிக்கத் ைகாை இைம் எதுவுமில்தல உலகத்ைில் தகாைானம்
பூைானம் வித்யாைானம் ஆகிய மூன்றும் பவித்ரமானதவ. இதவ நாகத்ைிலிருந்து நூற்ேிபயாரு
ைதலமுதேகதள சுவர்க்க வாசத்ைில் தசர்க்கக்கூடியதவ. பிராயச்சித்ைதம இல்லாை பாங்களும்
தகாைானத்ைில் ஒழியும் பசுவின் ைரிசனம் ஸ்பரிச ைியானம் ஆகியதவ உண்டு பண்ணும் பயதனச்
பசால்ல முடியாது, அைன் பகாம்பில் பபான், குளம்பில் பவள்ளி புட்ைத்ைில் ைாமிரம் கண்களில் பவளம்
கழுத்ைில் ஆபரணம் உைல் முழுவதும் ஆதைகள் இவற்ோல் அலங்கரித்து பால் கேக்கும் பவண்கல

பாத்ைிரத்தைாடும் கன்தோடு நன்ோகக் கேக்கும் இளம் பருவமும் அழகும் பகாண்ை பசுதவ தைசகாலத்ைில்
தயாக்கிமானவனுக்குத் ைானஞ் பசய்ைால் பகாடுத்ைவனுக்கு எவ்வுலகத்ைிலும் துர்லமானது ஒன்றுமில்தல.
இவ்வதகயான தகாைானம் பகாடுத்ைவனுக்குப் பபற்றுக் பகாண்ைவன் பசய்ைிருக்கும் புண்ணியத்ைில்
எட்டுப் பங்கு அைிகப் புண்ணியம் கிதைக்கும் ைாதய விற்ேல். கன்னிதய விற்ேல் தவை விக்கிரயம்
தகாவிக்கிரயம் இந்ை நான்கு பாபங்களுக்கும் பிராய்ச்சித்ைமில்தல.
ஓ சுவாமி இந்ைத் துஷ்ைப் பிராமணன் பசுதவப் பங்கிைச் பசால்கிோதன? இைற்கு என்ன பசய்வது?
ைங்களுக்குப் பக்ைனாக இருப்பைால் ஒன்றும் பசய்யக் கூைவில்தலதய! என்று வருந்ைினார். அதைக் தகட்ை
சிவபபருமான் நாரைதர! நீ என் பிரம பக்ைனாதகயால் உன் மனைில் எப்படித் தைான்றுகிேதைா அப்படிச்
பசய்ைால் அது எனக்குச் சம்மைதம, இவன் என் பக்ைனாதகயால் முன்னால் பாப பலத்தையும் பின்னால்
சிவார்ச்சதன பசய்ை பயதனயும் அதையும்படிச் பசய்யலாம் என்று கட்ைதளயிட்ைார்.

நாரைர் சண்பக விருட்சத்தையதைந்ைார். அைனருதக பசன்று சண்பகமரதம? உன்னிைமுள்ள பல மலர்கதள
நாள்தைாறும் அறுத்துச் பசல்பவன் யார்? உண்தமதய ஒளிக்காமல் பசால் என்ோர் .அைற்கு அந்ை மரம்
ஒன்றும் பைில் பசால்லாைிருக்கதவ நாரைர் தகாபங்பகாண்டு சண்பகமரதம உலகத்ைில் உண்தம என்பது
யாருக்கும் யாவற்றுக்கும் சாைகமானது, உண்தமதயப் தபசினால் இந்ை உலகத்ைிலும் தமாட்ச
உலகத்ைிலும் அசாத்ைியம் என்பது எதுவுமில்தல. அப்படியல்லாமல் நீ அசத்ைியம் கூேியைால் இன்று
முைல் உன் புஷ்பம் உலகத்ைில் சிவபபருமானுக்குப் பூஜாதயாக்யமற்று தபாவைாகுக என்று
சிவனானுக்கிரகத்ைால் சாபங்பகாடுக்கும் தபாது அந்ை துன்மார்க்க தவைியனும் அங்கு வந்ைான். நாரைர்
அவதனக் கண்ைதும் அைா! நீ சண்பக மலரின் சிேப்பினால் சிவபூதஜ பசய்து அரசனிைம் அைிகாரம்
பபற்று, அதநக பிராமணருக்கு பைால்தல பசய்கிோய் நீ இவ்வாறு ராட்சஸ காரியம் பசய்து
பகாண்டிருப்பைால் ராட்சஸனாகக் கைவாய் என்று சாப மிட்ைார். அதைக் தகட்ைதும் அந்ைப் பிரமணன்
நடுநடுங்கி என்ைவற்தே மன்னித்துக் காப்பாற்ே தவண்டும் என்று நாரைரின் பாைங்கதளப் பணிந்ைான்.
அவர் சிவபபருமான் கூேிய வார்த்தைதய மனைில் பகாண்டு அவன் விஷயத்ைில் ையாபசாரூபியாய்
பிராமணா! நான் பசான்னது மாோைாதகயால் நீ அவ்வாதே ராட்சஸ வடிவதைவாய் என்று கூே
அப்தபாதை அவன் விராைன் என்று அசுரானானான். அப்தபாது நாரைர் அவதனப் பார்த்து நீ ஸ்ரீராமருதைய
ைரிசனமதைந்து அவரால் மரணமதைந்து பிேகு சிவனாரின் அருளால் ைிவ்விய உருவமதையக் கைவாய்
என்று சாப விதமாசனமும் கூேினார். அவன் அவ்வாதே சகல உயிரினங்களுக்கும் துன்பமிதழக்கத்ைக்க
விராைனானான். நாரைர் சிவபபருமாதன நமஸ்கரித்து சண்பகத்ைின் மகிதமதய வர்ணித்து அங்கிருந்து
பசன்று விட்ைார்.
ஆதகயால் சண்பக மலர் சிவபூதஜக்கு தயாக்கியதை இல்லாைைாயிற்று என்று அேியுங்கள். இவ்வாறு
சூைமாமுனிவர் கூேினார்.
31. கணபாலன் அவைரித்ை கதை

பரம புண்ணியதன! நாங்கள் தகட்ை விஷயங்களுக்கு நீங்கள் பசான்ன பைில்களிலிருந்து எங்கள்
சந்தைகங்கள் நீங்கின. நீங்கள் வியாசரின் சீ ைர், இது வதரயில் பஞ்சாயைன பூதஜ உத்ைமம் என்றும் இஷ்ை
காமியங்கதளக் பகாடுக்கைக்கது என்றும் பசான்ன ீர்கள். அைில் சிவபஞ்சாயைனம் விஷ்ணு பஞ்சாயைனம்
சக்ைி பஞ்சாயைனம், சூரிய பஞ்சாயைனம், கணபைி பஞ்சாயைனம் என்ே ஐவதகப் பூதஜகதளயும்
பிரைானமாகக் கூேின ீர்கள், கணபைி யாருதைய புைல்வர்? அவருக்கு இத்ைதன மகத்துவம் எப்படி

ஏற்பட்ைது? சிவபபருமான் முைலிய பபருந்தைவர்களுைன் அவர் இருப்பாதனன்? அைிலும் அவதர முற்பைப்
பூஜிப்பது ஏன்? என்று முனிவர் தகட்ைார் சூைபுராணிகர் அதைக் கூேலானார்.
புண்ணிய புருஷர்கதள! உலகத்ைினரின் சுகத்ைிற்காக நீங்கள் தகட்ைைால் அதையும் பசால்கிதேன்.
சிவபபருமான் பர்வை ராஜனின் புைல்வியாக அவைரித்ை பார்வைிதைவிதயத் ைிருமணஞ் பசய்து அதழத்துக்
பகாண்டு, ைிருக்தகலாய மதலதய அதைந்ைார். சில காலம் பசன்ே பிேகு, பார்வைிதைவி ைன்
தைாழிகளாகிய ஜதய. விஜதய, என்பவர்களுைன் விதளயாடிக் பகாண்டிருக்கும் தபாது அத்தைாழியர்களில்
விஜதய என்பவள் பார்வைி தைவிதயப் பார்த்து, அம்மா சிவபபருமானுக்கு நந்ைி, பிருங்கி முைலிய
பிரைமகணங்கள் கணக்கின்ேி இருக்கும்தபாது உங்களுக்கு கணங்கள் ஒருவரும் இல்தலதய! அவர்கள்
ைான் நம் வாசலில் சிவாக்கிதனப்படி காவல் பசய்கிோர்கள். ஆதகயால் அவர்கள் சிவபபருமானின்

கட்ைதளதய ஏற்று நைப்பதைப் தபால உங்கள் கட்ைதளதய ஏற்க மாட்ைார்களாதகயால் நமக்பகன்று
ஒரு தசவகன் இருந்ைால் நல்லது என்ோள். தைாழியின் வார்த்தைதயக் தகட்ைதும் பார்வைி அதை
இைவார்த்தையாகக் பகாண்ைாள். ஒருநாள் பார்வைி தைவியின் அந்ைப்புரத்ைில் நீராடிக்பகாண்டிருக்கும்
தபாது சைாசிவமூர்த்ைியான சிவபபருமான் அங்கு வந்ைார். அவர் நந்ைிதைவரின் வார்த்தைதய ஏற்றுக்
பகாள்ளாமல் உள்தள பசன்ோர். உள்தள வந்ை அவதரக் கண்ைதும் நீராடிக் பகாண்டிருந்ை பார்வைிதைவி
நாணமதைந்து பநளிந்து பசன்று ைன் தைாழி விஜதய கூேியது சரிைான் என்று நிதனத்ைாள். எனதவ
ைனக்கு என்று தயாக்கியமான தசவகன் ஒருவன் இருக்க தவண்டுவது அவசியம் என்றும் அவன் ைன்
கட்ைதளயின்ேி அணுதவக்கூை ைன் அந்ைப்புரத்ைில் அனுமைிக்ககூைாது என்று எண்ணினான்.
ஏவம் விசார்யஸாதைவி ஜலம் ஜக்ராஹபாணிநா
தைஹஸ்ைம் ருைமாைாய த்யாத்வாரூபம் ப்ரதபாஸ் ஸாபம்
நிர்மாய ப்ரணவாகாரம் சதுர்பாஹுந்த்ரி தலாசனம்
ஸுக்லாம் பரைரம் விஷ்ணும் கஜவக்த்ரம் ஸுவாச்ருைிம்
இவ்வாறு தைவி தயாசித்து தகயிதல நீதர எடுத்துக் பகாண்டு உைலில் தைய்த்து உருட்டி ைன் நாைனான
சிவபபருமானின் ைிருவுருதவத் ைியானித்து அதுதபாலதவ பிரணவஸ்வரூபமும் யாதனமுகமும் நான்கு
தைாள்களும் மூன்று கண்களும் மங்கள ரூபமும் உதையவராய் பவண்ணிே ஆதையுடுத்ைி ஸர்வ
வியாபியாய் விளங்கும் கணன் என்னும் புத்ைிரதன உருவாக்கி, உயிர்பகாடுத்து வாயிற்படியில் நிறுத்ைி, நீ
என் உத்ைர வில்லாமல் ஒருவதரயும் உள்தள விைாதை, என்று கட்ைதளயிட்டு நல்ல ஆதைகதளயும்
ஆபரணங்கதளயும் பகாடுத்து நீ ைீர்க்க ஆயுளுதையவனாக இருப்பாய் என்று ஆசீர் வைித்து நீ என்
பிரியபுத்ைிரன் என்று கூேினாள். உைதன உமாபுத்ைிரன் ைன் ைாதயப் பணிந்து அம்மா! உனக்குள்ள
பணிவிதைகதள பயல்லாம் பசய்கிதேன் என்ோர். அதைக் தகட்ைதும் பார்வைி நீ இப்தபாது
துவாரபாலகனாக இரு, என்று ஒரு ைண்ைத்தைக் பகாடுத்து மகிழ்ந்து, முகத்ைில் முத்ைமிட்டு அன்தபாடு
அதனத்து விட்டுத்ைன் அந்ைப்புரத்ைிற்குச் பசன்ோள் அன்று முைல் கணதைவர் பார்வைியின் கட்ைதளப்படித்
ைிருவாயிலில் காவலிருந்து வரலானார்.
ஒருநாள் உமாதைவி ைன் தைாழியருைன் நீராடிக் பகாண்டிருக்கும் தபாது சிவபபருமான் பிரமைகணசகிைராய்
தைவியின் அந்ைப் புரத்ைிற்குவந்து உள்தள நுதழய முயன்ோர். அப்தபாது வாயிற்படியில் காவலிருந்ை
கஜானனர் என் ைாய் நீராடுவைால் உள்தள தபாகக்கூைாது என்று பசால்லித் ைடுத்துத் ைண்ைத்தைக்
தகயில் எடுத்துக் பகாண்ைார். அதைக் கண்ைதும் சிவபபருமான், என்தன யாபரன்று நிதனத்ைாய்? நாதன
சிவன் என்று பசால்லி மீ ண்டும் நுதழய முயலும்தபாது கணபைி தகாபித்துக்தகயில் இருந்ை
ைண்ைாயுைத்ைால் ஓரடியடித்து சிவனாக இருந்ைால் என்ன இப்தபாது ஏன் மீ ண்டும் தபாகிேீர் ? என்று
ைடுத்ைார். உைதன சிவபபருமான் கணபைிதய தநாக்கி, நீ என்தன அேிய மாட்ைாய்! நீ மூர்க்கனாக

இருக்கிோய் உன்தன இங்தக அமர்த்ைினவளுக்கு நான் கணவன் என்று பசால்ல கணபைி மீ ண்டும் அடிக்க
சிவபபருமான் தகாபங்பகாண்டு பிரைம கணங்கதளக் கூவியதழத்து இவன் யார் ? இவன்
துடுக்குத்ைனத்தைப் பாருங்கள் என்று பசான்னார். அப்தபாது பிரைர்மர்கள் துவாரபாலகராயிருக்கும்
விநாயகதரப் பார்த்து நீயார்? நீ ஏன் இங்கு வந்ைாய் உன்தவதல என்ன? என்று தகட்ைார்கள் அைற்கு
கணதனா, நீங்கள் யார் ? இங்தக ஏன் வந்ைீர்கள் தூரப் தபாய் விடுங்கள், என்று அைட்டினார். பிரைம

கணங்கள் அவதரப் பார்த்துச் சிரித்து இவன் யார் பகவாதனப் தபால கடின வார்த்தைகதளப் தபசுகிோதன!
என்று ஆதலாசித்து மீ ண்டும் கணபைிதயப் பார்த்து: அப்பதன நாங்கள் சிவகணங்கள் சிவபபருமான் இட்ை
கட்ைதளதயச் பசய்பவர்கள் உன்தனயும் எங்கள் கணத்தைச் தசர்ந்ைவன் என்று எண்ணியிருந்தைாம். இனி
தூரச்பசல். இங்தக இருந்ைால் நாசமாவாய் என்று அைட்டினார்கள். அந்ை மிரட்ைதலப் பபாருட்படுத்ைாமல்
யாதன முகத்ைார் வாயிதல விட்டு நகராமல் அங்தகதய இருந்ைார். கணங்கள் சிவபபருமானிைம்
நைந்ைவற்தேச் பசான்னார்கள் சிவபபருமான் அவர்கதள தநாக்கி கணங்கதள! நீங்கள் என்ன தபடிகளா?
அவதனத் துரத்துங்கள்! என்ோர்.
பிரைம கணங்கள் மீ ண்டும் வந்து கணதன! உன்தன வாயிற் படியில் காவல் தவத்ைவர்கள் யார்? எங்கதள
மைிக்காமல் நீ பிதழப்பாயா? நரிக்கு சிங்காைனம் கிதைத்ைது தபாலிருக்கிேது! நாங்கள் தபார் பசய்யும்முன்
இங்கிருந்து ஓடிப்தபாய்விடு இல்தலபயன்ோல் மரிப்பாய் என்று மிரட்டினார்கள். அதைக் தகட்டுக்
கஜானனர் தகாபங்பகாண்டு தகயிதல ைண்ைாயுைத்தைத் ைாங்கி இங்கிருந்து தபாகாவிட்ைால் என்
பராக்கிரமத்தைக் காட்டுகிதேன் பாருங்கள் என்று சுழற்ேி அடித்ைார். இவ்விைம் கணநாைரால் அடிபட்ை
சிவகணங்கள், இனி இந்ைத் துவாரபாலகதன எைிர்த்ைால் என்ன விதளயுதமா ? என்று பயந்ைவர்களாய்ச்
சிவபபருமானிைம் விதரந்து பசன்று பபருமாதன! அவன் மிகவும் முரைனாக இருக்கிோன்.
எங்கதளபயல்லாம் ைண்ைத்ைால் புதைத்ைான்! என்று முதேயிட்டுப் பணிந்து நின்ோர்கள். சிவபபருமான்
அவர்கதளப் பார்த்து அவதனா ஒருவன்! நீங்கதளா அதநகர் ஒருவன் அடித்ைான் என்று இத்ைதன தபரும்
ஓடி வரலாமா? நீங்கதளா பிரைமகணங்கள்? உங்களுக்கு வரம்
ீ
இல்தலயா? உைதன பசன்று அவதனத்
துரத்ைிவிட்டு வாருங்கள் என்று புன்னதகயுைன் கூேினார். அைனால் பிரைம கணங்கள் கணபைியிைம்
பசன்று சிறு பிள்தளதயப் தபாலப் தபசுகிோதய! சீக்கிரம் இவ்விைமிருந்து தபாகாவிட்ைால் எங்கள்
பிராகிரமத்தைக் காட்டுகிதோம் பார் என்ோர்கள். இது தபாலப் பலமுதேகள் அவர்கள் பசால்லியும்
கணபாலர் காவலிருந்ை இைத்தை விட்டு நகரவில்தல இைற்குள் அந்ைப்புரத்ைிலிருந்ை பார்வைிதைவியும்
அவளது தைாழியரும் கணபாலருக்கும் பிரைம கணங்களுக்கும் நைந்ை தபச்சுக்கதளக் தகட்ைார்கள்.
இன்தேயைினம் எமது தசவகன் வாயிதலக் காவல் பசய்யாமல் இருந்ைிருந்ைால் சிவபபருமான்
மட்டுமின்ேி மற்ே பிரைம கணங்களும் நாம் நீராடும் தபாது நம் அந்ைப்புரத்ைின் மாளிதகயிலுள்தள
வந்ைிருப்பார்கள். அப்படி எல்தலாரும் வந்ைிருந்ைால் நன்ோக இராது. கணன் நல்ல காரியஞ் பசய்ைான்.
கணங்களுக்கும் கணநாைனுக்கும் வாக்கு வாைம் நைக்கிேது. இதுவதர அவன் ஒருவதரக்கூை உள்தள
விைவில்தல அவர்களது வாய்ச் சண்தை முற்ேி அவர்கள் பஜயித்ைாவது உள்தள வரக்கூடும். அல்லது
விநயத்ைாலாவது உள்தள வரக்கூடும் நமது கணதன பைாந்ைரவு பசய்ைது நம்தம பைாந்ைிரவு பசய்ைது
தபான்ேைாகும் ைாதய! இந்ை சமயத்ைில் நாம் சிேிது கண்டிப்பாக இருக்கதவண்டும். என்று தைாழி
வற்புறுத்ைிக் கூேினாள்.
பார்வைிதைவி கணபைியின் மீ து அபிமானமுதையவளாய் என் நாைராக இருந்ைாலும் சிவபபருமான் நம்
வாசலில் காவலிருப்பவதன ஏன் பைாந்ைரவு பசய்யதவண்டும்? அவதன தவண்டிக் பகாள்ளக் கூைாதைா?
என்று பசால்லி அந்ைத் தைாழிதய கணனிைம் அனுப்பி ஒருவதரயும் உள்தள அனுப்ப தவண்ைாம் என்று
மீ ண்டும் கட்ைதளயிட்ைாள். அந்ைத் தைாழியும் பவளிதய பசன்று கணதனக் கண்டு, நீ பசய்யும் கைதம
சிேப்பானது. நீ ஒருவதரயும் உள்தள விை தவண்ைாம். இந்ைப் பிரைர்கள் உன்தன பஜயித்ைாவது அல்லது
உன்னிைம் நல்வார்த்தை கூேியாவது ைான் உள்தள வருவார்கள்? ஜாக்கிரதை! இது தைவியின் கட்ைதள

என்று பசான்னாள். உைதன கணபைி ைன் ைாயின் ஆதணப்படி கட்டியிருந்ை ஆதைதய இழுத்துக் கட்டிக்
பகாண்டு கிரீைம் ைரித்து, பைாதைதயத் ைட்டி பிரைம கணங்கதள! நாதனா பார்வைி புத்ைிரன், நீங்கதளா
சிவகணங்கள் நாமிருவரும் சமபலமாகச் தசர்ந்தைாம் பசய்யத்ைக்கதை பார்ப்தபாம் இனி உங்களுக்கு உரிய
ஆக்தஞதயச் பசலுத்ைிச் சிவாக்கிதனதயக் காத்துக் பகாள்ளுங்கள், நானும் என்னுதைய ைாயின்
கட்ைதளப்படி நைந்து பகாள்ளுகிதேன். நீங்கள் உள்தள பசல்ல தவண்டுமானால் என்தன பஜயித்ைாவது

என்னிைம் உத்ைரவு பபற்ோவது தபாகதவண்டும் என்று கர்ஜித்ைார். சிவகணங்கள் தவறு வழியின்ேி
சிவபபருமானிைம் மீ ண்டும் ஓடி அவதர வணங்கி, நைந்ைவற்தேபயல்லாம் பசான்னார்கள். அதைக்
தகட்ைதும் சிவபபருமான் தயாசிக்கலானார். நாம் உத்ைிரவு பபற்று உள்தள பசன்ோல் கட்ைதளக்கு
உட்பட்ைவராதவாம். ஆதகயால் நாம் அதனவரும் தபார்புரிய தவண்டுவதை முதே எவ்வாோயினும்
முடியட்டும் என்று முடிவு பசய்து சிவபிரமைகணங்கதள தநாக்கி, நீங்கள் பிரைமகங்களாக இருந்தும் தபார்
பசய்வதை விட்டு தவண்டிக் பகாள்வது யுத்ைமல்ல, பார்வைியின் பசயல் நன்ோக இல்தல! அைற்குரிய
பயதன அவளும் அனுபவிப்பாள் யுத்ைம் பசய்ய தவண்டுவதை யுக்ைமானது என்ோர்.
32. கணபாலர் தபார் புரிந்ை கதை
சிவபபருமானின் கருத்ைிற்கிணங்கப் பிரமைகணங்கள் யுத்ைம் பசய்வதை ைக்கது என்று தபார் பசய்ய
ஆயத்ைமானார்கள் அவர்கள் யாவரும் ஆயுைபாணிகளாய்க் கணபைியிருக்கும் இைத்தை அதைந்ைார்கள்
அவர்கதள கண்ைதும் தபாராட்ைத்ைிற்குத் ையாராகி அவர்கதளப்பார்த்து, சிவனாரின் கட்ைதளதயப்
பரிபாலிப்பவர்கபளல்லாம் வரலாம். நாதனா சிறுவன், ைனியன், ைாயின் கட்ைதளதய ஏற்று நைப்பவன்.
பார்வைி தைவிதய ைனது புத்ைிரனான என் பலத்தைப் பார்ப்பாள். சிவபபருமாதன உங்கள் பலத்தை
பார்க்கட்டும் பலவந்ைர்களும் பாலனுமாகிய நம்மிருவருதைய யுத்ைத்தை நமது ைதலவர்களாகிய
சிவபார்வைிகள் பார்க்கட்டும் நானும் இதுவதரயில் யுத்ைஞ் பசய்ைவன் அல்ல. இப்பபாழுதை தபாருக்கு
வருகிதேன், ஆயினும் இறுைியில் உங்களுக்கு நாணதம உண்ைாகும் நாமிருவருதம பஜயிப்தபாம் என்தோ
தைாற்று விட்தைாம் என்தோ நிதனக்க தவண்ைாம், நீங்கள் பவற்ேி பபற்ோல் சிவபபருமான் பவற்ேி
பபற்ேவராவார் நான் பவற்ேி பபற்ோல் பார்வைிதைவிதய பவன்ேவன் என்று நிதனக்க தவண்டும் என்ோர்.
அதைக் தகட்ைவுைன் பிரைமகணங்கள் தகாபங்பகாண்டு கண்கள் சிவக்க, பற்கதளக் கடித்து ஹுங்காரஞ்
பசய்து பகாண்டு தபார் பசய்ய வந்ைார்கள். அவர்களில் நந்ைிதைவர் முன்தன வந்து கணனுதைய ஒரு
காதலயும், பிருங்கி மற்போரு காதலயும் பிடித்து இழுக்க முயலும்தபாது அவர்கள் இருவருக்கும்

பிள்தளயார் ஒவ்பவாரு அதே விைதவ அவருதைய கால்கதள விட்டு ஓட்ைம் பிடித்ைார்கள். உைதன
கணன் ைன் அருகிலிருந்ை ஓர் இரும்பு உலக்தகயால் சிலர் மண்தைதயயும் சிலரது கழுத்தையும் சிலரது
கால்கதளயும் சிலரது தைாள்கதளயும் அடித்ைார். அதைக்கண்ைதும் சிவ கணங்கள் இந்ைச் சிறுவதன
பஜயிக்க முடியாது என்று எண்ணமிட்ைார்கள் சிலர் ஓடினார்கள், சிலர் பிள்தளயாதர கும்பிட்டு விட்டு
ைப்பித்தைாம் பிதழத்தைாம் என்று சிவபபருமானிைம் ஓடிச் பசன்ோர்கள். அந்ைச் சமயத்ைில்
நான்முகபிரமன் தைதவந்ைிரன் முைலியவர்கள் இந்ைச் பசய்ைிதய நாரைர் மூலமாகச் தகள்வியுற்றுச்
சிவபபருமானுக்குச் சகாயம் பசய்யும் கருத்துைன் அங்தக ைிரண்டு வந்ைார்கள். அவர்கள் சிவபபருமாதன
வணங்கி, மகாதைவா எங்களுக்கு அனுமைி பகாடுத்ைால் நாங்களும் தபாராடுகிதோம் என்ோர்கள். அப்தபாது
கணனால் அடிபட்டு வந்ை பரமைகணங்கள் அங்கு வந்து வருந்ைி முதேயிட்ைார்கள். சிவபபருமான்

பிரமதைவன் தநாக்கி நான்முகதன! நீ அவனிைம் பசன்று தபார் தமலும் நிகழாைவாறு அவதன இைமான
வார்த்தைகளால் வசப்படுத்ைிக் பகாள்ள தவண்டும் என்ோர்.
பிரமதைவன் மற்ே முனிவர்களுைன் கணபாலன் இருக்குமிைத்ைிற்கு வந்ைார், அவர் வந்ைதுதம பிள்தளயார்
அவரது மீ தசதய பிடித்துப் பேிக்க பிரமன் அந்ை வலிதயத் ைாங்க மாட்ைாமல், நான் உன்தனாடு தபார்
பசய்ய வரவில்தலதய? என்று அலேினார் கணன் இரும்புலக்தகதயக் தகயிபலடுக்க பிரம தைவனும்
மற்ேவர்களும் அங்கிருந்து ஓட்ைம் பிடித்ைார்கள் அவர்கள் சிவபபருமானிைம் பசன்ே முதேயிை பபருமான்
தகாபங் பகாண்டு, இந்ைிரன், சுப்பிரமணியர் முைலிய பிரைமர்கள் பூைபிதரை தபசாசங்கள் யாவதரயும்
கணனுைன் தபார் பசய்யச் பசால்லி உத்ைரவளித்ைார்.
அத்ைதகய கட்ைதளதயப் பபற்ேதும் அவர்கள் ைத்ைம் ஆயுைங்களுைன் யுத்ைம் புரியத் பைாைங்கினார்கள்
அவர்கள் பசலுத்ைிய ஆயுைங்கள் எல்லாம் உலகம் முழுவதும் பரவிமதேந்ைன அந்ைச் சமயத்ைில்
அந்ைப்புரத்ைில் இருந்ை பார்வைி தைவி இரண்டு சக்ைிகதளச் சிருஷ்டித்துத் ைனியனாகப் தபார் புரிந்து
பகாண்டிருந்ை கணனுக்குத் துதணபசய்ய அனுப்பி தவத்ைாள். அைில் ஒரு சக்ைி பயங்கரமான உைலும்
கருநிே தமனியும் மதல தபான்ே முகத்ைில் குதக தபான்ே ைிேந்ை வாயும் பகாண்ைவளாக இருந்ைாள்.

மற்போரு சக்ைி மின்னதலப் தபான்ே ரூபமும் அதநகம் தககதளயுதையவளாகவும் வந்து தைவர்கள்
எய்யும் ஆயுைங்கதளபயல்லாம் ைன் வாதயத் ைிேந்து விழுங்கிலானாள். பிள்தளயாதரா
இரும்புலக்தகயால் அடித்து தைவர்பதை பவள்ளத்தைக் கலக்கினார் இைனால் தைவர்கள் மனங்கலங்கி
இனி என்ன பசய்தவாம். எங்தக தபாதவாம். என்று புலம்பி வருந்ைினார்கள். அப்தபாது அரம்தப, தமனதக
முைலிய அப்சரசுகள் சந்ைன மலர்கதளக் தகயில் ஏந்ைி ஆகாயத்ைிலிருந்து தூவினார்கள். நாரைர்

முைலிதயார் கணபாலன் தபார் பசய்யும் வரத்தையும்
ீ
ஆற்ேதலயும் பார்த்து மகிழ்ந்ைார்கள் இத்ைதகய
வரதன
ீ
நாம் கண்ைதை இல்தல. பிரளயகால ருத்ைிரதன இவ்வாறு வந்ைிருக்கிோன் என்று முனிவர்கள்
பாராட்டிக் பகாண்டிருக்கும் தபாதை கைல் சூழ்ந்ை பூமி முழுதும் குலுங்கியது ஏழு கைல்களும் நிதல
கலங்கின நவக்கிரக மண்ைலத்தையுதைய ஆகாயம் பிளவதையலாயிற்று யாவரும் மனம் மருண்ைார்கள்.
இந்ைிராைி தைவர்களும் பிரமை கணங்களும் ஓடினார்கள் அப்தபாது ஆறுமுகப் பபருமான் சக்ைியர்
இருவரால் அடுத்ை தசன்னியம் ஒழியமிகுந்ைவர்கதள அதழத்துக் பகாண்டு சிவசன்னைிதய அதைந்து
நமஸ்கரித்து ைந்தைதய! அந்ைக் கணனுதைய வல்லதமதயச் பசால்ல முடியாது! அவதனப் தபான்ே
ஒருவதன இதுவதர கண்ைதும் இல்தல தகள்விப்பட்ைதும் இல்தல. இவதனத் ைாங்கள் எைிர்த்து
அைக்காவிட்ைால் மஹாப்பிரளயம் உண்ைாகும் என்று பசால்லதவ சிவபபருமான் தகாபங் பகாண்டு,
அப்படியாயின் நானும் வருகிதேன் என்று புேப்பட்ைார் தைவர்கள் அவதரப் பின் பைாைர்ந்ைார்கள்.
அப்தபாது நாரைர் புன்முறுவலுைன் சிவபபருமாதன தநாக்கி, மதகஸ்வரா! அவன் பகால்லத்
ைக்கவனல்லன், அவன் சிறுவன் ைனித்து இருந்து ைாயின் கட்ைதளதய நிதேதவற்றுபவன். அவதன
வசப்படுத்ைினால், ÷க்ஷமம் உண்டு, ஆதகயால் அவதன எப்படியாவது சிதநகம் பசய்து பகாள்வதை நல்லது.
என்ோர். அவர் வார்த்தைதய சிவபபருமான், மறுத்துவிட்டுப் தபார் புரியச்பசன்ோர்.
கணபாலதனக் கண்ைதும் அவர் வியப்புற்று இவதன வஞ்சதனயாலடிக்கா விட்ைால் இவதன
பஜயிக்கதவ முடியாது என்று கருைி பதைவரிதசகளின் நடுவில் இருந்ைார் நிர்குணராகிய சிவபபருமான்
விஷ்ணு முைலியவர்களுைன் யுத்ைம் புரியவந்ைதைக் கண்டு தைவர்கள் மகிழ்ந்ைார்கள். விஷ்ணு

சிவபபருமாதன தநாக்கி சிவபபருமாதன, நான் இவதன தமாகப் படுத்துகிதேன். அப்பபாழுது நீங்கள்
இவதன அடிக்க தவண்டும், ைந்ைிரத்ைாலன்ேி இவதன பவல்லமுடியாது. என்ோர் அப்தபாது சக்ைிகள்
இருவரும் மதேந்ைார்கள் விஷ்ணுவின் எைிரில் கணபாலன், கபை நாைக சூத்ைிரைாரி என்ே பபயருக்தகற்ப
கபைஞ் பசய்ய நிதனப்பவதன! என்று ஏளனமாகச் சிரித்துத் ைம் தகயிலிருந்ை இரும்புலக்தகயால்
விஷ்ணுதவ அதேய சிவபபருமான் ைம் கரத்ைில் இருந்து சூலாயுைத்ைால் ைடுத்து தகாபங் பகாண்டு
கணதனத் ைாக்க முற்பட்ைார். அப்தபாது அவர் தகயிலிருந்ை சூலாயுைம் தக நழுவி விழ அவர் பிநாக
வில்தல ஏந்ைி நின்ோர். கணபாலன் அந்ை வில்தலயும் ைம் பாரிசத்ைால் பபாடிபைச் பசய்ைார், அந்ைப் பரிச
ஆயுைம் ஐந்து கரங்களிலும் ஒரடியடிக்க மற்ே ஐந்து கரங்களால் தவபோரு குலத்தை ஏந்ைினார்
சிவபபருமான் அப்தபாது அவர் நாதம இவனால் இவ்வாறு சங்கைப்படுதவாமானால் மற்தேய தைவர்களும்
கணங்களும் இவனுக்கு எம்மாத்ைிரம்? என்று எண்ணமிட்ைார் அப்தபாது விஷ்ணு அவதர தநாக்கி தகலாச
நாைதர! உைலுருவம் அழகு ஆகிய இவற்ேில் இந்ைச் சிறுவனுக்கு ஈைானவர் எவருமில்தல! என்று
வியந்துதரத்ைார், கணன் ைன் பரிசாயுைத்தை விஷ்ணுவின் மீ து பிரதயாகிக்க அந்ை ஆயுைம் விஷ்ணுவின்
சக்கரத்தைப் பபாடிப் பபாடியாக்கியது விஷ்ணு தவபோரு சக்கரத்தை ஏந்ைிப் தபாராைத் பைாைங்கினார் .
கணபாலன் ைன் இரும்புலக்தகதய அவர் தமல் விடுத்து மல்யுத்ைஞ் பசய்யலானார், அப்தபாது
சூலபாணியான சிவபபருமான் கணனுக்கு பின்புேமாகச் பசன்று கணதனப் பாசத்ைால் இறுக்கி பூமியின்
தமல் வழ்த்ைினார்.
ீ
இவ்வாறு கணபாலன் பாசத்ைால் கட்டுண்ைதைப் பார்த்து தைவர்களும் கணங்களும்
மகிழ்ச்சியதைந்ைார்கள். இந்நிகழ்ச்சிதயக் கண்ை நாரை முனிவர் உைதன பார்வைி தைவியிைம் விதரந்து
பசன்று ஓ பஜகன்மாைா! இப்தபாது சிவபபருமான் பாசத்ைால் கணதனக் கட்டி மூர்ச்தசயதையச் பசய்து
விட்ைார், நீ இந்ைச் சமயத்ைில் ைன்மானம் காத்துக் பகாள்ள தவண்டும். என்று கலகஞ்பசய்து விட்டு

அங்கிருந்து மதேந்து தபானார். தைவர்கள் பஜயபஜய சங்கரா! என்று பவற்ேி முழக்கமிட்டு ஆன்ந்ைத்ைால்
குைித்ைார்கள். முனிவர்கதள! இனி பார்வைி தைவி பசய்ைனவற்தே பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
33. கணபைி பட்ைாபிதஷகமும் விரைமும்

முனிவர்கதள! சிவபபருமான் கணபைிதயப் பாசத்ைால் கட்டி மூர்ச்தசயதையச் பசய்ைதை நாரைர் மூலம்
அேிந்ை பார்வைி தைவி மிகவும் தகாபங்பகாண்டு இனி, என்ன பசய்தவன்? எங்கு தபாதவன்? பிரளயத்தைச்
பசய்ய தவண்டி வந்ைதை? என்று துக்கித்து, அதநகம் ஆயிரம் சக்ைிகதள உண்ைாக்கினாள். அச் சக்ைிகள்
மஹாதைவிதயப் பணிந்து, நாங்கள் பசய்ய தவண்டிய காரியம் என்ன? கட்ைதளயிை தவண்டும் என்று
தகட்ைார்கள். அவர்கதள பார்வைிதைவி தநாக்கி, நீங்கள் சிேிதைனும் தயாசிக்காமல் இந்ை சமயத்ைில்

தைவர்கள், முனிவர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள் முைலானவர்கதள அழித்து மகாப்பிரளயத்தைக் கிளப்பிவிை
தவண்டும்! என்னுதையவன் என்றும் பிேன் என்றும் பார்க்க தவண்டுவைில்தல என்றும் கட்ைதளயிட்ைாள்.
உைதன கற்பாந்ைரத்ைில் பசய்யும் சங்காரத்தைப் தபாலவும் பிரமன் விஷ்ணு ருத்ைிரன், இந்ைிரன், குதபரன்
சூரியன், சுப்பிரமணியன் என்று தயாசிக்காமல் அகப்பட்ைவர்கதள ஆங்காங்தக அவர்கதள வாயிற்தபாட்டு
கபள ீகரம் பசய்யவல்ல சக்ைிகளில் சிலர் வாதயத் ைிேந்து பகாண்டும் சிலர் பயங்கரமாகவும் சிலர்
ைதலதய ஆட்டிக் பகாண்டும் பலவாறு யுத்ைம் பசய்ைார்கள் அந்ைச் சமயத்ைில் அந்ைச் சம்காரத்
பைாழிதலப் பார்த்து விஷ்ணு முைலான தைவர்களும், முனிவர்களும் ஐதயா! மஹாப்பிரளயமாக
இருக்கிேதை! இது அகாலத்ைில் சம்பவித்ைதை நாம் பிதழப்பது கடினம், ஆகா என்ன பசய்தவாம்? ஏது
பசய்தவாம்? என்று தயாசித்து விட்டு இந்ை மகாப்பிரளயம் பார்வைிதைவி கருதண பசய்யக் கருைினாலன்ேி
அைங்காது என்று பசால்லிக் பகாண்டிருக்கும்தபாது ஒரு சக்ைி சிவபபருமானின் இடுப்பில் ஓங்கி

அடித்ைாள். அைனால் சிவபபருமான் மிகவும் வருந்ைி பார்வைியிைம் பசன்று. இது என்ன என்று தகட்ைவுங்
சக்ைியற்று இருந்து விட்ைார். சக்ைிகள் ைராைரமின்ேி யாவதரயும் துன்புறுத்ைினார்கள் நாரை முனிவர்
அப்தபாது தைவர்களுக்பகல்லாம் நன்தம பசய்யக் கருைி, பிரமா முைலான தைவர்கள் இருக்கும் இைத்ைிற்கு
வந்து பமல்ல ைதலநீ ட்டி அவர்கதளாடு கலந்து என்ன பசய்யலாம்? என்று ஆதலாசித்துவிட்டு ஆகா! இனி
பார்வைி தைவிக்குத் ைதய வரச்பசய்யாவிட்ைால் நமக்குச் சுகம் உண்ைாவைில்தல என்று கூேினார்.
அவதர தைவர்கள் உற்று தநாக்கி நாரைதர! நீங்கதள அதைச் பசய்வைற்கு ைகுந்ைவராைலின் ைதய பசய்து
அந்ைப் பார்வைிதைவியிைம் பசன்று தைவியின் தகாபத்தைத் ைணியச் பசய்யும்! என்று விநயத்துைன்
கூேினார்கள். நாரைர் சில முனிவர்களுைன் பார்வைிதைவியிைஞ் பசன்று யாவரும் ஒன்றுகூடி பின்வருமாறு
தைாத்ைிரஞ் பசய்ைார்கள்.
ஜகைம்ப நமஸ்துப்யம் பரக்ருத்தயதை நதமாஸ்துதை
அபர்நாதய நமஸ்துப்யம் கிரிஜாதய நதமாஸ்துதை
பவாந்தயதை நமஸ் தசவ துர்க்காதயதை நதமாஸ்துதை
பத்ராதயதை நமஸ்துப்யம் ப்ரக்ருத்தயதை நதமாஸ்துதை
சண்டிகாதய நமஸ்துப்யம் காத்யாயன்தய நதமாஸ்துதை
ஜகன்மாைா! பிரகிருைி ரூபிதய! சருகு பக்ஷணமுமின்ேித் ைவஞ் பசய்பவதள! பர்வைராஜபுத்ைிரிதய,
பவானிதய, துர்க்க ஸம்ஹாரிதய சகல ஜகத்துக்கும் மங்களஞ் பசய்பவதள, முைலாகவுள்ளவதள,

சண்ைமுண்ை சம்ஹாரிதய காத்யாயனிதய உனக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்று துைி பசய்ைதும்
பார்வைி தைவி அவர்கதளப் பார்த்து ஒன்றும் பசால்லவில்தல. அைனால் முனிவர்கள் அதனவரும்
பயந்து, அவளது ைிருவடியில் வழ்ந்து
ீ
வணங்கி ைாதய சிவபபருமானும் நாங்களும் மிகவும்
கஷ்ைத்தையதைந்தைாம். ஆதகயால் ஸம்ஹாரத்தை நிறுத்ைி சாந்ைமதைய தவண்டும். நாங்கள்
அதனவருதம உன்னால் பதைக்கப்பட்ைவர்களாதகயால் சாந்ைமதையதவண்டும் மன்னிக்க தவண்டும்
என்று பிரார்த்ைதன பசய்ைார்கள்.
அைனால் பார்வைிதைவி ையவு பசய்யக் கருைி என் புத்ைிரன் கணபாலன் மூர்ச்தச பைளிந்து எழுந்ை பிேகு
இந்ை சம்ஹாரம் நிற்கும் அதுவதரயில் சம்ஹாரம் நைந்தைைீரும். ைாயான என் கட்ைதளதய முன்னிட்டுத்
ைனியாகவும் சிறுவனாகவும் ஒருவனாகவும் இருந்து என் அந்ைப்புரத்தை காவல் பசய்ைவன். அவனுக்கு
எைிராக நீங்கள் அதனவரும் ஒன்று ைிரண்டு தபார் பசய்ைது முதேயற்ே பசயல் நீைியற்ே பசயல்
ஆதகயால் உங்கள் யாவராலும் அவன் பூஜிக்கப்படுபவனாய்ச் சகலருக்கும் முைற்கைவுளாக இருந்ைாலன்ேி
நான் பசய்யும் சம்ஹாரம் ஒழியாது. நீங்களும் சுகமதையமாட்டீர்கள் என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார்.
அவர்கள் அதனவரும் தைவியிைம் விதைபபற்றுச் சிவபபருமாதனயதைந்து நிகழ்ைனவற்தேச்
பசான்னார்கள். சிவபபருமானும் விஷ்ணு முைலான தைவர்களும் அதைக்தகட்டு ைீவ ிரமாக ஆதலாசித்து

விட்டு இப்பபாழுது உலகங்களுக்கு ÷க்ஷமம் உண்ைாவதை முக்கியமாகும் ஆதகயால் பார்வைிதைவியின்
விருப்பப்படி நைப்பதுைான் நன்தமதயத் ைரும் என்று ைீர் மானித்ைார்கள் பிேகு சிவபபருமான் சஞ்சீவி
முைலிய சகல அவுஷைங்கதளயும் பகாண்ை துதராணாசலய என்ே மதலதயத் ைம் முன்னால் வர
தவண்டும் என்று நிதனத்ைார், உைதன சஞ்சீவகரணம் முைலிய மருந்து மூலிதககள் நிதேந்ை அந்ை மதல
அங்கு வந்து தசர்ந்ைது அைிலுள்ள மூலிதககள் படிந்ை காற்று வசியது.
ீ
அைனால் தபாரில் உயிர் ஒழிந்ை
தைவ, முனி பிரைமகணங்கள் உயிர் பபற்று எழுந்ைார்கள். அப்தபாது பாசத்ைால் கட்டுண்டு

மூர்ச்சித்துக்கிைந்ை கணபாலதனப் பார்த்ை சிவபபருமான் வருந்ைிப் பாசத்தை அகற்ேித் ைனது
ைிருக்தகயால் அவனது ைிருதமனிதய ைைவினார். அக்கணதம கணபாலன் மூர்ச்தச பைளிந்து என்
இருப்புலக்தக எங்தக? என்னுைன் தபார் பசய்ை அந்ை விஷ்ணு எங்தக? அவதனக் பகால்ல தவண்டும்
என்று அதேகூவிக் பகாண்தை ைன் இரும்புலக்தகதயக் தகயிதல தூக்கி நின்ோன். இந்ைிரன் முைலான
தைவர்களும் நாரைர் முைலான முனிவர்களும் கணன் மூர்ச்தச பைளிந்து எழுந்ைது கண்டு மகிழ்ந்து,
சிவபபருமான், மஹாவிஷ்ணு பிரமன் முைலிய முப்பபருந்தைவர்கதளப் பார்த்து , இனி பார்வைி தைவியார்
தகட்ை காரியங்கள் எல்லாம் உங்களால் பசய்து முடிய தவண்டும் என்ோர்கள்.
இத்யாதலாச்ய ஸங்கரஸ்ச தலாகாநாம் ஸுகதஹதுகாம்
ஸஞ்ஜீவகரண ீ யுக்ைத்தராணா சலமதமய ைீ
ஸ்மரணா தைவஸகிரிராகத்வ ஸ்மஸ்ைிைஸ்ைைா
ஸங்கரஸ்ைவாக ைஸ்ஸத்ய பாஸதமாச நதமாைதநாத்
ஸஞ்ஜீவகரண ீ வாயுப்ரசார வஸைஸ்ைைா
ஸிவஸ்ய சகரஸ்பர்ஸாத் ஸஞ்ஞாம் லப்த்வ கணஸ்த்ைா.
பரிகம் க்வாத்ய விஷ்ணு; க்வஹந்மயைாம் ஹந்யைாமிைி
உக்த்வாமுஸல மாைாய ஸ்ைிதைாதுரி கதணாத்ைம
இந்ைராத்யா நாரைாத்யாஸ்ச கணம் வக்ஷயமுைாந்விைா
ீ
ப்ரஸம் ஸந்ைஸ்ைைா தைவாஸ்ஸிவம் விஷ்ணும் விைிந்ைைா
இவ்வாறு தைவர்கள் கூேியதைக் தகட்ை பிருமா முைலான தைவர்கள் நாம் அதனவரும் எப்படிச்
சிவனாரின் கட்ைதளயால் சஞ்சரிக்கின்தோதமா, அத்ைதகய பரிபூரண தைஜஸானது தவை மந்ைிர
சம்பந்ைத்ைால் இந்ைக் கணனுக்கு உண்ைாக தவண்டும். என்று அபிமந்ைிரித்து சுந்ைராகாரமுதைய கணதன
பிரமை கணங்களும் யக்ஷர்களும் விஷ்ணு முைலான தைவர்கள் அதனவரும் கணநாைராக இருக்கும்படி
பட்ைாபிதஷகம் பசய்து ஆதையாபரண அலங்காரஞ் பசய்து, அவதன அதழத்துக் பகாண்டு பார்வைியிைம்
பசன்று காண்பித்ைார்கள். பார்வைி தைவி கணதன வாழ்த்ைி அவன் உைதலத் ைனது ைிருக்தகயால் ைைவி
மகதன! நீ மிகவும் வருந்ைித் ைன்யனானாய், கைதமதய நிதேதவற்றுவைில் கண்ணியமாக இருந்ைாய்
இன்று முைல் யாவராலும் நீ மிகவும் முன்னைாக பூஜிக்கத் ைக்கவனாகுக , உன் முகத்ைில் சிந்தூரம்
அணிந்ைிருப்பைால் சிவப்பு சந்ைனத்ைால் பூஜிக்க நீ மகிழ்வாயாக , உன்தனச் பசம்மலர்கள் சந்ைனம்
தநதவத்யம் நீராஞ்சனம், ைாம்பூலம், அர்க்கியம், பிரைக்ஷிணம், நமஸ்காரம் முைலியவற்தோடு
பூஜிப்பவர்களுக்கு சகல காரியசித்ைியும் தககூடும். இைில் ஐயமில்தல என்று பசால்லித் ைான் முன்பு
தகாபித்துப் பிர தயாகித்ை சக்ைிகதள ைிருப்பியதழத்து இனி யுத்ைம் தவண்ைாம் என்று அச்சக்ைிகதள
ைன்னிைத்ைிதலதய ஒடுக்கிக் பகாண்ைாள் இப்பபாழுதை தைவர்களுக்குச் சுகம் உண்ைானைால் இந்ைிராைி
இதமயவர்கள் பார்வைி தைவிதய பலவாறு துைித்து சிவபபருமாதன அதழத்துக் பகாண்டு தபாய்
தைவியாருைன் இதணந்ைிருக்கச் பசய்து இருவதரயும் சந்தைாஷப்படுத்ைி. சிவபபருமானது
ைிருத்பைாதையின் மீ து பிள்தளயாரான விநாயகதர யாதன முகப்பிள்தளயாரின் ைதல மீ து ைன்
ைிருக்தகதய தவத்து தைவர்கதள தநாக்கி இவன் என் பிள்தள என்று கூே கதணசர் சிவபபருமானது
ைிருத்பைாதையிலிருந்து இேங்கி எைிர் நின்று சிவபபருமாதனயும் பார்வைிதைவிதயயும் வணங்கி

தைவர்கதள தககுவித்து சிவபபருமாதன தநாக்கி தைவதைவா! நான் பசய்ை குற்ேத்தை மன்னிக்க
தவண்டும் என்ோர் சிவபபருமான் அங்கிருந்ை தைவர்கதளப் பார்த்து, பிருமதன! விஷ்ணுதவ நாம்
உலகத்ைில் பூஜிக்கப்படுவதைப் தபால இக் கதணசனும் யாவராலும் பூஜிக்கப்பைதவண்டும் , தமலும்
இவ்விநாயகதன முைலில் பூஜித்து, நம்தமப் பின்னால் பூஜித்ைால் ைான் நாதம மகிழ்தவாம். இவதனப்
பூஜிக்காைவர்களுக்கு காரியங்கள் சித்ைியாகாது என்ோர்.

அைன் பிேகு சிவபபருமாதன முைலில் கணபைிதயப் பூஜித்ைார். இரண்ைாவைாக அவதர விஷ்ணுவும்,
மூன்ோவைாகவும் பிருமதைவனும், நான்காவைாகப் பார்வைியும் பிேகு தைவர்கள் அதனவருமாக மிக்க
மகிழ்ச்சியுைன் அவதரப் பூஜித்ைார்கள். சிவபபருமான் கதணசருக்குப் பல வரங்கதளக் பகாடுத்து உன்
பபயர் விக்நஹந்ைா(விக்கினங்கதளப் தபாக்குபவன்) சகல கணங்களுக்கு ைதலவனான நீ
பூஜிக்கத்ைக்கவனாக தவண்டும் என்று கூேினார். உைதன சிவ கணங்கள் மங்கள வாத்ைியங்கதள
முழங்கினார்கள், தைவமங்தகயர் நைனமாடி இன்னிதசப் பபாழிந்ைார்கள். சிவபபருமான் மீ ண்டும்

கணபைிதயப் பார்த்து பாத்ைிரபை மாச சுக்கில பக்ஷ சந்ைிதராைய சமயத்ைில் இரவு முைற்சாமத்ைில்
உச்சஸ்ைக் கிரஹஞ்சக தயாகத்ைில் பார்வைி தைவி விக்தனஸ்வரதன நிர்மித்ைைால் அந்ைச் சமயத்ைில்
விக்தனஸ்வரதன பூஜித்ைல் உத்ைமத்ைிலும் உத்ைமமாகும். அன்று முைல் மறு வருஷம் வருகிே அந்ைத்
ைிைி வதரயில் பிரைி சதுர்த்ைிகளிலும் விரைத்தை நியமந் ைவோமல் என் கட்ைதளப்படிச் பசய்யதவண்டும்
இப்படிச் பசய்பவர்களின் குடும்பம் சகல சவுகரியங்கதளயும் பபற்றுச் சுகமாக இருக்கும் என்று கூேினார்.
மார்க்கசீரிஷ கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்ைி நாளன்று அைிகாதல உையத்ைில் நீராடிக் குளித்து ஒரு
பிராமணதனத் ைான் பசய்யவிருக்கும் கணபைி பூதஜக்கு இராத்ைிரி உபதயாகப்படும்படி நியமித்து ைான்
முழுவதும் உண்ணாவிரைத்தைாடு உபவாசமிருந்து அந்ைப் பிராமணதனக் கணபைியாகப் பாவித்து,
தூர்வத்ைால் பூஜித்து இரவு ஒரு ஜாமங்கழித்ை பிேகு ஸ்நானஞ் பசய்து பபான் முைலிய
உதலாகங்களாலாவது அல்லது பவளத்ைாலாவது அல்லது பவள்பளருக்க மரத்ைாலாவது மண்ணாலாவது
கணபைிப் பிரைிதம பசய்து அைற்கு பிராணப் பிரைிஷ்தை முைலிய நியைியுைன் கந்ை, புஷ்ப, தூப
ைீபங்களால் பூஜிக்க தவண்டும். பிேகு அவரது கீ ரிைத்ைில் விளங்கும் பாலச் சந்ைிரதனப் பூஜிக்க தவண்டும்,
பிேகு அந்ைப் பிராமணதனப் பூஜித்து அவனுக்கு இன்சுதவயுைன் கூடிய அன்னம் இட்டுத் ைானும்
உப்பில்லாை இனிய அமுதைப் புசிக்க தவண்டும் இவ்வாறு மறு சதுர்த்ைிகளிலும் பசய்து வந்து வருை
முடிவில் விரை பூர்த்ைிக்காக உத்ைியா பனமாக பன்னிரண்டு தவைியருக்கு அன்னமிை தவண்டும். இந்ை
விரைத்ைில் ைன் சக்ைிக்தகற்பத் ைிரவியதலாபம் பசய்யக் கூைாது. அஷ்ைைளபத்மம் எழுைி அைில் ஒரு
கலசத்தை அதமத்து, அைில் விக்தனஸ்வரதர ஆவாஹனம் பசய்து தூப ைீபாைிகளால் பூஜித்து தஹாமம்
பசய்து இரண்டு சுமங்கலிகளுக்கும் இரண்டு பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் அன்னம் அளித்து பூஜித்து விைிப்படித்
ைான் இரவு முழுவதும் விழித்ைிருந்து வாத்ைிய தகாஷங்களுைன் உத்சவம் பசய்து மந்ைிரபுஷ்பம்
சமர்ப்பித்து அன்புைன் பைாழுது ைன் இஷ்ைங்கதளச் பசால்லிக் பகாள்ள தவண்டும். மறுநாள்
விடியற்காதலயில் மீ ண்டும் வழிபாடு இயற்ேி நான் பூஜிக்கும் தபாது தைவரீர் எழுந்ைருள தவண்டும்
என்று விசர்ஜனம் பசய்ய தவண்டும். இவ்வாறு விரைமிருப்பவர் மனைிலுள்ள தகாரிக்தககதள
அதைவார்கள். பக்ைிதயாடு பசஞ்சந்ைனம் சுதவைாக்ஷதை உபசாரம் முைலியவற்தோடு பூசிப்பவர்கள் சகல
காரிய சித்ைியும் பபற்று எல்லா விக்கினங்களும் துன்பங்களும் நீங்கப் பபறுவார்கள், இந்ை விரைம் எல்லா
வர்ணத்ைவரும் பபண்களும் பதக பவல்ல விரும்பும் அரசர்களும் பசய்வார்களாக! என்று சிவபபருமான்
ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார். இந்ைச் சமயத்ைில் அதனவரும் பிள்தளயாரான கணநாைதரப் பூஜித்து

வழிப்பட்ைார்கள் ைன் புைல்வனுக்கு தநர்ந்ை ஏற்ேத்தைக் கண்டு பார்வைிதைவி அதைந்ை மகிழ்ச்சிதய
எழுத்ைாலும் பசாற்களாலும் பசால்ல ஒருவராலுதம முடியாது. அப்தபாது தைவவாத்ைியங்கள் முழங்கின
தைவர்கள் மலர் மாரி பபாழிந்ைார்கள் உலகங்கள் யாவும் மகிழ்ந்ைிருந்ைன.
34. விநாயகர் வலம் வந்ை கதை
ைவஞானிகதள! தைவர்களும் முனிவர்களும் சிவனாரின் கட்ைதளதய ஏற்றுச் சிவனாதரயும் பார்வைி
தைவிதயயும் கதணசதரயும் புகழ்ந்து எத்ைதகய பபரிய யுத்ைம் உலகதம சம்ஹாரமாகத் ைக்கைாக
நிகழ்ந்து விட்ைது என்று பசால்லிக் பகாண்டிருந்ைார்கள். சிவகணங்களும் சிவபபருமானும் உலகங்கள்

பிதழத்ைற்காக மகிழ்ந்ைார்கள். பார்வைிதைவியின் தகாபமும் ைணிந்ைது. மகாவிஷ்ணுவும் பிருமதைவரும்
சிவபபருமானிைம் விதைபபற்று ைத்ைமது உலதக அதைந்ைார்கள். நாரைரும் பார்வைிதைவிதயப் புகழ்ந்து
பாடிவிட்டு ைம் சஞ்சாரத்ைிற்குச் பசன்று விட்ைார் என்ோர் சூைபுராணிகர்.
மாைவதர! கணபைியின் வரலாற்தேச் பசால்லிக் தகட்தைாம் ஆயினும் அவருதைய ைிவ்விய சரிைங்கதளக்
தகட்க நாங்கள் தமலும் ஆவலாக இருக்கிதோம். என்ோர்கள் தநமிசாரண்ய முனிவர்கள்.

சூைபுராணிகர் கூேலானார்
முனிவர்கதள! சிவபபருமானும் பார்வைிதைவியும் கதணசரிைம் அைிக வாஞ்தச பகாண்டு, அவதர
விதளயாட்ைாகதவ வளர்த்ைார்கள், கதணசரும் ஆறுமுகனும் ைாய் ைந்தையருக்குப் பணிவிதை பசய்து
அவர்களுக்குப் பிரியம் விதளவித்ைார்கள்.

வளர்பிதே நிலதவப்தபால் இரண்டு சதகாைரரிைமும் நட்பு பபருகிற்று இந்நிதலயில் பார்வைி
பரதமஸ்வரர் இருவரும் ைங்கள் புைல்வர் இருவருக்கும் எப்படித் ைிருமணஞ் பசய்ய தவண்டும் என்பது
பற்ேிப் தபசிக் பகாண்டிருந்ைார்கள். அப்தபாது அவர்கள் தபசுவதைக் தகட்ை கதணசரும் முருகரும்
ஆச்சரியமதைந்து எனக்கு ைான் முைலில் கல்யாணம் ஆக தவண்டும் எனக்தக முைலில் ைிருமணம் என்று
ஒருவதராடு ஒருவர் விவாைம் பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அதை அேிந்ை சிவபபருமானும்
பார்வைிதைவியும் ஒரு தயாசதன பசய்து ஓரிைத்ைிலிருந்து புைல்வரிருவதரயும் அன்புைன் அதழத்து
பிள்தளகதள! நீங்கள் இருவரும் சமமானவர்கள் நாங்கள் உங்கள் இருவதரயுதம ஒதர ைன்தமயாகதவ
மைிக்கிதோம். இப்தபாது உங்களுக்குத் ைிருமணம் பசய்ய தவண்டி ஒரு தயாசதன பசய்ைிருக்கிதோம்.
அைாவது உங்களில் எவன் ஒருவன் இந்ை உலகத்தைச் சுற்ேி வலம் வந்து முைலில் எங்களிைம் வந்து

தசர்வாதனா அவனுக்கு முைலிலும் எவன் பிேகு வருகிோதனா அவனுக்கு இரண்ைாவைாகவும் ைிருமணஞ்
பசய்ய தவண்டும் என்பதை அந்ை தயாசதன, என்ோர்கள் உைதன சுப்பரமணியர் பூப்பிரைட்சிணம்
பசய்வைற்கு விதரந்து பசன்ோர். பைாந்ைிப்பிள்தளயாரான கணபைிதயா நாம் எவ்வாறு பூவுலதகச்
சுற்றுதவாம் என்று தயாசித்ைார் பிேகு முதேப்படி நீராடித் ைாய் ைந்தையரிைம் வந்து நீங்கள் இருவரும்
சிேிது தநரம் சிங்காைனத்ைில் இருக்க தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்து அவர்களுக்கு ஆசனமளிக்க
அவர்களிருவரும் அவ்வாதே அமர்ந்ைார்கள், பிேகு கதணசர் அவர்கள் இருவதரயும் பார்த்து நான்
உங்கதள பூசிக்க தவண்டும் என்று கூேி அவர்கதள அதமைியாக உட்கார தவத்து அம்தம அப்பராகிய
அவர்களிருவதரயும் ÷ஷாைதசாபசாரத்துைன் பூதஜ பசய்து ஏழு முதே அவர்கதள வலம் வந்து
தககுவித்து இவர்கள் எைிதர நின்று நான் பசால்லும் விஷயத்தைக் தகட்டு சீக்கிரம் எனக்குத் ைிருமணஞ்
பசய்விக்க தவண்டும்! என்ோர்.
நீ விதரவில் உலகத்தை வலம் வா. சுப்பரமணியன் அைற்காகதவ தபாயிருக்கிோன் நீயும் பசன்று பூப்
பிரைக்ஷிணம் பசய்து முன்தன வந்ைால் உனக்தக விதரவில் மணஞ் பசய்தவாம் என்ோர்கள்
பபற்தோர்கள்.
நான் பூமிதய ஏழு பிரைக்ஷிணம் பசய்து வந்ைிருக்க என்தன மறுபடியும் தபாகச் பசால்லாமா ? என்று
தகட்ைார் பிள்தளயார், அக்தகள்விதய வியந்ை உமா மதகஸ்வரர் நீ எப்பபாழுது பூமிதய வலம் வந்ைாய்?
என்று தகட்ைார்கள். அைற்கு அவர் நான் உங்கள் இருவதரயும் பூஜித்து ஏழு முதே பிரைட்சிணம் பசய்ைது
பிரைட்சிணம் அல்லவா உங்கள் இருவதரயும் பிரைட்சிணம் பசய்ைால் உலதக வலம் வந்ைது

தபாலாகுபமன்று தவை சாஸ்ைிரங்கள் கூறுவது எல்லாம் பபாய்ைாதனா? உலகத்ைில்ைாய் ைந்தையதரப்
பூஜித்தும் பிரைட்சணம் பசய்ைால் பூப்பிரக்ஷிண பலன் கிதைக்கும், வட்டிலிருக்கும்
ீ
ைாதயயும்
ைந்தைதயயும் விட்டுவிட்டு ைீர்த்ை யாத்ைிதர பசய்பவன் ைாய்ைந்தையதரக் பகான்ே பாபத்தை
அதைவான். ைாய்ைந்தையரின் பாை கமலத்ைீர்த்ைத்தைவிை புைல்வனுக்கு தவறு ைீர் ைைங்கதள கிதையாது.
கங்தக முைலிய ைீர்த்ைங்கபளல்லாம் கஷ்ைப்பட்டு அதைய தவண்டியதவ இதுதவா அண்தமயில்
உள்ளதும் எளிைானதும் ைர்ம ஸாைனமானதும் பயன்கள் யாவற்தேயும் பகாடுக்கவும் வல்லது புைல்வனாக
இருப்பவன் ைன் ைாய் ைந்தையதரப் பூசிப்பதை ைீர்த்ை யாத்ைிதரயின் பலதனத் ைரும், மதனவியானவள்
ைன் கணவதனப் பூசிப்பதை ைீர்த்ை யாத்ைிதரயின் பயதனத் ைந்துவிடும் இவ்வாறு ைிருமதே நூ ல்களில்
கூேப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இதைப் பபாய்யாக்குவைனால் உங்கள் ஸ்வரூபமும் அசத்ைியதமயாம்.
தவைங்களும் பபாய்! ஆதகயால் நான் பூப்பிரைட்சணம் ஏழுமுதேகள் பசய்ைது நிச்சயமும்

சத்ைியமுமாகும் ஆகதவ தவை சாஸ்ைிரங்கதள பமய்பயன்தோ பபாய்பயன்தோ ஆக்குங்கள் அது உங்கள்
விருப்பத்தைப் பபாறுத்ைது என்ோர் விநாயகர் வினயமாக அைனால் உமாதைவியும் சிவபபருமானும்
பபரிதும் மகிழ்ச்சிதைந்ைார்கள்.
35. கணபைியாரின் ைிருமணம்

சிவபபருமானும் பார்வைிதைவியும் கணபைிதயப்பார்த்து கதணசா, நீதய மஹாபுத்ைிசாலி ைாய் ைந்தையரிைம்
ைிைபக்ைியுதைய நீ பசான்னதவ உண்தமயானதவ துக்கம் ஏற்பட்ை சமயங்களில் எவன் ஒருவன்
நிர்மலமுதையவனாக இருப்பாதனா அவனது துக்கங்கள் சூரியதனக் கண்ை இருள்தபால நீங் கும் ைாய்
ைந்தையதர வலம் வந்ைால் பூமிதய வலம் வந்ை பயன் கிதைக்கும் என்று தவைசாஸ்ைிர புராணங்கள்
கூறுகின்ேன. நாங்களும் உன் பசயல் கண்டு மகிழ்ந்தைாம் என்று பாராட்டிவிட்டுத் ைிருமண விஷயத்தைப்
பற்ேி தயாசித்துக்பகாண்டிருந்ைார்கள்.

அவர்கள் விஸ்வரூபனின் புைல்வியர்களான சித்ைி, புத்ைி என்ே மிகவும் அழகிய கன்னியதர தவை
விைிப்படிச் சர்வ ஆைம்பரமாகத் ைிருமணம் பசய்யத் ைீர் மானித்ைார்கள். தைவர்கள் முனிவர்கள் யாவரும்
கணபைியின் ைிருமணத்ைிற்கு வந்ைார்கள். விசுவரூபன் ைன் புைல்வியர் இருவதரயும் கணபைிக்குத்
ைிருமணம் பசய்து பகாடுத்ைான். அைன் பிேகு கணபைியும் சித்ைி புத்ைிகளுைன் கூடிச் சுகம்
அனுபவித்ைதைப் பற்ேி அளவிட்டு வர்ணிக்கதவ இயலாது சிேிது காலம் கழிந்ை பிேகு சித்ைி என்னும்
மதனவியிைம் லக்ஷன் என்னும் பிள்தளயும் புத்ைி என்னும் மதனவியிைம் லாபன் என்னும் பிள்தளயும்
உண்ைானார்கள்.
அந்ை சமயத்ைில் பூப்பிரைக்ஷிணம் பசய்யச் பசன்ே குமாரக் கைவுள்; பூமிதய வலம் வந்து
தகலாயமதலக்குத் ைிரும்பி வந்ைதையும்தபாது கலகப் பிரியரான நாரைமுனிவர் புன்சிரிப்தபாடு அங்கு
வந்து சுப்பிரமணியமூர்த்ைி உம் ைாய் ைந்தையர் பசய்ை காரியத்தைக் தகட்டீதரா ? உம்தம பூப்பிரைட்சிணம்
பசய்ய அனுப்பி விட்டு விக்கிதனஸ்வரனுக்கு இரண்டு கன்னியதரக் கல்யாணம் பசய்து தவத்து
விட்ைார்கள். இப்தபாது கணபைி அவ்விரு கன்னியரிைமும் இரு புைல்வதரப் பபற்று மகிழ்ச்சியுைன்
இருக்கிோர். நீதரா இத்ைதனக் கஷ்ைத்துைன் பூப்பிரைட்சிணம் பசய்து வந்ைிருக்கிேீர் பபற்தோர்கதள
இவ்வளவு அபகாரம் பசய்ைால் இைரர் என்ன காரியம்ைான் பசய்ய மாட்ைார்கள்? இது மிகவும் அநியாயம்!
இது அவ்வளவு சரியில்தல. இப்படி பசய்ைவர்களுதைய முகத்தைக் கூைப் பார்க்கக்கூைாது என்று
சாஸ்ைிரம் பசால்கிேது ம்! பசால்ல தவண்டியதைச் பசான்தனன். இனி உம் இஷ்ைம் சண்முகா! என்று
தகாள்மூட்டிவிட்டுப் தபாய் விட்ைார். அைன் பிேகு ஷண்முகர் ைம் ைாய் ைந்தையிைம் விதரந்துவந்து

அவர்கதள வணங்கி தகாபங்பகாண்டு புேப்பட்ைார் ைாய் ைந்தையர் ைடுப்பதையும் கருைாமல் கிரவுஞ்சகிரி
தநாக்கிச் பசன்ோர். அவ்வாறு தபாகும் தபாது ைாய் ைந்தையர் நீ தபாக தவண்ைாம்! பூப்பிரைட்சிணம் பசய்து
வந்ைதும் விவாகம் பசய்வைாக நாங்கள் பசான்னபடி இப்தபாது விவாகம் பசய்து தவக்கிதோம்! என்று
ைடுத்ைார்கள். அைற்குள் குமாரர் நீங்கள் என் விஷயத்ைில் கபைஞ் பசய்ைீர்கள் ஆதகயால் நான்
இங்கிருக்கக் கூைாது என்று பசால்லிக் பகாண்தை நைந்து கிரவுஞ்சகிரி பசன்று அங்தகதய நின்றுவிட்ைார்.
அன்றுமுைல் அவருக்கு குமார பிரம்மச்சாரி என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று.
கார்த்ைிதகப் பவுர்ணமியன்று தைவர்கள் முனிவர்கள் முைலிய யாவரும் அங்கு பசன்று குமார ைரிசனம்
பசய்கிோர்கள் அந்ை நாளில் ைரிசிப்பவர்கள் பாபம் கழிந்து இஷ்ைகாமியங்கள் தககூடும் புத்ைிரனது

பிரிவுக்கு ஆற்ோை பார்வைிதைவி மிக்க துயரத்துைன் கிரவுஞ்சகிரிதயயதைந்ைாள். பிேகு சிவபபருமானும்
மல்லிகார்ஜுனன் என்ே பபயருைன் தஜாைிர் லிங்கஸ்வரூபத்துைன் அங்கு பசன்று வசித்ைார். அங்கு
பார்வைி பரதமஸ்வரன் ஆகியஇருவரும் பிரத்ைியட்சமாக இருக்கிோர்கள். அவ்விருவரது வருதகதயயும்
உணர்ந்து ஸ்கந்ைர் அங்கிருந்து பசல்ல யத்ைனிக்தகயில் தைவர்கள் அதனவரும் அங்கிருக்கும் படிப்
பிரார்த்ைித்ைார்கள் பிேகு அங்கிருந்து மூன்று தயாசதன தூரத்ைில் சுப்ரமணியர் ைங்கியிருந்ைார்.
ைாய் ைந்தையர்கள் இருவரும் குமாரக் கைவுதளப் பார்க்க தவண்டும் என்ே விருப்பத்தைாடு
இருவுருவங்களில் அங்தக வருகின்ோர்கள். தநமிசாரண்யமுனிவர்கதள! கணபைியின் விவாக விஷயத்தை
நீங்கள் தகட்ைபடிதய பசால்லிவிட்தைன். இந்ைச் சரிைத்தைக் தகட்ைவர்கள் சகல பாவங்களும் நீங்கப்
பபற்றுச் சுகமாக வாழ்வார்கள்.
கணபைி விவாஹம் உதரத்ை கதை முற்ேிற்று.
36. உருத்ைிராட்சத்ைின் பபருதமயும் வதககளும்

முனிவர்கதள, சிவ சரிதைகதள உங்களுக்கு விருப்பம் உண்ைாக்குகின்ேன சிவனாதரப் பணிந்து அவரது
ைிவ்விய சரிைங்கதளக்தகட்பவர்கதள பரிசுத்ைர்கள். அவர்களால் அவர்களது வம்சம் முழுவதும்
புனிைமாகும் எவனுதையவாக்கில் சிவநாமங்களும் பநற்ேியில் விபூைியும் கழுத்ைில் உருத்ைிராக்கமும்
ஆகிய இம்மூன்றும் விளங்குதமா அவதனப் பார்த்ைால் ைிருதவணியில் ஸ்நானம் பசய்ை பலன்
கிதைக்கும். அவதன மைிக்காமல் அவமைிப்தபார் அப்தபாதை பபரும் பாவம் அதைவார்கள் விபூைியணியாை
பநற்ேியும் உருத்ைிராக்ஷமணி அணியாை கழுத்தும் சிவநாமங்கள் பசால்லாை வாயுமுதைவதனக்

கண்ைால் சண்ைாளதனக் கண்ைாற் தபால விலகிக் பகாள்ள தவண்டும். சிவ நாமதம கங்தக விபூைிதய
யமுதன உருத்ைி ராட்சதம சர்வ பாபங்கதளயும் தபாக்கும் ஸரஸ்வைி!
விபூைிர்யஸ்ய தகாபாதல கதள ருத்ைிராக்ஷ ைாரணம்
நஹிஸிவமயீவாண ீ ைந்த்யதஜ ைந்த்ய ஜம்யைா
தஸவந் நாம ைைா கங்கா விபூைிர் யமுநா சுைைா
ருத்ைிராக்ஷõ விைிஜாப் தராக்ைா ஸர்வ பாப ப்ரணாஸ நீ
இம்மூன்தேயும் அணிந்ை பயதனயும் ைிரிதவணிதயத் ைரிசித்ை பயதனயும், உலகத்ைிற்கு
ஹிைஞ்பசய்வைற்காக பிருமதைவர் ஒரு துதலயில் தவத்து நிறுத்ைார். அதவ சமமாக இருப்பதைக் கண்டு
பிரமன் முைலிய தைவர்கள் அதனவரும் இம்மூன்தேயும் அதைந்ைார்கள், ஆதகயால் அணிந்ைவனுதைய
பயதனச் பசால்ல என்னால் ஆகுதமா?
இவ்வாறு சூை முனிவர் பசான்னதும் தநமிசாரண்ய வாசிகள் அவதரப் பார்த்து சிவஞான பசல்வதர;
அத்ைதகய பபரும் தபற்தேத் ைரவல்ல ருத்ைிராட்சத்ைின் மகிதமதயக் தகட்டு நாங்கள் புனிைர்களாகும்படி
விரித்துதரக்க தவண்டும்! என்ோர்கள்.
சூைமுனிவர் பசால்லலானார்.
ைவசீலர்கதள! ஆயிரத்பைாரு நூறு ருத்ைிராக்ஷங்கதளத் ைரித்ைவன் ருத்ைிர ஸ்வரூபத்தையதைவான்
அவன் அதையும் பயதன அதநக ஆண்டுகள் பசான்னாலும் முடிவுபபோது அைிற்பாைியாகிய
ஐந்நூற்தேம்பது மணிகளால் கிரீைஞ் பசய்து ைரித்ைவன் சிவரூபியாவான்.
முந்நூற்றுபத்து மணிகளால் உபவைம்(பூணூல்)
ீ
பசய்து ைரிக்கலாம். சிதகயில் மூன்றும் இருகாதுகளிலும்
ஐந்து அல்லது ஆறும் ,கழுத்ைில், நூற்போன்றும், புயத்ைில் பைிபனான்றும் கன்னமாதல பைிபனான்றும்,
மணிபந்ைங்களிரண்டில் பைிபனான்றும், பூணூலில், மூன்றுமாக முக்ைிகாமி அணியதவண்டும் ஐம்பது
மணிகதள கடி சூத்ைிரமாக அணியத்ைகும் இவ்வாறு அணிபவன் முக்ைியதைவான் என்பைில் சந்தைகதம
இல்தல. இவ்விைம் அணிந்து ஆசனத்ைில் அமர்ந்து சிவத்ைியானம் பசய்பவன் சாபாநுக்கிரக

சாமர்த்ைியமதைவான் அவதன கண்ைவர் சகலபாவமும் தபாய் கங்கா ஸ்நான பலனும் சிவைரிசன
பலனுமதைவான் ருத்ைிராட்ச மாதலதயத் ைாங்கி நூறு மந்ைிரஞ் பஜபித்ைால் ஆயிரம் பஜபித்ைபயன்
கிதைக்கும். சிவபபருமான், மகாவிஷ்ணு சூரியன், சக்ைி, கணபைி இவ்தவவர் மந்ைிரங்கதளயும்
பஜபிப்பைற்கு உருத்ைிராக்கதம சிேந்ைது. இைனால் சகல மந்ைிரங்களும் பஜபிக்கலாம் முக்ைி, புத்ைிர
பாக்கியம், ஐசுவரியம் வித்தை கன்னிதககள் முைலானவற்தே விரும்புபவர்கள் ருத்ைிராக்ஷமணி ைரித்து
பஜபித்ைால் அவற்தேத் ைதையின்ேி அதைவார்கள் ஆயினும் சிவபக்ைன் ருத்ைிராக்க மணிமாதலதயச்
சிேப்பாக அணிய தவண்டும். ருத்ைிராட்சத்தை விருப்பத்தைாைணிந்ைாலும் விருப்பமில்லாமல் அணிந்ைாலும்
பயனுண்ைாம் எனதவ அதவ உத்ைமமானதவ.
பசல்வம் விரும்புதவான் பபான்னால் பசய்ை மணியும், புகதழவிரும்புதவான் முத்து மணியும்,
பிள்தளப்தபறு விதழபவன் ஸ்படிகமணியும், வசியகாமி பவளமணியும், வாஹனகாமி பவள்ளிமணியும்,
தகயிதலபகாண்டு ஜபம் பசய்யலாம் என்று ைிருநூல்கள் கூறுகின்ேன. ஆயினும் ருத்ைிராட்ச மணிதய
இவற்தேக் காட்டிலும் சிேந்ை பயதனக் பகாடுக்கும். உபாசதன பல வதகப்படும், எனதவ இந்ை மணி
மாதலகளில் தவைங்கதளச் பசான்தனன். சிவபபருமாதனயும் விஷ்ணு மூர்த்ைிதயயும் ைியானிக்கும்தபாது

ருத்ைிராட்ச மாதலதய சுகம் பகாடுக்க வல்லது சூரியனுக்கு ஸ்படிகமணியும் சண்டிதக கதணசருக்கு
முத்து பவளமணியும் மகிழ்ச்சிதய பகாடுக்கும் என்று பபரிதயார் கூறுவர். இவ்விைமாகச் பசான்னாலும்
ருத்ைிராக்கதம சிவபபருமாதனப் பபரிதும் மகிழச்பசய்யும், முத்துைன் கலந்ை ருத்ைிராக்ஷம் விஷ்ணுதவ
மகிழச் பசய்யும், பூர்வத்ைில் வியாசபகவான் முைலிய முனிவர்கள் சாஸ்ைிர விசாரதணயால் ருத்ைிராட்சம்
சிேந்ைது என்ோர்கள். இனி ருத்ைிராக்ஷங்களின் தபைங்கதளச் பசால்கிதேன்.
ஒரு முக ருத்ைிராட்சம் சகல காரிய சித்ைிதயக் பகாடுக்கும். இந்ை ஒரு முக ருத்ைிராட்சமணி இருக்கும்
இைத்ைில் அணிமா முைலான அஷ்ைசித்ைிகளும் இருக்கும். இருமுகமணி இருக்குமிைத்ைில்
லக்ஷ்மிகைாக்ஷம் விளங்கும். மும்முகமணி சகல சித்ைிகதளயும் விதளவிக்கும், நான் முகமணி அேம்,
பபாருள், இன்பம், வடு
ீ எனும் புருஷார்த்ைங்கதளயும் நல்கும், ஐம்முகமணி பாவத்தைப்தபாக்கும். ஒரு
முகமணிகிதைப்பது அரிது அது இலத்தைப் பழத்ைின் அளவில் கிதைத்ைாதல சுகசவு பாக்கியங்கள்
விருத்ைியாகும் பநல்லிக்கனியளவில் கிதைத்ைால் சகல துக்கங்கதளயும் ஒழிக்கும். கைதலயளவாயின்
விதல மைிக்கமுடியாைது. அத்ைதகய மணிகளால் மாதலயணிந்ைவதன என்னபவன்று பசால்தவன்?
அவ்பவாருமணிதய தவத்ைிருப்பவன் சாட்சாத் சிவபபருமாதன! மண்ைலாைி பத்யராஜ்யாைி பத்ைியமும்
அைற்குச் சமானமாகாது அத்ைதகயமணி பயான்று கிதைத்ைால் பபாற்குவியலாவது ஆணிமுத்துக்கள்
நூோவது பகாடுத்துப் பபேலாம். உருத்ைிராட்சம் அணியதவண்டியவன் அதைபபாருள்பகாடுத்து
வாங்கியணிய தவண்டும், ஒருவன் இனமாகக் பகாடுத்ைால் வாங்ககூைாது ஆனால்
ைானங்பகாடுத்ைவனுக்கு சிேப்பான பயனுண்டு பபாருள் பகாடுத்து வாங்க முடியாைவன் ைன்
புண்ணியத்தைக் பகாடுத்ைாவது பபேலாம். கைதலயளவு மணிதபாக தமாக்ஷõர்த் ைங்கதளக் பகாடுக்கும்
குண்டுமணியளவுதைய மணி காரியசாைனஞ் பசய்யும் எவ்வளவு சிேியமணிதயப் பூண்ைாதனா.
அவ்வளவு விதசஷ பயதனப் பபறுவான். சிவமந்ைிரத்தை பஜபிக்காைவதனயும் ருத்ைிராட்சம்
அணியாைவதனயும் பரிகாசம் பசய்யாமல் தூரமாகப் தபாக தவண்டும். ருத்ைிராட்சமாதல அணிந்ைவதனப்
பார்த்ைால், பூைப் பிதரை தபசாச, சாகினிைாகினி முைல் சகல கிரகங்களும் ஆபிசாரம் முைலிய
பிரதயாகங்களும் அவதன பநருங்காமல் விலகிப் தபாய்விடும். ஏகமுக ருத்ைிராட்சத்தை நீ தராட்ைத்ைில்
விட்ைால் எைிர்த்து ஓடும். இருமுகமணிதய அணிந்து பநருப்பில் இேங்கினால் உைல் தவகாது

ஜ்வரதராகம் நீங்கும். மூன்று முக மணிதய அணிந்ைவதன ஆயுைங்கள் ஊறுபசய்யாது. நான்கு முக
மணிதய தவத்ைிருப்பவன் வட்டிற்கு
ீ
வந்ை தசாரனுக்குக் கண்பைரியாது. இதைத் ைண்ண ீரில் விட்ைால்
மூழ்கி விடும். ஐம்முகமணியிருந்ைால் சகல துன்பங்கதளயும் விலக்கிவிடும். இது நீரில் மூழ்காது
இவ்வாறு மணியின் குணத்தைப் பரிதசாைித்துப் பார்த்து அணிய தவண்டும், ஸ்நானம் ைானம், ஜபம் ஓமம்,
அத்ைியயனம், பிதுர்த்ைர்ப்பணம் சிவவிஷ்ணு பூதஜகள் சிரார்த்ைம் முைலிய எல்லாக் காலங்களிலும்
ருத்ைிராக்ஷத்தைைரித்துக் பகாள்ளலாம் முனிவர்கதள! நீங்கள் தகட்ை ருத்ைிராட்ச மகிதமதய விரும்பி
தகட்ைவன் சிவபபருமானுக்கு மிகவும் பிரிய முள்ளவனாவான்.
37. தஜாைிலிங்கங்களின் பைாதக
சூைமுனிவதர! உலகத்ைிதல புண்ணிய ைீர்த்ைங்களிலுள்ள புகழ் பபற்ே லிங்கங்கதளயும் புண்ணிய
÷க்ஷத்ைிரங்களிலுள்ள லிங்கங்கதளயும் பசால்ல தவண்டும்! என்று சவுனகாைி முனிவர்கள் தகட்ைார்கள்
சூைமா முனிவர் பசால்லலானார். மாைவர்கதள! நீங்கள் தகட்ை விஷயம் மிகச் சிேந்ைதையாயினும் பூமிதய
லிங்கமயமாக இருப்பைால் அவற்ேின் பைாதகதயச் பசால்ல முடியாது. லிங்கம் இல்லாை இைதம
இல்தல. கங்தக முைலிய ைீர்த்ைங்கள் யாவும் லிங்கதம. உலகம் யாவும் லிங்கத்ைிதலதய
அைங்கியிருக்கிேது எனதவ அவற்தே கணக்கிை முடியாது. ஆயினும் எனக்குத் பைரிந்ை சில
லிங்கங்கதளப் பற்ேிச் பசால்கிதேன். உலகத்ைில் காணப்படுவதும் பசால்லப்படுவதும் நிதனக்கப்படுவதும்
தகட்கப்படுவதும் ஆகியயாவும் சிவரூபதம ைவிர, தவபேதுவும் இல்தல. ஆயினும் எனக்கு வியாச
பகவான் கூேியவற்தேச் பசால்கிதேன். ைவசீ லர்கதள! இந்ை உலகத்ைின் இருப்பது தபாலதவ
பாைாவத்ைிலும் பசார்க்கதலாகத்ைிலும் எவ்விைத்தும் லிங்கங்கள் இருக்கின்ேன. பூமியிலுள்ள
மானிைர்களும் பாைாளத்ைில் இருக்கும் நாகர்களும் சுவர்க்கத்ைிலிருக்கும் தைவர்களும் ராட்சஸர்
முைலானயாவரும் லிங்க பூதஜ பசய்கிோர்கள். சராசரத் மகமான பிரபஞ்ச முழுவதும் ஆன்மாக்களுக்கும்
அருள் புரியதவ சிவபபருமான் லிங்கரூபமாக விளங்குகிோர். பக்ைிதயாடு பூஜிப்பவருக்கு அந்ைந்ை

இைத்ைிதலதய விளங்கி அவரவருக்கு சர்வாபீஷ்ைங்கதளயும் பகாடுக்கிோர். ஆன்மாக்கள் ைன்தன
அருச்சித்துக் கதை தைறுவைற்காகதவ சிவபபருமான் லிங்க ரூபத்தை ஏற்ேிருக்கிோர். லிங்கார்ச்சதன
பசய்ைால் சகல பயன்களும் தககூடும் பிரைானமான லிங்கங்கதளக் தகட்ைால் சகல பாபங்களும்
நீங்குமாதகயால் தைதஜா லிங்கங்கதளப் பற்ேிச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
சவுராஷ்டிர தைசத்ைில் தஸாமநாை லிங்கமும், ஸ்ரீதசலத்ைில் மல்லிகார்ஜுன லிங்கமும், உஜ்ஜயினியில்
மகாகாளிலிங்கமும் ஓங்கார லிங்கமும், ஹிமயமதலயில் தகைார லிங்கமும், ைாகினியில் பீம சங்கர
லிங்கமும், வாரணாசியில் விஸ்தவஸ்வர லிங்கமும், தகாைாவரி ைீர த்ைில் ைிரியம்பக லிங்கமும்,
சிைாபுரத்ைில் தவத்ைியநாை லிங்கமும், ைாருகாவனத்ைில் நாதகஸ்வர லிங்கமும், தசதுவில் இராதமஸ்வர
லிங்கமும், சிவாலயத்ைில் குஸ்தமஸ் லிங்கமும் எனப் பன்னிரண்டு உண்டு. இந்ை லிங்கங்களின்
ைிருப்பபயர்கதள விடியற்காலத்ைில் எழுந்து துைிப்பவன் ைன் பாபங்கள் ஒழிந்து சகல சித்ைிகதளயும்
பபறுவான். இந்ை லிங்கங்கதள எக்குலத்ைினரும் அர்ச்சதன பசய்து ஆராைிக்கலாம். அவ்வாறு
அர்ச்சித்ைவர்கள் மகாபாவிகளாக இருந்ைாலும் கிருை கிருத்ைியர்களாவார்கள். அந்ை தஜாைிலிங்கங்களுக்கு
தநதவைனம் பசய்ைவற்தே உண்ைால் புண்ணியம் வரும் ஆறு மாைம் இந்ை லிங்கங்கதள

அருச்சித்ைவர்கள் உயர் குலத்ைில் பிேந்து நற்கருமங்கள் பசய்து தமாட்சத்தை அதைவார்கள்.
இத்துவாைசலிங்கங்கதளயல்லாமல் ஸ்மரித்ைவுைதனதய பாபங்கதள ஒழிக்கத்ைக்க பஞ்சபூை லிங்கங்களான
ஐந்துலிங்கங்கள் உண்டு. அதவ காஞ்சியில் பிரித்விமயமான ஏகாம்பர லிங்கமும், ஜம்புதகஸ்வரத்ைில்
அப்புமயமான ஜம்பு தகஸ்வர லிங்கமும், அருணாசலத்ைில் அக்கினிமயமான அருணாசல லிங்கமும்,
ைக்ஷிணதகலாயம் என்ே புகழ் பபற்ே சுவர்ணமுகி லிங்கமும் பூதலாக மஹா தகலாயம் என்ே புகழ்
பபற்ே ைில்தலயில் ஆகாயமயமான ைிருமூல லிங்கமும் ஆகும். இவ்தவந்து லிங்கங்கதளக் கண்ணால்
கண்ைாலும், காைால் தகட்ைாலும், வாயால் பசான்னாலும், மனத்ைால் நிதனத்ைாலும் அப்தபாதை
புனிைமதைந்து, இஷ்ைசித்ைிகள் தககூைப் பபறுவர்.
இனி ைீர்த்ைங்களிலும் ைிவ்விய ஸ்ைலங்களிலும் புண்ணிய லிங்கங்களின் உபலிங்கங்கதளச்
பசால்லுகிதேன். சவுராஷ்டிர தசாமநாை லிங்கத்ைிற்கு மஹீநைிசாகர சங்கம் ஸ்ைலத்ைில்

அந்ைதகசலிங்கமும், மல்லிகார்ஜுனலிங்கத்ைிற்குப் பிருகுபர்வை சமீ ப த்ைில் ருத்ைிரலிங்கமும், மஹாகாள
லிங்கத்ைிற்குத் துக்தைச லிங்கமும், ஓங்காதரசுவர லிங்கத்ைிற்கு கர்த்ைதமச லிங்கமும், தகைார லிங்கத்ைிற்கு
யமுனா ைீரத்ைில் பூதைச லிங்கமும், பீம சங்கர லிங்கத்ைிற்கு பீதமஸ்வர லிங்கமும், விஸ்தவ
சுரலிங்கத்ைிற்கு சரண்தயஸ்வர லிங்கமும், ைிரியம்பக லிங்கத்ைிற்கு சித்தைஸ்வர லிங்கமும், தவத்ைியநாை
லிங்கத்ைிற்கு தவஜநாை லிங்கமும், நாதகஸ்வர லிங்கத்ைிற்கு ஜில்லிகா சரஸ்வைி சங்கமத்ைிலிருக்கும்
பூதைஸ்வரலிங்கமும், இராதமஸ்வர லிங்கத்ைிற்கு குப்தைச லிங்கமும், குங்தமசலிங்கத்ைிற்கு
வியாக்சிதரஸ்வர லிங்கமும் உபலிங்கங்களாகும், இனி பிரைானமான லிங்கங்கதளயும் பசால்கிதேன்.
அதவ கங்கா ைீரத்ைிலிருந்து பயன் ைருகின்ேன.
அதவ கிருத்ைிவாதகச லிங்கம், விருத்ைகாலதைச லிங்கம், ைதல பாண்தைசுரலிங்கம், ைவாசுவதமை லிங்கம்,
கங்காசாகர சங்கமத்ைில் சங்கதமஸ்வர லிங்கம், யமுனா ைீரத்ைில் தகாதுதமஸ்வர லிங்கம்,
பிருந்ைாவனத்ைின் அருதக நீ தலஸ்வர லிங்கம் பூதைஸ்வர லிங்கம், கவுசிகி ைீர த்ைில் நாரீசுவர லிங்கம்,
நல்லகி ைீரத்ைில் கடுதகச லிங்கம், புஷ்கரைீரத்ைில் பூதரசலிங்கம், மல்குமணி ைீர த்ைில் மண்ைதகஸ லிங்கம்,
தகாமைி சாகர சங்கமத்ைில் சித்ை நாதகஸ்வரலிங்கம் பந்ைனத்ைில்(பாட்னா) தூதரச லிங்கம்
மிருதகசலிங்கம், ஜகந்நாைலிங்கம் எனப்படும்.
நருமதை ைீர த்ைிலுள்ள லிங்கத் பைாதகதய ஒருவராலும் பசால்லமுடியாது அந்ை மகாநைிதய

சிவரூபமாயும் பாபநாசனியாகவும் இருக்கிேது அைிலுள்ள பருக்தக கற்கள் யாவுதம சிவலிங்கதம.
ஆயினும் அங்கிருக்கும் லிங்கங்களில் சிலவற்ேின் பபயர்கதளச் பசால்கிதேன் அங்குள்ள மாமதலயில்
ஆவர்த்தைசர், பத்தமஸர், சிம்தஹசர், ஸுதமசர், குமாதரசர், புண்ைரீதகசர், மண்ைதபசர், ைீக்ஷீதணசர்,
துந்ைதரசர், குதலசர், கும்தபசர், குதபதரசர், தசாதமசர், நீலகண்தைசர், மங்கதளசர் நந்ைிதகசர் எனப்பபயர்
பபற்ேதவ நந்ைிதகசர் தகாடி பிரம்மஹத்ைிகதளயும் தபாக்கடிப்பவர் அந்ை லிங்கத்தைப் பக்ைிதயாடு

பூஜிப்பவன் அதையாை பயன் இல்தல. அங்கு நருமதையாற்ேில் நீராடிக் குளிப்பவர்கள் ைாம் பசய்ை
பாவங்கதளபயல்லாம் நீங் குவர்.
38. யாத்ரீகன் கதையும் நந்ைிதகஸ்வர லிங்க மகிதமயும்
சிவ தநசர்கதள! பூர்வத்ைில் ைர்மராஜன் நாரை முனிவரிைம் தகட்ை ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்குச்
பசால்லுகிதேன். நர்மதை நைி ைீரத்ைில் கர்ணகி என்ே பட்டிணத்ைில் உைத்ைிய வமிசத்ைில் உைித்ை
பிராமணன் ஒருவன் காசியாத்ைிதர பசய்ய விரும்பி, ைன் இரு குமாரர்களிைம் ைன் மதனவிதய
ஒப்பதைத்து விட்டு காசிக்கு யாத்ைிதர பசன்று அங்கு ைங்கியிருந்து ஒரு நாள் இேந்து விட்ைான். அந்ைச்
பசய்ைிதயக் தகள்விப்பட்ைதும் புத்ைிரர்கள் ைங்கள் ைந்தைக்குச் பசய்ய தவண்டிய அந்ைிதயஷ்டி முைலிய
கருமங்கதளச் பசய்ைார்கள். இேந்ைவனின் மதனவி ைன் மக்கள் மீ து பகாண்டிருந்ை விருப்பத்ைால்
அவர்கதளக் காத்து மணவிதன முடித்து முன்தனார் தவத்ைிருந்ை பபாருதள இருவருக்கும் பகிர்ந்து
பகாடுத்து ைன் பாதுகாப்பிற்குச் சிேிது ைனம் தவத்ைிருந்து சில காலத்ைில் அதைத் ைரும வழியில்
பசலவிட்டுப் புண்ணியம் தைடியும் பிராணன் ஒழியாைிருக்க வாழ்ந்து வந்ைாள். அப்தபாது அவளது

புத்ைிரர்கள் ைாதய தநாக்கி. அம்மா உனக்கு மனக்குதே ஏைாவது இருந்ைால் அதை எங்களிைம் பசால்!
என்ோர்கள். அைற்கு அவள் எனக்கு ஒரு குதேயிருக்கிேது. அதை பசய்வர்களானால்
ீ
எனக்கு நல்ல
மரணம் ஏற்படும், என்ோள். அது என்னபவன்று புைல்வர்கள் தகட்ைார்கள். அைற்கு அவள் அது என்
மூத்ைமகன் பசய்ய தவண்டியது அவன் அதைச் பசய்ய தவண்டும் என்பது என் தகாரிக்தக. அைாவது
காசியில் மரணம் கிட்ைாவிட்ைாலும் என் எலும்புகதள கங்தகயில் விைதவண்டும் என்பதையாகும் ?
அவ்வாறு பசய்ைால் எனக்கு ÷க்ஷமம் வரும் இதுதவ என் விருப்பம் என்ோள். மூத்ை மகன் அவதள
தநாக்கி, ைாதய! நீ நல்லமனதைாடு உயிர் நீ த்ைால் உன் காரியத்தை நீ பசான்னபடி நான் பசய்ை பிேதக என்
காரியங்கதளச் பசய்தவன் என்று சத்ைியம் பசய்து பகாடுத்ைான். உைதன ைாய் சிவஸ்மரதண
பசய்துபகாண்தை பிராணதன விட்ைாள். அப்தபாது அவளது புத்ைிரர்கள், ைகனம் முைல் உத்ைரகிரிதய சீராக
யாவற்தேயுஞ் சிேப்பாகச் பசய்ைார்கள். சுவாைன் என்ே தஜஷ்ை-குமாரன் முைல் மாசிகம் பசய்து காசிக்குப்
தபாகத் ைாயின் எலும்புகதள எடுத்துக்பகாண்டு ைன் மதனவிதயயும் புைல்வதரயும் வட்டிதல
ீ
நிறுத்ைி
விதரவில் வந்து விடுவைாகச் பசால்லி விட்டு ஒரு தசவகதனயும் துதணக்கு அதழத்துக் பகாண்டு
புேப்பட்ைான். ஒரு தயாஜதன தூரம் பசன்ேதும் இருட்டி விட்ைைால் அங்கு ஒரு பிராமணன் வட்டில்
ீ
தசர்ந்து சந்ைியா வந்ைனம் முைலிய கிரிதயகதளச் பசய்து முடித்துக் பகாண்டு அன்ேிரவு ைங்கி
சிவபபருமாதனத் துைித்துக் பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது ஐந்து நாழிதக இரவில் ஓர் அைிசய சம்பவம்
நிகழ்ந்ைது.
அந்ை வ ீட்டு வாசலில் பசுபவான்று கட்ைப்பட்டிருந்ைது. அவ்வட்டு
ீ
தவைியன் பசுதவ இன்னும்
கேக்கவில்தலயா? என்று தகட்டுக் பகாண்தை கன்தே அவிழ்த்து விட்டு ைன் மதனவிதய பசுதவ

கேப்பைற்குக் கூப்பிட்டு அந்ைக் கன்ேின் கழுத்துக் கயிற்தேப் பற்ேி இழுத்துப் தபானான். அப்தபாது அந்ைக்
கன்று அவன் காதல மிைிக்கதவ தவைியன் தகாபங்பகாண்டு ைன்தன மிைித்ைற்காக அந்ைக் கன்தே
பகாம்பாலடித்துப் பாலூட்ை விைாமலும் பகாண்டு பசன்று ஒரு தூணில் கட்டிப்தபாட்ைான். கன்று
அருந்ைாை பால் பசுவின் மடியில் இருந்ைைால் பசுவானது மிகவும் அழுைது. அவ்விதரச்சதலக் தகட்ைதும்
பசுவின் கன்று ைாதய! நீ ஏன் கூச்சலிடுகிோய்? என்று தகட்ைது. அைற்கு ைாய்ப் பசு எனக்கு தநர்ந்ை துக்கம்
உன்தன அவன் பகாம்பாலடித்ைைால் உண்ைானது என்ேது. ைாதய! நாம் கர்ம வசத்ைிலுள்ள ஜீவர்கள்
ஆதகயால் கர்மத்தை அனுபவிக்காமல் நாம் எங்தக தபாகமுடியும். பூர்வத்ைில் சிரித்துக்பகாண்தை பசய்ை
கர்மத்தை இப்தபாது அழுதுபகாண்தை அனுபவிக்க தவண்டியிருக்கிேது. சுக துக்கங்கள் அனுபவிக்காமல்
ைப்புவைில்தல என்று கன்று பைில் கூேியது. அைற்குத் ைாய்ப்பசு, மகதன, நீ பசால்லும் வார்த்தை நான்
அேிந்ைதுைான் ஆயினும் சம்சார மாதயயால் துக்கம் அதைந்ைிருக்கிதேன். நான் அழுதும் துக்கம்

அைங்கவில்தல! என்ேது. அைற்கு அைன் கன்று நீ அழுவைால் பயன் என்ன! அனுபவிக்க தவண்டியதை
அனுபவித்து ைாதன ைீர தவண்டும்? என்ேது. அைற்குப் பசுவானது எனக்கு இப்தபாது உண்ைான துக்கம்
இந்ை தவைியனுக்கும் உண்ைானாலன்ேி ஒழியாது. ஆதகயால் இவனுக்கு அத்ைதகய துன்பத்தை நான்
உண்ைாக்குதவன். அப்தபாதுைான் அது ைன் பசயலால் விதளந்ைது என்பதை உணர்வான். மகனுக்குத்
துன்பம் தநர்ந்ைால் ைாய்க்கும் அதைக் காட்டிலும் துக்கம் அைிகமாக இருக்கும்! நாதள உையத்ைில்

அவ்தவைியனின் தமந்ைதன என் பகாம்புகளில் குத்ைிவிைப்தபாகிதேன். அைனால் அவன் புத்ைிரன் மாண்டு
தபாவான் என்ேது. அைற்கு கன்று ைாதய! இதுவதரயில் நாம் பசய்ை கர்மத்தை அனுபவித்துக்
பகாண்டிருப்பது தபாைாபைன்று இந்ைப் பிரமஹத்ைிதய தவறு அதைய தவண்டுமா? இவன் புைல்வதனக்
பகான்ோல் உனக்கும் அத்ைதகய துன்பம் மீ ண்டும் வராமல் இருக்காது நற்கருமம் பசய்ைால்
சுவர்க்கதலாகமும் துர்க்கருமம் பசய்ைால் நரகமும் மிஸ்ர(கலதவக்) கர்மம் பசய்ைால் மானுைப்பிேவியும்
கர்மநவிவால் முக்ைியும் உண்ைாகும். ஆதகயால் நீ இத்ைதகய ைீ ச் பசயதலச் பசய்ய தவண்ைாம்.

என்தன அவன் அடித்ைாதன என்று நிதனக்கிோயா? நான் யார்; நீ யார்? நீ ைாயும் இல்தல, நான் உன்
புைல்வனுமில்தல. ைாய் ைந்தை உற்ோர் உேவினர்கள் மக்கள் என்று பசால்லப்படுகின்ே யாவுதம பபாய்!
எல்லா பிராணிகளும் ைத்ைமது கர்மத்தை அனுபவிக்க தவண்டும். ஆதகயால் இைதன உணர்ந்து ைீ தம
பசய்யாமல் நன்தமதயதய பசய்ய தவண்டும் என்ேது, அைற்குத் ைாய்ப் பசு, உனக்கு விதளவித்ை
துன்பத்தைக்கண்ை நான் அதை அவர்களுக்குத் ைிருப்பிச் பசய்வது எப்தபாது என்று நான் பதைக்கிதேன்.
பிருமஹத்ைி வரும் என்ோயல்லவா? அதைப்தபாக்கடிக்க ைக்க புண்ணிய ஸ்ைலம் ஒன்று இருக்கிேது. அது
எனக்குத் பைரியும். இந்ை தவைியச் சிறுவதனக் பகான்ோல் என் உைல் கறுத்து விடும். அந்ைப் பிரமஹத்ைி
நீங்கியவுைன் என் உைல் பதழயபடி பவள்தளயாகி விடும். இது எனக்குத் பைரியும் என்று பசால்லியது.
கன்று பைில் தபசவில்தல. இந்ை சம்பாஷதணதய மிருகங்களின் தபச்சு பமாழிதய உணர்ந்ைிருந்ை

காசியாத்ைிதரப் பிராமணன் தகட்டுக் பகாண்டிருந்ைான். இதைச்தசாைித்ை பிேதக நாம் தபாகதவண்டும்
என்று அவன் அந்ை வட்டிதலதய
ீ
ைங்கியிருந்ைான்.
மறுநாள் காதலயில் அவ்வட்டு
ீ
தவைியன் எழுந்து. வழிப்தபாக்கதனப் பார்த்து ஐயதர! பபாழுது
ஏறுகிதேதை! இன்னும் நித்ைிதர பசய்கிேீதர? என்று தகட்ைான். அைற்கு காசியாத்ைிதர பசல்தவான்
எனக்கும் என் தசவகனுக்கும் இதளப்பாக இருப்பைால் இரண்டு நாழிதக கழித்துச் பசல்கிதோம் என்று
மதேத்துச் பசால்லி உேங்குபவதனப் தபாலிருந்ைான். அப்தபாது பசுதவக்கேக்கும் தவதளயாயிற்று.
தவைியன் தவறு தவதலக்குப் தபாக தவண்டியிருந்ைைால் ைன் மகதன அதழத்து, நீ கன்தே விடு என்று
கூேிவிட்டுப் தபாய் விட்ைான். அைன்படி சிறுவன் கன்தே அவிழ்த்து பசுவினிைம் விை அவன் ைாய் பால்
கேக்க வந்ைாள். பசுவின் மடி சுரந்ைதைக் கண்டு கன்தேப் பதழயபடி கட்ை ஒரு தகாலால் புதைத்து

இேக்கிக் கட்டும் தபாது, பசுவானது தகாபித்து அவதனத் ைன் பகாம்புகளால் குத்ைிற்று சிறுவன் பக்கத்ைில்
பாய்ந்து விழுந்து மூர்ச்தசயானான். அதைக் கண்தைார் பசால்ல ைந்தை முைல் அதநகர் கும்பலாகக் கூடித்
ைண்ண ீர் பகாண்டு வாருங்கள். என்று கூேிக் பகாண்டிருக்கும் தபாதை அந்ைச் சிறுவன் மரண மதைந்ைான்.
அதைக் கண்டு அதனவரும் அழுது புலம்பினார்கள். அந்ை வ ீட்டு தவதலக்காரன் பசுதவ அடித்து
அவிழ்த்து விட்ைான். பவண்ணிேமான அந்ைப்பசு கருநிேமதைந்ைது: எல்தலாரும் வருந்ைினார்கள். இந்ை
விதனாைத்தைபயல்லாம் கண்ை காசியாத்ரீகன் ைன் தசவகனுைன் புேப்பட்டு பசு தபாகும் வழிதயப்பின்
பைாைர்ந்து பசன்ோன். பிருமஹத்ைி தைாஷத்ைிற்கு ஆளான பசுவானது வாதலக் கிளப்பிக்பகாண்டு
நருமதை நைிதய அதைந்து நந்ைிதகஸ்வரரின் சமீ ப த்ைில் இருந்ை ைிவ்வியமான ஜலத்ைில் மூன்று முதே

மூழ்கி ஸ்நானம் பசய்ைதும், பவண்ணிேம் அதைந்து ைான் வந்ைவழிதய ைிரும்பிச் பசன்ேது. அதைக் கண்ை
காசியாத்ரீகன். ஆஹா! இந்ைத் ைீர்த்ைத்ைில் மூழ்கிக் குளித்ைவுைதனதய பிரமஹத்ைி ஒழிந்ைதை! என்று
ைானும் ைன் தசவகனுமாக அைில் ஸ்நானம் பசய்து நந்ைிதகஸ்வரதர வணங்கி வழிபாடு இயற்ேி விட்டுச்
பசன்ோர்கள்.
அவர்கதள அவ்வாறு தபாகும்தபாது, அவர்கள் இருவருக்கும் எைிரில் சர்வாபரணங்கதளயணிந்ை பபண்
ஒருத்ைி வந்து நீ எங்கிருந்து வருகிோய்? பபாய் பசால்லாமல் உண்தமதயச் பசால்! என்று தகட்ைாள்.
அைற்கு யாத்ைிரீகன் எதையும் மதேக்காமல் நைந்ைவற்தேச் பசால்லிவிட்ைான். அைன்பிேகு அவள்
யாத்ரீகதனப் பார்த்து, நீ இங்தகதய இருக்கதவண்டும் என்ோள். யாத்ரீகனும் ைன் தசவகனுைன் அங்தகதய

ைங்கியிருந்ைான். அப்தபாது கங்தகயான அந்ை மங்தக நீ எங்தக இவ்விதசஷத்தைக்கண்ைாதயா , அங்தகதய
இவ்பவலும்புகதள விட்டு விடுவாயானால் உன் ைாய் ைிவ்விய தைகமதைந்து ஸ்வர்க்கம் தசர்வாள்
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் தவகாச சுத்ை சப்ைமியில் கங்தக இவ்விைத்ைிற்கு வருவாள். இன்தேய ைினம்
அந்ைச் சப்ைமியாகும். நாதன கங்தக! நான் அங்கு ைான் தபாகிதேன் என்று பசால்லி மதேந்துவிட்ைாள்.
காசியாத்ரீகன் மீ ண்டும் நர்மதை நைி ைீரத்ைிலுள்ள நந்ைிதகஸ்வரத்துக்கு வந்து ைன் ைாயின் ைிவ்விய
உருவத்துைன் தைான்ேி, குமாரா நீத ய ைன்யன், நீதய கிருை கிருத்யன். உன் வம்சத்தை நீத ய பவித்ரஞ்

பசய்ைாய். உனக்குத் ைனம் ைான்யம் ஆயுள் வசிமவிருத்ைி முைலான கிதைக்கும் என்று வரமளித்து.
நற்கைியதைந்ைாள். இவ்விைமாக, அந்ைப் பிராமணன், ைன் ைாயின் அஸ்ைிதய நர்மதை நைியில்
நந்ைிதகஸ்வரத்ைின் அருதக விடுத்து, ைன் யாத்ைிதரதய முடித்துத் ைன் வட்டிற்குத்
ீ
ைிரும்பி வந்ைான்.
அன்று முைல் அந்ைத் ைீர்த்ைம் மானுைருக்பகல்லாம் பிரசித்ைமாகத் பைரிந்ைது. ஆதகயால்
நந்ைிதகஸ்வரத்ைிற்கு அருகில் நருமதை நைியில் ஸ்நானம் பசய்ைால் இஷ்ை காமியங்கதளயதைவார்கள்
என்று பைரிந்து பகாண்ைார்கள்.

தமலும் ருஷீதக என்ே இளம் பிராமண விைதவ ஒருத்ைி அந்ை ஸ்ைலத்ைிற்குச் பசன்று கடுதமயான
சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது மூைன் என்ே தைத்ைியன் ஒருவன் அவதள சிவபூதஜ
பசய்யாைிருக்கும்படி பலவதகயாகப் தபாைித்ைான். அப்படிப் தபாைித்தும் ருஷீதக சிவபூதஜதயச் பசய்து
வந்ைைால் தைத்ைியன் ைன் தகாரரூபம் முைலியவற்தே அவளுக்குக் காட்டி பயமுறுத்ைதவ அவள் பயந்து
சிவ சிவ என்று சிவ நாமங்கதள ஸ்மரித்து சரணமதைந்ை ைன்தனக்காக்க தவண்டும் என்று
பிரார்த்ைித்ைாள். உைதன நந்ைிதகஸ்வரர் அவள் எைிரில் தைான்ேி, உனக்கு ஒரு பயமுமில்தல. உன்தன
நான் இரட்சித்தைன். அவ்வரக்கன் ைானாகதவ தபாய்விடுவான் நான் அதனவதரயும்

காத்ைருள்வைற்காகதவ இங்கிருக்கிதேன் என்று வரமளித்து அவள் பூஜித்ை பார்த்ைிவ லிங்கத்ைில்
அந்ைர்த்ைானமானார், கங்தகயும் அவள் முன்பு தைான்ேி அவதளப் பார்த்து உனக்கு என்ன வரம் தவண்டும்
என்று தகட்க அைற்கு, அவள் என் பபாருட்டு இந்ைத் ைினமாகிய தவகாச சுத்ை சப்ைமியில் இங்கு வந்து
பிரத்யட்சமாக இருக்க தவண்டும் என்ோள். அைற்கு அவ்வாதே இதசந்ை கங்தக ஆண்டுதைாறும் அங்கு
வருகிோள். ஆதகயால் அந்ைத் ைினத்ைில் அந்ைத் ைீர்த்ைத்ைில் ஸ்நானம் பசய்ைால் சகல பாபங்களும்
விலகிப்தபாகும்; முனிவர்கதள! நீங்கள் தகட்ை சிவ சரிைங்களில் நந்ைிதகஸ்வர மகாத்மியமும் ஒன்ோகும்.
39. அனுசூதய வழிபட்ை கதையும் அத்ைிரீஸ்வர மகிதமயும்
வியாதசஸ்வரர், அதமசுவர, பண்ைாதரசுர, ஹாங்காதரசுவர, சுதரசுவர, பூதைசுவர, தசயதகசுர, லிங்கங்கள்

பாபத்தை நீக்குபதவ, இன்னும் ைப்ைிகாநைி ைீரத்ைில் குமாதரஸ்வர சித்தைஸ்வர ஸ்ைாைஸ்வர , ராதமஸ்வர,
ருக்ஷிஸ்வர, கும்தபஸ்வர நந்தைஸ்வர பஞ்ச புஞ்தசஸ்வர லிங்கங்கள் ைரிசித்ைவுைதனதய சகல
விருப்பங்கதளயும் நிதேதவற்ேக் கூடியதவ. பூர்ணாநைி ைீர த்ைில் பூரணாதகஸ்வர வதரஸ்வர
ீ
லிங்கங்களும், தகாைாவரி ைீரத்ைில் கபாதலஸ்வர சக்கதரஸ்வர , சந்ைிதகஸ்வர, ைவுைபாதபஸ்வர, பீதமஸ்வர,
சூரிதயஸ்வர லிங்கங்களும் விளங்குகின்ேன. ைிருப்ைிகா நைி ைீர த்ைில் ைிரியம்தகசுவர, தகாகர்தணஸ்வர,
நாரூதகஸ்வர, ராதமஸ்வர; நந்தைஸ்வர, விமதலஸ்வர சண்ைதகஸ்வர லிங்கங்கள் பூஜித்ைவுைதன ஞானம்
உண்ைாக்கத்ைக்கதவ. ைிருப்ைிகா நைி கீ ழ்கைல் சங்கமத்ைில் ைர்மதகஸ்வர லிங்கமும், தமற்குக்
கைற்கதரயில் சித்தைஸ்வர, பிதலஸ்வர; அந்ைதகஸ்வர லிங்கங்களும் இருக்கின்ேன. அந்ைகாசுரதன
சங்கரித்ை உக்கிரரூபத்துைன் சிவபபருமான் நின்ே இைதம அந்ைதகஸ்வரம் எனப்படும்.

எல்லாவுலகங்கட்கும் சுகத்தை விதளவிக்கும் அற்புைாசலத்ைல் சங்தகஸ்வர , கர்த்ைதமஸ்வர தகாடீஸ்வர
லிங்கங்கள் இருக்கின்ே கவுசிகி நைி ைீர த்ைில் அசதலஸ்வர , நாதகஸ்வர அனந்தைஸ்வர தயாதகசுவர
தவத்ைிய நாதைசுவர: தகாடீசுவர; சப்தைசுவர; பக்ைிதகசுவர; சண்ைசுவர, சங்கதமசுவர லிங்கங்கள்
இருக்கின்ேன. இதுவதரயில் கீ ழ்த்ைிதசயில் உள்ளவற்தேச் பசான்தனன். முனிவர்கதள! இனி
ைக்ஷிணத்ைில் உலகத்ைில் இருப்பவர்கள் சுகமதையவும் அத்ைிரிமுனிவரும் அனுசூதயயும் ஒரு பஞ்ச
காலத்ைில் அன்னைானஞ் பசய்யச் சங்கற்பித்துக் பகாண்டு அைதன நிதேதவற்ேவும் சுயம்புமூர்த்ைியாகத்
தைான்ேிய அத்ைிரீசுவர லிங்கபமான்று சாக்ஷõத்காரமாக (கண் கூைாக) விளங்குகிேது. இவ்வாறு
சூைபுராணிகர் பசான்னதும் அவ்வத்ைீ ஸ்வர லிங்கத்ைின் உற்பத்ைி முைலியவற்தே எங்களுக்குச் பசால்ல
தவண்டும் என்று தநமிசாரண்யவாசிகள் தகட்ைார்கள் சூைர் பசால்லலானார்.
முனிவர்கதள! நீங்கள் தகட்ை விஷயம் அருதமயானது அந்ைக் கதைதயச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
பைன்ைிதசயில் காமைம் என்று ஒரு வனம் உண்டு. அது ைவஞ் பசய்வைற்குத் ைக்கைாக இருந்ைது. அங்தக
பிரம்ம புத்ைிரரான அத்ைிரிமுனிவர் ைன் பத்ைினி அனுசூதயயுைன் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைார். அப்தபாது
நூறு ஆண்டுகாலம் மதழதய பபய்யாைைால் எல்தலாரும் கஷ்ைப்பை தநரிட்ைது. எங்கும் ைண்ண ீதர
இல்லாமல் தபாயிற்று மரங்கள் எல்லாம் உலர்ந்ைன ைளிர்கள் பழங்கள் எதுவுதம இல்லாமற்தபாயின.

சந்ைியாவந்ைனம் முைலிய நித்ைிய கர்மங்கள், ஜலமில்லாமல் நிறுத்ைப்பட்ைன. எங்கும் பநருப்புக்
காற்ேடித்ைது இைனால் யாவரும் பபருந்துன்பமதைந்ைார்கள். இவற்தேக் கண்ை பைிவிரதையான
அனுசூதய இந்ைத் துயதரச் சகிக்கமாட்ைாமல் ைன் கணவன் தயாகத்ைில் அமர்ந்ைிருக்கும் தபாது அவரது
சீைர்கள் முைலாதனார் பசிப்பிணி ஆற்ோது பல இைங்களுக்குச் பசன்ேைால் நான் மட்டும் ைனித்து
அவருக்குப் பணிவிதை பசய்து பகாண்டு பார்த்ைிவலிங்கம் ஒன்தேச் பசய்து பூஜித்து ைன் கணவன் முன்

இருத்ைி இருவருக்கும் ைண்ைம் பசய்தும் பிரைட்சிணம் பசய்துபகாண்டும் இருந்ைாள். அவளது பூதஜதயக்
கண்ை தைத்ைியர் ைானவர் முைலியவர்கள் அழகியான அனுசூதயதய பார்த்து மயங்கி தமாகம்
பகாண்ைார்கள். அவர்கள் ஆதசதயாடு அவதள பநருங்க முயன்ோர்கள். ஆனால் சிவபூதஜயின்
சிேப்பினாலும் பைிவிரதை மகிதமயினாலும் பநருப்பு மயமாய் உஷ்ணம் வசுவைாலும்
ீ
அவதள பநருங்க
முடியாமல் தூரத்ைிதலதய இருந்ைார்கள்.
அத்ைிரி முனிவர் பசய்ை ைவத்தைக் காட்டிலும் அனுசூதய பசய்ை ைவம் மிகவும் கடுதமயானைாக
இருந்ைது. அனுசூதய ைவஞ்பசய்து முடித்ைவதரயில் அவ்விருவர் நீங்கலாக தவபோருவரும் அங்கில்தல
இவ்வாறு சிேிது காலம் கழிந்ைது. அத்ைிரிமுனிவர் ைியான தயாகத்ைில் மதயவயப்பட்டு ஒன்று

உணராைவராக இருந்ைார் பைிவிரதையான அனுசூதயயும் ைன் கணவதனயும் சிவலிங்க பபருமாதனயும்
அன்ேி பிரிபைான்தேயும் உணராமல் பபரும் நிஷ்தையிலிருந்ைாள். அத்ைிரி முனிவர் ைவத்ைிற்கும்
அனுசூதயயின் சிவபூதஜக்கும் சகல தைவர்களும் முனிவர்களும் கங்தக முைலிய ைீர்த்ைங்களும்
மகிழ்ந்து அவர்கதளப் பார்ப்பைற்காக அங்கு ைிரண்டுவந்து அவர்களது அற்புைசமாைிதயாக நிதலதயக்
கண்டு அவர்கள் பசய்யும் ைவமும் பூதஜயும் சிேந்ைன. இதைப்தபால் யாரும் பசய்ைைில்தல. இவர்கள்
மகா புண்ணியசாலிகள்! என்று பசால்லிக் பகாண்தை தபாய் விட்ைார்கள். சிவபபருமானும் கங்காதைவியுதம
அங்தக ைங்கிவிட்ைார்கள். அவர்களில் கங்தக அனுசூதயயின் பூதஜக்கிரமத்தைக் கண்டு இவளுக்கு
ஏதைனும் வரங்பகாடுத்துத் ைான் பசல்ல தவண்டும். சிவபபருமானும் வந்ைிருந்ைார் அவரும் ஏைாவது
நன்று பசய்தை அந்ைர்த்ைானமாவார் என்று நிதனத்துக் பகாண்டிருந்ைாள். அனுசூதயதயா ைன் கணவனது
நிஷ்தைகதலயும் வதரயில் சிவபூதஜயிதலதய இருக்கதவண்டும். என்று கருத்துைன் அன்னபானாைிகதள
நீங்கியிருந்ைாள். அவ்விருவர் நிஷ்தையும் ஐம்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் நீடி த்ைன.

ஒரு காலத்ைில், அத்ைிரி முனிவர் ைன் நிஷ்தை நீங்கி, அனுசூதயதயப் பார்த்து, விதரவில் ைண்ண ீர்
பகாண்டு வருக! என்ோர்; உைதன அனுசூதய கமண்ைலத்தை எடுத்துக் பகாண்டு தபாய் எங்பகங்தகா
ைண்ண ீருக்காக அதலந்ைாள். எங்கும் ைண்ண ீர் கிதைக்காமல் அவள் தயாசித்ைாள். அப்தபாது கங்காதைவி
அவள் முன்னால் தைான்ேி, அனுசூதய! உனக்கு தவண்டியதை தகள். பகாடுக்கிதேன் என்று பசால்ல
அனுசூதய அவதளப் பார்த்து; நீ யார்? எங்கிருந்து வந்ைாய்? என்று தகட்க. அைற்கு கங்தக; நான் உனது
பைிவிரைா ைர்மத்தையும் நீ உன் கணவதனயும் சிவலிங்கத்தையும் பூஜித்து வந்ை உறுைிப்பாட்தையும்
பார்த்துக் பகாண்டிருந்தைன். நான் ைான் கங்தக. உனக்கு என்ன வரதவண்டுதமா, தகள் என்ோள். அைற்கு
அனுசூதய கங்தகதயப் பணிந்து ைாதய! எனக்கு ைண்ண ீர் தவண்டும் என்ோள். அைற்கு கங்தக உன்

தகயால் சிறுகுழி ஒன்தே தைாண்டுவாயின் அங்தக நான் ஜலம் பகாடுப்தபன் என்று கூே அனுசூதய
அவ்வாதே தைாண்ை ஜலைாதர தைான்ேியது. அனுசூதய பபரும் வியப்தபாடு ைண்ண ீர் முகந்து பகாண்டு,
கங்கா தைவிதயப் பார்த்து, உனக்கு என்மீ து ைதய இருக்குமானால் என் கணவர் ைவஞ்பசய்து முடியும்
வதரயில் இங்தகதய இருக்க தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்ைாள். அைற்கு கங்தக உன் கணவனுக்குச்
பசய்ை பணிவிதையால் அதைந்ை பயனில் ஒரு மாை பலதன எனக்குக் பகாடுப்பாயானால் நான் அப்படிதய
இருக்கிதேன்! என்ோள். அனுசூதய அப்படிதய ைந்தைன்! என்று ைத்ைம் பசய்து ைண்ண ீதர எடுத்துக்
பகாண்டு ைன் கணவனிைம் பகாடுத்து அவர் முன்பு நின்ோள். அத்ைிரி முனிவர் முதேப்படி ஆசமனஞ்
பசய்து ைாகந்ைீர்ந்து மிகவும் மகிழ்ந்து பபண்தண! நான் ைினமும் பானம் பசய்யும் ஜலமல்லதவ இது. இது
சிேப்பாக இருக்கிேதை! என்று கூேி நாற்புேமும் சுற்ேிப் பார்த்ைார். எந்ைப் பக்கம் பார்த்ைாலும் உலர்ந்ை
மரமும் பநருப்புக் காற்றுமாக இருப்பதைக் கண்டு மதழயில்தலயா என்று அவர்ைம் மதனவிதயக்
தகட்ைார். ஆம் மதழயில்தல என்ோள் அனுசூதய! மதழயில்தலபயன்ோல் இப்பபாழுது எங்கிருந்து நீ
ைண்ண ீர் பகாண்டு வந்ைாய்? என்று முனிவர் தகட்ைார். ைண்ண ீர் வந்ை விைத்தைச் பசான்னால்
ைற்புகழ்ச்சியாகும் பசால்லாவிட்ைால் குற்ேம் வரும் என்பைால் அனுசூதய சிேிது தநரம் தயாசித்ைாள்
அத்ைிரி முனிவர் இரண்ைாவது முதேயும் மூன்ோவது முதேயும் தகட்ைார். அைற்கு அவள் சுவாமி! நான்

உண்தமதயச் பசால்கிதேன். ைங்களுக்கு பணிவிதை பசய்ை பயனாலும் சிவபூதஜ பசய்ை பலத்ைாலும்
கங்காதைவிதய இங்கு வந்ைிருக்கிோள். அந்ை ஜலத்தைதய உங்களுக்கு பகாண்டு வந்து பகாடுத்தைன்
என்ோள். அதைக் தகட்ைதும் அத்ைிரி முனிவர், பபண்தண! நீ பசால்வது உண்தமயா? உண்தமபயன்று நம்ப
முடியவில்தல. தயாகியருக்கும் தைவர்களுக்கும் அசாத்ைியமான காரியம் உனக்கு எப்படி தககூடும்?
கங்தகதய நான் என் கண்பணைிதர கண்ைாபலாழிய நம்ப மாட்தைன். கங்தகதயக் கண்ைால்ைான்
நம்புதவன்? என்ோர்.

நாைா! ைாங்கள் என்னுைன் வந்ைால் காண்பிக்கிதேன்! என்று கங்தக தைான்ேிய இைத்துக்கு அவதர
அதழத்துக் பகாண்டு அனுசூதய தபானாள். அங்தக குழியிலிருந்ை ஜலப்பபருக்தகக் கண்டு அத்ைிரி
முனிவர் மிகவும் மகிழ்ந்து நீ ைன்தய! என் ைவமும் சபலமாயிற்று. கங்கா நைியில் ஸ்நானம் பசய்யும்
பாக்கியம் கிதைத்ைதை. இது பிேருக்கு கிதைக்குமா என்று அந்ைக் கங்தக நீ ரில் நீராடி ஆசமனம் பசய்து
பல முதே கங்தகதயத் துைித்ைார். அப்தபாது கங்தக அவர்கதளப் பார்த்து அனுசூயா தைவி! நான் இனி
விதை பபறுகிதேன்! என்ே பசால்ல அனுசூதய கங்தகதயப் பார்த்து கங்காதைவி! நீ எனக்குப்
பிரத்யட்சமாகி பரிபூரண அன்புதையவளாக இருப்பது உண்தமயானால் நீ ஏற்கனதவ அங்கீ கரித்ைது தபால
இங்தகதய இருக்க தவண்டும்! என்று தவண்டினாள். அத்ைிரி முனிவரும் பலவாறு கங்தகதயத் துைித்துத்
ைதய தவக்க தவண்டும் என்று இதேஞ்சினார். பிேகு கங்தக அனுசூதயதய தநாக்கி நீ முைலில் உன்
கணவதனயும் சிவலிங்கத்தையும் பூஜித்ைைால் உண்ைான பயனில் ஒரு மாை பயதனக் பகாடுத்து உன்
கணவனின் ைவம் முடியும் வதரயிலும் இங்தகதய இருக்க தவண்டும் என்ோய். இப்பபாழுதும் இங்தகதய
இருக்க தவண்டும் என்பாயாகில் அந்ைப் பயனில் ஒரு வருஷ பயதனக் பகாடுத்ைால் ைான் அவ்வாதே
இருப்தபன். ைானம், ஸ்நானம், யாகம், பைிதசதவ முைலியவற்ோல் அதையும் பயதனவிை பைிவிரதைதயக்
கண்ைால் அைிகப் பயன் கிதைக்கும். ஆதகயால் உன்தன ைரிசித்துக் பகாண்தை இங்கு இருப்பைால்
எனக்கும் மகிழ்ச்சி ைான், உலகத்துக்பகல்லாம் நன்தம உண்ைாக தவண்டும் என்று நீ நிதனத்ைால், நான்
தகட்ை அந்ைப் பயதனக் கங்தகக்கு வழங்கினாள். பபான், சந்ைனம், கரும்பு, இந்ை மூன்றும் ைான்
துயருற்ோலும் பிேருக்குப் பயன் அளிப்பது தபால கஷ்ைப்பட்டு தைடியபுண்ணியத்தை உலக நன்தமதய
உத்தைசித்து அனுசூதய ைன் புண்ணிய பயதனக் கங்தகக்குக் பகாடுத்து விட்ைாள்.

அப்தபாது சிவபபருமான். அனுசூதய பூஜித்ை பார்த்ைிவலிங்கத்ைிலிருந்து பிரத்ைியட்சமாகி, உன் பைிவிரைா
ைர்மத்ைிற்கும் உன் பூதஜக்கும் மகிழ்ந்தைன். உனக்கு தவண்டியவரத்தைக் தகள் என்ோர். ஐந்து
ைிருமுகங்களுைன் பிரத்யட்சமாகிய சிவபபருமாதன அத்ைிரி முனிவரும் அனுசூயாதைவியும் வணங்கி
வழிபட்டு. தைவரீரும் ஜகன்மாைாவாகிய கங்காதைவியும் ஆகிய இருவருக்கும் எங்கள் மீ து ைதய
இருக்குமானால் எப்தபாதும் இங்தகதய எழுந்ைருளுயிருந்து உலகத்ைிற்கு நன்தம பசய்து அருள் புரிய
தவண்டும். என்று பிரார்த்ைித்ைார்கள். சிவபபருமானும் கங்தகயும் அவ்வாதே அங்கீ கரித்ைனர்,
சிவபபருமான் அத்ைிரீஸ்வரர் என்ே பபயரால் சகலருக்கும் நன்தம பசய்ய அங்தகதய தகாயில்

பகாண்ைார். கங்தகயும் ைன் சதகாைரியாகிய பார்வைி தைவியுைன். அங்தகதய இருக்கிோள். அதுமுைல்
அவ்விைத்ைில் குதேவில்லாமல் கங்காஜலம் எக்காலத்தும் விளங்கி வருகிேது. இதையுணர்ந்ை
ைவமுனிவர்கள் ைங்கள் பத்ைினிமார்கதளாடும் சீைர்கதளாடும் அங்தக வந்ைார்கள் தகாதுதம ைானியங்கள்
இதலகள், புற்கள் பழங்கள் யாவும் விருத்ைியதைந்ைன அதைக் கண்ை முனிவர்கள் இதுதவ ைவத்ைிற்கு
ைகுைியான இைம் என்று அங்தகதய ைவஞ் பசய்ைிருந்ைார்கள். அவர்களது ைவத்ைிற்கு மகிழ்ந்ை
சிவபபருமான் மதழ பபாழியச் பசய்ைார். அைனால் சகலருக்கும் சுகம் உண்ைாகி, அன்னபானாைிகதளப்
பபற்றுத் ைங்களுக்குரிய ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். இந்ை அத்ைிரீசுவரரின் மகிதமதய
தகட்ைவர்கள் சகல சுபங்கதளயும் அதைவார்கள். இவ்வாறு சூை புராணிகர் பசான்னதும் தநமிசாரண்ய
வாசிகள் அவதர தநாக்கி, ஞானிசிரியதர! இனி ைாருகா வனத்ைிலுள்ள நாதகஸ்வரலிங்கப் பிரபாவத்தைச்
பசால்லதவண்டும் என்று தவண்டினார்கள். சூைமுனிவர் பசால்லத் துவங்கினார்.
40. பிக்ஷõைனர் தமாகினி கதையும் நாதகஸ்வரலிங்க மகிதமயும்
முன்பனாரு காலத்ைில் ஒரு கற்பத்ைில் தைவைாருவனம் என்ே காபைான்று இருந்ைது. அைில் வசித்து வந்ை
மகரிஷிகள் யாகதம எல்லா பயன்கதளயும் பகாடுக்கத் ைக்கது என்றும் யாகத்தைக் காட்டிலும் கைவுள்

தவறு இல்தலபயன்றும் ைீர்மானித்ைார்கள். அவர்களது மதனவியதரா ைங்கள் கற்தப சிேந்ைது
என்ேிருந்ைார்கள். சிவபபருமான் அவர்களது மயக்கத்தையேிந்து அதை ஒழிக்கக் கருைி மகாவிஷ்ணுதவ
அதழத்து நீ பபண் வடிவம் ஏற்று என்னுைன் வருவாயாக! என்று பணிந்ைார். உைதன ைிருமாலும்
பபாற்பதுதம தபான்ே உைலழகும் முழுநிலாப் தபான்ே முகமும் மன்மைனுதைய கரும்புவில்தலப் தபால்
வதளந்ை புருவமும் உள்ள தவல் தபான்ே கூர்தமயான கருவிழிகளும் முல்தலயரும்பு தபான்ே அழகான
பல்வரிதசயும் பகாவ்தவப் பழங்கதளப் தபான்ே சிவந்ை உைடுகளும் பபாற் கிண்ணங்கள் தபான்ே

ஸ்ைனங்களும் சாதணக்கல் தபான்ே கன்னமும் சங்கு தபான்ே கழுத்தும் மூங்கில் தபான்ே தைாளும்
உடுக்தகப் தபான்ே இதையும் யாதனத் துைிக்தகப் தபான்ே பைாதையும் பாம்பின் பைம் தபான்ே
நிைம்பமும் பசந்ைாமதர மலர் தபான்ே தககளும் பசம்பஞ்சுக் குழம்பூட்டிய பாைங்களுமுதைய சரவாபரண
பூஷிதையான பூங்பகாடிபயன ஒரு பபண்ணுருவம் எடுத்துக் பகாண்ைார். சிவபபருமானும் அந்ை
மங்தகக்தகற்ே ஆணழகராய் தகாடி சூரியப்பிரகாசமான ைிவ்விய தைஜதசயுதைய ைிருதமனிதயாடும்
விளங்கினார். அவர் ஒரு தகயில் ைமருகமும் ஏந்ைி, உள்ளாளப்பன் பாடிக்பகாண்டு ைிகம்பரராய்
(நிர்வாணமாய்) மையாதனப்தபால் நைந்து மாயனாகிய தமாகினிப் பபண்ணுைன் ைாருகாவனத்து
முனிவர்களின் ைவநிதலதயயும் அம்முனி பத்ைினியரின் கற்தபயும் தசாைிக்கக் கருைி அந்ை வனத்தை
அதைந்து நிர்வாணமாய்த் ைிரிந்து அம்மங்தகயர்கள் தமயல் பகாள்ளும்படி வடுகள்
ீ
தைாறும் பசன்று
பிச்தசக் தகட்ைார். ரிஷிபத்ைினிகபளல்லாம் பிட்தசப் பபாருதள எடுத்துக் பகாண்டு பவளிதய வந்து
பிக்ஷõைனதரக் கண்டு காமப் பித்தைேியவர்களும் மைி மயங்கியவர்களும், தூரமாக ஓடியவர்களும்
அப்படிதய கட்டியதணப்பார்களும், ஆதசதயாடு அதழப்பவர்களும், தமயல் அவஸ்தையால் அவதரத்
ைன்தனாடு கூடி மகிழச் தசரவாரும் என்று கூப்பிடுபவர்களும், தமாகாதவசத்தைாடு பின் பைாைர்பவர்களும்,
பபருமூச்சு விடுபவர்களும், காமத்ைால் ைாம் பசய்வது எது பவன்தே பைரியாைவர்களும் வதளயல்கதளச்
தசாரவிடுதவார்களும், ஆதைகதள நழுவ விடுதவார்களும், விழிபைரியாமல் வழ்பவர்களும்,
ீ
வார்த்தை
குழறுதவார்களுமாக அதலந்ைார்கள். நீலகண்ைராகிய பிக்ஷõைனப் பபருமான் தவை கீ ைங்கதளப் பாடிக்
பகாண்டும் விதநாை வித்தைகதளச் பசய்து பகாண்டும் வைியில்
ீ
ைிகம்பரராகதவ(நிர்ைாணமாகதவ)
உலாவிக் பகாண்டிருந்ைார்.
தமாகினி வடிவதமற்ே மஹாவிஷ்ணுதவா உைல் இதளக்கச் பசய்யும் ைவதம சிேந்ைது என்ேேிந்ை
முனிவர்கதளக் கண்டு பபண்தமயின் சாகஸங்கதளபயல்லாம் காட்ைத் பைாைங்கினார். நாணமுற்ேதைப்
தபால் கவர்ச்சிகரமாக பநளிந்து ஒதுங்கியும் ைன் தகயில் ஏந்ைிய வதணயில்
ீ
சுருைி தசர்த்து
இனிதமயாகப் பாடியும், கண்வச்சு
ீ
வதலகளால் பலரது மைிதய மயக்கியும், பண்ணதமந்ை பாைல்களினால்
பலர் உள்ளத்தை வாட்டியும் புன்னதகயால் பலதரத் துன்புறுத்ைியும் இவ்வாறு பலவிைத்ைிலும் தமாகினி
தமாகாக்கினிதய அவர்களுக்கு மூட்டி விட்ைாள். அைனால் அம்முனிவர்கள் ைங்கள் ைவச்பசயதல மேந்து.
அவச்பசயல் பகாண்டு மைிமயங்கி மாயனாகிய தமாகினியின் மலரடியில் விழுந்து பபண்தண! தபரழகிதய,
நீ என்ன காரணமாக இங்தக வந்ைாய்? நீ இங்தக வந்ைது எங்கள் ைவப்பயதன என்று ைங்கள் சதைகள்
அவிழ்ந்து ைதரயில் விழவும் உத்ைரீயமும் நழுவி விழவும் தமாகினிதயப் பத்ைினிகள் கற்தபயும்,

வதளயல் முைலான ஆபரணங்கதளயும் ஆதைகதளயும் நழுவவிட்டு பிக்ஷ õைனதரச் சூழ்ந்து வருவதைக்
கண்ைார்கள். உைதன தகாபம் பகாண்டு நிர்வாணமாகத் ைிரியும் அத்ைிகம்பரதணயதைந்து பலவிைமாகச்
சபித்ைார்கள் ஆனால் அச்சாபங்கள் எதுவுதம சர்வதலாக சரண்யனான சிவபபருமாதன அதையவில்தல
அதைக் கண்ைதும் முனிவர்கள் பிக்ஷõைனதர பநருங்கி ஐயதர! நீர் யார்! இந்ை தமாகினி யார்? என்று
தகட்ைார்கள். அைற்குப் பபருமான் நான் ஒருமுனிவன். இவள் என் மதனவி. இங்தக ைவம் பசய்ய
வந்தைாம் என்ோர். அைற்கு முனிவர்கள் அப்படியானால் மயக்கு தவசிதபால் ைிரியும் இவதள நீக்கிவிட்டு
நீர் ைவஞ் பசய்யும்! என்ோர்கள் அைற்கு பிக்ஷõைனர் மதனவிதயாடு ைவஞ்பசய்வதை சிேந்ை வானப்பிரஸ்ை
ைர்மம். நீங்கள் உங்கள் மதனவியதராடு தசர்ந்து ைவஞ் பசய்யவில்தலயா ? நீங்கள் உங்கள் மதனவியரின்
கற்பு மிகவும் அழகாக இருக்கிேதை! உங்கள் பசயல் இப்படியிருக்க கற்பிற்சிேந்ை என் மதனவிதய
விட்டுவிட்டு நாதனா ைனித்துத் ைவஞ்பசய்தவன்? என்று பசால்லிக் தகாபங்பகாண்ைவதரப் தபால
அவர்கதள விட்டு நீங்கி தமாகினியாகிய மாயவதனாடு வசிஷ்ை முனிவரின் ஆசிரமத்தையதைந்து
வசிஷ்ைரும் அவர் மதனவி அருந்ைைியும் பசய்ை பூதஜகதள ஏற்று ைிருக்தகதலதய அதைந்ைார்.

தவைைாருவனத்தைச் தசர்ந்ை முனிவர்கள் சிவபபருமாதனயும் விஷ்ணுதவயும் இகழ்ந்து தபசிய
பாவத்ைால் ஜ்வரம் முைலிய வியாைிகதளயும் பசி முைலான துன்பங்கதளயும் மனக் கவதலதயயும்
அதைந்து உைல் நடுங்க வாய் குழே சுவாமி! தநாய்களாலும் எண்ணற்ே துன்பங்களாலும் நாங்கள்
துன்புற்று வருந்துகிதோதம! இைற்குக் காரணம் என்ன? இதை ஒழிக்க தவண்டும், என்று தவண்டினார்கள்.
அைற்குப் பிரமதைவர், முனிவர்கதள யாரானாலும் ைன் வ ீட்டுக்கு வந்ை அைிைிதய பூஜிக்க தவண்டும்

என்பது ைர்மம், இதையுணர்ந்ை நீங்கள் தவைங்களும் தைடியேியாை சிவபபருமாதன பிக்ஷõைனராகவும்
ைிருமாதல அவரது மதனவியாகவும் பிரத்யட்சமாகி உங்கள் இருப்பிைங்களுக்குவந்ை தபாது நீங்கள்
அவர்கதள அவமைித்ைீர்கள். அைனாதலதய இத்ைதகய துன்பங்கதள அதைந்ைீர்கள் பரதமஸ்வரதன
அப்பபருமானின் மனமகிழ நாள் தைாறும் சிவ லிங்க அர்ச்சதன பசய்யுங்கள்! என்ோர் ைவ முனிவர்களும்
ைாருகா வனத்தையதைந்து பிருமதைவர் பசால்லியபடி ருத்ைிராட்ச கண்டிதக அணிந்து விபூைி
உத்ைானனஞ் பசய்து ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரம் பஜபித்து சிவபக்ைிதய உதையவராய் மதனவியதராடு இரவும்
பகலும் இதைவிைாது நல்லமலர்களால் அர்ச்சதனபசய்து வந்ைார்கள். அவ்வாறு இருக்கும்தபாது
சிவபபருமான் முன்பு தபாலதவ பிக்ஷõைனராக தமாகினியுைன் ைாருகாவனத்தை அதைந்து சிேிதுதநரம்
குைித்து விதளயாடிக்பகாண்டும் சிேிது தநரம் தவை கீ ைம்பாடிக் பகாண்டும் பி øக்ஷ ஏற்பார்தபால

உலாவியும் தயாகஞ் பசய்தும் வதண
ீ
சிரித்தும் தமாகினிதயாடு தசர்ந்து விதளயாடி க்பகாண்டும் இருந்ைார்.
அவர்கள் அவ்வாறு விதளயாடுவதைக் கண்ைதும் ைவ முனிவர்கள் ைங்கள் பத்ைினிகதளாடு அவர்கள்
இருக்குமிைம் தைடிச் பசன்று அவர்களது ைிருவடிகதள மலர்களால் அர்ச்சதன பசய்து பணிந்ைார்கள்.
சிவபபருமான் அவர்கள் மீ து ைதயயும் இரக்கமும் பகாண்டு பல்லாயிரங்தகாடி உையசூரியதனப் தபான்ே
ைமது பமய்வடிதவக்காட்டினார் முனிவர்கள் தவை வாக்கியங்களால் துைித்து உைல் சிலிர்க்க ஆனந்ைக்
கண்ண ீர் பசாரிய வணங்கி வழிபாடியற்ேினார்கள். அப்தபாது சிவபபருமான் அவர்கதளப் பார்த்து
மகரிஷிகதள! நீங்கள் கைவுதள இல்தல என்று கருைியைால் இவ்வாறு நாம் உம்தமப் பரீட்சித்தைாம் என்று
அவர்களுக்கு ஞான உபதைசம் பசய்து இச்சிவலிங்கத்தை எப்பபாழுதும் பூதஜ பசய்யுங்கள் என்று
தமாகினியுைன் அந்ைர்த்ைானமாய் ஆங்தகார் சிவலிங்க மூர்த்ைமாய் எழுந்ைருளியிருக்கின்ோர். அந்ை
இலிங்கதம நீங்கள் தகட்ை ைாருகாவன நாதகஸ்வரலிங்கம் அது முைல் முனிவர்கள் அந்ை லிங்க
மூர்த்ைிதயக் காலந் ைவோமல் பூதஜ பசய்து ைங்கள் இஷ்ை காமியங்கதள அதைந்ைார்கள்.
41. அந்ைகாசுரன் தபாராட்ைமும் அந்ைதகஸ்வர மகிதமயும்
தநமிசாரண்ய முனிவர்கள் சூை புராணிகதர வணங்கி சிவஞான சீ லதர! அந்ைதகஸ்வர லிங்க
மகிதமதயத் ைாங்கள் எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள், சூைமுனிவர் கூேலானார்.
இரண்யாட்சனின் மகனான அந்ைகாசுரன் என்பவன் உலகம் புகழ் பபற்ேவனாகத் ைிகழ்ந்து வந்ைான். அவன்
நான்முகப் பிரமதனக் குேித்துக் கடுந்ைவஞ் பசய்து பிரமாண்ைம் முழுவதும் ைன் ஆயுட்காலம் வதரயில்

ஆட்சி பசய்யும் வரத்தைப் பபற்று மூவுலகங்கதளயும் பவன்று ஒருவனுதம ைனக்கு நிகர் இல்தலபயன்று
பசருக்குற்று மந்ைிரமதலயில் மமதைதயாடு வாழ்ந்து வந்ைான். அப்தபாது தைவர்களுக்கும்
அந்ைக்காசுரனுக்கும் இதைதய பபரும் தபாராட்ைம் நிகழ்ந்ைது. அந்ை யுத்ைத்ைில் அந்ைகாசுரன் ஏராளமான
அசுரதசதனகதளாடு, தைவர்கதள எைிர்த்துப் பயங்கரமாக தபாரிட்ைான். ஆயினும் தைவர்கள் சிேப்பாகப்
தபார் புரிந்ைைால் அசுரதசதனகள் தைவர்களுைன் தபார் புரிய முடியாமல் புேமுதுகிட்டு ஓடின. அதைக்
கண்ைதும் அந்ைகாசுரன் இனி நாம் இந்ை மந்ைிரமதலயில் வாழ்வது நமக்கு நல்லைல்ல என்று எண்ணிக்
கைற்கதரயில் நிருைி மூதலயில் மூன்று தயாசதன விஸ்ைீரணமுதைய ஒரு பிலத்துவாரம் உருவாக்கி
அைில் மதேந்து வாழ்ந்து வந்ைான். அவன் நிதனத்ைதபாபைல்லாம் அந்ைப்பிலத்ைிலிருந்து பவளிதய வந்து
தைவர்கதளத் துன்புறுத்துவான்! அவர்கள் அவதன எைிர்க்க வந்ைால் அந்ைப் பிலத்ைிற்குள் பசன்று

மதேந்து பகாள்வான். அவன் வசித்ை அந்ைப் பிலமானது இரண்ைாவது சுவர்க்கத்தைப் தபால் அைி
விசித்ைிரமாக அதமக்கப்பட்டு விளங்கியது. அந்ைகன் அவ்வாறு அடிக்கடி அமரருக்குத் துன்பம்
பசய்துவிட்டு பிலத்துக்குள் பசல்வதும் பவளிதய வந்து மீ ண்டும் மீ ண்டும் தைவர்கதளத்
துன்புறுத்துவைாகவும் இருந்ைைால் தைவர்கள் அதனவரும் சிவபபருமானிைம் பசன்று வணங்கி அவன்
பசய்துவரும் பகாடுதமகதளப்பற்ேி முதேயிட்ைார்கள்.

சிவபபருமான், தைவர்கதள தநாக்கி வானவதர! நீங்கள் உங்கள் பரிவாரங்களுைன் வந்ைால் நானும்
உங்களுைன் வருகிதேன் என்ோர். உைதன தைவர்கள் ைம் தைவப்பதைகதளாடு வந்ைார்கள். சிவபபருமான்
அவர்களுைன் பசன்ோர். தைவர்கள் அந்ைகாசுர பிலத்தை அதைந்து அவதன தபாருக்கு அதே கூவி
அதழத்ைார்கள். அந்ைகன் மிகவும் தகாபத்தைாடு அந்ைப் பிலத்ைிலிருந்து பவளிதய வந்து சண்தையிட்ைான்.
அப்தபாது சிவபபருமான் அவன் வசித்து வந்ை பலபுரத்ைினுள்தள பசன்று எழுந்ைருளியிருந்ைார்.

அந்ைகாசுரன் அமரர்கதள அதலக்கழித்து துரத்ைி மீ ண்டும் ைன் பிலத்ைினுள்தள பசல்லும் பபாழுது
சிவபபருமான் எைிதர வந்து ைம் தகச்சூலத்ைால் அவதன குத்ைினார். அைனால் அந்ைகன் வருந்ைாமல்
சிவபபருமாதனப் பலவிைமாகத் துைித்ைான். அைனால் மகிழ்ந்ை சிவபபருமான் அந்ைகா உனக்கு தவண்டும்
வரத்தை தகள், நான் ைருகிதேன் என்ோர். அைற்கு அவன் சுவாமி! என் மீ து ைதய தவத்து ைங்களிைம்
எனக்கு பக்ைியுண்ைாகும்படி வரந்ைரதவண்டும். இந்ை வரம் என் அடுத்ை பிேவிகளிலும் மாோது இருக்க
தவண்டும் என்று தகட்ைான். கணத்ைதலதம பகாடுத்து அங்கிருந்ை அசுரர்கதள அழித்து உலகங்களுக்கு
நன்தம பசய்ைார். தைவர்கள் மகிழ்ந்து ைங்கள் உலகத்தை அதைந்ைார்கள். அந்ை இைத்ைில் சிவபபருமான்
அந்ைதகஸ்வரர் என்ே பபயருைன் அதனவருக்கும் முக்ைியருள எழுந்ைருளியிருக்கிோர். நாள்தைாறும்
அந்ைப் பபருமாதன ைரிசித்து வந்ைால் ஒரு துக்கமுமில்லாமல் சகல சுகமும் உண்ைாகும் அது முைலான
தஜாைிலிங்கங்கதள ஆைிதசவர்கள், ஆகமரீைியாக ஆறுமாைம் பூதஜ பசய்வித்துச் தசவித்ைவர்கள் ைமது
இஷ்ை சித்ைிதய அதைவார்கள்.
42. ஆைிதசவர்கள் பபருதம
சூை புராணிகதர, அந்ைதகஸ்வர லிங்கம் முைலிய தஜாைி லிங்கங்கதள ஆைிதசவர்கள் ஆகமரீைியாக பூதஜ
பசய்விக்க தவண்டும் என்று நீங்கள் பசான்ன ீர்கதள. அந்ை ஆைிதசவர் என்பவர் யார்? அவர்களுக்கு
அத்ைதகய சிேப்பு எப்படி வந்ைது? அவர்களது சரித்ைிரத்தை எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று
தநமிசாரண்யவாசிகள் தகட்ைார்கள் அைற்கு சூைமுனிவர் கூேலானார்.
மாைவர்கதள! தசவர்கள்-அநாைி தசவர், ஆைிதசவர் மஹாதசவர் அநுதசவர், அவாந்ைர தசவர்,
பிரவரதசவர் அந்ய தசவர், என்ே ( காமிகாகமம்: ஸ்ருஷ்ட்ய நந்ைரகாதலதய ைீக்ஷிைா கவுஸிகாையா
ஸிதவந ைத்குதலாத்ைாஸ்யு தஸவாஸ் ஸாந்ைா நிகாத்விஜா)ஏழுவதகயினராவர். அவர்களில் ஆைி தசவர்
சிவபபருமானது (ஸ்வாயம்பு வசனம் ஊர்த்துவ க்த்தராத்பவ விப்ரா ஆைிதஸவ ப்ரகீ ர்ைிைா; விப்ைாஸ்து
பக்ைாதய தைஷாம் பூஜா கார்யாந்யைாநஹி என்ேபடி சிவபபருமானுதைய ஊர்த்துவ முகத்ைியிலிருந்து
தைான்ேியவர்கள் அவர்களுக்கு பக்ைர்களாக இருக்கும் விப்பிரர் பூஜிக்கப்படுவர் அல்லாைவர் அபூஜ்யராவர் )
ஊர்த்துவ முகத்ைிலிருந்து தைான்ேியவர்கள் அவர்கள் (வராகமம்:
ீ
தசவர் எழுவருள் முைலாவது
அநாைிதசவர்-சிவபபருமானும், இரண்ைவாது ஆைி தசவர் சிவத்விஜரும், மூன்ோவது மஹாதசவர்
சிவைீ ட்தச பபற்ே தவைீகப் பிராமணரும், நான்காவது அநுதசவர் க்ஷத்ைிரிய தவசியரும், ஐந்ைாவது

அவாந்ைர தசவர் சூத்ைிரரும், ஆோவது பிரவர தசவர் சுவர்ணாம் பஷ்ை மத்யஸ்ை குலாலர்களும், ஏழாவது
அந்ய தசவர் அன்னிய ஜாைியாருமாவர்.
சந்ைான ஸம்ஹிதை
ஆபைௌ ஸைாசிதவ தசவ ைீ க்ஷிைாஸ்த் வாைி தசவகா
ஆைி தஸ வாஸ்துதை ஜ்தஞயா ஸர்வாநுக்ரஹகா ஸ்ம்ருைா
என்ேபடிதய சைாசிவ மூர்த்ைியால் ைீட்தச பசய்யப் பபற்ேவர்கள்.
காமியாகமம்
ஆைி தசவ குதல ஜாைா
ஸ்தரஷ்ைாஸ்யு ஸ்ைாபநாைிஷு
ைீக்ஷ õயாம் ஸர்வ மந்த்யாநாம் பிரைிஷ்ைாய மதைாத்ஸதவ

ஸ்ைப தநப்தராக்ஷதண தசவ ப்ராயஸ்சித்ைாபிதஷகதந
வ்யாக்யா நாபைௌச ஸஸ்ைாஸ்யு ஸ்வார்தைவாை
என்ேபடி ஆைி தசவ குலத்ைில் உைித்ை பிராமணர்கள் ஸ்ைாபநாைி காரியங்களில் சிதரஷ்டிராகின்ேனர்.
எல்லா வருணத் ைாருக்கும் சிவைீட்தசயால் அநுக்ரஹிப்பைிலும் பிரைிஷ்தை, உத்ஸவம், ஸ்ைபநம்,
ஸம்புதராக்ஷணம் பிராயசித்ைம் அபிதஷகம் முைலியவற்தே நைத்ைவைிலும் சிவைருமங்கதள

வியாக்கியான ரூபமாக பவளிப்படுத்துவைிலும் ஸ்வார்த்ை பரார்த்ைங்களிலும் அைிகாரிகளாவார்.
அந்ைச் சைாசிவமூர்த்ைியாதலதய ைீட்தச பசய்யப் பபற்ேவர்கள் அவர்கள் சிவபபருமாதன ஸ்ைாபனாைி
காரியங்களால் அப்பபருமானது முகத்ைிலிருந்து தைான்ேிய காமாகாைி சிவாகமங்களில் பசால்லிய
முதேப்படி சிவபபருமாதன அர்ச்சதன பசய்வைற்குரியவராவர்; தமலும் சிவத்துவிஜர் என்ே பபயதரயும்
பபற்று; சிவபபருமானாதலதய புத்ைிரராகமைிக்கப் பபற்று சிவபூஜா உச்சிஷ்ை பபாருள்கதள
அனுபவிப்பைற்கும் ைம் அேியாதமயால் பசய்ை குற்ேங்கள் மன்னிக்க படுவைற்கும் சுைந்ைிரமுற்ேவர்கள்
இவர்கள் சிவபபருமானுக்குப் புத்ைிரர் உரிதம பபற்ேவர்கள் என்பைற்கு ஒரு சரித்ைிரத்தைச்
பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்!

பூர்வத்ைில் ைைீ சி என்ே ஆைி தசவர் ஒருவர் சிவபக்ைியும் சிவார்ச்சதனயும் நியமப்படி நீங்காை
சிந்தையுதையவராய்ச் சிவாகமங்கதள ஐயந்ைிரியேக் கற்று உணர்ந்து நித்ைிய தநமித்ைிகப்
பிராயச்சித்ைங்கதளச் பசய்து பகாண்டிருந்ைார். அவருக்கு ஒரு புத்ைிரன் உண்டு அந்ைப் புத்ைிரன் ைன்
மரபிற்கு ஏற்பத்ைன் ைந்தையால் ைீ ட்தச பசய்யப் பபற்று சிவாகமங்கதள உணர்ந்து காலந்ைவோமல்
சிவபூதஜ பசய்து வந்ைான். ைக்க ைிருமணப் பருவத்ைில் ைிருமணம் பசய்து பகாண்டு மதனவியின்
துர்பசயல்களால் மைிமயங்கி நான்கு புைல்வர்களுக்குத் ைந்தையும் ஆனான். மதனவியிைம் அடிதமப்பட்ை
மனமுதையவனாக இருந்தும் சிேிதும் குதேயாை ஆர்வத்தைாடு சிவபக்ைிதயாடும் ைன் ைந்தைதயப்
தபாலச் சிவார்ச்சதன பசய்து பிேருக்கும் சிவைீ ட்தச பசய்து பகாண்டு இருந்ைான். ஒருநாள் ைைீசி

அயலூருக்குச் பசல்ல தவண்டி வந்ைைால், அவர் ைன் மகதனப் பார்த்து புத்ைிரா! நான் ஊருக்குப்தபாக
தவண்டியிருப்பைால் அர்ச்சதன பசய்து வா என்று கூேிச் பசன்ோர். அங்கு பசன்ே இைத்ைில் உேவினரின்
விருப்பத்ைின்படிச் சிேிது காலம் அங்தகதய ைங்கியிருந்ைார். புத்ைிரனும் காலம் ைவோமல் சிவபூதஜ
பசய்து வந்ைான். அச்சமயத்ைில் சிவராத்ைிரி ைினம் வந்ைது; ஊரிலுள்தளார் யாவரும் விரைம் இருந்து
சிவபூதஜ பசய்யதவண்டிய நாளாதகயாதல புத்ைிரனும் உபவாசமிருந்து அன்ேிரவில் காலம் தைாறும்
பூஜித்து வந்ைான். மூன்ோங்கால பூதஜ முடித்ை பிேகு தைவகைியாலும் ைன் மதனவியின்
துஷ்கிருத்ைியத்ைாலும் மனந்ைவேிய நிதலயில் நான்காவது கால பூதஜதய நைத்ை தநரிட்ைது. அைனால்
சிவபபருமான் சினங்பகாண்டு அவதன உன்மத்ைனாகும்படிச் பசய்ைார். அன்று முைல் அந்ை உன்மத்ைனின்
புைல்வர் நால்வரில் மூத்ை புைல்வதன சிவலிங்கார்ச்சதனதயச் பசய்து வர தவண்டியைாயிற்று.
சிலநாட்கள் பசன்ே பிேகு ைைீ சி முனிவர் ைம் ஊருக்குத் ைிரும்பிவந்ைார். ைம் புத்ைிரன் உன்மத்ைனாக
இருப்பதைக் கண்டு துயரமதைந்ைார். ஆயினும் நியமனப்படி சிவபூதஜ பசய்ய சிவபபருமான்
பிரத்ைியட்சமாகித் ைைீசிதய தநாக்கி இத்ைதகய புத்ைிரதனக் பகாண்டு என்தனப் பூஜிக்கச்
பசய்ைாயல்லவா? என்று கண்டிக்க ைைீ சி மிகவும் பயந்து அந்தைா! அவன் அப்படியுஞ் பசய்ைானா அவனால்
என் வம்சதம பபருதமயிழந்ைதை இனி என்ன பசய்தவன் இைற்குப் பிராயச்சித்ைமும் இல்தலதய! என்று
ைனக்குத்ைாதன பநாந்து பகாண்ைார். இவ்வாறு இருக்கும்தபாது அவரது புத்ைிரதன பைிைனாகும்படிச் பசய்ை
துஷ்தை இேந்து விட்ைாள். அவள் சிவபூதஜக்கு விக்கினம் பசய்ைவளாக இருந்துங்கூை மருமகள்
மாண்ைைற்காக ைைீசி முனிவர் வருந்ைினார். ைன் புத்ைிரன் பசய்ை பாவத்ைிற்காகப் பரிகாரம் தைை எண்ணி
பிராயச்சித்ை விைிப்படி சிவபூதஜதயயும் பசய்து வந்ைார். அைனால் பார்வைி தைவி ஆைிதசவர்கள் என்

புத்ைிரர்களாதகயால் நீ அஞ்ச தவண்ைாம் என்று அவதரத்தைற்ேி சிவபபருமானிைம் ைைீசி புத்ைிரன் பசய்ை
பாபத்தை மன்னிக்கதவண்டி பநய்யால் ஸ்நானம் பசய்வித்து சிவபபருமானால் யக்தஞாப வைம்
ீ
ைரிப்பிக்கச் பசய்து ÷ஷாை சாட்சர பசாரூபமாகிய சிவகாயத்ைிரிதயயும் ஸ்ரீபஞ்சாட்சரிதயயும் அபதைசம்
பசய்வித்து பைினாறுமுதே பஜபிக்க பசய்ைார். அைனால் ைைீ சி புத்ைிரதன தநாக்கி இனி இந்ை
மந்ைிரங்கதளக் பகாண்தை(ஜலாைி நமஸ்காரந்ைம்) பாத்யம் முைல் நமஸ்காரம் வதரயில் அைங்கிய

பூதஜதயச் பசய்ய தவண்டும். என்று பசால்லி தமலும் சிலமந்ைிரங்கதள உபதைசித்ைார். ைானியம், பழம்,
வஸ்ைிரம், பநய், எண்பணய் முைலிய சிவபூதஜ, பசய்ை மீ ைிதய பயல்லாம் நீங்கள் என் முகத்ைில்
தைான்ேியவர்களாதகயால் எனக்கு நிதவைித்ைதவகதள நீங்கள் அனுபவித்ைற்கு உரியவதரயன்ேிப் பிேர்
அதைப் பபறுவைற்கும் பாத்ைிரராகார். நீங்கதள எம்தமயும் பார்வைிதயயும் பூஜிக்கலாதம ைவிர பரார்த்ை
லிங்கங்கதள ஆைிதசவர்கதளக் பகாண்தை பூஜிக்க தவண்டும். ஒவ்பவாருவரும் இவ்வாதே பசய்து நாம்
விரும்பிய இகபரதபாகங்கதள அனுபவிப்பார்களாக என்று ஆசாரிய அபிதஷகம் பசய்து

சிவபூஜாவுரிதமதய வழங்கி நீங்கள் தவைமந்ைிரங்கதளவிைச் சிேந்ை ஆகமமுதேயாகதவ பூதஜ
பசய்யதவண்டும். நீங்கள் எவன் பட்சமாக இருக்கிேீர்கதளா அவனுக்குச் சுகம் உண்ைாகக் கைவது
உங்கதளப் பூஜித்ைவர்கள் எம்தமயும் பூஜித்ை பயதனப் பபறுவார்கள். தசவ ஆசாரங்கதளயும்
சிவபக்ைிதயயும் விருத்ைி பசய்ய தவண்டிய ஆைிதசவர்களாகிய நீங்கள் உலகத்ைாரால் எம்தமப் தபாலதவ
மைிக்கப்பபற்று குடும்பவிருத்ைியதைந்து வாழ்வர்களாக!
ீ
என்று வரமளித்து ஆசீர்வைித்ைார். ஆதகயால்
ஆைிதசவர்கள் ஆசாரமுதையவராயினும் ஒருதவதள பைய்வகைியால் ஆசாரம் ைவேியவராயினும்
அவர்கதள உலகத்தைார் தகவிைலாகாது.
சிவபபருமாதனயும் பார்வைி தைவிதயயும் தகயால் ஸ்பரித்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தையுதைய ஓர்
ஆைிதசவனுக்கு அன்னம் அளித்ைவன் அதனகம் தகாைான பயதனப் பபறுவான் இைற்கு ஓர் உைாரணம்
பசால்லுகிதேன்.
அந்ைதகஸ்வர நகரத்ைில் நீ ைி ைவோை அரசன் ஒருவன் ஆண்டு வந்ைான். அவன் பபயர் பத்ைிரன். அவன்
நாள்தைாறும் தவைியருக்கு அன்னமளிக்க தவண்டும் என்று நியமனஞ் பசய்துபகாண்டு நாள் ஒன்றுக்கு
அதநகம் ஆயிரம் அந்ைணருக்கு அறுசுதவயுைன் கூடிய உணதவ விருப்பத்துைன் ைானமளித்துக்
பகாண்டிருந்ைான். அவன் சிவபக்ைனாதகயால் சிவபபருமான் அவன் தகயில் ஒரு பகாடிதயக் பகாடுத்து,
அரசதன! இதை உன் அன்ன சத்ைிரத்ைில் விடியற்காதலயில் கட்டி தவத்து, உன் நியமனப்படி அன்னம்
அளித்து வருவாயாக. அவ்வாறு அளித்து வரும்தபாது, எவதனனும் ஒரு சற்புருஷன் அந்ை அன்னத்தை

உண்பானானால், அன்று நீ நாட்டிய அன்னத்துவஜம் விழுந்துவிடும். அவ்வாறு விழாவிட்ைால் அன்தேய
ைினம் உன் அன்னத்தை சற்புருஷர் உண்ணவில்தல என்று உணர்ந்து பகாள் என்று கூேி மதேந்ைான்.
அரசன் அரனாரின் கட்ைதளப்படி அந்ைக் பகாடிதயத் ைன் மாளிதகயில் நாட்டி வழக்கப்படி பிராமண
தபாஜனம் பசய்வித்து வந்ைான், அப்தபாது ஓர் ஆைி தசவ பிராமணனுக்கு அன்னமளிக்க உைதன, அந்ைத்
துவஜம்(பகாடி) விழுந்ைது. மன்னன் பத்ைிரன் அந்ைத் துவஜத்ைின் வரலாற்தே அங்கிருந்ை
அந்ைணர்களுக்குக் கூேி இது என்ன? என்று தகட்ைான். அைற்கு அவர்கள் நாங்கள் யாவரும் உண்ணும்
முன்தப பைிைனாகிய இந்ை அந்ைணனுக்கு அன்னம் அளித்ைைால் இந்ைத் துவஜம் விழுந்ைதையன்ேி
சிவபபருமான் கூேியபடி, சற்புருஷன் உண்ைைால் விழுந்ைைல்ல என்ோர்கள். அைற்கு அரசன் அந்ைணர்கதள
நீங்கள் பசால்வது உண்தமயானால், அைதனயும் தசாைித்து விடுதவாதம! என்று மீ ண்டும் அந்ைத்

துவஜத்தை நாட்டி வந்ை தவைியருக்பகல்லாம் சில நாட்கள் வதர அன்னம் அளித்து வந்ைான் அப்படியும்
அது விழாைைால், அரசனும் அந்ைணர்களும் முன்பு துவஜம் விழுந்ைது. ஆைி தசவ தவைியர்
உண்ைைனாதலதய என்று தைர்ந்ைார்கள். முனிவர்கதள! ஆைி தசவர்கள் சிவகைாட்சம் பபற்ேவர்கள்.
ஆதகயால் அவர்கள் ைங்களுக்காகவும் பிேருக்காகவும் சிவபூதஜ பசய்வைற்கு உரியவர்கள் புண்ணிய
சரிைங்கதளக் தகட்பைில் அக்கதேயுதைய முனிவர்கதள! நீங்கள் தகட்ை ஆைி தசவர்களின் மகிதமதயச்
பசான்தனன் அவர்கதளக் பகாண்டு தஜாைி லிங்கங்கதள அருச்சித்ைவர்கள் பபறுகிே தபறுகதள என்னால்
பசால்ல இயலாது.
43. சந்ைிரன் காைலித்ை கதையும் தசாதமஸ்வர மல்லிகார்ச்சுன மகிதமயும்
வியாசரின் சீைதர! தஜாைிர் லிங்கங்களின் உற்பத்ைிதயயும் மனத்துயரத்தையும் எங்களுக்குச் பசால்ல
தவண்டும் என்று தநமிசாரண்ய முனிவர்கள் தகட்ைார்கள். சூை புராணிகர் பைாைர்ந்து பசால்லலானார்.
ஆைிகாலத்ைில் ைட்சனுக்கு அஸ்வினி முைலிய இருபத்தைழு பபண்கள் பிேந்ைார்கள். ைட்சன்
அப்பபண்கதளபயல்லாம் சந்ைிரனுக்குத் ைிருமணஞ் பசய்து பகாடுத்ைான். அவர்கள் சந்ைிரனுைன் கூடிப்
பபான்னும் மணியும் தபாலப் பபருதமயுைன் வாழ்ந்து வந்ைார்கள். சந்ைிரன், சிேிது காலத்ைிற்குப் பிேகு ைன்

மதனவிகளில் உதராகிணி என்பவதள மட்டும் மிகவும் அைிகமாகக் காைலித்து வந்ைான். மற்ேவர்கதள
மதனவியராகக் கருைாமல் அலட்சியப் படுத்ைினான். அைனால் இருபத்ைாறு பத்ைினியர்களும் ைங்கள்
ைந்தையான ைட்சனிைம் பசன்று ைங்கதளக் காக்க தவண்டும் என்று பகஞ்சினார்கள். ைட்சன் மிகவும்
வருத்ைமதைந்து ைன் மருமகனான சந்ைிரனிைம் பசன்று நீ நிற்குலத்ைில் பிேந்து கலாநிைி என்ே பபயதரப்
பபற்ேிருந்தும் உன்தன மணந்ை மதனவியதரபயல்லாம் ஒதர மாைிரியாக நைத்ைாமலிருப்பது சரியல்ல,

மதனவியர் அதனவருக்கும் ஒதர மாைிரி சுகங்பகாடுக்க தவண்டும் என்று விநயமாகச் பசால்லி விட்டுத்
ைன் இருப்பிைம் தசர்ந்ைான்.
சந்ைிரன், ைட்சனின் பசாற்கதளச் சிேிதைனும் ஏற்காமலும் இதசயாமலும் ைன் விருப்பத்ைின்படிதய
உதராகிணியிைம் மட்டுதம அைிகக் காைலுைன் நைந்து வந்ைான். சந்ைிரனுக்குத் ைீதம விதளய தவண்டிய
காலம் பநருங்கிய காரணத்ைால் அவன் ைக்ஷண் பசான்ன புத்ைிதயக் தகளாமல் உதராகிணி
ஒருத்ைிதயதய விரும்பினான். சிேிது காலம் கழிந்ைதும், ைட்சன் என் மருமகன் என் புத்ைிரிகள்
விஷயத்ைில் எவ்வாறு நைந்து பகாள்ளுகிோன்? அதைப் பார்ப்தபாம் என்று எண்ணமிட்ைான். அவனது
புைல்விகள் சந்ைிரன் முன்தபாலதவ இருந்து வருவைாகத் ைட்சனிைம் புகார் பசய்ைார்கள். ைட்சன்

சந்ைிரதனச் சந்ைித்து சந்ைிரா! நான் பசான்ன நற்புத்ைிதய ஏற்று நைக்காைைால். உன் கதலகள் நாளா
வண்ணமாகக் குன்ேிக் குதேந்து க்ஷயம் அதைக! என்று சபித்ைான். உைதன சந்ைிரன் ைன் ஒளி மங்கி
கதலகள் குதேவதைக் கண்டு எங்தக தபாதவன் யாரிைம் என்குதேதயச் பசால்தவன்? என்று துயரத்ைால்
புலம்பினான். சந்ைிரனின் நிதலதயக் கண்டு தைவர்களும் முனிவர்களும் துக்கப்பட்ைார்கள். சந்ைிரன்
அவர்கதள தநாக்கி நீங்கள் எவ்வாோவது எனக்கு தநர்ந்ை சாபத்தை நீக்க தவண்டும் என்று மிகவும்
தவண்டிக் பகாண்ைான். அவனது தவண்டுதகாளுக்கு இரங்கிய தைவர் முனிவர் முைலானவர்கள்
பிரமதைவனிைம் பசன்று, சந்ைிரன் ைன் ைவோன நைத்தையால் சாபம் பபற்ே விஷயத்தைச் பசான்னார்கள்.
பிரமதைவன் ஐதயா! சந்ைிரன் ைன் மதனவியரில் ஒருத்ைிதய மட்டுதம அைிகமாக தமாகித்து
மற்ேவர்கதளப் புேக்கணிப்பது ைருமம் அல்லதவ! அவன் இத்ைதகய துன்மார்க்கதன! இது அவன்
இயற்தகதய! ஆயினும் ைன் மருமகனாயிற்தே என்று உணர்ந்ைதும் ைட்சன் அவதன இப்படியும்

சபிக்கலாகுமா? இதுவும் அன்ேி அந்ைச் சந்ைிரன் முற்காலத்ைில் பசய்ை ஒரு பகட்ை பசயலும் உண்டு
அதைச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
அவன் பிரகஸ்பைி முனிவர் வட்டில்
ீ
குருகுலவாசஞ் பசய்து வந்ைதபாது அவர் மதனவி ைாதரதய
தமாகித்து அவதள ைன்னுைன் அதழத்துக் பகாண்டுதபாய், அவதராடு தபார்புரிய தைத்ைியர்கதளயும்
உைவியாகக் பகாண்டு பசன்ோன். அப்தபாது தைவர்கள் அவள் ைந்தை அத்ைிரி முனிவருைன் பசன்று
சந்ைிரா! ைாதர உன் குருவின் மதனவி ஆதகயால் நீ அவதளப் பிரகஸ்பைி முனிவரிைதம பகாண்டுதபாய்
விட்டுவிடு! என்ோர்கள் அவனும் அவதளப் பிரகஸ்பைி முனிவரின் ஆசிரமத்ைில் பகாண்டுதபாய்
தசர்த்ைான். அப்தபாது பிரகஸ்பைி முனிவர் அவள் கர்ப்பமாக இருக்கிோள் என்பதை அேிந்து, இவள் எனக்கு
தவண்ைாம் என்று மறுத்து விட்ைார். அப்தபாது நாங்கள் ைான் வாைாடி அப்படியல்ல நீங்கள் அவதள

ஏற்றுக் பகாள்ளலாம், இைில் குற்ேமில்தல என்தோம். அைற்கு தைவ குரு பிரகஸ்பைி அப்படியானால்
இவளது கர்ப்பம் நீங்கிய பிேகு இவதள ஏற்றுக் பகாள்தவன்? என்று பசால்லிவிட்டு அவர் ைன் மதனவி
ைாதரதய தநாக்கி ைாரா! நீ யாருக்குக் கர்ப்பம் ைரித்ைாய்? என்று தகட்ைார். அைற்கு ைாதர ைதல
குனிந்ைபடி சந்ைிரனுக்தக கருவுற்தேன் என்ோள். எனதவ அவள் பிரசவித்ை பிேகு அந்ைக் குழந்தைதயச்
சந்ைிரனிைம் ஒப்பதைத்து விட்டு, பற்பலவிைமாக தவண்டிக் பகாண்டு பிரகஸ்பைி முனிவரிைத்ைில்
ைாதரதயச் தசர்த்தைாம். அத்ைதகயச் சந்ைிரன் இப்பபாழுதும் அத்ைதகய பகாடுந் பைாழிதலத்ைான்
பசய்ைனதனா அவனுக்காக தவண்டியது நைந்தை ைீரதவண்டும். ஆயினும் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரமான
பிரபாஸத்ைிற்குப் தபாய் மிருத்யுஞ்ஜய மந்ைிரத்ைால் சிவபபருமாதன ஆராைித்ைால் தைதஜாரூபியான
சிவபபருமான், அவனது தைக நலிதவ நீக் குவார் என்ோர். இவ்வாறு கூேிய பிரம்ம தைவரின்

வார்த்தைகதளக் தகட்ை தைவர்கள், ைட்சதனக்கண்டு வருந்ைி, சந்ைிரதனத் ைங்களுைன் அதழத்துக்
பகாண்டு பிரபாஸ ÷க்ஷத்ைிரத்துக்குப்தபாய் ஒரு ைீர்த்ைத்தை உருவாக்கி அைில் மற்ே
ைீர்த்ைங்கதளபயல்லாம் ஆவாஹனம் பசய்து பார்த்ைிவலிங்கத்தைப் பிரைிஷ்தை பசய்து, சிவபூதஜ
முதேகதளச் சந்ைிரனுக்குச் பசால்லிவிட்டுத் ைங்கள் இருக்தககளுக்குச் பசன்ோர்கள். சந்ைிரன்
ஆறுமாைகாலம் இதைவிைாமல் மிருத்யுஞ்சய மந்ைிரத்ைால் சிவபூதஜ பசய்து அந்ை மந்ைிரத்தைப்

பத்துக்தகாடி முதேகள் உருச் பசபித்ைான். அைனால் சிவபபருமான் அவன் முன்பு தைான்ேி சந்ைிரா! உன்
ைவம் கண்டு பமச்சிதனன். உனக்கு தவண்டும் வரத்தைக் தகள்! என்ோர் சந்ைிரன் சாம்பவமூர்த்ைிதயப்
பார்த்து தைவதைவா! ைாங்கதள என் முன்பு தைான்ேி விட்டீர்களாதகயால் எனக்கு அசாத்ைியமானது
ஒன்றுமில்தல என் உைல் நலிவதை விலக்கி என் குற்ேங்கதள மன்னிக்க தவண்டும் என்று
தவண்டினான்.
சிவபபருமான் அவதன தநாக்கி, சந்ைிரா! நீ பபற்ே பிராமண சாபத்ைிலிருந்து ைப்புவைற்கு வழியில்தல
ஆயினும் அைற்கு ஓர் உபாயம் பசால்கிதேன். ஒரு பக்ஷத்ைில் (பாைிமாைத்ைில்) உன் கதலகள் முதேதய
குதேயவும் ஒரு பட்சத்ைில் (மற்போரு பாைி மாைத்ைில்) உன் கதலகள் முதேதய வளரவும் நான் அருள்
புரிகிதேன் என்ோர். இந்ைச் பசய்ைிதயக் தகள்வியுற்ே தைவர்கள் மிகவும் மகிழ்ந்து அங்கு வந்து
சந்ைிரதனச் சந்ைித்துப் பலவிைமாகவும் ஆசிர்வைித்து சிவபபருமாதன தநாக்கி, தைவரீர்! இவ்விைத்ைில்
பார்வைி பிரமைகண சதமைராய் சந்ைிரன் பபயரால் எழுந்ைருள தவண்டும் என்று தவண்டி நின்ோர்கள்.
சிவபபருமானும் அவ்வாதே தசாதமஸ்வரர் என்ே பபயதராடு சந்ைிரன் விருத்ைியதையக் காரணமாகப்
பிரசித்ைமாக இருக்கிோர் தைவர்கள் மகிழ்ச்சியதைந்ைனர். சந்ைிரன் மிகவும் ைன்யனானான் என்ே ைாங்கள்
அங்தக தைாண்டிய ைீர்த்ைத்துக்குச் சந்ைிரகுண்ைம் என்று பபயரிட்ைார்கள். பிேகு சந்ைிரன் மற்ே

தைவர்களுைன் ைன் நகரத்தையதைந்து முதேப்படித் ைன் காரியங்கதளச் பசய்து பகாண்டிருந்ைான். அந்ைச்
சந்ைிரகுண்ைம் ஸ்நானம் பசய்தவாரின் சகல பாபங்கதளயும் தராகங்கதளயும் தபாக்கக்கூடியைாகவும்
அசாத்ைியமான காரியங்கதளயும் தககூைச் பசய்வைாகவும் அதமந்ைிருக்கிேது. பிரபாஸ ÷க்ஷத்ைிரத்தைப்
பிரைட்சிணம் பசய்ைால் உலதக வலம் வந்ை பயன் கிதைக்கும். பிராயச்சித்ைங்களால் ஒழியாை குஷ்ைம்
முைலிய தராகங்கள் எல்லாம் அங்கு ஸ்நானம் பசய்து ஆறுமாைம் சிவைரிசனம் பசய்ைால் ஒழிந்துவிடும்.
விரும்பிய காரியங்கள் யாவும் விரும்பிய வண்ணம் தககூடும். இது தசாதமஸ்வர தஜாைிலிங்கப்
பிரபவமானைாகும். இந்ைச் சரிைத்தைப் படிப்பவர்கள் சகல பாபங்களிலிருந்தும் நீங்குவார் இனி முன்பு
பசான்ன மல்லிகார்ச்சுனலிங்க மகான் மியத்தைச் பசால்கிதேன். முன்பு, சுப்பிரமணியக்கைவுள் உலதக
வலம் வருவைற்கு முன்தப கணபைி ைிருமணஞ் பசய்து பகாண்டிருப்பதைக்கண்டு ஒன்றுஞ் பசால்லாமல்

கிரவுஞ்சகிரிதய அதைந்து, சுப்பிரமணியர் பிரம்மச்சரியாக எழுந்ைருளியிருந்ைார். பார்வைி மனந்ைாளாமல்
வருந்ைினாள். சிவபபருமான் தைவர்கள் சிலதர அனுப்பி முருகப்பபருமாதன அதழத்துவரும்படி அனுப்ப
அவர்கள் அதழத்தும் முருகன் வராமல் மறுத்து விட்ைதை அவர்கள் சிவபபருமானிைம் அேிவித்ைனர்.
உைதன சிவபபருமானும் பார்வைியும் முருகன் இருக்குமைத்ைிதலதய நாமும் வசிப்தபாம் என்று அங்கு
பசன்று சமீ பிக்க முருகக்கைவுளும் அவர்களுக்கு மூன்று தயாசதன தூரத்ைிதலதய நின்ோர். அங்கு
சிவபபருமானுக்கு மல்லிகார்ச்சுதனசர் என்ே பபயர் வழங்கலாயிற்று. அந்ைத் ைலமானது
ைரிசித்ைவர்களுதைய பாபங்கதளபயல்லாம் ஒழித்து, பிேவித் துயதரயும் ஒழித்து, ைனைான்யாைி ஸகல
சம்பத்துக்கதளயும் பகாடுக்கத்ைக்கது!
44. தவைியதர வருத்ைியவன் கதையும் விந்ைியன் கதையும் மஹாகாள ஓங்கார லிங்கங்களின் மகிதமயும்
சுவாமி! தவைவியாஸ மகரிஷியால் யாவற்தேயும் உணர்ந்ை ைாங்கள் பசால்லிய விஷயங்களால் நாங்கள்
ைிருப்ைியதையவில்தல. தஜாைிலிங்கங்களின் சரிைங்கதள நாங்கள் தமலும் தகட்க விரும்புகிதோம்!
என்ோர்கள் தநமிசாரண்ய முனிவர்கள்.
சூைமுனிவர் கூேலானார்,
உயிரினங்கள் யாவற்றுக்கும் முக்ைியளிக்கத்ைக்க ஷிப்பிராநைி ைீர த்ைில் அவந்ைிகாபுரி என்ே ஊர் ஒன்று
உண்டு. அங்கு தவை அத்ைியயனமும் தவைீக கர்மங்களும் சிவபூதஜயும் பசய்யும் தவைப்பிரியன் என்ே

தவைியன் ஒருவன் நற்கரும் வசத்ைால் உயர் பைவிதய அதைந்ைான். அவனுக்கு, தவைப்பரியன், தவைன்,
சுவிரைன், ைர்மவாைி என்ே பிள்தளகள் இருந்ைார்கள். அவர்கள் காலந்ைவோமல் சிவபூதஜ பசய்வைிலும்
ைம்தம அடுத்ைவருக்குத் ைர்ம மார்க்கத்தைப் தபாைிப்பைிலும் ைந்தைதயப் தபாலவும் அவதரவிைச்
சிேந்தும் வளர்பிதேச் சந்ைிரதனப் தபால விளங்கினார்கள். இவர்கள் பழக்கி வந்ைால் அந்ை ஊர்
முழுவதும் பிரம்மதைஜஸுைன் ைிகழ்ந்ைது. அப்தபாது இரத்ைினமாலா என்ே பர்வைத்ைில் தூஷணன் என்ே
தைத்ைிய அரசன் ஒருவன் இருந்ைான். அவன் மகாபராக்கிரமசாலியாகத் ைிகழ்ந்ைான். பிரமதைவனிைம் வரம்

பபற்ே அவன் ைர்ம துதவஷியாகி அைர்ம பவேிக்பகாண்டு ஜகத்தைதய அலட்சியப்படுத்ைி வந்ைான்.
உலகத்ைில் தவை ஆகமாைிமார்க்கங்களில் நைப்பவதர, முயதலக் பகால்லும் சிங்கத்தைப்தபால அழித்து
புண்ணிய ைிருத்ைலங்களில் புகுந்து அங்குள்ள நல்லவர்கதளயும் பபரிதயார்கதளயும் துன்புறுத்ைி வந்ைான் ,
அவன் ஒரு நாள் ைன் தசதனகளுைன் அவந்ைி நகரத்தை அதைந்து அங்கிருந்ை தவைியர்கதள தநாக்கி,
நீங்கள் ஏன் என் கட்ைதளப்படி நைப்பைில்தல? தைவர்கள். அரசர்கள் முைலாதனாதர சுவாைீனபடுத்ைிய
எனக்கு நீங்கள் எம்மாத்ைிரம்? தவைியர்கதள! நீங்கள் பிதழக்க தவண்டுமானால் சிவபூதஜ தவைமந்ைிர
உச்சாைணம் முைலானவற்தேக் தகவிட்டுவிட்டு என்பசாற்படிதய நைக்கதவண்டும் என்று கூேித் ைன்
தசதனகதளக் பகாண்டும் அதமச்சர்கதளக் பகாண்டும் அந்ைநகரம் முழுவதும் ைன் ஆக்தஞதய
அேிவிக்கச் பசய்ைான். அங்கிருந்ை தவைியர்கள் அவ்வரசனது கட்ைதளதய மைிக்காமல் ைிைபக்ைிதயாடு
சிவபூதஜ பசய்து சிவத்ைியானத்ைில் அமர்ந்ைிருந்ைார்கள். இவ்வாறு இருக்கும் தபாது, அவ்வசுர மன்னனின்
இருப்பிைமான இரத்ைினமாலா மதலச்சாரலிலுள்ள தவைியர்கள் அவ்வசுர மந்ைிரிகளால் பீடிக்கப்பட்டுத்
துன்புற்ோர்கள். அவர்கள் அவந்ைிதய அதைந்து அங்குள்ள தவைியர்களிைம் ைங்கள் நிதலதமதயச்
பசால்லி முதேயிட்ைார்கள். அைற்கு அவந்ைி பிராமணர்கள் எங்களிைம் சத்துருதவ ஜயிக்கும்
வன்தமயில்தல, தபார் பசய்ய ஆயுைங்களும் இல்தல. நாங்களும் உங்கதளப் தபான்ே சாமானிய சரீரம்
உதையவர்கள்! எங்கதளச் சிவபபருமான் ைான் காத்ைருள தவண்டும். தவபோருவர்

காப்பைற்கில்தலபயன்று தைரியமாக பார்த்ைிப லிங்கார்ச்சதன பசய்து பகாண்டும் இதரசக பூரக
கும்பங்களாலும் பிராணாயாமாைிகளாலும் அவதரதய ைியானித்துக் பகாண்டிருக்கிதோம். நீங்களும்
இவ்வாதே பசய்யுங்கள் என்று பசால்ல அவர்கள் யாவரும் சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்து
பகாண்டிருந்ைார்கள்.
அப்தபாது, தூஷணன் மந்ைிரிகள் நால்வருைன் அவர்களிைம் வந்து, இவர்கதளப் பிடியுங்கள், அடியுங்கள்
கட்டி தவயுங்கள் என்று பயமுறுத்ைினான். அவர்கள் ைியான நிஷ்தையில் இருந்ைைால், அவன் கூறுவதைக்
தகட்காமல் இருந்ைார்கள்.
அப்தபாது சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்வைற்காக தவைியர்கள் பார்த்ைிவம் எடுத்ை இைம் பபருங்குளமாக
இருந்ைது. அைிலிருந்து உக்கிர பசாரூபமான மகாகாதளஸ்வரர் தைான்ேி அந்ைணருக்கு வந்ை

அவஸ்தைதயக் கண்டு ஹுங்காரஞ் பசய்யதவ அசுரர்கள் சாம்பலானார்கள் , ஓடிப்தபானவர்கள் ஒழிய
மற்ேவர்கள் மாண்ைார்கள். சூரிய உையத்ைால் இருள் ஒழிவது தபால சிவ ைரிசனத்ைால் ைீத யார் யாவரும்
ஒழிந்ைார்கள். தைவர்கள் மலர் மாரி பபாழிந்ைனர். தைவதுந்துபிகள் முழங்கின. சிவபபருமான்
ைியானத்ைிலிருந்ை அந்ைணர்கதளப் பார்த்து, பிராமணர்கதள! நீங்கள் எைற்கும் அஞ்ச தவண்ைாம் ைவத்தைக்
தகவிைாமல் இருங்கள் உங்களுக்கு தவண்டிய வரங்கதளக் தகளுங்கள் என்ோர். தவைியர்கள் அவதர
வணங்கி அடிதயங்களுக்கு முக்ைியருளி தலாகரட்சணார்த்ைமாக இங்கு எழுந்ைருளியிருக்க தவண்டும்
என்று தவண்டினார்கள். அைற்கிணங்கச் சிவபபருமான், பக்ைிப்ரியராகி, அந்ைக் குளத்ைிதலதய
பிரசன்னமூர்த்ைமாக எழுந்ைருளியிருந்து தவைியருக்கு முக்ைியும் அளித்ைார். அந்ை குளம் நான்கு பக்கமும்
ஒவ்பவாரு குதராச அகலமுதையது அப்பபருமான் மகாகாதளஸ்வரர் எனப் புகழ் பபற்று விளங்கி

வருகிோர். இவதரத் ைரிசித்ைால் கனவிலும் கூை துக்கம் வராது இஷ்ைசித்ைிகள் தககூடும். முனிவர்கதள!
நீங்கள் விரும்பியவாறு மகாகாதளஸ்வர தஜாைிலிங்க மகிதமதயச் பசான்தனன் இனி ஓங்காரதரஸ்வர
தஜாைிர்லிங்க மகிதமதயச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
ஒரு சமயத்ைில் நாரைர்முனிவர் சகல உலகங்களிலும் சஞ்சாரஞ் பசய்து பகாண்டு தகாகர்ண
÷க்ஷத்ைிரத்ைிற்கு வந்ைார். அங்கு சிவைரிசனம் பசய்து பகாண்டு விந்ைியகிரிதய அதைந்ைார், விந்ை மன்னன்
அவதர வரதவற்றுப் பூஜித்து உபசரித்ைான், அவன் அரசதவயில் நாரைர் வற்ேிருக்கும்
ீ
தபாது விந்ைன்
நாரைதரப் பார்த்து மகரிஷிதய! நான் எல்லா வதகயான இன்பங்கதளயுமதைந்து இருக்கிதேன். எனக்கு

ஒன்றும் குதேவில்தல! என்ோன். அைனால் அவதன மானபங்கம் பசய்ய நாரைர் விரும்பி உஸ் என்று
பநட்டுயிர்ப்பு விட்ைார். விந்ைன் நாரைதர தநாக்கி, முனிவதர! நீர் பபருமூச்சு விட்ைைற்கு என்னகாரணம்
என் பூதஜயில் ஏைாவது குதேவு உண்ைா? என்று தகட்ைான். அைற்கு நாரைர் உன்னிைத்ைில் எல்லாதம
அதமந்ைிருக்கின்ேன இருப்பினும் தமருமதல உன்தனவிைப் பபரியைாயும் தைவர்களால் மைிக்கப்பட்டு
அவர்கள் வசிக்கத் ைக்கைாகவும் இருக்கிேது. என்று பசால்லிவிட்டு அங்கிருந்து பசன்று விட்ைார். அைனால்
விந்ை மன்னன் நான் பிதழத்ைிருப்பைால் யாது பயன்? சிவாராைதன பசய்து தமருதவ ஜயிப்தபன்! என்று

நிச்சயித்துக் பகாண்டு ஓங்கார ரூபமான யந்ைிரம் ஒன்தே இயற்ேி பார்த்ைிபலிங்க பூதஜதய
ஆறுமாைங்கள் வதர இதைவிைமாலும் இைம் பபயராமலும் பசய்ைான். அைனால் தயாகியருக்கும்
புலப்பைாை சிவபபருமான் ைிவ்ய மங்களகரமாய் அவன் முன்னால் தைான்ேி, உன் விருப்பம் யாது? என்று
தகட்ைார். அைற்கு விந்ை ராஜன் எல்தலாதரயும் விைஉயர்வாக வளர்வைற்கான சக்ைிதய எனக்குத்
ைந்ைருள தவண்டும் என்று தகட்ைான். பிேருக்குத் துன்பம் உண்ைாகத் ைக்க வரத்தைக் பகாடுக்கக்

கூைாைாயினும் அவன் பசய்ை அருந்ைவத்துக்காக அவன் விரும்பிய வரத்தை சிவபபருமான் பகாடுக்க
முதனந்து அவ்வாதே விருத்ைியதைக! ஆயினும் நீ இறுமாப்பு அதைவாயானால் அந்ை தபருருவம் எமது
அடியாரால் சிேிைாக அைங்கும்! என்று வரம் பகாடுத்ைார். அப்பபாழுது தைவர்களும் முனிவர்களும் அங்தக
வந்து மதஹஸ்வரதர! ைாங்கள் அவனுக்கு வரங்பகாடுத்ை பிரசாை மூர்த்ைமாக இங்கு எழுந்ைருளியிருக்க
தவண்டும் என்று தவண்டினார்கள். பபருமானும் அவ்வாதே அமர்ந்ைருளினார், ஓங்கார யந்ைிரத்ைில்
சுயம்புலிங்க மூர்த்ைம் ஒன்றும் அவன் பூஜித்ை பார்த்ைிபலிங்க மூர்த்ைம் ஒன்றும், அங்கு விளங்கும்
அவற்ேிற்கு ஓங்காரதரசுரம் அமதரசுவரம் என்ே பபயர்கள் வழங்குகின்ேன, அம்மூர்த்ைங்கதளத் தைவர்
முைலாதனார் பூஜித்து பற்பல வரங்கதள அதைந்ைனர். ஆதகயால் அந்ை ஓங்காதரஸ்வரதரப்
பூஜிப்பவர்கள், மாத்ருகர்பத்தை அதையமாட்ைார்கள். மதனாபீஷ்ைங்கள் யாவற்தேயும் அதைவார்கள்.

இதுதவ ஓங்காதரஸ்வர தஜாைிர்லிங்க மகாத்மியமாகும். இனி தகைாதரஸ்வர தஜாைிலிங்கப் பிரபாவைதைச்
பசால்லுகிதேன்.
45. பரைகண்ைத்ைின் பபருதமயும் தகைாதரஸ்வர மகிதமயும்
முனிவர்கதள! பிரம்மதைவரின் புைல்வரான ஸ்வாயம்பு மனுவின் புத்ைிரன் பிரியவிரைன் அவனுக்கு ஏழு
பிள்தளகள் இருந்ைார்கள். அந்ைப் பிரியவிரைன் ைான் ஜீவாநைரனாக இருக்கும் தபாதை, ைன்
புத்ைிரர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் பகாடுக்க தவண்டும் என்று கருைி இரைத்ைில் ஏேி தமருமதலதய ஏழு
முதேகள் வலம் வந்து ஏழு ைீவுகளாகப் பிரித்ைான். அத்ைீவுகதளப் தபாலதவ ஏழு சமுத்ைிரங்களும்
உண்ைாயின. அவன் ைன் புைல்வர்கள் எழுவருக்கும் ஒவ்பவாரு ைீவாகப் பிரித்துக் பகாடுத்து சிேிது

காலத்ைில் உயர்பைவிதய அதைந்ைான். அவன் பிள்தளகளில் மூத்ைவனான ஆக்நீத்ரனுக்கு ஜம்புைீதவக்
பகாடுக்க அவன் அதை அரசு பசய்து பகாண்டிருந்ைான். அவனுக்குப் பிேகு அவன் புைல்வன் நாபி
என்பவனுக்கு ருஷபன் முைலாக ஒன்பது புைல்வர்கள் பபற்ோர்கள். அவர்கள் க்ஷத்ைிரிய ைர்மப்படி நைந்து
முக்ைிப் பிரியர்களாக இருந்ைார்கள். அப்தபாது ருஷபன் ஒன்பது கண்ைமாக இருந்ை ைன் ராஜ்ஜியத்தை
ஒன்பது ஒன்பது கண்ைமாகப் பிரித்து அவர்கள் யாவருக்கும் பகாடுத்ைான் அதவ முழுவைற்கும்
பரைதனதய சக்கவர்த்ைியாக நியமித்ைான். நாம் இருப்பது பரை கண்ைம் இது மற்பேல்லாக்
கண்ைங்கதளயும் விைச் சிேந்ைது. எல்லாக் கண்ைங்களிலும் விஷ்ணு மூர்த்ைி பல அவைாரங்கள் பசய்து
உலதகக் காத்ைருளி வருவார். அவர் பரைகண்ைத்ைில் பைரிகாஸ்ரமத்ைில் நரநாராயண ரூபமாக
தைான்ேியிருக்தகயில் அவ்விருவருக்கும் பார்த்ைிவலிங்க பூதஜ பசய்யும்தபாது அவர்கள் பக்ைிக்கும்

இணங்கிய சிவபபருமான் அவர்கள் முன்தைான்ேி நீங்கள் நன்ோக பூஜித்ைீர்கள் எல்லா சம்பந்ைமுள்ள
உங்களுக்கு என்ன தவண்டும்? என்ோர். அைற்கு நரநாராயணர் எங்கள் விஷயத்ைில் ைதய இருப்பின்
யாவரும் ைங்கதளப் பூஜித்துக் கதைத்தைறும்படி இவ்விைத்ைில் எழுந்ைருளியிருக்க தவண்டும் என்று
பிரார்த்ைித்ைார்கள். அைற்கிணங்கி சிவபபருமான் இமயமதலயில் எப்தபாதும் பணியால் மூைப்பட்டிருக்கும்
அவ்விைத்ைில் தகைாரீஸ்வரர் என்ே ைிருநாமத்துைன் எழுந்ை குளியிருந்ைார். அவ்விைத்ைில் தைவர்கள்
முடியாது. இந்ை பத்ரி காசிமரத்ைில் இருப்பவர்கள் தகைாரீஸ்வரதரப் பூஜித்து சகல துக்கங்களும் அகலும்
அந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் ஒரு கங்கண ரூபம் இருக்கிேது. அைதனக் தகயில் பூட்டியவனும் அதைத்
ைரிசித்ைவனும் எல்லாப் பாவங்கதளயும் தபாக்கடிப்பான். பைிரீவனம் அதைந்து சிவைரிசனம் பசய்பவன்
முக்ைனாவான், தகைார÷க்ஷத்ைிரத்ைில் நரநாரயணதரச் தகைாரீஸ்வர, இஷ்ை காமியங்கள் தககூடும்.

முனிவர்கதள! தகைாரீஸ்வர தஜாைிலிங்க மகாத்மியத்தைச் பசான்தனன் இனி பீமசங்கர மகிதமதயச்
பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
46. பீமாசுரன் சங்கரர் கதை

காமரூப தைசத்ைில் உலகிலுள்ளவர்கதள ரட்சிக்க தவண்டி சகல சத்குணங்கதளயுமுதைய
சிவபபருமானின் வருதகதயக் கூறுகிதேன் தகளுங்கள்.
முன்பனாரு காலத்ைில் உலகத்தைபயல்லாம் அழிக்கத் ைக்க மகாபல பராக்கிரமசாலியான பீம ன் என்ே
அசுரன் ஒருவன் இருந்ைான். அவன் கும்பகர்ணனுக்கும் கற்கடி என்பவளுக்கும் பிேந்து எல்தலாருக்கும்
துன்பமிதழத்துக் பகாண்டு வளர்ந்து வந்ைான். இராமர், முன்பு கும்பகர்ணதன வதைத்ை பிேகு பீமன்

என்பவன் அந்ைக் கற்கடிதய அதழத்துக் பகாண்டு பஜயகிரிதய அதைந்து ைாயாகிய கற்கடிதயதநாக்கி ,
அம்மா! என் ைந்தை எங்தக? நீ ஒன்ேியாக இருக்கக் காரணம் என்ன என்று தகட்ைான்: அைற்கு அவள்
மகதன! இராவணனுதைய ைம்பியான கும்பகர்ணன் என்னும் உன் ைந்தைதய அதயாத்ைி மன்னனான
இராமர் தபார் முதனயிதல பகான்றுவிட்ைான்? உன் ைந்தை முன்பபாரு காலத்ைில் ைன் ைதமயனுைன்
இந்ைக் காமரூப தைசத்துக்கு வந்து என்தனக் கலந்ைாதனயன்ேி நான் இலங்தகதயக் கண்ைதும் இல்தல
என் ைந்தையின் பபயர் கற்கைன் என் ைாய் புஷ்கலி எனது முைற் கணவன் விராைன் அந்ை விராைன்
இராமனால் இேந்ை பிேகு ைாய் ைந்தையரிைம் நான் இருக்கும்தபாது, அவர்கள் சுைீ க்ஷணன் என்ே
முனிவதரத் ைின்னச் பசால்ல மகாபுண்ணியசாலியான அந்ை முனிவர் அவ்விருவதரயும் சாம்பலாக்கி
விட்ைார். நான் ஒன்ேியாக இருந்தைன். அப்படியிருக்கும் தபாது உன் ைந்தை என்தனக் கூடி இங்தகதய

விட்டு விட்டுச் பசன்று விட்ைான், அைனால் நீ இங்கு ைான் பிேந்ைாய் உன்தனப் பார்த்துக் பகாண்டு நான்
வாழ்ந்து வருகிதேன்! என்ோள்.
இவ்விைமாகத் ைாய் பசான்ன வார்த்தைகதளக் தகட்ை பீமாசுரன் என் ைந்தைதயயும் விராைதனயும்
இராமன் பகான்ோன். என் பாட்ைதனயும், பாட்டிதயயும் அந்ை முனிவன் சாம்பலாக்கி விட்ைான். எனக்குப்
பபருத்ை கஷ்ைமாயிற்று. நான் கும்பகர்ணனுக்கு மகன் என்பது உண்தமயாக இருந்ைால் அந்ை இராமதனக்
கண்டுபிடித்து அவதனக் பகால்லாமல் விைமாட்தைன் என்று வரதவசமாக
ீ
முழக்கமிட்டு விட்டு
பிரமதைவதரக் குேித்து தககதள உயரத் தூக்கி ஒரு காலில் நின்று சூரியதனப் பார்த்து மனைில் ைி யானம்
பசய்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் அருந்ைவஞ் பசய்ைான். அப்தபாது அவனது சிரசிலிருந்து ஒரு பயங்கரமான
தைஜஸ் கிளம்பி உலதகத் ைகித்ைது அதை சகிக்க முடியாை தைவர்கள் ஓடிப் பிரமதைவரிைம் சரண்புகுந்து
கைவுதள! இராட்சைனுதைய ைவதைஜஸ் உலகத்தைபயல்லாம் துன்புறுத்துகிேது. அவன் எதைக் குேித்துத்

ைவஞ் பசய்கிோதனா அதை நீங்கள் அவனுக்குக் பகாடுக்க தவண்டும். அவ்வாறு நீங்கள் பசய்யா விட்ைால்
நாங்கள் யாவருதம இேந்து விடுதவாம்! என்ோர்கள். அப்தபாது பிரமதைவர் அமரர்களின் பசால்லுக்கு
இணங்கித் துஷ்ைனான அந்ைப் பீமாசுரன் முன்பு அன்னவா கனத்தைாடு தைான்ேி உன் ைவத்துக்கு
பமச்சிதனாம் நீ தவண்டுவது என்ன? என்று தகட்ைார். அைற்கு பீமாசுரன் சிருஷ்டி கர்த்ைாதவ! எனக்கு
அபரிமிைமான பலத்தைக் பகாடுக்க தவண்டும் என்று சாஷ்ைாங்கமாக விழுந்து கும்பிட்ைான். பிரமதைவர்
அந்ை வரத்தைக் பகாடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து அந்ைர்த்ைானமானார். பீமாசுரன் ைன் இருப்பிைம் தசர்ந்து ைன்
ைாதயப் பார்த்து, அம்மா! என் பலத்தைப் பார்! தைவர்கள் அதனவதரயும் நாசஞ் பசய்கிதேன்! என்று
பசால்லி, காமரூபம் தைசத்தை அதைந்து அங்கிருந்ை பிரியைர்மன் என்ே அரசதனப் பிடித்து விலங்கிட்டு

அவன் அரண்மதனயிலிருந்ை யாதன, தசதன, சத்ைிரம் சாமரம் முைலிய ைனங்கதளபயல்லாம் எடுத்துக்
பகாண்டு அந்ை ராஜ்ஜியத்தைத் ைனைாக்கிக் பகாண்ைான். உரிதம பேிதபான அரசதனா சிதேச்சாதலயில்
இருந்து பகாண்தை பரம இரகசியமாகப் பார்த்ைிவ பூதஜதயச்பசய்து பகாண்டும் கங்காதைவிதயப் பலவாறு
மானசீகமாகத் ைியானித்துக் பகாண்டும் இருந்ைான். அப்படிதய அவன் மனம் ைியானத்ைில் லயமாகிவிட்ை.
அவனது பூதஜபயல்லாம் சிவபபருமானுக்குப் பிரியமாயின. அவன் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தைப்
பிரணவத்தைாடு உச்சரித்துக் பகாண்டிருந்ைான். அந்ை தவந்ைனுதைய மதனவியான ைட்சிதண என்பவளும்
பார்த்ைிவ பூதஜ பசய்து சிவத்ைியானத்ைிதலதய வயித்ைிருந்ைாள்.
அவர்கள் இருவரும் இவ்வாறு இருக்கும்தபாது பீமாசுரன் சகல உலகங்கதளயும் பவன்ேைக்கி புண்ணிய
கர்மங்கதளபயல்லாம் நாசப்படுத்ைி தைவர்கதளயும் முனிவர்கதளயும் துன்புறுத்ைி பகாண்தை

ஏகச்சக்ராைிபைியாகச் சர்வாைிகார பவேிதயாடு அரசாண்டு வந்ைான் , மக்கள் அதனவரும் மகாதகாச நைி
ைீரத்ைில் சிவபூதஜயும் சிவத்ைியானமும் பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அவர்கள் பசய்யும் பூதஜக்கு
மகிழ்ந்ை சிவபபருமான் அவர்கள் முன்பு தைான்ேி, உங்களுக்கு என்னவரம் தவண்டும்? என்று தகட்ைார்.
அைற்கு அவர்கள் சர்தவஸ்வரா ைங்களுக்குத் பைரியாைது ஒன்றுமில்தல ஆயினும் எங்கள் கஷ்ைத்தைச்
பசால்லுகிதோம். பீமாசுரன் என்னும் பயங்கரமான அசுரன் ஒருவன் எங்கதளத் துன்புறுத்துவைால்

அவதன சம்ஹாரம் பசய்து எங்கதளக் காத்ைருள தவண்டுகிதோம்! என்ோர்கள். அைற்கு சாம்பமூர்த்ைி,
உங்கள் அரசன் மகாபக்ைன்! அவன் சிதேயில் இருக்கலாமா? நீங்கள் விரும்பியப்படி பீமதனச்
சங்கரிக்கிதேன் என்ோர். தைவர்கள் முனிவர்கள் அதனவரும் அவதரப் பணிந்து ைமைிருப்பிைம்
பசன்ோர்கள். அப்தபாது பிரிய ைருமன் பார்த்ைிவ பூதஜ பசய்து வருவதை அேிந்ை சில அரக்கர்கள்
பீமாசுரதன அதைந்து சிதேயிலிருக்கும் அரசன் உம் விஷயமாக ஏதைா ஓர் அபசாரம் பசய்வைாகத்

பைரிகிேது. ஆகதவ பசய்யதவண்டியதை விதரவில் பசய்யுங்கள், என்ோர்கள். பீமாசுரன் பவகுண்ைான்,
பிரியைர்ம அரசதனக் பசால்ல தவண்டும் என்று உதைவாதள உருவிக்பகாண்டு அரசனிைம் வந்து, என்ன
பசய்கிோய்? உண்தமதயச் பசால்லாவிட்ைால் உன்தனக் பகான்று விடுதவன் என்ோன். பிரியைர்ம அரசன்
சத்ைியவான் ஆதகயால் அவன் வருவது வரட்டுதம என்று நான் சிவபூதஜ பசய்கிதேன். பரமையாளனான
பரதமஸ்வரன் இைில் இருக்கிோர்! என் பூதஜக்கு ஏற்ே பயதனத் ைருவார், நான் சிவபபருமாதன
வணங்குவது வழக்கம் உனக்கு என்ன விருப்பதமா அதைச் பசய்து பகாள்ளலாம் என்ோன். அைற்கு
பீமாசுரன் நான் அந்ைச் சங்கரதன அேிதவன். என் மூைாதையான இராவணன் அவதன தகலாயத்தைாடு
தூக்கி விட்ைான். அவன் என்தன என்ன பசய்து விடுவான்? அவதனத் துைித்ைா நீ என்தன பஜயிக்க
முடியும்? இந்ை லிங்கத்தை பைாதலவில் எரிந்து விடு, அப்படிச் பசய்யாவிட்ைால் இதைா என்

பராக்கிரமத்தைப் பார்! என்ோன். அைற்கு அரசன் நான் சிவபூதஜதய விட்டு விட்ைாலும் ையாளரான
சிவபபருமான் உன்தன விைமாட்ைார் என்ோன். பீமாசுரன் சிரித்ைான் இந்ை மண்ணல்ல பைய்வம், நாதன
பைய்வம் என்று கர்ஜித்ைான். அைற்கு அரசன் அப்படிச் பசால்லிக் பகாள்வது நீ ஒருவன் ைான். நான்
உன்தனத் பைய்வம் என்று பசால்லமாட்தைன் என்ோன். உைதன பீமாசுரன் உன் கைவுள், உண்தமயில்
இருந்ைால் ைன் பலத்தை என்னிைம் காட்ைட்டும் என்று கூேி ைன் உதைவாதள எடுத்து அரசதன
பவட்டுவைற்காகப் பாய்ந்ைான் அைற்குள் அந்ைப் பார்த்ைிவ லிங்கத்ைிலிருந்து சிவபபருமான் தைான்ேி , நான்
பீதமஸ்வரன் இந்ை அரசதனக் காக்கதவ இங்கு வந்தைன், உத்ைமர்கதள காப்பதை என் விரைம். ஆகதவ
இவதனக் காக்கிதேன்! என்று ைம் பிநாகவில்தல வதளத்து அம்பு பைாடுத்து பீமாசுரனின் உதைவாதள
உதைத்பைேிந்ைார் பீமாசுரன் ைிரிசூலத்தை வசினான்.
ீ
அதையும் ஈஸ்வரன் நூறு துண்ைாக்கினார். கத்ைி,
ஈட்டி, தவல், முைலியவற்தே வச
ீ அவற்தேபயல்லாம் பபாடிபபாடியாக்கினார் பரமன், உைதன அசுர

வரர்கள்
ீ
அணி அணியாக வந்ைனர். பிரைம கணங்கள் வரிதச வரிதசயாக வந்ைனர். பபரும் தபாராட்ைம்
நிகழ்ந்ைது உலகங்கள் நடுங்கின நட்சத்ைிரங்கள் உைிர்ந்ைன. கைல்கள் பகாந்ைளித்ைன. மதலகள் குலுங்கின
தைவர்கள் நடுங்கினர். அப்தபாது நாரைர் அங்கு வந்து சிவ பபருமாதன வணங்கி சம்தபா மகாதைவா!
ைங்கள் தகாபம் ைணியட்டும் புல்லியின் மீ து தகாைாரிதயயா பசலுத்ைதவண்டும் இவனுக்காக இத்ைதன
பபரும்யுத்ைம் எைற்கு? விதரவில் இவதனயும் இவனது அசுரதசதனகதளயும் அழிக்க ைங்களால்
இயலாைா? என்ோர். உைதன சிவபபருமான் ஹுங்காரம் பசய்ய அதுதவ அஸ்ைிரமாகி பீமாசுரதனயும்
அவனது தசதனகளான அசுரப்பதைகதளயும் மயிற்பட்ை சருகுகள் தபால்சாம்பலாக்கிவிட்ைது
சிவபபருமானது தகாபாக்கினியால் வனங்கள் கருகினதைவர்கள் பபருமானிைம் சரண் புகுந்ைார்கள் பிேகு
சிவபபருமான் சாந்ைமதைந்து, அவர்கள் தவண்டுைலுக்கு இரங்கி பீமாசங்கரர் என்ே ைிருப்பபயருைன் அங்கு
எழுந்ைருளியிருக்கிோர்.

47. பிரமன் நான்முகனான கதையும் காசியின் மகிதமயும்
சிவ தநயர்கதள! இப்தபாது நான் உங்களுக்குச் சகல பாபங்கதளயும் ஒழிக்கத் ைக்க விஸ்தவஸ்வரலிங்க
மகாத்மியத்தைச் பசால்லுகிதேன். பக்ைியுைன் தகளுங்கள். கண்ணுக்குப் புலப்படுகிே(ைிரிஸ்யம்) இந்ை
பிரபஞ்சமானது உண்ைாவைற்கு முன்னைாகதவ அவிமுக்ைமாகிய காசி÷க்ஷத்ைிரம் உண்ைாகிவிட்ைது. அந்ைக்
காசியின் பிரபாவம் காசி கண்ைம் முைலிய நூல்களில் பசால்லப் பட்டிருக்கிேது இருப்பினும் நான்
உங்களுக்குச் சுருக்கமாகச் பசால்லுகிதேன்.
நிர்குணமும் சத்ய ஞானரூபமும் அழிவில்லாதமயும் சிைானந்ைஸ்வரூபமும் நிர்விகாரமுமாக விளங்கும்
தைஜஸிலிருந்து பிரகிருைியும் புருஷனும் தைான்ேி, நம்தமப் பதைத்ைவன் யார்? நாம் பசய்ய தவண்டுவது
யாது? என்ே சந்தைகத்துைன் தயாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் தபாது நிற்க்குணபசாரூபியான
பரமான்மாவிைமிருந்து ஓர் அசரீரி வாக்கு ைவஞ் பசய்து பிேகு பதைப்புத் பைாழிதலச் பசய்ய தவண்டும்
என்று கூேியது, அதைக் தகட்ை அந்ைப் பிரகிருைி புருஷர்கள் எவ்விைத்ைிலிருந்து நாங்கள் ைவஞ்பசய்ய

தவண்டும்? என்று தகட்க அப்தபாது அந்ை வான்குரல் ஆகாயத்ைிதல பஞ்ச குதராசவிஸ்ைீரணமும்
தைதஜாமயமான ஒளியும் மாைமாளிதககளும் நிதேந்ை அழகியபைாரு நகரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு
விளங்குகிேது. அங்கு தபாய்த் ைவஞ் பசய்யுங்கள்! என்று கூேியது. உைதன பிரகிருைி புருஷர்கள்
இருவரும் அந்ை ஆகாய நகரத்தை அதைந்ைார்கள். புருஷனாகிய விஷ்ணு பதைப்தப விரும்பிப் பலவிை
ைவங்கதள பசய்து வந்ைார் அதநக காலம் ைவஞ் பசய்ைைனால் மகாத்மாவான விஷ்ணுவுக்கு

தைகக்கதளப்பாலும் உதழப்பாலும் உைலினின்று அைிகமாக வியர்தவ உண்ைாயிற்று அந்ை வியர்தவ
நீர்பிரபஞ்ச முழுவதையும் வியாபித்ைபடியால் பிரபஞ்சபமல்லாம் கண்ணுக்குப் புலப்பைாைைாயின. அதைக்
கண்ை மகாவிஷ்ணு இபைன்ன பபருவியப்பாக இருக்கிேதை! என்று சிரக்கம்பனஞ் பசய்யும்தபாது
சிவபபருமானுதைய காைிலிருந்து ஒருமணி அவர் எைிரில் விழுந்ைது எந்ை இைத்ைில் அந்ை மணி
விழுந்ைதைா அந்ை இைத்ைிற்கு மணி கர்ணிதக என்று பபயர்.
விஷ்ணு வியர்தவயினால் மூைப்பட்ை அந்ை ஆகாய நகரம் சிவபபருமானின் ைிரிசூலத்ைின் ஆைரவால்
நிறுத்ைப்பட்டிருந்ைது அந்ை இைத்ைிதலதய மகாவிஷ்ணு பிரகிருைி சகிைமாக சயனித்ைிருந்ைார். இவ்விைம்
மகாவிஷ்ணு தயாக நித்ைிதரயில் இருக்கும் தபாது உலகங்களுக்கு பிைாமகனான பிரம தைவர்

விஷ்ணுவின் நாபிக்கமலத்ைிலிருந்து தைான்ேினார் இவ்விைம் தைான்ேிய பிரமதைவர் சிவ கட்ைதளதய
ஏற்று உலக பதைப்தபத் பைாைங்கினார். சராசரரூபமாகப் பதைக்கப்பட்ை அண்ைம் முழுவதும்
சிவபபருமானுதைய சுத்ை தைஜதஸ வியாபித்ைது அது முைல் பதைப்பானதுகிரமமாக நிகழலாயிற்று
இவ்விைம் பதைக்கப்பட்ை பிரமாண்ைத்ைின் பரிமாணம் ஐம்பது தகாடி தயாசதன விஸ்ைீரணம் என்று
முனிவர்களால் மைிப்பிைப்பட்டுள்ளது. ஜலத்ைிலிருந்ை அந்ைப் பிரமாண்ைமானது ஜலத்ைின் மீ து கப்பல்
தபாலவும் ையிரின் தமல் ஏடுதபாலவும் அஷ்ைைிக்கு கஜங்களால் ைாங்கப்பட்டு நிதலத்து நின்ேது அந்ைப்
பிரமாண்ைம் மூன்ோகப் பிரிக்கப்பட்டு நடுவில் உள்ளது மத்ைியதலாகம் என்றும் மற்ே இரண்டு
பாகங்களும் ஊர்த்துவதலாகம் அதைாதலாகம், என்றும் பசால்லப்பட்ைன மத்ைியதலாகம் பூதலாகம் என்றும்
அதைாதலாகம் அைலம், விைலம், சுைலம், ைராைலம், ரஸாைலம், மஹாைலம், பாைலம், என்றும்
பசால்லப்பட்ைன. பூதலாகத்ைின் தமதலயுள்ள ஊர்த்துவதலாகம், புவர்தலாகம், ஸ்வர்தலாகம், மஹாதலாகம்
ஜனதலாகம் ைதபாதலாகம், சத்ைிய தலாகம் என்றும் பசால்லப்பட்ைன பாைாள தலாகங்கள் ஏழும் ஒன்ேின்
கீ ழ் ஒன்ோகவும் சுவர்க்கதலாகங்கள் ஒன்ேின் தமல் ஒன்றுமாக முதேதய விளங்கும்.
முனிவர்கதள, அவ்விைம் பிரிக்கப்பட்ை அவ்வுலகங்களின் பரப்பளதவ விளக்கினால் இந்ை நூல் பபருகி
விடும் என்று பசால்லவில்தல பலநூல்களில் பசால்லப்பட்டுள்ளன புண்ணியஞ் பசய்ைவர்கள். ைங்கள்
புண்ணியங்களுக்தகற்ப ஸ்வர்க்க தலாகங்களிலும் பாவஞ் பசய்ைவர்கள் ைங்கள் பாவங்களுக்கு ஏற்ப
அதைாதலாகங்களிலும் வசிப்பார்கள் இந்ை பூதலாகத்ைில் ஏழு கைல்களும் ஏழு ைீவுகள் தமருமுைலான
குலபர்வைங்களும் கங்தக முைலான புண்ணிய நைிகளும் விசித்ைரமான பல புண்ணிய வனங்களும்
இருக்கின்ேன. இதுதவ பதைப்புக் கிரமம், இனி பரப்பிரம ஸ்வரூபத்தைச் பசால்லுகிதேன்.
நிர்க்குணமான பரமான்மாவிற்கு க்ஷரம், அக்ஷரம், என்ே இரண்டு வதக உருவங்கள் இருக்கின்ேன;
காணக்கூடிய ஸ்தூலப் பிரபஞ்சம் க்ஷரரூபம் எனவும் காண்பைற்கு அரிய சூஷ்மப் பிரபஞ்சம் அக்ஷõரூபம்
எனவும் அவ்விரண்டும் மணி ஒளி, பூமணம் கைிர்கரம் தபால விளங்கும் என்றும் முனிவர்கள் கூறுவார்கள்,
நிர்க்குண, சகுண, லக்ஷணங்கதள உண்தமதய உணர்ந்ை ைத்துவ ஞானிகதள உணர்வார்கள் சகுண
உபாசதனதய முன்தன பசய்து அைன் பயனாதலதய நிர்க்குண உபாசதன பசய்யத் ைக்கது. சகுண
ஞானமான அபரஞானம் உண்ைான பிேகு நிர்க்குண ஞானமான பரஞானம் ைானாகதவ வளர்ந்து விடும்.
நிர்குணப் பரஞானம் உண்ைாகும் வதரயில் சகுதணாபாசதனதயச் பசய்தையாக தவண்டும். சிவஞானம்
உற்ேதபாதை அகங்காரங்கள் விலகும். அதவ அகன்ேபபாழுதை தைகவாஞ்தச இல்லாது ஒழியும் அது

ஒழியதவ எங்கும் சிவமாகத் தைான்ே பாபக்கிருத்ைியாகிைமாய் சிதவாஹம்பாவதன உண்ைாகும். அது
தககூடியவர்களுக்கு விைி விலக்குகள் இல்தல.
சிவபபருமான் கர்மபக்ைர்களான ஜீவர்கள் எவ்வாறு கிருைார்த்ைர்களாகித் ைம்தமத் ைரிசித்து உய்வார்கள்
என்று கருைி அந்ை ஆகாய நகரத்தை ைம் ைிரிசூலத்ைினின்றும் விடுத்ைார். சுபத்தை பகாடுப்பதும் ஸம்சார
கர்மங்கதள நசிக்கச் பசய்வதும் அவிமுக்ைமான லிங்கத்தையுதையதுமான அந்ை நகரம் மானுைர்களால்

எப்தபாதும் விைப்பைக்கூைாது என்று ைிருவுளங் பகாண்ை சிவபபருமானால் ைம் ைிரிசூலத்ைிலிருந்து இந்ை
மத்ைிய தலாகத்ைில் நிறுத்ைப்பட்ைது பிரமாவின் ஒரு பகல் கழிந்ை பிரம கற்ப காலத்ைில் உண்ைாகும்
பிரளய காலத்ைில் சிவபபருமான் ைம் ைிரிசூலத்ைின் தமல் தவத்து, இந்நகரத்தை காத்து மீ ண்டும் பதைப்புக்
கிரமத்ைில் ைிரிசூலத்ைினின்றும் விடுவார். கர்மங்கதள நாசஞ் பசய்வைால் இைற்குக் காசி என்று பபயர்
(கர்மணாம் கர்க்ஷணாத் காசி) அவிமுக்ை லிங்கமானது காசி ÷க்ஷத்ைிரத்ைிலிருந்து மகாபாவிகளுக்கும்
தமாட்சானந்ைத்தை அதையச் பசய்கிேது. மாைவர்கதள! மற்ே புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்களில் எல்லாம்

சாரூப்ய (இதேவனுருப் பபறும்) முக்ைியும், காசியில் மட்டுதம சாயுஜ்யம்(இதேவதனாடு ஒன்ேிப்பு)
என்னும் உத்ைம முக்ைியும் பபேப்படும். பஞ்சக்குதராச பரிமாணமுதையதும் தகாடி பிரமஹத்ைிகதளப்
தபாக்கடிப்பதுமான இந்ை காசி ÷க்ஷத்ைிரம் கைியில்லாைவர்களுக்பகல்லாம் கைியாக அதமந்ைிருக்கிேது.
தைவர்களும் காசிமாநகரிதல மடிய விரும்புவார்கள். பிரம விஷ்ணுக்கள் சித்ை வித்யாைரர் முனிவர்
மனிைர்கள் முைலான யாவரும் விரும்பி வணங்கத்ைக்கதை காசித்ைலமாகும் அைன் சிேப்தப நூறு
ஆண்டுகள் பசான்னாலும் பசால்ல முடியாது. ஆயினும் எனக்குத் பைரிந்ை வதரயில் பசால்லுகிதேன்.
இச்தசயால் சகுணரும் சுயமாக நிர்க்குணராயுமுள்ள சிவபபருமான் ஒருசமயம் இந்ை காசிக்கு வந்து

பாவங்கதளப் பரிகரிக்கத்ைக்க ைன் ஸ்வரூபமான அவிமுக்ை லிங்கத்தை யாவருக்கும் காண்பித்து அந்ை
அவிமுக்ை மகாத்மியத்தைச் பசான்னார். அைதன விவரமாகச் பசால்ல என்னால் இயலாது. பிரமதன
அதநக தகாடி வருஷங்கள் பசால்வைானாலும் பசால்லி முடியாது. அவிமுக்ை ÷க்ஷத்ைிர அைிபைி
பார்வைிதைவி சதமைராக வந்ை சிவபபருமாதன ைரிசித்து அதநகம் ஸ்தைாத்ைிரங்களுைன் நமஸ்காரஞ்
பசய்து எம் பபருமாதன! நான் உன் அடிதம என்னிைம் ைதய தவக்கதவண்டும் உலகிற்கு நலம் பசய்யும்
காரணமாகத் ைாங்கள் இங்கு எழுந்ைருளியிருக்க தவண்டும். என்று பிரார்த்ைதன பசய்து சிவபபருமானின்
ைிருவடிகதளப் பற்ேி கண்களில் ஆனந்ை பாஷ்பம் பசாரிய தைவதைவதர! இந்ை நகரத்தை ராஜைானியாக
தவத்துக் பகாள்ள தவண்டும். எக்காரணத்ைாலும் எக்காலத்ைிலும் இந்ை நகரத்தை நீ ங்காது இருந்து
எங்களுக்குத் ைரிசனம் அளித்து எங்கதளக் கிருைார்த்ைர்களாக்க தவண்டும். இத்ைலத்ைில் இேங்கும்
எல்லாப் பிராணிகதளயும் முக்ைியதையச் பசய்ய தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்ைான். அைற்கிணங்கச்
சாம்பமூர்த்ைி ைன் பரிவாரங்களுைன் தலாதகாபகார நிமித்ைமாக அங்தகதய தகாயில்

பகாண்ைருளினார்அவர் ைம் பிரமகபாலத்தை அந்ைக் காசியில் பிரைிஷ்தை பசய்ய வந்ைவராைலின் ,
அவ்வரசனின் தவண்டுதகாளுக்கு இணங்க ைாம் கருைி வந்ைபடிதய அவ்விைத்ைில் வசித்ைிருக்க
உைன்பட்ைார்.
இவ்வாறு சூைமுனிவர் பசான்னதும், தநமிசாரண்ய முனிவர்கள், அவதர தநாக்கி பூஜ்யதர,
சிவபபருமானிைத்ைில் பிரம்ம கபாலம் எப்படி வந்ைது? அைன் வரலாற்தேயுஞ் பசால்ல தவண்டும் என்று
தகட்க, சூை புராணிகர் பசால்லலானார்.
மாைவர்கதள! நீங்கள் மிகவும் நல்ல விஷயத்தைதய தகட்டீர்கள் என் குருநாைரான வியாச மகரிஷி
எனக்கு இந்ை விஷயத்தைப் பற்ேிக் கூேியிருக்கிோர். அவர் பசான்னதைதய நான் உங்களுக்குச்
பசால்லுகிதேன். பூர்வத்ைில் ஒரு காலத்ைில் சிவபபருமான் உலக ÷க்ஷமங்கதள விசாரிக்கத் ைிருவுள்ளம்
பகாண்ைார். எனதவ, அவர் சகல உலகங்களிலும் சஞ்சரித்துக் பகாண்டு பிரமதலாகத்தையதைய,
பிரமதைவர் அவதர எைிர் பகாண்டு வரதவற்று அர்க்கிய பாத்ைிய ஆசமனாைிகளால் பூஜித்து ைம்முதைய
நான்கு ைிருமுகங்களாலும் துைித்ைார். அப்தபாது அவரது ஐந்ைாவைாகிய ஒருமுகம் சிவபபருமாதன குதே
கூே அதைக் தகட்ை சிவபபருமான் பிரமனுதைய நான்கு முகங்களும் துைித்ைைற்காக மகிழ்ந்து ஐந்ைாவது
முகம் பசய்ை தூஷதணக்கு விசனமதைந்து, ஆஹா! இந்ை துஷ்ைமுகத்தை நிவர்த்ைிக்கதவண்டும் என்று
பாம்பு கடித்ை விரதல அறுத்பைேிவைால் அந்ை விஷதவகம் ைீர்ந்து விடுவதுதபால், முழுவதும்

நற்குணமுதைய பிரமதைவனது ஐந்ைாவது முகம் மட்டுதம ைீச்பசயல் புரிந்ைைால் அம்முகத்தை
நீக்குவைால் அவன் முற்ேிலும் நற்குணம் உதையவனாவான் என்று கருைி பிரமதைவனின் நலனுக்காகதவ
அதை அகற்ேத் ைீர்மானித்து, ைம் பநற்ேி விழியில் அக்னிச் சுவாதல தைான்ே பிரமதன பநருங்கி, அவனது
ஐந்ைாவது சிரத்தைத் ைம் ைிருவிரலின் நகத்ைால் பகாய்ைார். அந்ைப் பிரமசிரமானது சிவபபருமாதனப் பின்
பைாைர்ந்ைது. அவர் காசிதயயதைந்ைதபாது அது அவதர விட்டுவிலகியது இந்ை இரண்டு காரணங்களினால்
சிவபபருமான் காசியில் அமர்ந்ைார்.

இவ்வாறு சூைமுனிவர் பசான்னதும் சவுனகாைி முனிவர்கள் அவதர தநாக்கி சுவாமி! ைாங்கள் பசால்லி
வந்ை விஷயங்களில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தைகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அைாவது சர்வதலாகங்களுக்கும்
பிைாமகனான பிரமதைவர் உலகத் ைதலவரான சிவபபருமான் ைம் இருக்தகக்கு வந்ைதைக் கண்டு அவதர
உபசரித்ைார் என்ேீர்கள் பிரமதனா மகாசாந்ை சீலர் அப்படியிரு ந்தும் அவர் ைமது நான்கு வாயினாலும்
துைித்து ஐந்ைாவைான ஒரு வாயினால் மட்டும் சிவபபருமாதனத் தூஷிக்கக் காரணம் என்ன ? இந்ைச்
சந்தைகம் நீங்க, அருள் பசய்ய தவண்டும்? என்ோர்கள்.
சூைபுராணிகர் கூேலானார்
முனிவர்கதள! பிருமதைவர் முன்பனாரு காலத்ைில் ைான் சிருஷ்டி பசய்ை சரஸ்வைிதய தநாக்கி; அவளது
தபரழகு காரணமாக, நீ என்தன அதணயதவண்டும். நீத ய என் மதனவி நாதன உன் கணவன்! என்று
பசான்னார். அைற்கு கதலமகளான சரஸ்வைி இது என்ன விந்தை நீ தய என்தன பதைத்து விட்டு நீ தய
என்தன மணப்பைாகக் கூறுவது ைகுமா, ைகுமமா? என்று நிராகரித்து, மனந்ைாளாமல், புத்ைிரி என்றும்
பாராமல் ைகாை வார்த்தைகதளக் கூேிய உன் ஒரு வாயானது. இப்படிதய துர்ப்பாதஷகதளதய தபசிக்

பகாண்டிருந்து பின் ஒரு காலத்ைில் சிவபபருமானால் ைண்ைதனயதையட்டும் என்று சாபமிட்ைாள். அந்ைச்
சாபத்ைாதலதய சிவபபருமாதன மற்ே முகங்கள் துைிக்க அந்ைச் சிரம் மட்டுதம அவதர நிந்ைித்து அவரால்
அறுத்து எேியப்பட்ைது!
ஸிதவா பிஸ்மரதண தநவ பஜதநந பரஸ்யச
பாபந் தூரீகதராைீ ஹ ஸ்வயந் தூரீக்ருைம் ந ஹி
ைத்காரண ஞ்சஸ்ரூயைாம் ருஷய கையாம்யஹம்
ஸ்தரஷ்ை ஸ்சாசரிைம் யச்சைதை வசநர புந:
கதராைி சரைியச்ச ப்ரமாண ரக்ஷணாயதவ
ஈஸ்வரஸ் யத்ைாலக்நம் பாைகம் கிம் நதரண ஹி

ஸிவஸ்ய ைீர் த்ை ஸம்தயாகாச் சிரஸ்ச தூரை: ஸ்ைிைம்
ைஸ்மாத் ைீர் த்ைவரம் ஹ்தய ைந்மஹாபாைக நாஸநம்
இத்தயவம் ஜ்ஞாபிைம் தலாதக மாஹாத்ம்யம் ைீர் த்ை ஸம்பவம்
அைவா ஈஸ்வரஸ்தயச்சாம் கஸ்சஜாநாைி தசஷ்டிைம்
க்வாநங்கை ஹனஞ்தசவ க்வாங்தகயுவைி ைாரணம்
கண்தை விஷ்ந்த்ருைம்தயன ம்ருத்யுஞ்ஜய உைாஹ்ருை:
ைிகம்பரஸ் ஸ்வயஞ்தசவ பக்தை ப்தயாஹ்ய சலாம் ஸ்ரியம்
ஸ்வதல ந்யஞ்ச பிஸாசாஸ்ச பக்ைநாஞ்ச சதுர்விைம்

ஸ்வாங்தகசருண்ைமாலாதவ பக்ைாநாம் பமௌக்ைிகாநிச
சிைாபஸ்ம நிஜஸ்தயவ பக்தை பயஸ் சந்ைனந்ைதைத்
ஸ்வவாஹாநம் வ்ருஷஸ்தசவ பக்ைாநாம் ஹஸ்ைிகாநை
ஸ்வவாத்யஞ்தசவ கல்ஹாை பக்ைநாஞ்சான காநை
ஸ்வஸிரஸி ஜைாைிவ்யா பக்ைாநாம் முகுைாைிகம்
ஸ்வபூஷணஞ்ச ஸர்பாைி பக்ைாநாம் குண்ைலாைிகம்
ஸ்வஸ்ய வஸ்த்ரஞ்ச கர்மாைி பக்தைப்யஸ்ஸுந்ைராம்பரம்
வயஸ்ந்ைைாைிசா ந்யச்ச பக்ைநாஞ்சாந்ய தைவச
யைாபிலாஷம் பக்தைட்ய ஸ்ஸங்கரஸ் ஸம்ப்யச்சைி

ைஸ்மாத்ை தசஷ்டிைம் தநவஞ்ஞாதும் ஸக்யம்முநீ ஸ்வரா;
சிவபபருமான் ைன்தனச் சார்ந்ைவர்களுக்கும் ைன்தன தைாத்ைிரஞ் பசய்ைவர்களுக்கும் பாபத்தை நீக்கும்
வன்தமதய உதையவராக இருக்கும்தபாது ைான் பிரமன் ைதலதயக் பகாய்ை தைாஷத்தை நிவர்த்ைித்துக்
பகாள்ளச் சக்ைியின்ேிப் தபாகுமா? இல்தல ஆயினும் அவ்வாறு நடித்துக்காட்டிய காரணத்தையும்
பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.

உலக சிதரஷ்ைன் பசய்ை காரியத்தைப் பிேர் நற்கருமம் என்று அங்கீ கரிப்பது பிரமாண பூர்வமாகும்.
ஆகதவ சிவபபருமான் ைான் பிரமச் சிரச்தசைம் பசய்ை காலத்ைில் அக்கபாலம் ஒட்டிக் பகாண்ைதைபயன்று
ைீர்த்ை யாத்ைிதர பசய்து பிரம கபாலத்தை விலக்கினார். இது உலகினருக்காகச் பசய்ை நடிப்பு! இைனால்,
காசி ÷க்ஷத்ைிரம் பாபங்கள் அதனத்தையும் தபாக்கடிக்கத் ைக்க உத்ைம ÷க்ஷத்ைிரமாகும். இந்ைக் கபாலம்
விழுந்ை இைம் கபாலதமாசன ைீர்த்ைம் எனப்படும். நிக்ரகா நிக்கிரக சமர்த்ைராய்ச் சகல

பிரமாண்ைங்கதளயும் சிருஷ்டித்துக்காத்து சங்கரிக்கும் சிவபபருமானின் சங்கற்பமும் நைக்தகயும் யாவன்
அேியவல்லவன்? அவர் பசய்ை பசயல்கள் அதநகம்! மன்மைதனத் ைகனஞ் பசய்ைார். எனினும் ைனது
உைலிதலதய வாம பரகத்ைில் பார்வைிதைவிதய அமர்த்ைியிருப்பது எங்தக ? கண்ைத்ைிதல விஷத்தைத்
ைரித்ைிருந்தும் மிருத்யுஞ்சயராய் இருப்பது எங்தக? ைான் பிட்தச ஏற்கும் ைிகம்பரதரயாயினும் ைன்தன
அதைந்தைாருக்கு சகல ஐஸ்வரியங்கதளயும் அநுகிரகிப்பது எங்தக ? ைான் தபசாசங்கதள தசன்னியமாக
தவத்துக் பகாண்டு இருந்தும் ைன்தன அண்டியவர்களுக்கு ரை, கஜ, துரகபைாைிகள், என்ே சதுரங்க
தசதனதய அனுக்கிரஹிப்பது எங்தக? ைன் உைலில் கபாலமாதல அணிந்ைிருந்தும் ைன் பக்ைர்களுக்கு
முத்து பவளம் முைலிய மாதலகதளக் பகாடுக்கிோர். ைான் மயான சாம்பதலப் பூசியிருந்தும் ைன்
பக்ைர்களுக்கு சந்ைனம் முைலிய பரிமள சுகந்ைத்தைக் பகாடுக்கிோர். ைான் எருதை வாகனமாக

பகாண்டிருந்தும் ைன்தன துைிப்பவர்க்கும் ைனக்கு பைாண்டு பசய்தவாருக்கும் யாதன, குைிதர முைலிய
வாகனங்கதளக் பகாடுக்கிோர். ைான் சர்ப்பாபரணங்கதள அணிந்ைிருந்தும் பக்ைர்களுக்கு மகர குண்ைலாைி
ஆபரணங்கதளக் பகாடுக்கிோர். ைான் ஜைாைரராக இருந்தும் ைம் அன்பர்களுக்குக்கிரீைம் முைலான
சகலபபாருட்கதளயும் பகாடுக்கிோர். ைான் யாதனத்தைாதல அணிந்ைிருந்தும் பக்ைர்களுக்கு சீனி
சீனாம்பரங்கதள உைவுகிோர். இதவதய அன்ேித் ைன்தன ஆஸ்ரயித்ைவர்களுக்கு அவரவர் விருப்பத்ைிற்கு
ஏற்ப, இகபர தபாகங்கதள பகாடுக்கிோர். ஆதகயால் அவர் மகிதமகதளத் பைரிந்து பகாள்ள ஒருவருக்கும்
சக்ைி கிதையாது இந்ைப் பஞ்சக்குதராச விஸ்ைீரணமுதைய காசி ÷க்ஷத்ைிரத்தைவிை ைிரிதலாகங்களிலும்
சிேந்ை ÷க்ஷத்ைிரம் ஒன்றும் இல்தல. அத்ைதகய ைிருத்ைலதம இல்லாவிட்ைால் சிவபபருமாதன அங்கு
எந்ை காலத்ைிலும் எழுந்ைருளியிருந்து, அங்தக மடிபவர்களின் பசவிகளில் ைாரக மந்ைிதரா பதைசம் பசய்து,
அவர்களுக்கு முக்ைியளிக்க முடியுமா? விஸ்தவஸ்வரலிங்க மூர்த்ைமாகச் சிவபபருமான்

எப்பபாழுைிலிருந்து காசி÷க்ஷத்ைிரத்ைில் தகாயில் பகாண்டிருக்கிோதரா அது முைல் காசி÷க்ஷத்ைிரம்
சிேப்புதையைாயிற்று. இந்ைக் காட்சி மகத்துவத்தைக் தகட்பவர்கள், சகலவிை சாம்ராஜ்யங்கதளயும்
அதைவார்கள்!
48. பார்வைியின் தகள்வியும் காசி ÷க்ஷத்ைிரத்ைின் ரகசியங்களும்
சிவஞானச் பசம்மதல! காசி நகரதம புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்களில் சிேந்ைது என்று பசான்ன ீர்கள். அதை
விளக்கமாக எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தநமிசாரண்ய ரிஷிகள் தவண்டினார்கள். சூை
முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். முனிவர்கதள! காசி மஹாத்மியத்தையும் விஸ்தவஸ்வர லிங்கம்
மகாத்மியத்தையும் உங்களுக்குச் சுருக்கமாகதவ பசால்லுகிதேன். ஒரு காலத்ைில் பார்வைிதைவி

சிவபபருமாதன தநாக்கி, உலகிலுள்ளவர்களுக்கு இந்ைக் காசி÷க்ஷத்ைிர மகிதமதயத் பைரிவிப்பைற்காக
நாைா! இந்ைக் காசி÷க்ஷத்ைிர பிரபாவத்தைத் ையவு பசய்து விபரமாகச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்க
சிவபபருமான் உமாதைவியாரின் விருப்பத்ைிற்கிணங்க , உலகத்ைாருக்கு எல்லாம் நன்ோகத்
பைரிவைற்காகவும் காசி மகாத்மியத்தைத் ைிருவாய் மலர்ந்ைருள்வரானார். பார்வைி! நீ உலகம் சுகம்
பபேதவண்டி, இந்ை விஷயத்தை விருப்பத்துைன் தகட்டுவிட்ைாய், நீ விரும்பியவாறு நான் உனக்குக்
காசியின் சிேப்தபச் பசால்லுகிதேன் தகள்.
இந்ை ÷க்ஷத்ைிரம் மிகவும் இரகசியமானது, எனக்குப் பிரியமானது, சகல பிராணிகளுக்கும் சர்வ காலத்ைிலும்
தமாட்சத்தையளிக்க எளிைாயுமுள்ளது. இைில் இருந்து தயாகசித்ைி அதைந்ை புண்ணியசாலிகள் என்தன
ைியானித்துப் பூதஜ விரைம் ைவம் முைலயிவற்தேச் பசய்து என் சின்னங்களான பஸ்ம
உருத்ைிராட்சங்கதளத் ைரித்து என் சிவதலாகத்தையதைய விரும்பி உயர்ந்ைைான சிவதயாகத்தை
அப்பியாசித்து பஞ்தசந்ைிரியங்கதள பஜயித்து, இங்தக வசித்ைிருப்பார்கள். அதநக விைமான மரங்கள்
பேதவகள் முைலியவற்ோலும் ைாமதர, கருபநய்ைல் முைலிய மலர்கள் நிதேந்ை ைைாகங்களாலும்
அலங்கரிக்கப் பபற்று அப்ஸரசுகள் கந்ைர்வர்கள் முைலியவர்களால் எப்தபாதும் தசவிக்கப்படும். இந்ை

முக்ைி ÷க்ஷத்ைிரம் எனக்கு எப்தபாதும் வாசஸ்ைானமாக இருக்கும்படிச் சம்பவித்ை காரணத்தைச்
பசால்லுகிதேன் தகள் என்னிைம் அன்புதையவனும் மனம் உதையவனும் இராகம் குதராைம் பயம்
முைலியவற்தே விட்ைவனும் சுகதுக்க லாப நஷ்ைம் முைலியன ஒழிந்ை சம மைிப்புதையவனும்
தகாபமற்ேவனும் சிவஞானமுதையவனும் சிவைத்துவத்தை விசாரிப்பவனுமான அத்ைதகயவனுக்கும்
எனக்கும் தபைமில்தல! அவதன சகல ைீர்த்ைங்களுக்கும் ஒப்பாவான் அத்ைதகயவனுதைய ைரிசனத்தை

நானும் விஷ்ணுவும் பிரமனும் மற்ே தைவர்களும் விரும்புதவாம். ஏபனன்ோல், அத்ைன்தமயான ஒருவன்
உயிர்விடுதவான் சமீ ப த்ைில் இருந்ைால் அவதனக்கண்டு உயிர் விட்ைவன் தமாட்சம் அதைவான். அவதன
முக்ைன் என்று பசால்ல தவண்டும். அவதன ஜீவன் முக்ைன் அவனுக்கு விைிவிலக்குகள் கிதையாது.
இங்கு ஒரு விதசஷைீர்த்ைம் உள்ளது. அதையும் பசால்லுகிதேன். பார்வைி பிரம க்ஷத்ைிரிய தவசிய
சூத்ைிரர்களும் பிரமசரிய கிரஹஸ்ை வானப்பிரஸ்ை சந்நியாசிகளும், பால, குமார யவுவனர்களும்
அபரிசுத்ைனும் குழந்தையும் கன்னிதகயும், பைிதையும், விைதவயும், மலடியும் ரதஜா(சூை)
தைாஷமுதையவளும், பிரசவித்து இேந்ைவளும் ஜகாகன் மாது சம்ஸ்காரங்கள் இல்லாைவளும்
பரிசுத்ைமானவளும் பாபியும் கர்மவசத்தையுதைய அஞ்ஞானியுமாயினும் இந்ைக் காசி÷க்ஷத்ைிரத்ைில்

மடிந்ைால் சந்தைகமின்ேி தமாட்சமதைவார்கள். சுதவைசம் அண்ைஜம் உத்பீஜம் சராயுசமாயினும் இங்தகதய
இேந்ை பட்சத்ைில் அதவபயல்லாம் தமாட்சம் அதையும். கர்வ சத்வவனாயினும்
ஞானமில்லாைவனாயினும் பாபியாயினும் சந்தைகமின்ேி தமாட்சம் அதைவான், ஞானம், ைியானம்,
தமாட்சம் தயாகம் இல்லாைவர்களாயினும் ைதையின்ேி தமாட்சம் அதைவார்கள். முன்பு நான் பசான்ன
உயர் குணங்கதளயுதைய சிவஞானியர் கணக்கிலாைவர்கள் இங்கு வசிப்பைனால் இந்ை ÷க்ஷத்ைிரம் எனக்கு
எல்லா ÷க்ஷத்ைிரங்கதளயும் விைச் சிேந்ைைாக இருக்கிேது. இந்ை விஷயம் மிகவும் அந்ைரங்கமானது, இந்ை
விபரத்தைச் சித்ைிதயாகிகள் அேிவார்கதளயல்லாமல் பிேர் அேியார்கள். இங்கு நகரதம யாவருக்கும்
முக்ைிதய பகாடுக்கத்ைக்கது. இந்ை நகரத்துக்கு அவிமுக்ைம் என்னும் பபயர் உண்டு. (விமுக்ைம்விைத்ைக்கது. அவிமுக்ைம்-விைத்ைகாைது)
காசிநகரம் ஒரு காலத்ைிலும் என்னால் நீங்கத்ைகாைது என்றும் அந்நகரத்தையதைந்ைவர்கதள ைன்
பமய்யன்பர் தபாலப் பாதுகாத்து முக்ைியளிக்கத்ைக்கைன்ேி விைத்ைகாைது என்றும் பபாருள்படும்,
தநமிசாரணியம், குரு÷க்ஷத்ைிரம், கங்காத்துவாரம் புஷ்கரம் முைலிய ைீர்த்ைங்களில் ஸ்நானம் பசய்து.
தசவித்து வருவைால் தமாட்சம் உண்ைாகலாமன்ேி, இேந்ைால் தமாட்சம் அதைய மாட்ைார்கள். இந்ைக்
காசிப்பைியிதலா இேப்பைனாதலதய தமாட்சம் உண்ைாவைால் எல்லா ைலங்கதளயும்விை இந்ைத் ைலத்ைில்
நான் நீங்காது வசிப்பைால் இது பிரயாதகதயக் காட்டிலும் சிேந்ைைாகும். இந்ை காசி நகரமானது ÷க்ஷத்ைிர
சிேப்பு, ைீர்த்ைச் சிேப்பு, மூர்த்ைி மகிதம என்ே மூவதக சிேப்புக்கதளயும் ைன்னகத்ைில் பகாண்ைது. இந்ை
நகரத்ைில் வசிப்பவர்கள். அன்னம், பானம் நித்ைிதர ஸ்ைிரீதபாகம் முைலிய யாவும் குதேவின்ேி பசய்து
பகாண்டிருந்து உயிதர விட்ைாலும் தமாட்சம் அதைவார்கள். அதநகம் பாபங்கதளச் பசய்து, அந்ைப் பாப
பலத்ைால் தபசாசத்துவம் அதைந்ைாலும் இந்ைக் காசிப்பைியில் வசிப்பது பல தகாடிப் புண்ணிய

காரியங்கதளச் பசய்து சுவர்க்கத்ைில் வசிப்பதை விை உயர்வானைாகும். இந்ைத் ைலத்ைில் எம்தம தநாக்கித்
ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருக்கும் மகாநுபாவர்கள் அதநகர் வசிக்கின்ேனர். எனதவ மற்ே ஸ்ைலங்கதளவிை
இந்ை நகரத்ைில் சுலபமாக உயர்ந்ை பைவி கிதைத்து விடுகிேது. எந்பைந்ைப் பயன்கதளயும் சாயுஜ்ய
பைவிதயயும் யான் பகாடுத்துக் பகாண்டிருக்கிதேன். குதபரன் என்னிைத்ைில் சகல கிரிதயகதளயும்
சமர்ப்பித்து இந்ைத் ைலத்ைில் என்தன தசவிப்பைால் காணாபத்ைியம் அதைந்ைிருக்கிோன். பராசரன் என்ே
தயாகியும் தவைவியாசனும் தவைங்கதளப் பாகுபடுத்ைிப் பிரித்து எனக்குப் பக்ைர்களாக இங்கு
இருக்கிோர்கள். ைிருமாலும் ைிருமகளும் பிரமனும் அதநக தைவரிஷிகளும் அஷ்ைவசுக்களும் சூரியனும்
இந்ைிரனும் ஏதனய தைவர்களும் யாவரும் என்தன உபாசதன பசய்து பகாண்தை இங்கு இருக்கிோர்கள்.
இன்னும் சிவதயாகிகள் ைமது ஸ்வரூபத்தைப் பிேருக்குக் காட்ைாமல் என்தன இவ்விைத்ைில் தசவித்துக்
பகாண்டிருக்கிோர்கள். ஆதகயால் ஐம்புலன்வழி மனதைச் பசலுத்துபவனாயினும், ைர்மங்கதளச்
சிதைத்ைவனாயினும் இந்ைத் ைலத்ைில் மாண்ைவன் மீ ண்டும் ைாயின் கர்ப்பத்தை அதையமாட்ைான்.
ஐம்புலன்கதள பவன்ேவர்களும் ஞானிகளும் உயர்பைவியுற்ேவர்களும் என்தன இவ்விைத்ைில் தசவித்துக்
பகாண்டிருப்பைால் இவ்விைத்ைில் உயிர் நீங்கியவன் தயாகபுருஷனாலும் அதையமுடியாை
உத்ைமப்பைவிதய அதைவான்.

இந்ைக் காசி ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் பிரமதைவனால் பிரைிஷ்தை பசய்யப்பபற்ே தகாப்பிதரக்ஷகம் ஒன்று உள்ளது.
அது நம் தகலாயத்ைிற்கு சமானமானது இந்ைக் தகாப்பிதரஷதகச் சுரத்தைத் ைரிசித்ைவர்கள் துர்க்கைிதய
அதையமாட்ைார்கள். கபிலாஹ்ர ைம் என்ே பபயரால் தவபோரு ÷க்ஷத்ைிரமும் இங்கு உள்ளது. அதைச்
தசவித்ைாலும் பாபம் ஒழிந்து சிவதலாகத்தையதைவார்கள் இதை என் ஸ்வரூபமாகப் பிரமன் பதைத்ைான்
நீயும் இது என் ஸ்வரூமாக விளங்குவதைப் பார். இங்கு தைவர்கள் அதனவரும் என்தனப் பலவிைமாக
பிரார்த்ைித்ைைால் யான் லிங்க ரூபமதையக் கண்ை பிரமன் என்தனப் பிரைிஷ்தை பசய்து பூஜிக்க

தயாசித்துக் பகாண்டிருக்கும்தபாது மகாவிஷ்ணு அந்ைப் பிரமனின் தகயிலிருந்ை சிவலிங்கக் குேிதயத்
ைாதன! வாங்கிப்பிரைிஷ்தை பசய்து முதேயாக அருச்சதன பசய்து முடித்ைார். அதைக் கண்ைதும் பிரமன்
விஷ்ணுதவ! நான் பிரைிஷ்தை பசய்யதவத்ைிருந்ை சிவலிங்கத்தை நீ ஏன் பிரைிஷ்தை பசய்ைாய்? என்று
தகட்க, அைற்குத் ைிருமால், பிரமதன! யான் சிவப்ரீைிமிக்கவன் நாதன அதைப் பிரைிஷ்தை
பசய்தைனாயினும் அது உன் பபயராதலதய விளங்குக! என்று கூேினார். எனதவ, அக்காரணத்ைால்
கபிலாஹ்ரைத்ைில் இருக்கும் சிவலிங்கத்ைிற்கு ஹிரண்யகர்ப்தபசன் என்ே பபயர் வழங்குகிேது. இந்ைக்
காரணத்ைாலும் யான் இங்தக இருக்கலாதனன். ஆதகயால் இந்ை ஹிரண்யகர்ப்தபஸ்வரதரத்
ைரிசித்ைவுைன் என்சிவதலாகம் கிதைக்கும். மீ ண்டும் பிரமன் ைன்னால் பிரைிஷ்தை பசய்யப்பட்ைைாக ஒரு
சிவலிங்கம் இருக்க தவண்டும் என்று தவறு ஒரு சிவலிங்க ஸ்ைாபனஞ் பசய்ைான். அைிலும் நான்

லீனமாக இருந்ைைால் லீதனஸ்வரன் என்ே பபயதரயதைந்ைது இங்தக மாண்ைவன் மீ ண்டும் ைிரும்பாை
தமாக்ஷத்தையதைவான்.
பார்வைி! இன்னும் சிேிது தூரத்ைில் பூர்வத்ைில் தைவர்கள் அதனவதரயும் துன்புறுத்ைி வந்ை அசுதரசன்
பபரும் புலியின் வடிதவக் பகாண்டு அமரர்கதள அதழத்ைான். அவர்கள் என்தனப்பிரார்த்ைிக்க நான்
மனமிரங்கி அவதனச் சங்கரித்து தமாக்ஷமளித்து தைவர்கள் தவண்டியவாறு வியாக்கிதரசுவரன் எனவும்
எழுந்ைருளியிருக்கிதேன். உன் ைந்தையான் பர்வைராஜன் இது எனக்கு இன்பமுள்ள ÷க்ஷத்ைிரம் என்பதை
உணர்ந்து இங்கு வந்து ஒரு சிவலிங்கத்தைத் ைன் பபயரால் பிரைிஷ்தை பசய்ைிருக்கிோன், அதுதவ
சயிதலஸ்வரலிங்கம். அதையும் பார் இந்ைப் புண்ணிய÷க்ஷத்ைிரத்தை அலங்காரம் பசய்து பகாண்டு
கங்தகநைி விளங்குகிேது. வருணா, அசி என்ே நைிகள் இரண்டும் கலக்கின்ே காரணத்ைால் இந்ை

÷க்ஷத்ைிரத்துக்கு வாரணாசி என்றும் பபயர் வழங்கும் அவ்விரு நைிகளும் சங்கமமாகும் இைத்ைில் பிரமன்
ஒரு சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்ைிருக்கிோன். அைற்கு சங்கதமஸ்வரன் என்று பபயர். தமலும்
மத்ைியதமஸ்வரர் கிருத்ைிவாதகஸ்வரர் சுக்கிரன் பூஜித்ை சுக்கிதரஸ்வரர் இந்ைிராைி தைவர்களால்
ஸ்ைாபிக்கப்பட்டு அவரவர் பபயரால் விளங்கும் இலிங்கங்கள் பாபஹாரமான சிவலிங்கங்கதளயும் பார்!
இந்ை இலிங்கங்கதளயல்லாமல் இன்னும் சில அந்ைரங்கமான விஷயங்கதளயும் பசால்லுகிதேன் தகள்.
இந்ைக் காசிப்பைி நாற்புேத்ைிலும் ஐந்து குதராச விஸ்ைீரண முதையைாக இருக்கிேது. இந்ைப் பஞ்சக்
குதராசப்பைியின் எல்தலக்குள் எங்தகயாயினும் இேக்க தநரிட்ைால் தமாக்ஷம் உண்ைாகும். பண்டிைன்,

தவை அத்ைியயனமுதையவன், சண்ைாளன், பைிைன், சன்னியாசி, முைலிய யாவராயினும் இங்கு இேந்ைால்
அவர்கள் தமாக்ஷம் அதைவரார்கள்! என்று சிவபபருமான் கூேினார். அவ்வார்த்தைகதளக் தகட்ைதும்
பார்வைிதைவி, சுவாமி! நீங்கள் பசான்ன விஷயமானது எனக்கு ஆச்சரியத்தை விதளவிக்கிேது.
கர்மஹீனனான சன்னியாசியும் கர்ம பந்ைனாகிய பிேரும் சமானமாக நற்கைியதைந்து சமானமான தபாக
தமாட்சங்கதள அதைவரார்கள் என்று பசால்லுகிேீர்கதள! இது எனக்கு வியப்பூட்டுகிேது. அன்ேியும்
இேப்பவன் அவனது மதனவி புத்ைிரர், மித்ைிரர் ைனம் முைலியவற்ேில் மனத்தைச் பசலுத்துவானாயின்
அைற்தகற்ே பிேவிதய அதைவான் என்று நீ ைி நூல்கள் கூறுகின்ேனதவ. எனதவ இங்கு இேந்ைாலும்
ைானஞ் பசய்ைது, ைீர்த்ை யாத்ைிதர பசய்ைது ஆகியவற்ோல் அதையும் பயதன அதையாலாதம ைவிர
தமாக்ஷத்தை அதையக்கூடுமா? இந்ைச் சந்தைகங்கதள ைாங்கள் ையவு பசய்து நீக்க தவண்டும்! என்று
பார்வைிதைவி தகட்க பரமசிவன் பைில் பசால்லத் துவங்கினார்.

49. விதனப்பயன்களும் காசி, பிரயாதக ைிரிதவணி யாத்ைிதரப் பலன்களும்
பார்வைி! நீ தகட்ைது மிக நல்ல விஷயம்! இதைக் தகட்ை யாவரும் சகல பாவங்களிலிருந்தும்
நீங்குவார்கள்! பிரிதயதய பாபமற்ேவன் இந்ைக் காசித் ைலத்ைில் மடிந்ைால் அந்ைக் கணதம தமாக்ஷத்தை

அதைவான். பாபாத்மாவாக உள்ளவன் இங்தக மடிந்ைால் சில பிேவிகதள எடுத்துத் ைன் பாபங்கதளக்
கழித்துப் பிேதக தமாக்ஷம் அதைவான். காசிப் பைியில் பாபஞ்பசய்ைவன் தபசாசரூபத்தை அதைவான்.
அத்ைதகய தபசாசரூபத்தையதைந்து கால தபரவர் மூர்த்ைியால் பத்ைாயிரம் ஆண்டுகள் ைண்டிக்கப்பட்டுக்
கஷ்ைம் அதைந்து அைன்பிேதக தமாக்ஷம் அதைவான், காசிப்பைியில் பாபஞ் பசய்ைவனாயினும் இைர
இைங்களிலும் உள்ள பாவிகளின் கைி இதுதவயாகும். எனதவ இதையேிந்து இந்ை அவிமுக்ைிப்பைிதய
அதைய தவண்டும். அவ்வாறு அதைந்து எம்தமச் தசவித்துக் பகாண்டிருப்பவன் இறுைியில்

தமாக்ஷமதைவான் பிராய்ச்சித்ைங்களால் அழியாை கர்மங்கதளச் பசய்ைவன் கற்பதகாடி காலங்கழிந்ைாலும்
அதை அனுபவித்தையாக தவண்டும். அசுபமான பாபகர்மங்கள் ஒருவதன நரகத்தையதையச் பசய்து
விடும் புண்ணிய கருமங்கள சுவர்க்காைிதலாகங்கதள அதையச்பசய்யும், புண்ணிய கர்மங்கள். பாப
கர்மங்கள் ஆகியதவ கலந்ைமிஸ்ர கர்மங்கள் உலகில், மனிைர்கள், பசுக்கள் பேதவகள் முைலிய
பிேவிகதள அதையச் பசய்யும், ைான் அதைந்ை பிேவி உயர்ந்ைைாயினும் ைாழ்ந்ைைாயினும் புண்ணிய
பாபங்கள் நசித்ைாலன்ேி முக்ைிதயயளிக்க மாட்ைாது. அதவ இரண்டும் ஒழிந்ை பிேதக தமாட்சம்
உண்ைாகும்.
நற்கருமங்கள் மூவதகப்படும், அதவகளில் பஞ்சக்குதராச ÷க்ஷத்ைிரம் (காசி) முைலிய புண்ணிய பூமியில்
பிரைக்ஷிதண ைியான பூதஜகளால் வருவன ஒன்று கர்ம நிவாரணப்படிப் பிராய்ச்சித்ைங்கதள பசய்து
பகாண்டு பாபங்கதள ஒழித்ைல் இரண்டு சர்வ கர்மங்களும் நீங்குவைற்காக என்னிைதம ைன்
கிரிதயகதளபயல்லாம் சமர்ப்பித்து; என்தனச் தசவித்துக் பகாண்டு இந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைிதலதய வாசஞ்
பசய்வது என்பது மூன்ோவைாகும். இவற்ோல் பாபங்கள் நீங்கும். இனிக் கர்மங்கள் மூவதகப்படும் அதவ
சஞ்சிைம் பிராரத்வம் ஆகாமியம் எனப்படும் அவற்ேில் பூர்வஜன்மத்ைில் பசய்ைதவ சஞ்சிைம் அந்ைச்
சஞ்சிை விதனயால் தவறு பிேவிதய அதைந்து அனுபவிக்கப்புகும் சுபாசுபகர்மதம ஆகாமியம், அந்ை
ஆகாமியம் உைலால் அனுபவிக்கப்படும் தபாது பிராரத்துவம் என்பர். இந்ைப் பிராரத்துவமானது
அனுபவியாமல் நாசமதையாது பாபமில்லாமல் எந்ைத் தைசத்ைிற்கும் கஷ்ைம் வராது துக்கமயமாகக்
காணப்படும் யாவுதம பாபமயந்ைான் என்பதை முைலில் பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும் அந்ைத் துக்கம்
ஸ்தூல துக்கம். குக்ஷ்ம துக்கம் என்ே இருவதகயாக, அந்ைப் பாபத்ைாதலதய உண்ைாகும். பாபதம

இல்லாவிட்ைால் எந்ைக் காலத்ைிலும் ஒருவன் சுகமாகதவ இருப்பான் ஓரிைத்ைில் சுபதம விருத்ைியாகும்.
ஓரிைத்ைில் பாபதம நசித்ைிருக்கும் ஓரிைத்ைில் பாபங்கதள விருத்ைியாகிக் பகாண்டிருக்கும். இக்கர்மங்கள்
எல்லாம் நலிய தவண்டுமானால் காசி நகரத்தைவிை தவறு ஓர் இைமும் கிதையாது. உலகத்ைில் பற்பல
புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்கள் இருந்ைாலுங்கூை காசியம்பைியிதல வாசஞ்பசய்ய தவண்டும் என்று
நிதனப்பவருக்கு அது விதசஷப் பிரயாதசதயாடும் கிதைப்பைற்கு அரிது. ஒருவன் காசிக்குப் தபாக
தவண்டும் என்று நூறு பிேவிகளில் முயன்ோலுங்கூை, அந்ைப் புண்ணியத் ைலத்தை ைரிசிக்க அவனுக்கு
பற்பல ைதைகள் ஏற்படும் உலகத்ைிலுள்ள எல்லா ÷க்ஷத்ைிரங்கதளயும் ைரிசித்ைால் அன்ேிப்
புண்ணியத்ைலங்களில் ஆேில் ஒரு ைலத்தையுங்கூை ைரிசிக்க இயலாது அப்புண்ணியத் ைலங்களாகிய
ஆேில் ஒன்தேமுற்பிேவியில் தசவிக்கும்தபறு பபற்ேவனுக்தக, காசித்ைலத்ைின் தசதவ கிதைக்கும்,
அத்ைதகயவதன காசித்ைலத்ைில் வசித்ைிருந்து இேக்கும்படிக் தககூடும் காசித் ைலத்தை அதைந்து
கங்காஸ்நானம் பசய்பவன் ஆகாமிய சஞ்சிைங்கதள ஒழிப்பானாயினும் உைல் உள்ளவதரயில் விைாமல்
அதவ பைாைருமாைலால் பிராரத்துவத்தை அனுபவித்தை ைீர தவண்டும். அங்தக மரணமதைந்துவனுக்குப்
பிராரத்துவம் ஒழியும் மரணம் அதையும்தபாது ஒருவனுதைய மனமானது அவனது கர்மவசத்துக்தகற்பதவ
இயங்கும். அந்ைக் கர்மத்ைிற்கு மூன்று பாைங்கள் உண்டு. அதவ மூன்றும் காசிதய அதைந்ைதபாதை
காபலாடிந்து பின்பைாைரக் கூைாைதவயாக ஆகின்ேன. அவனது மனமும் அந்ைத் ைீர் த்ைத்ைிதல
ஐக்கியப்பட்டு விடும் ைீர்த்ை ஸ்நானப் பலனும் அந்ைத் ைலத்ைின் சிேப்பால் சிவத்ைியானஞ் பசய்ை பலனும்
ஆகிய இரண்டு பயன்களின் வலிதமயால் தசாட்சம் கிட்டும் என்று சுருைிகள் பசால்லுகின்ேன.
பார்வைி! முைலாவைாகக் காசியாத்ைிதர பசய்து அைன் பிேகு பாபஞ்பசய்ைவன் முன்புைான் பசய்ை காசி
யாத்ைிதரயின் புண்ணியத்ைால் அந்ைப் பாபம் நீங்கும் பபாருட்டு மீ ண்டும் அவன் அந்ைக்
காசித்ைலயாத்ைிதர பசய்யும்படிப் பலவந்ைமாகக் பகாண்டு பசல்லப் பபற்று , சகல பாபங்கதளயும் ைீப் பபாேி
சிைேி விழுந்ை பஞ்சுப்பபாைி தபால நசிக்கச் பசய்வான் ஆதகயால் கர்ம நிர்மூலம் பசய்யத் ைக்கைான
காசித்ைலத்தை எவ்வாோவது முயன்று தசவிக்க தவண்டும். இவ்வாறு சிவபபருமான் பசால்ல

பார்வைிதைவி அவதர தநாக்கி மீ ண்டும் வினவலானாள். நாைா! பிரயாதகயில் உயிதர விட்ைவன் ைன்
இஷ்ைகாமியங்கதள அதைவான் அல்லவா? ைிருதவணி(கங்தக, யமுதன, சரஸ்வைி, என்ே மூன்று நைிகள்
கலக்கின்ே பகுைியில்) ைிரிதவணி பூதஜயும் விஸ்தவஸ்வர பூதஜயும் பசய்து, காசித் ைலத்ைில்
இேந்ைவர்கள் அதையும் பயன் யாது? பிரயாதக இஷ்ை காமியங்கதள பகாடுப்பது காசி முக்ைிதயக்
பகாடுப்பது பிரயாதகயில் மாைவன் இஷ்ை காமியங்கதளக் பகாடுக்க, காசியில் நீங் கள் முக்ைிதயக்

பகாடுக்கவும் இருக்கிேீர்கள். நீங்கள் சர்வமங்கள ஸ்வரூபியாதகயால் இந்ைச் சந்தைகத்தைப் தபாக்கியருள
தவண்டும்!
பார்வைி! காசியில் இேந்ைவனுக்கு மீ ண்டும் பிேப்பில்தல. பிரயாதகயில் இேந்ைவனுக்கு
இஷ்ைகாமியங்கள் தககூடுவதும் நிச்சயம். காசிக்கு வந்து பிேகு பிரயாதகக்குப் தபாவைானால் காசி
யாத்ைிதர பசய்ை பயன் வணாகிவிடும்,
ீ
பிரயாதகக்குப் தபாகாவிட்ைால் ைிரிதவணி சங்கம ைரிசன
பயனில்லாமற் தபாகும். பிரயாதகயில் இேந்ைாலும் தமாட்சகாமியாக இருப்பானாயின் அங்தகதய
முக்ைிதய தககூடும். இவ்வாதேயன்ேி தவேல்ல என்று சிவபபருமான் கூேினார். பார்வைிதைவி
மகிழ்ச்சியதைந்ைாள். அது முைல் சிவபபருமான் விஸ்வநாைர் என்ே பபயருைன் பார்வைி பிரமைகண
சகிைமாகக் காசித் ைலத்ைில் எழுந்ைருளியிருக்கிோர். இவ்வாறு சூைமுனிவர் சிவபபருமான் காசியில்
இதைவிைாமல் எழுந்ைருளியிருப்பைற்கான காரணத்தை முனிவர்களுக்குச் பசான்னார். உைதன
தநமிசாரண்ய முனிவர்கள் குருமகாதன தமலும் தமலும் சிவசரிைங்கதள நீங்கள் பசால்ல நாங்கள் தகட்க
மிகவும் ஆவலுைன் இருக்கிதோம்! என்ோர்கள். நல்லது, சகல பாபங்கதளயும் தபாக்கடிக்கும்
ைிரியம்பதகஸ்வரப் பிரபாவத்தைச் பசால்லுகிதேன் என்று சூைபுராணிகர் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
50. அகல்யாவும் குளத்ைில் ைண்ண ீர் எடுக்கும் ைகராறும்
முனிவர்கதள! பூர்வத்ைில் கவுைம முனிவர் என்ே சிேந்ை ைவமுனிவர் ஒருவர் ைம் மதனவியான
அகல்தய என்ே மகாபைி விரதையுைன், பைன்னாட்டில் பிரமகிரியில் பத்ைாயிரம் ஆண்டுகள் அகண்ைமான
அருந்ைவம் ஒன்தேச் பசய்து பகாண்டிருந்ைார், அப்தபாது பிராணிகள் எல்லாம் துன்புே தவண்டிய பபரும்
பஞ்சம் ஒன்று நூோண்டுகள் அளவு உண்ைாயிற்று அைனால் உலகத்ைிலிருந்ை மரங்கள் உலர்ந்து
பட்டுப்தபாயின. உயிரினங்களில் பல உயிர் பிதழக்கத் ைக்கத் ைண்ண ீர் இல்லாமல் வேண்டு மடிந்ைன.
முனிவர்கள், பபாதுமக்கள், பசுக்கள், விலங்குகள், பற்பல இைங்களுக்கு ஓடிப்பரவின. பிர மகரிஷிகள்
பிராணாயாமம் முைலிய தயாக நிஷ்தையில் இருந்து காலங் கழித்து வந்ைார்கள். அப்தபாது கவுைமர்
பிராணாயாமத்ைிலிருந்து வருண பகவாதனப் பிரார்த்ைிக்க அவரது ைவத்துக்கு இரங்கிய வருணபகவான்
அவர் முன்னால் தைான்ேி, உமக்கு தவண்டிய வரம் என்ன என்று தகட்ைார். கவுைமமுனிவர் மகிழ்ந்து.
உலகம் முழுதமயும் துன்புறும்படி தைான்ேியுள்ள மதழயின்தமதய ஒழிந்து யாவரும் சுகமதையும் படி
மதழபபாழியச் பசய்யதவண்டும்! என்று தவண்டினார். அைற்கு வருணபகவான் முனிவதர!

ஈஸ்வராக்தஞதய விதராைித்து நைக்கப் பிரம இந்ைிராைி தைவர்களாலும் இ யலாது. ஆதகயால் நான்
இைதனச் பசய்வைற்கில்தல நீர் தவறு ஏைாயினும் வரம் தகளும். அதைக் பகாடுக்கிதேன் என்ோர்.
அைற்கு கவுைம முனிவர், வருணதைவதன! என் விஷயத்ைில் வரங்பகாடுக்கத் ையவு இருக்குமானால் நான்
பசால்லுகிதேன். உலகத்ைில் மகாத்மாக்கதள ஆஸ்ரயித்ைால் ஆஸ்ரயித்ைவர்களுக்குப் பபருதம
உண்ைாகும், மகாத்மாக்கதளா பிேருக்கு உற்ே துன்பங்கதள விசாரிப்பார்கதள ைவிர , சாமானியர்கள்
விசாரிக்கமாட்ைார்கள், சூரியதனக் கண்ைவுைதன இருள் ஒழிவது தபால மகாத்மாக்கதள
ைரிசித்ைவுைதனதய ைரித்ைிரம் தூரவிலகும். துக்கம், தசாகம், பாபம், பயம் முைலியன யாவும் நீங்கிச்
சிேப்பான நன்தமகளும் உண்ைாகும். சாமானிய மனிைதரத் ைரிசித்ைால் அைற்தகற்ே பயன்கதள

கிதைக்கும். நரிதய அது இருக்குமிைத்ைில் சந்ைித்ைால் எலும்புகள் ைான் கிதைக்கும். சிங்கத்தை அது
இருக்குமிைத்ைில் சந்ைித்ைால் முத்துக்கள் கிதைக்கும். உத்ைமர்கள் பிேர் துன்பத்தை நீக்குவதைதய
இயல்பாகக் பகாண்ைவர்கள். ைமக்கு உண்ைான துன்பங்கதளப் பாராட்ைாது பிேருக்கு உைவி பசய்பவர்கள்
அவர்கள் கற்பகவிருட்சமும் சத்ஜனரும் ஒதர சுபாவமுதையவர்கள். விருட்சம், பபான் சந்ைனம்
தபான்ேதவ ைாம் துன்புற்ோலும் பிேருக்குப் பயன் ைருவது தபாலத் ைாம் கஷ்ைப்பட்ைாயினும் பிேருக்கு
உைவி பசய்ய வல்லவர்கள் உம்தமப் தபான்ே பலர் இருக்கிோர்கள் துக்கத்ைால் வருந்துதவானுதைய

துக்கத்தைப் தபாக்கச் பசய்வது அவ்வாறு தபாக்கடிப்பவருக்தக சுகம் ைருவைாகும் பதராபகாரம் பசய்பவன்
சிேிதை பாபமுதையவன் என்றும் அவதனக் கண்டு விலகிச் பசல்பவன் பாபமுதையவதன என்றும்
சுருைிகள் பசால்கின்ேன இந்ை பூமியானது அண்ைசம், சுதவைசம், உத்பீசம், சராயுசம் என்ே நான்கு விைமான
பிராணிகளால் நிதேந்துள்ளது. இந்நான்கு வதகத் தைாற்ேங்களில் யாவர் ைதயயுதையவதரா யாவர்
மமதை அற்ேவதரா யாவர் ஜிதைந்ைிரியராய் உபகாரஞ் பசய்பவதரா யாவர் எப்தபாதும்

மவுவனமுதையவதரா இத்ைதகய புண்ணியர்களாதலதய பூமி ைாங்கப் பட்டிருக்கிேதையன்ேி ஆைிதசஷன்
ஒருவனாதலதய ைாங்கப்பட்டிருக்கிேது என்று நிதனக்க தவண்ைாம் வருணதைவதர! ஜகமுழுவைிற்கும் நீதர
பிரபுவாக இருப்பவர். உலகம் முழுவதும் உம் வடிவம். ஆதகயால் விதளவுத்பைாழில் பசய்வைற்குரிய
மதழநீர் தபான்ே சம்பூரணமான ஜலத்தை நீ தர பகாடுக்க தவண்டும்! என்று கவுைமரிஷி தவண்டினார்.
வருண பகவான் அவதரப் பார்த்து நீர் ஒரு குளம் எடுக்க தவண்டும் என்று கூே அவ்வாதே கவுைமரும்
பசய்ைார்.
அந்ைக் குளம் நீர் நிதேந்து விளங்கியது அப்தபாது வருணதைவன் இது எப்பபாழுது குதேயாை நீர்மயமாக
இருக்கவும் சகல ைீர்த்ைங்களிலும் உத்ைமமானைாக இருக்கவும் உம் பபயரால் புகழ் பபேவும் இங்கு
ைினமும் ஓமம் பஜபம் சிரார்த்ைம் முைலியன பசய்ைால் ஒன்று பலவாோகவும் பபருகவும் வரம்

ைருகிதேன்! என்று வருணதைவன் கூேிவிட்டு கவுைமர் தபாற்ே மதேந்ைார். அங்கு கவுைம முனிவர் அந்ை
ஜலத்தைக்பகாண்டு நித்ைிய தநமித்ைியக் கிரிதயகதள விைிப்படி பசய்துபகாண்டு , பநல், தகாதுதம
முைலிய ைானியங்கதள விதைத்துவிட்டு ைவத்ைில் ஆழ்ந்ைார் அதவ விதளந்து பயனளித்ைன , மரங்கள்
பூத்துக் காய்த்துப் பழுத்ைன. அங்கு விதளந்ை ைானியங்கள் பபருங் குவியல்களாகச் தசர்த்து
தவக்கப்பட்ைன. இவ்வாறு கவுைம முனிவருதைய ஆசிரமம் ÷க்ஷமமாக இருப்பதை ைம் சீ ைர்கள் மூலம்
அேிந்ை தவறு பல ைவமுனிவர்கள் யாவரும் கவுைமரின் விருப்பத்ைிற்கிணங்க அங்தக ைம்
கூட்ைாத்ைாருைன் வந்து தசர்ந்ைார்கள். பேதவகள், பசுக்கள் மான்கள் முயல்கள் முைலிய விலங்குகள்
யாவும் தமய்ச்சலுக்கான புற்ேதரயும் நீரும் கிதைப்பது கண்டு அங்கு வந்து தசர்ந்ைன. அந்ைவனம்
பூமண்ைலத்ைிதலதய அைிக அழகுதையைாக விளங்கியது. முனிவர்கள் யாவரும் ைம் சீைர்கதள பகாண்டு

உழுவுத் பைாழில் தவத்துத் ைாமும் ைவஞ்பசய்து பகாண்டு க்ஷõமகாலத் துக்கத்தைக் கவுைம முனிவரின்
புண்ணியத்ைால் மேந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்ைார்கள்அப்தபாது அங்கு நிகழ்ந்ை ஒரு விஷயத்தைச்
பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
ஒரு காலத்ைில் கவுைமர் ைன் சீ ைர்கதள பார்த்து, நான் சந்ைியாவந்ைனம் பசய்யதவண்டும் நீங்கள் நமது
குளத்ைிலிருந்து ைண்ண ீர் பகாண்டு வாருங்கள் என்று கட்ைதளயிட்ைார். அவர்கள் அவ்வாதே
குளத்தையதைந்ைார்கள் அங்கு க்ஷõமபாதையால் வந்ைிருந்ை ரிஷிபத்ைினிகள் அச்சீ ைர்கதளப் பார்த்து,
நாங்கள் ைண்ண ீர் முகந்து பசன்ே பிேதக நீங்கள் நீர் எடுத்துச் பசல்ல தவண்டும். தமல் இருக்கும்
ஜலத்தை நாங்கதள முகர்ந்து பசல்தவாம்! என்று பயமுறுத்ை கவுைமரின் சீைர்கள் அவர்களிைம் ஒன்றும்
தபசாமலும் அவர்கதள மீ ேி எதையும் பசய்ய இயலாமலும் ஆசிரமத்ைிற்குத் ைிரும்பி வந்து

அகல்தயயிைம் நைந்ைவற்தே முதேயிட்ைார்கள் அகல்தய அச்சீைர்களுைன் குளத்தையதைந்து முனி
பத்ைினிகளிைம் நல்வார்த்தை பசால்லி விலக தவத்ைாள் சீ ைர்கள் ஜலத்தை முகர்ந்து பகாண்டு கவுைம
முனிவரிைம் பசன்று பகாடுத்ைார்கள். முனிவர், ைம் சந்ைியாவந்ைனத்தை முடித்துக் பகாண்ைார்.
இந்நிதலயில் குளக்கதரயில் முன்பு நீர் முகவாமல் ைதை பசய்ை ரிஷி பத்ைினிகள் அகல்யாதைவிதயக்
கடிந்து தபசித் ைங்கள் கணவர்களிைம் பசன்று, கவுைமர் மதனவி அகல்தய எங்கதளத் ைினமும்
ைண்டிக்கிோள் நாங்கள் அவளது ைண்ைதனக்கு அைங்கி வாழ்கிதோம் நமக்கு இருக்க இைமில்லாமல்
இங்கு வந்ைிருப்பைால் ைான் இவ்வாறு நைந்ைதையன்ேி தவேல்ல உலகத்ைில் பபண்களுக்குப் பபாய்

பசால்லுைல் மாதய பிடிவாைம் அைிதலாபம் பரிசுத்ைமின்தம ைதயயின்தம முைலியன இயல்பான
தைாஷங்கள் நமக்கு கவுரவமில்தலயா? எங்கதள அகல்யா தகாபிப்பதும் நாங்கள் அவளுக்கு அைங்கி
நைப்பதும் எைற்கு? இது என்ன பிதழப்பு? என்று பலவாறு பசான்னார்கள். அைற்கு முனிவர்கள் ஐதயா அந்ை
அகல்தய பரம பைிவிரதையாயிற்தே. அவள் இப்படிச் பசால்லியிருக்கக் கூடுமா? இவர்களிைத்ைில்
ஏதைனும் தைாஷங்கண்டு ஒருதவதள இவ்வாறு பசால்லியிருக்கக்கூடுமா நாம் அவர்கள் ஆசிரமத்ைில்
இருந்து ஜீவக்கின்தோதம! நாம் அந்ை அகல்தயயின் கிருகத்ைிலிருந்து ஜீவித்து வருகிேதபாது

அப்பைிவிரதைக்குக் குற்ேஞ்பசால்வது நம்தமதய குற்ேம் உள்ளவர்களாக்கும் என்று ைமக்குள் ைாதம
கருைினார்கள் ஆனால் முனிபத்ைினிகள் ைங்கள் பசால்தலத் ைங்கள் கணவர்கள் ஏற்றுக் பகாள்ளாைைால்
ஒன்றுஞ் பசய்ய முடியாைவர்களாய் பிரைி ைினமும் கவுைமமுனிவரின் பூதஜக்கு சீ ைர்கள் ஜலம்
பகாண்டுதபாக வரும்தபாபைல்லாம் பைாைர்ந்து அவர்கதளப் பரிகசித்து விகைஞ் பசய்வதும் அச்சீைர்கள்
அதை அகல்தயயிைம் பசால்வதும் அகல்தய அந்ைக் குளக்கதரதய அதைந்து நமது ஆஸ்ரமத்ைில்

இருப்பவர்கதள எப்படிக் கண்டிப்பது என்று நல்ல வார்த்தைகளால் விளக்கிச் சீ ைர்கதளத் ைண்ண ீர் முகந்து
பகாண்டு தபாகும்படிச் பசய்வதும், ரிஷிமங்தகயர்கள் ைங்கள் கணவன் மாரிைம் அகல்தயதயப் பற்ேிப்
பற்பலவாறு தூஷிப்பதுமாக இருந்து வந்ைது. இப்படியிருக்க ஒருநாள் அம்முனிவர்கள் அதனவரும்
அவ்வனத்தையதைந்து ஒருவதரபயாருவர் தநாக்கி நமது மதனவிமார் குளத்ைில் ஜலம் முகந்து பசல்லப்
தபாகும் தபாபைல்லாம் அகல்யாதைவி அவர்கதளக் கண்டிக்கிோளாதம? அவளுக்கு நல்ல வார்த்தை சிேிது
பசால்லதவண்டும் என்ோர்கள். அதைக் தகட்ை தவறு சில முனிவர்கள் ஒரு தவதள நாம் எல்தலாரும்
இங்கு வந்ைிருப்பைால் அகல்தய அவ்வாதே பசய்ைிருக்கலாம். என்றும் நம் மதனவியர்கள்
உண்தமதயதய பசால்லியிருக்கிோர்கள். இவர்களுக்கு அந்ை அகல்யாவால் சங்கைங்கள் சம்பவித்து
இருக்கலாம். என்றும் தயாசித்து இனிதமல் நைக்கவிருக்கும் ைீயகர்மத்துக்குப் பாத்ைிரமாக
தவண்டியிருந்ைைால் ஒருவதராடு ஒருவர் தயாசிக்கத் பைாைங்கினார்கள்.
51. கவுைமரின் பவளிதயற்ேமும் தகாரிக்தகயும்
முனிவர்கள் யாவரும் ஒன்றுகூடி ஆதலாசித்ைதையும் கவுைம முனிவர் காரியத்தையும் பசால்கிதேன்
தநமிசாரணிய வாசிகதள! அம்முனிவர்கள் ஒருவதரபயாருவர் பார்த்து நாபமல்தலாரும் பிதழப்பைாக
இருந்ைால் இந்ைக் கவுைமர் ஆசிரமத்ைில் இருக்கும் வதரயில் துக்கமில்லாமல் ஜீவிக்க முடியாது இைற்குத்
ைக்கயுக்ைிதய விதரவில் பசய்து நம் மானத்தைக் காப்பாற்ேிக் பகாண்டு நம் ைவத்ைிற்கு இதைஞ்சல்
எதுவுமில்லாமல் இருக்க வழிபயான்தேக் கண்டு பிடித்து இந்ைக் கவுைம முனிவதர இங்கிருந்து
எப்படியாவது அப்புேப்படுத்ை தவண்டும் அப்பபாழுது ைான் நாம் சுகமாக வாழ்ந்ைிருக்கலாம். கவுைமன்
எங்தகயாவது தபாகட்டும். நாபமல்தலாருமாகச் தசர்ந்து அவதன அடித்துத் துரத்ைிவிைலாம் என்று
ைீர்மானித்ைார்கள்.
அந்ை தயாசதன தககூடும்படி விக்தனஸ்வரப் பபருமாதன உபாசித்து அறுகு, ைாமதர, அக்ஷதை, சிந்தூரம்,
சந்ைனம், தூபம், ைீபம், தமாைகம் முைலியவற்ோல் பூஜித்து வழிபட்ைார்கள். அவர்களுதைய பூதஜக்கு
மகிழ்ந்து ைதய பசய்ய விதழந்ை விநாயகர் அவர்கள் முன் தைான்ேி முனிவர்கதள! உங்களுக்கு என்ன
காரியம் நைக்க தவண்டும்? அதை பவளியிடுங்கள் என்று தகட்ைார் அைற்கு முனிவர்கள் கணபைிதயப்
பார்த்து, விநாயகப் பபருமாதன, எங்கள் விஷயத்ைில் ைாங்கள் ைதயயுதையவராக இருந்ைால் கவுைம
முனிவதன இந்ை ஆசிரமத்ைிலிருக்கும் அவனது சீ ைர்கதளாடு துரத்ைிவிை தவண்டும். இதுதவ நாங்கள்

தவண்டும் வரம் என்று தவண்டினார்கள். அதைக் தகட்ைதும் விக்தனஸ்வரர் சிரித்துவிட்டு முனிவர்கதள!
நீங்கள் இப்தபாது ைீயகாரியத்தை விரும்புகிேீர்கள் குற்ேம் எதுவுமில்லாை கவுைமன் விஷயத்ைில் நீங்கள்
தகாபித்ைால் உங்களுக்கு இதையூறு ஏற்படும். உபகாரஞ் பசய்ைவருக்கு அபகாரம் பசய்வது சரியல்ல,
அப்படி அபகாரம் பசய்ய எண்ணங்பகாண்ைால் இப்தபாதை நீங்கள் நாசமதைவர்கள்
ீ
, அருந்ைவம் பசய்து
என்னிைம் நல்ல வரத்தைக் தகட்டீர்கதள! ஆஹா! நல்ல பயதன விரும்பாமல் நிதனக்கவும் கூைாை
இத்ைதகய வரத்தைக் தகாருவது தகயில் இருக்கும் இரத்ைினத்தை விட்டுவிட்டுக் கருமணிதய
விரும்புவதுதபால இருக்கிேது. உங்களுக்கு தவறு எது விருப்பதமா, அதைக்தகளுங்கள்! என்ோர். ஆனால்
முனிவர்கள் அதனவரும் மீ ண்டும் மைி மயக்கத்ைால் அதை வரத்தைதய தவண்டினார்கள்.
அப்தபாது விநாயகர், மீ ண்டும் அவர்கதள தநாக்கி, உலகத்ைில் ஒரு துஷ்ைன் சாதுக்களின் சகவாசத்ைால்
ஒரு காலத்ைில் சாதுவாகிோன். ஒரு சாதுதவா துஷ்ை சகவாசத்ைால் ஒரு காலத்ைில் துஷ்ைனாகிோன்.
அந்ைச் சாது புருஷனுக்கு ஒருவன் ைீ தம பசய்ைால் இதுவும் நமது விதனதய என்று நிதனத்து
அனுபவித்து ைனக்குத் ைீதம பசய்ைவனுக்கும் நன்தமதய பசய்கிோன் ஆதகயால் உங்கதள
எப்பபாழுைாவது கவுைமர் துன்பப்படுத்ைினால் அப்தபாதை அவர் உங்களுக்கு சுகத்தைச் பசய்ைைாகதவ
எண்ணுங்கள் நீங்கள் அவருக்கு மீ ண்டும் அபகாரஞ்பசய்ய நிதனப்பது சரியல்ல நீங் கள் மங்தகயர்

பமாழியில் மைிமயங்கி இவ்வாறு பசய்ய எத்ைனித்ைிருக்கிேீர்கள் அந்ைக் கவுைமதர உங்களுக்குச் சுகத்தை
விதரவில் பசய்வார்! என்று பலவதகயான நீ ைிகதள அவர்களுக்குப் தபாைித்ைார். இவ்வாறு விநாயகர்
பலவாறு பசால்லியும் முனிவர்கள் சம்மைிக்காமல் இருந்ைைாலும் அவர்களுக்கு தவண்டிய வரத்தைக்
பகாடுப்பைாக முன்னைாக வாக்களித்து விட்ைைாலும் கதணசர் அவர்கதளப் பார்த்து, முனிவர்கதள! நான்
எத்ைதனதயா நீைிகதள உங்களுக்குச் பசால்லியும் தகட்காைைால் உங்கள் விருப்பப்படி நைக்க வரம்

பகாடுத்தைன்! அைனால் விதளயும் நிந்ைதனதய நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் என்று வரந்ைந்து மதேந்ைார்
கவுைம முனிவர் மற்ே முனிவர்களின் தயாசதன பயான்தேயும் அேியாமல் ைம் ைவநிதலயி தல
இருந்ைார். இனி தமதல நைந்ைவற்தேச் பசால்லுகிதேன்.
கவுைமரின் ஆசிரமத்ைிலிருந்ை முனிவர்களின் தவண்டுதகாளுக்கு இணங்க விநாயகப் பபருமான் நைக்கச்
சக்ைியற்ேபைாரு கிழட்டுப்பசுவின் வடிவம் பூண்டு கவுைமருதைய தகாதுதமப் பயிர் நன்ோக விதளந்து
அறுவதையாகும் ைருணத்ைில் அங்கு பசன்று தமய்ந்து பகாண்டிருந்ைார், அப்தபாது பைய்வகைியாய்க்
கவுைமமுனிவர் அங்தக வந்து பயிரில் தமயும் பசுதவக் கண்டு தகயினால் ஒரு பிடி தவக்தகாதல
எடுத்து எேிந்ைார். அது பட்ைவுைதனதய கவுைமரின் கண்பணைிரில் அந்ைப் பசு கீ த ழ விழுந்து இேந்து

விட்ைது. அதைக் கண்ைதும் அங்கு வந்ை முனிவர்களும் முனிபத்ைினிகளும் தபரிதரச்சலிட்டு ஆ! கவுைமன்
என்ன காரியத்தைச் பசய்துவிட்ைான் பசு வதைச்(தகாஹத்ைி) பசய்து விட்ைான். அவன் மஹா
துன்மார்க்கன்! என்ோர்கள். கவுைமரும் அவருதைய பத்ைினியான அகல்தயயும் மிகவும் துக்கப்பட்டு என்ன
பசய்வது? எங்தக தபாவது? நிஷ்காரணமாக தகாஹத்ைி சம்பவித்ைதை இதை எவ்வாறு ஒழிப்பது? என்று
பசால்லிக் பகாண்டிருக்கும்தபாது முனிவர்கள் அதனவரும் கவுைமரிைம் வந்து உன் ஞானம்
என்னவாயிற்று? உன் ைவம் ஒழிந்ைது உன் சர்வக்ஞத்வம் என்னவாயிற்று? உன் கல்வி எங்தக மதேந்ைது?
என்று இதுதபால அவதர பலவாறு தூற்ேி, தகாஹத்ைி பசய்ை உன் முகத்தைப் பார்க்கவும் கூைாதை.
என்ோர்கள் முனிபத்ைினிகதளா கவுைமதரயும் அகல்தயயும் பலவாறு தூற்ேி, ஓ கவுைமா! இனி நீ இங்தக
இராதை, எங்கள் கண்களில் புலப்பைாமல் எங்தகயாவது ஓடிவிடு. நீ இங்கிருந்ைால் நாங்கள் பகாடுக்கும்
அவிர் பாகத்தை அக்கினி தைவன் ஏற்றுக் பகாள்ள மாட்ைான். நாங்கள் பசய்யும் சிரார்த்ைத்தை பிதுர்க்கள்
அதையமாட்ைார்கள் என்று கணக்கின்ேித் தூஷித்து யாவரும் அவர் மீ து கற்கதள எேிந்ைார்கள்

கவுைமமுனிவர் இன்னும் யாது நிகழுதமா என்று கருைி அம்மகரிஷிகதள தநாக்கி, மாைவர்கதள! நான்
இங்தகயிருந்து உண்தமயாகதவ தபாய்விடுகிதேன்! என்று பசால்லித் ைம் ஆசிரமமாகிய அந்ை இைத்தை
விட்டு மதனவியும் சீைர்களும் ைன்தனப் பின் பைாைர ஒரு குதராச தூரஞ் பசன்று அங்தகதய இருந்து
பகாண்டு தகாஹத்ைி பாபந் ைீரும் வதரயில் பிதுர்க்காரிய சந்ைியாவந்ைனாைிகதளச் பசய்யக்
கூைாைாதகயால் சூைகாசவுசம் உற்ேவன் தபாலத் ைங்கியிருந்ைார்.
கவுமைதரக் கண்ைாதல முனிவர்களும் முனி பத்ைினியரும் ைங்கள் முகத்தை ஆதையால் மூடிக்
பகாள்வார்கள். இவ்வாறு பைிதனந்து ைினங்கள் கழிந்ைன.

கவுைமர் அங்கிருக்கும் முனிவர்கதள வருவித்து, ஸ்வாமிகதள! நீங்கள் எவ்வாோவது எனக்கு அநுக்கிரகம்
பசய்ய தவண்டும். என் பாபம் ஒழியும் வதக ஏதைனும் இருந்ைால் அதைத் பைரிவிக்க தவண்டும்
பபரிதயார்களின் உபதைசமில்லாமல் ஒருவருக்கும் பிராயச்சித்ை சித்ைி முைலியன தககூைாது! என்று
விநயத்துைன் தகட்டுக் பகாண்ைார். அைற்கு அவர்கள் ஒருவரும் பைில் எதுவும் பசால்லவில்தல
அவர்கதளக் கவுைமர் அைிக வணக்கத்துைன் ைதயதயற்படும்படி தவண்டிக்பகாண்ைைன் தபரில்
அம்முனிவர்கள் அதனவரும் ஒன்றுகூடி பநருங்கி வந்து கவுைம முனிவர் பாபாத்மாவாதகயால்
பிராமணருக்குச் சமீ ப த்ைில் வரக்கூைாது என்று நிதனத்து தூரத்தையிருந்து அவர்கதள நமஸ்கரித்துக்
தகதயற்று நின்று; ைவஞானிகதள! என் பாபம் தபாவைற்குரிய வதகதய எவ்விைத்ைிலாவது தயாசித்து
பசால்ல தவண்டும்! என்ோர். அைற்கு முனிவர்கள் நீர் முைலில் உன் பாபத்தை ஊபரங்கும் பைரியும்படிச்
பசால்லிக் பகாண்டு உலக வலம் வந்து வயலிலிருந்து தகாஹத்ைி பசய்ை நான் பி øக்ஷக்கு வந்தைன்!

என்று பசித்ைவிைத்ைில் தவைியருக்குணர்த்ைி அவர்களிைம் ஏழு வடுகளில்
ீ
ஒவ்பவாரு கவளம் தகயில்
ஏற்று உண்டு மீ ண்டும் இங்கு வந்து ஒரு மாைகாலம் சாந்ைிராயண விரைம் (இது சந்ைிர கதலகள்
உயரும்தைாறும் முதேதய நாளுக்கு ஒரு கவளமாகக் குதேத்தும் புசிக்கும் விரைம்) அனுஷ்டித்து இந்ைப்
பிரமகிரிதய நூற்போரு பிரைக்ஷிணம் பசய்து வரதவண்டும். இவ்வாறு பசய்ைால் நீ ர் பரிசுத்ைராவர்,
ீ
தவபோரு வதகயாகவும் பசால்கிதோம் நீர் கங்தகதய இங்தக வரவதழத்து அைில் ஸ்நானம் பசய்து

தகாடி பார்த்ைிவ லிங்க அர்ச்சதன பசய்யதவண்டும். இப்படிச் பசய்ைாலும் பாவ நிவர்த்ைியாகிப் புனிைராவர்ீ
முைலில் இந்ைப் பிரமகிரிதயப் பைினாரு பிரைக்ஷிணம் பசய்யும், அைற்குப் பிேகு சைகும்பாபிதஷகம் பசய்து
பகாண்ைால் இப்பார்த்ைிவ சரீரம் தூய்தமயதையும் என்ோர்கள்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள அம்முனிவர்கள் அவ்வாறு கூேிய வார்த்தைகதளக் தகட்ைதும் கவுைம மகரிஷி
தகாடி பார்த்ைிவ லிங்க பூதஜயும் கிரிபிரைக்ஷிணம் பசய்தவன் என்று சங்கற்பம் பசய்து பகாண்டு

பிராமணர்களின் உத்ைரதவப் பபற்று, கிரிபிரைக்ஷிணமும் பசய்தவன் என்று சங்கற்பம் பசய்து பகாண்டு
பிராமணர்களின் உத்ைரதவப் பபற்று, கிரிபிரைக்ஷிணம் (மதலதய வலம் வருைல்) பசய்து
சாஸ்ைிதராக்ைப்படி தகாடி லிங்கார்ச்சதனயும் பசய்து முடித்ைார். பைிவிரதையான அகல்தயயும்
முதேப்படி சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டிருந்ைாள். சீ ைர்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் பைாண்டு பசய்து
பகாண்டிருந்ைார்கள். கவுைமர் இவ்வாறு பூதஜ பசய்து பகாண்டிருக்கும் தபாது சிவபபருமான்
பக்ைப்பிரியராதகயால் அவரது பூதஜக்கு மகிழ்ந்து பிரமை கணங்கதளாடும். பார்வைி தைவிதயாடும் ரிஷப
வாகனத்ைில் வந்து ைரிசனமளித்து, கவுைமதர தநாக்கி உன் பூதஜக்கு மகிழ்ந்தைாம்! நீ தவண்டும்
வரத்தைக் தகள் என்ோர்.
கவுைமர் சிவஸ்வரூபத்தைத் ைரிசித்துப் பபரிதும் மகிழ்ந்து கவுரீ சங்கரதரப் பணிந்து துைிக்கலானார்.
நிர்க்குணாய நமஸ்துப்யம் ஸுகராய நம புந
பஸ்சாை ப்ரக்ருைி ரூபாயா புருஷாய நம புந
பஸ்சாை விஷ்ணு ஸ்வரூபயா ைைஸ்சப் பிரஹ்மதண நம
ப்ரஹ்மணா விஷ்ணு நானசவபூஜ்யாய ஸம்ஸயசசிதை
பஸ்சாத்ருத்ர ஸ்வரூபாய ைைஸ்சவ்யாபகாயச
வ்யாப்யாய நமஸ்துப்யம் ப்ரஹ்மதண பரமாத்மதந
அகாராைி க்ஷகாரந்ை பீஜரூபாயதை நம

நிர்குணாய குணாதயவ ஸ்வரூபாய நதமாஸ்துதை
இைன் பபாருள்: குணரகிைரும் பக்ைர்களுக்குச் சுகஞ்பசய்பவரும் பதைப்பின் துவக்கத்ைில்
பக்ைாநுக்கிரகத்ைிற்காக மாதயயுைன் கூடிய ரூபமுதையவரும் எல்லாப் பிராணிகளின் சரீரங்களிலும்
அந்ைர்யாமியாக இருப்பவரும் பக்ைரக்ஷதணக்காக விஷ்ணு ஸவ்ரூபமுதையவரும் ஹிரண்ய
கர்ப்பரூபமுதையவரும், பிரமவிஷ்ணுக்களால் பூஜிக்கப்பட்ைவரும் சர்வ வியாபகரும் வியாப்பிக்கப்படும்
பபாருளாக உள்ளவரும் ைாதன சர்வ மயமானவரும் பரமாத்ம ஸ்வரூபியானவரும் அகாரம் முைல்
க்ஷகாரம் இறுைியாகிய வர்ணமாலிகா ஸ்வரூபமும் குணாஹிைரும் குணஸ்வரூபரும் ஸகல ஸ்வரூபரும்
ஆகிய தைவரீருக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்!. இவ்வாறு துைித்து என்தனப் பாவம் நீ ங்கியவனாகச் பசய்ய

தவண்டும் என்று தவண்டினார், அப்தபாது சிவபபருமான் கவுைம முனிவதரப் பார்த்து கவுைமா! நீ ைன்யன்!
கிருை கிருத்ைியன்! துஷ்ை தவைியர்கள் உன்னிைம் பாபத்தைக் கபைத்ைால் ஏற்ேினார்கதளயன்ேி உனக்கு
எப்தபாதும் பாபதம கிதையாது உன்தனக் கண்ைவுைதனதய சகலரும் பாபம் நீங்கியவர்களாவார்கள். இந்ைத்
துதராகச் சிந்தையுதைய முனிர்வர்கள் பசய்நன்ேி மேந்ைவர்கள் ஆதகயால் இவர்கள் பசய்ை பாபங்கள்
பிராயச்சித்ைங்களாலும் பரிகரிக்கமாட்ைா. உனக்கு ஏதைனும் சிேிதைனும் பாபமிருப்பின் அதுவும் என்தனத்
ைரிசித்ைால் ஒழிந்துவிடும்! என்று பசால்லி அத்துஷ்ை தவைியர்கள் பசய்ை ஸகல வஞ்சதனகதளயும்
கவுைம முனிவரிைம் எடுத்துதரத்ைார்.
அவ்வந்ைணரின் வஞ்சகத்தைக் தகட்ை கவுைமர் கண்ணுைல் பபருமாதன! அம் முனிவர்கள் அதனவரும்

எனக்கு எந்ை விைத்ைீ தமயும் பசய்யவில்தல ஐவதர பசய்ைார்கள் ஆயினும் அது பபரிைல்ல அவர்கள் என்
விஷயத்ைில் நன்தமதயத்ைான் பசய்ைார்கள். அவர்கள் அவ்வாறு பசய்யாவிட்ைால் மதேகளாலும்
அேியபவாண்ணாை மதஹஸ்வரரானைங்கதளத் ைரிசிக்க முடியுமா ? ஆதகயால் அவர்கள்
புண்ணியவான்கதள! என்று கூேினார் அவருதைய சற்குணச் சிேப்பிற்கு சிவபபருமான், நீ மஹா
புண்ணியன்! உனக்கு தவண்டிய வரம் என்ன? என்று தகட்ைார். கவுைமர் சிேிது தயாசித்து விட்டு ைம் பபயர்
நிதல நிற்பைாக தவண்டும் என்று நிதனத்து, சுவாமி! சகல தலாகங்களுக்கும் நன்தமதயத் ைரத்ைக்க

கங்தகதயக் பகாடுக்கதவண்டும் என்று சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து நமஸ்கரித்ைார். சிவபபருமான்
பூவுலகத்ைிலும் சுவர்க்கதலாக்த்ைிலும் நிதேந்து பூரணமாய் இருக்கத்ைக்க ைம் ஜைாமகுைத்ைிலிருந்து
கங்தகயில் சிேிது கவுைமருக்குக் பகாடுத்ைார் அந்ை கங்தக உைதன ஒரு பபண்ணுருவம் பகாண்டு
கவுைமரின் முன்னால் நின்ோள்.
கவுைமர்-கங்காதைவிதயத் துைித்து ைாதய! நீத ய ைன்தய எல்லா உலகங்கதளயும் புனிைமாக்கவல்லவளான
நீத ய என்தனயும் பரிசுத்ைனாக்கி, என் பாவங்கதளயும் ஒழிக்க தவண்டும். என்ோர். அப்தபாது
சிவபபருமான் கங்தகதய தநாக்கி, பபண்தண! இந்ைக் கவுைம முனிவதன என் கட்ைதளப்படி
கிருைார்த்ைனாகச் பசய் என்ோர். கங்தக சிவாக்கிதனதயயும் கவுைமரின் தவண்டுதகாதளயும் கருைி என்
பரிவார சகிைமாகவுள்ள இந்ை முனிவதனப் பரிசுத்ைமாக்கி மீ ண்டும் உம்மிைதம தசருதவன் என்ோள்.
அைற்கு சிவபபருமான் கங்தகதய! இருபத்பைட்ைாவது மஹாயுகத்ைில் நைக்கும் தவவஸ்வை
மநுவந்ைரத்ைில் கலிகாலம் வரும், அப்தபாது மனிைர்கள் அற்பாயுளும், அற்பபுத்ைியும் உதையவர்களாக
இருப்பார்கள். ஆதகயால் அந்ைக் காலத்ைவர்கள் உன்தனத் ைரிசிக்கும்படி அது வதரயில் நீ இங்தகதய
இருக்க தவண்டும்! என்று கூேினார் அைற்கு கங்தக சுவாமி! நான் இங்தகதய இருக்க தவண்டும்! என்று
கூேினார். அைற்கு கங்தக சுவாமி! நான் இங்தகதய இருக்கும்படி ைங்கள் கட்ைதளதய ஏற்ோல் காசி

÷க்ஷத்ைிரத்ைில் என்னிைம் வருதவாதரப் புனிைமாக்க முடியாது. ஆதகயால் இவதரப் புனிைராக்கி நான்
அங்தகயாவது தபாகிதேன் என்ோள். அைற்கு கவுைமர் ைாதய! நீ எங்கும் தபாகக்கூைாது என்று விநயமாகக்
கூேிதவண்டினார். அப்தபாது சிவபபருமான், கங்கா! நீ இங்தக கவுைமனின் விருப்பப்படி இருக்கவும்,
காசியிலும் விளங்கி வருதவாதரப் புனிைமாக்கவும் வல்லவள், ஆதகயால் நீ இங்கும் அங்குமாக
இருப்பாயாக என்ோர். அைற்குக் கங்தக நான் எல்லாத்ைீர் த்ைங்கதளயும் விைச்சிேப்பாக இங்தக இருந்து
பகாண்டிருந்ைாலும் கவுைமதர வஞ்சதனயால் வருத்ைிய அப்பாவிகதளப் புனிைமாக்க வல்லவளல்தலன்.
இவதரக் காரணமில்லாமல் துன்புறுத்ைியவர்களின் முகத்தைப் பார்க்கக்கூை நான் விரும்பவில்தல
ஆதகயால் நான் அந்ைர்த்ைானமாகிதேன்! தமலும் பார்வைி புத்ைிரர்கதளாடும் பிரமை கணங்கதளாடும்
சிவபபருமான் இங்கு எழுந்ைருள்வைானால் நானும் இங்தக இருக்கக்கூடும் என்ோள். சிவபபருமான்
கங்தகதய தநாக்கி கங்தகதய நீ தூய்தமயானவள், நீ என்தன விட்டு தவோனவல்ல ஆயினும் நீ

என்தன இங்தகதய இருக்கக் தகாருவைால் நானும் இங்கு இருக்கிதேன். நீயு ம் இங்தகதய இருக்கதவண்டும்
என்ோர். கங்தகயும் மகிழ்ந்து சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைாள்.
52. கங்காத்துவாரமும் ைிரியம்பக லிங்க மகிதமயும்
பிருமா முைலான தைவர்களும் சப்ை ரிஷிகளும் நானா ைீர்த்ைங்களும் வந்து கவுைமதரயும் கங்தகதயயும்
சிவபபருமாதனயும் கண்டு ஜய ஜய என்று பூஜித்து பலவாோகவும் துைித்து மகிழ்ந்ைார்கள். கங்தகயும்
சிவபபருமானும் மகிழ்ச்சியதைந்து நீங்கள் தவண்டும் வரம் என்ன? என்று தகட்ைார்கள். நீங்கள் இருவரும்
எப்தபாதும் இவ்விைத்ைிதலதய எழுந்ைருளியிருந்து நற்கருமம் புரியும் முனிவர்களுக்பகல்லாம் அருள்

பாலிக்க தவண்டும் என்று ரிஷிகள் கூேினார்கள். கங்தக அவர்கதள தநாக்கி நீங்கள் யாவருதம ைீர்த்ை
ஸ்வரூபமாக நிற்பைால் நான் இங்கிருந்ைால் என்ன, இல்லாவிட்ைால்ைான் என்ன? நீங்கள் யாவருதம
கவுைமரிைத்ைிதலதய இருக்க தவண்டும். நான் மட்டும் ைற்சமயம் தபாகிதேன். உங்களுக்பகல்லாம் ÷க்ஷமம்
உண்ைாகட்டும் நீங்கள் உலகத்தைப் புனிைமாக்கிக் பகாண்டு இங்தகதய இருங்கள் என்ோள். உைதன
தைவர்கள் முனிவர்கள் யாவரும் மீ ண்டும் கங்தகதய வணங்கி ைாதய! எங்கதளபயல்லாம் புனிைமாக்கும்
நிமித்ைமாக நீ இங்தகதய இருக்க தவண்டும் என்று தவண்டினார் அைற்கு அவள் , உங்கதளவிை என்னிைம்
அப்படிபயன்ன சிேப்பு இருக்கிேது! என்று தகட்ைாள்.
அப்தபாது நைி மங்தகயர் அவதள தநாக்கி ைாதய! மானிைர்கள் பசய்ை பாபங்கதள பயல்லாம் அவர்கள்
எங்கதளச் தசவிப்பைாலும் எங்களிைம் ஸ்நானைானாைிகதளச் பசய்ைைாலும் பைிதனாரு ஆண்டுகளிலும்
பபற்று அவற்தேப் பன்னிரண்ைாவது ஆண்டில் யாவரும் சிங்கராசியில் பிரகஸ்பைி பிரதவசிக்கும் தபாது
உன்னிைம் வந்து ஸ்நானம் பசய்து தபாக்கடித்துக் பகாண்டிருப்தபாம் ஆதகயால் நீ எங்களுக்காகதவனும்
ையவு பசய்து சிவபபருமாதனா இங்தகதய எழுந்ைருளியிருக்க தவண்டும் குரு சிங்கத்ைிற்கு
எழுந்ைருளியிருக்கும் ஒரு வருஷகாலம் வதரயில் இங்தக வந்து உன்னிைத்ைில் ஸ்நானம் பசய்து எங்கள்

பாபத்தை ஒழித்துச் பசல்தவாம் என்று விண்ணப்பித்ைார்கள். அவர்களுதைய தவண்டுதகாளுக்கு
இணங்கியும் கவுைமருக்குக் பகாடுத்ை வரம் காரணமாகவும் கங்காதைவியும் சிவபபருமானும் அங்தகதய
எழுந்ைருளியிருக்கிோர்கள் அந்ை நாள் முைல் சிம்மராசியில் குருபிரதவசிக்கும் பபாழுபைல்லாம் , பிரமாைி
தைவர்கள் ைீர்த்ைங்கள், ÷க்ஷத்ைிரங்கள் யாவரும் வருவார்கள் ஆதகயால் சிங்கராசியில் குரு
பிரதவசித்ைிருக்கும் காலத்ைில் பிே ைீர் த்ைங்களில் ஸ்நானம் பசய்வைனால் ஒரு பயனுமில்தல அந்ைச்

சிங்கக்குரு கழிந்ை பிேகு ைான் அந்ைத் ைீர்த்ைங்கள் ைம் இைத்ைிலிருக்கும், ஆதகயால் அவ்வவற்ேிற்குரிய
பயன்கதள அளிக்க சக்ைியுதையனவாக இருக்கும். எப்படியிருப்பினும் கங்தக, நர்மதை, கதய, தகாமைி
இவற்ேில் எந்ைக்காலத்ைிலும் ஸ்நானம் பசய்யலாம். சிங்ககுரு பவன்பது கணக்கில்தல. ைீர் த்ை யாத்ைிதர
பசய்பவர்கள் முைலில் தகாமைி நைிக்குச் பசன்று அைன் பிேதக தகாைாவரி நைிதய அதைந்து மீ ண்டும்
தகாமைி நைிக்குச் பசன்று ஸ்நானம் பசய்ைால் சகல பாபங்களும் ஒழியப் பபறுவர். இந்ைக் தகாைாவரிக்குக்
கவுைமி என்றும் பபயர் இப்பபாழுது கவுைமி ைீர்த்ைக்கதரயில் எழுந்ைருளியிருக்கும் ைிரியம்பதகஸ்வர
தஜாைிர்லிங்க மகிதமச் பசான்தனன்.
இவ்வாறு சூைபுராணிகர் கூேினார். சவுனகாைி முனிவர்கள் அவதர தநாக்கி மாைவதர! கங்தக ஜலமயமாக

வந்ைைாக இந்ைச் சரிைத்ைில் பசான்ன ீர்கதள அது எங்கிருந்து வந்ைது? கவுைம முனிவருக்கு அபகாரம் பசய்ை
துஷ்ைப் பிராமணர்கள் அைற்காக என்ன கைிதய அதைந்ைார்கள்? அவற்தேயும் எங்களுக்குச்
பசால்லதவண்டும் என்று தவண்டினார்கள். சூைமுனிவர் பசால்லானார். முனிவர்கதள, தகளுங்கள்
கவுைமரால் பிரார்த்ைிக்கப் பபற்ே கங்தகயானவள் பிரமகிரியிலிருக்கும் அத்ைிமரத்ைின் தவரிலிருந்து
புேப்பட்டு வந்ைாள். அவ்விைத்ைில் கவுைமர் ஸ்நானம் பசய்து கிருைார்த்ைரானார், அதநக முனிவர்களும்
மானுைர்களும் அங்தக புண்ணிய நீராடி கிருைார்த்ைர்களானார்கள். அது தைான்ேிய இைத்ைிற்கு
கங்காத்துவாரம் என்ே பபயர் பிரசித்ைமாக உள்ளது. இனிக் கவுைமத் துதவஷிகளான முனிவர்களின்
கைிதய பசால்லுகிதேன். அவ்தவைியர்கள், அந்ைக் கவுைமி ைீர் த்ைத்ைில் பிரமாைி தைவர்கள் வந்து ஸ்நானம்
பசய்வதைப் பற்ேிக் தகள்வியுற்று ைாங்களும் அைிதல நீராை விரும்பி வந்ைார்கள். அதைக் கண்ைதும்
கங்தக. அந்ைப் பாவிகள் ைன்னிைத்ைில் ஸ்நானம் பசய்வதை மனம் சகியாமல் மதேய முயன்ோள்.

உைதன கவுைம முனிவர் கங்தகதய தநாக்கி ைாதய நீ இவ்வாறு மதேய தவண்ைாம் இவ்வந்ைணர்கள்
தயாக்கியரானாலும் அதயாக்கியரானாலும் என்னுதைய ஆசிரமத்ைிற்கு வந்து காலம் கழிப்பவர்கள்,
இவர்கள் பசய்ை காரியங்களாதலதய நான் உன்தனயும் சிவபபருமாதனயும் இங்கு இருக்கப் பபற்தேன்
என்ோர். அைற்குக் கங்தக இவர்கள் மிகவும் பகாடியவர்கள். துதராகிகள் பசய்ந்நன்ேி மேந்ைவர்கள் நீசர்கள்
அகங்காரிகள், கபைவாைிகள், தவைைாரிகள் ஆதகயால் இவர்கதள விலக்க தவண்டும் என்று கூேினாள்.
கவுைமதரா ைாதய நான் பசால்வதைக் தகட்க தவண்டும் அபகாரஞ் பசய்ைவர்களுக்கு யார் உபகாரஞ்
பசய்கிோர்கதளா அத்ைதகய புண்ணிய புருஷர்களால் நான் பவித்ைரமதைகிதேன் என்று தலாகநாைரான
சிவபபருமாதன பசால்லியிருக்கிோர். ஆதகயால் அவரது வார்த்தைதய நீயு ம் பரிபாலிக்க தவண்டும்
என்று பசால்ல ஆகாய வாணி மீ ண்டும் கவுைமதர, நீர் பசால்வது உண்தம ஆயினும் அவர்கள் உம்தமாடு

கூடியிருக்கும் தயாக்கியதைதய நீர் அதைவைற்காக தவண்டி அவர்கள் உம்தமப் பிரமகிரிதய நூற்போரு
பிரைக்ஷிணம் பசய்யச் பசான்னார்கள் அல்லவா! இப்தபாது, அவர்களும் இந்ைப் பிரமகிரிதய நூற்போரு
பிரைக்ஷிணங்கள் பசய்ய தவண்டும். அைனால் அவர்கள் பசய்ை துஷ்கிருத்ைியத்ைிற்குப் பிராயச்சித்ைம்
உண்ைாகி தயாக்கியர்கள் ஆவார்கள் என்ோள் அதைக்தகட்டுக் பகாண்டிருந்ை முனிவர்கள் அப்படிதய
பிரமகிரிதய நூற்போரு முதே வலம் வந்து நின்ோர்கள்.
பிேகு கவுைமர் கங்தகதய ைியானித்து, கங்காதைவிதய இவர்களுக்பகல்லாம் அருள்புரிய தவண்டும்! என்று
இதேஞ்சினார். கங்தகயும் கவுைமரின் விருப்பத்ைிற்தகற்ப அவர்கதள அநுக்கிரகித்ைாள். அைன்பிேகு
அவர்கள் கங்காத்துவாரத்ைின் கீ ழ்ப்பக்கத்ைில் ைர்ப்தபயால் பசய்ை பவித்ைிரம் அணிந்துமுதேப்படி
ஸ்நானம் பசய்ைார்கள். அந்ை இைம் குசாவர்த்ைம் என்ே பபயதரப் பபேலாயிற்று அங்கு கங்தக

பிரத்யக்ஷமாக இருந்ைாள் அகல்யா தைவிதய அவமைித்துப் தபசிய முனிபத்ைினிகளும் அங்கு ஸ்நானம்
பசய்து சிவைரிசனமும் பசய்து மட்ைற்ே மகிழ்ச்சியுைன் இருந்ைார்கள். கங்காதுவாரம் குசாவர்த்ைம்,
ைிரியம்பதகஸ்வர சன்னைி, புண்ணிய ைீர் த்ைங்கள் கங்தகதயத் ைரிசித்ை தகாடி ைீர்த்ைம் இவ்விைங்களில்
ஓரிைத்ைிலாவது ஸ்நானம் பசய்வைன் மீ ண்டும் கர்ப்பகாசாயப் தபதய அதைய மாட்ைார்கள். அத்ைதகய
தகாைாவரியின் மகிதமதய நான் என்னபவன்று பசால்லுதவன். பிரம விஷ்ணு ருத்ைிரர்களும் ைினமும்

அைதனச் தசவிப்பார்கள். தகாைாவரிதயச் தசவிக்காைவர்கள், தைவர்கள், முனிவர்கள், பபரிதயார்கள்,
ஒருவருமிலர் சாமானிய மானுைன் இந்ைத் ைீர்த்ைத்ைில் ஸ்நானம் பசய்ைால் சகல சுகங்கதளயும்
அனுபவித்து தமாக்ஷமதைவான். இைன் சிேப்தப அேிந்ைவன் முதேப்படி ஸ்நானம் பசய்ைால் அவன்
பவறும் தபற்தே என்னபவன்று பசால்தவன்? பூர்வத்ைில் ஸ்ரீராமபிரான் இந்ை தகாைாவரி நைிதயக் கண்டு
ைான் உலகத்தைப் பவித்ைிரஞ் பசய்விக்க எண்ணிப் பஞ்சவடி ைீரத்ைில் இருந்ைான் முைலில் கங்தகயும்
பின்னர் சிவபபருமானும் அைற்குப் பின்பு விஷ்ணுவுமாக இம்மூவர் பபாருந்ைியிருக்கும் புண்ணிய

÷க்ஷத்ைிரத்ைில் வசிப்பவர்களுக்கு துர்லபமானது ஒன்றுமில்தல. பிேந்ைது முைல் மரணம்வதரயில் காசி
÷க்ஷத்ைிரத்ைில் வாசஞ் பசய்ைவன் அதையும் பயதன இந்ைப் பஞ்சவடி முைலில் உலகசங்கரனாகிய
ைிரியம்பதகஸ்வரதனயும் பிேகு ஸ்ரீராமதனயும் பிேகு கங்காத் துவாரத்தையும் ைரிசிப்பவர்கள் சகல
பாபங்களிலிருந்தும் நீங் குவார்கள். இந்ைத் ைீர்த்ைங்களில் ஸ்நானம் பசய்ைவர்கள் ஜீவன் முக்ைர்கள்
கவுைமரும் மற்ே முனிவர்களும் ஒன்று கூடி அங்கு சுகிக்ைிருந்ைார்கள் கவுைமி நைியின் மகிதமதயயும்
ைிரியம்பதகஸ்வர பிரபாவத்தையும் நான் உங்களுக்குச் பசால்லி விட்தைன் இவற்தேப் பக்ைிதயாடு
தகட்ைவர்கள் இஷ்ைகாசியங்கதளப் பபற்று மகிழ்வார்கள் இனி தவத்ைிய நாதைஸ்வரப் பிரபாவத்தைச்
பசால்லுகிதேன்.
53. இராவணன் வலிதமபபற்ே கதையும் தவத்ைிய நாதைஸ்வர மகிதமயும்
சவுனகாைி முனிவர்கதள! நான் பசால்வதை அன்தபாடு தகளுங்கள்! துரகங்காரியும் துஷ்ைர்கதளதய
விரும்புகிே அரக்கனுமான இராவணன் பூர்வத்ைில் தகலாச கிரியில் சிவபபருமாதன ஆராைித்துப்
பபருமான் பிரத்யக்ஷமாகாதமயால் ஹிதமாத்கிரியின் பைன் ைிதசயிலுள்ள ஒரு வனத்ைில்
குண்ைந்தைாண்டி அைில் அக்னி வளர்த்து அைன் அருதக பார்த்ைிப லிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்து அந்ைக்
குண்ைத்ைில் தஹாமஞ் பசய்ைான் அப்தபாதும் சிவபபருமான் காட்சியளிக்காைைால் ைன் ைதலகள்
ஒவ்பவான்தேயும் ஒவ்பவான்ோக அறுத்து ஒன்பது சிரங்கள் வதரயில் தஹாமாக்கினியில் இட்ைான்.
அப்பபாழுதும் சிவைரிசனம் கிதைக்காைைால் இராவணன் ைன் பத்ைாவது ைதலதயயும் பவட்டிக் பகாள்ள
உதைவாதள எடுக்கும் தபாது சிவபபருமான் மனந்ைாளாது பிரத்யட்சமாய் இராவணனது தகதயப்

பிடித்துக் பகாண்டு உனக்கு நான் பிரசன்னமாதனன் உனக்கு விருப்பமான வரங்கதளக் தகள் என்ோர்.
அைற்கு இராவணன் மதகஸ்வரதர! என் மீ து நீர் ைதய பகாண்டு பிரசன்னமாக இருந்ைால் எனக்குப்
பதகவருக்கு இதளக்காை வலிதமதயத் ைந்து நான் அறுத்பைேிந்ை என் சிரங்கள் எனக்கு மீ ண்டும்
உண்ைாகவும் அருள் புரியதவண்டும்! என்று தவண்டினான். அடியாருக்கு எளியரான சிவபபருமான் அவன்
இஷ்ைப்படி அபரிமிைமான பலமும் முன் தபாலப் பத்துத் ைதலகளும் பபறும்படிச்பசய்து
தநாயற்ேவாழ்தவயும் ைந்ைருளினார். இராவணன் அவ்வரங்கதளப் பபற்றுக் பகாண்டு சிவபபருமாதனப்
பணிந்து விதை பபற்றுத் ைன் நகரத்ைிற்குச் பசன்ோன். இதையேிந்ை தைவர்களும், முனிவர்களும் ஆகா

அந்ை இராவணனால் இனிதமல் நமக்கு என்ன துன்பங்கள் விதளயுதமா ? என்று நிதனத்துப் பயந்து என்ன
பசய்தவாம்! எங்தக தபாதவாம்? இராவணனிைம் துஷ்ைர்களான அரக்கர்கபளல்தலாரும் சகாயஞ் பசய்து
பகாண்டிருக்கிோர்கதள. எவ்வதகய காரியத்தையும் சாைிக்க வல்லதமயுதையவனாயிருப்பாதன! என்று
துக்கித்துக் பகாண்டிருந்ைார்கள்.
அப்தபாது நாரைமுனிவர் அங்தக வந்ைார். தைவர்கள் அவதர வணங்கி ைிரிதலாக சஞ்சாரிதய! சகல
காரியங்கதளயும் நிதேதவற்ேத்ைக்க ஆற்ேல் பகாண்ைவதர, துஷ்ைனான இராவணன் சிவப்பிரசாைம்
அதைந்து விட்ைானாதகயால் எங்களுக்குக் கஷ்ைமுண்ைாக்கச் சித்ைமாக இருக்கிோன். அவன் எங்கதளத்
துன்புறுத்ைினால் நாங்கள் எங்தக தபாதவாம்? என்று வருந்ைினார்கள். அைற்கு நாரைமுனிவர் தைவர்கதள
மகரிஷிகதள நான் ஒரு உபாயம் பசால்லுகிதேன் என்று கூேி அங்கிருந்து புேப்பட்டு மகைி என்ே

வதணதய
ீ
மீ ட்டிக் பகாண்தை பசன்று இராவணதனச் சந்ைித்ைார்? நாரைமுனிவர் அவதன தநாக்கி,
இராவணா! சிவபூதஜதய பக்ைிதயாடு நீ பசய்து வருவது பற்ேி எனக்கு பமத்ை மகிழ்ச்சி நீ கிருைார்த்ைன்
உன்மீ துள்ள பிரியத்ைால் ஒன்று தகட்கிதேன் அதை நீ பசால்ல தவண்டும் இவ்வளவு மகிழ்ச்சிதயாடு
இருப்பைற்கு காரணம் என்ன? என்று தகட்ைார், அவதர இராவணன் உற்று தநாக்கி நாரைதர நான்
சிவார்ச்சதன பசய்ை பரமபைியின் அனுக்கிரஹத்ைால் பபரும் வல்லதம பபற்ேிருக்கிதேன் என்ோன்.

அைற்கு நாரைர் இராவணா நீ சிவபபருமாதன எப்படி அருச்சித்ைாய்? நீ எனக்கு ஆப்ைனாதகயால் அதைச்
பசால்லதவண்டும் என்ோர்.
நாரைா முனிவதர! நான் பூர்வத்ைில் தகலாயகிரிதய அதைந்து பபருந்ைவஞ் பசய்தைன். யான் பசய்ை
அருந்ைவத்ைிற்குச் சிவபபருமான் ைரிசனம் ைராைைால் அங்கிருந்து புேப்பட்டு ஹிமாலய மதலயின் பைன்
ைிதசயிலுள்ள வனம் ஒன்ேில் கிரீஷ்ம காலத்ைில் பஞ்சாக்கினி மத்ைியிலும் மதழக்காலத்ைில்
பவளியிலும் குளிர் காலத்ைில் ஜலத்ைிலும் இருந்து ைவஞ் பசய்தைன் அப்படித் ைவம் பசய்தும்
சிவபபருமானுக்கு என் மீ து ையவுண்ைாகவில்தல. அைனால் எனக்குப் பபருவருத்ைம் உண்ைாயிற்று நாம்
பார்த்ைிவ லிங்கத்தைக் கந்ைப் புஷ்பங்களால் அருச்சித்து நிதவைனம் பசய்து நமஸ்கரித்துக்
கீ ைவாத்ைியங்கள் வாசித்து நிருத்ைஞ் பசய்து சிவப்ரீைியான யாகங்கள் பசய்தைன். அப்தபாதும்
சிவபபருமான் காட்சியளிக்காைைால் துக்கமிகுந்து பசயலற்று என் ைவத்தை நிந்ைித்துக் பகாண்டு அந்ை
யாகாக்கினியில் என் பிராணதனதய விட்டுவிை தவண்டும் என்று கருைிச் சிரங்கதளச் சந்ைனாைிகளால்
அலங்கரித்து ஒவ்பவான்ோக அறுத்து ஒன்பது சிரங்கதள தஹாமஞ் பசய்து, பத்ைாவது ைதலதயயும்
அறுத்து எேிய உத்தைசித்தைன். அப்தபாது சிவபபருமான் தைதஜாரூபியாய்ப் பிரசன்னமாகித் ைதலதய

அறுக்க தவண்ைாம் என்று என் தகதயப் பிடித்துக் பகாண்டு உனக்கு தவண்டும் வரத்தைக் தகள் என்ோர்.
அப்தபாது நான் அவதரத்ைரிசித்து உலகத்ைிலுள்ளவர்கதள பயல்லாம் பஜயிக்கத் ைக்கப்பலத்தை எனக்குக்
பகாடுக்க தவண்டும் என்று தகட்தைன் அவர் அப்படிதய ஆகுக என்று வரங்பகாடுத்து, என் சிரங்கதள
மீ ண்டும் பதழயபடி உண்ைாகச் பசய்து தநாயின்ேி வாழ்க என்று வாழ்த்ைித் ையவுைன் பார்த்ைார் அந்ைச்
சிவப்பிரசாைத்ைால் யாவும் எனக்குக் கிதைத்ைன. அந்ை வரத்தைக் தகட்ைதும் நான் மகாதைவா! இவ்வாதே
ைாங்கள் இங்கு தகாயில் பகாண்டிருக்கதவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்தைன். சிவபபருமான் தவத்ைிய
நாதைஸ்வரர் என்ே பபயருைன் அங்தகதய எழுந்ைருளியிருக்கிோர். பிேகு நான் சிவபபருமாதன வணங்கித்
ைிரிதலாகத்தையும் பவன்று தகப்பற்ே விரும்பி வந்தைன்! என்ோன்.
உைதன நாரைர் புன்சிரிப்தபாடு அசுதரசா! உனக்கு இைமான வார்த்தைகதளச் பசால்லுகிதேன் தகள்.

சிவபபருமான் நீ தகாரியபடிதய உனக்கு வரங்கள் பகாடுத்ைைாகச் பசான்னாயல்லவா அவ்வாறு பகாடுத்ைது
உண்தமபயன்று எண்ண தவண்ைாம். அந்ைச் சிவபிரான், விஷபானஞ் பசய்து ைன்தன மேந்ைவராதகயால்
அவற்தே நீ நம்பலாமா? ஆயினும் அவர் பகாடுத்ை வரம் தககூடுமா தககூைாைா என்பதை
நான்பசால்லும் காரியத்தைச் பசய்து பரிஷித்து அைன் மூலம் பைரிந்து பகாள்ளலாம் நீ எனக்கு அன்பன்.
அைனால் பசால்கிதேன் தகள் அைாவது உன் வல்லதமதயப் பரிதசாைிக்க நீ எவ்வாோயினும்
சிவபபருமான் வற்ேிருக்கும்
ீ
ைிருக்தகயிலாய மதலதய உன்தககளால் தூக்கி எடுக்க தவண்டும் நீ
அதைத் ைதையின்ேி எடுத்ைாயானால் அவர் உனக்குக் பகாடுத்ை வரங்கள் தக கூடியிருக்கின்ேன என்று
நிதனத்து, அம்மதலதய மீ ண்டும் முன்னிருந்ை படிதய தவத்து விடு என்ோர்.
இராவணன் அவர் பசான்னதைச் சத்ைியமாக நம்பி, தகலாய கிரிக்கு விதரந்து பசன்ோன். அங்கு
சிவபபருமான் பிரமைகணங்களுைன் பகாலுவற்ேிருப்பதும்
ீ
பிரமாைி தைவர்கள் சிவதசதவ பசய்து
பகாண்டிருப்பதும் கற்பாந்ைத்ைிலும் சிேிது கூை அதசயாைைாகவும் உள்ள அவ்விரசிைகிரிதயத் ைன் இருபது
கரங்களாலும் அதசத்து எடுத்ைான். அைனால் அந்ை மதலயில் இருந்ை மரங்கள் எல்லாம் குலுங்கின.
அருவிகள் வழிைவேின. பிரமன் ைன் நிதல ைவேி விழுந்ைான். விஷ்ணு மூர்ச்தசயதைந்ைார். தைவர்கள்
பிரமை கணங்கள் மாமுனிவர்கள் முைலிய யாவரும் ைம்தம மேந்து இேந்ைவர்கதளப் தபாலானார்கள்.
அப்தபாது சிவபபருமான் இஃபைன்ன என்று தயாசித்ைார். பார்வைிதைவி சிவ சன்னிைானத்ைிதலதய அவர்
பக்கத்ைிதலதய இருந்ைைால் நிர்பயமாக சிரித்து சிவபபருமாதனப் பார்த்துக் தககூப்பி வணங்கி ஸ்வாமி!
ைங்கள் சீ ைனான இராவணனக்கு பபருவலிதம உண்ைாக வரங்பகாடுத்ைீர்கள் அவன் தயாக்கியதை

மிகுந்ைவனாதகயால் ைக்க பயன் உண்ைாயிற்று என்ோள். உைதன சிவபபருமான் இராவணன் மீ துதகாபம்
பகாண்டு இராவணா! உன் கரங்கதளச் சங்கரிப்பைற்காக ஒரு புருஷன் ஜனித்து அவற்தே விதரவில்
சங்கரித்து விடுவான் என்று சாபமிட்ைார். அங்கு வந்ைிருந்ை நாரைமுனிவர் அதைக் தகட்டு மகிழ்ந்ைிருந்ைார்.
இராவணனும் தகலாயமதலதய பதழய படிதய தவத்து விட்டு சிவபபருமான் ைனக்குக் பகாடுத்ைவரம்
தககூடியது என்று கருைி கர்வத்துைன் ைன் வழிதய பசன்று அன்று முைல் உலகத்தைத் துன்புறுத்ைித் ைன்
ஆக்தஞதயச் பசலுத்ைி வந்ைான் இதுதவ தவத்ைிய நாதைஸ்வர மகிதம. இந்ை மகாத்மியத்தைக்

தகட்ைவர்களுதைய பாபங்கள் நீங்கும். இனி தபாதகஸ்வர தஜாைிர்லிங்க மகிதமதயயும் அைன்
உற்பத்ைிதயயும் பசால்லுகிதேன் என்று சூை முனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
54 பேக்கும் ைாருதக வனமும் தபாதகஸ்வரர் மகிதமயும்
சவுனகாைி முனிவர்கதள! ஒரு காலத்ைில் ைாருதக என்ே அரக்க மங்தக ஒருத்ைி பார்வைிதைவிதய
பூஜித்து தைவியால் பபருவலிதம பபற்று கர்வத்துைன் வாழ்ந்து வந்ைாள். அவள் கணவனான ைாருகன்
என்பவனும் பபருவலிதம பபற்று பலவானாகத் ைிகழ்ந்து வந்ைான். அவன் பல அசுரர்களுைன் தசர்ந்து
பகாண்டு பல இைங்களிலும் தபார் பசய்து பவற்ேி பபற்று , யாகங்கதளயும் ைர்மங்கதளயும் அழித்துக்
பகாண்டிருந்ைான். அவன் மதனவி ைாருதகக்கு தமதலக் கைற்கதரயில் பைினாறுதயாசதன
பரப்பளவுதைய வனதம வாசஸ்ைானமாக இருந்ைது. அவள்பார்வைி தைவிதய தநாக்கிக் கடுந்ைவஞ்பசய்து
பபற்ே வரத்ைின் காரணமாக அந்ை வனம் அவள் நிதனக்கும் இைத்ைிற்பகல்லாம் பசல்லத்ைக்கைாக
இருந்ைது. ஆதகயால் அந்ைத் ைாருதக ஓடும் இைம் எல்லாம் அந்ை வனமும் அைிலுள்ள விருட்சங்கள்
ைைாகங்கள் மாைமாளிதககள் அசுரர்கள் அவர்களது குடும்பங்கள் முைலியயாதவயும் உைன் பகாண்டு
பசல்லத்ைக்கைாக இருந்ைது ைாருதகயும் ைாருகனும் அந்ை வனத்துைன் ஆங்காங்தக பசன்று

எல்தலாதரயும் துன்புறுத்ைி வந்ைார்கள். அைனால் எல்தலாரும் பயந்து அவுர்வ முனிவர் என்ே
ைவமுனிவர் ஒருவரிைம் பசன்று ஸ்வாமி! நீங்கள் ைதய பசய்யாவிட்ைால் நாங்கள் யாவரும் அசுரர்களால்
அழிந் பைாழிந்து விடுதவாம் நீங்கதளா சர்வ காரியங்கதளயும் நிதேதவற்ேக் கூடிய வல்லதமயுதையவர்
நீங்கள் விழித்துப் பார்த்ைாதல எல்தலாரும் ஓடிப்தபாய் விடுவார்கள். இல்லாவிட்ைால் சாம்பலாவார்கள்
ைங்களிைத்ைில் சிவதைஜசு பிரகாசிக்கிேது. ைங்கதளச் சரணதைந்ைவர்களுக்குத் ைங்கள் சந்ைிரதனப் தபாலச்
சுகங் பகாடுப்பவர் என்று பற்பலவாோகவும் துைித்துப் தபாற்ேினார்கள் அவுர்வமுனிவர் அடுத்ைவதரக்
காப்பாற்றும் பண்புதையவராக இருந்ைைால் நீங்கள் எைற்கும் அஞ்சதவண்ைாம் என்று பசால்லி
இராட்சைர்களுக்குச் சாபமிட்ைார்.
இராக்கைர்கள் இனிதமல் இவ்வாறு உலகத்ைிலுள்ள உயிரினங்கதளத் துன்பப்படுத்ைினாலும் ைர்மங்கதள
அழித்ைாலும் யாகங்கதளச் சிதைத்ைாலும் அவர்கள் உைதன மரணமதைவார்கள் என்பது அந்ைச் சாபமாகும்
இவ்விைமாக அவுர்வ முனிவர் அரக்கர்கதளச் சபித்து ைம்தமச் சரணதைந்ைவர்கதள அனுப்பிவிட்டு
மீ ண்டும், ைவஞ் பசய்யத் பைாைங்கினார். அவ்வசுரர்களுக்கு அவுர்வ முனிவர் சாபமிட்ைதை அேிந்ைதும்
தைவர்கள் உற்சாகமதைந்து தபாருக்கு எழுந்து பயமின்ேி அவ்வசுரர்கதள எைிர்த்துச் சண்தையிட்ைார்கள்.
அந்ைப் தபாரில் அசுரர்கள் பலர் மாண்டு மடிந்ைார்கள் பபருந்தைால்விதயக் கண்ைதும் அவர்கள்
தயாசிக்கலானார்கள் அவுர்வ முனிவரது சாபத்ைால் அசுரர்கள் அபஜயமதைவதை வனத்தைாடு வந்து
பகாண்டிருந்ை ைாருதக தகள்விப்பட்டு அசுரர்கதள! நான் பூர்வத்ைில் ைவஞ்பசய்து நான் பசல்லும் இைம்
எல்லாம் இந்ை வனத்தைாடும் இைிலுள்ள எல்லாவற்தோடும் பின் பைாைர்ந்து வரப் பார்வைி தைவியிைம்

வரம் பபற்ேிருக்கிதேன். ஆதகயால் நமக்கு எந்ை வதகயிலும் கஷ்ைதம வரமாட்ைாது இந்ை வனத்தைச்
சலத்ைிதலதய நிறுத்ைிக் பகாண்டு வசித்ைால் சிேிதும் கஷ்ைமின்ேிச் சுகமாக வாழலாம் என்ோள். அதைக்
தகட்ை அரக்கர்கள் மிகவும் மகிழ்ந்து நீ மகா புண்ணியவைி எங்களுக்கு மகாராணியான உன்னால் நாங்கள்
அவுர்வ முனிவரின் சாபத்தை ஏற்ேிருந்தும் இேந்து தபாகாமல் காப்பாற்ேப்பட்தைாம் என்று பசான்னார்கள்.
அரக்கர்கள் அதனவரும் ைாருதகதய ைங்கதள இரட்சிப்பாள் என்று ைீர்மானித்து. இந்ை வனத்தைாடும்
இவதளாடும் நாம் அப்படிதய விதரவாகச் பசன்று, எங்தகயாவது பசன்று சுகித்ைிருப்தபாம் என்று தபசிக்
பகாண்டிருந்ைார்கள். அப்தபாது தைவர்கள் அதனவரும் மீ ண்டும் தபார்பசய்ய வந்ைார்கள். அமரர்களால்
அதலப்புண்டு அசுரர்கள் வருந்ைினார்கள். அதைக் கண்ை ைாருதக அந்ை வனத்தை சுகமான இைத்ைிற்கு

பகாண்டு பசல்ல நிதனத்து பார்வைி தைவிதய ஜய ஜய என்று துைித்ைாள். உைதன சிேகுதைய பர்வைம்
எவ்வாறு விதரந்து பேக்குதமா அதுதபால, அந்ை வனமானது அங்கிருந்து தமதல கிளம்பி சமுத்ைிர
மத்ைியில் தபாய்ச் தசர்ந்ைது. அைனால் உபவனம், நீர்நிதல, தகாட்தை, மாை மாளிதககள் சுவர்க்கத்தை
விைச் சுகங்பகாடுக்கும் உத்ைியானவனம் முைலியவற்றுைன் அந்ை வனம் வந்து தசர் ந்ைைால் அவர்கள்
அதனவரும்பயமில்லாமல் இருந்ைார்கள் அதுமுைல் அவுர்வ முனிவரின் சாபத்துக்கு அஞ்சி பூமிக்கு
வராமல் சமுத்ைிரத்ைிதலதய வாழ்ந்ைனர் யாராவது மரக்கலங்களில் ஏேிவரக்கண்ைால் அவர்கதளக்

பகாதல பசய்வதும் விலங்கிடுவதும் சிதேயில் ைள்ளுவதுமாகத் துன்புறுத்ைி வந்ைார்கள். முன்பு பூமியில்
இருக்கும்தபாது பசய்ை துன்பங்கதளப் தபாலதவ சமுத்ைிரத்ைில் அகப்பட்ைவர்கதளயும் துன்புறுத்ைி
வந்ைார்கள்.
இந்நிதலயில் வியாபார விஷயமாகவாவது, விதநாைார்த்ைமாகவாவது ஓைம் ஏேிக் கைலில் எவராவது

வரக்கண்ைால். அசுரர்கள் ைங்கள் மாதயயால் கண்ணிற்குப் புலப்பைாமல் மதேந்து நின்று சமீ பித்ைதும்
அவர்கதளபயல்லாம் அந்ை ஜலமார்க்கமாகதவ இழுத்துச் பசன்று ைங்கள் வனத்ைில் பலவாறு
துன்புறுத்ைிவந்ைார்கள். இவ்விைம் அசுரர் பசய்யும் பகாடுதமகளால் மனிைர்களும் தைவர்களும்
வருந்ைினார்கள். அசுரர்களால் சிதேயிலதைக்கப் பட்ைவர்களில் சுப்பிரியன் என்ே வணிகர்குல உத்ைமன்
ஒருவன் சிேந்ை சிவபக்ைனாக இருந்ைான் அவன் ைன்னுைன் சிதேயில் அதைப்பட்டிருந்ைவர்கதள தநாக்கி,
அன்பர்கதள! நாம் சிவ பூதஜ பசய்யும்வதரயில் இத்ைதகய துன்பங்கதள அனுபவிக்க தவண்டியதுைான்
நாம் விதரவில் சிவலிங்க அர்ச்சதனதயச் பசய்யத் துவங்க தவண்டும் என்ோன். பிேகு அவன்
அவர்களுக்குச் சிவ மந்ைிரங்கதள உபதைசித்து பார்த்ைிப லிங்க பூதஜ பசய்யப் பழக்கி, ைானும்
அவர்களுைன் சிவலிங்க அர்ச்சதன பசய்துவந்ைான். அவர்களில் சிலர் சிவத்ைியானத்ைில் இருந்ைார்கள்.
சிலர் மானஸ பூதஜயால் சகல துன்பங்களும் நீங்கியிருந்ைார்கள். தவசியன் சுப்பிரியதனா
பார்த்ைிவலிங்கத்ைிற்கு விதசஷபூதஜதய இதைவிைாமல் விைிப்படி பசய்து வந்ைான். சிவபூதஜ பசய்யத்
பைரியாைவருக்கு அந்ைப் பூதஜதய முதேப்படி பசய்யக் கற்றுக் பகாடுத்ைான். அைனால்
சிதேயிலிருந்ைவர்கள் எல்தலாரும் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைால் சிவத்ைியானத்ைில் இருந்ைார்கள் சுப்பிரியன்
என்பவன் சிவப்பிரியனானான். அவன் சிவதயாகத்ைில் இருக்கும்தபாது சிவபபருமான் மகிழ்ந்து. ைன்தன
மேந்ை நிதலயில் இருந்ை சுப்பிரியதன விழிக்க தவத்ைார். அவர்கள் யாவரும் சிவபூதஜ பசய்து
பகாண்டிருந்ை காலம். ஆறு மாைங்களாகியைால் அசுரர் அவர்கள் என்ன பசய்கிோர்கள் என்று அேிந்து
வரும்படிச் தசவர்கதள அனுப்பி தவத்ைார்கள். அங்கு சிவபபருமான் பிரத்ைியட்சமாகியிருப்பதைக் கண்ை
தசவகர்கள் விதரந்து பசன்று ைாருகனிைம் இந்ைச்பசய்ைிதய அேிவித்ைார்கள். ைாருகன் உைதன

சிதேச்சாதலக்கு வந்து சிவப்பிரியதனப் பார்த்து நீ எப்படித் ைியானஞ் பசய்கிோய்? அதைச் சத்ைியமாகச்
பசால் என்ோன். அைற்குச் சிவபிரியனும் அவனுைன் இருந்ைவர்களும் ஒன்றும் பசால்லாமல் நீ தய
பைரிந்து பகாள்வாய் என்று பசான்னார்கள் ைாருகன் தகாபங்பகாண்டு அசுரர்கதள அதழத்து இவர்கள்
எல்தலாதரயும் பகால்லதவண்டும்? என்று கட்ைதளயிட்ைான் அவன் கட்ைதளதய ஏற்று அசுரர்கள் பற்பல
ஆயுைங்கதளத் தூக்கி வந்ைார்கள் தவசியச் சிதரஷ்ைனாகிய சிவப்பிரியன் பயங்பகாண்டு கண்ணுைல்
பபருமாதன நிதனத்து சிவபபருமாதன! அபயம்! சங்கரா! அபயம்! ஸர்வமும் ைாதனயானவதர! அபயம்
என்று ைியானித்ைான். உைதன பூமியிலிருந்து ஓர் ஆலயம் நான்கு வாயில்கதளாடும் தைான்ேியது அைன்
மத்ைியில் ைிவ்விய தைதஜாமயமான சிவபபருமானின் ைிருவுருவமும் தைான்ேி நான் உங்கதளக்
காக்கிதேன் என்று அபய வார்த்ைகதளச் பசால்லி பாசுபைாஸ்ைிரத்தைக் பகாடுக்கதவ சுப்பிரியன் அந்ை
பாசுபைாஸ்ைிரத்ைால்; சகல அசுரர்கதளயும் சங்கரித்துவிட்ைான். இவ்வாறு அசுரர்கள் யாவரும் அழிந்ை
பிேகு, இவ்வனத்ைில் இனி வர்ணாசிரம ைர்மங்கள் பசவ்வதன நதைபபறும், ஆசிரமவாசிகள், ைத்ைமது
ஆஸ்ரம ஒழுக்கங்கதள நீங்க மாட்ைார்கள். துஷ்ைர்கள் இங்கிருக்க இைமில்தல என்று பசால்லிக்
பகாண்டிருக்கும்தபாது அரக்கி ைாருதக உமாதைவிதயக் குேித்துத் தைாத்ைிரஞ் பசய்ைாள், உைதன
பார்வைிதைவி அவள் முன்பு தைான்ேி, உனக்கு என்ன வரம் தவண்டும்? என்று தகட்ைாள். அைற்கு ைாருதக
என் வமிசம் அழியாைிருக்க தவண்டும் என்ோள். அைற்குத் தைவி உன் வமிசத்தைக் காக்கிதேன் என்று
வரங்பகாடுத்து சிவபபருமானிைம் பசன்ோள். அங்கு பார்வைிதைவி சிவபபருமாதன தநாக்கி ஸ்வாமீ ! நான்
அசுர வமிசத்தை இரட்சிப்பைாக வரங்பகாடுத்து வந்ைிருக்கிதேன் ைாங்களும் அவர்கதளக் காப்பாற்ே
தவண்டும் என்ோள்.
சிவபபருமான் தகாபித்ைார் அைற்குப் பார்வைிதைவி ைாங்கள் பசான்ன வார்த்தை யுகாந்ைரத்ைில் அவசியம்
நிகழுமாக அதுவதரயில் அரக்கர்களும் இருக்கதவ தவண்டும் இந்ைத் ைாமை சிருஷ்டியில்லாவிட்ைால்
பிரளயம் உண்ைாகாது அரக்கி ைாரதக பலமுள்ளவள் அவளது ஆட்சியில் அசுரவிருத்ைி உண்ைாகட்டும்.
அவர்கள் இந்ை வனத்ைில் வசித்ைிருக்கட்டும் என்ோள் சிவபபருமான் தைவியின் விருப்பம் தககூைவும்
சிதேயிலிந்ைவர்களுக்குத் ைாம் பகாடுத்ை வரம் சரிவர நைக்கவும் கருைி நான் இங்தகதய இருந்து

அசுரர்களால் ைீ தமகள் நிகழாைவாறு பசய்தவன். மஹாதசன ராஜன் மகன் வரதசனன்
ீ
என்பவன் கலியுகம்
முடிந்து கிருையுக ஆரம்பமாகுங்காலத்ைில் என்தனத் ைரிசித்து என்தன பூஜித்து, அைன் பயனாகச்
சக்கரவர்த்ைியாவான். அவனுக்கு பலவிை ைர்மங்கதள உபதைசித்து விருத்ைி பசய்ய தவண்டும் என்ோர்.
இவ்வாறு சிவபபருமானும் பார்வைிதைவியும் உதரயாடி விட்டுப் தபாதகஸ்வரர் என்ே பபயரில் அங்கு
சிவபபருமான் எழுந்ைருளியிருக்கிோர்.
இவ்வாறு சூை முனிவர் பசான்னார். அவதர தநமிசாரணிய வாசிகள் தநாக்கி, சூைமுனிவதர! வரதசனன்
ீ
என்ன காரணமாக அங்கு தபானான்? என்று தகட்ைார்கள் சூை புராணிகர் அதைக் கூேலானார்.
தநஷைம் என்ே பட்ைணத்ைில் தவந்ைர் குலத்ைில் மஹாதசனராஜனுக்குப் புத்ைிரனாக வரதசனன்
ீ
தைான்ேி
அகண்ைமான பார்த்ைிவலிங்க பூதஜதயப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பசய்து சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து ,
மரத்ைால் ஒரு மீ தனச்பசய்து அதை ஈயத்ைால் அலங்கரித்து அைற்கு மாயாசக்ைி உண்ைாக்கிக் பகாடுக்கப்
பபற்ோன். அவனிைம் சிவபபருமான் நீ ஏராளனமான மரக்கலங்களுைன் மிதலச்ச தசதனதயாடு
ைாருதகயின் வனத்ைிற்குச் பசல் அந்ை வனத்ைில் நீ ைனியாக பசன்று என்னால் பதைக்கப்பட்டுள்ள

ைிருக்தகாயிலில் தபாதகஸ்வர லிங்கத்ைிற்கு பூதஜ பசய்து, பாசுபைாஸ்ைிரத்தைப் பபற்று பார்வைிதைவியின்
பரிபூரண கைாட்சத்தையும் பபற்று ைாருதக முைலிய அரக்க மங்தகயதரயும் ைாருகன் முைலிய
அரக்கர்கதளயும் சங்கரிப் பாயாக உன்தனக் கண்ைதுதம அந்ைத் ைாருதகயின் வலிதம சிேிதுமில்லாமல்
விலகிவிடும் என்ோர்.
அவ்வாறு விரதசனன் வரம்பபற்றுச் சர்வசக்ைனாகி ைாருதகயின் வனத்தை அதைந்து
அரக்கர்கதளபயல்லாம் சங்கரித்து அங்தகதய அரசாண்ைான், இதுதவ தபாதகஸ்வர தஜாைிர்லிங்க
மகாத்மியமாகும். இனி இராதமஸ்வர தஜாைிர்லிங்கத்ைின் மகிதமதயச் பசால்லுகிதேன்.
55. ஸ்ரீராமர் பபற்ே வரமும் இராதமஸ்வர மகிதமயும்
சவுனகாைி முனிவர்கதள! சிவசரிைங்கதளக்தகட்க விரும்பிய நீங்கள் இராதமஸ்வர தஜாைிர்லிங்க
மகிதமதயப் பக்ைியுைன் தகளுங்கள். அது சகல பாவங்கதளயும் அகற்ே வல்லது.
ஒருகாலத்ைில் அதயாத்ைி தைசத்து ைசரை சக்கரவர்த்ைியின் ைிருக்குமாரரான ஸ்ரீராமர் ைன் ைம்பி
லக்ஷ்மணதராடும், சுக்ரீவன் முைலிய பைிபனட்டுப் பதுமத் பைாதகயுதைய மஹாபலசாலிகளாகிய வானர
வரர்கதளாடும்
ீ
கூடித்பைற்குக் கைற்கதரதய அதைந்ைார். அங்தக அவர் ைங்கி ைம்பியாலும் சகல வானர
வரர்களாலும்
ீ
தசவிக்கப்பட்டு ஜனகராஜ குமாரியான சீைாதைவி என்னுைன் எப்பபாழுது கூடி வாழ்வாள்
என்று கவதலப் பட்ைார். இந்ைச் சமுத்ைிரமானது மிகவும் பபரிைாக இருக்கிேதை. ைாண்டிச் பசல்ல

தவண்டிய என் தசன்னியங்கதளா, வானரச் தசதனகளாக இருக்கின்ேன. எனக்குப் பதகவனான இராவணன்
ைிருக்தகலாய மதலதயதய ைன் தககளால் தூக்கிய மகாபல பராக்கிரமசாலி! இது எவ்வாறு நைக்குதமா?
என்று ஸ்ரீராமர் துக்கப்பட்டுத் ைம் ைம்பிதயப் பார்த்து,
ைம்பீ! லக்ஷ்மணா! எனக்குத் ைாகமாக இருப்பைால் ஜலம் தவண்டும் என்று கூேினார் . அவர் விருப்பத்தை
அவர் அருகில் இருந்ை வானர வரர்கள்
ீ
உணர்ந்து பகாண்டு அைிவிதரவில் புனிைமான ைீர்த்ைத்தைச்
தசகரித்துக் பகாண்டு வந்து தவத்து, சுவாமி! தூய நன்ன ீர் பகாண்டு வந்ைிருக்கிதோம். இதைப் பருகலாம்
என்ோர்கள். ஸ்ரீராமர் அந்ை ஜலகும்பத்தைக் தகயில் எடுத்துச் சிவபூதஜ பசய்யாைதை நிதனத்துக்
பகாண்டு, வானர வரர்கதள,
ீ
நான் சிவபூதஜ பசய்யும் வழக்கம் உதையவன் என்பதை நீங்களும்

அேிவர்கதள!
ீ
நான் இன்னும் சிவபூதஜ பசய்யாைைால் நீர் அருந்துவது யுக்ைமல்ல என்று கூேித் ைண்ண ீர்
பருகுவதை நிறுத்ைிவிட்டுப் பார்த்ைிவலிங்கம் ஒன்தே உருவாக்கினார். அந்ை லிங்கத்ைிற்கு ஆவாஹனம்
முைல் நமஸ்காரம் இறுைியாகவுள்ள பூதஜ முழுவதையும் கிரமப்படிச் பசய்து சிவபபருமாதனப் பலவிைத்
தைாத்ைிரங்களால் துைித்து. சங்கரா! இந்ைக் கைல் நீர் விதசஷமானது, என் பதகவனான இராவணன் மிகவும்
பலவான் என்வசதமா மதனாவிகாரமுதைய வானரங்கதள தசதனகளாக இருக்கின்ேன. இந்ைச் சமயத்ைில்
உம் ைிருவருள் கைாட்சம் மிகுைியாக தவண்டும். இராவணன் உமக்கு அன்பனாதகயால் மானிைரால்

பஜயிப்பைற்கு அசாத்ைியமாக இருக்கிோன், உலக உபகாரமான இந்ை இராவண சங்கார விஷயத்ைில்
கருதணதவத்ைருள தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்துப் பிரைக்ஷிணம் பசய்து சிவமந்ைிரத்ைியானத்துைன்
புனர்பூதஜ பசய்து, கல்லல வாத்ைியத்தை முழக்கினார். அப்தபாது சிவபபருமான் அவரது பூதஜக்கு
மகிழ்ந்து சகல பரிவாரங்கதளாடும் உண்தம வடிவமாகக் காட்சியளித்து ஸ்ரீராமா உனக்குச் சுபம்
உண்ைாகுக என்று கூேினார் அவருதைய ைிவ்வியமங்கள தைதஜாரூபத்தை ஸ்ரீராமர் ைரிசித்து மீ ண்டும்

முதேப்படி அர்ச்சதன பசய்து பலவிைத்தைாத்ைிரங்களால் துைித்து; வணங்கி இராவணதன பஜயிக்கத்ைக்க
வரங்கதள எனக்குத் ைந்ைருள தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்ைார் சிவபபருமான் நீ விரும்பியவாதே உனக்கு
பஜயம் உண்ைாகும் என்று கூேினார் ஸ்ரீராமர் ைான் பருகும்படிச் தசகரித்து தவத்ை ஜலத்தை
சிவபபருமானுக்கு சமர்ப்பித்து அதைப் பருகி மீ ண்டும் சிவபபருமாதன தநாக்கி சுவாமி! இந்ைத்
ைிருவுருவத்தைாடு இங்தகதய தகாயில் பகாண்ைருளி எல்தலாதரயும் புனிைராக்க தவண்டும்! என்று
பிரார்த்ைித்ைார் அவ்வாதே சிவபபருமானும் ஸ்ரீராமரது தவண்டுதகாளுக்கு இணங்கி , இராதமஸ்வர என்ே
பபயருைன் ைிரிதலாகத்ைாராலும் புகழும்படி அங்கு தகாயில் பகாண்டிருக்கிோர். இந்ை இராதமஸ்வர
தஜாைிர்லிங்கப் பிரபாவத்தைக் தகட்ைவர்களுக்குச் சகல பாபங்களும் விலகும்.
56. குசுதமயின் புத்ைிர பாக்கியமும் குசுதமஸ்வரர் மகிதமயும்
ைவமுனிவர்கதள! பைன்னாட்டில் தைவகிரி என்று ஒரு மதலயுண்டு அைன் அருகில் ஒரு பிராமண
அக்கிரஹாரம் உண்டு. அந்ை அக்கிரஹாரத்ைில் பாரத்வாஜதகாத்ைிரத்ைில் பிேந்ை சுைன்மன் என்ே
பபயருதைய சிவஞானியாகிய உத்ைமப் பிராமணன் ஒருவன் இருந்ைான். அவனுக்கு சுதைதக என்ே
மதனவி ஒருத்ைி இருந்ைாள் அவள் அன்புள்ளவளாகவும் ைர்ம மார்க்கத்ைில் மனமுதையவளாகவும்
பைிவிரதையாகவும் விளங்கினாள் சுைன்மன் தவைபூதஜ அைிைி பூதஜ முைலியவற்தேக் கிரமப்படிச்
பசய்துவந்ைான். தவைதவைாந்ைங்கதளப் பாராயணஞ் பசய்வான். ைிரிகாலத்ைிலும் அக்கினி காரியஞ்
பசய்வான். சூரியனுக்குச் சமானமான சிவதைஜதஸாடு சீ ைர்களுக்கு. தவை அத்ைியயனம் முைலியவற்தே
நன்ோக உணர்த்ைி யாசித்ைவர்களுக்கு குதேவில்லாமல் பகாடுக்கும் குதேவற்ே மனமுதையவனாக

விளங்கினான் ைனவானாகவும் நற்குணங்களுக்கும் இருப்பிைமானவனாகவும் விளங்கி வந்ைான். அவனது
ஆயுட்காலம் அைிகமாகச் பசன்று விட்ைைால் அவன் மதனவி சுதைதக என்பவளுதைய ருதுகாலம்
முழுதும் வியர்த்ைமாயிற்று அவன் சிவஞானியாக இருந்ைைால் அவன் இந்ை விஷயத்தை மனைிற்
பகாள்ளவில்தல. எனக்கு தமாட்சம் பகாடுப்பவன் சிவபபருமான். சம்சார துக்கத்ைிலிருந்து
புனிைமாக்குபவனும் சிவபபருமாதன என்று நிதனத்து சுைன்மன் மதனாதுக்கமற்று இருந்து வந்ைான்.
அவனுதைய பத்ைினி. சுைன்தமதயா புத்ைிரப் தபேில்லாமல் தபாயிற்தே என்று துக்கப்பட்டுத் ைினந்தைாறும்
ைன் புருஷதனப் பார்த்து, பிராணநாைா! நமக்குச் சந்ைானம் உண்ைாகத் ைக்க விஷயத்ைில் பிரயத்ைினம்
பசய்ய தவண்டும். என்று கூேினாள். அைற்கு சுைன்மன், ைன் மதனவிதயப் பார்த்து, பபண்தண பிள்தளகள்
யார்? ைாய் ைந்தையர் யார்? பந்துக்கள் யார்? பிரியன் யார்? உயிருக்கும் உைலுக்கும் பசாந்ைம் என்ன?

இவற்தேபயல்லாம் ஆராய்ந்ைால் யாவும் மாயாவிலாசதமயன்ேி தவேல்ல எனதவ பிள்தள இல்தலதய
என்ே துக்கத்தை விட்டுவிை தவண்டும். ைினந்தைாறும் இந்ை விஷயத்தை என்னிைம் பசால்லாதை! என்று
கண்டித்துவிட்டு, சிவைருமங்களில் மிகவும் விருப்பம் உதையவனாய், பபருஞ் சந்தைாஷத்துைன்
சுகத்துக்கங்கதள நீக்கிவந்ைான்.
அவன் ஒரு நாள் ைன் வ ீட்டிலிருந்து நீங்கித் ைன் மதனவிதயாடு புண்ணிய சீலர்கதள அதைந்து
விதநாைமாகப் பபாழுது தபாக்கிக் பகாண்டிருந்ைான் அவன் பத்ைினி சுதைதக மற்ே தவைியர்
மதனவியதராடு தபசிக் பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது மங்தகயரில் ஒருத்ைி அம்மா நீ பிள்தள
இல்லாைவள், புத்ைிரசந்ைானம் இல்லாைிருக்கும் தபாதை இத்ைதன கர்வத்துைன் இருக்கிோய். இந்ைக்

கர்வத்ைால் என்ன பயன்? நான் புத்ைிரபாக்கியம் பபற்ேவள், என் பசல்வத்தை என் புத்ைிரன் அனுபவிப்பான்,
உன் பசல்வத்தை அனுபவிப்பவர் யார்? ஓ மலடி உன் பபாருதள மன்னன் அனுபவிக்கதவண்டி
வருதமயன்ேி தவபேவர் அனுபவிப்பைற்கு உரியவர் என்று அவமைித்துப் தபசினாள் அதைக் தகட்ை
சுதைதக மனவருத்ைத்தைாடு வட்டுக்கு
ீ
வந்ைாள் அவள் கணவனும் சிேிது தநரத்ைில் வட்டுக்குத்
ீ
ைிரும்பினான் சுதைதக ைன் கணவனிைம் நைந்ை விஷயத்தை பவளியிட்ைாள்.

அவர்கள் என்ன பசான்னாலும் நமக்கு என்ன? பசால்வதை பசால்லட்டும் நீ ஏன் அவற்தேக்
கவனிக்கிோய்? என்று சுைன்மன் பலவாோகவும் கண்டித்து, ைான்மட்டும் வருந்ைாமல் இருந்ைான் இவ்வாறு
ைான் அவமான முற்ேதைச் சகிக்காை அவன் மதனவி நாைா , எவ்வதகயிலாவது நாம் ஒரு புத்ைிரதனத்
தைடிக் பகாள்ள தவண்டும். அவ்வாறு பசய்யாை பட்சத்ைில் யான் உயிர் துேப்தபன் என்று கூேினாள்.
அைனால் சுைன்மன் மனவருத்ைம் அதைந்து, சிவாக்கினி வளர்த்து பூதஜ முடித்து அைனருதக இரண்டு

மலர்கதள தவத்து வலது புேத்து மலர் கிதைத்ைால் புத்ைிரபாக்கியம் உண்ைாகும் என்று நியமணஞ்பசய்து
பகாண்டு மதனவிதய அதழத்து, பபண்தண நீசிவபபருமாதனத் ைியானஞ் பசய்து புத்ைிரபாக்கியம்
உண்ைாவைற்கு உனக்கு இஷ்ைமான மலதர எடுத்துக்பகாள். என்று கூேினான் உைதன சுதைதக என்
கணவன் புத்ைிரப் தபேதைவைானாற் கிதைக்கதவண்டும் என்று நியமித்ை மலதர நான் அதையதவண்டும்
என்று சர்வதலாக நாைனாகிய சிவபபருமாதனத் ைியானித்து விட்டு , அக்கினிதைவதனயும் வணங்கி விட்டு
ைன் கணவன் தவத்ை மலர்கள் இரண்டில் ஒன்தே எடுத்ைாள். அது புத்ைிரஹீனமான மலராக இருந்ைைால்
சுைன்மா பபருமூச்சுவிட்டு பபண்தண ஈஸ்வராக்தஞ இவ்வாறு இருக்கிேதை, என்று அவதளச்
சமாைானப்படுத்ைி, இனி நீ சிவத்ைியானஞ் பசய்யதவண்டும் என்று கூேித் ைானும் புத்ைிர தபற்ேில்
விருப்பமில்லாமல் சிவத் ைியானியாக இருந்து வந்ைான்.
ஆனால் சுதைதகதயா புத்ைிர விருப்பம் பகாண்ைவளாகதவ இருந்ைாள் அவள் ைன் கணவதனப் பார்த்து
நாைா! என்னிைம் புத்ைிர உற்பத்ைி இல்தலயானால் நீங்கள் தவபோரு பபண்தண மணந்து
பகாண்ைாலாவது நமது வமிசத்தை விருத்ைி பசய்யுமாறு புைல்வதனப் பபேதவண்டும். நீங்கள்
மறுமணஞ்பசய்து பகாள்ள நான் சம்மைிக்கிதேன் நீங்கள் தவறு பபண்தண மணந்து பகாண்ைால்
அவளிைத்ைில் புத்ைிர சந்ைானம் உண்ைாவைற்குத் ைதையில்தல என்ோள் அைற்குச் சுைன்மன் , பபண்தண
நான் மறுமணஞ் பசய்து பகாண்ைால் ைற்காலம் நான் பசய்து வரும் ைருமங்களுக்பகல்லாம் இதையூறு
உண்ைாகும். உனக்கும் எனக்கும் பலவிை மனஸ்ைாபங்கள் வரும். ஆதகயால் இனிதமல் நான் மறுமணஞ்
பசய்து பகாள்ளச் சம்மைிக்கமாட்தைன் என்று பசான்னான். சுதைதக! ைன் ைதமயனது மகளாகிய குசுதம
என்ே கன்னிதகதய மணஞ்பசய்து பகாள்ளதவண்டும் என்ோள் அைற்கு சுைன்மன் நான் இவதள மணம்
பசய்து பகாள்வது இப்தபாது உனக்குச் சம்மைமாக இருக்கிேது நான் மணஞ்பசய்து பகாண்டு இவள்
பிள்தள பபற்ோல் அப்தபாது உனக்கு மனவருத்ைம் ஏற்படும் நீ தய இவதளாடு சண்தை பசய்வாய்
அைனால் இந்ைத் ைிருமணம் தவண்ைாம் என்ோன் ஆனால் சுதைதக விைாமல் இவள் என்ைதமயன் மகள்
என்மருகி ஆதகயால் நீங்கள் இவதள மணஞ் பசய்து பகாள்வைால் நான் இவதளக் கண்ணியமாக நைத்ைி
வருதவன். எனக்கு புத்ைிர சந்ைான விருப்பம் இருப்பைால் உங்கள் இருவருக்குதம நான் ஊழியஞ் பசய்து
வருதவன். நீங்கள் கட்ைாயம் மறுமணம் பசய்து பகாள்ள தவண்டும் என்ோள்.
சுைன்மன் ைன் பத்ைினியின் விருப்பப்படிதய மறுமணஞ் பசய்து பகாண்டு குசுதம என்ே ைன் இதளய
மதனவிதயப் பார்த்து இந்ைச் சுதைதகதயாடு நீ சண்தையிைாமலும், இவதளப் பிரியாமலும் அன்தபாடு
பாதுகாக்க தவண்டும் என்று மூத்ைாள் தகதயப் பிடித்து இதளயாளின் தகயில் ஒப்புவித்ைான்.

இதளயாளும் கணவன் பசான்ன வார்த்தைகதளக் குருபமாழியாக ஏற்ோள். மூத்ை மதனவியான
சுதைதகயும் ைன் ைதமயன் மகள் வயைில் சிேியவளாக இருந்ைைாலும் ைாதன ைன் கணவனுக்கு
மணஞ்பசய்வித்ை பபண்ணனைாலும் வ ீட்டு தவதலகதளபயல்லாம் ைாதன பசய்து வந்ைாள்.
ஒரு காலத்ைில் சுைன்மன் ைன் இதளய மதனவியான குசுதமதயப் பார்த்து குசுமா! நீ ைினந்தைாறும்
சிவபூதஜதயத் ைவோமல் பசய்துவர தவண்டும் என்று சிவபூதஜக்கிரமத்தையும் பசால்லிப்தபாைித்ைான்
குசுதமயும் அவ்வாதே நாள்தைாறும் நூற்ேிபயாரு பார்த்ைிபலிங்கங்கதளப் பூஜித்து அருகிலிருந்ை ஒரு
ைைாகத்ைில் விட்டு வருவாள். அவள் அவ்வாறு ஒவ்பவாரு நாளும் ைவோமல் பசய்து வரும்தபாது அவள்
பூஜித்ை லிங்கங்களின் பைாதக லக்ஷமாயிற்று அப்பபாழுது சிவபபருமானுக்குக் கிருதபயுண்ைாகி குசுதம
கர்ப்பம் ைரித்துச் சுப்பிரியன் என்ே புத்ைிரதனப் பபற்ோள் சுைன்மன் மகப்தபற்தேயதைந்ை மகிழ்ச்சியில்
காலத்தை அனுசரித்து ைன் இதளய மதனவி மீ தும் புத்ைிரன் மீ தும் அைிகப்பற்றுைல் தவத்ைான். அதைக்
கண்ைதும் அவளது மூத்ைமதனவி சுதைதக குழம்பினாள். ைன் கணவன் குசுதமயிைத்ைிலும் அவளுதைய
புத்ைிரனிைத்ைிலும் அைிக அன்புைனிருப்பைால் மனவருத்ைங் பகாண்டு முன்பு இருந்ை அன்பு சிேிது

சிேிைாகக் குதேந்து பபரும்பதக பகாள்ளலானாள். சவுனகாைி முனிவர்கதள இனி நைந்ைவற்தேக்
தகளுங்கள்.
சுைன்மனுதைய மதனவியர் இருவரில் இதளயவளான குசுதமதயயும் அவளது புத்ைிரதனயும்
எல்தலாரும் கண்டு அன்தபாடு தபசுவதையும் பழகுவதையும் பார்த்து சுதைதகயின் மனம் பபாோதமயால்
பநருப்பாயிற்று. அந்ைக் குமாரன் சிவானுக்கிரகத்ைால் பிேந்ைவனாக இருந்ைைால் வித்தை, புத்ைி, வயது

முைலியவற்ேில் படிப்படியாக விருத்ைியாவதைக் கண்டு உேவினராகிய தவைியர்கள் அவனுக்குப் பபண்
பகாடுக்க விரும்பினார்கள். எனதவ அவனுக்கு ஒரு சுபைின சுபலக் கினத்ைில் விவாகம் நைந்து முடிந்ைது.
சுைன்மன் குசுதமதயத் ைிருமணம் பசய்து பகாண்ைைால் ைான் அதைய தவண்டிய புத்ைிரசந்ைானத்தை
அதைந்ைாள் வட்டுக்கு
ீ
வருகிே உேவினர்கள் யாவரும் இதளயாளிைத்ைில் தபசுவதும் அன்பு
பசலுத்துவதுமாக இருந்ைார்கள். மூத்ைாளிைத்ைில் யாரும் அக்கதே பசலுத்ைவில்தல இைனால் சுதைதக
மிகவும் வருந்ைினாள். சுைன்மன் ைன் மகதனயும் மருகிதயயும் குசுதமயின் இருபைாதைகள் மீ து
குதூகலிப்பதைப் பார்த்து மூத்ைாள் சுதைதக மிகவும் எரிச்சலுற்ோள். பிேகு அழுது பகாண்டு
கீ தழவிழுந்ைாள்.
சுைன்மன் உண்தமயில் ைன் மூத்ை மதனவியான அவளிைம் அைிக அன்பு தவத்ைிருந்து கூை,
சுதைதகயிைத்ைில் குசுதம மரியாதையாக நைந்துங்கூை சுதைதகயின் மனத்ைில் ஏதைா ஒரு வருத்ைம் குடி
பகாண்டிருந்ைது. அதைக் கண்ை குசுதம ஒரு நாள் அவதளப் பார்த்து நீ ஏன் இப்படியிருக்கிோய்? உன்
மருகி உன் மகன் என்ே எண்ணமில்தலயா உனக்கு? கணவதரா உன் மீ து அன்பு தவத்ைிருக்கிோர்
இப்படியிருந்தும் நீ வருந்துவைற்குக் காரணம் என்ன? என்று தகட்ைாள் ஆனால் சுதைதகயின்
தகாபந்ைணியவில்தல அவள் குசுதமயின் தகள்விக்குப் பைில் எதுவும் பசால்லவில்தல குசுதம
கண்ண ீர்விட்டு அழுைால் ஒழியத் ைன் துக்கமானது சிேிதும் ைணியாது என்று சுதைதக கருைினாள் அைற்கு
என்ன பசய்யலாம் என்பதைதய அவள் அடிக்கடி தயாசித்துக் பகாண்டிருந்ைாள். அைன் முடிவாக
எப்படியாவது ைன் சக்களத்ைியின் மகனான சுப்பிரியதன மட்டும் பகான்றுவிை தவண்டும் அைற்கு தமல்
நைப்பது நைக்கட்டும்? என்று ைீர்மானித்ைாள்.

ஒருநாள் குசுதமயின் குமாரனும் மருமகளும் தூங்கிக்பகாண்டிருக்கும் தபாது குமாரன் சுப்பிரியதனச்
சுதைதக அரிதகயால் பல துண்டுகளாக பவட்டி, அப்பபாழுதை ஒருவரும் அேியாைவாறு அவற்தே
எடுத்துக் பகாண்டு, குசுதம சிவபூதஜ பசய்ை
லக்ஷம் சிவலிங்கங்கதளயும் விடுத்ை அந்ைத் ைிருக்குளத்ைில் ஒரு பக்கத்ைில் பகாட்டிவிட்டு வட்டிற்கு
ீ
வந்து ஒன்றும் அேியாைவதளப் தபாலச் சயனித்துக்பகாண்டிருந்ைாள். பபாழுது விடிந்ைது குசுதம விழித்து
எழுந்து ஸ்நானம் பசய்து வட்டு
ீ
தவதலகதள முடித்து சிவபூதஜயில் ஈடுபட்ைாள் அவள் கணவன்
சுைன்மனும் எழுந்து ஸ்நானம் பசய்து நித்ய கருமம் சிவபூதஜ முைலானவற்தேச் பசய்து

பகாண்டிருந்ைான். மூத்ை மதனவி சுதைதகயும் எழுந்ைாள். ைினமும் வருத்ைமாய் இருப்பது தபால இராமல்
மனத்ைிருப்ைியாக வட்டு
ீ
தவதலகளில் முதனந்ைாள். மருமகள் நித்ைிதர பைளிந்து எழுந்து பக்கத்ைில் ைன்
கணவனான சுப்பிரியதன காணமலிருப்பதையும் இரத்ைம் சிந்ைியிருப்பதையும் அவயங்கதளத் துண்டித்ை
துண்டுகளிற் சில கீ த ழ விழுந்து கிைப்பதையும் கண்டு அலேித் துடித்து மிகவும் துக்கத்துைன் ைன்
மாமிதய கூப்பிட்டு உன் மகன் எங்தக? பக்கபமல்லாம் இரத்ை மயமாக இருப்பது ஏன்? அவயவத்துண்டுகள்
காணப்படுவது ஏன்? என்று பைேினாள் மூத்ைாள் அதைக்தகட்டு உள்ளூரச் சந்தைாஷப் பட்டும் பவளிதய
காட்டிக் பகாள்ளாமல் ஐதயா! அப்படியா! முடிந்ைது என்று தமலுக்கு அழுைாள். இதளயாள் குசுதம ைன்
மருமகளின் முதேப்பாட்தைக் தகட்டுங்கூைச் சிவபூதஜதய விைாமல் பசய்து ைியானத்ைில் இருந்ைாள்.
எனதவ ைியானத்தைக் தகவிைாமலும் மனமிதளயாமலும் இருந்ைாள் சுைன்மனும் ைன்

சிவத்ைியானத்துைன் சிவதயாகத்ைில் இருந்ைான் அவர்களது சிவத்ைியானம் முடிவைற்கு இரண்டு ஜாமங்கள்
ஆயின. அவர்கள் இருவரும் புத்ைிரன் மடிந்து தபானதைத் பைரிந்து பகாண்டு ; சிேிதும் துக்கப் பைாமல்;
இதுவதர நாம் யாதர உபாசதன பசய்து வந்தைாதமா , அவதர நம்தமத் ைிருப்ைி பசய்ய நம் புத்ைிரதன
எழுப்பித்ைரதவண்டும்! என்று கருைி மனந்ைளராமல் இருந்ைார்கள் அவ்விைம் அண்ணலான சிவபபருமான்
நம்தம இரட்சிக்கா விட்ைால் நமது கர்மானுசாரம் இவ்வளதவ என்று எண்ணிக் பகாள்தவாம் மலர்

பகாய்பவன் கட்டிக் பகாடுத்ை மாதலயானது சிேிதுதநரத்ைில் வாடி விடுமானால் அைன் ைன்தம அதுதவ
என்று எண்ணுவது தபால என்று நிதனத்து மவுனமாக இருந்ைார்கள். குசுதம வழக்கம் தபாலத் ைான்
பூஜித்ை லிங்கங்கதள எடுத்துக் பகாண்டு ைிருக்குளத்துக்குப் தபாய் அைில் அவற்தே விட்டுவிட்டு ,
வட்டுக்குத்
ீ
ைிரும்பிக் பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது மூத்ைாளால் துண்டித்து, எேியப்பட்ை புத்ைிரன் அந்ைக்
குளத்ைில் உயிர் பபற்று எழுந்து அம்மா! நானும் வருகிதேன். நான் இேந்து பிதழத்தைன் என்று கூவினான்
அதைக் தகட்ைதும் குசுதம முன்பு தபாலதவ மகிழ்ந்ைாள் அப்தபாது சிவபபருமான் அவள் முன்பு தைான்ேி
நான் உனக்கு வரம் ைருகிதேன். உன் மகதன மூத்ைாள் சுதைதகதய பகான்ோள் நான் அவதன
உயிர்ப்பித்துக் பகாடுத்தைன் அந்ைச் சுதைதகதய எனது ைிரிசூலத்ைால் சஞ்காரஞ் பசய்கிதேன் என்ோர்.
அப்தபாது குசுதம சர்தவஸ்வரா! அவள் என் அத்தை என் கணவரின் பத்ைினி, எனக்கு மூத்ைவள் அபகாரஞ்
பசய்ைவர்களுக்கு உபகாரஞ் பசய்வதை உயர்தவத் ைரும், ைங்களது ைரிசனத்ைாதலதய அவளது பாவங்கள்
எல்லாம் ஒழியும். அவளுக்கு நல்ல புத்ைி உண்ைாக்கும். அவளுக்கு ைீங் கு பசய்வது யுக்ைம் அல்ல!
என்ோள் அவதளச் சிவபபருமான் தநாக்கி குசுதமதய! இனி ஏதைனும் வரம் தவண்டுமானால்
தகட்டுக்பகாள் என்ோர். அைற்கு குசுதம எம்பபருமாதன! எனக்கு வரம் பகாடுப்பைானால் ைாங்கள்
உலகங்கதளக்காத்ைருள்வைற்காக இத்ைதகய சுந்ைரவடிவத்தைாடு இவ்விைத்ைிதலதய தகாயில் பகாண்டு
எழுந்ைருளியிருக்க தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்ைாள் சிவபபருமானும் அவ்வாதே உன் பபயரால்

குசுதமஸ்வரன் என்ே பபயரில் இங்கு எழுந்ைருளுகிதேன் நீ சிவலிங்கங்கதள விடுத்ை இந்ைத் ைைாகதம
ஓர் ஆலயமாகுக! உங்களுக்கு ஒருவதன புத்ைிரன் அவன் மூலமாக இந்ை வமிசத்ைில் அதநக புத்ைிரர்கள்
உண்ைாகி, அவர்கள் ைீர்க்க ஆயுதள உதையவர்களும் வித்துவான்களும், புத்ைிமான்களும் ைனவான்களும்
யாகாைிகாரிகளும் மதனவி; புத்ைிரர்களுைன் கூடியவர்களுமாக விளங்குவார்கள் உன் வமிசம்
விருத்ைியதைக என்று வரம் பகாடுத்து சிவலிங்கரூபமதைந்து குசுதமஸ்வரர் என்ே பபயரால் அந்ைத்
ைிருக்குளத்தைதய ைிருக்தகாயிலாகக் பகாண்டு எழுந்ைருளியிருக்கிோர். சுைன்மனும் குசுதமயும்
சுதைதகதய அதழத்து சிவபபருமாதனயும் பார்வைிதைவிதயயும் நூற்போரு பிரைக்ஷிணம் பசய்யச்
பசால்லி; அவள் தகயால் சிவபூதஜ பசய்வித்து சிவாநுக்கிரகத்ைால் அவள் மனைிலிருந்ை பபாோதமதய
தபாக்கடித்து யாவரும் சுகித்ைிருந்ைார்கள் இத்ைதகய பிரைாபத்தையுதைய குசுதமஸ்வரதரத்

ைரிசித்ைவுைதனதய சகல பாபங்களும் ஒழியும்; சுக்கிலபக்ஷத்துச் சந்ைிரன் தபாலச் சம்பத்துக்கள்
விருத்ைியதையும்
முனிவர்கதள! இதுவதரயில் நீங்கள் தகட்ை தஜாைிர் லிங்கங்களின் சரிைங்கதளச் பசான்தனன்.
இவ்வாறு சூைபுராணிகர் பசான்னதும் சவுனகாைி முனிவர்கள் அவதர தநாக்கி மகாத்மாதவ! ைாங்கள்
கூேிய சரிைங்கதளக் தகட்டு நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியதைந்தைாம். ஆயினும் தமலும் தமலும்
சிவசரித்ைிரங்கதளதய நாங்கள் தகட்க விரும்புகிதோம் என்ோர்கள். சூைமுனிவர் ஆனந்ைமயமாய்ச்
சிவத்ைியர்னஞ் பசய்து பசால்லத் பைாைங்கினார்.
57. இரணியாக்ஷன், இரணிய கசிபு கதைகள்
முனிவர்கதள! சிவபபருமானின் ைிவ்ய கல்யாணகுணங்கதள வருணித்துச் பசால்ல யாராலும் முடியாது.
ஆகாயத்ைிலிருக்கும் நக்ஷத்ைிரங்கதளயும் உலகத்ைில் இருக்கும் மணதலயும் மதழத்துளிகதளயும்
எண்ணி முடித்ைாலும் முடித்து விைலாம். சிவபபருமானின்லீலா விதநாைங்கதளயும் குணங்கதளயும்
கணக்கிை யாரும் வல்லவரல்லர். ஆயினும் நீங்கள் அதனவருதம என்தன விரும்பிக் தகட்பைால் என்
புத்ைிக்குத் தைான்ேியவதரயில் என் குருநாைரான வியாசபகவான் எனக்குச் பசான்னது தபாலச்
பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள். முன்பு ஒரு காலத்ைில் நரசிங்க ரூபம் எடுத்ை மகாவிஷ்ணுவானவர் இரணிய
கசிபதனச் சங்கரித்தும் ைமது தகாபாக்கினி ைணியாமல் எவ்பவௌர் எத்ைதகய ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்தும்
அைங்காமல் இருந்ைார் அதைக் கண்ை தைவர்கள் அதனவரும் சிவபபருமாதனப் பிரார்த்ைித்ைார்கள்
சிவபபருமான் சரபரூபம் அதைந்து நரசிங்கத்தைக் கண்ை மாத்ைிரத்ைில், நரசிங்கம் சில பபருமானிைத்ைில்
ஐக்கியமதைந்ைது. இவ்வாறு சூைபுராணிகர் கூேியதும் தநமிசாரணிய வாசிகள் அவதர தநாக்கி ,
ஞானமூர்த்ைிதய! நரசிங்க அவைாரச் சரித்ைிரத்தை எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள்
சூைமுனிவர் அதைச் பசால்லத் பைாைங்கினார். ஒரு காலத்ைில் மகாலக்ஷ்மி மகாவிஷ்ணுதவப் பார்த்து

சுவாமி! ைங்கள் ைிருவுருவம் இத்ைதனச் சவுந்ைர்யமாகவும் மிகவும் தகாமளமாகவும் இருக்கிேதை
இத்ைதகய சரீரத்தைாடு ைங்களால் எப்படி தபார் புரிவைற்கு இயலும்? என்று தகட்ைாள். அைற்கு ைிருமால்
பபண்தண! நீ விரும்பினால் நான் தபார் புரிவதை விதரவில் பார்ப்பாய்! என்று பசான்னார்.
அவருதைய துவாரபாலகர்களான ஜய விஜயர் என்னும் இருவர் முன்பபாரு சமயம் சனத்குமார முனிவர்
முைலானவர்கதளாடு தபாராடிய தபாது மகாவிஷ்ணு அங்தக பசன்று, நீங்கள் இம்முனிவர்கதள

வழிமேித்ைது ைவறு என்று ைடுத்து முனிவர்கதள தநாக்கி, நீங்கள் துவாரபாலகர்கதளச் சபிக்கலாமா?
அதுவும் அவர்கள் ைங்கள் பைவிதய இழந்து உலகில் பிேந்து துன்புறும்படிச் சபிக்கலாமா? அவர்களுக்கு
நீங்கள் அனுக்கிரகம் பசய்ய தவண்டும் என்ோர். முனிவர்கள் ைிருமாதலப் பார்த்து பரமாத்மாதவ! இவர்கள்
உன்தன பக்ைி பசய்வைான ஜன்மங்கள் எடுத்ைால் ஏழு பிேவிகளிலும் உன்தன பதகபகாள்வைான
பிேவிகதள எடுத்ைால் மூன்று பிேவிகளிலும் மீ ண்டும் ைங்கள் பைவிகதள அதைந்து உன்னிைம் வந்து
தசர்வார்கள், இைில் இவர்கள் விரும்புவது எதுதவா, அதை இவர்கள் அதையட்டும் என்ோர்கள். அைற்கு
துவாரபாலகர்களான ஜய விஜயர்கள் இருவரும் நாங்கள் ஏழு பிேவிகள் வதரயில் ஸ்ரீலக்ஷ்மிபைிதயப்
பிரிந்ைிருக்க மாட்தைாம். ஆதகயால் மூன்று பிேவிகள் வதர அவதரப் பதகத்ைாயினும் எங்கள் பைவிதய
அதைகிதோம் என்ோர்கள். அவர்களது விருப்பதம விஷ்ணுவின் விருப்பமாக இருந்ைது. உைதன ஜய

விஜயர்கள் ைங்கள் பைவியிலிருந்து நீங்கி உலகத்ைில் காசிபரது வம்சத்ைில் ஹிரண்யாக்ஷன் , ஹிரண்யகசிபு
என்ே இராட்க்ஷைர்களாகப் பிேந்ைார்கள். சனகாைி முனிவர்கள் முைலிய நால்வரும் பிரகலாைன்
முைலியவர்களாகத் தைான்ேினார்கள். ஸ்ரீவிஷ்ணுதவ ஹிரண்ய கசிபதனச் சங்கரித்து சாப
விதமாசனமதையச் பசய்வைற்காக நரசிங்க ரூபபமடுத்து வந்ைார். தவபோரு பிேவியில் அவர்கதள,
இராவண கும்பகர்ணர்களாகப் பிேந்ைார்கள். அப்தபாது நரசிங்க மூர்த்ைிதய ைசரை குமாரன் ஸ்ரீராமனாக
வந்ைார். அந்ை அவைாரத்ைின் தபாது சனகாைி முனிவர்கதள விபீஷணர் முைலியவர்களாகப் பிேந்ைார்கள்
தைவர்கதள சுக்ரீவ, அங்கைாைி வானர வரர்களாக
ீ
வந்ைார்கள். மூன்ோவது பிேவியில் அத்துவாரபாலர்கதள
சிசுபால ைந்ை வக்கிரர்களாகத் ைமதகஷன் என்ே அரசர் குலத்ைில் பிேந்ைார்கள். அப்தபாது விஷ்ணு
மூர்த்ைிதய கிருஷ்ண அவைாரபமடுத்ைார். அப்தபாது சனகாைி முனிவர்கள் அக்குரூரர் முைலியவர்களாகத்
தைான்ேினார்கள். இனி பாபங்கதள ஒழிக்கத் ைக்கைான நரசிங்கமூர்த்ைியின் சரித்ைிரத்தை உங்களுக்கு
பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
முனிவர்கதள! ஹிரண்யாக்ஷன் இதளஞனாக இருக்கும்தபாதை விதளயாைலுக்காகச் சூரியதன
அதழப்பான். அவன் காடுகளிலுள்ள சிங்கங்கதளயும் மையா தனகதளயும் பிடித்து அவற்ேின் மீ து ஏேிச்
சவாரி பசய்வாதன ைவிரச் சாைாரணக் குைிதரகள் மீ து ஏேிச் சவாரி பசய்வைில்தல. சண்தை பசய்ய
விரும்பினால் சிங்கம் முைலிய துஷ்ை மிருகங்களுைன் சண்தை பசய்வான் இத்ைதகய பலபராக்
கிரமசாலியாக இரண்யாக்ஷன் இருந்ைைால் அவன் தைவர்கதளத் துன்புறுத்ை தவண்டும் என்று
நிதனத்ைான். சாமானிய அரக்கர்கதளப்தபால அடிப்பதும் பீடி ப்பதும் தவைியர்கதளயும் யாகங்கதளயும்
அழிப்பதும் சரியல்ல என்று எண்ணி, உலகத்தைதய ஒரு பாதயப் தபாலச் சுருட்டி, நாயானது மாவு

முட்தைதய வாயில் கவ்விக் பகாண்டு அனாயாசமாக ஓடுவது தபால இரண்யாக்ஷன் பூமிதயதயச்
சுருட்டி வாயில் கவ்விக் பகாண்டு ஜலத்ைினுள் மூழ்கியிருந்ைான். அைனால் பிரமதைவர் மிகவும் வருத்ைம்
அதைந்து, விஷ்ணுமூர்த்ைிதயத் துைித்ைார். விஷ்ணு அவருதைய நாசியிலிருந்து வராக உருவத்தைாடு
அவைரித்து, விதரவில் விருத்ைியதைந்து, அங்கிருந்து உலகத்தை மீ ட்கச் பசன்ோர், உலக முழுவதும் நீர்
மயமாக இருப்பதைக் கண்டு அைில் பிரதவசிக்க நிதனத்ைார்.
ஸமுத் பந்நஸ்ைைா விஷ்ணுர் நாஸார ந்த்ராச்ச ப்ரஹ்மண:
வராஹம் ரூபமாஸ் ைாயக்ரதமண விருத்ைி ைாங்கை; வராஹ உவாச
யாவச்ச யுத்யைதைந ைாவஜ் ஜலவிதசஷணம்

கர்ை வ்யஞ்சத் வயாசாத்ர இத்தய வங்க்த்ய தைமயா
ைைஸ் சாஞ்ஜலிநாதைந ஜலந்நீத்வா முதகைைா
பீைஞ்சறு ஷிணாைாவத் யாவத் யுத்ைம் ஸமாப்யதை!

அப்தபாது நாரை முனிவர் சந்ைியாவந்ைனம் பசய்து பகாண்டிருப்பதைப் பார்த்ைார். அவர் அங்கு வந்து
வராஹ மூர்த்ைிதய பார்த்து நான் சந்ைியாவந்ைனம் பசய்ய உத்ைரவளிக்க தவண்டும் என்ோர்.
வராஹமூர்த்ைி அவதரப் பார்த்து நாரைதர! நான் ஹிரண்யாக்ஷதனக் கண்டு அவனுைன் சண்தை பசய்து
அவதனச் சங்கரிக்கும் வதரயில், இந்ை ஜலத்தை உலர்த்துவிக்க தவண்டும். இது உம்மாதலதய பசய்யத்
ைக்கது? என்ோர் நாரை முனிவர். அைற்கு இணங்கி, ைமது இருகரங்களாலும் ைண்ண ீதர எடுத்து ைன்வாயிற்
பபய்து பகாண்டு வராஹமூர்த்ைிக்கும் ஹிரண்யாக்ஷனுக்கும் தபார் முடியும்வதர தவத்துக்

பகாண்டிருந்ைார். பிேகு வராக மூர்த்ைி ஹிரண்யாக்ஷதனக் கண்டு பிடித்து அைனுைன் ஜலத்ைில் (நாரைர்
சமுத்ைிர பானஞ்பசய்து மிகுந்து தசற்றுைன் கலந்ை ைண்ண ீரில்) ஐந்நூறு ஆண்டுகளும், உலகத்ைில் ஐந்நூறு
ஆண்டுகளும் பபரும் தபார் பசய்து அவதனச் சங்கரித்து பூமிதய மீ ட்டுத் ைம் வாயிதலதய எடுத்துக்
பகாண்டு வந்து பிரமனிைம் ஒப்பதைத்து விட்டுத் ைம் ைிருவுருதவ மதேத்ைார்.
விஷ்ணுமூர்த்ைியால் ஹிரண்யாக்ஷன் இேந்ைான் என்ே பசய்ைிதய அேிந்ை ஹிரண்யகசிபன் ைன்
ைம்பிதயக் பகான்ே விஷ்ணுதவச் சங்கரித்து ைன் துக்கத்தைபயாழிக்க கருைினான். எனதவ அவன்
பிரமதைவதனக் குேித்துப் பத்ைாயிரம் ஆண்டுகள் கடுந்ைவம் பசய்ைான். அைனால் அவன் மீ து மரங்கள்
முதளத்து நாற்புேங்களிலும் கிதளத்துப் பபருவனமாயிற்று. அம்மரங்களில் பலவதகப் பேதவகள்
கூடிகட்டி வாசஞ்பசய்து முட்தையிட்டுக் குஞ்சுகள் பபாரித்ைன. ஆயினும் ஹிரண்யகசிதபா ைன்
ைவத்ைிலிருந்து நீங்கவில்தல அவனது ைவாக்கினி, தைவதலாகத்தையதைந்து பகாளுத்ைியது. தைவர்கள்
அந்ை அனதலத் ைாங்க முடியாமல். பிரமதைவனிைம் பசன்று ஹிரண்யாக்ஷன் உம்தமக் குேித்து
கடுந்ைவம் பசய்கிோன். நீங்கள் சும்மா இருப்பது சரியல்ல அவனது ைவச் சுவாதலயால் நாங்கள் அழிவுே
தநரிடும் என்று பசால்லி முதேயிட்ைார்கள். அைனால் பிரமதைவர் ஹிரணியனுக்கு வரங்பகாடுக்க
நிதனத்து, அவன் முன்பு தைான்ேி, உனக்கு தவண்டிய வரம் என்ன? என்று தகட்ைார். அைற்கு
ஹிரண்யகசிபன் சிருஷ்டிகர்த்ைாதவ! உமது பதைப்பான இந்ை உலகத்ைில் எவன் ஒருவனும் எத்ைதகய
ஆயுைத்ைாதலா இரவிதலா பகலிதலா என்தனக் பகால்லக்கூைாது இத்ைதகய வரதம எனக்கு தவண்டும்
என்ோன். பிரமதைவர் அவ்வாதே வரங்பகாடுத்து விட்டுத் ைம் உலதகயதைந்ைார். ஹிரண்யகசிபன்
தசாணிைபுரிதய அதைந்து சகல தைத்ைியர்கதளயும் ைிரட்டி, அசுரர்கதள! நீங்கள் அதனவரும் எம்

கட்ைதளக்கு அைங்கி இருக்கதவண்டும். அவ்வாேில்தலபயன்ோல் சங்காரம் பசய்துவிடுதவாம். எம்
கட்ைதளக்கு அைங்கியவர்கதளக் காப்பாற்றுதவாம் சுவர்க்கதலாகம் மத்ைியதலாகம் ஆகிய அதனத்தும்
எங்களால் பஜயிக்கப்பட்ைன. ைிரிதலாகங்கதளயும் ைன் வசமாக்கிய ஹிரணியகசிப மஹாராஜன்
ஏகச்சக்கராைிபைியாக விஷ்ணுத் துதவஷத்துைன் அரசு பசய்து விருகிோன். இனி எங்கும் யாக
காரியங்கதள யாரும் பசய்யக்கூைாது என்று யாவரும் அேிய முரசதேயுங்கள் அதுதபாலதவ
சுவர்க்கத்ைிலும் பாைாலத்ைிலும் மற்ே உலகங்களில் எல்லாம் தகப்பற்ேப்பட்ைன. தபார்புரிய விரும்புதவார்
தபார் பசய்ய வரலாம். சரணாகைி என்று வந்ைவர்கதள நாங்கள் காப்பாற்றுதவாம் என்று முரசதேயுங்கள்
என்ோன். அவர்களும் அவ்வாதே மூவுலகங்களிலும் பசன்று யாவரும் அேிய முரசு அதேந்ைார்கள்.
இவ்வாறு ஹிரண்யகசிபன் எவரும் எைிர் இன்ேி ஆட்சிபுரிந்து வந்ைான்.

சிேிது காலத்ைிற்பகல்லாம், விஷ்ணுத் துதவஷங் பகாண்ை ஹிரண்யகசிபனுக்கு விஷ்ணு பக்ைியுதைய
பிரகலாைன் என்னும் புத்ைிரன் ஒருவன் பிேந்ைான். அந்ைச் சிறுவன் பிள்தளதமத்ைனத்ைால் வாய்விட்டு
அழும்தபாது விஷ்ணுவின் ைிருநாமங்கதளதய கூறும் இயல்தபயுதையவனாக இருந்ைான். அவன் ஐந்து
வயதையதைந்ைவுைன் ஹிரணியகசிபன் சகல வாத்ைியங்களும் முழங்க அசுரர் தசதனகள் புதைசூழ
அவனுக்கு வித்ைியாப்பியாசம் பசய்விக்க தவண்டி அசுரகுருவின் வட்டுக்குக்
ீ
பகாண்டு தபாய்ச் தசர்த்து ,
அவனுக்கு வித்ைியாப்பியாசம் பசய்விக்கும்படிக் கட்ைதளயிட்ைான். அசுரகுரு வழக்கம் தபால; அந்ைச்
சிறுவதனப் பார்த்து முைலில் ஹிரண்யாய நம என்று பசால்லும்படிச் பசால்ல பிரகலாைன் ஓம நதமா
நாராயணாய என்று பசான்னான். உபாத்ைியாயர், அப்பா குழந்ைாய்! அப்படிச் பசால்லாதை!

சர்வதலாகங்களுக்கும் மகாப் பிரபுவாகிய உன் ைந்தையின் பபயதரதய முைலில் தைாத்ைிரஞ் பசய்ய
தவண்டும் என்ோர். பிரகலாைன் மீ ண்டும் அப்படிதய பசால்ல அசுரகுரு ஹிரண்யகசிபதனப் பார்த்து;
அசுதரஸ்வரா! இது முைல் நாளாதகயால் இதுவதரயில் இருக்கட்டும். நாதளயத்ைினம் நான்
கற்பிக்கிதேன் சிறுவனும் சரியாகச் பசால்லுவான் என்ோர். ஆனால் பிரகலாைதனா இன்ேல்ல நாதளயல்ல
என்தேக்கும் நான் விஷ்ணு நாமத்தைத் ைவிர தவறு எதையும் பசால்ல மாட்தைன் என்ோன் அசுரர்கள்

பிரகலாைதன வட்டுக்கு
ீ
அதழத்துச் பசன்ோர்கள். சில ைினங்கள் பசன்ே பிேகு, ஒரு நாள் ஹிரண்யகசிபன்
ைன் மகதன அதழத்து பைாதை மீ து உட்காரதவத்துக் பகாண்டு குழந்ைாய் பிரகலாைா! இதுவதரயில்
என்ன வாசித்ைாய்? அதைச் பசால் என்ோன். அைற்குப் பிரகலாைன் நான் ஓம் நதமா நாராயணாய என்று
படித்தைன்; என்ோன். உைதன ஹிரணியகசிபன் அளவிலாை தகாபம் பகாண்டு உபாத்ைியாயதர அதழத்து
வரச் பசய்து என் பிள்தளக்கு என்ன கற்பித்ைாய்? என்று குமுேினான்.
அசுரகுரு அைிபா! உம் புத்ைிரனால் என் பள்ளி மாணவர்கள் எல்தலாருதம பகாடியவராயினர். இது
என்னால் ஆகத் ைக்கது அல்ல இவன் எனக்கு அைங்கமாட்ைான்! என்று உபாத்ைியாயர் பசால்லிவிட்ைார்.
அைன் பிேகு ஹிரணியன் ைன் மதனவியான கயாதுதவக் கூப்பிட்டு உன் பிள்தள படித்ைதைக் தகட்டுக்
பகாள்! அைற்கு ஏற்பத் ைண்ைதன பகாடு; என்ோன். கயாது ைன் பசல்வதனக் கூப்பிட்டு குழந்ைாய்!
இனிதமல் ஹரிநாமத்தைச் பசால்லாதை! உன் ைந்தை மூவுலகங்களுக்கும் ைதலவராக இருக்கிோர் உன்
சம்பத்து எப்படிப்பட்ைது? அசுரர்கள் எவ்வளவு கவுரவமானவர்கள்? இதை விட்டு விட்டு ஹரி நாமத்தை ஏன்
விரும்புகிோய்? என்ோள். அைற்குப் பிரகலாைன் ைாதய! நீ என்ன பசான்னாலும் பயன்பைாது. ஒருதபாதும்
நான் விஷ்ணுவின் நாமத்தை மேக்கதவமாட்தைன். ஒரு யாதன ைன்தனக் பகாசு கடிக்கும் என்று பயந்து
அரசனின் மாளிதகதய விட்டுப் தபாய் விடுமா? இந்ை நீ சன் ஹிரணியனின் வலிதம எவ்வளவு?

ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் வலிதம எவ்வளவு? இதையேியாமல் நான் ஹரி பக்ைிதய விட்டு விடுதவனா? நாவினால்
விஷ்ணுதவத் துைிப்பதும், காதுகளால் ஹரிநாமங்கதளக் தகட்பதும். ைதலயால் விஷ்ணுதவ
வணங்குவதும். தகயால் பூஜிப்பதும். பாைங்களால் வலம் வருவதுமாக என்னுதைய
அவயவங்கதளபயல்லாம் விஷ்ணுமூர்த்ைிக்தக சமர்ப்பித்து, அவருதைய கிருதபதய அதையதவ நான்
விரும்புகிதேன். எது நைந்ைாலும் நைக்கட்டும் நான் ஹரிநாமத்தை விைமாட்தைன் என்று ைீர்மானமாகச்
பசான்னான். அவன் ைாய் பபருந்துயரத்துைன் அவதனத் ைன் கணவனிைம் அதழத்துச் பசன்று இவன்
எனக்கு அசாத்ைியனாகயிருக்கிோன்! என்ோள். ஹிரணியன் தகாபங்பகாண்டு அதமச்சர்கதள அதழத்து
மந்ைிரிகதள! நமது அசுர குலத்துக்தக ஒரு பநருப்பு புத்ைிரனாகப் பிேந்ைது குலத்துக்தக விதராைியான
இந்ைச் சிறுவதன எந்ை வதகயிலாவது பநருப்பிலிட்தைா, ஆயுைங்களால் துண்டித்தைா, விஷமூட்டிதயா,

ஜலத்ைில் மூழ்கடித்தைா பகான்று விடுங்கள். இவதன விஷ்ணுதவ விட்டு விடுகிோனா அல்லது உயிதர
விட்டு விடுகிோனா என்று பார்ப்தபாம் என்று கட்ைதளயிட்டு அவர்கள் வசம் பிரகலாைதன ஒப்புவித்ைான் ,
அவர்கள் அரசன் இட்ை கட்ைதளப்படிதய பிரகலாைதனப் பலவிைமாகவும் ைண்டிக்கலானார்கள்.
அதமச்சர்கள் பிரகலாைதன அதழத்துச் பசன்று ைண்ைலாளர்களால் பநருப்பில் இடுவித்ைனர். ஆனால்
அந்ை பநருப்தபா பிரகலாைனுக்குக் குளிர்ந்ைிருந்ைது. பிேகு அவதன ஜலத்ைில் வசி
ீ பயேிந்ைார்கள் உைதன
ஜலம் இருந்ை இைம் தமைாயிற்று. மதலகளின் உச்சியிலிருந்து பிரகலாைதன உருட்டி விட்ைார்கள். அது
பிரகலாைனுக்குப் பஞ்சு பமத்தை தபாலிருந்ைது அவனுக்கு விஷ மூட்டினார்கள் அது அமிர்ைமயமாக
இருந்ைது. ஆயுைங்களால் அவதன அடித்ைார்கள் அதவ ஹரிநாமத் ைியான பலத்ைால் புஷ்பங்கள்

தபாலிருந்ைன. அவர்கள் அவனுக்கு அளித்ை ைண்ைதனகள் எல்லாதம பயன்பைாமற் தபாயின. பிரகலாைன்
தமலும் தமலும் ஹரிநாமப் பஜதனதயாடு மகிழ்ச்சியாக இருந்ைான். அதமச்சர்கள் அதனவரும்
பிரகலாைனுக்கு ைாம் பசய்ை ைண்ைதனகள் பயன்பைவில்தலதய என்பைால் துக்கமும் அவனுக்குத்
துன்பமுண்ைாக வில்தலதய என்பைால் வியப்பும் அதைந்ைார்கள். அசுர ராஜனிைம் இந்ை நிதலதய
எப்படிச் பசால்வது என்று தயாசித்து பகாண்டிருந்ைார்கள் அப்தபாது பிரகலாைன் அவர்கதளப் பார்த்து
நீங்கள் எப்படிக் கஷ்ைப்படுத்ைினாலும் எனக்கு ஒரு வருத்ைமும் உண்ைாகாது ஏபனன்ோல் விஷ்ணுவிற்கு
ஜலதம சயனஸ்ைானம் அது என்தன என்ன பசய்யும்? அக்கினிதய விஷ்ணுவின் ைிருவாய். விஷமும்
லக்ஷ்மியும் ைிருப்பாற்கைலில் பிேந்ைதவ, விஷதமா என் மாமன் ஹிரணியாக்ஷனால் துன்புற்ே பூமியானது
விஷ்ணுமூர்த்ைியால் சுகம் பபற்ேது அதுவும் என்தன ஒன்றுஞ் பசய்யாது. உலகம் முழுவதும் நானும்

நீங்களும் பராைீ னமுதையவர்கள் என்தன உங்களால் யாது பசய்ய முடியும்? என்ோன். அதைக் தகட்ைதும்
அதமச்சர்கள் முகம் தசார்ந்து வருந்ைியவர்களாய் ஹிரணியகசிபனிைம் வந்து பிரபுதவ! நாங்கள்
இப்படிப்பட்ைவதனப் பார்த்ைைில்தல. தகள்விப்பட்ைதும் இல்தல இவதன இனித் துன்புறுத்துவைால் ஒரு
பயனும் இல்தல; நல்ல வார்த்தைகளால் இவதனச் சுவாைீன ம் பசய்து பகாள்ளுங்கள் என்று
ஹிரணியனுக்குச் பசான்னார்கள். ைாங்கள் அவனுக்கு அளித்ை ைண்ைதனகதளபயல்லாம்
எடுத்துதரத்ைார்கள்.

அைனால் ஹிரணியன் ைன் புத்ைிரதனத் ைன் வசப்படுத்ை எண்ணி யாதன, குைிதர, தைர், பல்லக்கு முைலிய
வாகனங்கதளக் பகாடுத்தும் ைன் அரியதணயில் அமர்த்ைியும் மகிழ்ச்சியூட்டினான் அப்தபாதும் பிரகலாைன்
ஹிரிநாமத்தை உச்சரிப்பதை விைவில்தல ஏபனனில் சம்சார சுகத்தை பவறுத்ை சுத்ை ஞானிகள் உலக
சுகங்கள் எல்லாவற்தேயும் துரும்பாக நிதனத்து. பகவத் பக்ைி பசய்வதைதய பபறும்தபறு எனக்
பகாள்வார்களாதகயால் பிரகலாைன் ஹரி நாமஸ்மரதணதயதயப் பபரிைாகக் கருைி வந்ைான்.

ஹிரண்யனின் உபசாரங்கள் பிரகலாைதன எவ்வதகயிலும் ைிருப்ைிப் படுத்ைவில்தல; அைனால்
ஹிரணியன் மீ ண்டும் அசுர குருதவ அதழத்து இனி இவதனத் ைண்டித்து வித்ைியாசப்பியாசம் பசய்து
பகாண்டு வருக! என்று விடுத்ைான் அசுர குரு பிரகலாைதனப் பார்த்து அப்பா குழந்ைாய்! நீ இங்குள்ள
பிள்தளகதளாடு கூடி விதளயாடிக் பகாண்தை வாசிக்கலாம். உன் ைந்தை அகண்ை ஐஸ்வரியத்தையும்
மூன்று உலகங்கதளயும் அரசு பசய்கிோர் அவருக்குப் பிேகு இவற்ேிற்பகல்லாம் நீ தய அைிகாரி
எங்களுக்பகல்லாம் நீத ய அரசன். இந்ைப் பிள்தளகளுக்பகல்லாம் நீ தய ஆசிரியனாக இருப்பாயாக! என்ோர்.
அப்படியானால் நான் இந்ைச் சிறுவர்களுக்குப் பாைஞ் பசால்லிக் பகாடுக்கிதேன் என்று பிரகலாைன்
கூேிவிட்டு நாராயணாய நம என்று மாணவர்களுக்குச் பசால்லிக் பகாடுத்ைான். பிரகலாைன்

அச்சிறுவர்கதள பயல்லாம் அந்ைரங்கமானபவாரு இைத்ைிற்கு அதழத்துச் பசன்று ைாய் இல்தல!
ைந்தையில்தல உேவினர் இல்தல சதகாைரர்கள் இல்தல நண்பர்களில்தல மதனவியும் இல்தல.
இவர்கள் எல்லாம் சம்சார சுகத்தையன்ேிப் பிரமானந்ை சுகத்தைக் பகாடுக்கவல்லவர்கள் அல்ல சாஸ்வை
சுகம் தவண்டுமானால் விஷ்ணுமூர்த்ைிதயச் தசவித்தை அதைய தவண்டும் என்று ைத்துவ உபதைசம்
பசய்ைான் அதைக்தகட்ைதும் மாணவர்கள் மிகவும் உற்சாகத்துைன் நாராயண ஸ்மரதணதய பசய்து
பகாண்டிருந்ைார்கள் அதைக் கண்ைதும் அசுரகுரு ,. அப்பிள்தளகதளப் பார்த்து பிள்தளகதள! நீங்கள் என்
பிதழப்தப பகடுப்பைற்காக ஹரிநாம ஸ்மரதண பசய்கிேீர்கள்? என்று ைண்டித்ைான் அந்ை ைண்ைதனதயப்
பபாறுக்க முடியாை பிள்தளகள் ஆசிரியருக்குப் பயந்து நாராயண நாம பாராயணத்தை விட்டுவிட்ைார்கள்
பிரகலாைன் மட்டுதம ஆசிரியரின் ைண்ைதனக்குக் பகாஞ்சுமும் பயப்பைாமல் பக்ைிதயாடு ஹரிநாம
ஸ்மரதண பசய்து பகாண்டிருந்ைான் ஆசிரியர் பிரகலாைதனப் பார்த்து ஏது நீ உன் ைந்தையின்

கட்ைதளதயக் கைந்து நைக்கிோதய உன்தனப் பலவிைங்களிலும் ைண்டிப்தபன் இனி ஹரி நாமத்தைச்
பசால்லாதை! என்ோர்.
அைற்குப் பிரகலாைன், ஐயா! நீங்கள் பசால்வது சரிதய ைந்தை பசால்தலத் ைட்டி நைக்கக் கூைாது
பரமாத்ைமான பிைா பவளிப்படும் வதரயில் சரீர சம்மந்ைியான பிைாவின் பசால்தல ஏற்றுக்
பகாள்ளத்ைான் தவண்டும். ஆனால் இந்ைப் பிைாவினால் உலகத்ைிற்கு என்ன நன்தம? சகல
உலகங்களுக்கும் சுகத்தைக் பகாடுத்து சகலபாபங்கதளயும் தபாக்கடிக்கும் ஹரிதய பரமபிைா
விளக்பகாளிதயக் கண்டு மகிழ்வபைல்லாம் சூரிதயாையம் ஆகும் வதரயில் ைான்! சூரிய உையத்ைிற்குப்
பிேகு அந்ை விளக்கினால் ஏதைனும் உபதயாகமுண்தைா ? அஞ்ஞானியாக இருக்கும் வதரயில், சுக்கில

இரத்ை சம்பந்ைமான சரீரத்துக்குப் பிைாவினால் பிரதயாஜனமுண்டு ஞானம் முைிர்ந்ை பிேகு அஞ்ஞானியாக
இருக்கும் பிைாவினால் என்ன பயன்? இது என் பிைாவுக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்ைம்! இந்ை விஷயத்தைப்
பற்ேி நான் மிகவும் ஆதலாசித்து ஆராய்ந்தைன் சரீர பிைாவாகிய ஹரணியன் என்தன அடித்ைால் ஆத்ம
பிைாவாகிய ஸ்ரீஹரி என்தனக் காப்பாற்றுவார். இவன் என் உயிதரதய வாங்கி விட்ைாலும்
வாங்கிவிைட்டும். நான் ஹரிநாம ஸ்மரதணதய விைமாட்தைன்! என்ோன்.
அசுரகுரு, மிகவும் தகாபங்பகாண்டு அவதனப் பலவிைங்களிலும் ைண்டித்ைான் அதவ சிேிதைனும்
பிரகலாைதனத் துன்புறுத்ைவில்தல சாைாரண மனிைதன ஒருவன் ைண்டிப்பைால் கஷ்ைம் வராைிருப்பது
பிரத்யக்ஷமாைலின் விதசஷபக்ைிதய விஷ்ணுவிைம் பகாண்டிருந்ை பிரகலாைனுக்குச் சிேிதைனும் ஆபத்து
வருமா? ஆசிரியர் ைன் முயற்சிகள் எதுவும் பயன் பைாைதைக் கண்டு பிரகலாைதன அவன் ைந்தையிைம்

அதழத்துச் பசன்று உம் மகதன நீ தர ஒப்புக்பகாள்ளும் என்னால் இயன்ேவதர சர்வ விைத்ைிலும் பார்த்து
விட்டு விட்தைன் இவனால் மற்ே மாணவர்களும் ஹரி நாமத்தைச் பசால்லக் கற்றுக்பகாண்டு விட்ைார்கள்
என்று பசால்லி, ைன் வட்டிற்குப்
ீ
தபாய்விட்ைார் ஹிரணியன் ைன் புத்ைிரனது விஷயத்ைில் ைீராை கவதல
பகாண்ைான். இனி அவன் நைத்ைிய இைர காரியங்கதளயும் நான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன்.

58. பிைாவுக்கு பிரகலாைன் உபதைசம்
பிராகலாைனின் ைந்தை ஹிரண்யன், ைன் மகன் என்ன பசய்தும் ஹரிநாமத்தைதய நிதனத்தும் புகழ்ந்தும்
வருவதைக் கண்டு மனம் பபாோமல் மற்ே மந்ைிரிகளின் புைல்வர்கதள அதழத்து வந்து அவர்கதள
தநாக்கி, நீங்கள் அதனவரும் தயாக்கியர்கள் உங்கள் ைந்தை பசால்தல ஏற்று நைப்பவர்கள். ஆதகயால்
நீங்கள் என் மகன் பிரகலாைனுைன் சிதநகம் பசய்து பகாண்டு, அவனுக்கு நற்புத்ைி கற்பிக்க தவண்டும்
என்ோன் அைற்கு அவர்கள் ஆஹா! அப்படிதய பசய்கிதோம் என்று பிரகலாைதன அங்கிருந்து ஒரு
மதேவான இைத்ைிற்கு அதழத்துச் பசன்று நண்பதன! நாங்கள் பசால்வதைக் தகட்டு நைந்துக்பகாள்!
மகாநுபாவரான உன் ைந்தைக்குக் தகாபம் வரும்படிச் பசய்ைால், நீ என்ன சுகத்தை அதைய முடியும்?
ைந்தை பசால்லும் வார்த்தைதயக் தகட்டு நன்தம அதை இதுதவ எங்கள் விருப்பம் இதை உனக்கு
நண்பர்கள் என்ே முதேயில் பசால்லுகிதோம். உன் விருப்பம் எப்படிதயா அப்படிதய நீ நைந்து
பகாள்ளலாம்! என்று தபாைித்ைார்கள்.
ஆனால் பிரகலாைதனா, நண்பர்கதள! ைந்தை என்பது யார்? பந்து யார்? ைாய் யாவள்? சதகாைரர் யாவர்?

சிதநகிைர் யாவர்? மதனவி எவள்? இது முழுவதும் தைக சுகத்துக்தக அன்ேி தமாக்ஷ சுகத்துக்கு அல்ல,
மாதலப்பபாழுைில் பற்பல இைங்களிலிருந்து வருகின்ே பேதவகள் எல்லாம் ஒரு மரத்தைச் தசர்ந்து
பபாழுது விடிந்ைவுைதனதய ைத்ைமது காரியங்களுக்குப் பேந்து தபாகின்ேன. ைாய் ைந்தையரின் சங்கைியும்
இப்படிப்பட்ைது ைான் இதுதைக சம்பந்ைமான கர்மதபாகத்தை அனுபவித்து மீ ண்டும் தவறு சுகம் இல்தல
இது கனவுதபான்ேது உண்தமயானைல்ல பகலில் பார்த்ை விஷயங்கள் இரவில் கனவாகின்ேன ஆதகயால்
நீங்கள் அதனவரும் விஷ்ணு பக்ைி பசய்து கிருைார்த்ைர்களாகி நித்ைிய சுகத்தையதைய தவண்டும்!
அப்படிச் பசய்யாமல் சம்சார சுகத்ைிதலதய மூழ்கியிருந்து விட்ைால் யம பாசத்ைில் கட்டுப்பட்டுக்
கஷ்ைப்படுவர்கள்
ீ
நாம் இதுவதரயில் பிள்தளகளாகவும் பிைாக்களாகவும் சதகாைரர்களாகவும் எத்ைதனதயா
பிேவிகளில் தைான்ேிதனாம் இதவ கர்ம சம்பந்ைத்ைால் கருப்பாசமுற்ேதவதயயன்ேிதவேல்ல
முழுப்பாபியானால் ஒருவன் நகரத்தை அதைவான். முற்றும் புண்ணியத்தைதய பசய்ைவன்

சுவர்க்கத்தைதய அதைவான் புண்ணிய பாவங்கள் இருண்டுதம கலந்ைிருப்பைால் மனிைப்பிேவி
உண்ைாகிேது. புண்ணிய பாவங்கள் நசித்ைவிைத்ைில் நிசைமான முக்ைி கிதைக்கும் கர்ம சம்பந்ைமான தைக
அபிமானம் இருக்கும் வதர முக்ைி கிதைக்க மாட்ைாது. கர்ம நாசம் உண்ைாகும். நிமித்ைம் விஷ்ணுதவத்
ைியானிக்க தவண்டும். ஹரி நாமத்ைால் கர்மங்கள் ஒழியும் ஹரிதசதவ இன்ேிக் கர்மம் ஒழிய
தவண்டுமானால் கர்மங்கதள அனுபவித்ைாவது பிராயசித்ைங்கதளச் பசய்ைாவது ஒழிக்க தவண்டும் , அப்படி
ஒழிக்காவிடில் பிேவிதய அதைந்து அனுபவித்தையாக தவண்டும் அழுக்குத் துணியில் சாயம் ஏோது
அழுக்கில்லாை ஆதையிதலதய சாயம் பிடிக்கும் அதுதபாலதவ , தைகாபிமானத் ைான் உண்ைான
மனத்ைிலுள்ள அழுக்கு. ஹரி பஜதனயால் ஒழியுதமயல்லாமல், தவறு எைனாலும் ஒழியமாட்ைாது நீங்கள்
அதனவரம் மூர்க்கர்கள்! நீங்கள் என்ன பசான்னதபாைிலும் என் ைந்தையின் கட்ைதளப்படி, நைப்பவர்களாக
இருக்கிேீர்கள். சத்ைியத்தை நீங்கள் அேியீர்கள் இனி உங்கள் விருப்பப்படிதய பசய்யுங்கள் நான் மட்டும்

ஸ்ரீவிஷ்ணுதவதய பக்ைிபசய்தவதன அன்ேி, என் ைந்தையின் கட்ைதளதய சிேிதும் தகட்கமாட்தைன் என்
விருப்பப்படிதய நைப்தபன், நீங்கள் தபாகலாம் என்ோன்.
மந்ைிரி குமாரர்கள் மன வருத்ைத்துைன் ஹிரணியகசிபனிைம் பசன்று , அரதச! நாங்கள் எவ்வதகயாகச்
பசால்லிய தபாைிலும் உங்கள் புைல்வன் எங்கள் தபச்தசக் தகட்பவனல்லன் என்ோர்கள். ஹிரணியகசிபன்
எல்தலயில்லாை தகாபங்பகாண்டு புத்ைிரதன அதழத்து வரச்பசால்லிவிட்டு ைன் தகாபத்தை
பவளிதயகாட்டி பகாள்ளாமல், அவதனத் ைன் அருகில் உட்கார தவத்துக் பகாண்டு மகதன! நான்
பசால்வதை தகள்! உன் பிடிவாைத்தை விட்டுவிடு உலகத்ைிலுள்ள மக்கள் ஹரிதய ஏன்

தசவிக்கிோர்கதளா! அத்ைதகய ஐஸ்வரியத்தை நீ என்னாதலதய அதைந்ைிருக்கிோய் உனக்கு நான்
ஹரிதயயன்ேி, ஹரி என்று தவறு ஒருவன் இல்தல, தைவர்கள், நாகர்கள், கந்ைர்வர்கள், ைானவர்கள்,
முனிவர்கள் முைலானவர்களும் எனக்கு வசப்பட்ைவர்களாகதவ இருக்கிோர்கள். சகல தலாகங்களும் என்
ஆைீனத்ைில் இருக்கின்ேன நிக்கிரக அனுக்கிரக சாமர்த்ைியமுதைய என்தன காட்டிலும் சிேந்ை
ஹரியாவன். என்தன விட்டுவிட்டு நீ பசால்லுகிே ஹரி எங்தக இருக்கிோதனா ? நீ அவதனக்
காட்டுவாயா? நீ இதை அேியாைைால் என்தனச் தசவிக்காது இருக்கிோய்! என்ோன்.

அதைக்தகட்ைதும் பிரகலாைன் ஓ! தைத்ைியா! ஹிரணியகசிபா! நாதன விஷ்ணு, என்தனவிை விஷ்ணு
தவேில்தல. என்று பசால்கிோதய! விஷ்ணு மூர்த்ைிக்கும் உனக்கும் அைிக ஏற்றுத் ைாழ்வுகள்
இருக்கின்ேன. இரத்ைினத்ைிற்கும் பருக்தகக் கல்லுக்கும், குயிலுக்கும் காகத்ைிற்கும், சந்ைனத்ைிற்கும்
தசற்றுக்கும், சாந்ைமுதையவனுக்கும் தகாபமுதையவனுக்கும், சூரியனுக்கும் மின்மினிப் பூச்சிக்கும்
தவைத்ைிற்கும், சாைாரணப் தபச்சுக்கும் பபான்னுக்கும், இரும்புக்கும், பசுவுக்கும், பன்ேிக்கும் உள்ள

வித்ைியாசத்தை தபால விஷ்ணுமூர்த்ைிக்கும் உனக்கும் அவ்வளவு உயர்வு ைாழ்வுகள் இருக்கின்ேன.
அவதரா சாந்ைசீலர் நீ தயா அகங்காரி, பாபி, காமுகன், தைக அபிமானி, நீசன், இேப்பவன், பிேதரத்
தூஷிப்பவன், நீ வணாகச்
ீ
சந்தைாஷமதைவைால் தமாட்சம் அதையமாட்ைாய் விஷ்ணுதவச்
சந்தைாஷப்படுத்ைினால் தமாக்ஷமதைவாய், நீதய விஷ்ணு என்று பசால்ல உனக்கு நாணமில்தலதயா?
அதை நீ எவ்வளவு தைரியமாகச் பசால்லுகிோய் விஷ்ணுவுக்கும் உனக்கும் உள்ள ைாரைம்மியங்கதள
நான் உனக்கு எடுத்துச் பசால்லிவிட்தைன் அதை அேிந்து பகாள் யாதனதமல் ஏறுவதை விட்டு நரி தமல்
ஏறுவார் உண்தைா? இல்தல! ஆகதவ நான் விஷ்ணுதவதய தசவிப்தபன் உனக்கு ஏைாவது பசய்யச்
சக்ைியிருந்ைால் அதை விதரவில் பசய்யலாம் என்று ைன் ைந்தைக்கு பகாஞ்சமும் அஞ்சாமல் கூேினான்.
ஹிரணியகசிபன் பிரகலாைதனப் பார்த்து மகதன நான் எவதனச் தசவிக்க தவண்டும் என்று நீ

பசால்லுகிோதயா அந்ை அவன் எங்கிருக்கிோன் அந்ை விஷ்ணு எங்தக இருக்கிோன்? அவதன எனக்கு
உன்னால் காட்ை முடியுமா? என்ோன் அைற்கு பிரகலாைன் பசால்லியவற்தேயும் அைற்கு தமல்
நைந்ைவற்தேயும் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
59. நரசிங்க சரப அவைாரங்கள்
ஹிரணியகசிபன் தகட்ை தகள்விகளுக்குப் பிரகலாைன் பின்வருமாறு பைில் பசான்னான். உலகத்ைில்
காணப்படும் பபருங்கைல்கள் உயர்ந்ை மதலகள் மிகப் பபரிய மரங்கள் தமகங்கள் நைிகள், தசைன
அதசைனப் பபாருட்கள், கிராமங்கள், பட்ைணங்கள், பபருநகரங்கள் சூரியன் சந்ைிரன் தசத்ைியரைம் முைலிய
வனங்கள், ஸ்மசானம், நீ நான் முைலிய ஸ்தூல சூஷ்மப் பிரபஞ்சங்கள் முழுவைிலும் நிதேந்ைிருப்பவதன
ஸ்ரீமந் நாராயணன் அவன் முன் பின் நடுவு முடிவு முைலிய எவ்விைத்ைிலும் எந்ைக்காலத்ைிலும்

விளங்குபவன்; அவனுதைய உருவத்தை வருணிக்க எனக்குச் சக்ைியில்தல ஹரி இல்லாை இைதம
இல்தல என்று கூேினான். அதைக் தகட்ைதும் ஹிரணியன் ஆத்ைிரம் அைிகரிக்கப் பபற்று அைா பிரகலாைா!
அந்ை ஹரி என்பவன் எவ்விைத்ைிலும் இருப்பைாக நீ கூறுவைால் அவன் இந்ைத் தூணில் இருக்கிோனா?
பசால் என்ோன் பிரகலாைன். சர்வ வியாபியாகிய ஸ்ரீவிஷ்ணு இந்ைத் தூணிலும் இருக்கிோன்,
ைதையில்தல என்ோன்.
ைன்னிலும் மிக்கக் கைவுதள இல்தலபயன்று இனிதமல் வருவதையேியாமல் மிகவும் பசருக்குற்ே
ஹிரணியன் அப்படி இந்ைத் தூணில் ஹரி என்பவன் இருப்பாதனயாகில் நான் அவதன பூஜிக்கிதேன் பார்

என்று கூேிக் தகாபத்ைால் கண்கள் சிவக்க, பற்கதளக் கடித்து மீ தச துடிக்கக் கத்ைிதயக் தகயிதல ஏந்ைித்
ைான் உட்கார்ந்ைிருந்ை பீைத்ைிலிருந்து பகாைித்பைழுந்து, ைன் தகயிலிருக்கும் கத்ைிதய ஓங்கி அந்ைத்
தூதண பவட்டினான். அவ்வாறு அவன் தூதண பவட்டியதபாது மதலயின் மீ து தபரிடி பயான்று
விழுந்ைது தபான்ே சப்ைம் உண்ைாயிற்று. உைதன அந்ைத் தூணிலிருந்து விஷ்ணுமூர்த்ைி சந்ைியா
காலத்ைில் உக்கிரமான தகாபத்துைன் தைத்ைியர்கள் அதனவருதம அஞ்சத்ைக்க உருவத்துைன்
அவைரித்ைார். அந்ை விஷ்ணுமூர்த்ைியின் பாைிசரீரம் சிங்க வடிவமாகவும் பாைி சரீரம் மானுை
வடிவமாகவும் நரசிங்க வடிவத்துைன் பிரளயகால தமக தகாஷம் தபாலக் கர்ஜித்துக் பகாண்டு
பிைரிமயிர்கள் ஆகாயத்து தமகங்கதள உதைக்கவும் சிங்க கர்ஜதனகள் ைிதசகதளச் பசவிடுபடுத்ைவும் ,
முகத்ைில் உற்பவிக்கும் அக்கினி ஜ்வாதலயினால் அசுரர்கள் எரிந்து தபாகவும், ஹுங்காரங்களால்
அசுரமாைரின் கர்ப்பத்ைிலுள்ள பிண்ைங்கள் விழுந்து விைவும், பபரிய கூரிய வதளவு நகங்களுைன்

விளங்கினார். அத்ைதகய நரசிங்காவைாரத்தைக் கண்ை அசுரர்கள் யாவரும் பயந்து, ஹிரணியகசிபனின்
உத்ைிரவுபடி யுத்ை சன்னத்ைராய், பயங்கரப்தபார் புரிந்து நரசிங்கத்ைின் மூக்கிலிருந்து வந்ை மூச்சுக் காற்ேின்
தவகத்ைாதலதய அழிந்பைாழிந்ைார்கள்.

அசுரர்கள் யாவரும் க்ஷண தநரத்ைில் அழிந்ைதைக் கண்ை ஹிரணியகசிபன் ைாதன அவருைன் தபார்புரிய
நிதனத்து, சர்வாயுைங்கதளயும் ைாங்கி நரசிங்க மூர்த்ைிதயாடு தபார் புரியலானான் அப்தபாது பூமிதைவி
ைன்னுதைய நிதலயில் இருக்க முடியுதமா என்று ஏக்கமதைந்ைாள். கைல்கள் கலங்கின ஆகாயம்
அதசந்து நட்சத்ைிரங்கள் உைிர்ந்ைன இவ்வாறு நரசிங்க மூர்த்ைிக்கும் ஹிரணியனுக்கும் ஒரு முகூர்த்ை
காலம் பபரும் தபார் நிகழ்ந்ைது. உலகங்களுக்பகல்லாம் பகாடுதம பசய்யும் ஹிரணியதனவரத்ைின் படி

சம்ஹாரம் பசய்வைற்கு அதுதவ ைக்க சமயம் என்று நரசிங்கமூர்த்ைி ைிருவுளங் பகாண்டு அந்ைத் தூணின்
துவாரபீைத்ைில் ைன் பைாதை மீ து ஹிரணியதன இருத்ைி இரவும் பகலும் இல்லாை சாயங்கால
தவதளயில் ஆயுைம் என்று பசால்ல முடியாை ைமது ைிருவிரல்களிலுள்ள நகங்களால் அவனது மார்தபப்
பிளந்து பபருங்கர்ஜதனயுைன் அவன் குைதலப் பிேித்துத் ைமது கழுத்ைில் மாதலயாகச் சூடிக்பகாண்டு
நின்ோர். இவ்விைமாக நரசிங்கப் பபருமானால் சகல தைவர்களும் பார்த்துக் பகாண்டிருக்க ஹிரணியன்
மரணமதைந்ைான். தைவர்கள் யாவரும், இன்ேல்லதவா நாம் மகிழும் நல்ல நாள்! அசுர உபாதை நீங்கிய
நாள் என்று மகிழ்ந்து மலர்மாரி பபாழிந்து ஜயஜயபவன்று நரசிங்கமூர்த்ைிதயத் துைித்து நிருத்ைியமாடிப்
புகழ்ந்ைார்கள்.
இந்ைப் பபரும் தபாரில் அதநகர் இேந்ைார்கள். பலர் இந்ை யுத்ைத்தைப் பார்க்கப் பயந்து, உலகத்தை விட்தை
மதேந்து ஓடிப்தபானார்கள் பூமியில் இராக்ஷசப் பூண்டில்லாமல் ஒழிந்ைது. துக்கம் நீங்கியது யாவரும்
மகிழ்ச்சியுைன் இருந்ைார்கள். முன்பு தவகுண்ை பைவியில் விஷ்ணுமூர்த்ைிதய தநாக்கி, சுவாமி, தகாமள
தைகமுதைய தைவரீர் எவ்வாறு தபார்புரிகிேீர் ? என்று தகட்ை ைிருமகள் இந்ை நரசிங்க அவைாரத்ைில் உைன்
இருந்து, அதைக் கண்டு, சுவாமி, எத்ைதகய பகாடிய உருவத்தை வகித்து விட்டீர் ? என்று வியந்து சந்தைகம்
நீங்கினாள். தைவ துந்துபிகள் முழங்கின ஹிரணியன் மடிந்ைைற்காக மனம் வருந்ைிய அவன் மதனவி
கயாது ைன் துக்கத்தை பவளிதய காட்ைாமல் ைன் மகன் பிரகலாைதனச் சாந்ைப்படுத்ை தவண்டியத்
துக்கிப்பதைப் தபாலத் துக்கித்ைாள் பிரகலாைனும், நான் ைன்யனாதனன் விஷ்ணுமூர்த்ைியின் ைரிசனம்
கிதைக்கப் பபற்தேன். துஷ்ைனான ஹிரணியன் இேந்து ஒழிந்ைான் என்று மகிழ்ந்ைிருந்ைான்.
நரசிங்கமூர்த்ைியின் தகாபாக்கினி ைணியவில்தல. தைவர்கள் முைலிய யாவரும் அவரது தகாபாக்கினிக்கு
ஆற்ோது, இவரது தகாபத்ைால் என்ன துன்பம் அதைய தநரிடுதமா , என்று துக்கித்ைார்கள் என்ோலும்
நரசிங்க வடிவிலிருந்ை விஷ்ணுமூர்த்ைியின் அருதக பசன்று அவதரத் தைாத்ைிரம் பசய்து தகாபத்தைத்
ைணித்ைவர் ஒருவருமில்தல. தைவர்கள் ஒவ்பவாருவரும் நீர்தபாம்; நீர்தபாம் என்று நரசிங்கத்ைிைத்தை
பிேதர அனுப்ப முயன்ோர்கதளயன்ேி, ைாதம தபானால் ைமக்கு என்ன விபரீைம் விதளயுதமா என்று
அச்சத்தைாடு இருந்ைார்கள். அவர்கள் இந்ைிரதன வணங்கி நரசிங்கமூர்த்ைிதய சாந்ைப்படுத்துங்கள்
என்ோர்கள். இந்ைிரதனா ஆஹா! இந்ைக் தகார ரூபத்ைினிைம் நான் பசால்லவல்லவனல்தலன் என்ோன்.
பிருமாதவத் தைவர்கள் தவண்ை அவர் என் உைல் பபாரிந்து விடும். நான் தபாகமாட்தைன் என்ோர் பிேகு
ைிருமகதளத் தைவர்கள் தவண்ை அவதளா நான் இந்ைப் பயங்கர ரூபத்தை இைற்கு முன்பு எப்பபாழுதும்

கண்ைைில்தல ஆதகயால் நான் தபாகமாட்தைன் என்ோள். முனிவர்கள், தைவர்கள் அதனவரும் அவதர
அணுகப் பயந்து பகாண்டிருந்ைார்கள். யாராவது ஒருவர் பசன்று பிரார்த்ைித்ைாபலாழிய நரசிங்கமூர்த்ைிக்குக்
தகாப சாந்ைி உண்ைாகாது என்ே நிதலயில் அவர்கள் பிரகலாைதனப் பார்த்து. நீ ைான் அவதர
சாந்ைப்படுத்ை தவண்டும்! என்ோர்கள். பிரகலாைன் அவர்களது தவண்டுதகாளுக்கு இணங்கி அவரிைத்தை
நீங்காை பக்ைியுதையவனாக நரசிங்க மூர்த்ைிதய அதைந்து சுவாமி சாந்ைமதைய தவண்டும்! என்று
பிரார்த்ைிக்க நரசிங்க மூர்த்ைி, அவதனத் தூக்கி நாவினால் அவன் உைதல நீக்கி, யாவரும் தகட்கும்படி
பிரகலாைா! நீ இதுவதர பலவதகயிலும்கஷ்ைங்கதள அனுபவித்ைாய் இனி உனக்கு கஷ்ைதமயில்தல!
என்று கூேி, அவதனக் கட்டியதணத்துக் பகாண்டு, என் மனம் இப்தபாது ைான் குளிர்ந்ைது துஷ்ைனான
ஹிரணியனால் என் மனம்பகாைித்ைது. அவன் புத்ைிரனான உன்தன ஆலிங்கனம் பசய்ைைால் அது

ைணிந்ைது. நான் எப்படி உன்தன மார்தபாடு அதணத்துச் சுகமதைந்தைதனா , அவ்வாதே நீயு ம் உன்
புத்ைிராைிகதளத் ைழுவிச் சுகமதைவாயாக, நீ புத்ைிர பவுத்ைிரர்களுைன் கூடி பநடுங்காலம் ஆட்சி புரிவாய்.
உன் வமிசம் விருத்ைியதையும் நீ பக்ைனாதகயால் உன்தன பஜயிப்பது எனக்கும் அசாத்ைியதம என்று
வரங்பகாடுத்து பூத்காரம்(புஸ் என்னும் ஓதச) பசய்து பகாண்டிருந்ைார்.

அப்தபாது தைவர்கள் யாவரும் நரசிங்கமூர்த்ைி சாந்ைமதையாமல் இருப்பதைக் கண்டு பயந்து,
விநாயகக்கைவுதள ைியானித்து விகைராஜதர! விகைகாரியங்கதளச்பசய்து அவதரச் சந்தைாஷப்படுத்ை
தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்ைார்கள். கணபைி ைம் யாதன முகமும் பபருவயிறும் தைான்ேச் சிேிய பைாரு
பபருச்சாளி வாகனத்ைில் அமர்ந்து பசன்ோர் அப்தபாது பபருச்சாளி விதரவாக நைவாைைால், கணபைிைமது
வாகனத்தை அடிக்க அதுகாபலாடிந்து இைேியது விதநாைஞ் பசய்ய அந்ை விநாயகர் விதளயாட்டுக்காக

நிலமிதச விழுந்ைார். அதைக்கண்டு அங்கிருந்ை அதனவரும் சிரித்ைார்கள். நரசிங்க மூர்த்ைியும் நதகத்ைார்.
அவர் சிரித்ைதைக் கண்டு அவரது தகாபம் ைணிந்ைது என்று தைவர்கள் மகிழ்ந்ைார்கள், ஆயினும்
நரசிங்கமூர்த்ைியின் முகத்ைில் உண்ைாயிருந்ை அக்கினி ஜ்வாதல மட்டும் ைணியாமலிருப்பதைக் கண்ை
தைவர்கள் ைிருக்தகலாய மதலதய அதைந்து நந்ைிதைவரிைம் அனுமைி பபற்று சிவபபருமானின்
சன்னைிதய அதைந்து தசவித்து, மதகஸ்வரா எங்களுக்கு அடிக்கடி வருகிே துன்பங்கதள நீக்கி
இரட்சிப்பவர் நீரன்தோ? சமுத்ைிரத்தைக் கதைந்ை காலத்ைில் சுபகரமான பபாருள்கதளபயல்லாம்
எங்களுக்குக் பகாடுத்து ஆலால விஷத்தை தைவரீர் புசித்து, நீலகண்ைர் என்ே பபயதரப் பபற்ேீர்
எங்களுக்கு விபத்து வரும் தபாபைல்லாம் உம்மிைம் நாங்கள் விண்ணப்பம் பசய்து அவ்விபத்துக்கதளப்
தபாக்கிக்பகாண்டு வருகிதோம் நரசிங்கமூர்த்ைியின் உக்கிரமான ஜ்வாதல எங்கதளத் துன்பப்படுத்துகிேது.
அதைத் ைணித்துவிை தைவரீதர சமர்த்ைர். ஆதகயால் அதைச் சாந்ைி பசய்து எங்கதளக் காக்க தவண்டும்
என்று தவண்டினார்கள், சிவபபருமான் அவர்களது தவண்டுதகாதள ஏற்றுக் தைவர்கதள! நான் என்தனச்
சரணதைந்ைவர்களுதைய துன்பத்தை ஒழிப்பதைதய விரைமாகக் பகாண்ைவன் ஆதகயால் அதைக்
காப்தபன் உங்கள் துக்கங்கள் ஒழிந்ைன பவன்தே நிதனயுங்கள்! என்ோர். அைற்குத் தைவர்கள் கருணா
மூர்த்ைியாகிய நீர் எங்களிைம் கருதண தவயாது இருந்ைால் எங்களுக்கு தநரும் ஆபத்துக்கள் நீக்குப
வரும் தவறு உண்தைா? என்று துைித்து அவரிைம் விதைபபற்றுத் ைங்கள் இருப்பிைம் தசர்ந்ைார்கள்.
சிவபபருமான் தைவர்களுக்குக் பகாடுத்ை வரத்தை நிதேதவற்ேத் ைிருவுளம் பகாண்டு சரபத் ைிருவுருவம்
வகித்து நரசிங்க மூர்த்ைி இருக்குமிைத்ைிற்கு புேப்பட்ைார். நரசிங்க மூர்த்ைிதயா அைிதூரத்ைில் வருகின்ே
கடும் பயங்கரமான சரப வடிவத்தைத் ைம் கண்களால் கண்ைவுைதன தயாசித்ைார். சரபவடிவில்

எழுந்ைருளிய சிவபபருமான் நரசிங்கதம! நீ ஹிரண்யகசிபதனயும் அசுரர்கதளயும் சங்கரித்து உலகத்ைிற்கு
நன்தம பசய்ைாய் அல்லவா? என்று தகட்ைார் உைதன நரசிங்கம் ஜயஜய சங்கரா என்று பசால்லிக்
பகாண்டு சரபமூர்த்ைியான சிவபபருமாதனப் பிரைக்ஷிணம் பசய்து (இந்ைச்சரிைம் தவறுவதகயாகவும்
வழங்குகிேது. அைாவது: நரசிங்கமூர்த்ைி ஹிரணியகசிபனுதைய இரத்ைத்ைில், ஒரு துளிக்கூைக் கீ தழ சிந்ைித்
சிைோைபடி தகயில் பிடித்து வாய் தவத்துப்பருகினார். அவ்வாறு உைிரம் அருந்ைியைால் உன்மத்ைங்
பகாண்ைவர் தபாலத்ைன்தன சமீ பத்ைவர்கதள வாரி வாயிற்பபய்து பசருக்குற்று நின்ோர். அதைக் கண்ை
அமரர்கள் அவருகில் பசல்லப் பயந்து இனி ஒரு பநாடியில் உலகதம அழிந்து விடும் என்று கருைி ஓடித்
ைிருக்தகயிதலமதலதய அதைந்து சிவபபருமானின் சன்னைியில் விண்ணப்பிக்க சிவபபருமான்
அமரர்கதள! அஞ்சாைீர்கள்! என்று கூேி அவர்கதள அனுப்பி விட்டு இரு சிரமும் இதணயில்லாை

சிேகுகளும் கூரிய நகமுதைய எட்டுக்கால்களும் கடுங்தகாபமும் பநடியவாளும் தபரிதரச்சலும் பகாண்ை
சரபத் ைிருவுருவத்துைன் நரசிங்கத்தையதைந்து, இடி முழக்கம் தபாலக் கர்ஜித்து உைிர பவள்ளம்
ஊற்பேடுத்தைாை சிங்கச்சிரத்தையும் தககதளயும் அறுத்துத் ைள்ளி தமதல உட்கார்ந்து சிங்கத்ைின்
சர்மத்தை உரித்து தபார்தவயாக்கி பகாண்டு, பவள்ளி மதலதய அதைந்து எழுந்ைருளியிருந்ைார். விஷ்ணு
பதழய உணர்தவப் பபற்று சிவபபருமாதனப் பூஜித்து தைவர்களும் முனிவர்களும் தகட்கும்படி
நரசீங்கபுராணத்தை ஓைி, தவகுந்ைம் அதைந்து எழுந்ைருளியிருந்ைார் என்பைாகும்)
இைதனப் பின்வரும் பிரமாணங்களால் அேியலாம்.
ருக்தவைம்: அஹம்ம்ருணா ஸரபாய ருக்ஷிபந்ைதவ
தைத்ரீதயாபநிஷைம்: ஹரீம் ஹரந்ை மதுயந்ைிதைவா
விஸ்வஸ்தய ஸாநம் வ்ருஷபம் மைீநாம்

ஸ்ரீஸ்காந்ைம்: ஹரிம் ஹரந்ைம் ஸரபம்விஸ்வஸ்தயஸாந மீ ஸ்வரம்
அநுயாந்ைி ஸுராஸ் ஸர்தவ நதமா வாக்தயஸ் ஸஹத்ருைம்
காசி கண்ைம்: புராஹிரண்ய கசிபும் தைத்ய ராஜம் மஹாபலம்
ஹத்வாைத் ருைிராபாந பரமத்ைம் யாசிை ஸுணா
ருத்ர: ஸரப ரூபதண நரஸிஹ மபீையத்

அவரிைத்ைிதலதய லயமானார். அதைக் கண்ை தைவர்கள் மகிழ்ந்து மலர்மாரி பபாழிந்து,
சிவபபருமாதனயும் நரசிங்கமூர்த்ைிதயயும், பிரகலாைதனயும் புகழ்ந்ைார்கள்.
சிவபபருமான் தைவர்கதள தநாக்கி, இப்தபாது இரணிய கசிபதனச் சங்கரித்ை நரசிங்கனும்
தவண்டியவர்களுக்கு தவண்டிய வரங்கதளக் பகாடுப்பான் என்று பசால்லி பவள்ளிமதலதய அதைந்ைார்.
பிேகு இரண்யாக்ஷ ஹிரண்யகசிபர்கதள இராவண கும்பகர்ணர்களாகப் பிேந்து ஸ்ரீராமபிரானால்
சங்கரிக்கப்பட்ைார்கள். அவர்கள் மீ ண்டும் ைமதகாஷனுக்குப் புைல்வராய் சிசுபால ைந்ைவக்கிரராக ஜனித்து
ஸ்ரீகிருஷ்ணனால் சங்கரிக்கப்பட்ைார்கள். இவ்வாறு ஜய விஜயர்கள் மூன்று பிேவிகள் எடுத்து

விஷ்ணுதவப் பதகத்து அவரால் சங்கரிக்கப் பட்டு, தவகுந்ைத்தையதைந்து ைமது பைவியில் நிதலத்து
விஷ்ணுவுக்குச் தசதவ புரிந்து சுகமாக வாழ்ந்ைிருந்ைார்கள். முனிவர்கதள! நரசிங்க அவைாரச்
சரிைத்தையும் சிவபபருõனின் சாரூபக் கதைதயயும் உங்களுக்குச் பசால்லிவிட்தைன். இந்ைச் சரிைங்கதளக்
தகட்பவர்கள் துக்கங்கதள ஒழித்து சகல சுகங்கதளயும் அனுபவிப்பார்கள்.
இவ்வாறு சூைமுனிவர் தநமிசாரணிய வாசிகளுக்குச் பசான்னார்.
60. நளராஜனின் பூர்வக கதை
சூைமுனிவதர! நீர் மாபபரும் ஞானசீலர், புண்ணிய சரித்ைிரங்கதள இன்னுஞ் பசால்லதவண்டும் பூர்வத்ைில்
தைவர்களும் அரசர்களும் யாதரப் பூஜித்து, கிருை கிருத்ைியர்களானார்கள் என்று தநமிசாரணிய
முனிவர்கள் தகட்ைார்கள். சூைபுராணிகர் கூேலானார்.
முனிவர்கதள! நீங்கள் தகட்ைது மிகவும் நல்ல விஷயம், உலகங்களுக்குப் பிைாமகனான பிரமதைவரும்
அவரது புத்ைிரர்களாகிய மரீசி முைலிய பிரம்ம ரிஷிகளும் சிவபூதஜதயச் பசய்தை கிருைார்த்ைரானார்கள்.
அவர்கள் பார்த்ைிவ லிங்கத்தையும் சுவர்ணம், பவள்ளி முைலிய உதலாகங்களாலும் இரத்ைினங்களாலும்
பசய்யப்பட்ை லிங்கங்கதளயும் அர்ச்சித்தும் மானசீகபூதஜ பசய்தும் கீ ர்த்ைி பபற்ோர்கள். இப்பபாழுதும்
பலர்பூஜித்து வருகிோர்கள். நாரை முனிவர், சிேப்பான சிவபூதஜ பசய்ைிருக்கிோர். முனிவர்களில் உயர்ந்ை
வசிஷ்ைரும், பைிவிரதைகளில் உயர்ந்ை அருந்ைைியுஞ் சிவபூதஜ பசய்ைவர்கள், காசிபரும் அைிைியும்

பார்த்ைிவலிங்க பூதஜ பசய்து, ைம் இஷ்ை பலன்கதள அதைந்ைார்கள். சுவாயம்புவமநு முைலிய யாவரும்
சிவபூதஜ பசய்து இராஜ்யதபாகம் அதைந்ைார்கள் சுவாயம்புவமநுவின் புைல்வன் பிரியவிரைனும் சிவ
பூதஜயாதலதய ைன்யனானான், இஷ்வாகு மாந்ைாைா, சகரன், நகுஷன், ைிலீபன், ைசரைன் முைலியவர்கள்
அதனவரும் ைமது ஆயுட்காலம் முழுதமயும் சிவபூதஜ பசய்து வந்ைார்கள். அவர்களில் ைசரைன்
எவ்வளவு காலம் சிவபூதஜ பசய்தும் புத்ைிர பாக்கியம் இல்லாமல், அைதன அதையும் பபாருட்டு தகாடி
லிங்கார்ச்சதன பசய்து, பிேகு புத்ைிர காதமஷ்டியாகத்தைச் பசய்ைான் அப்தபாது சிவஸ்வரூபமான அக்கினி
தைவன் விஷ்ணு ரூபமாகப் பிரசன்னமாகி நான்கு புத்ைிரர்களாகப் பிேந்ைனன். கவுசதலயும் வசிஷ்ைரது
கட்ைதளதய ஏற்று பார்த்ைிவலிங்க பூதஜதய பசய்து வந்ைாள். ஸ்ரீராமரும் ைினந்தைாறும்

பார்த்ைிவலிங்கபூதஜ பசய்துவந்ைார். அந்ைச் சூரிய வமிசத்ைில் பிேந்ைவர்கள் யாவருதம கிரமப்படி
சிவபூதஜ பசய்து சகல ஐஸ்வர்யங்கதளயும் அதைந்ைார்கள். பார்வைிதைவியின் சாபத்ைால் பபண்
ைன்தமயதைந்ை புரூரவன் சிவலிங்க அர்ச்சதனதயச் பசய்து சிவகைாட்சத்ைால் ஒருமாைம்
ஆணுருவமாகவும் ஒருமாைம் பபண்ணுருவமாகவும் இருந்து வந்ைான். பரைன் சிவார்ச்சதன
பசய்ைிருக்கிோன் பஞ்சபாண்ைவர்களும் சிவபூதஜ பசய்து வந்ைார்கள். அவர்களில் அர்ச்சுனன்
தவைலியாசரின் உபதைசத்தை பபற்று விதசஷமாக சிவபூதஜ பசய்ைிருக்கிோன் கண்ணன் ஒரு காலத்ைில்

வடுககிரியில் ஏழுமாைங்கள் வதரயில் சிவபூதஜதய இதைவிைாமற் பசய்து, சிவபபருமானிைம் பல
வரங்கதளப் பபற்று உலகத்தைச் சுவாைீன ம் பசய்து பகாண்ைான். அந்ைச் சிவலிங்கத்ைிற்கு அவன் பூஜித்ை
வில்லைளங்கள் பர்வைாகாரமாயிருக்கின்ேன நளராஜன் பூர்வஜனனத்ைில் ைான் தவடுவனாக இருக்தகயில்
ைினந்தைாறும் சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைைால் இராஜ சம்பத்தையதைந்ைான். இவ்வாறு சூை முனிவர்
பசால்லிக் பகாண்டிருக்கும் தபாது சவுனகாைி மனிவர்கள் அவதர தநாக்கி, சிவஞானச் பசம்மதல! அந்ை
தவைன் ைினந்தைாறும் பூஜித்ை வதகதயயும் அந்ைப் பூதஜக்குச் சிவபபருமான் மகிழ்ந்து அவனுக்கு
இராஜ்யசம்பத்தைக் பகாடுத்து அருளிய ைன்தமதயயும், சிவபபருமாதன அர்ச்சதன பசய்ை
முதேதமதயயும் எங்களுக்கு விவரமாகக் கூே தவண்டும் என்று தவண்டினார்கள் சூைமுனிவர் பசால்லத்
பைாைங்கினார்.
முனிவர்கதள அற்புைம் என்ே பர்வைத்ைில் வசிக்கும் தவைர் குலத்ைில் பிேந்ை ஆகுகன் என்பவன் ைன்
மதனவியான ஆகுகி என்பவளுைன் வாழ்ந்து வந்ைான். அவர்கள் இருவரும் அந்ை மதலக்கு அருகிலுள்ள
ஒரு சிவாலயத்தை அதைந்து தவைன் சிவாலயத்ைினுள்ளும் அவன் பத்ைினி சிவாலயத்ைின் பவளிதயயும்
நாள்தைாறும் சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்து சிவைரிசனம் பசய்து வருவதை நியமமாகக்பகாண்டு வாழ்ந்து
வந்ைார்கள். இவ்விைம் இருக்கும்தபாது, ஒரு சமயம் ஜைாைரராகிய ஒரு தயாகி மாதலப் பபாழுைில்

அவ்வழிதய வந்து, அங்கு சிவாலயம் இருப்பதை அேிந்து சிேிது தநரம் நின்ோர். அவர்வரதவக் கண்ை
தவைன் பத்ைினி ஆகுகி அவரிைம் பசன்று அவதர வணங்கி, சுவாமி! ைாங்கள் எங்தக
தபாகதவண்டியவர்கள்? நீங்கள் இங்தகதய இருக்கலாம். தநரம் இருட்டி விட்ைது என்று மரியாதையுைன்
உபசரித்ைாள். அந்ை தயாகிதயா ைன்னுைன் தபசியது பபண்பாலாக இருந்ைைால், அவளுைன் எதையும்
தபசாமல் மவுனமாக இருந்ைார். அப்தபாது சிவைரிசனத்துக்கு வந்ை தவைன் ஆகுகன் அந்ை
சிவதயாகிதயப்பார்த்ைதும் அவரது ைிருவடிகளில் வழ்ந்து
ீ
வணங்கி, சுவாமி எங்களுக்குத் பைய்வம் தபால
இங்தக நீங்கள் வந்ைிருக்கிேீர்கள். அைற்காகப் பபரிதும் மகிழ்ச்சியதைகிதேன். ைாங்கள் எங்தக தபாக
தவண்டும்? இப்தபாது ைங்களுக்கு தவண்டுவது என்ன? என்று தகட்ைான். அைற்கு தயாகி அப்பா! நான் ஒரு
யாத்ரீகன் எனக்கு ஒன்றும் தவண்ைாம். இராப்பபாழுதைக் கழிக்கும்படிச் சயனிக்க இைம் தவண்டும்!

என்ோர் அவ்தவைன் அப்படிதய ஆகுக! என்று ைன் குடிதசயில் அவதர இருக்கச் பசய்து நாமிருவரும்
புேம்தபாயிருக்கலாம் என்று ைன் மதனவியிைம் கூேினான். அப்தபாது, சிவதயாகியார் ஐதயா, பபண்
பிள்தளதய இரவு காலத்ைில் பவளிதய இருத்ைப்பைாது என்ோர். உைதன ஆகுகன் சுவாமி! அப்படியானால்
ைாங்களும் இவளும் இவ்வட்டில்
ீ
இருங்கள். நான் ஆயுைபாணியாக பவளிதய இருக்கிதேன். என்று
பசால்லி அவதர உள்தள அனுப்பி ைன் மதனவிதயயும் அந்ைக் குடிதசயினுள்தளதய இருக்கும்படிதய
தவத்துவிட்டு ைான் மட்டும் வில் அம்பு முைலிய ஆயுைங்களுைன் பவளிதய விழித்துக் பகாண்டு
காவலிருந்ைான். சிவதயாகியார் ைம் வழக்கப்படி அந்ைக் குடிதசயில் சிவதயாகத்ைில் இருந்ைார். தவைன்
மதனவி ஆகுகி படுத்துக் பகாண்டிருந்ைாள். நள்ளிரவில் பபரும்புலி ஒன்று வந்து ஆகுகதனத் ைின்று
விட்ைது.
பபாழுது விடிந்ைதும் தவைன் மடிந்ைதைக்கண்டு சிவதயாகியார் மனம் வருந்ைினார். அப்தபாது தவைன்
மதனவி ஆகுகி சுவாமி ைாங்கள் வருந்ை தவண்ைாம் என் கணவர் பிராமணருக்கு உைவி பசய்து ைம்
உயிதர விட்ைைால் நற்கைியதைவார் என்று நான் சந்தைாஷப் படுகிதேன். இனி அடியாளும் அவருைன்
பிராணதனவிைத் ைாங்கள் உத்ைரவு பகாடுக்க தவண்டும்! என்று கூேிவிட்டு காஷ்ைமூட்டி புலிக்தகாட்பட்டு
இேந்ை ைன் கணவனது தைகத்ைின் மிகுைிதய அைிற்பபய்து, ைானும் விழ எத்ைினித்ைாள் அப்தபாது
சிவபபருமான் பிரத்ைியட்சமாகி அவள் தகதய பிடித்துத் ைடுத்து நீ விைர்ப்ப தைசத்ைில் வமராஜன்
ீ
மகளாய்த் ைமயந்ைி என்ே பபயருைன் பிேப்பாய் உன் கணவனும் நிஷைத் தைசத்ைில் வரதசன
ீ
மகாராஜனின் மகனாய் நளமகாராஜன் எனப் பிேப்பான். இந்ை தயாக புருஷன் உங்கள் நட்தபப் பிரித்ைவன்.
ஆதகயால் இவன் அன்னப் பேதவயாகத்தைான்ேி உங்களுக்குத் தூது நைந்து உங்களிருவருக்கும்
ைிருமணஞ் பசய்விப்பான். உங்களுக்கு இனி தவறு ஜனனமில்தல. முக்ைி தககூடும்! என்று
வரங்பகாடுத்ைார்; தவடுவச்சி ஆகுகி மனமகிழ்ச்சியுைன் அந்ைத் ைீயில் பாய்ந்து உயிர் நீத்ைாள்; பிேகு
சிவபபருமான் அவ்விைத்ைில் தகாயில் பகாண்டு அசதலசுவரர் என்ே பபயர் பபற்று விளங்குகிோர், இனி
நீங்கள் தகட்ை அர்ச்சுனனுதைய சிவபூதஜதயப் பற்ேிச் பசால்லுகிதேன்.

61. கண்ணனும் வியாசரும் பாண்ைவரிைம் வருைல்
முனிவர்கதள! முன் ஒருகாலத்ைில் துரிதயாைனனால் துரத்ைப்பட்டு, வனத்தையதைந்ை பாண்டு
புத்ைிரர்களாகிய ைருமன், பீமன், அர்ச்சுனன், நகுலன், சகாதைவன் என்ே ஐவரும், ைம் பத்ைினியான
ைிரவுபைியுைன் துதவை வனத்ைில் இருந்ைார்கள். சூரிய பகவான் பகாடுத்ை அன்ன பாத்ைிர மகிதமயினால்
அவர்கள் கானகத்ைில் காலங்கழித்து வந்ைார்கள். அப்தபாது துரிதயாைனின் தூண்டுைலின் தபரில் துர்வாச

முனிவர் பைினாயிரம் சிஷ்யர்களுைன் அங்கு பசன்று ைரும ராஜதன! எங்களுக்கு ஆறுசுதவயுைன் கூடிய
விதசஷ அன்னம் அளிக்கதவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்குத் ைர்மராஜர், மகாதன! அவ்வாதே
அன்னமளிக்கிதேன் ஸ்நானம் பசய்து வாருங்கள் என்று அவதர அனுப்பிவிட்டு நம்மால் எவ்வாறு
இவர்களுக்பகல்லாம் அன்னமிை முடியும்? அன்னமிை முடியாை நிதலயில் அவர்கள் ைிரும்பி வந்ைால்,
அவமானப்படுவதைவிை உயிதர விடுவதை நலம் என்று எண்ணித் ைீர்மானித்ைார். அப்தபாது ைிரவுபைி
ைங்களுக்கு ஆபத்துக்கு உைவும் கிருஷ்ணதனத் ைியானித்ைாள். கிருஷ்ணன் அவ்விைம் வந்து, நைந்ைதை
அேிந்து அன்ன பாத்ைிரத்ைிலிருந்ை இதலக்கேிதயக் தகயிபலடுத்து அைன் மீ து ஜலத்தை விைச்பசால்லி ,
பைினாயிரம் தபருக்கும் தபாதுமான அன்னபானாைிகதள உண்டுபண்ணினார். துர்வாச முனிவர் ைம்
சீைர்களுைன் ஸ்நானம் பசய்து முடித்து, அங்கு வந்து சந்தைாஷமாகப் புசித்துச் பசன்ோர்.

பாண்ைவர்கதள! கைவுளின் கிருதப எவன் சார்பில் உண்தைா அவனுக்கு குதேபயதுவும் இராது. நீங்கள்
கைவுள் பக்ைியுள்ளவர்கள் என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணர் புன்முறுவதலாடு கூேினார். அப்தபாது பாண்ைவர் ஐவரும்
ஸ்ரீகிருஷ்ணதரப்பார்த்து இன்று உமது ையவால் எங்களுக்கு வந்ை கஷ்ைம் விலகியது. பலவானாகிய
துரிதயாைனன் எங்களுக்குப் பதகவனாக இருக்கிோன். இனி என்ன நைக்குதமா? இனி நாங்கள் என்ன
பசய்தவாம்? என்று வருத்ைப்பட்ைார்கள். அைற்கு கிருஷ்ணர்; பாண்ைவர்கதள! நான் பசால்கிேபடிச்
பசய்யுங்கள். நான் துவாதரதகயிலிருந்து பதகவர்கதள பவற்ேிக் பகாள்வைற்காக தவண்டி உபமன்யு
முனிவரிைம் சிவ பூஜாக்கிரமத்தை உபதைசம் பபற்று வடுககிரியில் ஏழு மாைம் ைீ øக்ஷவகித்து; சிவபூதஜ
பசய்தைன். சிவபபருமான் பிரத்ைியட்சமாகி இஷ்ைமான வரங்கதள எனக்கு வழங்கி. வில்தவஸ்வரர் என்ே

பபயதராடு அங்கு எழுந்ைருளியிருக்கிோர். நான் சிவாநுக்கிரகத்ைால் பதகவர்கதள பவன்தேன். இப்தபாதும்
புத்ைி முக்ைிகதளக் பகாடுக்கும் சிவபூதஜதய பசய்து வருகிதேன். ஆதகயால் நீங்களும் சகல
சுகங்கதளயும் ைரும் சிவபபருமாதனப் பூஜிக்க தவண்டும் என்று பசால்லிப் பாண்ைவர்கதளத் தைற்ேி ;
அங்கிருந்து மதேந்ைார்.
அைன் பிேகு பஞ்சபாண்ைவர்கள்; புத்ைிமானான ஒரு தவைதனத் துரிதயாைனனிைம் தபாய் அவன்
குணங்கதளப் பரீட்சித்துப் பார்த்து வரும்படி அனுப்பி தவத்ைார்கள். அவன் அவ்வாதே பசன்று அங்கு
ராஜ்ய காரியங்கதள துரிதயாைனன் சரிவர நைத்துவதைக் கண்டு வந்து ைருமராஜரிைம் பசான்னார்கள்.
அைனால் பாண்ைவர்கள்; இனி என்ன பசய்தவாம்? என்று கவதலப்பட்ைார்கள் அப்தபாது ஜைா

மகுைைாரியாய் விபூைி உத்ைாளனஞ் பசய்து பகாண்டு தவை வியாஸர் ைர்மதைவதைதயப் தபால அங்கு
வந்ைார் பாண்ைவர்கள். அவதரக்கும்பிட்டு முதேப்படிப் பூஜித்து உயர்ந்ைபைாரு ஆசனத்ைில் அமர்த்ைி
அவதர மகிழ்வித்து நாங்கள் இன்றுைான் ைன்னியர்களாதனாம். இன்று ைான் எங்கள் ஜன்மம்
சாபல்யமாயிற்று. எங்களது சற்கருமங்கள் இப்தபாது ைான் பயனளித்ைன; தைவ; பிராமணர்கதள நாங்கள்
பூஜித்ைதும்; எங்கள் ைவமும் ைானமும் ைங்களது ைரிசனத்ைால் பயனதைந்ைன. எங்கள் கஷ்ைங்கள் விலகின
மகாத்மாக்களின் அநுக்கிரகம் கிதைத்ைதபாது துக்கமும் வருமா ? எளிதயாதரக் காப்பதை பபரிதயார் கைன்
அடியார்கள் பசய்ை ைீக்கர்மங்கதள ஒழித்து அவர்களுக்குச் சற்குணம் வரும்படி ஆசீ ர்வைிப்பதை பபரிதயார்
கைதம. ஒருவன் பசய்யதவண்டியது பபரிதயார் தசதவதய! ைங்கள் ைரிசனத்ைால் எங்கள் உள்ளங்கள்
வாடிய பயிர் மதழ பபய்யப் பபற்ேது தபாலக் களிப்புற்ேது! என்று பலவாறு துைித்ைனர் வியாஸ மகரிஷி
அவர்களிைம் ைதயயுதையவராய்ச் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
62. வியாசர் உபதைசமும் அர்ச்சுனன் ைவமும்
பாண்ைவர்கதள! நீங்கள் ஐவரும் புண்ணியர்கள் சத்ைியவான்கள். நீங்கள் ைருமத்தைக் தகவிைாமல்
இருப்பைால் உங்களுக்கும் ஒப்பாரும் இல்தல. நற்குணசீலர்கள் ைங்கள் ஆயுளுக்கு இறுைி வந்ைாலும்

பபாய் பசால்லமாட்ைார்கள் அத்ைதகய சத்ைியத்ைால் வரும் ைர்மதம சுவாக்காைி நற்பயன்களுக்கும்
காரணமாகும் எனக்கு நீங்களும் துரிதயாைனாைிகளும் சமமானவர்கள். ஆயினும் ைர்மவான்களிைத்ைிதலதய
பபரிதயாருக்குக் கிருதப இருக்கதவண்டும். ஆதகயால் உங்கதளதய நான் அைிகமாக விசுவாசிக்கிதேன்.
முன்பு துஷ்ைனான ைிருைராஷ்டிரன் உங்களுதைய இராஜ்யத்தைப் தபராதசயால் பேித்துக் பகாண்ைான்
அவனுக்கு நீங்களும் துரிதயாைனாைியரும் புத்ைிரர்கதள! உங்கள் ைந்தை பாண்டு இேந்து நீங்கள்

சிேியவர்களாக இருந்ைைற்காக உங்கள் விஷயத்ைில் ைதய தவக்க தவண்டிய அவன் சிேிதும் இரக்கம்
இல்லாமல் இருந்து விட்ைான் ைப்பிைம் பசய்ை ைன் புத்ைிரதன அவன் ைண்டிக்கவும் இல்தல. அவதனத்
ைடுத்ைல் விபரீைம் விதளயுதமா என்று வாளாவிருந்ைான். நைப்பதவ நைந்தை ைீரும் அந்ைத்
ைிருைராஷ்டிரன் துஷ்ைன் சத்ைியவான்களாகிய நீங்கள் ைர்மவான்கள் விதைத்ை விதைகள் முதளயாமல்
இருக்குமா? அவன் சுகத்ைிற்குப் பிேகு சங்கைத்தையும் நீங்கள் துன்பத்ைிற்குப் பின் சுகத்தையும்
அனுபவிப்பீர்கள் ஆதகயால் நீங்கள் வருந்ை தவண்ைாம் என்ோர். ைருமராஜன் முைலானவர்கள் அவதர
தநாக்கி மகாத்மாதவ! ைாங்கள் உண்தமதயதய பசான்ன ீர்கள் நாங்கள் நகரத்தை விட்டுக் காட்டுக்கு
வந்தும் துஷ்ைர்களான துரிதயாைனாைிகள் பபருந்துன்பங்கதளச் பசய்கிோர்கள் அக்கஷ்ைங்கள்
ஒழியுங்காரணமாகதவ ைாங்கள் எங்களுக்கு நற்கருமங்கதள உபதைசிக்க தவண்டும் கிருஷ்ணர் எங்கதளச்
சிவாராைதன பசய்யும் படிக் கட்ைதளயிட்டிருக்கிோர். ைாங்களும் அவ்வாதே கட்ைதளயிட்டுச் சிவபூஜா

விைிதய உபதைசித்ைால் ைங்கள் உத்ைரவின் படிச் பசய்தவாம் என்ோர்கள். அைன்பிேகு வியாஸ முனிவர்
பபரிதும் மகிழ்ந்து நானும் சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டு வருகிதேன் நீங்களும் அப்படிச் பசய்ைால்
நிதலயான சுகத்தை அதைவர்கள்.
ீ
என்று பாண்ைவர்கள் ஐவரின் அர்ச்சுனன் ஒருவதன சிவபூதஜ
பசய்வைற்குக் ைக்கவன் என்று நிதனத்துத் ைவஞ் பசய்யத்ைக்க இைத்தையும் தயாசித்துச் பசால்ல
பைாைங்கினார்.
பாண்ைவர்கதள! தகளுங்கள் ஹிரண்யகர்ப்ப பிபீலிகாபரியந்ைமான பிரபஞ்ச முழுவதும் சிவரூபதம ைவிர
தவேில்தல. கண்ணுக்குப் புலப்படும் யாவும் சிவரூபம் என்தே ைியானிக்க தவண்டும் ைன்தன உபாசித்ை
யாவதரயும் சிவபபருமான் சுகமதையச் பசய்வார். சிவரூபதம விஷ்ணுமூர்த்ைியாக இருக்கிோர். அவதர
ஆராைித்ைால் பநடுங்காலத்ைில் ைான் ைரிசிக்கலாம் சிவபபருமாதனா விதரவில் பிரசன்னராய் புத்ைி

முக்ைிகதள அளிப்பார். ஆதகயால் எளிைாகப் புத்ைி முக்ைிகதளப் பபே விரும்புதவார் சிவார்ச்சதனதயதய
பசய்யதவண்டும். க்ஷத்ைிரியனுக்கு இந்ைிரதன இஷ்ைமுதையவன் ஆதகயால் அவன் விதரவில் தைான்ேி
தவண்டிய அருள் பசய்வான் முைலில் இந்ைிர மந்ைிரத்தை உபதைசிக்கிதேன் என்று கூேினார் அர்ச்சுனன்
ஸ்நானம் பசய்து கிழக்கு தநாக்கி வற்ேிருந்து
ீ
வியாச மகரிஷியால் இந்ைிர மந்ைிர உபதைசம் பசய்யப்
பபற்று, பின்னர் பிேகு பார்த்ைிவலிங்க பூதஜ பசய்யும் முதேதயயும் உபதைசமாகக் தகட்ைான். வியாஸர்
அவதனப் பார்த்து அர்ச்சுனா! முைலில் நீ இந்ைிரதன ஆராைித்து அவன் கட்ைதளதயப் பபற்று , பிேதக
சிவாராைதன பசய்யக் கைவாய்! இப்தபாதை நீ இங்கிருந்து புேப்பட்டு கிருஷ்ணா நைிக்கதர ஓரத்ைில்
இருக்கும் இந்ைிரகீ ல பருவைத்ைிலிருந்து ைவஞ் பசய்வாயாக! ைவஞ்பசய்யும்தபாது அதநகர் உன் ைவத்ைிற்கு
இதையூறு பசய்வார்கள், ஆதகயால் சகல ஆயுைங்கதளயும் ைரித்துக் பகாண்டு நீ இருக்கும் இைம்

ஒருவருக்கும் புலப்பைாது இருந்து ைவஞ் பசய். ைினந்தைாறும் சிவ ஸ்தைாத்ைிரங்கதளதய ஜபித்துக்
பகாண்டிருக்க தவண்டும் என்று கூேி, ஒருவர் கண்ணுக்கும் புலப்பைாைிருக்கத்ைக்க, அைிசய வித்தைதய
உபதைசித்து, ஆசிர்வைித்ைார், ைர்மராஜன் முைலிய நால்வர்கதளயும் பார்த்து, நீங்கள் ைர்மத்தை
பாதுகாப்பீர்களாக, சீக்கிரத்ைில் காரியசித்ைி உண்ைாகும் என்று ஆசீர்வைித்துச் பசன்ோர்.
அப்பபாழுதை, மந்ைிர உபதைசம் பபற்ே மகிதமயால் சிவதைஜதஸாடு அர்ச்சுனன் விளங்கதவ ைருமன்
முைலிதயார் இவதன காரியசித்ைியுண்ைாக்கும் காரியத்தை சாைிக்கவல்லவன் மற்ேவர் சாைிக்கமாட்ைார்கள்
வியாஸர் பமாழிந்ைது உண்தமதய என்று கருைி, அர்ச்சுனதனப் பார்த்து நமது பிதழப்தபப் பயன்படுமாறு
பசய்வாயாக! என்று கூேி அவதனத் ைவத்ைிற்கு அனுப்பத் ைீர்மானித்ைார்கள். ஆயினும் அவதனப்

பிரிந்ைிருக்கப் பயந்து கதைசியாக அப்பா! எந்ை வதகயிலாவது ைவஞ் பசய்து எங்கள் கஷ்ைத்தை நீ தய
ஒழிப்பாய் என்று கூேி, அவன் ைவஞ் பசய்யச் பசால்ல விதை பகாடுத்து அனுப்பினார்கள். ைிரவுபைி ைன்
துக்கத்தை மனைில் அைக்கிக் பகாண்டு அர்ச்சுனதனப் பார்த்து எப்படியாவது காரிய அனுகூலஞ் பசய்து
பகாண்டு வர தவண்டும் என்று விதை பகாடுத்து அனுப்பினாள், ைருமன், பீமன், நகுலன், சகாதைவன்,
ைிரவுபைி ஆகிய ஐவரும் ஒன்று கூடித் துக்கித்துக் பகாண்டு, நாம் அர்ச்சுனதனப் பிரிந்து தைரியத்துைன்

இருப்பது என்ன மகிதம என்று தயாசித்ைார்கள் அப்பபாழுது தவைவியாசர் மீ ண்டும் அங்கு வரதவ
அவருக்கு ஆசனமளித்துப் பூஜித்து, சுவாமி கஷ்ைத்ைில் இருக்கும் எங்களுக்குத் ைங்கள் ைரிசனத்ைால்
மகிழ்ச்சி உண்ைாகிேது. ைாங்கள் சிேிது காலம் இங்தகதய இருந்து எங்கள் துயரத்தை அகற்ேி
ரட்சிக்கதவண்டும் என்ோர்கள் வியாசர் அவ்வாதே அவர்களது விருப்பத்ைிற்கு இணங்கி நானாவிைமான
புண்ணிய சரித்ைிங்கதளச் பசால்லிக் பகாண்டு அங்கு வசித்ைிருந்ைார் அவ்வாறு இருக்கும் தபாது ஒரு

நாள் வியாஸர் பசால்லிக் பகாண்டிருந்ை ஒரு சரிைத்ைில் ைருமராஜன் ஒன்று தகட்ைன்; வியாஸ முனிவதர
நான் துக்கச் சாந்ைியதைய தவண்டி ஒன்று வினவுகிதேன். இப்தபாது நாங்கள் அனுபவிக்கும்
கஷ்ைங்கதளப்தபாலப் பூர்வத்ைில் எவதரனும் அனுபவித்ைிருக்கிோர்களா? அல்லது நாங்கள் ைான்
அனுபவிக்கிதோமா? என்று தகட்ைான். வியாசபகவான் பசால்லலானார்.
தகளும், ைருமராஜதன நீங்கள் அனுபவிப்பது ஒரு கஷ்ைமா மதனவிதயாடும் சதகாைரதராடும்
முனிவர்கதளாடும் வசித்துக்பகாண்டு, சூரியன் பகாடுத்ை அன்னபாத்ைிர மகிதமயால் சுகித்ைிருக்கிேீர்கள்.
மகாத்மாவான நளன் என்ே மன்னன் அதைந்ை துக்கங்கள் அனந்ைம். அரிச்சந்ைிர மன்னன் அதைக்
காட்டிலும் பபருந்துயரமதைந்ைான். எல்தலாதரக் காட்டிலும் ஸ்ரீராமன் மிகவும் கஷ்ைப்பட்ைான்.

அவர்களுக்கு உண்ைான சங்கைத்தை நான் எவ்வளவு காலஞ் பசான்ன தபாைிலும் பசால்லி முடியாது.
இத்துக்கங்கதளக் காட்டிலும் பிேப்பிலும் இேப்பிலும் உண்ைாகும் துன்பங்கள் கணக்கிட்டுச் பசால்ல
முடியாது. முைலில் ைாயின் வயிற்ேில் கருவாக உண்ைான பபாழுதுந்துக்கதம! பிேக்கும் தபாதை அழுதக
யவுவனத்ைில் சுகதபாகங்கதள அனுபவிக்கும் தபாதும் பல குதேபாடுகளாலும் துக்கதம சம்சார
ைதசயிலும் இல்லேகாரியங்களிலும் துக்கதம! இேக்கும் பபாழுதும் துக்கம். ஆதகயால் எப்பபாழுதும்
துக்கதம என்பதை உணர்ந்து தைக சுகம் அநித்ைியம் என்று விடுத்து ைிைமான சத்ைியத்தைதய ஆஸ்ரயித்து
பகவானான சிவபபருமான் மகிழும்படி நைந்துபகாள்ள தவண்டும்! அவதனச் தசவித்ைால் சகல
துக்கங்களும் விலகும்! என்ோர்.
அதைக் தகட்ைதும் பாண்ைவர்கள் எங்கள் கஷ்ைங்கள் எப்தபாைாவது விலகாமல் இருக்குமா? என்று எண்ணி
வியாஸதரதய நம்பியிருந்ைார்கள். ைவஞ் பசய்யச் பசன்ே அர்ச்சுனதனா வழியில் அதநக சுப

சகுனங்கதளக் கண்டு சத்துரு க்ஷயமானைாகதவ நிதனத்து ைன் ைவத்ைிற்கு தயாக்கியமான இைங்கதளப்
பார்த்துக் பகாண்டு சந்தைாஷத்தைாடு இந்ைிர கீ லமதலயில் கிருஷ்ணா நைி ைீர த்ைில் அதசாகவனத்ைில்
சுவர்க்கத்துக்கு ஈைான இைத்ைில் ைங்கி வியாஸர் உபதைசித்ை மந்ைிரங்கதள மனைில் ைியானித்து,
குருவான வியாஸதர நிதனத்து வணங்கினான். அவர் பசால்லியபடி விபூைி ருத்ைிராக்ஷங்கதள அணிந்து
முைலாவைாக இந்ைிர ஜபம் பசய்து பிேகு பார்த்ைிவலிங்க பூதஜ பசய்வைற்காக கவுைம ைந்ைிர விைிப்படி
(பஞ்ச சூத்ைிரம்) பார்த்ைிவலிங்கம் ஒன்தேச் பசய்து அைன் முன்னால் இருந்து அதை பூஜித்து ஜபம் பசய்து
பகாண்டிருந்ைான். முக்காலங்களிலும் மூழ்கி குளித்து சிவபூதஜ பசய்து வந்ைான். இப்படிதய கடுதமயான
ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருக்கும் தபாது அந்ை லிங்கமூர்த்ைத்ைிலிருந்து தைஜஸ் ஒன்று கிளம்பிற்று.

அதைக்கண்ை தைவர்கள் இந்ை அக்கினியில் இவன் எவ்வாறு பூஜிக்கிோன் என்று தயாசித்து இந்ைிரனிைம்
அப்தபாதை பசன்று யாவற்தேயும் பசால்லி, தைவதனா, சூரியதனா, அக்கினிதயா, மகாமுனிதயா, எவதனா
ஒருவன் உன் வனத்ைில் ைவஞ்பசய்து வருகிோன். அவனது தைஜஸால் உஷ்ணம் ைாளாது உன்
சமூகத்துக்கு வந்தைாம் என்ோர்கள். இந்ைிரன் ைன் தமந்ைதன அவ்வாறு ைவஞ் பசய்கிோன் என்பதை
உணர்ந்து ஒரு விருத்ைதவைிய வடிவில் ஜைாைாரியாய், ைண்ைைரனாய் காற்ேடித்ைாதல கீ தழ விழுவான்
தபால மான் தைாதலப் தபார்த்ைிக் பகாண்டு அடிக்பகாரு முதே கால் இைேிக் கீ தழ விழுவான் தபால
அர்ச்சுனன் எைிதர வந்ைான். அவதனக் கண்ை அர்ச்சுனன் விதரந்து பசன்று பூஜித்து துைித்து ஸ்வாமி!
எங்கிருந்து வருகிேீர் ? என்று தகட்ைான். இந்ைிரன் அர்ச்சுனனுக்குத் தைரியம் உண்ைாகும்படி நீ இந்ைச் சிறு
வயைில் முக்ைிதயக் குேித்துத் ைவஞ் பசய்கிோயா பஜயத்தைக் குேித்துத் ைவஞ்பசய்கிோயா ? என்று
தகட்ைான். அைற்கு அர்ச்சுனன் ைன் சரித்ைிரம் முழுவதையும் பசான்னான். அைன்பிேகு இந்ைிரன் நீ
நன்ோகத் ைவஞ் பசய்கிோய் ஆயினும் யுக்ைமான காரியத்தைச் பசய்யவில்தல, சுகம் கனவுக்குச்
சமானமானது, அைற்காக இத்ைதகய கடுந்ைவத்தைச் பசய்வதைக் காட்டிலும் இப்தபாதை முக்ைிதய நாடித்
ைவஞ்பசய்! இந்ைிரன் சுகத்தைக் பகாடுப்பாதனயன்ேி தமாக்ஷத்தைக் பகாடுக்க மாட்ைான். ஆதகயால் நான்
பசால்லும் வதகயில் முக்ைிதயக் குேித்துத் ைவம் பசய்! என்ோன். அதைக்தகட்ைதும் அர்ச்சுனன் தகாபம்
பகாண்டு கிழவா! நீ ஏன் என்னிைத்ைில் இவ்வாறு பசால்ல தவண்டும்? நான் தவை வியாஸரின்

உத்ைரவுப்படி இந்ைத் ைவத்தைச் பசய்கிதேன். என் ைவத்தைக் பகடுக்கவா இப்படிச் பசால்கிோய்? உைதன
இங்கிருந்து தபாய்விடு, என்று சீேினான். அைனால் இந்ைிரன் மகிழ்ந்து அழகான ைன் ைிவ்விய வடிவத்துைன்
அவனுக்குத் ைரிசனம் ைந்ைான். அர்ச்சுனன் நாணமுற்ோன். இந்ைிரன் அவதனத் தைற்ேி, நீ ைன்யன்
கிருைகிருத்ைியன் ைிை புத்ைியுதையவன் துரிதயாைனாைிகளான உன் சத்துருக்கள் பலவான்கள், பீஷ்மன்,
துதராணன் கர்ணன் முைலியவர்கள் ஜயிப்பைற்கு அசாத்ைியமானவர்கள். அவர்கதள நானும்

பஜயிக்கவில்லவன் அல்தலன் அவர்கதள பஜயிக்கத் ைக்கவன் ஒருவனுமிலன் அவர்கதள பஜயிக்க
தவண்டுமானால் சிவபபருமாதன அத்ைதகய வல்லதம அளிக்க முடியும். ஆதகயால் சிவபூதஜதயச்
பசய்; சிவபபருமாதன தபாக, தமாக்ஷங்கதளக் பகாடுப்பார். நானும் பிரமாைி தைவர்களும் விஷ்ணுவும்
யாவரும் சிவபூதஜ பசய்பவர்கதள; இன்று முைற்பகாண்டு என்தனத் ைியானித்ை இந்ைிர மந்ைிரத்தை
விடுத்து, சிவ மந்ைிரத்தை பஜபித்துப் பார்த்ைிவ லிங்க விைானமகாச் சிவபூதஜதயச் பசய்வாயாகில்
உனக்குச் சந்தைகமின்ேிக் காரிய சித்ைி உண்ைாகும் என்று வரங்பகாடுத்து மீ ண்டும் அர்ச்சுனதன தநாக்கி,
அர்ச்சுனா! நீ பசய்யும் சிவபூதஜ மனைிைத்துைன் பசய்யைக்கது, புத்ைி பிரதமயதையாமல் தைரியத்துைன்
பசய்ய தவண்டும், சத்கருமங்களுக்கு இதையூறுகள் தநரும் பநஞ்சத் துணிவுைன் தநர்தமயாகப் பூஜித்ைால்
சிவபபருமான் நீ விரும்பிய பயன்கதள விதரவில் பகாடுப்பார் என்று கூேி விட்டு அந்ைர்த்ைானமானான்.
அர்ச்சுனன் சிவபபருமாதனக் குேித்து அகண்ைமான ைவம் பசய்து பகாண்டிருந்ைான்.
63. மூகாசுர சங்காரம்
அர்ச்சுனன் ஸ்நானஞ் பசய்து நித்யகர்மானுஷ்ைானங்கதள முடித்து மந்ைிராைி ஷைங்க நியாசங்கதளச்
பசய்து வியாசர் கூேியவண்ணம் ஒரு காலின் மீ து நின்று சூரியனிைத்ைில் நாட்ைத்தைச் பசலுத்ைிக்
பகாண்டு, ைியான தயாகத்ைில் இருந்ைான். அவனது ைவத்தைக் கண்டு தைவர்கள் மகிழ்ந்ைார்கள். அவர்கள்
சிவதலாகம் பசன்று சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து சம்தபா மகாதைவா! உலகத்ைில் அர்ச்சுனன் ைங்கதளக்
குேித்துத்ைவஞ் பசய்கிோன். அவனுக்குத் ைாங்கள் ஏன் வரமளிக்கக் கூைாது? என்று தகட்டுத் துைித்ைார்கள்.
தைவர்கதள! நீங்கள் தபாகலாம் அர்ச்சுனனுக்குச் சந்தைகமின்ேி வரமளிப்தபன் என்ோர் சிவபபருமான் ,

தைவர்கள் ைமைிருப்பிைஞ் தசர்ந்ைார்கள் அைற்குள்ளாக மூகன் என்ே அசுரன் ஒருவன் துரிதயாைனனின்
விருப்பத்ைிற்கு இணங்க பன்ேியுருதவற்று அர்ச்சுனன் ைவஞ்பசய்யும் இைத்தை அதைந்து
அங்குள்ளபாதேகதளத் ைன் தகாதரப் பற்களால் பபாடிபசய்து மரங்கதளப்பேித்தும் எேிந்தும் பலவிை
சப்ைங்கதளச் பசய்து பகாண்டிருந்ைான். அர்ச்சுனன் அந்ைப் பன்ேிதயப் பார்த்து தயாசிக்கலானான்.
இத்ைதகய குரூரமான பசயதலச் பசய்பவன் யார் இங்கு வந்து என் காரியங்கதள இவன் ஏன் பகடுக்க
தவண்டும்? இவனும் நமக்குப் பதகவனாகதவ இருக்க தவண்டும்! என்று நிச்சயித்து நான் பூர்வத்ைில்
அதநகம் அரக்கர்கதள பகான்ேவன். ஆதகயால் அவர்கதளச் தசர்ந்ை எவதனா ஒருவன்ைான் அந்ைப்
பதகதமயுணர்வுைன் பன்ேியாக உருபவடுத்து வந்ைிருக்க தவண்டும் அல்லது துரிதயாைனனுக்கு

நண்பனான அரக்கனாகவும் இருக்கக்கூடும் இவன் பதகவனல்லபவன்ோல் என் மனம் இவதன ஏன்
சந்தைகிக்க தவண்டும். இவதனப் பார்க்கும்பபாழுதை நமது மனம் தவறுபடுவைால் இவன் பதகவன்
என்பைில் ஐயமில்தல உலகத்ைில் ஒருவனுதைய ஆசாரம் அவனது குலத்தை உணர்த்தும், சரீரம்
அவனுதைய தபாஜனத்தை அேிவிக்கும் வாய்பமாழிகள் அவனுதைய கல்விதய உணர்த்தும் , கண்பார்தவ,
அவனுதைய மனக்குேிப்தப உணர்த்தும் நைந்தை, பசய்தக, தபச்சு இவற்தேக் பகாண்டு ஒருவனுதைய
எண்ணத்தை அேிந்து பகாள்ளலாம். கண்பார்தவ நான்குவதக உஜ்வலம், சரசம், வக்கிரம் ஆரக்ைம் ஆகும்
இதவ பவவ்தவறு வதக உஜ்வலம், சிதநகிைதனக் குேிக்கும் சரசம், புத்ைிரதனக் குேிக்கும் வக்கிரம்,
ஸ்ைிரீதய உணர்த்தும் ஆரக்ைம், சத்துருதவ குேிக்கும் ஆதகயால் இவதனப்பார்க்கும் பபாழுது சர்வ
இந்ைிரியங்களும் ைகைக பவன்று எரிவைால் இவன் பதகவதனயாவான். இந்ைப்

பதகவதனச்சங்கரித்தையாக தவண்டும் நமது குருவாகிய தவை வியாசரும் உன்ைவத்ைிற்கு விக்கினம்
நமது குருவாகிய தவை வியாசரும் உன்ைவத்ைிற்கு விக்கினம் பசய்பவர்கதளச் சங்கரித்துவிடு என்று
உத்ைரவளித்ைிருக்கிோர். இைற்காகதவ என்னுைன் ஆயுைங்கதள இருக்கதவண்டும் என்றும்
கட்ைதளயிட்டிருக்கிோர் என்று தயாசித்து பாணத்தைத் ைன் காண்டீபத்ைில் ஏற்ேிக் பகாண்டிருக்கும் தபாது
சிவபபருமானும் ைமது பிரமை கணங்கதளாடு தவைரூபம் ைரித்து அர்ச்சுனதனக் காக்கவும் பரீட்சிக்கவுமாக
அவனருதக வருவரானார்.

அதரயில் கச்தச கட்டி, ைதல முடிதயக் பகாடிகளால் இறுக்கிக் கட்டி உைலில் பவண்கீ ற்றுகளும்
வில்லும் அம்போத்தூணியுமாக வந்ை சிவபபருமான் ைம் தபாலதவ தவைம் ைரித்ை பிரமைகணங்களுைன்
தவடுவர்க்குரிய பலவதகக் கூச்சலிட்டுக்பகாண்டு அங்கு வந்து தசர்ந்ைார். அவரது பிரமைகணங்கள்
எழுப்பிய கூச்சல்கள் அந்ைக் காட்டில் எைிபராலி பசய்ைன. அர்ச்சுனன் சந்தைக மதைந்ைான், அந்ை
மதலயிலிருந்ை மதலவாசிகள் சங்கைப்பட்ைார்கள். அர்ச்சுனன் அப்தபாதும் மனந்ையங்காமல் என்ன
நைந்ைாலும் நைக்கட்டும். சிவபபருமான் சுகம் பசய்யாமல் விைமாட்ைார்கள். பூர்வத்ைில்

ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்ைியும் சிவபபருமாதன சுகங்கள் சுகதபாகங்கள் தமாட்சம் முைலியவற்தேக் பகாடுப்பவர்
என்று கூேியிருக்கிோர். சிவநாமங்கதள ஸ்மரிப்பவருக்கு சத்ைியமாகச் சுகதம உண்ைாகும். பாபத்ைால்
உண்ைாகும் துக்கங்கள் முைலியன நசிக்கும்; அப்படியில்லாமல் சிவதசதவ பசய்யும் தபாதை கஷ்ைம்
வருமானால் அதவ கர்மத்ைால் வந்ைதை என்று பகாள்ள தவண்டும். பபருந்துன்பங்கதள அனுபவிக்க
தவண்டியவன் சிவபக்ைனாக இருந்து அப்பபருமானுக்கும் அன்பிருந்ைால் அவனுக்கு அதவ சிேியனவாகும்.
அல்லது அவற்தே அனுபவித்தை ைீரதவண்டுமானால் வருவது வரட்டும். அவனிஷ்ைத்துக்கு மாறு
பகாள்பவர் யார்? சிவபபருமானுக்தக பரிபூரண ைதய இருக்குமானால் எத்ைதகய கஷ்ைம் வருவைானாலும்
அதவயாவும் சூரியதனக் கண்ை மின்மினிப் பூச்சிகதளப் தபாலதவ தபாய்விடும். எம்பபருமான் ைிருவருள்
பகாண்ைால் விஷத்தைதய அமிர்ைமாகவும், அமிர்ைத்தைதய விஷமாகவும் பசய்து விைலாம், நாம் சுகதம

உண்ைாக தவண்டும் என்று இந்ைத் ைவத்தைச் பசய்து வருகிதேன். இதேவதனா பக்ைர்கதளக் காப்பதைதய
விரைமாக அனுஷ்டித்து வருபவர். ஆதகயால் நன்தமதய நைக்கும் மரணம் சமீ ப த்ைிலிருக்கும் தபாது பிேர்
நிந்ைித்ைாபலன்ன? துைித்ைால் என்ன? ஐஸ்வரியம் வந்ைால், வரட்டும் வராவிட்ைால் ஒழியட்டும் வருவது
வந்தை ைீரும்! சிவபபருமான் சுகத்தைதய பகாடுப்பார். ஒருதவதள என்தனப் பரீட்சிக்க தவண்டித்
துக்கத்தைக் பகாடுத்ைாலும் ையாளனாதகயால் இறுைியில் சுகத்தைக் பகாடுக்காமல் என்தனக் தக
விட்டுவிைமாட்ைார். தசாைித்ை பிேகுைான் பபான்னும் புனிைமதைகிேது. இப்படித்ைாதன தவைவியாசரும்
நம்மிைம் பசால்லியிருக்கிோர். ஆதகயால் சிவபூதஜ பசய்வைால் எனக்குச் சுகம் உண்ைாவைில் ைதை
எதுவும் இல்தலபயன்று தயாசித்துக் பகாண்டிருக்கும்தபாதை பன்ேி வடிவத்ைிலிருந்ை மூகன் சமீ பித்ைான்.
அைன் பின்புேத்ைில் சிவபபருமான் தவைரூபத்ைில் கணசகிைமாய் வந்து பகாண்டிருந்ைார். சிவ

அர்ச்சுணருக்கு மத்ைியில் பர்வைாகாரமான பன்ேி நிற்தகயில் சிவபபருமாதனா இது நமது பக்ைதன
பகால்லவிைக் கூைாது என்று கருைியிருந்ைார். அந்ைச் சமயத்ைில் அர்ச்சுனனும் சிவபபருமானும் ைங்கள்
தகயிலிருந்ை வில்தல வதளத்து அம்புகதள எய்ைார்கள். சிவபபருமான் பிரதயாகித்ை பாணம் பன்ேியின்
வாலில் பட்ைது. அர்ச்சுனன் பிரதயாகித்ைபாணம் அந்ைப் பன்ேியின் முகத்ைில் தைத்ைது அைில்
சிவபபருமானின் அம்தபா வாலினின்று வாய்வழி ஊடுருவி நிலமிதசகுத்ைிக் பகாண்டு பாய்ந்ைது.
அர்ச்சுனன் பிரதயாகித்ை பாணதமா பன்ேியின் ைதலயிலிருந்து வால்வழி ஊடுருவி மீ ண்டும் அர்ச்சுனனின்
அம்போத்தூணிதய அதைந்து அப்தபாதை மூகசூகரம் மரணமதைந்து விழுந்ைது. அதைக் கண்ை தைவர்கள்
மலர்மாரி பபாழிந்ைார்கள். சிவபபருமானும் மகிழ்ந்ைார். அர்ச்சுனன் சுகமதைந்ைான் தைத்ைியனான மூகனது
நிஜ வடிவத்தைக் கண்ை சிவ அர்ச்சுனர் இருவரும் ஆச்சரியமதைந்ைார்கள். அவர்களில் அர்ச்சுனன்

அவனது மாயா ரூபத்தைக் கண்டு சிவபபருமாதன இவதனச் சங்கரிப்பைற்கான நற்புத்ைிதயத் ைனக்குக்
பகாடுத்ைைாகக் கருைி, சிவநாமஸ்மரதண பசய்து பகாண்டு மகிழ்ந்ைார்கள்.
64. பாணத்ைால் மூண்ை ைர்க்கம்
முனிவர்கதள! அைற்குதமல் நைந்ைவற்தேக் தகளுங்கள் தவை வடிவத்ைில் வந்ை சிவபபருமான் ைன்னுைன்
வந்ை பிரமைகணங்களில் ஒருவதன அனுப்பித் ைாம் எய்ை அம்தப எடுத்துக் பகாண்டு
வரும்படிஅனுப்பினார். அவன், அந்ைப் பாணத்தைக் பகாண்டு தபாக வந்ைான் அர்ச்சுனன் ைன் எைிரில்
விழுந்ை அம்தபக் கண்ைதும் க்ஷத்ைிரியனாக இருந்ைைால் அதை விைக் கூைாது என்ே நியாயத்ைால் எடுக்க

வந்ைான். இவ்வாறு இருவரும் அங்கு பசன்ேதும் அர்ச்சுனன் தவடுவதனயடித்து அந்ை அம்தபக் தகப்பற்ே
அவன் எங்கள் பாணத்தை எங்கள் எஜமானனின் உத்ைரவுபடி பகாண்டு தபாக வந்ைால் அதை நீ பேித்துக்
பகாள்ளலாமா? நியாயப்படி என் தகயில் பகாடுத்து விடு என்ோன். அைற்கு அர்ச்சுனன் நீ வனசஞ்சாரம்
பசய்யும் மூர்க்கன், என் முன்னால் விழுந்ை பாணம் என்னுதையதை! அது உன்னுதையைல்ல இது
இருக்கும் தரதக, ரூபம், மயிற்குஞ்சும் பபயர் இவற்தேப்பார்; இதவபயல்லாம்
என்னுதையதைஉன்னுதையைாகுமா? உன்னுதைய துஷ்ை சுபாவத்ைால் உன்னுதையது என்று பசால்கிோய்

என்ோன். அைற்கு கணன் சிரித்து அைா நீ எைற்காகத் ைவஞ்பசய்கிோய்? நீ தவஷத்ைிற்காகத்ைவஞ்
பசய்கிோதயயன்ேி உண்தமயாகத்ைவஞ் பசய்யவில்தல உலகத்ைில் ைவமுனிவன் பபாய் தபசுவானா ? நீ
என்தன ஒன்ேியாக வந்ைவன் என்று நிதனக்காதை. நான் தசனாநாயகன் என்று நிதன; என் ைதலவர்
வனசஞ்சாரம் பசய்யும் தவைர் பலருைன் அதைா இருக்கிோர். நிக்கிரைா நிக்ரக சமர்த்ைனவர்! நீ எடுத்துக்
பகாண்ை பாணம் அவருதையது உன் பாணம் என்று ஒரு தபாதும் பசால்லாதை! களவு, பபாய், அகங்காரம்

புத்ைிப்பிரதம தமாசம் ஆகியவற்ோல் ைவப்பயன் அழியும் என்று நான் தகட்டிருக்கிதேன் என் பாணத்தைக்
பகாடுத்துவிடு! இல்லாவிட்ைால் பாபியாவாய் உனக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுதம என்பைற்காகத் ைான் என்
எஜமானன் பாணத்தைப் பிரதயாகித்ைார். அவர் மீ ண்டும் அந்ைப் பாணத்தைப் பாதுகாத்துக் பகாள்ள
தவண்டும்; நீ சத்ைியவான் என்ோல் விதரவில் அந்ை அம்தபக்பகாடு. சத்ைியத்தை விட்ைால் உன்
இஷ்ைகாமியம் தககூைாது. உனக்குப் பாணம் தவண்டுமானானல் எங்கள் ைதலவதனக் தகள்; இதுதபான்ே
பல பாணங்கதள அவர் பகாடுப்பார். அம்பு மட்டுமல்ல அதநகம் பபாருள்கதளயும் அவர் பகாடுப்பார்,
நற்கருமத்தை பயாழித்துப் பாப பாத்ைிரமாகாதை என்ோன்.
தவைன் கூேியதைக்தகட்ை அர்ச்சுனன் தவைா நீ என்தன பபாய்யனாகக் கூேி நீ தய பபாய் தபசுகிோதய ,

அது உன்ஜாைிக்கு அடுத்ைது நான் பிரபு நீ ைிருைன் உன்னுைன் தபார் பசய்வது எனக்குத் ைகுைியல்ல! உன்
எஜமானனும் உன்தனப்தபாலத் ைாதன இருப்பான்? உன் ைதலவன் பகாடுப்பான் என்று பசால்கிோதய;
பகாடுக்கத் ைக்கப் பிரபுக்கள் க்ஷத்ைிரியர்களாகிய நாங்கதளயன்ேி நீங்கள் அல்ல! ராஜ குலத்ைினனான நான்
தவைனான உன் ைதலவதன எவ்வாறு யாசிக்கலாம்? பாணத்ைிற்காக அவதன யாசிக்கும்படி என்னிைதம
பசால்கிோதய! என்னிைம் அதநகம் பாணங்கள் இருக்கின்ேன. இந்ைப்பாணம் உங்களுக்கு தவண்டுமானால்
ஏன் உங்கள் ைதலவதன, என்னிைம் வந்து தகட்கக் கூைாது? அவன் வந்து என்னுைன் சண்தை பசய்து
என்தன பஜயித்து இதைப் பபற்றுக் பகாண்டு பசல்லட்டுதம! என்ோன். அதைக் தகட்ைதும் தவைன், நீ
ஒன்றும் பைரியாைவனாக இருக்கிோய்! நீ ைவமுனிவன் அல்ல; உனக்கு நீதய மரணத்தைத் தைடி
பகாள்ளுகிோய் பாணத்தைக் பகாடுத்ைால் சுகமதைவாய் இல்லாவிட்ைால் உனக்தக துக்கம் உண்ைாகும்
என்று கூேினான் அைனால் அர்ச்சுனன் சினந்து அதை தவைா! உன் ைதலவன் வந்ைால் அவனுக்குத் ைக்க
பலதன உண்டு பசய்தவன்! உன் ைதலவனுக்கும் எனக்கும் சிறு நரிக்கும் சிங்கத்துக்கும் உள்ள உயர்வு

ைாழ்வுகள் இருக்கின்ேன. நான் பசான்னவற்தே அவனிைம் தபாய்ச் பசால் அவன் இஷ்ைப்படி பசய்யட்டும்
என்ோன். தவடுவன் இனி இவனுைன் தபசுவைில் பயன் இல்தலபயன்று சிவபபருமானான தவைர்
ைதலவனிைதம ைிரும்பிச்பசன்று நைந்ைவற்தே பயல்லாம் அவரிைம் பசான்னான்.
சிவபபருமான் மகிழ்ந்து புன்னதக பசய்து, ைன் தவடுவப் பரிவாரங்களுைன் யுத்ைத்துக்குப் புேப்பட்ைார்.
அர்ச்சுனன் அந்ை தசந்ைியத்தைக் கண்டு எைிர் வந்து நின்ோன். அந்ைச் சமயத்ைில் சிவபபருமான் மீ ண்டும்
அந்ைக் கணதன தநாக்கி நீ அந்ைத் ைவசியிைம் பசன்று எங்கள் தவடுவப்பதைதயப் பார், ைவத்ைாற்
கஷ்ைப்படும் நீ தமாசஞ் பசய்யாமல் பாணத்தைக் பகாடுத்து விடு. அற்பத்துக்காக மரணமதையாதை! உன்
சதகாைரர்களும் உன் மதனவியும் துக்கித்துக் பகாண்டு இருக்கிோர்கள். நீ மடிந்ைால் இவ்வுலக

சாம்ராஜ்ஜியத்தை இழந்து விடுவாய் என்று பசால்! என்று கூேியனுப்பினார். அவனும் அவ்வாதே பசன்று,
அர்ச்சுனனிைம் சிவபபருமான் பசான்னவாறு தகட்ைான். அைற்கு அர்ச்சுனன் நான்க்ஷத்ைிரியனாக இருந்து
என் முன்பு விழுந்து கிைந்ை அம்தப எடுத்து மீ ண்டும் அதை உன்னிைம் பகாடுத்ைால் க்ஷத்ைிரிய
ைர்மத்ைிற்தக குதேவு வரும். என் சதகாைரர்கள் இந்ை விஷயத்தைக் தகட்ைால் துக்கமதைவார்கள். சிங்கம்
நரிக்குப் பயப்பைாது! நான் உனக்குப் பயப்பைமாட்தைன் என்ோன். அதை அவ்வாதே தவடுவன் பசன்று
சிவபபருமானிைம் பசால்ல, சிவபபருமான் பக்ைப் பிரியராதகயால் அர்ச்சுனனின் வார்த்தைகளுக்கு
அகமிகமகிழ்ந்து தவைர் ைதலவன் தவைத்ைிதலதய தபார் பசய்யக் கருைி அர்ச்சுனதன அணுகினார்.
65. அர்ச்சுனன் பாசுபைாஸ்ைிரம் பபற்ே கதை
ைன்பனைிரில் தவடுவரூபத்துைன் தபார்புரிய வந்ை சிவபபருமாதன அர்ச்சுனன் பார்த்ைான்.
சர்வாந்த்யாமியான சிவபபருமாதனத் ைன் மனத்ைிதல ைியானித்துத் ைானும் தபாருக்கு வந்து
பயங்கரமாகப் தபார் பசய்ைான். சிவகணங்களாகிய தவைர்களும் பலவதகயான ஆயுைங்கதள அர்ச்சுனன்
மீ து பிரதயாகித்துத் துன்புறுத்ைினார்கள். சிவபபருமானும் அர்ச்சுனதனாடு பயங்கரமாகப் தபாரிட்ைார்.

கணங்கள் விட்ை பாணங்கதளபயல்லாம் அர்ச்சுனன் மத்ைியிதலதய துண்டித்து எேிந்ைான் சிவகணங்கள்
ைாம் எத்ைதன ஆயுைங்கதள விடுத்தும் பயனற்றுப் தபானைால் நாற்புேமும் கதலந்தைாடினார்கள்.
ஓடுகிேவர்கதளப் பார்த்து. நீங்கள் பயப்பைாமல் தபார் பசய்யுங்கள்! என்று சிவபபருமானான தவைர்
ைதலவர் பசால்லியும் அவர்கள் அர்ச்சுனதன எைிர்த்து நிற்பைற்கும் பயந்ைார்கள். தமலும் தவைர்
ைதலவரும் அர்ச்சுனனும் பைாைர்ந்து தபார் பசய்ைார்கள். சிவபபருமான் மனத்ைிதல ைதயயுதையவராக
இருந்தும், அர்ச்சுனன் தைரியத்தைச் தசாைிக்க தவண்டிப் தபார் பசய்யவந்ைராதகயால் சிேிதும்
ைாக்ஷண்யம் பாராமல் சிேந்ை அஸ்ைிரங்கதள எய்ைார். அர்ச்சுனன் அவற்தேபயல்லாம்
கண்ைந்துண்ைமாகச் பசய்து ஓர் அஸ்ைிரத்ைால் சிவபபருமாதனக் காயப்படுத்ைினான் . சிவபபருமான்
அர்ச்சுனனுதைய அம்புகதளபயல்லாம் துண்டித்து விட்டு, அவன் அணிந்ைிருந்ை கவசத்தையும் உதைத்து
பவற்றுைலாக்கினார். அைன்பிேகு சிவபபருமானும் அர்ச்சுனனும் மல்யுத்ைம் பசய்யத் துவங்கினார்கள்.
அப்பபாழுது பூமி நடுங்கியது. தைவர்கள் யாவரும் என்ன விபத்து தநரிடுதமா என்று பயந்ைனர்! ககன
மார்க்கத்ைில் கிளம்பி, ஒருவருைன் மற்போருவர் மற்தபார் பசய்ைார்கள். அர்ச்சுனன் சமயமேிந்து தவைர்
ைதலவரின் சிரத்ைின்தமல் கதையாலடித்ைான். அர்ச்சுனின் அந்ை அடியானது எம்பபருமானுக்தகயன்ேி
ைிருமால் பிரமன் முைலிய தைவர்களுக்கும் கருை காந்ைர்வ , சித்ைவித்ைியாைராைி கணங்களுக்கும் நாகர்,

மானவர் முைலியவர்களுக்கும் சராசரப் பபாருள்கள் முைலியயாவற்றுக்கும் பட்ைன. சிவபபருமான் யாவுஞ்
பசய்யவல்லவராயினும் பக்ைவாத்ஸல்யராய் அந்ை அடிதயப் பபற்றுக் பகாண்டு அர்ச்சுனனுக்கு அபகாரம்
ஒன்றும் பசய்யாமல் புன்னதகயுைன் அவனிைமிருந்து ைப்பித்து ைன்னுதைய சுந்ைரமான ரூபத்தைக்
காட்டியருளினார். அர்ச்சுனன் சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து மனத்ைில் நாணத்துைன் ஐதயா! நான் யாதரக்
குேித்துத் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்தைதனா அந்ைச் சர்தவஸ்வரதராடு தபார் புரிய தநரிட்ைதை, எத்ைதகய
பகாடிய காரியத்தை நான் பசய்து விட்தைன்? சர்வதலாகாைிகாரியாகிய சிவபபருமானின் மாதய
உலகத்தைபயல்லாம் மயங்கச் பசய்யும், சர்தவஸ்வரன் இத்ைதகயதவைர் வடிவபமடுத்து வந்ைைால்
அல்லதவா நான் மைிதமாசம் தபாதனன்! என்று துக்கித்து எம்பபருமாதன! என்தன மன்னிக்கதவண்டும்
என்று அவரது ைிருவடிவகளில் சாஷ்ைாங்கமாக விழுந்துவணங்கினான். சிவபபருமான் அர்ச்சுனதன
எழுப்பித் தைற்ேி நீ என் பக்ைன்! புத்ைிரசிதரஷ்ைன். உன் வலிதமதயப் பரிக்ஷிக்கக்கருைிய இத்ைதகய

தவடுவ உருதவ எடுத்து வந்தைன். நீ என்னுைன் தபார் புரிந்ைைற்காக விசனப்பை தவண்ைாம் என்று கூேி
அவதனத் ைழுவிக்பகாண்டு ைம் பிரைம கணங்களிைம் அர்ச்சுனனது பக்ைிச் சிேப்தபக் கூேி விட்டு
அர்ச்சுனா! நான் பிரத்யக்ஷமாதனன் தவண்டிய வரத்தைக் தகள். நீ என்தனப் பாணத்ைால் அடித்ை
அடிகதளப் புஷ்பார்ச்சதனயாகதவ ஏற்றுக் பகாண்தைன். அது என் விருப்பத்ைால் நைந்ைது உன்
குற்ேமல்ல. உனக்குக் பகாடுக்கத் ைக்கது ஒன்று மல்ல. நீ எவனிைத்ைில் தபார் பசய்ைாலும்
சிவபபருமாதனப் தபாரில் பஜயித்ைவன் என்ே புகதழ நீ அதையச் பசய்தைன். உன் மனைில் பயமும்
துக்கமும் தவண்ைாம் என்ோர் அர்ச்சுனன் சிவபபருமாதன தநாக்கி, சுவாமி, ைாங்கள் பக்ைப்பிரியர்
ஆதகயால் ைங்கள் ைிருவுளச் சம்மைப்படிச் பசய்யலாம் என்று தவை சம்மைமான தைாத்ைிரங்களால்
துைிபசய்ைான்.
தகலாயகிரியில் வசிப்பவதன! பிரமாைி தைவர்களில் பிரகாசமுதையவதன! ஐந்து முகமும் ஜதையும்
உதையவதன! ஐந்து ைிருமுகங்கதளயுதையவதன! எப்தபாதும் மங்களகரமானவதன
ைிரிதநத்ைிரமுதையவதன! சர்ப்பருத்ைிராஷ மயமான கர்ண குண்ைலங்கதள அணிந்ைவதன! பிரசன்னமான
முகத்தையுதையவதன! புன்னதகயுைன் கூடிய முகமும் பிரசன்னத் ைிருவுருவம் பகாண்ைவதன!
நீலகண்ைதன! சத்தயாஜாைஸ்வரூபிதய, இைபக்பகாடிதய பிடித்ைவதன வாமபாகத்ைில் பார்வைிதய
அமர்த்ைியவதன! பத்துத் ைிருக்கரங்கதளயுதையவதன பரமாத்மஸ்வரூபிதய! ைமருக கபாலங்கதளத்
ைிருகரத்ைில் ஏந்ைியவதன! சிதராமாதல தயத்ைரித்ைவதன! பரிசுத்ைமான ஸ்படிக்ககல்தலப் தபான்ே தைக
காந்ைிதயயுதையவதன! கற்பூரம் தபாலச் சிேந்ைவதன! பிநாக வில்தலயும் சிேந்ை ைிரிசூலத்தையும்
உதையவதன புலித்தைாதலயும் கரித்தைாதலயும் அணிந்ை பமல்லிய ைிருவடிதயயுதையவதன

முக்ைிதயக் பகாடுப்பவதன நிர்க்குண சகுண பசாரூபமுதையவதன காணும் பிரபஞ்ச முழுவதும்
தைவரீருதைய ஸ்வரூபதமயன்ேி தவேல்ல. உன் குணங்கதள வர்ணிக்க சதுர்தவைங்களும்
சக்ைியுதையனவல்ல ஆயினும் மந்ை புத்ைிதயயுதைய நான் யாபைன்று வர்ணிப்தபன்! யாவராலும்
கண்ைேியக் கூைாை மகானுபாவனாகிய உனக்கு நமஸ்காரம்! நமஸ்காரம்! நமஸ்காரம் என்னிைம் ையவு
தவத்து என்தன இரட்சிக்க தவண்டும் என்று பலவாறு துைித்து வணங்கி நின்ோன்.

சிவபபருமான் மகிழ்ந்து, அர்ச்சுனா! உன் மனத்ைல் விரும்பியதை விதரவில் தகள். பகாடுப்தபன்! என்ோர்
அர்ச்சுனன் அவரது ைிருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி கண்ணுைல் பபருமாதன! என் பதகவர்களால் நான்
அதைந்ை துன்பங்கள் ைங்களது ைிவ்ய ைரிசனத்ைால் ஒழிந்ைன. இகதலாக சுகத்தை நான் நன்ோக
அனுபவிக்கச் பசய்ய தவண்டும் என்று கூேிக் தககட்டி நின்ோன். சிவபபருமான் அவனுதைய
எண்ணத்தையுணர்ந்து இந்ைப் பிரமாண்ைத்ைில் ஒருவராலும் பஜயிக்க முடியாை பாசுபைாஸ்ைிரத்தை
அர்ச்சுனனுக்குக் பகாடுத்து, இந்ை அஸ்ைிரத்ைால் நீ பஜயமதைவாய்! சத்துருக்களால் பவல்வைற்கு
அசக்ைனாக இருப்பாய். உனக்கு எல்லாவதகயான சுகங்களும் உண்ைாகும். நான் கிருஷ்ணனிைம்
பசால்கிதேன். அந்ைக் கிருஷ்ணன் எல்லாச் சமயங்களிலும் உனக்கு உைவி பசய்வான். தமலும் அவன்
எனது அமிசமாகப் பிேந்ைவன் நீ அவனது சகாயத்ைால் சகல சத்ருக்கதளயும் பஜயித்து இராஜ்யத்தை
அதைவாய் என்று வரங் பகாடுத்ைார். ைமது ைிருக்கரத்தை அவனது சிரசின் மீ து தவத்து ; அர்ச்சுனதனப்
புகழ்ந்து ஆலிங்கனம் பசய்து பகாண்டு அர்ச்சுனனால் பூஜிக்க பபற்று பிரமை கணங்களுைன் மதேந்ைார்.
அர்ச்சுனன் மகிழ்ச்சிதயாடு ைன் ஆசிரமத்தையதைந்து ைர்மராஜதனப் பணிந்து நின்ோன். தைவ துந்துபிகள்
முழங்கின மலர்மாரி பபாழிந்ைது, சிவபபருமானிைம் வரம் பபற்று வந்ை அர்ச்சுனதனக் கண்டு
துதராபதையும் பாண்ைவர் ஐவரும் ைம் உயிதர மீ ண்டும் வந்ைது தபாலச் சுகம் பபற்ோர்கள். அவர்களுக்குச்
சுபமுண்ைாவைற்கு அேிகுேியாக சுகந்ை சந்ைனங்கலந்ை மலர்மாரி பபய்ைது சிவபபருமான் அர்ஜுனனுக்கு
வரங்பகாடுத்ைது பற்ேிப்புகழ்ந்து முடித்து விட்ைைால் இனி நமக்கு ஜயம் உண்ைாகும் என்று
கருைியிருந்ைார்கள். அப்பபாழுது அர்ச்சுனன் வந்ைதையேிந்ை கிருஷ்ணன் அவதனப் பார்க்க அங்கு வந்து
அர்ச்சுனா! சிவபபருமாதன சகல துக்கங்கதளயும் நீக்கிச் சுகம் அளிப்பவர். ஆதகயால் நானும் அவதரப்
பூஜிப்பது தபால நீங்களும் சிவபூதஜ பசய்யுங்கள் என்ோர். பிேகு அவர் துவாரதகதய அதைந்ைார்.
இவ்வாறு சூைமா முனிவர் கூேினார்.
66. சிவபூதஜ பசய்யும் விைிமுதேகள்!
சவுனகாைி முனிவர்கள், சூைமா முனிவதர தநாக்கி வியாஸரின் மாணவதர! எல்லாம் உணர்ந்ைவதர!

அர்ச்சுனனுக்குச் சுகம் உண்ைாகும்படி தவைவியாசர் பார்த்ைிவ லிங்கத்தைப் பூஜிக்கும்படி உபதைசித்ை
விைத்தையும் எங்களுக்கு பசால்ல தவண்டும் என்று தவண்ை சூை முனிவர் சிவத்ைியானஞ் பசய்து
பசால்லத் பைாைங்கினார். முனிவர்கதள! நீங்கள் நல்ல விஷயத்தைதய தகட்டீர்கள். மனிைனுக்கு எப்தபாது
அசாத்ைியமான துக்கம் உண்ைாகுதமா அப்தபாது அந்ைத் துக்கம் ஒழியவும் சுகம் உண்ைாகவும்
முக்ைியதையவும் சற்குருதவப் பணிந்து அந்ைக்குருவின் மூலம் மந்ைிர உபதைசம் பபேதவண்டும். பிேகு
நாள்தைாறும் ஸ்நானம் பசய்து குருவின் உபதைசக் கிரமப்படி ஆராைதன பசய்ய தவண்டும்.
உஷத்காலத்ைில் எழுந்து மலவிசர்ஜனம் (மலம் ஜலம் கழித்ைல்) ைந்ைைாவணம் (பல் விலக்கல்) முைலிய
கர்மங்கதள முடித்து சிவபக்ைிதயாடு குரு நமஸ்காரம் பசய்து சிவ நாமங்கதளயும் ைீர்த்ை நாமங்கதளயும்
ஸ்மரித்துக் பகாண்டு நீராடி சிவநாமங்கதளச் பசால்லி, ஆசமனம் பசய்து தைகத்ைின் பன்னிரண்டு

இைங்களில் ைிருபவண்ண ீறு அணிந்து சாஸ்ைிதராக்ைமாக பூசித்து, பூைசுத்ைி, பிராணப் பிரைிஷ்தைகதள
மூலமந்ைிரத்ைால் பசய்து பகாண்டு தைதஜா ரூபியான சிவ பபருமான் இையத்ைில் இருக்கிோர்.
இையவாசியான சிவபபருமான் என் தைகத்தை பஜபசித்ைியாகும் பபாருட்டு பரிசுத்ைப்படுத்துவாராக என்று
நிதனத்து சிவ மந்ைிரத்தை ஜபித்து பிதுர்த்ைர்ப்பணம் பசய்துமுடித்து சூரியனுக்கு அர்க்கிய ைானம்
பகாடுத்தும் பிேகு பூஜாக்கிருஹத்தை அதையதவண்டும்.
முைலில் கணபைிதயயும் பரிவாரை தைவர்கதளயும் பார்வைி தைவி யாவதரயும் முதேப்படிப் பூஜித்து
அைன்பிேகு பார்த்ைிவலிங்க பூதஜதய விைிப்படி பசய்யதவண்டும். அதைபசய்யும் முதேயாவது
பரிசுத்ைமான இைத்ைிலுள்ள மிருத்ைிதகதயத் ைினந்தைாறும் ஓம் ஸ்ரீம் அஷ்ைமூர்த்ைதய நம என்று
மந்ைிரத்தை பஜபித்து பகாண்டு அைில் பிராணிகள் ஒன்றுமில்லாமல் தசாைித்து தவத்துக் பகாள்ள

தவண்டும். அவ்வாறு முடியாமற்தபானால் கிருஷ்ண பக்ஷ சதுர்த்ைசியில் ஒரு மாைத்ைிற்கு வரும்படியாகப்
தபாதுமான அளவு தமல் மந்ைிரத்தை பஜபித்து எடுத்து வந்து தவத்துக் பகாள்ளலாம். மிருத்ைிதகதயக்
பகாண்டு வந்ை பிேகு அத்யாைிப் பிரதயாக புரஸ்ஸரமாக அங்கநியாஸ கர நியாஸங்கதள பசய்ய
தவண்டும். அது எப்படிபயன்ோல்.

மதமாபாத்ை துரிைக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரதமஸ்வர முத்ைிஸ்ய ஸ்ரீ பரதமஸ்வரப் ப்ரீத்யர்த்ைம் ஸதபதஸாபதன
முஹுர்த்தை ஸ்ரீஸம்தபா ராஜ்ஞ்யா ப்ரவர்ைமாநஸ்ய அத்யப்ரஹ்மணா , த்விைீய பரார்த்தை ஸ்தவை
வராஹகல்தப, தவவஸ்வை மநவந்த்தரகலியுதக ப்ரைம பாதை ஜம்பூத்வ ீதப பரைவர்தஷ பரைகண்தை
தமதராந் ைக்ஷிணைிக்பாதக ஸ்ரீதஸலஸ்ய, ஆக்தநய ைிக்பாதஹ தைவ ப்ராமண ஸந்நிபைௌ, கிருஷ்ணா,
காதவரி மத்ய தைதச, அஸ்மந் வர்ைமாதந வ்யாவஹாரிக சாந்த்ர பஸௌúமாதனக ப்ரபவாைி ஷஷ்டி

ஸ்ம்வைஸராணாம் மத்தய-ஸம்வத்ஸதர -அயதன -ைிபைௌ மாதஸ -ப÷க்ஷ-சுபைிபைௌ-வாஸரயுக்ைாயாம்; சுப
நக்ஷத்ைிர சுபதயாக சுபகரண ஏவங்குண விதஸஷண விஸிஷைாயாம சுபைிபைௌ ஸ்கந்ை கணபத்யாைி
பரிவார ஸதமை ஸ்ரீபவாநீம் சங்கரமுத்ைிஸ்ய ஸ்ரீ பவானி சங்கர ப்ரீத்யர்த்ைம் பார்த்ைிவ விைாதநந ஸ்ரீ
பவானி சங்கர பூஜாங் கரிஷ்தய
என்று சங்கற்பம் பசய்யவும்.
ஸிவாய அங்குஷ்ைாப்யாந் நம பவாய ைர்ஜநீப் யாந் நம ஸர்வாய மத்ய மாப்யாம் நம பசுபைதய
அநாமிகாப்யாந் நம மஹா தைவாய கரிஷ்டிகாப்யாந் நம ஈசாநாய கரைல கரப்ருஷ்ைாப்யாந் நம ஏவம்
ஹ்ருையாைிந்யாஸ சிவாய ஹிருையாய நம பவாய சிரதஸஸ்வாஹா சர்வாய சிகாதயபவளஷட்

பசுபைதய கவசாய ஹும் மஹாதைவாய தநத்ர த்ரயாயவஷட், ஈஸாைாய அஸ்த்ராயபட் பூர்புவஸ்ஸுவ
தராமைி ைிக் பந்ைத்யாநம் த்யாதயந் நித்யம் மதஹஸம் ரஜிை கிரிநிபஞ் சாரு சந்த்ராவைம் ஸம்ரத்
நாகல்தபாஜ் வலாங்கம் பரசு ம்ருகவரா பீைி ஹஸ்ைம் ப்ரஸந்நம பத்மாஸீகம் ஸமந்ைாத் ஸ்துைமமர
கதணர் வியாக்ரக்ருத்ைிம் வஸா நம் விஸ்வாத்யம், விஸ்வவந்த்யம் ஸகலபயாஹரம் பஞ்சவக்த்ரம்
ைிரிதநத்ரம் கர்ப்பூர பநௌரங் கருணவைாரம் ஸம்ஸாரஸாரம் பஜதநத்ரஹாரம் ஸைாவஸந்ைம் ஹ்ருையார
விந்தை பவம் பவாநி ஸஹிைாந் நமாமி தகலாஸ பீைாஸ நமத்ய ஸம்ஸ்ைம் பக்தைஸ் சநந்த்யாைி
பிஸ்தஸவ்ய மாநம் பக்ைார்த்ைி ைாவாநல மப் ரதமயந் ைியாதய துமாலிங்கிை விஸ்வரூபம்.
என்று ைியானஞ் பசய்து, பிேகு சிவபூதஜ பசய்ய ஆரம்பிக்க தவண்டும்.

அப்படியில்தல பயன்ோல் சிவபபருமானுதைய ைிவ்விய மங்கள ஸ்வரூபத்தைத் ைியானிக்கிதேன் என்று
நிதனத்ைாவது சிவபூதஜ பசய்யலாம்.
ஹதரா மதஹஸ்வதரா தைவ சூலபாணி பிநாகத்ருக்
பசுபைிச் சிவச் தசவ யஜமான இைிக்ராமாத்
இந்ை அஷ்ைநாமங்களில் மிருைா ஹரணம்(மண் எடுத்துக் பகாள்வதும்) நீர் விட்டுப் பிதசந்து லிங்கம்
பசய்வதும் பிராணப் பிரைிஷ்தை பசய்வதும் அதழத்ைலும் ஸ்நானம் பசய்வதும் பூதஜ பசய்வதும்
க்ஷமாபணமும் விஸர்ஜனமும் பசய்ய தவண்டுவது எப்படிதயன்ோல்
ஹராய நம என்று மண்தண எடுத்துக் பகாண்டு. மதகஸ்வராய நம என்று பிருைிவியில் நீர் தசர்த்துச்
சிவலிங்கம் பசய்து சூல பாணதய நம என்று பிராணப் பிரைிஷ்தை பசய்து இருத்ைி பிநாக பாணதய
என்றும்.
தகலாஸ சிகராத் ரம்யாத் சமாகச்சமமப்ரதபா
பூஜாம் தமாம்க் ருஹாத் வாசய தைாக்ை புலதைாபவ
யதைாக்ை ரூபிணம் சம்பு மஹா மாவா ஹயாம்யஹ
என்று ஆவாஹனம் பசய்ய தவண்டும். இனி பசால்லவிருக்கும் மந்ைிர ஜபத்ைிற்குப் பத்ைில் ஒரு பாகம்
தஹாமமும், தஹாமத்ைிற்கு பத்ைில் ஒரு பாகம் பிராமண தபாஜனமும் பசய்ய தவண்டும், மஹாப்
பிரைாபமுதைய நந்ைிதைவதரயும் பிரமை கணங்கதளயும் பூஜித்ை பிேதக சிவபபருமாதனப் பூஜிக்க
தவண்டும்.

நாமபிரவிவிதை: ஸ்தைாத்னரர் ம்ருத்யுஞ்ஜய
ஸ்நாபதயச்ச சிவம் ஸம்யக்தை வஹ்யர் தகாைதகநச
என்றும் ஸ்நானம் பசய்விக்கதவண்டும். ஸ்ரீசிவாய நம என்ே மந்ைிரத்ைாதலதய வஸ்ைிரைாரணம்
யக்தஞாபவ ீைம்(பூணூல்) விபூைி ைாரணம், கந்ைம், அக்ஷதை, அலங்காரம், புஷ்பம் இவற்தேயும் சிவாய நம
என்தே சமர்ப்பிக்கதவண்டும். தமலும் தூபம், ைீப ம், தநதவத்யம், ைாம்பூலம், கர்ப்பூர நீராஞ்சனம்

ஆகியவற்தேயும் சிவாய நம என்தே சமர்ப்பிக்க தவண்டும். யஜமாநாய நம என்று க்ஷமாபணம் பசய்து
முன்பு கூேிய பூைியாதய நித்யம் என்ே ைியானத்தைக் கூேி மந்ைிரஜபம் பசய்ய தவண்டும். அைன் பசய்
முதேயாவது
அஸ்ய ஸ்ரீ ஸைாசிவ மந்த்தரஸ்ய
வாமதைவருஷி தைவ ீ பங்க்ைி ஸ்சந்ை
ஸ்ரீ ஸிதவா தைவைா
மமபுக்ைி முக்ைி ப்ராட்ைதய மந்த்ரஜதப விநிதயாக
என்று குரு உபதைசம் பசய்ை மந்ைிரத்தைச் தசர்த்து சிவசன்னிைியிதல அநந்ை பலன்கதளப் பபேதவண்டி
பஜபிக்க தவண்டும். மந்ைிர பஜபம் பசய்யும்தபாது ைன் மனதைப் பரிபூரணமாகச் சிவபபருமானிைம்
தவத்தை பஜபிக்க தவண்டும். சக்ைிக்கு ஏற்ப நூற்பேட்டுக்குக் குதேயாமல் பஜபித்து, ஜபத்ைில் பத்ைில் ஒரு
பங்குக்குத் ைர்ப்பணமும் பசய்து, ைர்பணத்ைில் பத்ைில் ஒரு பங்கு மார்ஜனமும் (ைன் சிரசன் தமல்
கும்பஜலத்தைப் புதராக்ஷித்ைல்) பசய்து சிவத் ைியானம் பசய்து, ைன் பூதஜ சத்பலன் பகாடுக்கும்படி
சிவபபருமானது அஷ்ைமூர்த்ைங்கதளயும்
சர்வாய க்ஷிைிமூர்த்ைதய நம
பவாய ஜலமூர்த்ைதய நம

ருத்ராய தை÷ஐõ மூர்த்ைிதய நம
உக்ராய வாயு மூர்த்ைதய நம
பீமாய ஆகாயமூர்த்ைதய நம
பசுபைதய ய ஜமானமூர்த்ைதய நம
மஹா தைவாய தஸாமமூர்த்ைதய நம
ஈசாநாய சூர்யமூர்த்ைதய நம
என்று அக்ஷதை, சந்ைனம், புஷ்பம் முைலியவற்ோல் பூஜித்து கிருத்ைிய கீ ை கல்ல வாத்ைியம்
முைலியவற்ோல் சிேப்புச் பசய்து, அக்ஷதை புஷ்பம் இவற்தே இரு தககளிலும் ைாங்கி
ைாவகஸ்த் த்கைப்ராண ஸத்வச்சித்தைாஹம் ஸைாம்ருை
கிருபாநிதை இைிஜ்ஞாத்வா பூைநாைப் ரஸிைதய
அஜ்ஞாநத்ய ைிவாஜ் ஞாநாஜ்ஜய பூஜாைிகம்மயா
க்ருைந்ை ைஸ்து ஸபலங் க்ரு பயாைவ சங்கர
அஹம்பாபீ மஹாநத்ய பாவநஸ்சம ஹாந் பவாந்
இைிவிஜ்ஞாயதைதவ ஸயைிச்சஸிைைாகுரு
தவதை புராதண ஸித்ைாந்தை நுஷி பிர்விவினைரபி
நஜஞாதைாஸி மஹாதைவ குதைா ஹம்த்வாம் ஸைாஸிவ
சைாைைாத்வ ைீ தயாஸ்மி ஸர்வபானவர் மதஹஸ்வர

யான் உன்னுதையவன் உன்னிைத்தை என் சித்ைத்தையும் பிராணதனயும் தவத்ைவன். சகல சுகங்கதளயும்
பகாடுப்பவதன! ையா சமுத்ைிரதன! சகலருக்கும் பிரபுதவ! என் முன் தைான்றுவாயாக, நான் பைரிந்தும்
பைரியாதுஞ் பசய்ை ஜபமும் பூதஜயும் உன் ையவால் சபலமாக தவண்டும். நான் பபரும்பாவங்கதளச்
பசய்ைவன் நீத யா பவித்ைிரஞ் பசய்வைில் சிேந்ைவன். தயாசித்து உனது விருப்பப்படிச் பசய்யலாம். தவை

புராண ஸித்ைாந்ைங்கதளக் கற்றும் அேியபவாண்ணாை நின்தன நான் எவ்வாறுஉணரவல்தலன் சர்வ
பாவங்களாலும் உன்தனதய நம்பி, நின்ேவனாக இருப்பைால் என்தன நீத ய காப்பாற்ே தவண்டும் என்று
பசால்லி சிவபபருமானின் சிரத்ைின் மீ து சமர்ப்பித்து அதநகவிை பிரார்த்ைதனகதளச் பசய்து, தைவாய நம
என்றும்
யதைைா நீ ஞ்க் தைதவஸக்ரு பார்ைம் ஸமு பாகை
ைைாத்வ யாபுநர் தைவ ஸமாகந்ைவ்ய தமவச
சுவாமி யான் பூதஜ பசய்வைற்குத் ைதய பசய்ைது. தபாலதவ இப்பபாழுது யைாஸ்ைானம் பசன்று நான்
நாதளயத்ைினம் பசய்யும் பூதஜக்கு எழுந்ைருள தவண்டும்! என்று விசர்ஜனம் பசய்ய தவண்டும். மீ ண்டும்
அத்யாைிப் பிரதயாகத்தைக் கூேி; மந்த்ரஹீனம் கிரியாஹீன ம் பக்ைிஹீன ம் மதகச்சுவர
யத் பூஜிைம் மயாதைவ பரிபூரணந்ைைஸ்துதை
அதநகஸ் கந்ைாைிபரிவார சதமை

ஸ்ரீ பவானி சங்கர பார்ைிவ பூஜா விைாதநா ஸகலதைவாத்மக
ஸ்ரீ பவானி சங்கர ஸுப்ரீை ஸ்ஸுப்ர ஸன்தனா
வரதைாபவது ஏைத்பலம் ஸ்ரீசிவார்ப்பணமஸ்து
என்று பூதஜதய முடிக்க தவண்டும். பிேகு சம்சார சம்பந்ைமான காரியங்களில் பிரதவசிக்கலாம் இவ்வாறு
சிவபூதஜ பசய்து வந்ைால் இஷ்ை சித்ைிகள் எல்லாம் தககூடும். இந்ைப் பூதஜதய ஆைிதசவ
தவைியர்கதள தவத்துக் பகாண்டு அவர்கள் பசால்லத்ைான் பசய்ய தவண்டும். அவ்வாறு அந்ைணர்
கிதைக்காவிட்ைால் ைாதன பசய்து பகாள்ளலாம் சிவபபருமாதன அர்ச்சித்ை புஷ்பம் அக்ஷதை
ஆகியவற்தே சிவாக்கிதனயாக எடுத்து ைன் சிரசுதமல் ைரித்துக் பகாள்ளலாம். இவ்விைம்
பூஜிப்பவர்களுக்கு ஒருகுதேயும் இராது. ஆறுமாை காலம் இவ்வாறு பூஜித்ைவன் ஜீவன் முக்ைனாவான்.
சாபாநுக்ரஹசமர்த்ைனாவான் அவதனத் ைரிசித்ைாதல சிவ தசதவ பசய்ை பயனும் கிதைக்கும். இைில்

சந்தைகம் இல்தல இவ்விைதம முனிவர்களாகிய தவை வியாசர் முைலியவர்கள் பசால்லியிருக்கிோர்கள்.
இதுதபாலதவ ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், இந்ைிரன், முைலிதயார் பார்த்ைிவ லிங்கபூதஜ பசய்ைார்கள். இதைக்
தகட்ைவர்களுக்கு நீங்காை தபாக பாக்கியங்கள் தககூடும் என்று சூை முனிவர் தநமிசாரணிய
வாசிகளுக்குக் கூேினார்.
67. கண்ணன் பசய்ை சிவபூதஜ
சூைமுனிவதர! கண்ணன், ைினந்தைாறும் சிவபூதஜ பசய்ைைாகச் பசான்ன ீர்கதள அவர் எந்ைச் சமயத்ைில்
பூஜித்ைார் என்பதை எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தநமிசாரணிய வாசிகள் தகட்ைார்கள்
சூைபுராணிகர் கூேலானார்.
ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்ைி பிருந்ைாவனத்ைிலிருந்து வைமதுதரதய அதைந்து கம்ஸன் முைலியவர்கதளச்
சங்கரித்து, வசுதைவர் தைவகி முைலானவர்கதள சிதேமீ ட்டு; சகல யாைவர்கதளயும் அதழத்து உக்கிரதசன
ராஜனுக்குப் பட்ைங்பகாடுத்துப் பரிபாலித்து வந்ைார். பிேகு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ைந்தையால் உபநயனம்
பசய்விக்கப் பபற்று அவந்ைி பட்ைணத்ைிலுள்ள சாந்ைீப ன் என்ே குருதவயதைந்து தசவித்து, அவரால்
சிவபஞ்சாக்ஷர மந்ைிர உபதைசம் பபற்று அந்ைச் சிவமந்ைிரப் பிரபாவத்ைால் குறுகிய காலத்ைிதலதய சகல
வித்தைகதளயும் கற்றுணர்ந்து முைதலயால் விழுங்கப்பட்டு மதேந்ை அந்ைக் குரு புத்ைிரதனக் பகாண்டு

வந்து, குரு காணிக்தகயாகக் பகாடுத்து; மதுராபுரிதய அதைந்து; அதநக தைத்ைியர்களுைன் தபார் பசய்ைார்.
தைத்ைியவரர்கள்
ீ
தமன்தமலும் யாைவ வரர்கதளத்
ீ
துன்புறுத்துவதைக் கண்டு சமுத்ைிரத்ைில்
துவாரகாபுரியில் யாவதரயும் இருக்கச் பசய்து அப்பட்ைணத்ைில் சகல சம்பத்துக்கதளயும் உண்ைாக்கி
முசுகுந்ைதன அனுக்கிரகித்து காலயவனன் முைலிய ராக்ஷஸர் தமன்தமலும் தபாருக்கு வந்ைைால்
தரவைகிரிதய அதைந்து சிவபூஜா துரந்ைரரான உபமன்யு முனிவதர ைரிசித்து சத்துருஹீனம் எவ்வாறு
உண்ைாகும் என்று தகட்ைார். அைற்கு அந்ை உபமன்யு முனிவர் நீ விஷ்ணு ஸ்வரூபியாதகயால்

சிவபபருமாதன நீ ஏன் ஆராைிக்கக்கூைாது? ைன்தனச் தசவித்ைவர்களுக்குச் சகாயனாக
இருக்கச்சிவபபருமான் காத்ைிருக்கின்ேவர் ஆதகயால் நீ சிவபூதஜ பசய்யும் பக்ஷத்ைில் சகல
சத்துருக்கதளயும் ஜயிப்பாய்! என்று கூேி சிவமந்ைிரத்தை உபதைசித்ைார். அது தபால ஸ்ரீகண்ணனும்
ஸப்ைமாஸ ைீ øக்ஷதய வகித்து கமலம் வில்வம் சைபத்ைிரம் குதச காவரம்,
ீ
அறுகு, பவள்பளருக்கு
முைலிய அதநகவிைமான மலர்கதளக்பகாண்டும் ைியானதயாகத்ைாலும் பூதஜபசய்ைார் அைனால்

சிவபபருமான் கண்ணனின் பக்ைிக்கு மகிழ்ந்து காட்சியளித்து, கிருஷ்ணா! நீ விரும்பிய வரத்தைக் தகள்!
என்ோர்.
சிவபபருமாதன! உம் பரிபூரண கைாட்சத்ைால் யாவும் எனக்கு இருந்தும் தைத்ைியர்களுதைய
பைாந்ைரவிலிருந்து நீங்குவைற்காகதவ உம்தமச் சரணம் அதைந்தைன் பூர்வத்ைில் என் பபரிதயார் யாவரும்
உம்தம ஆராைித்ைிருக்கிோர்கள். பிரமனும் உம்தம உபாசித்ைிருக்கிோன். ஆதகயால் நீர் எனக்கும்
அருள்புரிய தவண்டும் என்ோர் கண்ணன் அைற்கு சிவபபருமான் ஓ கிருஷ்ணா! உனக்குத் ைனைான்ய
சம்பத்துக்களும் புத்ைிரர்களும் அதநகம் ஸ்ைிரீகளும் விதசஷமான சத்துரு சங்கார சமர்த்தும் உண்ைாகும்!
என்று வரம் பகாடுத்ைார், அப்தபாது அங்கிருந்ை பார்வைிதைவியும் மகிழ்ந்து பல வரங்கதளயும் பகாடுத்ைாள்
சிவசக்ைியர் பகாடுத்ை வரங்களால் கண்ணபிரான் மகிழ்ந்து மகாதைவா பூர்வத்ைில் சுைர்சனம் என்னும்

சக்கரத்தை எனக்கு பகாடுத்துக் காத்ைீர் அந்ைச் சக்கரத்ைால் ராட்சஸர்கதள பஜயித்துக் பகாண்டிருந்தைன்.
இப்பபாழுதும் வரங்கள் பலவற்தேத் ைந்ைீர் என்று விதசஷமாகப் தபாற்ேிப் பூஜித்ைார். கருணாநிைியான
சாம்பவமூர்த்ைி நீ தபாவாயாக உனக்கு விதசஷமான சுபங்கள் உண்ைாகத் ைதய பசய்தவாம் என்று
கூேியனுப்பி தவத்ைார், கிருஷ்ணன், துவாரதகதய அதைந்து. மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்ைிருந்ைார். இவ்வாறு ஸ்ரீ
கிருஷ்ணனுக்கு வரம் பகாடுத்து வில்தவஸ்வரர் என்ே பபயருைன் அந்ை தரவைகிரியில் தகாயில்
பகாண்ைருளி ைன்தனச் தசவிப்பவர்களுக்கு நன்தமகதள அனுக்கிரகித்துக் பகாண்டிருக்கிோர். கிருஷ்ணன்
ஏழுமாை காலமும் வில்வைளங்களாதலதய சிேப்பாக அருச்சதன பசய்ை காரணத்ைால் அந்ைச் சிவலிங்க
மூர்த்ைத்துக்கு வில்தவஸ்வரர் என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று. அன்று முைல் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சகல
சாம்ராஜ்யங்கதளயும் பகாடுக்கும் சிவபபருமாதனச் தசவித்து வந்ைார் முனிவர்கதள! இந்ைச் சரிைத்தைக்
தகட்ைவர்கள் சகலபாவங்களிலிருந்தும் நீங்குவர்! இவ்வாறு சூைமுனிவர் கூேினார்.
68. ைிருமால் சக்கிராயுைம் பபற்ே சரிதை
சூை முனிவதர! விஷ்ணுமூர்த்ைிக்குச் சிவபபருமான் சக்கிராயுைம் பகாடுத்ைார் என்று கிருஷ்ணமூர்த்ைி,
தைாத்ைிரஞ் பசய்ைைாகச் பசான்ன ீர்கதள! ைாங்கள் யாவும் அேிந்ைவராதகயால் அந்ைச் சரிைத்தையும்
எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டுகிதோம்! என்ோர்கள் சவுனகாைி முனிவர்கள். சூைமுனிவர் கூேலானார்.
முனிவர்கதள! ஒரு காலத்ைில் பலசாலிகளான அரக்கர்கள் அைிகமாகி உலகங்கதளப் பீடித்துத் ைர்ம நாசம்
பசய்து வந்ைார்கள். அைனால் தைவர்கள் அதனவரும் சங்கைப்பட்டு விஷ்ணுமூர்த்ைிதய அதைந்து
பரமாத்மாதவ! எங்கள் விஷயத்ைில் ைதய தவக்க தவண்டும். தைத்ைியர்களால் நாங்கள் மிகவும்

துன்பப்படுகிதோம். நாங்கள் எங்தக தபாதவாம்? காத்ைல் கைவுளான ைங்கதளயதைந்தைாம்! என்று
பிரார்த்ைித்ைார்கள். ைிருமால் அவர்கதள தநாக்கி, அமரர்கதள! அஞ்சாைீர்கள் நான் சிவபபருமாதன
ஆராைித்து அவரருளால் உங்கதளக் காப்தபன் பதகவர்கள் பலவான்களாயிருப்பைால் பிரயத்ைனம் பசய்து
பவல்ல தவண்டியிருக்கிேது. அைற்காகதவ சிவாராைதன பசய்கிதேன் என்ோர். தைவர்கள் அதைக்தகட்டு
மகிழ்ந்து ைங்கள் இருப்பிைங்கதள அதைந்ைார்கள்.
அைன்பிேகு விஷ்ணு தகலாயமதலக்குச் பசன்று சிவபபருமாதனக்குேித்துத் ைவஞ்பசய்யக் கருைி
தஹாமகுண்ைம் அதமத்து யாகம் வளர்த்ைி. பார்த்ைிவ பூஜாவிைானமான பலவிை ஸ்தைாத்ைிரங்களாலும்
மந்ைிரங்களாலும் தசவித்து மானஸ ஸரஸிலிருக்கும் ைாமதர மலர்களால் பூஜித்து பத்மாசனத்ைில்
வற்ேிருந்து
ீ
தயாக நிதலயில் இருந்ைார். அவர் அதநக காலம் பூதஜ இயற்ேியும் சிவபபருமான்
காட்சியளிக்காைைால் ைிருமால் கடின ைவத்தையும் சிவபூதஜதயயும் தமற்பகாண்டு பலகாலம் பசய்து
வந்ைார். அப்தபாதும் சிவபபருமான் தைான்ோமல் இருக்கதவ அவரது ஆயிரம் ைிருநாமங்கதளயும்
ைியானித்து ஆயிரங்கமலங்களால் அர்ச்சதன பசய்யச் சங்கற்பம் பசய்து ஆயிரம் ைாமதரகதளச்
தசகரித்து வந்து ஒவ்பவாரு ைிருநாமத்துக்கு ஒவ்பவாரு மலராக அர்ச்சித்து வந்ைார். அவரது பக்ைிதயச்

சிவபபருமான் பரீட்சிக்க விரும்பிக் கதைசியில் ஒரு ைிருநாமத்துக்கு ஒரு மலர் குதேயும்படிச் பசய்ைார்.
அைனால் ைிருமால் ைம் சிவ பூஜா நியமத்துக்கு குதேபாடு ஏற்படுவதைச் சகிக்காமல் எனது கண் ைாமதர
மலதரயாகும் இைனாதலதய என் பூதஜதய முடிப்தபன் என்று அைதனப் பேிக்கத் பைாைங்கினார். அப்தபா
சிவபபருமான் அவர் முன்பு காட்சியளித்து விஷ்ணுதவ! உன் கண்தணப் பேிக்கதவண்ைாம். உன் பக்ைிக்கு
மகிழ்ந்தைன் தவண்டியவரம் தகட்ைால் ைருகிதேன். உனக்குக் பகாடுக்கக் கூைாைது எதுவுமில்தல என்ோர்.

அைற்கு மகா விஷ்ணு சங்கரா! நீர் அேியாைது யாதுமில்தல. உலகங்கள் தைத்ையர்களால் துன்புறுகின்ேன.
யாவரும் சுகமதைவைற்கும் தைத்ய சங்காரம் பசய்வைற்கும் ைக்க ஆயுைம் எதுவும் என் தகயில் இல்தல.
எனதவ உம்தமச் சரணதைந்தைன்! என்று கூேித்துைித்ைார் சிவபபருமான் விஷ்ணுவுக்கு இரங்கி சுைர்சனம்
என்ே சக்கரா யுைத்தைக் பகாடுத்ைருளினார், அதைப் பபற்றுக் பகாண்ை விஷ்ணு
கமலாநாம் ஸஹஸ்ரந்து ஹ்ருைதம கங்கதரணச
நஞ்ஞானு விஷ்ணு நாைச்ச மாயாரணமத்புைம்
ந்யுநந்ைச் சாபிைத்ஜ் ஞாத்வா தநத்ரதமக முைாஹ்ருைம்
ைந்ைீருஷ்ட் வாசப்ரஸ ந்தநா பூச்சரங்கரஸ் ஸர்வது க்கஹா
தைத் யாந்ஹந்துங்கைந்தைவ ஹ்யாயு ைந்ைப் ப்ரவர்ைதை
கிங்க தராமிக் வகச்சாமி ஸரணந்த்வா முபாகை
இத்யுக்த்வாச நமஸ்க்ருத்ய ஸிவாய பரமாத்மதந
ஸ்ைிைஸ்தச வாக்ர தைா தைவ ஸ்வயஞ்சஸுõரபீடிை
ைைா ைஸ்தமஸ்வயம் ஸ்ம்யு சக்ரஞ் சைத்ைவாந்ப்ரபு
தைஸ நவ பீடி தை விஷ்ணு தைத்யாம்ஸ்ச பலவத் ைராந்
சிவபபருமானிைம் உத்ைிரவு பபற்றுச் சகல தைத்ைியர்கதளயும் சங்காரம் பசய்ைார்.
இவ்வாறு சூைமுனிவர் பசான்னதும் அவதரச் சவுனகாைி முனிவர்கள் வணங்கி வியாசரின் சீ ைதர!
விஷ்ணு மூர்த்ைி சிவபபருமாதனப் பூஜித்ை சஹஸ்ரநாமங்கள் யாதவ? எந்ை சஹஸ்ர நாம பூதஜயால்
சிவபபருமான் மனம் மகிழ்ந்து விஷ்ணுவுக்குச் சக்கராயுகத்தை அனுக்கிரகித்ைாதரா, அந்ைச்

சஹஸ்ரநாமத்தை எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்ோர்கள் சூை முனிவர் அதைக் கூேலானார்.
69. சிவ சஹஸ்ர நாமம் (சிவ நாம ஆயிரம்)
முனி சிதரஷ்ைர்களாகிய தநமிசாரணிய வாசிகதள நான் வியாச மகரிஷியிைம் எவ்வாறு
தகட்டிருக்கிதேதனா அவ்வாதே பசால்லுகிதேன். தகளுங்கள் விஷ்ணுவினால் சிவபபருமான்
மகிழ்ச்சியதையும் படி ஸ்தைாத்ைரிக்கப்பட்ைதும் புண்ணிய கரமுமான சிவஸஹஸ்ர நாமங்கதள
இப்தபாது பசால்லுகிதேன் விஷ்ணு வாக்கியம்.
ஸ்ரீ விஷ்ணு நுவாச:
ஓம் ஸிதவா ஹதராம்ரு தைாருத்ர நம:
ஓம் புஷ்கர நம:
ஓம் புஷ்பதலாசன நம:
ஓம் அந்ைிகம்ய நம:
ஓம் ஸைாசார நம:
ஓம் ஸர்வ ஸம்புர் நம:
ஓம் மதஹஸ்வர நம:

ஓம் சந்த்ராபீைஸ் சந்த்ர பமௌலீர் விஸ்வம் விஸ்வா மதரஸ்வர தவைாந்ைஸார ஸந்தைாஹ நம:
ஓம் கபாலீ நீ லதலாஹிை நம:
ஓம் ைியாநா ைாதரா பரிச்தசத்தயா பகௌரீ பர்த்ைா கதணஸ்வர நம: 10

ஓம் அஷ்ைமூர்த்ைிஸ்த்ரிவர்கஸாைன நம:
ஓம் ஞானகம்தயா த்ருைப்ரஜ்தஞா தைவதைவ ஸ்த்ரிதலாசன நம:
ஓம் வாமதைதவா மஹாதைவ நம:
ஓம் படுபரிப்ரு தைாத்ருை நம:
ஓம் விஸ்வரூதபா விரூபா÷க்ஷõ வாகீ ஸ நம:
ஓம் சுசி ஸத்ைம் நம:

ஓம் ஸர்வப்ரமாண ஸம்வாைீ வ்ருஷாங்தகா விருஷவாஹந நம:
ஓம் ஈஸ நம:
ஓம் பிநாகீ கட்வாங்கீ சித்ரதவஷஸ் சிரந்ைந நம:
ஓம் ைதமா ஹதரா மஹா தயாகீ தகாப்ைாப்ரஹ்மாசதூர்ஜடி நம: 20
ஓம் காலகால நம:
ஓம் க்ருத்ைிவாஸா நம:
ஓம் ஸுபக நம:

ஓம் ப்ரணவாத்மக நம:
ஓம் கூக்நத்ர நம:
ஓம் புரு÷ஷாஜுஷ்தயா துர்வாஸா புரஸாஸந நம:
ஓம் ைிவ்யாயுை ஸ்கந்ை குரு நம:
ஓம் பரதமஸ்டீ பராத்பர நம:
ஓம் அநாைிமத்ய நிைதநா கிரீதஸா கிரிஜா ைவ நம:
ஓம் குதபர பந்து நம: 30
ஓம் ஸ்ரீகண்தைா தலாக, வர்தணாத்ை தமாம்ருது நம:
ஓம் ஸமாைி தவத்ய நம:

ஓம் தகாைண்டீ நீ லகண்ை நம:
ஓம் பரஸ்வைீ நம:
ஓம் விஸாலா, ÷க்ஷõம் ருநவ்யாை நம:
ஓம் ஸுதரஸ நம:
ஓம் ஸுர்யைாபந ைர்மைாம க்ஷமா நம:
ஓம் ÷க்ஷத்ரம் பகவாந் பகதநத்ரபித் உக்ர நம:
ஓம் பசுபைி ஸ்ைார்க்ஷய நம:
ஓம் ப்ரியபக்ை நம 40
ஓம் பரந்ைப நம:
ஓம் ைாைாையாச தராைக்ஷ நம:
ஓம் கர்மந்ைீ காமஸாஸந நம:
ஓம் ஸ்மஸாநநிலய நம:
ஓம் ஸுக்ஷ்ம நம:
ஓம் ஸ்மஸானஸ்தைா மதஹஸ்வர நம:
ஓம் தலாக கர்த்ைா ம்ருகபைிர் மஹாகர்த்ைா மஹாஷைி நம:
ஓம் உத்ைதரா தகாபைிர் தகாப்ைா ஜ்ஞானகம்ய நம:
ஓம் புராைந, நீைி நம:
ஓம் ஸுநீ ைி நம: 50

ஓம் ஸுத்ைாத் மாதஸாம் நம:
ஓம் தஸாமாை நம:
ஓம் ஸுகி தஸாக தபாம்ருைப நம:
ஓம் பஸளம்தயா மஹாதைதஜா மஹாத்யுைி நம:

ஓம் தைதஜாம்தயாம் ருைமதயாந்நமயச்ச ஸுைாபைி நம:
ஓம் அஜாை ஸத்ருரா தலாக நம:
ஓம் ஸம்பாவ்தயா ஹவ்ய வாஹந நம:
ஓம் தலாக கதரா தவைகர நம:
ஓம் ஸுத்ரகார நம:

ஓம் ஸநாைந மஹர்ஷி கபிலாசார்தயா விசுவைீ ப்ைிர் விதலாசந நம: 60
ஓம் பிநாக பாணிர் பூதைவ நம:
ஓம் ஸ்வஸ்ைித் ஸ்வஸ்ைிக் ருத்ஸுைீ ைாத்ருைாமாைாமகர நம:
ஓம் ஸர்வச ஸர்வதகாசர நம:
ஓம் ப்ரஹ்மஸ்ருக் விசுவஸ்ருக் ஸர்க நம:
ஓம் கர்ணி கார நம:
ஓம் ப்ரிய, கவி நம:
ஓம் ஸாதகாவி ஸாதகாதகா ஸாக நம:
ஓம் ஸிதவாபீஷக நுத்ைம நம:

ஓம் கங்காப் லதவாைதகாபவ்ய? புஷ்கல நம:
ஓம் ஸ்ைபைி நம: 70
ஓம் ஸ்ைிர நம:
ஓம் விஜிைாத்மா விஷயாத்மா பூைவாஹநா ஸாரைி ஸகதணா கணகாயச்சஸுகீ ர் ைிக்சிந்ந ஸம்ஸய நம:
ஓம் காமதைவ நம:
ஓம் காமபாதலா பஸ்தமாத் தூலிை விக்ரஹ, பஸ்மப்ரிதயா பஸ்மஸாயீ காமிகாந்ை நம:
ஓம் க்ருைாகம ஸமாவர்தைா நிவ்ருத் ைாத்மா ைர்மபுஞ்ஜ நம:
ஓம் ஸ்ைாஸிவ நம:

ஓம் அகல்மஷச்சதுர் பாஹுர் துராவாதஸா துராஸை நம:
ஓம் துர்லதமாதுர்க தமாதுர்க நம:
ஓம் ஸர்வாயுை விஸாரை நம:ஓம் அத்யாத்ம தயாகநிலய நம:
80
ஓம் ஸுைந்து ஸிைந்து வர்ைந நம:

ஓம் ஸுபாங்தகா தலாக ஸாரங்தகா ஜகைீ தஸா நம:
ஓம் ஜநார்ைந நம:
ஓம் பஸ்மசுத்ைிகதரா தமருதராஜஸ்வ ீ சுத்ை விக்ரஹ அஸாத்ய நம:
ஓம் ஸாதுஸாத் யச்ச ப்ருத்ய மர்கைரு பத்ருக் ஹிரண்யதரைா நம:
ஓம் பபௌராதணாரிபு ஜீவ ஹதரா பல நம:
ஓம் மஹாஹ்ரதைா மஹாகர்த்ை நம:
ஓம் ஸித்ை நம:
ஓம் ப்ருந்ைார வந்ைிை நம:

ஓம் வ்யாக்ர சர்மாம் பதராவ்யாலீ மஹா பூதைா மஹாநிைி நம: 90
ஓம் அம்ருைா தஸாம்ருைவபு நம:
ஓம் பாஞ்சஜந்ய ப்ரபஞ்ஜந நம:
ஓம் பஞ்சவிம்ஸைி ைத்வஸ்ை, பாரிஜாை நம:
ஓம் பராவர ஸுலப நம:
ஓம் ஸுவ்ரை குதராப்ரம் ஹதவை நிைிர் நிைி நம:
ஓம் வர்ணாஸரம குருவர்ணி ஸத்ரு ஜித்சத்ருைாபந நம:
ஓம் ஆஸ்ரம நம:

ஓம் க்ஷபண நம:
ஓம் க்ஷõதமாஜ்ஞானவாநச தலசுவர நம:
ஓம் ப்ரமாண பூ தைாதுர்ஜ்தஞய நம100
ஓம் ஸுபர்தணா வாயு வாஹந நம:

ஓம் ைநுர்ைதரா ைநுர்தவதைா குணராசிர் குணாகர நம:
ஓம் ஸத்ய நம:
ஓம் ஸத்ய பதராைீ தனா ைர்மாங்தகாைர்ம ஸாைந நம:
ஓம் அநந்ைத்ருஷ்டிரா ைந்தநா ைண்தைாத்மயிைாைம நம:
ஓம் அபிவாத்தயா மஹாமாதயா விசுவகர்மா விஸாரை வைராதகா
ீ
விநீைாத்மா ைபஸ்வ ீ பூை பாவந நம:
ஓம் உந்மத்ைதவஷ நம:
ஓம் ப்ரசந்தநா ஜுைகாதமா ஜிைப்ரிய நம:
ஓம் கல்யாண ப்ரக்ருைி நம:
ஓம் கல்ப ஸர்வதலாக ப்ரஜாபைீ நம: 110
ஓம் ைரஸ்வைார
ீ
தகாைீமாந் ப்ரைாநப்ரபு ரவ்ய தலாக பரதலாந்ைர் ஹி ைாத்மா கல்பாைி நம:
ஓம் கமதலக்ஷண நம:
ஓம் தவை சாஸ்த்ராந்ை ைத்வஜ்தஞா நியதமா நியைாஸ்ர சந்ைிரஸுர்ய நம:
ஓம் சநி தகதுர்வராங்தகாவித் ருமச்சவி, பக்ைிவசிய நம:
ஓம் பரப்ரஹ்மம்ருக பாணார் பதணாநக, அத்ரி ரத்ரியாலய நம:
ஓம் காந்ை நம:
ஓம் பரமாத்மர்ஜக த்குரு நம:
ஓம் ஸர்வகர்மா லயஸ் துஷ்தைா மங்கல்தயா மங்கலாவ்ருை நம:
ஓம் மஹாைபா ைீர்கைபா நம:
ஓம் ஸ்ைவிஷ்ை நம: 120

ஓம் ஸ்ைவிதராத்ருய நம:
ஓம் அஹஸம்வத்ஸ் தராவ்யாப்ைி, ப்ரமாணம் பரமந்ைப நம:
ஓம் ஸம்வத்ஸரக தராமந்த்ர ப்ரத்யய நம:
ஓம் ஸர்வ ைர்ஸந நம:
ஓம் அஜ நம:
ஓம் ஸர்தவசுவர நம:
ஓம் ஸித்தைா மஹாதரைா மஹா பவ நம:

ஓம் தயாகி தயாக்தயா மஹா தைதஜா! ஸித்ைி நம:
ஓம் ஸர்வாைி நக்ரஹ வஸுர்வஸுமநா நம:
ஓம் ஸத்ய நம: 130
ஓம் ஸர்வ பாப ஹதராஹரா நம:
ஓம் ஸுகீ ர்ைி நம:
ஓம் தசாபந நம:
ஓம் ஸ்ரீமா நவாவ்ம ஸதகாசர நம:
ஓம் அம்ருை நம:

ஓம் சாசுவை நம:
ஓம் சாந்தைா பாண ஹஸ்ை நம:
ஓம் ப்ரைாபவாந் கமண்ைலு ைதராைந்வ ீ தவைாங்தகா தவைவிந்முநி நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஷ்ணுந் தபாஜனம் தபாக்ைா தலாகநாதைாதுராைர நம:
ஓம் அைீ ந்ைிரிதயா மஹாமாய நம: 140

ஓம் ஸர்வவாஸஸ் சதுஷ்பை நம:
ஓம் காலதயாகீ மஹா நாதைா மதஹாத்ஸாதஹா மஹா பல மஹாபுத்ைிர் மஹா வர்தயா
ீ
பூைசாரீ புரந்ைர
நம:
ஓம் நிஸாசர நம:
ஓம் ப்தரைசாரீ மஹாசக்ைிர் மஹாத்யுைி நம:

ஓம் அநிர்தைஸ்யவபு ஸ்ரீமாந்த் ஸர்வாசார்ய மதநாகைி நம:
ஓம் பஹு ஸ்ருதைா நம:
ஓம் மஹா மாதயா நியைாத்மா த்குதவா த்ருவ நம:
ஓம் ஓஜஸ்தைதஜா த்யுைிைதரா நர்ைக நம:
ஓம் ஸர்வ ஸாஸக ந்ருத்ய ப்ரிதயா ந்ருத்யநித்ய நம:
ஓம் ப்ரகாஸாத்மா ப்ரகாஸக நம: 150
ஓம் ஸ்பஷ்ைாக்ஷதரா புதைா மந்த்ர் நம:
ஓம் ஸமாந ஸாரஸம்ப் லவ நம:

ஓம் யுகாைி க்ருத் யுகாவர்தைா கம்பீதராவ்ருஷ வாஹந நம:
ஓம் இஷ்தைா விசிஷ்ை நம:
ஓம் சிஷ்தைஷ்ை நம:
ஓம் ஸாபபஸாரதபாைநு நம:
ஓம் ைீர் ை ரூபஸ்ைீர்ை நாமாைீர் ைாத்ருஸ்ய நம:
ஓம் ஸ்துதைார்ைை, அபாந் நிைிர ைிஷ்ைாநம் விஜதயாஜயகாலவித் நம:
ஓம் ப்ரைிஷ்டிை ப்ரமாணஞ்தஞா ஹிரிண்யகவதசா ஹரி நம:
ஓம் விதலாசந நம: 160
ஓம் ஸுரகதணா வித்தய தஸாபிந்து ஸம்ஸ்ரய பாலரூதபா பதலாந் மத்தைா விகர்ைாகஹ தநாகுஹ நம:
ஓம் கரணங் காரணங் கர்த்ைா ஸர்வ பந்ை விதமாசனா நம:
ஓம் வ்யவஸாதயா மஹா சாப ஸ்ைிக்மாம் சுர்பைிர நம:
ஓம் கக நம:
ஓம் அபிராம நம:
ஓம் ஸூஸரண ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸூைாபைி மகவாந்பகௌஸிதகா மாந்விராம நம:
ஓம் ஸர்வஸாைந நம:
ஓம் லலாைா÷க்ஷõ விஸ்வதைஹ நம:
ஓம் ஸார ஸம்ஸார சக்ரப்ருத் அதமாக ைண்தைா மத்யஸ்தைா ஹிரண்தயா ப்ரஹ்ம வாசஸி நம:
ஓம் பரமந்ை பதராமாயீ ஸ்ம்மதராவ்யாக்ரதலாசந ருசிர் விரஞ்சி நம: 170
ஓம் ஸ்வர்பந்துர் வாசஸ்பைிரஹர்பைி நம:
ஓம் ரவிர்விதராசந ஸ்கந்ை நம:
ஓம் ஸாஸ்ைா தவவஸ்வதைாயம நம:
ஓம் யுக்ைிருந் நைகீ ர்ைிஸ்ச ஸாதுராக பரஞ்ஜாய நம:
ஓம் தகலாஸாைிபைி நம:
ஓம் காந்ை நம:
ஓம் ஸவிைார விதலாசந நம:
ஓம் வித்வத்ை தமாவைபதயா
ீ
விஸ்வ பர்ைா நிவாரிை நம:
ஓம் நித்தயா நித்ய கல்யாண நம:

ஓம் புண்ய ஸ்ரவணகீ ர்ைா நம: 180
ஓம் தூரஸ்ரவா விஸ்வஸதஹாத்தய தயாது நம:
ஓம் க்கப்ரநாஸக நம:
ஓம் உத்ைாரதணா துஷ்க்ருைி ஹாவிஞ்தஞதயா துஸ்ஸ தஹாபவ நம:

ஓம் அநாைிர்பூர் புதவாலக்ஷ்மி நம:
ஓம் கிரீடித்ரிைஸாைிப நம:
ஓம் விஸ்வ தகாப்ைா விஸ்வகர்ைா ஸுவதராரு
ீ
சிராங்கை நம:
ஓம் ஜநதநா ஜகஜந்மாைி ப்ரீைிமாந் நீைி மாந்ைவ நம:
ஓம் வசிஷ்ை நம:

ஓம் கஸ்ய தபாபாதுர் பீத மா பீம பராக்ரம நம:
ஓம் ப்ரணவ நம: 190
ஓம் ஸப்ைைா சாதரா மஹாகாதளா மஹாைந நம:
ஓம் ஜந்மாைி தபாமஹதைவ நம:
ஓம் ஸகலாகமபாரக நம:
ஓம் ைத்வந்ைத்ைவ விதைகாத்மா விபுந்விஸ்வ விபூஷண நம:
ஓம் நுஷிர்ப்ராஹ்மண ஐஸ்வர்ய ஜந்மம் ருத்யுஜராைிக நம:
ஓம் பஞ்ச யஜ்ஜஸமுத்பத்ைிர் விஸ்தவதஸா விமதலா ைய நம:

ஓம் ஆத்மதயாநி ரநாையந்தைா வத்ஸதலா பக்ை தலாகத்ருக் காயத்ரீ வல்லப நம:
ஓம் ப்ராம்ஸுர் விஸ்வாவாஸ நம:
ஓம் ப்ரபாகர நம:
ஓம் ஸீஸுர் கிரிரை ஸம்ராட் ஸுதஷண நம: 200
ஓம் ஸுரஸத்ஹா அதமாதகா ரிஷ்ை தநமிஸ்ச குமுதைா விக்ைஜ்வர ஸவயஞ்ஜ் தயாைிஸ்ைநுஜ்தயாைி
ராத்மஞ்தயாைிர சஞ்சல நம:
ஓம் பிங்கல கபில ஸ்ம ஸ்ருர் பால தநைர ஸ்த்ரயீைநு நம:
ஓம் ஜ்ஞாநஸ்கந்தைா மஹாநீைிர் விஸ்தவாத் பத்ைிரு பப்லவ நம:
ஓம் பதகா விவஸ்வாநாைித்தயா தயாக பாதராைிவஸ்பைி நம:
ஓம் கல்யாண குணநாமாச பாபஹா புண்யைர்ஸந நம:

ஓம் உைாரகீ ர்ைி ருத்தயாகீ ஸத்தயாகீ ஸைஸந்மய நம:
ஓம் நக்ஷத்ரமாலீ நாதகஸ நம:
ஓம் ஸ்வாைிஷ்ைாந பைாஸ்ரய நம:
ஓம் பவித்ர நம:
ஓம் பாபஹாரீச மணி பூதராந தபாகைி நம: 210
ஓம் ஹ்ருத் புண்ைரீக மாஸீை நம:
ஓம் ஸுக்ர நம:

ஓம் ஸாந்தைாவ்ருஷாகபி நம:
ஓம் உஷ்தணாக்ருஹபைி நம:
ஓம் க்ருஷ்ண நம:
ஓம் ஸமர்தைாநர்ை நாஸக நம:
ஓம் அைர்மஸத்ருரஜ்தஞய நம:ஓம் புருஹுை நம:
ஓம் புருஸ்ருை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மகர்தபா ப்ருஹத் கர்தபா ைர்மதைநுர் ைநாகம் நம: 220
ஓம் ஜகத்ைிதை ஷீ ஸுகை நம:
ஓம் குமார குஸலாகம் நம:

ஓம் ஹிரண்ய வர்தணா ஜ்தயாைிஷ்மான் நாைா பூைரதைா த்வநி நம:
ஓம் அராதகா நயனாைய÷க்ஷõ விஸ்வாமித்தரா ைதநஸ்வர நம:
ஓம் ப்ரஹ்ம ஜ்தயாைிர் வஸுைாமா மஹாஜ்தயாகிர நுத்ைம நம:
ஓம் மாைா மதஹா மாைரிஸ்வா நபஸ்வாக் நாகஹாரத்ருக் புலஸ்த்ய நம:
ஓம் புலதஹா கஸ்த்தயா ஜாது கர்ண்ய நம:

ஓம் பராஸர நம:
ஓம் நிரா வரண நிர்வாதரா தவரஞ்ச் தயாவிஷ்ை ரஸ்ரவா நம:
ஓம் ஆத்மபூர நிருத்தைாத்ரிர்ஜ்ஞானமூர்ைிர் மஹாயஸா நம: 230
ஓம் தலாக வராக்ரண
ீ
ீர் வரீ ஸ்சண்ை நம:
ஓம் ஸத்யபராக்ரம நம:

ஓம் வ்யாலாகல்தபா மஹாகல்ப நம:
ஓம் கல்பவ்ருக்ஷ நம:
ஓம் கலாைர நம:
ஓம் அலங்கரிஷ்ணு சதலா தராசிஷ்னுர் விக்ர தமாக்கை நம:
ஓம் ஆயு நம:
ஓம் ஸப்ை பைிர்தவகீ ப்லவந நம:
ஓம் ஸிகிஸாரைி அஸம் ஸ்ருஷ்தைாதுைிைி ஸக்ர ப்ரமாைீ பாைபாஸந நம:
ஓம் வஸுஸரவா ஹவ்யவாஹ நம: 240
ஓம் ப்ரைப்ைா விஸ்வதபாஜந ஜப்தயாஜ ராைிஸமதநா தலாஹிைாத் மாைநூநபாைப்ருஹைஸ்தவாநதபா
தயாரி ஸுட்ரைீ கஸ்ைமிஸ்ரஹா நிைாகஸ்ைப தநாதமக ஸ்வக்ஷ நம:
ஓம் பரபுரஞ்ஜய ஸுகாநில நம:
ஓம் ஸுநிஷ்பக்ந நம:
ஓம் ஸுரபிஸிஸிராத்மக நம:
ஓம் வஸந்தைா மாைதவாக்ரீஷ்தமா நபஸ்தயா பீஜவாஹந நம:
ஓம் அங்கிராகுரு ராத்தரதயா விமதலா விஸ்வ வாஹந நம:
ஓம் பாவந நம:
ஓம் ஸுமைிர்வித் வாம்ஸ்த்தரவித்தய நரவாஹந நம:
ஓம் மதகாபுத்ைிரஹங்கார நம:
ஓம் ÷க்ஷத்ரக்ர நம: 250
ஓம் ÷க்ஷத்ரபாலக நம:
ஓம் ஜமைக்னிக் பலநிைிர் நம:
ஓம் விகாதலா விஸ்வ காலவ நம:
ஓம் அதகாதராதுத்ைராதயஞ்ஞ ஸ்தரதயாநி நம:
ஓம் ஸ்தரய ஸாம்பை நம:
ஓம் தஸதலாகக நருந்ைாதபா ைானவாரிரநித்ைம நம:

ஓம் ரஜநீஜக கஸ்சாரு விஸால்தயா தலாக கல்பந்ருக் சதுர்தவை ஸ்சர்பாவஸ் சதுரஸ் சதுரப்ப் ரிய நம:
ஓம் ஆம்நாதயாை ஸமாம்நாய ஸ்ைீர்ைதைவ ஸிவாலய நம:
ஓம் பஹுரூதபா மஹாரூப நம:
ஓம் ஸர்வரூப ஸ்சராசர நம: 260
ஓம் ந்யாய நிர்மாய தகாந்யாயீ ந்யாயகம்தயா நிரந்ைர நம:
ஓம் ஸஹஸ்த்ர பாஹு ஸர்தவஸ நம:
ஓம் ஸரண்ய நம:
ஓம் ஸர்வ தலாகத்ருக் பத்மாஸந நம:
ஓம் பரஞ்ஜ்தயாைி நம:
ஓம் பரம்பார நம:
ஓம் பரம்பலம் நம:
ஓம் பத்மகர்தபா மஹா கர்தபார் விஸ்வகர்தபா விசக்ஷண நம:
ஓம் சராசரஜ்தஞா வரதைாவதர ஸஸ்து மஹா பல நம:
ஓம் தைவாஸுர குருர் தைதவா தைவா ஸுரமஹாஸ்ரய நம: 270

ஓம் தைவாைிதரதவா தைவாந்நிர் தைவாக்நிஸுகை நம:
ஓம் ப்ரபு நம:
ஓம் தைவாஸுதரஸ்வதரா ைிவ்தயா தைவா ஸுர மதஹஸ்வர நம:
ஓம் தைவதைவ மதயாசிந்த்தயா தைவதைவாத்ம ஸம்பவ நம:
ஓம் ஸத்தயா நிரஸுரவ்யாக்தரா தைவ ஸிம்தஹா ைிவாகர நம:
ஓம் விபுைாக்ரவஸ்தரஷ்ை நம:

ஓம் ஸர்வதைதவாத்ைதமாத்ைம ஸிவக்ஞானரை நம:
ஓம் ஸ்ரீமாந்ஸிகி ஸ்ரீபர்வைப்ரிய நம:
ஓம் வஜ்ரஹஸ்ை நம:
ஓம் ஸித்ைகட்கீ நரஸிம்ஹநிபாைந ப்ரஹ்மசாரீ தலாகசாரீ ைர்ம சாரீ ைநாைிப நம: 280
ஓம் நந்ைீ நந் ைீ ஸ்வதரா நந்தைா நகநவ்ரைைர நம:
ஓம் ஸ்வர்க ஸுசி நம:
ஓம் லிங்கத் யக்ஷஸுராத் ய÷க்ஷõ தயாகாத் ய÷க்ஷõயுகாலஹ நம:
ஓம் ஸ்வைர்மா ஸ்வர்கை ஸ்வர்க கர நம:

ஓம் ஸ்வரமயஸ்வந பாணாத்ய÷க்ஷõபீ ஜகர்ைா ைர்ம கருத்ைர்ம ஸம்பவ நம:
ஓம் ைம்தபாதலா தபார்த்ைவிச் சம்பு ஸர்வ பூை மதஹஸ்வர ஸமஸாந நம:
ஓம் நிலயஸ்த்ர்யக்ஷ நம:
ஓம் தஸதுரப்ரைிமாக்ருைி தலாதகாத் ைரஸ்புதைாதலாக ஸ்த்ரியம் பதகா நாக பூஷண நம:
ஓம் அந்ைகாரிர் மகத்தவ விஷ்ணுகந்ைர பாைந நம:
ஓம் ஹுநதைா÷ஷா க்ஷயகுதணா ைக்ஷõரி நம: 290
ஓம் பூஷைந்ைபித் தூர்ஜடி நம:
ஓம் கண்ை பாஸுகஸகதலா நிஷ்கதலாநக நம:
ஓம் அகால நம:

ஓம் ஸகலாைா நம:
ஓம் பாண்டு ராதபாம் ருதைா நை , பூர்ண நம:
ஓம் பூரயிைாபுண்ய நம:
ஓம் ஸுகுமார நம:
ஓம் ஸுதலாசந நம:
ஓம் ஸாமதகய ப்ரிதயாக்ரூர புண்யகீ ர்ைிர நாமய மதநாஜ வஸ்ைீர்த்ைகதரா ஜடிதலா ஜீவிதைஸ்வர நம:
ஓம் ஜீவிைாந்ைகதரா நித்தயா வஸுதரைா வஸுப்ரை நம: 300
ஓம் ஸத்கைி நம:
ஓம் ஸத்க்ருைி ஸித்ைி நம:
ஓம் ஸஜ்ஜாைி நம:
ஓம் காலகண்ைக கலாைதர மஹாகாதலா பூைஸத்ய பராயண நம:
ஓம் தலாகலாவண்ய கந்ைாச தலாதகாத்ை ரஸீகாலய சந்த்ரஸஞ்ஜீவ ந நம:
ஓம் ஸாஸ்ைா தலாக கூதைாமஹாைீப நம:
ஓம் தலாக பந்தூர்தலாகநாை நம:
ஓம் க்ருைஞ்ஞ கீ ர்ைிைக்ஷண நம:
ஓம் அநபாதயாக்ஷர நம:
ஓம் காந்ை நம: 310

ஓம் ஸர்வ ஸஸ்த்ர ப்ருைாம் வர நம:
ஓம் தைதஜாமதயா த்யுைிைதரா தலாகாைாம க்ரண ீரணு நம:
ஓம் ஸுசிஸ்மிை நம:
ஓம் ப்ரஸந ..... துர்தஜதயாதுரநிக்ரம நம:

ஓம் ஜ்தயாைிர்மதயா ஜகந்நாதைா நிராகாதராஜதலஸ்வர ..... வதணா
ீ
மஹாதகாதபா விதஸாக நம:
ஓம் தஸாக நாஸந நம:
ஓம் த்ரிதலாக பஸ்த்ரிதலாதகஸ ஸர்வ ஸூத்ைிர தைாஷஜ நம:
ஓம் அவ்யக்ை லஷ்தணதைதவா வ்யக்ைாவ் யக்தைா விஸாம்பைி நம:
ஓம் வரஸீதலா வரகுண நம:

ஓம் ஸாதராமாந ைதநாமய நம: 320
ஓம் ப்ரஹ்மா விஷ்ணு நம:
ஓம் ப்ரஜாபாதலா ஹம்தஸா ஹம்ஸகைிக்வய நம:
ஓம் தவைா விைாைா ைாைாச ஸ்க்ரஷ்ைா ஹர்த்ைா ரசதுமுக நம:
ஓம் தகலாஸ ஸிகராவாஸி ஸர்வா வாஸீஸைா கைி நம:
ஓம் ஹிரண்ய கர்தபாத்ருஹிதணா பூைபாதலாைபூபைி நம:
ஓம் ஸத்தயாகீ தயாக வித்தயாகீ வரதைா ப்ராஹ்மண நம:
ஓம் ப்ரிய நம:

ஓம் தைவப்ரிதயா தைவகாதைா தைவஜ்தஞா தைவசிந்ைக நம:
ஓம் விஷமா÷க்ஷõ விஸாலா÷க்ஷõ வ்ருஷதைா வ்ருஷவர்ைந நம:
ஓம் நிர்மதமா நிர ஹங்காதரா நிர்தமாஹா நிருயத்ரவ நம: 330
ஓம் ைர்பஹாைர்ப தைாத்ருப்ை நம:
ஓம் ஸர்வர்து பரிவர்த்ைக ஸஹஸ்ர ஜீஸஹஸ் த்ரார்கி நம:
ஓம் ஸ்நிக்ைப்ருக்ருைி ைக்ஷிண நம:
ஓம் பூைபவ்யபயந்நாை நம:
ஓம் ப்ரபதவா பூைி நாஸந அர்த்தைா நர்த்தைா மஹாதகாஸ நம:
ஓம் பரகார்தயந பண்டிை நம:
ஓம் நிஷ்கண்ைக நம:

ஓம் க்ருைாநந்தைா நிர்வ்யா தஜாவ்யாஜ மர்ைந நம:
ஓம் ஸத்வவாந் ஸாத்விக ஸத்யகீ ர்ைி நம:
ஓம் ஸ்தநஹக்ருைாகம நம: 340
ஓம் அகம்பிைா இணக்ராஹி தநகாத் மானநககர் மக்ருத், ஸுப்ரீை நம:
ஓம் ஸுமுக நம:
ஓம் ஸுக்ஷ்ம நம:
ஓம் ஸுகதராை க்ஷிணாநில நந்ைிஸ் கந்ைைதரா துர்ய நம:
ஓம் ப்ரகை ப்ரீைீவர்த்ைன நம:
ஓம் அபராஜிை நம:
ஓம் ஸர்வ ஸத்தவா தகாவிந்த் நம:
ஓம் ஸத்வவாஹந நம:
ஓம் அத்ருை ஸ்வத்ருை நம:
ஓம் ஸித்ை நம: 350
ஓம் பூைமூர்ைிர் யதஸாைந வாராஹா ஸ்ருங்கத்ருக் ஸ்ருங்கி பலவாதநக நாயக நம :
ஓம் ஸ்ருைப்ரகாஸ ஸ்ருைிமா தரகபந்துர தநகக்ருத் ஸ்ரீ வத்ஸலஸி வாரம்ப நம:
ஓம் ஸாந்ை பத்ர ஸதமாயஸ நம:

ஓம் பூஸதயா பூஷதணா பூைிர் பூைக்ருத் பூைபாவந நம:
ஓம் அகம்தபா பக்ைிகா யஸ்து காலஹா நீல தலாஹிை நம:
ஓம் ஸத்ய வ்ரைமஹாத்யாகீ நித்ய ஸாந்ைி பராயண பரார்த்ை வ்ருத்ைிர்வாதைா விவிக்ஷúஸ்துவிஸாரை
ஸுபை நம:
ஓம் ஸபகர்ைாச ஸுபநாமா ஸுப நம:

ஓம் ஸ்வயம் அநர்த்ைிதைா குண ஸாக்ஷீ த்யகர்ைாகநகப்ரப நம:
ஓம் ஸ்வபாவ பத்தரா மத்யஸ்ை யீக்ரக நம:
ஓம் ஸ்ரீக்ரநாஸந நம: 360
ஓம் ஸிகண்டிகவசீ ஸூலிஜடீமுண்டி சகுண்ைலீ அம்ருத்யு நம:
ஓம் ஸர்வத்ழிக்ஸிம் ஹஸ்தை தஜாராஸிர்ம ஹாமணி நம:

ஓம் அஸங்க்தயதயா ப்ரதமா யாத்மா வர்ய
ீ
வாக் வரியதகாவிை
ீ
நம:
ஓம் தவத்யஸ்தசவ விதயாகாத்மா பராமா முநீ ஸ்வர நம:
ஓம் அதுத்ைதமா துராைர்÷ஷா மதுரப்ரிய ைர்ஸன நம:
ஓம் ஸுதரஸி நம:
ஓம் ஸரணம் சர்வ நம:
ஓம் ஸப்ைப்ரஹ்ம ஸைாங்கைி நம:
ஓம் காலபக்ஷ நம:
ஓம் கால காரீகங்கண ீ க்ருை வாஸுகி நம: 370
ஓம் மதஹஸ் வாதஸாமஹீபக்ைா நிஷ்களங்தகா விஸ்ருங்க் கல நம:
ஓம் த்யுமணி ஸ்ைரணிர் ைந்ய நம:
ஓம் ஸித்ைிை நம:
ஓம் ஸித்ைஸாைந நம:
ஓம் விஸ்வை நம:
ஓம் ஸம்வ்ருை ஸ்துல்தயா வ்யூதைாரஸ்தகாமஹாபுஜ நம:
ஓம் ஸர்வதயாநிர் நிராைங்தகா நரநாராயணப்ரிய நம:
ஓம் ஸ்தைாைாவ்யாஸ முர்ைிர் நம:
ஓம் நிரஸ்குஸ நம:

ஓம் நிரவத்ய மதயா பாதயா வித்யாராஸீ ரஸப்ரியா ப்ரஸாந்ை புத்ைிரக்ஷúண்ண ஸங்க்ரஹீ நித்யஸுந்ைர
நம: 380
ஓம் தவய்யாக்ரதுர்தயா ைாத்ரீஸ ஸாகல்ய ஸர்வரீபைி நம:
ஓம் பரமார்த்ை ருருர் த்ருஷ்டி நம:
ஓம் ஸரீராஸ்ரிைவத்ஸல நம:
ஓம் தஸாதமாரஸ ஜ்தஞாரஸை நம:
ஓம் ஸர்வ ஸத்வாவலம்பந நம:
ஓம் ஏவம் நாம்நாம் ஸஹஸ்தரண துஷ்ைாவ வ்ருஷபத்வஜம் நம:
ஓம் பரார்த்ையாமாஸ ஸம்புஞ்ச பூஜயாமாஸ பங்கதஜ நம: 387

இத்ைதகய ஆயிரம் ைிருநாமங்களால் ரிஷபத்துவஜ காளகண்ை ைிரிதநத்ைிரைாரரான சிவபபருமாதன ,
விஷ்ணுமூர்த்ைி பிரார்த்ைதன பசய்ைதும் ைாமதர மலர்களால் அர்ச்சதனயும் பசய்து பகாண்டும் இருக்கும்
தபாது சிவபபருமான் மஹா விஷ்ணுவின் பக்ைிதயச் தசாைிக்க தவண்டி, அந்ைத் ைாமதர மலர்களில்
ஒன்தே அர்ச்சதனக் காலத்ைில் மதேயச் பசய்ைார். விஷ்ணு, ஒரு ைிருநாமத்ைிற்கு மலர்காணாது
குதேந்ைதை உணர்ந்து, ைாமதரயிழந்ை பிேகு இனி எனது கண்கள் இருந்தும் என்ன பயன்? எல்லாப்
பிராணிகளுக்கும் ஊன்று தகாலாகவுள்ள சர்தவஸ்வரன் சிவபபருமாதன! என்று உணர்ந்து ைனது
கண்களில் ஒன்தேத் தைாண்டிபயடுத்து, மனப் பூர்த்ைியாக இத்தைாத்ைிரத்தைச் பசால்லிப் பூஜித்ைார்.

சிவபபருமான் பிரத்ைியட்சமானார். மஹாவிஷ்ணு அவதர நமஸ்கரித்து எைிர் நின்ோர் பார்வைி சதமைராகத்
ைரிசனம் ைந்ை சிவபபருமான் விஷ்ணுதவ தநாக்கி, விஷ்ணுதவ! எல்லா தைவ காரியங்கதளயும் பைரிந்து
பகாண்தைன் ஆதகயால் சுைர்சனம் என்ே பபயதரயுதைய சக்ராயுைத்தை உனக்குத் ைருகிதேன் அது
மிகவும் மங்களகரமானது. அைன் வடிவத்தை நீ பார்த்து மிருக்கிோய், அது எல்லா உலகங்களுக்கும்
சுகத்தையளிக்க வல்லது, உன்னுதைய இைத்ைிற்காக அது பசய்யப்பட்டிருக்கிேது. நல்ல விரைமுதைய நீ
இந்ை விஷயத்தை ஆதலாசித்து அேியவும். இது யுத்ைக்களத்ைிதல, ஸ்மரித்ைவுைதன தைவர்களுதைய

துக்கத்தை ஒழிக்க வல்லது. இதைா சக்ரம்! இதைா எனது வடிவம். இதைா நீ பசய்ை ஸஹஸ்ர நாமம்!
இதவ மூன்தேயும் பகாடுத்தைாம். இந்ைச் சரிைத்தைப் பக்ைிதயாடு தகட்பவர்கள் இதையிதல நீங்காை
சித்ைிகதளயதைவார்கள்.
ஸங்கார உவாச ஜ்ஞாைம் மதயைம்

ஸகலந்தைவ கார்யஞ்ஜ நார்த்ைந ஸுைர்
ஸநாக்யஞ் சக்ரஞ்ச ைைாமிைவ தஸாப நம யத்ரூபம்.
பவைாத்ருஷ்ைம் ஸர்வதலாக ஸுகாவஹம் ஹிைாய ைவ தைதவஸ்
ஸ்ருைம்பாவய ஸுவ்ரை ரணாஜிதரபிஸம் ஸம்ருத்ய தைவா
நாந்துக்கநாஸைம் இைஞ் சக்ரம் இைம் ரூபம் இது நாம ஸஹஸ்ரகம் ஏஸ்ருண் வந்ைிைைா பக்த்யா
ஸித்ைிஸ்யஸரை நபாயி நீ
ஏவமுக்த்யாை ைவுசக்ரம் ஸுர்யாயுை ஸம்பரபம்
என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளி அதநக சூரிய காந்ைிக்கு சமமான காந்ைிதயயுதைய சக்ராயுைத்தைக்

பகாடுத்து அருளினார். விஷ்ணுவும் மிக்க மகிழ்ச்சியுைன் அதைப் பபற்றுக் பகாண்டு மஹாதைவதனப்
பணிந்து பரதமஸ்வரா! என் தவண்டுைதலக் தகட்க தவண்டும் நான் துக்க நாசத்ைிற்காகத் ைியானிப்பைற்கும்
துைிப்பைற்கும் ைரிப்பைற்கும் ைகுைியாக இருப்பது எது? என்று தகட்ைார்.
சிவபபருமான் மகிழ்ந்து விஷ்ணுதவ! என்னுதைய ரூபதம சகல துக்கங்களும் விலகித் ைியானிக்கத் ைக்கது
என் சகஸ்ர நாமங்கதள துைிக்கத் ைக்கது, எத்ைதகய துன்பங்களும் ஒழியும்படி என் பிரசாைமாகிய
சுைாசனதம ைரிக்கத் ைக்கது. ைிருமாதல இந்ை சரிைத்தை யாவர் வாசிக்கிோர்கதளா, அவர்களுக்கு
கனவிலும் துக்கம் என்பது சம்பவியாது அரசர்கள் சங்கைப்படும் சமயத்ைில் எனது சகஸ்ரநாமங்கதள
நூறுமுதே ைியானித்ைால் அவர்களது சங்கைங்கள் விலகிவிடும் அதை விைிமுதேயாக பஜயிப்பவன் சகல
சுகங்கதளயும் அதைவான். எல்லாவிை தநாய்கதளயும் ஒழிப்பான். கல்விதய விரும்பியவன் கல்விதயப்
பபறுவான் அரும்பபருங்காரியங்கதள விரும்புபவன் அவற்தே அதைவான், இைில் ஐயமில்தல

நாள்தைாறும் விடியற்காதலயில் எழுந்து என்தன முதேப்படி பூதஜ பசய்து என் சஹஸ்ர நாமத்ைால்
துைிப்பவன் எப்பபாழுதும் என்னிைத்ைிதலதய வாழும் சித்ைிதய அதைவான். இகபர சிக்ைிகதள அதைவான்.
எட்டு மாை காலம் நாள்தைாறும் முதேப்படித் ைியானித்துத் துைித்ைால் என்னுதைய சாயுஜ்ஜிய பைவிதய
அதைவான். இைில் சிேிதும் பிசகில்தல என்று கூேி ஆனந்ைமயமாய் விஷ்ணுதவத் ைம் ைிருக்கரத்ைால்
ைைவி நான் வரைனாதகயால் உனக்கு தவண்டிய வரங்கதளக் தகள்! உன் தைாத்ைிரத்ைால் நான் உனக்கு
வசமாதனன்! என்ோர்.
விஷ்ணு சிவபபருமாதன மீ ண்டும் பணிந்து, மதகஸ்வரா! உமக்கு என்மீ து இப்தபாது ைதய வந்ைிருப்பதை
விை விரும்பத்ைக்கது ஏதைனும் இருக்கும் பட்சத்ைில் நீர் ையாள ஸ்வரூபியாக இருப்பைால் ஆதலாசித்துத்
ைிருவாய் மலர்ந்ைருள தவண்டும். ஆயினும் உம்மிைம் எப்தபாதுதம நீங்காை ைிைபக்ைி உண்ைாயிருக்க
மட்டுதம வரங்பகாடுக்க தவண்டும். பகவாதன! உம்ைிருவருளால் நான் சர்வ சம்பூரணனாக இருப்பைால்
தவறு ஒரு வரம் எனக்கு தவண்டுவைில்தல! என்ோர். விஷ்ணுதவ! உனக்கு என்னிைம் ைிைபக்ைி
உண்ைாகுக நீ தைவர்கள் அதனவருக்கும் பூஜ்யனாகுக உலக சம்ரக்ஷணம் பசய்யும் சக்ைிதயக்
பகாடுத்தைன். உன் பபயதரத் ைியானிப்தபாரின் பாவங்கள் சந்தைகமின்ேி ஒழியும் என்று சிவபபருமான்
வரந்ைந்து அந்ைர்ைானமானார். அைன் பிேகு ைிருமால் மங்களகரமான சக்ராயுைத்துைன் எப்தபாதும்
சிவஸ்தைாத்ைிரங்கதள ைியானித்துக் பகாண்டு ைன்தன நாடிவரும் அன்பர்களுக்கும் இந்ை
ஸ்தைாத்ைிரத்தை அத்ைியயனம் பசய்வித்து வந்ைார். இந்ைச் சகஸ்ரத் ைிருநாமங்களால் துைிப்பவர்கள் மிகச்
சிேந்ை பயன்கதள அதைவார்கள். இதைக் தகட்பவர்களுதைய பாபங்கள்யாவும் நசிக்கும் தநமிசாரணிய

வாசிகதள ைிருமால் ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்து சிவபபருமானிைத்ைிருந்துச் சுைர்சனம் என்ே சக்கரத்தையதைந்ை
சிவ சகஸ்ரநாமங்கதள வியாஸ முனிவர் கூே, நான் தகட்ைவிைதம உங்களுக்குச் பசான்தனன் இனி
நீங்கள் தகட்க தவண்டியவிஷயத்தைக் தகட்கலாம்! இவ்வாறு சூைமா முனிவர் பசான்னார்.
70. சிவராத்ைிரி விரைம் அனுஷ்டிக்கும் முதே

சூைமுனிவதர! நீங்கள் பசால்லிவரும் விஷயங்களாதலதய எங்கள் சந்தைகங்கள் ஒழிகின்ேன சிவார்ச்சதன
பசய்வைில் சிேந்ைபக்ைிமானாகிய ைங்கதளதய தகட்கிதோம் உலகத்ைில் எந்ை விரைத்தை தமற் பகாண்ைால்
சிவபபருமான் மகிழ்ச்சியதைந்து சகல சுகங்கதளயும் புத்ைி முக்ைிகதலயும் பகாடுப்பாதரா அந்ை
விரைத்தை எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள் தநமிசாரணியவாசிகள். சூைமுனிவர்
கூேலானார். முனிவர்கதள! நீங்கள் என்தனக் தகட்ை இந்ை விஷயத்தைதய ஒவ்பவாரு காலங்களிலும்

பிரமனும் விஷ்ணுவும் பார்வைியும் சிவபபருமாதனக் தகட்டிருக்கிோர்கள் அைற்குச் சிவபபருமான் கூேிய,
பாபங்கதள ஒழிக்கவல்ல, அந்ை உதரயாைதல நான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன். சிவபபருமான்
விஷ்ணுதவ தநாக்கி, விஷ்ணுதவ! உத்ைமமானபைாரு விரைத்தை உனக்குச் பசால்கிதேன். தவைங்கள்
ஸ்மிருைிகள் புராணங்கள், ைர்ம சாஸ்ைிரங்கள் இதவகளில் எல்லாம் பசால்லப்பட்டுள்ள இரகசியங்களில்
எல்லாம் அைிரகசியமான விஷயத்தை உனக்குச் பசால்கிதேன். உலகத்ைில் முக்ைியளிக்கத் ைக்கதவ
நான்கு. அதவ சிவார்ச்சதன, உருத்ைிர பாராயணம், அஷ்ைமி தசாமவாரம் கிருஷ்ணபக்ஷத்து சதுர்த்ைசி
(பிரதைாஷம்) இந்ை மூன்று நாள் உபவாசம் காசி÷க்ஷத்ைிரத்ைில் மரணம் என்பதவயாம். இந்ை நான்குதம
முக்ைியளிக்கத் ைக்கதவ. இந்ை நான்கிலும் சிவராத்ைிரி விரைதம மிகவும் யுக்ைமானது ஆதகயால் புத்ைி
முக்ைிகதள விரும்புதவார். இந்ை விரைத்தை அனுஷ்டிக்க தவண்டியைாகும். இதைவிைச் சிேந்ை விரைம்
ஒன்றும் இல்தல என்ோர்.

பிதேசூடிய பபம்மாதன! அந்ைச் சிவராத்ைிரி விரைத்தைப் பற்ேி எளிதயனுக்குச் பசால்லதவண்டும். எந்ை
மாைத்ைில் எந்ை விைிப்படி எப்படிப் பூஜிக்க தவண்டும்? இதை உலக உபகாரத்ைிற்காகக் தகட்கிதேன்.
எவ்வளவு காலம் இந்ை விரைத்தை ஆஸ்ரயிக்க தவண்டும் மற்ே ைிைிகதள விைச் சதுர்த்ைி ைிைி எப்படித்
ைங்களுக்குப் பிரியமானைாயிற்று? அதைச் பசால்ல தவண்டும்! என்று ைிருமால் தகட்ைார். சிவபபருமான்
கூேலானார், இந்ை விரைம் யாவருக்குதம ைர்ம சாைனமானது. நான்கு வருணத்ைினரும் பிரம்மச்சாரி
முைலிய ஆசிரமத்ைினரும் மங்தகயரும் குழந்தைகளும் இந்ை விரைத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். மாசி
மாைத்ைில் வருகின்ே கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்ைியின் நள்ளிரவு பைினான்கு நாழிதகயானது
தகாடிபிரமஹத்ைிகதள நசிக்கச் பசய்யும், ஆதகயால் அந்ைத் ைினத்ைில் பசய்யத்ைக்க பசயல்கதளச்
பசால்லுகிதேன்.

அன்று விடியற்காதலயில் எழுந்து மகிழ்ச்சியுைன் மானுைப்பிேவி எடுத்ைல் அரிது அது துக்கமுதையதும்
சாரமற்ேதுமாக இருத்ைலால் அந்ை மானுைப் பிேவிதய இந்ை விரைத்ைால் பயன்படுத்தும் படிச்பசய்தவன் ,
என்று நிச்சயித்துக் பகாண்டு, அருகிலிருப்பவதரயும் இந்ை விரைத்தை அனுஷ்டிக்க பசய்ய தவண்டும்,
பிேகு பல் துலக்கி, புண்ணிய ைீர்த்ைத்ைில் தைசகால விதராைமின்ேி ஸ்நானம் பசய்து நித்ய
கர்மானுஷ்ைானங்கதள முடித்து தநமித்ைியானுஷ்ைானம் பசய்யத் துவங்க தவண்டும்.
சிவலாயத்ைிலிருந்து எந்ைக் காரியத்தைச் பசய்வைானாலும் ஒன்று அனந்ைமாகும், ஆதகயால் சிவ

சன்னிைானத்ைிலிருந்து வழக்கப்படிச் சிவபூதஜ முடித்து வணங்கி, வாம தைவா! மஹா தைவா! சைாசிவா,
நீலகண்ைா உமது கருதணயால் சிவராத்ைிரி விரைத்தை அனுஷ்டிக்க தவண்டும் என்று இச்தச
பகாண்தைன். ஆயினும் அது விக்கினமின்ேி முடியும்படி இந்ை விரைம் முடியும் வதர காமம்
முைலியதவகள் என்தனத் துன்புறுத்ைாமலும் துஷ்ைர்களுைன் வார்த்தையாைல், அசுத்ைர்கதள
ஸ்பரிசித்ைல் ஐம்புலன்வழி மனத்தைச் பசலுத்ைல், ஜலபானம் பசய்ைல் முைலியன விலகவும் அனுக்கிரகம்
பசய்யதவண்டும் என்று தவண்டிக்பகாண்டு பிேகு பூஜா ைிரவியங்கதளச் தசகரித்துக் பகாள்ள தவண்டும்
ைன் வாசஸ்ைானத்துக்கு அருதக எந்ைச் சிவலிங்க மூர்த்ைம் பிரசித்ைமாகவும் புண்ணியகரமாகவும்
பூஜிக்கத்ைக்கைாகவும் இருக்கிேதைா, அந்ைச் சிவலிங்கத்ைிற்கு அருதக பசன்று அந்ைப் பார்த்ைிவ லிங்கத்ைின்
பைன் ைிதசயிலாவது தமதலத்ைிதசயிலாவது பூஜிப்பைற்குத்ைக்க இைத்தை நிச்சயித்துக் பகாண்டு, ைான்
தசகரித்ை பூதஜப் பபாருள்கதள எடுத்து தவத்துக் பகாள்ள தவண்டும். மீ ண்டும் அந்ைத்

ைிருக்தகாயிலிதலதய விைிப்படி ஸ்நானம் பசய்து தூய்தமயாகத் துதவத்து உலர்த்ைிய ஆதைகதளத்
ைரித்து மும்முதே ஆசமனஞ்பசய்து பூதஜதய ஆரம்பிக்க தவண்டும். முைலில் அசரலிங்கமான அந்ைப்
பார்த்ைிவலிங்கத்ைிற்கு மந்ைிரபூர்வமான உபசாரத்துைன் பூதஜ பசய்வித்ைல் தவண்டும் மந்ைிரமில்லாமல்
பூஜிக்கக்கூைாது. எந்பைந்ைத் ைிரவியங்களுக்கு எந்பைந்ை மந்ைிரங்கள் பசால்லப் பட்டிருக்கின்ேதவா
அந்ைந்ைத் ைிரவியங்கதள அந்ைந்ை மந்ைிரங்கதளச் பசால்லிதய பூதஜ பசய்ய தவண்டும். பிேகு கீ ைம்

நிருத்ைம் வாத்ைியம் இவற்தேப் பக்ைியுைன் சமர்ப்பிக்க தவண்டும் இவ்வாறு முைற் ஜாமத்ைில் பூதஜ
பசய்து சிவமந்ைிரம் பஜபித்து ைான் ைினந்தைாறும் பார்த்ைிவலிங்க பூதஜ பசய்யும் வழக்கமுதையவனாக
இருந்ைால், ைன் வழக்கப்படிதய பார்த்ைிவலிங்க பூதஜ பசய்ய தவண்டும் அல்லது முன்னைாகப்
பார்த்ைிவலிங்கப் பூதஜ பசய்துவிை தவண்டும்.
பிேகு, சிவபபருமான் ைன்னிைம் ைதய தவக்கும்படி பலவிை சிவஸ்தைாத்ைிரங்களால் ைியானிக்க தவண்டும்
சிவ மகிதமதயப் பிேருக்குச் பசால்லதவண்டும் அல்லது பிேர் பசால்லச் சிரவணஞ் பசய்ய தவண்டும்
இவ்வாறு நான்கு ஜாமங்களிலும் நான்கு பார்த்ைிவலிங்கங்கதளச் பசய்து ஆவாஹானாைி விசர்ஜனாைி
பூதஜகதளச் பசய்து முடித்து ஸ்ைாபிை லிங்கத்தையும் பூதஜ பசய்வித்து நித்ைிதரயில்லாமல் உத்ஸவம்
முைலிய சிவபணிவிதைகதளச் பசய்து பகாண்தை விழித்ைிருந்து இரதவக் கழித்து விடியும் முன்பு
மீ ண்டும் ஸ்ைாபிைலிங்கத்ைிற்குப் பூதஜ பசய்வித்து ஸ்நானம் பசய்து சந்ைியா வந்ைனம் முைலியவற்தே
முடித்து எம் பபருமாதன! உம் கிருதபயால் நான் ஆஸ்ரயித்ை சிவராத்ைிரி விரைத்தை முடித்தைன். என்
சக்ைிக்கு ைரதவண்டும் என்று புஷ்பாஞ்சலி பசய்ை பார்வைிதைவிதயயும் நமஸ்கரித்துத் ைான் பசய்ை பூஜா
பயதனச் சிவப்ரீைி பசய்து, ஜலபானஞ் பசய்து அவ்விரை நியமத்தை விை தவண்டும். விஷ்ணுதவ, அது
எப்படி என்பதைக் கூறுகிதேன் யாமங்கள் நான்கினும் ைன் மனைிலுள்ள தகாரிக்தகதயச் தசர்த்து
அத்ைியாைிப் பிரதயாகமாகிய சங்கற்பம் பசய்து ஸ்ைாபிைலிங்கத்தையும் பார்த்ைிவலிங்கத்தையும்
பக்ைிதயாடு பூஜிக்க தவண்டும். பால், ையிர், பநய், தைன் சர்க்கதர முைலியவற்ோல் அவ்வற்ேிற்குரிய
மந்ைிரங்கதளக்கூேி அபிதஷகம் பசய்யதவண்டும் பிேகு உலர்ந்ை வஸ்ைிரத்ைால் சிவலிங்கமூர்த்ைிதய
உபசாரமாக ஒற்ேி சுகந்ைபரிமள சந்ைனஞ்சாத்ைி முைல் ஜாமத்ைில் அரிசி அக்ஷதையும் இரண்ைாவது
ஜாமத்ைில் யதவ அட்க்ஷதையும் மூன்ோவது ஜாமத்ைில் தகாதுதம அக்ஷதையும் நான்காம் ஜாமத்ைில்
அரிசி, உளுந்து, பயிறு, ைிதன அல்லது ஏழு விைமான ைான்யாக்ஷதையும் சமர்ப்பிக்கவும் புஷ்பங்கள் முைல்
ஜாமத்ைில் சைபத்ரம் கமலம் கரவரம்
ீ
முைலியனவும் இரண்ைாம் யாமத்ைில் கமலமும், வில்வமும்
மூன்ோம் யாமத்ைில் அறுகும் ஆத்ைியும் நான்காம் ஜாமத்ைில் நறுமணங்கமழும் பல மலர்கதளாடும்
சிவநாமங்களாலாவது குரு உபதைசித்ை மந்ைிரங்களாலாவது, அர்ச்சதன பசய்யதவண்டும். நிதவைனம்

முைல் யாமத்ைில் சுத்ைான்னமும் கேிவதககளும் பலகாரங்களும் இரண்ைாம் யாமத்ைில் பரமான்னமும்
லட்டு முைலிய பலகாரமும் மூன்ோம் யாமத்ைில் மாவாற் பசய்ை பநய் தசர்த்ை பலகாரவதகயும்
பாயசமும் நான்காம் யாமத்ைில் தகாதுதம சர்க்கதர பநய் தசர்த்துச் பசய்ை மதுரமான பலகாரங்களும்
நானாவிைமான பழவதககதளயும் நிதவைிக்கவும், முைல் யாமத்ைில் வில்வம் பழத்தையும் இரண்ைாம்
யாமத்ைில் பலாபழத்தையும் மூன்ோம் யாமத்ைில் மாதுளம் பழத்தையும் நான்காம் யாமத்ைில் பலவிை
பழங்கதளயும் சமர்ப்பிக்கலாம் ைாம்பூலத் ைக்ஷிதணகதளாடு யாமங்கள் நான்கிலும் பிராமண தபாஜனம்
முைலியன பசய்யதவண்டும்.
அந்ைந்ை ஜாமத்ைின் முைலிற் சங்கற்பம் பசய்ைைற்கு ஏற்ப அந்ைந்ை யாம பூதஜதய முடித்து. அந்ைந்ை
பார்த்ைிவலிங்கங்கதள விசர்ஜனம் பசய்து விைதவண்டும். பூதஜயின் முடிவில் ஸ்ரீம்பவாய, ஸர்வாய,

ருத்ராய, பசுபைதய, உக்ராய, மஹாதைவாய, பீமாய, ஈசிநாய என்ே அஷ்ை நாமங்களால் பூஜித்து புஷ்பாஞ்சலி
பசய்து ைன் தகாரிக்தககதளச் பசால்லிக் பகாள்ள தவண்டும் ஒவ்பவாரு யாமத்ைிலும் ஓர் அந்ைணனுக்குக்
குதேயாமல் அன்னமிை தவண்டும். மறுநாள் தபாஜனத்ைிற்கும் அந்ைந்ை ஜாமத்ைிதல பிராமணர்களுக்குத்
ைக்ஷிதண பகாடுத்து நியமித்துக் பகாள்ள தவண்டும். அவரவர் சக்ைிக்கு ஏற்ப ைானம் பசய்து பிராமணர்
அைிைிகள் முைலானவர்களுக்கு இரவு நான்கு ஜாமங்களிலும் சங்கற்பித்துக் பகாண்ைபடி அன்னமளித்து
சிவபபருமாதன நமஸ்கரித்துப் புஷ்பாஞ்சலி பசய்து சுவாமி! நான் உம்முதையவன் என் உயிர்
உன்னிைத்துள்ளது என் சித்ைம் உனதை! ையாசமுத்ைிரனான நீ உன் இஷ்ைப்படிதய பசய். பைரிந்தைா,
பைரியாமதலா நான் பசய்யும் பஜபபூதஜகதளப் பயன் பபேச் பசய்வாயாக, சகல பிராணிகளுக்கும்

பிரபுவான நீ எனக்குப் பிரசன்னமாக தவண்டும். நான் பசய்ை பூஜாக்காரியங்களால் நீ மகிழ்ந்து. குதேதவ
நிதேவாக்கி விரைத்தைப் பூர்த்ைி பசய்ய தவண்டும் என்று புஷ்பாஞ்சலி பசய்து சிவ நிர்மாலியத்தை
ஆசிர்வசன பூர்வமாகப் பபற்று சிவபபருமாதனயும் பிராமணதரயும் நமஸ்கரித்து ைிரும்பவும் நான் பூதஜ
பசய்யும் சமயத்ைில் எழுந்ைருள தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்து என் வம்சத்ைில் உன் பூதஜ எப்பபாழுதும்
இருக்கதவண்டும் என் மனைிற்கு அருகில் நீ சமீ ப த்ைிருக்க தவண்டும். இரவும் பகலும் உனது
நாமஸ்மரதணயில் நான் இருக்கதவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்து விசர்ஜனம் பசய்து பிராமண தபாஜனம்

பசய்வித்ைால் சகல பாபங்களும் நீங் கும். இப்படி விரைம் பசய்ைவர்களுக்கு அருகில் சிவபபருமான்
எழுந்ைருளியிருப்பார் இைன் பயதனப் பைினாயிரம் ஆண்டுகள் பசான்னாலும் முடியாது இந்ை விரைத்தைப்
பக்ைியின்ேிச் பசய்ைவனுக்கும் முக்ைியுண்ைாகும், இதுதபாலதவ பிரைி சிவராத்ைிரியிலும் பசய்யதவண்டும்.
பிேகு விரைசாந்ைிக்காக உத்ைியாபனம் விைிப்படிச் பசய்ய தவண்டும் என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார்,
இவ்வாறு சிவபபருமான் பசால்லிக் தகட்ை விஷ்ணு முைலிய தைவர்கள் அதனவரும் மகிழ்ந்து ைங்கள்
இருக்தககதள அதைந்ைார்கள்.
71. சிவராத்ைிரி உத்ைியாபனம்
தநமிசாரணிய வாசிகள் சூைமுனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! சிவராத்ைிரி விரைசாந்ைிக்காக உத்ைியாபனம்
பசய்ைால், சிவபபருமான் பிரசன்னமாவார் என்று ைாங்கள் பசால்வர்கதள!
ீ
அதை முதேப்படி எங்களுக்குச்
பசால்லதவண்டும் என்று தகட்கச் சூைமுனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார். முனிவர்கதள! நான் இதுவதர
தவைவியாஸர் ைிருவாக்கால் தகள்விப்பட்ை சிவராத்ைிரி உத்ைியாபன விைிதயச் பசல்லுகிதேன் , தகளுங்கள்.
சிவராத்ைிரி ைினத்ைில் நித்ைிய நியமவிைானத்தை முடித்துக் பகாண்டு, சிவாலயம் பசன்று அங்கு சாஸ்ைிர
விைிப்படிச் சிவபூதஜ பசய்து குரு நியமப்படி சிவராத்ைிரி விரைம் பசய்வைற்காகச் சங்கற்பம் பசய்து
பகாண்டு இரவு முழுவதும் நித்ைிதரயில்லாமல் நான்கு ஜாமத்ைிலும் ஸ்ைாபிைலிங்கத்ைிலாவது
பார்த்ைிவலிங்கத்ைிலாவது முடியுமானால் இரண்டிற்கும் சிவ பூதஜபசய்து மறுநாள் விடியற்காலத்ைில்
ஸ்நானம் முைலான நித்ைியக் கிரிதயகதள முடித்துக் பகாள்ள தவண்டும். பிேகு சிவசன்னைியில்
சங்கற்பம் பசய்து பகாண்டு, சிவபிரசாைத்ைால் இந்ை விரைத்தைச் பசய்கிதேன் என்று பிரைி மாைமும்
தைவரீரது கட்ைதளயால் இந்ை விரைம் பசய்யத் ைக்கது இது விக்கினமில்லாமல் முடியும்படி அநுக்தஞ
பசய்ய தவண்டும் என்று சிவாலயத்ைில் நியமித்துக் பகாண்டு பிராமணர்களுைன் ைானும் புசித்து பிராமண
ஆசிதயப் பபற்று நியமத்தை முடித்துக்பகாள்ள தவண்டும். பின்வரும் கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்ைசியில்
விடியற்காலத்ைில் எழுந்து ைீர் த்ைத்ைிலாவது வ ீட்டிலாவது ஸ்நானம் முைலிய நித்ைியக் கருமங்கதள

முடித்துக்பகாண்டு சிவ சன்னிைிக்குச் பசன்று சிவபூதஜ பசய்து எம்பபருமாதன! இன்று உம் கட்ைதளயால்
நிராகார விரைத்தை நிர்ச்சலமாகச் பசய்ய நிச்சயித்ைிருக்கிதேன் இந்ை விரைத்தை அனுஷ்டிக்க உத்ைரவு
பகாடுக்கதவண்டும் என்று கும்பிட்டு காமக்குதராைாைிகதள விட்டு பகதலக்கழித்து, இரவு நான்கு
ஜாமங்களிலும் பூஜித்து மந்ைிர பஜபம் பசய்து பக்ைி பசய்து விடியும் வதர விழித்ைிருந்து பிேகு ஸ்நானம்
பசய்து சிவபூதஜ முடித்து பிராமணர் அைிைிகளுக்குப் தபாஜனம் பசய்விக்க தவண்டும் இவ்வாறு
பசய்வைற்குச் சக்ைியற்ேவன் ஓர் அந்ைணனுக்காவது அன்னமிை தவண்டும். பிராமண ஆசீர்வாைம் பபற்றுக்
பகாண்டு ைான் கிரக்கிருத்ைியங்கதளச் பசய்ய தவண்டும். இவ்விைமாக மாைந்தைாறும் உத்ைமமான
சிவராத்ைிரி விரைத்தைச் பசய்து பகாண்டு மஹா சிவராத்ைிரி வரும்வதரயில் எல்லாச்
சிவராத்ைிரிகதளயும் அனுஷ்டித்து, மஹாசிவராத்ைிரி நாளன்று விைிப்படி உத்ைியாபனம் பசய்யதவண்டும்

அவ்வாறு பசய்யும்தபாது சிவராத்ைிரி விரை உத்ைியாபனஞ் பசய்ை பிராமணர்கதள வருவித்து அவர்கதளக்
தகட்டும் சாஸ்ைிரங்கதள ஆராய்ந்தும் உத்ைியாபனம் பசய்ய தவண்டும் அது எப்படி பயன்ோல். அதையும்
பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
பிராைக்காலத்ைில் ஸ்நானம் பசய்து நித்ைியகர் மானுஷ்ைானங்கதள முடித்து, சிவாலயத்ைிலாவது
வட்டிலாவது
ீ
புனிைமான இைத்ைில் கவுரீ ைிலகம் என்ே பிரசித்ைமான பபயருதைய அலங்கார மண்ைபம்
அதமத்து, அைில் மண்டிலஞ் பசய்து; ஒன்பது கலசங்கள் வஸ்ைிர பலைக்ஷிதண சகிைமாக அந்ைக் கவுரீ
ைிலக மண்ைபத்ைில் தவத்து அைில் பார்வைி சதமைராகச் சிவபபருமாதனப் பிரைிஷ்தை பசய்து,
சிவபபருமானுக்கு வலப்புேத்ைில் ைீபாராைதனகதள தவத்து இரவில் பூதஜ பசய்ய தவண்டும். இரவு

முழுவதும் விழித்ைிருந்து பிரைியாமத்ைிலுஞ் சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டு நிருத்ைகீ ைம் முைலியவற்றுைன்
தவையுக்ைமான விைிப்படி பூஜித்து விடியற்காலத்ைில் ஸ்நானம் முைலியவற்ேில் முடித்துப் புனர்பூதஜ
முடித்து, ரிஷிகளுக்குச் சமானமான தவைபாரகரான பிராமணர்களுக்கு யக்தஞாப வ ீைம் (பூணூல்) வஸ்ைிரம்,
மிைியடி, பபான் தமாைிரம், காது கடுக்கன் முைலியவற்தேத் ைானஞ்பசய்து, பநய், பாயாசம் முைலியவற்ோல்
ருத்ைிர மந்ைிர ஜபத்துைன் தஹாமஞ் பசய்ய தவண்டும் முைலில் நவக்கிரகசாந்ைி, நவக்கிரக தஹாமம்
பசய்ய தவண்டும், சிவமந்ைிரம் பஜபித்துக் பகாண்தை, யதவதயாடு எள்தளயும் தசர்த்து தஹாமம் பசய்து

பிேகு தைவி மந்ைிரத்ைால் தஹாமஞ் பசய்து பபான்னால் சிவபபருமானும் பவள்ளியால் பார்வைியுஞ்
பசய்து கட்டில் பமத்தை தவத்து ஏழுவதக ைானியங்கதள அைன் தமல் பரப்பி பசுவுைன் தவைியனுக்கு
ைானஞ் பசய்ய தவண்டும், இவ்வாறு தஹாமத்தை முடித்து பிேகு ஆசாரியதன ஆதையாபரணம் மலர்கள்
முைலியவற்ேில் அலங்கரித்து விதசஷமாக பூஜிக்க தவண்டும். பகாம்பிற் பபான்னும் குளம்புகளில்
பவள்ளியும் பவண்கலப் பாத்ைிரமும் இரத்ைினங்களால் வாலும் உைலில் வஸ்ைிரமும் முதுகில் ைாமிரமும்
மற்றுள்ள அல்ஙகாரங்கதளயும் பசய்து, நன்ோகப் பால் பகாடுக்கும் சாதுவான இளம் பசுதவக் கன்றுைன்
ஆசாரியனுக்குக் பகாடுக்க தவண்டும், பிராமணர்களுக்கு, பநய், பாயசம், பலகாரம் முைலியவற்றுைன்
சிேப்பான அன்னமளிக்கதவண்டும். அதநகம் ைானங்கதளச் பசய்யதவண்டும் பன்னிரண்டு தவைியருக்குக்
குதேயாமல் பிராமண தபாஜனம் பசய்ய தவண்டும் அந்ைப் பயதனச் சிவப்ரீைி பசய்து ஸ்வாமி சங்கரா!
நான் பசய்ை இந்ை விரைத்ைால் என்னிைத்ைில் கிருதப பகாண்டு என்தன உமக்கு உரியவனாக்கிக் பகாள்ள
தவண்டும் என் சக்ைிக்கு ஏற்ப இவ்விரைத்தைச் பசய்தைன். அஞ்ஞானத்ைாலாவது, ஞானத்ைாலாவது நான்
பசய்ைது பயன் அளிப்பைாகுக! என்று புஷ்பாஞ்சலி பசய்து நமஸ்கரித்து மீ ண்டும் நான் பூஜிக்தகயில்
எழுந்ைருள தவண்டும். உம்முதைய ைிருவடிகள் என் இையத்ைிலிருந்து நீங்காமல் இருக்கதவண்டும்! என்று
கூேதவண்டும்
இவ்வதகயாகச் சிவராத்ைிரி விரை உத்ைியாபனஞ் பசய்ைவன் இஷ்ை காமியங்கதளபயல்லாம் அதைவான்.
இந்ை விரைத்தைத் பைரிந்து பசய்ைாலும் பைரியாமற் பசய்ைாலும் சிவபபருமான் மகிழ்ச்சியதைவார்
இவ்விைமாக விரைஞ்பசய்பவன் சிவதலாகத்ைில் சுகித்ைிருப்பான் மதனாவாக்குக்காயங்களால் வந்ை
துன்பங்கள் இந்ை விரைத்ைால் அழியும் இவ்வாறு விரைத்தை முடித்துக் பகாண்டு மறுநாள் அமாவாதசயில்
பிதுர்களுக்குப் பிண்ைப் பிரைான ைர்ப்பண முைலியன பசய்து பிராமண தபாஜனம் பசய்விக்கதவண்டும்.
அமாவாதசயில் அன்னமளித்ைால் அந்ை பக்ஷம் பைிதனந்து ைினங்களிலும் அன்னமளித்ை பயன்
உண்ைாகும் பக்ைியுதையவனாய் தவைபாரகனாய், நற்குலத்ைில் உைித்ைவனாகவுள்ள பிராமணனுக்கும்
யைிைிக்குதம அப்தபாது அன்னம் அளிக்கத்ைகும் பிேகு பந்துக்களுைன் ைானும் உணவு அருந்ை தவண்டும்
இதுதவ சிவராத்ைிரி விரைஉத்ைியாபன விைியாகும் நற்பயன் விரும்புதவார் இந்ை விரைத்தைச் சகல

முயற்சியுைனும் ஆஸ்ரயிக்க தவண்டும்; இதைக் தகட்ைவர்களும் படித்ைவர்களும் பசான்னவர்களும் சிவ
அருள் பபறுவார்கள்.
72. தவைன் சிவராத்ைிரி பலன் பபற்ே கதை
தநமிசாரணிய வாசிகள் சூைமுனிவதர தநாக்கி சிவஞானச் பசல்வதர! ைாங்கள் கூேிய சிவராத்ைிரி
மகிதமதயக் தகட்டுப் பரமானந்ைம் அதைந்தைாம். தமலும் இந்ை விரைத்ைின் பயதன விரிவாகச்
பசால்லியருள தவண்டும் அஞ்ஞானத்தைாடு இந்ை விரைத்தை கதைப்பிடித்ைால் ஏைாவது பயனுண்ைாகுமா?
என்று தகட்ைார்கள். சூைமுனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார். முனிவர்கதள! சிவராத்ைிரி மகிதமயில் ஒரு
தவைனின் பாபங்கதளபயல்லாம் ஒழித்துள்ளைான பூர்விகமான கதை ஒன்று பசால்லப்பட்டிருக்கிேது
அதைச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
ஒரு வனத்ைில் மகாப்பலசாலியும் பபருங்குடும்பஸ்ைனுமான தவைன் ஒருவன் இருந்ைான் அவன்
மிருகங்கதள தவட்தையாடுவதைாடு வழிப்பேி பசய்தும் பிதழத்து வந்ைான். அவன் இளம் பருவ முைல்
ஒரு தபாதும் நற்கருமம் எதையுஞ் பசய்யாைவனாக இருந்ைான் அவன் பபயர் குருத்ருஹன். அவன்
இவ்வாேிருக்க ஒரு சமயம் சுபகரமான சிவராத்ைிரி சம்பவித்ைது. அது அந்ைத் துராத்மாவுக்குத் பைரியாது
அந்ை மஹாசிவராத்ைிரி ைினத்ைன்று அந்ை தவைனின் ைந்தை ைாய் மதனவி முைலிதயார் அவதன
தநாக்கி, எந்ை வதகயிலாவது ஜீவஹிம்தச பசய்து ைங்களுக்கு உணவு வதககதள பகாண்டு வந்து
பகாடுக்கும்படிக் தகட்ைார்கள். உைதன தவைன் ைன் வில்தல எடுத்துக்பகாண்ை காட்டுக்குச் பசன்று

மிருகங்கதளத் தைடியதலந்ைான். ஒரு மிருகமும் அவன் பார்தவயில் பைவில்தல பேதவகளுங்கூைக்
கிதைக்கவில்தல, பைய்வதயாகம் அவனுக்கு அப்படியிருந்ைது. மாதலப்பபாழுதும் பநருங்கியது சூரியனும்
அஸ்ைமித்ைது தவைன், ைன் வட்டில்
ீ
ைன் குழந்தைகளும் ைாய் ைந்தையரும் மதனவியும் ஆகாரமின்ேி
வருந்துவார்கதள என்று எண்ணி வருந்ைினான். எனதவ எந்ை வதகயிலாவது சிேிதைனும்
ஆகாரந்தைடிக்பகாண்டு ைான் வட்டிக்குச்
ீ
பசல்ல தவண்டும் என்று ைீர்மானித்துக் பகாண்டு அருகிலிருந்ை

ைைாகத்ைில் சிேிது ைண்ண ீர் பருகி ஒரு பாத்ைிரத்ைில் சிேிது ஜலங்பகாண்டு ைைாக கதரயில் ைதழத்ைிருந்ை
வில்வமரம் ஒன்ேில் ஏேி மதேந்து பகாண்ைான். ைாகத்தை ைணித்துக் பகாள்ள ைைாகத்ைிற்கு ஏதைனும்
மிருகங்கள் வரக்கூடும் அப்படி வந்ைால் அவற்தேக் பகான்று விைலாம்! என்று எண்ணினான் மிருகங்கள்
எப்தபாது வரும்? நான் எப்தபாது அவற்தே எய்தவன்? என்று தவைன் நிதனத்து பசியுைன் வருந்ைி இன்று
நமக்கு இதரயில்தலதய உபவாசமிருக்க தநர்ந்ைதை என்று சிந்தை பநாந்து வருந்ைிக் கண் விழித்துக்

பகாண்டிருந்ைான், முைல் ஜாமத்ைில் பபருந்ைாகத்தைாடும் பயத்தைாடும் பபண்மான் ஒன்று அங்தக வந்ைது
அதைக் கண்ைதும் தவைன் மனம் மகிழ்ந்து அம்தம வில்லில் பூட்டினான். அவனது உைலதசவால் அவன்
தகயிலிருந்ை பாத்ைிரத்ைிலிருந்து சிேிது ஜலமும் வில்வ மரத்ைிலிருந்து சிறு வில்வைளங்களும் அந்ை
மரத்ைடியிலிருந்ை ஒரு சிவலிங்கத்ைின் மீ து விழுந்ைன. இைனாதலதய அந்ை தவைன் அந்ைச்
சிவராத்ைிரியின் முைற்கால பூதஜதயச் பசய்ைவனானான் அத்ைதகய பூதஜயின் பயனாக அவனது
மாபாைகங்கள் நசித்ைன.
இந்நிதலயில் தவைன் அம்தப வில்லிற் பூட்டிய சத்ைத்தைக் தகட்ை பபண்மான் ஐதயா! எங்தக தபாதவன்?
என்ன பசய்தவன்? இந்ை தவைன் என்தன எப்படியும் பாணத்ைால் பகான்று விடுவாதன ஆயினும் ஓர்
உபாயம் பசய்ய தவண்டும் என்று தயாசித்து தவைதன தநாக்கி, தவைா நீ என்ன பசய்ய

நிதனத்ைிருக்கிோய்? என்று தகட்ைது. அைற்கு அந்ை தவைன், மாதன! நான் ஒரு பபரிய குடும்பஸ்ைன் என்
குடும்பம் முழுவதும் ஆகார மில்லாமல் பபரிதுங் கஷ்ைப்படுகிேது. ஆதகயால் உன்தனக் பகான்று
அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஆகாரமாக்கப் தபாகிதேன் என்று கூேினான். அைற்கு பபண்மான், பாபாத்மாவாகிய
அந்ை தவைதன தநாக்கி அப்படியானால் நான் ைன்தயயாதனன் பயனற்ே இந்ை உைலின் இதேச்சியால்
உனக்கு உன் குடும்பத்ைிற்கும் சுகம் உண்ைாகுதமயானால் பதராபகாரத்ைால் உனக்கும் உண்ைாகும்
புண்ணியத்தை நானும் அதைதவன். இந்ைப் புண்ணியப் பயதன பல வருஷங்கள் பசான்னாலும் பசால்லி
முடியாது. பயனற்ே என் தைகத்ைிற்கும் சாபல்லியங் கிதைக்கும். ஆனால் எனக்குச் சில குட்டிகள்
இருக்கின்ேன. அவற்தேப் பாதுகாக்கும் படி என்னுைன் பிேந்ை ஒரு பபண்மாதன நியமித்து விட்டு , என்
கணவனுக்கு அந்ை மாதனதய மதனவியாக இருக்கவும் ஏற்பாடு பசய்துவிட்டு மீ ண் டும் இங்தக

வருகிதேன். என் இதேச்சியாதலதய நீங்கள் ைிருப்ைியதைவைாயின் எனக்கு மிகவும் சுபதம என்று
கூேியதும் அதைக்தகட்ை தவைன் அதைச்சிேிதும் நம்பாமல் ஆபத்துக் காலத்ைில் யாவரும்
சமதயாசிைமாகப் பபாய் தபசுைல் வழக்கம் என்ோன். ஆனால் பபண்மாதனா வனசார சத்ைியத்ைாதலதய
சூரியன் முைலிய தைவர்கள் யாவரும் பிரகாசிக்கின்ோர்கபளன்றும் சத்ைியத்ைாதலதய சமுத்ைிரம்
அதணயின்ேிருக்கின்ேனபைன்றும் சத்ைியத்ைாதலதய இந்ைிரன், மதழ பபய்விக்கிோன் என்றும்
சத்ைியத்ைாதலதய யாவும் நிதலத்ைிருக்கின்ேன என்றும் அேிவாயாக ஜீவஹிம்தச பசய்கின்ே நீ என்
பசால்தல பபய்பயனக் பகாள்ள தவண்ைாம் என்ேது தவைன் அதையும் நம்பாமலிருக்க பபண்மான்
தமலும் பசால்லியது.
தவைதன, நான் பசால்வதைக் தகள் நான் பசால்லியபடி மீ ண்டும் உன்னிைம் வந்து உனக்கு இதரயாகத்
ைவறுதவனாகில் நான் பபரும் பாபத்தை அதைதவன். எப்படி என்ோல் தவைவிக்கிரயம் பசய்ை பிராமணன்
பபறும் பாபத்ைிலும் ைிரிகால சந்ைியா வந்ைனங்கதளச் பசய்யாைவன் தபாகும் பாபத்ைிலும் கணவன்
கட்ைதளதய நிராகரித்ை மதனவி அழுந்தும் பாபத்ைிலும் பசய் நன்ேி மேந்து ைனக்கு நன்தம
பசய்ைவனுக்குத் ைீ தம பசய்ைவன் அதையும் பாபத்ைிலும் சிவத்துதராகியும் விஷ்ணுத் துதராகியுமதையும்
பாபத்ைிலும் குருத்துதராகி பபறும் பாபத்ைிலும் தவை விருத்ைமான ஆசாரத்ைில் நைப்பவன் அதையும்
பாவத்ைிலும் தபாதவன் என்று பலவாோகவும் கூேியது தவைன் அைன் வார்த்தைகதளதகட்டு
நம்பிக்தகயுதையவனாய்! மாதன! நீ இனி உன்னிைத்ைிற்கு விதரவிற் பசன்று ைிரும்பி வருக என்று
விதை பகாடுத்ைான் பபண்மான் பபருங்களிப்பதைந்து ைாகந்ைணிந்துக் பகாண்டு ைன்னிைத்தையதைந்ைது
அதுவதரயில் முைல் ஜாம முற்றும் தவைனுக்கு நித்ைிதரயின்ேிச் பசன்ேது.

அவ்வாேிருக்தகயில் முன் வந்து தபான பபண்மான் ைன் மூத்ைாள் ைாகவிைாயுைன் நீர் பருகச் பசன்று
பநடு தநர மட்டும் வராதமயின் அதைத் தைடிக்பகாண்டும் இதரச்சலிட்டுக் பகாண்டும் அந்ைக்
குளக்கதரதய அதைந்ைது. தவைன் அதைக் கண்டு குணத்பைானி பசய்ைான். அப்பபாழுதும் முன்தபாலதவ
சிேிது ஜலமும் சில வில்வபத்ைிரங்களும் அம்மரத்ைடியிலிருந்ை சிவலிங்கத்ைின் மீ து விழுந்ைன. அைனால்

சர்தவஸ்வரனாகிய சிவபபருமானுக்குச் சிவராத்ைிரி காலத்ைில் தவைன் இரண்ைாம் ஜாமபூதஜ
பசய்ைவனானான். அவ்தவடுவதன அவனது பாணகர் ஷணஞ் பசய்யும் ஒலியால் உணர்ந்ை இதளயமான்
ஓ தவைா! என்ன பசய்யக்கருைிதன? என்று வினவியது தவைன் முன் அைன் ைமக்தகக்கு கூேியவாதே
கூேினான். அது அவன் வார்த்தைதயக் தகட்டுமகா சந்தைானுமதைந்து நான் மகாைன்தய! ஓ வனசர
சிதரஷ்ைா! அநித்ைியமான இத்தைகம் பிேனுக்கு உபகாரமாகுதமயானால் என் தைகம் பலன தையும்

ஆயினும் என் வட்டில்
ீ
இளம்பிராயமுதைய சில குட்டிகளிருக்கின்ேன. அவற்தே என் கணவனுக்கு
ஒப்புவித்து விட்டு நான் மீ ண்டும் சத்ைியமாக வருதவன்! என்று கூேியது அைற்கு தவைன், நான் உன்
வார்த்தைதய நம்பமாட்தைன் ைதையின்ேி உன்தனக் பகால்லுதவன்! என்ோன் ஆனால் பபண்மாதன,
வியாைதன, நான் ைிரும்பவும் உன்னிைம் வராவிட்ைால் அசத்ைிய வார்த்தைகள் கூேிதனார் ைாம் அது
காறும் பசய்ை புண்ணியங்கதள இழந்து எவ்வதகய பாபத்ைிற்தபாவாதரா அவ்வதகய பாபத்ைிலும்
அடிக்கடி பூமிதயக் காலால் உதைப்பவர் உறும்பாபத்ைிலும் கற்புதைய மதனவிதய விலகிப்
பிரஷ்தையான ஓர் தசார ஸ்ைிரீதயப் புணர்ந்ைவன் தபாகும் பாபத்ைிலும் தவதைாக்ைமான மார்க்கத்தை
விடுத்துக் கல்பிைமான மார்க்கமாக நைப்பவர் அதையும் பாபத்ைிலும் விஷ்ணுபக்ைி பசய்து பகாண்டு சிவ
தூஷணஞ் பசய்தவாரும் சிவபக்ைி பசய்து பகாண்டு விஷ்ணு தூஷணஞ் பசய்தவாரும் பபறும் பாபத்ைிலும்
ைாய் ைந்தையர்களது வருஷாப்ைிகத்தை விடுத்ைவன் பசல்லும், பாபத்ைிலும் முைலில் இைவார்த்தைகள்

கூேிப் பரிைாபமுண்ைாக்கிப் பின்னர் வஞ்சிப்பவர் அதையும் பாபத்ைிலும் தபாகக்கைதவன் என்று கூேியது.
தவடுவன் அைன் வார்த்தைகதளக் தகட்டு அைனிைத்தும் நம்பிக்தக தவத்து ஓ மாதன! நீ அப்படிதய
உன்னிைத்ைிற்குச் பசன்று அைிசீக்கிரத்ைில் வருக! என்று விடுவித்ைான். அந்ை மான் மகிழ்ச்சியுற்றுத்
ைண்ண ீர் பருகித் ைன்னிைத்தையதைந்ைது அதுவதரயில் அவ்தவடுவனுக்கு இரண்ைாம் ஜாமமுற்றும்
நித்ைிதரயன்ேி நீங்கியது. இைற்குள் அவ்விரு பபண்மான்களுக்கும் கணவனாயுள்ள ஆண்மான்
அவ்விரண்டு மான்கதளயும் தைடிக் பகாண்டு அந்ை நீர் த்துதேதய யதைந்ைது. பருத்துயர்ந்ைிருக்கும்
அவ்வான் மாதன தவடுவன் கண்டு பபருங்களிப்பதைந்து ஆ! ஆ! மிக்க மாமிசமுதைய ைாயிருத்ைலின்
நமக்குத் ைிருப்ைியான ஆகாரமாகுபமன்று கருைிவில்தல ைங்காரம் பசய்து அதை எய்ய யத்ைனித்ைான்.

அப்தபாது முன்தபாலதவ அவன் வசமிருந்ை ஜல பாத்ைிரத்ைிலிருந்து சிேிது ஜலமும் மரத்ைிலிருந்து சில
வில்வைளங்களும் அம்மரத்ைடியிலிருந்ை சிவலிங்கத்ைின் மீ து விழுந்ைன. அைனால் அவன் சிவராத்ைிரி
காலத்ைில் மூன்ோம் ஜாம பூதஜபசய்ைவனானான் சவுனகாைி முனிவர்கதள! பக்ைியின்ேி சம்பவித்ை
பசயல்களுக்கும் களிகூர்ந்து பூதஜ பசய்ைைாகக் கருைிய சிவபபருமானுதைய கருதணதய என்னபவன்று
பசால்லக் கூடும் தமதல கதைதயக் தகளுங்கள்.
தவடுவனது நாபணேிந்ை ஒலிதயக் தகட்ை ஆண்மான் அவ்தவடுவதன தநாக்கி நீ என்ன பசய்யக்
கருைினாய்? என்று வினவியது தவைன் முன்தபாலதவ கூேினான். அதைக் தகட்ை ஆண்மான் சந்தைாஷித்து
நான் இப்பபாழுது ைான் ைன்யனாதனன் பூரித்ைிருக்கும் என் தைக மாமிசத்ைினால் உன்தனப் தபான்ேவர்கள்
ைிருப்ைியதைவது பற்ேிப் பபரும் பிரதயாசனமதைதவன். ஒருவன் ைன் தைகத்தைப் பரமார்த்ைமாகப்

பிேர்க்கு உபகாரஞ் பசய்யாவிட்ைால் அவன் பபற்றுள்ளயாவும் வ ீணாகி விடும், சமர்த்ைனாயிருந்தும்
பிேர்க்கு உைவாைவனின் சவுகரியம் பயன்பபோது. ஆைலின், என் உைலால் உனக்கும் உன் குடும்பத்ைிற்குந்
ைதையின்ேி ைிருப்ைியுண்ைாகும். ஆயினும் எனக்குச் சில குட்டிகள் இருப்பைால் அவற்தே என்
தபடுகளிைம் ஒப்பித்து விட்டு, அதவகட்கு நல்ல வார்த்தைகளால் புத்ைிகூேி நிச்சயமாக வந்து உனக்கு
இதரயாகிதேன் என்று கூேியது. ஆனால் தவடுவன் அைன் வார்த்தைதயக் தகட்டு ஓ மிருகதம! இதுகாறும்
இங்கு வந்ை மிருகங்கள் யாவும் உன்தனப்தபாலதவ இைவார்த்தைகள் பசால்லி என்தன வஞ்சித்து
விட்டுப் தபாயின ஒன்தேனும் இதுகாறும் வரவில்தல நீ யும் அப்படிதய ஆபத்து தவதளயில்
அபத்ைமுதரத்துப் தபாய் விட்ைால் எனக்கும் என் குடும்பத்ைிற்கும் எவ்வாறு ஜீவனம் நைக்கும்? என்ோன்
ஆண்மான் அவன் வார்த்தைகதளக் தகட்டு ஓ வனசரா என்னிைத்ைில் பபாய் என்பதை கிதையாது
சத்ைியத்ைினாதலதய சராசரப் பிரமாண்ை முழுவதும் விளங்குகின்ேது. பபாய் தபசுகிேவன் பூர்வத்ைிற்
பசய்ை புண்ணியம் முழுவதையும் க்ஷணகாலத்ைிதல நாசப்படுத்துகிோன் இப்பபாழுது நீ நம்பாை பக்ஷத்ைில்
நான் ஒரு பிரைிக்கிதனச் பசய்கிதேன். அைாவது சந்ைியாவந்ைன காலத்ைிலும் இரைிதகளிக்தகயிலும்
சிவராத்ைிரி காலத்ைிலும் தபாஜனஞ் பசய்ைவன் பபறும் பாபத்ைிலும், பபாய்சாட்சி பசால்லுதவார் அதையும்

பாபத்ைிலும், தவத்து தவத்ைிருக்கும் பபாருதள அபகரித்ைவன் அதையும் பாபத்ைிலும் சந்ைியாவந்ைனத்தை
விடுத்ை பிராமணன் பபறும் பாபத்ைிலும் லலாைசூனியமாயுள்ளவன் அதையும் பாபத்ைிலும் பிேர்க்கு உைவி
பசய்யாை மகா சமர்த்ைனாயுள்ளவன் பபறும் பாபத்ைிலும் பகற்புணர்ச்சி பசய்ைவன் பபறும் பாபத்ைிலும்
பர்வகாலத்ைிலும் விரைகாலத்ைிலும் புசிக்கத்ைகாை பைார்த்ைங்கதளப் புசித்ைவன் பபறும் பாபத்ைிலும் நான்
வாராை பக்ஷத்ைிற் தபாகக் கைதவன்! என்று கூேியது. அைனால் தவைன் வியாைன் அைன் வார்த்தையின்

நம்பிக்தகயுதையவனாகி தபாய் வருக! என்று விடுப்பித்ைான். ஆண்மான் அகமகிழ்ச்சிதயாடு நீர் பருகித்
ைன் இைத்தை அதைந்ைது. அப்பபாழுது அம்மூன்றும் சந்ைித்து நைந்ை விருத்ைாந்ைங்கதளச் பசால்லிக்
பகாண்ைதவகளாய் சத்ைியபாசத்ைாற் கட்ைப்பட்ைதவகளாய், அவசியம் அவ்தவடுவனிைம் தபாக
தவண்டுபமன நிச்சயித்துக் பகாண்டு, குட்டிகதள நல்ல வார்த்தைகளால் இைமாக அவ்விைத்ைிதலதய
விட்டுவிட்டுப் புேப்பட்ைன.
அப்பபாழுது அவற்றுள் மூத்ைப் பபண்மான் ைன் கணவதன தநாக்கி இக்குட்டிகள் அநாைரவாக இருப்பைால்
இதவ எவ்வாறு ஜீவிக்கும்? நான் முைலில் வருகிதேன் எனப் பிரைிக்கிதன பசய்து வந்ைதமயால் நான்
மட்டுதம தபாக தவண்டும். நீங்கள் இங்தக இருக்க தவண்டும் என்று கூேியது அதைக் தகட்ை இதளய
பபண்மான் நான் உங்களிருவருக்கும் பணிவிதை பசய்ய தவண்டியவளாயிருக்கிதேன் ஆைலின் நான்
இவனுக்கிதரயாகப் தபாகிதேன். நீங்கள் இங்தகதய இருக்கலாம்! என்ேது அப்தபாது ஆண்மான்
அவ்விரண்டின் வார்த்தைகதளயுங் தகட்டு நான் ஒருவதன அவனிைம் தபாகிதேன் நீங்கள் இங்தகதய
இருக்கலாம்! என்ேது. ஆனால் பபண்மான்கள் ஐதயா! நீ இேந்ைால் நாங்கள் விைதவத் ைன்தமயதைந்து
ஜீவிப்பதைக் காட்டிலும் கஷ்ைம் தவறுண்ைா? என்று கூேி, ைங்கள் குட்டிகதளத் ைக்கபடிதய சில
மான்களிைம் ஒப்பதைத்து விட்டு மூன்றும் ஒன்றுகூடி அவ்தவடுவன் இருக்குமிைத்ைிற்கு வந்ைன.
தவடுவனும் அம்மான்கள் மூன்றும் எப்பபாழுது வருதமாபவன்னும் எண்ணத்துைன் வழி பார்த்துக்
பகாண்டிருந்ைான். சத்ைியப் பாசத்ைாற் கட்ைப்பட்டு வருகின்ே அந்ை மூன்று மான்கதளயுங் கண்ை தவைன்
சந்தைாஷப்பட்டு ஆ, இம் மிருகங்கள் நம்மிைத்தை பசால்லிப் தபானதுதபால மீ ண்டும் வந்ைன என்று
நிதனத்துத் ைன் வில்தல ைங்காரம் பசய்ைான். அவ்வாறு ைங்காரஞ் பசய்தகயில் அவன் தகயிலிருந்ை
ஜலபாத்ைிரங்களும் அம்மரத்ைடியிலிருந்ை சிவலிங்கத்ைின் தமல் விழுந்ைன. அைனால் அவன்

சிவராத்ைிரிகாலத்ைில் நான்காம் ஜாம பூதஜ பசய்ைவனானான். அவ்தவடுவனுதைய பாபங்கள்
அப்பபாழுதை அவதன விட்பைாழிந்ைன. இைற்குள் அம்மிருகங்கள் மூன்றும் ஓ வனசரா எங்கள்
மாமிசங்கதள விதரவில் உனக்கு உணவாக்கிக் பகாண்டு எங்கதளக் கிருைார்த்ைர்களாக்க தவண்டும்!
என்று கூேின.
தவைன் அவற்ேின் வார்த்தைகளால் மிக்க வியப்பதைந்து ைான் அன்தேய ைினம் அேியாமற் பசய்ை
சிவபூஜாபலத்ைினால் ைிவ்விய ஞானமதைந்து ஆஹா! அேிவுக்குதேயுள்ள இம்மிருகங்கள் ைங்கள்
தைகத்ைால் அன்னியருக்கு உைவி பசய்து எவ்வளவு ைன்யமாகின்ேன? நான் மனுஷ ஜன்மம் எடுத்து என்ன
புண்ணியம் சம்பாைித்தைன்? பிேதரத் துன்புறுத்ைி என் உைதலயும் என் குடும்பத்தையும் தபாஷித்தைன்
பிேதர வருத்ைிதய உயிர் வாழ்ந்ை எனக்கு என்ன கைி கிதைக்குதமா ? நான் எவ்பவவ் கஷ்ைங்கதள
அனுபவிபதபதனா? இந்ை உைலால் பலவிைமான பாபங்கதளச் சம்பாைித்தைனல்லவா? இதுகாறுந்
ைீவிதனகதளதய பசய்து இப்பபாழுது துக்கிக்கிதேன். என் வாழ்க்தக நிந்ைிக்கத்ைக்கது என்று ைனக்குள்
ைாதன பசால்லிக் பகாண்டு அவற்தே எப்படியும் ைன் வில்லிலுள்ள அம்பால் இனி பகால்லப்பைாபைன்னங்
கருத்துைன் உைதன வில்லினின்று எடுத்து விட்டு ஓ உத்ைமமான மிருகங்கதள! நீங் கள் பதராபகாரம்
பசய்து வந்ைதமயால் ைன்யர்களாக இருக்கிேீர்கள்! உங்கதளக் பகால்லமாட்தைன் இனி உங்கள்
வாசஸ்ைானத்ைிற்குத் ைிரும்பிப் தபாங்கள்! என்று கூறுதகயில், கடூரமான முதையவனாயிருந்து ைிவ்ய
ஞானத்தையதைந்ை அவ்தவைனாற் பூஜிக்கப்பட்ை சிவபபருமான் அவனது பூதஜக்கும் மனம் பட்ை ஐந்து

ைிருமுகங்கதளாடும் ைமது ைிவ்ய ைிருவுருவ ைரிசனங் பகாடுத்து, ையாசமுத்ைிரமான சிவபபருமான் என்ன
வரம் தவண்டுதமா அதைக் தகட்டுக் பகாள் உன் விஷயத்ைில் ைதயயுதையவனாக இருக்கிதேன் என்ோர்.
உைதன வியாைன் ைிவ்விய ஞானமுதைய ஜீவன் முக்ைனாய் சர்தவசுவரனுதைய ைிருவடிகளில்
சாஷ்ைாங்காமாகப் பணிந்து எல்லாப் பாபங்களும் என்னாற் பசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்தே மன்னித்து
எளிதயதன அனுக்கிரகிக்க தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்ைான். மகாதைவனாகிய சிவபபருமான் அவனுக்கு
குகன் என்னும் பபயரளித்து உன் மனத்ைிற் கருைிய சுகதபாகங்கதள அதைவாய் நீப யாரு இராஜ

ைானிதயயுங் காக்க வல்லவனாவாய், உன் வமிசம் விருத்ைியாகும் தைவர்களாதலயும் துைி பசய்யத்ைக்க
ைிவ்யமான கீ ர்த்ைிதய அதைவாய். அதயாத்ைி மன்னனாகிய ைசரைன் குமாரனாக விஷ்ணுதவ இராம
அவைாரஞ் பசய்யும் தபாது உன்னிைத்ைில் வந்து உன்னாற் பூஜிக்கப்பட்டுச் பசல்லுவான். தைவர்கட்கும்
முனிவர்கட்குங் கிதைத்ைற்குத் துர்லபமான பசய்யும் விரைத்தை விகித்து மகாபலவான்களாக
விளங்குவார்கள் என்று வரங்பகாடுத்ைருளினார்.
இவ்வாேிருக்தகயில் மான்களின் குட்டிகளும் ைங்கள் ைாய் ைந்தை பலருக்கு உண்ைாகுங் கைிதய
ைங்களுக்குஞ் சம்பவிக்கட்டுபமன்று நிதனத்து உைதன அவ்விைம் வந்து தசர்ந்ைன. அைனால் அந்ை
மான்களுக்குங் குட்டிகளுக்குஞ் சிவைரிசனங் கிதைத்ைது. சிவைரிசனத்ைால் அம்மிருகங்கள் சமுசார
விருப்பத்தையும் மிருக தைகத்தையும் ஒழித்துத் ைிவ்விய தைகம் பபற்று அங்கு வந்ைிேங்கிய விமானத்ைில்
ஏேிச்சுவர்க்க தலாகத்தை அதைந்ைன. சர்தவசுவரனாகிய சிவபபருமான் அவ்விைத்ைில் அற்புைாசலத்ைில்
வியாைனாகிய தவடுவனால் பூஜிக்கப் பட்ைதமயால் வியாதைசுவரர் என்னும் பபயதரயதைந்து
எழுந்ைருளியிருக்கிோர் அக்குகதவைனும் அதுமுைல் அகண்ை ஐசுவரியமதைந்து இராமமூர்த்ைிதயத்
ைரிசித்துப் பல காலங் கழித்து ஆயுள் முடிவிற் சிவசாயுச்சியத்தையதைந்ைான். ஆதகயால்

அேியாதமயாதலதய, சிவராத்ைிரி விரைத்தை அனுசரிப்பவர்கள் சிவசாயுச்சியத்தை அதைவைானால்
ஞானவான்களாய் பக்ைிதயாடு அவ்விரைத்தை அனுசரித்ைவர்கள் சிவரூபத்தை அதைவார்கள் என்பதைச்
பசால்ல தவண்டிய அவசியதமயில்தல எல்லாச்சாஸ்ைிரங்களும் ைருமங்களும் விரைங்களும் , ைீர்த்ை
யாத்ைிதரகளும், ைானங்களும் பலன்களும் சிவராத்ைிரி விரைத்துைன் விசாரிக்தகயிற் சமானமாகமாட்ைா ,
ஆகதவ மிக்க சுபகரமான இச்சிவராத்ைிரி விரைத்தை இைத்தை விரும்புதவாராகிய நீ ங்கள் ஆசரிக்க
தவண்டும் இந்ை விஷயத்தைப்பற்ேி இதுகாறுஞ் பசால்லிய தைாஷ பாபத்தை ஒழிக்கத் ைக்க தவபோரு
சரிைமும் உங்கட்குச் பசால்லுகிதேன்.
73. தவைநிைியின் கதை
சவுனகாைி முனிவர்கதள அவந்ைி நகரில் ஒரு ைீக்ஷ ிைர் இருந்ைார். அவர் உயர் குலப்பிேப்பும் தவைிக
ஆசாரமும் மங்களகரமான பசயல்களும் தவைசாஸ்ைிரங்களில் பூரண ஞானமும் கல்வி தகள்வியிலும்
தபாைிப்பைிலும் வல்லதமயுதையவர். அவருக்கு நற்குல நற்குணப்பண்பும் கற்பும் பகாண்ை மதனவி
ஒருத்ைியிருந்ைாள் அவர்களுக்கு ஸுநிைி தவைநிைி என்ே இரண்டு பிள்தளகள் இருந்ைார்கள். ஸுநிைி ைாய்
ைந்தையருக்குப் பணிவிதை பசய்வைில் மிகவும் விருப்பமுதையவனாக இருந்ைான். தவைநிைி தவைங்களில்
வல்லவனாக இருந்தும் ஒரு தவசியின் வட்டில்
ீ
வாழ்ந்து அங்தகதய ஸ்நான தபாஜனாைிகதளச் பசய்து
பகாண்டிருந்ைான் இதையேிந்ை அவனது ைாய் ைந்தையர்கள் அவதனக் கண்டித்ைார்கள். அவன்
துராத்மாவாக இருந்ைைால் ைன் இயற்தகதய விைவில்தல.
இவ்வாறு இருக்கும்தபாது அந்ை நகரத்து மன்னனுக்குத் ைீ க்ஷிைர் ைம் மீ து ைதய உண்ைாகி விதலயுயர்ந்ை
இரத்ைினமயமான தமாைிரம் ஒன்தே அவருக்குப் பரிசாக அளித்ைான். ைீக்ஷிைர் அந்ை தமாைிரத்தைத் ைன்
வட்டுக்குக்
ீ
பகாண்டுதபாய் ைன் ைீ ய மகனுக்குத் பைரியாமல் மதேத்து தவக்க தவண்டுபமன்று ைன்
மதனவியிைம் பகாடுத்ைார். அவ்வம்தமயும் அவ்வாதே மதேத்து தவத்ைாள். அதையேிந்ை குமாரன்
தவைநிைி அதைத் ைிருடிச் பசன்று, அன்ேிரதவ ைன் ஆதசக்குகந்ை ைாசியிைம் பகாடுத்து விட்ைான். அந்ை
தவதசதயா, அதையணிந்து பகாண்டு அரசனது அதவயில் நைனமாைச் பசன்ோள். ைீ க்ஷிைருக்கு அளித்ை
தமாைிரம், தவதசயின் கரத்ைில் பஜாலிப்பதை அரசன் கண்ைதும் இது நாம் ைீ க்ஷிைருக்குக் பகாடுத்ைது
ஆயிற்தே! என்று உணர்ந்து அந்ை நாட்டியக்காரிதய தநாக்கி, பபண்தண! விதல மைிப்பு மிகவுமுதைய
இந்ை தமாைிரம் உனக்கு யாரால் கிதைத்ைது? என்று தகட்ைான். அவள் உண்தமதயச் பசால்லவில்தல
அரசன் அவதளப் பயமுறுத்ைிக் தகட்ை பிேகு அவள் கதைசியாக அந்ை தமாைிரத்தை தவைநிைிதய

ைனக்குக் பகாடுத்ைான் என்ே உண்தமதயச் பசான்னாள். அரசன் பலாத்காரமாக அந்ை தமாைிரத்தை
வாங்கித் ைன்னிைம் தவத்துக் பகாண்டு மறுநாள் பபாழுது விடிந்ைதும் ைீக்ஷிைதர வரவதழத்து நான்
உமக்குக் பகாடுத்ை ஆபரணத்தை என்னிைம் சிேிது தநரம் பகாடுங்கள் மீ ண்டும் அதைப்
பபற்றுக்பகாள்ளலாம் என்று தகட்ைான். ைீ க்ஷிைர் ைன் வட்டுக்குச்
ீ
பசன்ோர் மதனவிதய அதழத்து நான்
உன்னிைம் பகாடுத்து பத்ைிரப்படுத்ைி தவக்கச் பசான்ன தமாைிரத்தை எடுத்துத் ைா! என்று தகட்ைார். அவள்

அதை தவத்ை இைத்ைில் தைடிக் காணாைைால் ைிரும்பி வந்து ைன் கணவனிைம் அது காணவில்தலதய
என்ோள். ைீக்ஷிைர் துக்கத்துைன் அரசனிைம் பசன்று அரதச! அந்ை தமாைிரம் அகப்பைவில்தல அது
எவ்வாோயிற்தோ அேிதயன் என்ோர்.
தவந்ைன் நைந்ைவற்தேத் ைான் யூகித்ைபடி பவளியிை ைீ க்ஷிைர் ைம் வட்டிற்கு
ீ
வந்து மதனவிதயக்

கண்டித்து உனக்கு இவ்வளவு அஜாக்கிரதையா? என்று தகாபித்ைார். பிேகு ைீக்ஷ ிைரும் அவர் மதனவியும்
தவைநிைிதய அதழத்து, இனி நீ இந்ை வ ீட்டில் இருக்கக் கூைாது. உன்னால் பிரதயாசனமுமில்தல. நீ
குலதூஷகன்! என்று அவதனத் தூஷித்துத் துரத்ைிவிட்ைார்கள். தவைநிைி பல நாட்கள் பவளியில் அன்ன
ஆகாரம் ஒழுங்காகக் கிதைக்காமல் வருந்ைித் ைன் காைற்கிழத்ைியிைம் பசன்ோன். அவளும் அவனால்
ைனக்குப் பபாருள் எதுவும் கிதைக்காது என்று உணர்ந்து துரத்ைி விட்ைாள் அவன் ஆைரவற்ேவனாகி
விட்ைான். அன்தேயத் ைினம் உலகம் முழுவதும் பகாண்ைாைத்ைக்கச் சிேந்ை சிவராத்ைிரி விரைத் ைினமாக
இருந்ைது. அன்று அந்நகர மக்கள் சிலர் சிவராத்ைிரி விரைம் அனுஷ்டித்து விதசஷபூதஜதயச்
பசய்யவிரும்பிப் பலவதகயான நிதவைனப் பபாருட்களுைன் ஒருசிவலாயத்ைிற்குச் பசன்று
பகாண்டிருந்ைார்கள். அவர்கதளக்கண்ைான் தவைநிைி நாம் இவர்களுைன் பசன்று எவ்வாோவது இவர்கதள
வசப்படுத்ைி ஆகாரம் வாங்கிப் புசிக்கலாம், என்ே நிதனத்து அவர்கதளப் பின் பைாைர்ந்து பசன்ோன்.

சிவாலயத்ைில் பபரும் பசியுைனிருந்து அவர்கள் பசய்யும் பூதஜதயப் பார்த்துக் பகாண்டு உணவருந்ை
தவண்டும் என்ே அவாவுதையவனாக இருந்ைான். அவர்கள் எப்தபாது தபாவார்கள்? எப்தபாது அன்னம்
புசிப்பது? எவ்வாறு அந்ை அன்னத்தைப் பபறுதவாம்? என்று எண்ணியபடி ைன் விருப்பம் தககூை
தவண்டுபமன்று கண்விழித்துக் பகாண்டிருந்ைான். சிவபூதஜ பசய்ைவர்கள் யாவரும் முைல் ஜாம பூதஜ
முடித்து நிருத்ைம் கீ ைம் முைலியவற்தே இயற்ேி விட்டுத் ைங்கள் இருப்பிைங்கதள அதைந்ைார்கள் சிலர்
அங்தகதய தூங்கினார்கள். அங்கிருப்பவர்கள் தூங்குவதைக் கண்ை தவைநிைி சிவபபருமானுக்கு நிதவைித்து
அங்கு தவத்ைிருந்ை பக்குவான்னத்தை, இச்சமயத்ைிதல ைான் பகாண்டு தபாகதவண்டும் என்று நிதனத்து
சிவலிங்கத்தை தநாக்கி பமதுவாக நைந்ைான். அங்கிருந்ை ைீபங்கள் பிரகாசங்குதேவாக இருந்ைன. எனதவ
நிதவைனப் பபாருள்கள் அவன் பார்தவக்குப் புலனாகவில்தல. அவன் அவற்தேக் களவு பசய்வைற்காக

ைன் உத்ைரீயத்ைில் சிேிது கிழித்துத்ைிரித்துப் தபாட்டுத் ைீபத்தைத் தூண்டினான். அவன் ைீப ம் ஏற்ேியைால்
சிவ சன்னிைியில் இருந்ை இருள் முழுவதும் விலகியது. அவன் ைனக்கு தவண்டிய ஆகாரங்கதள எடுத்துக்
பகாண்டு பவளிதயபுேப்பட்ைான், அப்படிப் தபாகும் தபாது அங்குத் தூக்கி பகாண்டிருந்ை தகாயில் தசவகர்
காதல மிைித்து விட்ைான். அைனால் தூங்கிக்பகாண்டிருந்ை சிலர் கண் விழித்து ைிருைன் ைிருைன்! என்று
கூச்சலிட்ைார்கள். தவைநிைி பயந்து ஓடினான் சிலர் அவதனப் பின் பைாைர்ந்து கூச்சலிட்டு பசல்லதவ
இராஜ தசவர்கள் அக்கூக்குரதலக் தகட்டு ைிருைதனப் பின் பைாைர்ந்து பிடிக்கச் பசன்ோர்கள். தவைநிைி
அவர்களிைம் அகப்பைாைைால் அவர்கள் அவன் மீ து பாணப் பிரதயாகம் பசய்ைார்கள். அந்ைப் பாணங்களில்
ஒன்று தவைநிைியின் உைலிற்பட்டு உருவிச் பசன்ேைால், அவன் பூமியில் விழுந்து மடிந்ைான்.
அந்ை தவைியன் அஞ்ஞானத்ைாதலதய சிவராத்ைிரி விரைமும் ஜாகரணமும் இருந்ைவனானான்,
சர்வையாளரான சிவபபருமான் தவைநிைிதய விரைப் பூர்த்ைி பசய்ைவனாகதவ அங்கீ கரித்ைார். அப்தபாது
சிலதூைர்களும் யமதூைர்களும் வந்ைார்கள். அவர்கள் இரு ைரத்ைாரும் இவதனக் பகாண்டு
தபாகதவண்டியவர்கள் நாங்கள் ைான் என்று வாக்குவாைம் பசய்ைார்கள். எமதூைர்கள் சிவகணத்ைினதர
தநாக்கி இவன் ைான் பகாடிய பாபியாயிற்தே! அணுவளவும் புண்ணியதம பசய்யாைவனாயிற்தே?
இவனுக்காக நீங்கள் ஏன் வந்ைீர்கள்? என்று தகட்ைார்கள். அைற்கு சிவகணங்கள் இவன் பாபிதயயானாலும்
சிவராத்ைிரி விரைம் இருந்து ஜாகரணம் பசய்ைைால் புனிைமாயினன் என்ோர்கள். எமதூைர்கள்
யமைர்மராஜனிைம் பசன்று அவர்கள் கூேியதைச் பசால்ல யமன் உண்தம! அவன் பாபங்கள் சிவராத்ைிரி
விரைமிருந்ைைால் ஒழிந்ைன! என்று பசால்லி தவை நிைிதயப் பார்த்து, நீ பாக்கியவனானாகுக என்று

வாழ்த்ைினார். அைனால் தவைநிைி ைன் மறுபிேவியில் கலிங்கதைசத்து மன்னனாகப் பிேந்து சிவபூதஜ
பசய்வதைதய பக்ைியாகக் பகாண்டு சிவராத்ைிரி விரைத்தை எக்காலமும் ஆைரித்துைன் ராஜ்ஜியம்
முழுதமயும் சிவாலயப் பிரைிஷ்தைகளும் சிவாலய நித்ைிய தநமித்ைிகப் பிராயச்சித்ைாைிகளும் பசய்வித்து
தமாஷம் அதைந்ைான்.

சிேிதும் பக்ைியில்லாமதலதய சிவராத்ைிரி விரைத்ைால் இத்ைதகய இஷ்ை தபாகங்கதளயும்
தமாக்ஷத்தையும் அஞ்ஞானிகதள பபேமுடிந்ைது என்ோல், இந்ை விரைத்தைப் பக்ைிதயாடு அனுசரித்ைவர்கள்
சிேந்ை முக்ைிதய அதைவார்கள் என்பதைச் பசால்லவும் தவண்டுமா ? ைிருடுவைற்காகதவ சிவாலயத்துத்
ைீப த்தை தவைநிைி தூண்டியைால் இத்ைதகய பயன் கிதைக்குமானால் ஞானத்தைாடு சிவாலயத்ைில் ைீபம்
தவத்ைவர்கள் சுபமான தமாக்ஷத்தை அதையமாட்ைார்களா? சிவபபருமாதன விை ஒருவன்

ையாளனாகவும் தூய்தமயாக்குதவானாகவும் இல்தல முனிவர்கதள தமாக்ஷத்தைக் பகாடுக்கத்ைக்கது
இந்ைச் சிவராத்ைிரி விரைதம! சிவபபருமான் ஒருவதன பரத்துவப் பபாருள் அந்ைச் சர்தவஸ்வரதன முக்ைி
ஸ்ைானமாக விளங்குபவன் இந்ைச் சிவராத்ைிரிக்குச் சமமானதும் இதைவிைச் சிேந்ைதும் ஒரு விரைமும்
இல்தல.
74. முக்ைி இலக்கணமும் சிவரூபமும்
தநமிசாரணிய முனிவர்கள் சூை புராணிகதர தநாக்கி, ஞான வித்ைகதர! முக்ைி என்று நீங்கள்
பசான்ன ீர்கதள? அது எத்ைதகயது என்பதை எங்களுக்கு விவரமாகச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்க

சூைமுனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார். முனிவர்கதள! நீங்கள் தகட்ை முக்ைி என்பது சாரூப்பம் (இதேவன்
உருப்பபறும் தபறு) சாதலாக்கியம்(இதேவன் உலகம் அதையும் தபறு) சாந்நித்யம் (இதேவன் அருகில்
இருக்கும் தபறு) சாயுஜ்ஜியம் (இதேவதனாடு இரண்ைேக் கலத்ைல்) என்று நான்கு வதகப்படும். அந்ை
முக்ைி இந்ை விரைத்ைினாதலதய கிதைக்கும் அம்முக்ைிதய யாராலதைய தவண்டுபமனின்
உலகங்கதளபயல்லாம் பதைத்து இரட்சித்துச் சங்கரிக்கச் பசய்யுஞ் சிவபபருமானாதலதய ஆகும் என்று
புத்ைிமான்களால் சாகா சந்ைிர நியாயமாகச் பசால்லப்பட்டிருக்கிேது. அத்ைதகய சிவ பரம்பபாருதள
விஷ்ணு பிருமா, சனத்குமாரர், நாரைர், மார்க்கண்தையர், சுகர், பிரமபுத்ைிரர் முைலிய யாவரும் அேியார்
ஆனால் தவைங்கள் மட்டும் அபதராக்ஷமாகச் சச்சிைானந்ை ஸ்வரூபம் சிவபபருமான் என்று
பசால்லுகின்ேன. நிர்க்குணமும் மாயாரஹிைமும், நிரஞ்சனமும் நித்ைியமும் பசம்தம, பசுதம, பவண்தம,
கருதம, முைலிய நிேமற்ேதும் மதனாவாக்குக் காயங்களுக்கு அைீைப்பட்ைதுமாக உள்ளது சிவபரம் பபாருள்
அந்ைப் பபாருள் ஆகாயத்தைப் தபாலச் சர்வ மூர்த்ைத்ைிலும் வியாபித்துள்ளது அது ஸ்தூல
சூக்ஷ்மங்களாலாகாது; சுகதுக்கங்களுக்கு அப்பாற்பட்ைது. மாற்சரியமற்ேது நிர்விகாரமானது
இகதலாகத்ைிலும் பரதலாகத்ைிலும் அந்ைப் பரம்பபாருதள அர்ச்சதன பசய்வைாதலதய அைன்
பிராப்ைியாகிய முக்ைி தககூடும். ஆதகயால் சர்தவஸ்வரனுதைய தசதவ முக்ைிப் பிராப்ைத்ைிற்காகதவ
பசய்யத் ைக்கது நீங்கள் தகட்ை விஷயத்தைச் பசான்தனன். இதைக் தகட்ைவர்கள் சகல பாபங்களிலிருந்தும்
நீங்குவர் என்பைில் ஐயமில்தல. அதை விஸ்ைீரணமாகச் பசால்லப் புகுந்ைால் ஆைிதசஷனாலும் பசால்லி
முடியாது. இவ்வாறு சூைபுராணிகர் கூேினார்.
75. சிவபபருமானின் நித்யத்துவம்
சவுனகாைி முனிவர்கள், சூை புராணிகதர தநாக்கி மகாத்மாதவ! சிவபபருமான் என்பது யார்? உருத்ைிரன்
என்பவர் யாவர்? இவர்களில் இவ்வுலகங்களுக்பகல்லாம் கர்த்ைாவாக இருப்பவர் யார்? நிர்க்குண
ஸ்வரூபியானவர் யார்? நிர்க்குண ஸ்வரூபியாக இருந்தும் பஞ்சக்கிருத்ைியம் (ஐந்பைாழில்) காரணமாக
குணபசாரூபியாக உலகச் பசயல்கதளச் பசய்பவர் யார்? இந்ை விஷயத்ைில் எங்களுக்குள்ள சந்தைகத்தை
நீங்கள் விளக்கியருள தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள் சூை புராணிகர் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
ஞான சீலர்கதள நிர்க்குணமாயுள்ள எந்ைப் பரமாத்மாவினால் இந்ை உலகங்கள் தைான்ேினதவா அந்ைப்
பரமாத்மாதவ சிவபபருமான் என்று உபநிஷைங்கள் கூறுகின்ேன. அத்ைதகய பரமாத்மாவின்

மகிழ்ச்சியினால் உண்ைாகிய ஜலமானது சராசரப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாப்ைமாதகயில் விஷ்ணு
ைவஞ்பசய்து இதளத்து, அந்ை ஜலத்ைிதலதய நித்ைிதர பசய்ைார். அந்ை ஜலசயன முைல் புருஷனுக்கு
நாராயணன் என்ேப் பபயர் உண்ைாயிற்று பிரகிருைிக்கும் நாராயணி எனப் பபயர் வந்ைது. அந்ை
விஷ்ணுதயாக நித்ைிதரயில் இருக்கும் தபாது அவருதைய உந்ைி கமலத்ைிலிருந்து பிரமன் தைான்ேினான்.
அவன் பலகாலம் ைவம் பசய்து ைனக்குக் காரண பூைனான விஷ்ணுதவக் கண்ைான். அந்ை விஷ்ணு
தவகுண்ைப் பைவியிலிருந்து மஹாபிரளயத்ைில் சிவபபருமானிைத்ைில் முக்ைி நிதலயதைவர். இத்ைதகய

விஷ்ணுவும் பிரமனும் ஜகத் கர்த்ைாக்களாக விவாைம் பசய்ை தபாது பரதமஸ்வரன் அவர்களுக்குக்
காட்டிய உருவதம மகா தைவவுரு. இந்ை மஹாதைவனுதைய கதபாலத்ைால் தைான்ேிய வடிவதம
உருத்ைிரன் அந்ை மூர்த்ைதம ைியான தயாக்கியமான சிவ பசாரூபம் மற்ே விஷ்ணு வாைி தைவர்கள்.
பிரகிருைி சம்பந்ைமானவர்கள். ஆதகயால் காலாநுக்கிரகமாக நாசவருமாவர் உருத்ைிரன் அப்படி
நாசமதையாமல் சிவபபருமானிைத்ைில் ஐக்கியமாவான்! பிரமாைி தைவர்கள் மகரிஷிகள் அதனவரும்
உருத்ைிரதனத் தைாத்ைிரஞ் பசய்ய தவண்டியவர்கதள யாவார்கள்.

பிருமா விஷ்ணு முைலானவர்கதள பக்ைி பசய்பவர்கள் அவர்களிைத்ைில் ஐக்கியமதைய அத்தைவர்கள்
காலக்கிரமத்ைில் முக்ைிபபறும்தபாது அவர்கதளாடு முக்ைியதைவார்கள் உருத்ைிரபக்ைி பசய்பவர்கள்: இைரர்
அதபøக்ஷயில்லாமதலதய ைக்ஷணம் சிவசாயுஜயம் பபறுவார்கள் என்று க்ஷரம்-பிரைானம் முைலிய
தவைங்கள் கூறுகின்ேன. ஹிரண்ய கர்ப்ப பிபீலிகாைி வதரயில் காணப்படும் உலகத்ைில் உள்ளவர்களுக்கு
அஞ்ஞானம் பலவதகப்படும். விஞ்ஞானதமா நித்ய சுத்ை புத்ைி முக்ைி ஜீவசுவபாவத்ைால் பல
ைிேப்பட்ைைல்ல ஆனால் அகண்ை ஏகரஸமாக ஒன்ேியாக இருக்கும் இதவ யாவும் சிவஸ்வரூபதம! இதை
விசாரிக்க தவண்டியைில்தல, சர்தவஸ்வரனுக்குச் சைாசிவன் என்னும் பபயர் எவ்வாறு உண்ைாயிற்று

என்று பைரிந்து பகாள்ளுங்கள். சிவபபருமாதன சிருஷ்டிக்கு முற்பட்ைவர். வயத்துக்குப் பிற்காலத்ைிலும்
இருப்பவர் சிருஷ்டிக்குப் பிற்காலத்ைிலும் இருப்பவர் ஆதகயால் சைாசிவம் என்னும் பபயர் நிர்க்குணராகிய
சிவபபருமானுக்கு உண்ைாயிற்று முைலில் ைன் நிசுவாசத்ைிலுண்ைான தவைம் என்ே பபயதர
யுதையவாக்தகயும் பலவதகப்பட்ை மந்ைிரங்கதளயும் ைியானத்தையும் பூதஜகதளயும் ஈஸாநஸ் ஸர்வ
வித்யாநாம் முைலிய ஸ்ருைிகளால், ஸர்வ வித்தைகளுக்கும் பிரபுவான சிவபபருமான்
ைன்னாற்பதைக்கப்பட்ை பிரபஞ்சம் முழுவதும் நல்ல நிதலக்குவர தவண்டும் என்ே கிருபா
தநாக்கமுதையவராய் விஷ்ணு மூர்த்ைிக்குக் பகாடுத்ைார் ஆதகயால் ஜகத்துக்குச் சிருஷ்டித்துவமும்
(பதைத்ைலும்) இக்ஷணத்துவமும் (காத்ைலும்) சாட்சியும்(சான்றும்) சம்ஹாரத்துவமும் (அழித்ைலும்)
ஜகைீ ஸ்வரரான சிவபபருமானிைத்ைில் உள்ளனதவ அன்ேிப் பிேரிைத்ைில் இல்தல விஷ்ணுவாைி இைர
தைவர்களுக்கு காலவதரயுள்ளதையன்ேி சர்தவஸ்வரனான சிவபபருமானுக்குக் காலக் கணிைம் கிதையாது
சிவபபருமானுக்கு மஹாகாலன் என்று பபயர் இவரது கட்ைதளப்படி காலம் இயங்குவதையன்ேி அது
இவதர ஒன்றுஞ் பசய்யாது. அதனத்ைிற்கும் இவதர காரணபூைர் விஷ்ணுவாைியர் காரியபூைர்
சிவபபருமானது இச்தசயால் பதைத்ைல் காத்ைல் அழித்ைல் முைலிய கிருத்ைியங்கள் நைக்கின்ேன
சிவத்துதவஷியாக இருப்பவரும் சிவபபருமாதனச் சங்கரிப்பவரும் ஒருவரும் இல்தல. ஒரு விதையானது
இதலகதள, பூ காய் முைலிய பலரூபங்களாகக் காணப்பட்டுக் கதைசியில் யாவும் அழிய அந்ைவிதைதய
மீ ைமாக இருப்பது தபால இவர் ைமக்குத்ைாதம காரணவடிவமாகவும் ஒன்ேியாகவும் இருந்தும்
சிருஷ்டியாைி காரணமாக அதநகராய் பிரளய காலத்ைில் ஒன்ேியாகிோர் இதை ஞானியர் அேிவார்கள்
இவர் மதனாவாக்குக் காயங்களுக்கு எட்ைாைவர். இவ்வாறு சூைமுனிவர் கூேியதும் சவுனகாைி முனிவர்கள்
அவதர தநாக்கி, சிவபபருமாதன பிரபஞ்சம் என்றும் பிரபஞ்சதம சிவபபருமான் என்றும் பசான்ன ீர்கதள,
அைன் விளக்கத்தை எங்களுக்குச் பசால்லதவண்டும் என்று தகட்ைார்கள்.
76. ஞானப் பிரகரணம்
சூைபுராணகர் சவுனகாைி முனிவர்கதள தநாக்கிக் கூேலானார், நீங்கள் மஹா புண்ணியசாலிகள், நான்
பூர்வத்ைில் தகட்ைதை உங்களுக்குச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள். ஒரு காலத்ைில் பிரமதைவர், நாரைர்,
ஸநத்குமாரர், வியாஸர் கபிலர் முைலியவர்கள் ஒருங்குகூடி நிச்சயித்துக் பகாண்ை விஷயமாவது ஞாதுரு
ஞானம், தஞயம் ஆகிய இம்மூன்றும் பிரமாைி குணப் பரியந்ைமாகக் காணப்படும். உலக முழுவதும்
சிவஸ்வரூபதம பிேிைில்தல. இச்தசயுண்ைானதபாது உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படுகிேது. ைன்னால்

பதைக்கப்பட்ை சகல பிரபஞ்சத்தையும் ைாதன சாட்சிபூைமாகச் சிவபபருமான் பார்த்துக்பகாண்டிருக்கிோர்
பிரபஞ்சவாசிகள் யாவரும் மாயா வயப்பட்ைவர்களாைலின் சிவபபருமாதன ஒருவரும் அேிகிலர் சூரியன்
ஆகாயத்ைிலிருந்து ஜல நைிகளில் பிரைிபிம்பித்ைவாறு யாவற்ேிலும் பிரதவசித்ைிருக்கிோர் நிச்சயமாக
விசாரிக்கும் தபாது பிரதவசதம கிதையாது. மீ ண்டும் ைாம் ைாமாகதவ விளங்குகிோர் அஞ்ஞானத்ைால்
துவிைம் என்பது மனப்பிராந்ைியாகும் தவதஸஷிக சாஸ்ைிரங்களிதல துவிைம் கூேப்படுகிேது!
சிவபபருமானுதைய அம்சதம ஆன்மாக்கள். அதவ மலசம்பந்ைத்ைால் ஜீவன் எனப்படும் ஜீவஸ்வரூபமான

யான் என்னும் பபாருதளப் பரமாத்ம ஸ்வரூபம் எதை பைரிந்து பகாண்ைவன் மலரகிைனாய் சிரவணாைி
சாைன சம்பத்துக்கதள அதைந்து சிவரூபம் அதைகிோன் எங்கும் வியாபகமாகியுள்ள சிவபபருமான்
எல்லாப் பிராணிகளிலும் வியாபித்து தசைனா தசைனங்கள் யாவும் ைாதமயாகி விளங்குகிோர். விேகுகளில்
எல்லாம் பநருப்பிலிருந்தும் மைிக்கப்பட்ை விேகிதலைான் அக்கினி தைான்றுவது தபால ஆன்மாக்கள்
தைாறும் சிவபபருமான் வியாபித்தும் சிரவணாைி உபாயங்கதளச் பசய்பவனுக்குச் சர்தவஸ்வரராகிய
சிவபபருமானுதைய ைரிசனம் சந்தைகம் இல்லாமல் கிதைக்கும். சிவபபருமாதன பரத்துவம்

சிவபபருமாதன அதநக ஸ்வரூபமாக எப்தபாதும் பிரகாசிக்கிோர். சமுத்ைிரத்ைில் உப்பும் மலரில் மணமும்
மணியில் ஒலியும் தபாலச் சிவபபருமான் பிரிவற்ேவர். காரியபூைமானது நானாதபைமாகக் காணப்படினும்
இறுைியில் விதை ஒன்தே எஞ்சி நிற்பைால் காரணத்ைில் காரியம் உண்ைானைாக அேிைல் தவண்டும்.
மாதயதய விதை என்றும் ஜகத்து மாயாஸ்வ ரூபம் என்றும் உணரதவண்டும். இத்ைதகய நியாயத்ைால்
மாதய நீங்கிய பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிவபபருமாதன வியாபித்ைிருக்கிோர். ஜலாைிகளில் பிரைிபிம்பத்ைிற்கு
சூரியாைி பிம்பங்கள் வாயுவாைி சலனத்ைால் தைாஷம் சம்பவித்ைைாகக் காணப்படினும் ஜலத்ைின்
சம்பந்ைப்பைாை சூரியாைி பிம்பங்களுக்கு உபாைி இல்லாைதுதபால சிவபபருமானது வியாபகத்ைால்
அதநகத்துவம் அதைந்ைதபாதும் அவருக்கு அவித்தய சம்பந்ைமான தைாஷங்கள் சம்பவியா சுத்ைமான
பபான் ைாமிரத்துைன் கலந்ைிருப்பைால் மைிப்புக் குதேவு ஏற்பட்டும் புைமிட்ை பிேகு மீ ண்டும்
உயர்வதைவது தபாலதவ, ஆன்மா அந்ைக்கரண பந்ைத்ைால் அதைந்ை பசு என்னும் பபயதர
பத்ைியாைிகளால் சர்தவஸ்வரதன ஆராைித்து நீங்கி இறுைியில் சிவசாயுஜ்ய பைத்தை அதையும் இைில்
ஐயமில்தல.
முனிவர்கதள! சிவபபருமாதன கைவுள் அவதர அதைந்ைவர்கள் பிேவியதைய மாட்ைார்கள் இத்ைதகய
இதேவனிைத்ைில் பக்ைியுண்ைாவைற்கு ஆயிரம் பிேவிகளில் சிேப்பான ைவம், ைானம் விரைம்
முைலியவற்தேச் பசய்து சிவபக்ைனாக தவண்டும் பிேகு அந்ை ஜீவன் முக்ைனாவான் இச்சரிைதம அந்ைச்
சதபயில் நிச்சயித்துக் கூேப்பட்ைது. இதைச் சிவபபருமான் லிங்கஸ்வரூபத்துைன் விஷ்ணுவுக்கும்,
பிரமனுக்கும் அவர் ஸநத் குமாரருக்கும் அவர் நாரை முனிவருக்கும் அவர் வியாச முனிவருக்கும் அவர்
எனக்கும் கூேினாள், அதைதய நான் உங்களுக்குச் பசான்தனன் நீங்களும் இதைப் பக்ைர்களுக்கு

விளக்கமாகச் பசால்லுங்கள் இவ்வாறு சூைமுனிவர் கூேினார். அதைக் தகட்ை முனிவர்கள் ஆனந்ைமாகி,
எங்கள் மனத்ைிலிருந்ை சந்தைகங்கள் நீங்கின, என்ோர்கள், சூைமுனிவர் மீ ண்டும் பசால்லத் துவங்கினார்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள! இந்ைச் சரிைங்கதள வியாசபகவானின் மாணவன் பசான்னது என்று உறுைியாகக்
பகாண்டு, நாஸ்ைிகளுக்கும் சிரத்தையில்லாைவருக்கும் பக்ைியில்லாைவருக்கும் பணிவிதை
பசய்யாைவருக்கும் பசால்ல தவண்ைாம். பைிபனண் புராணங்கதளயும் இைிகாசங்கதளயும்
தவைார்த்ைங்கதளயும் பலமுதே ஆராய்ந்து உணர்ந்து இதுதவ விஷயங்கதளக் தகட்பைால்
பக்ைியற்ேவர்களுக்கும் பக்ைியுண்ைாகும் பக்ைியுதைவர்களின் பக்ைிதமலும் அைிகரிக்கும். இதை ஒரு முதே
தகட்ைைனால் ஒருவனுதையபாபங்கள் எல்லாம் நசிக்கும், இரண்டு முதேகள் தகட்பைனால் சிவபக்ைி

உண்ைாகும். மும்முதே தகட்பைனால் அந்ைச் சிவபக்ைி விருத்ைியதையும் நான்காம் முதே தகட்பைனால்
சிவைரிசனம் கிதைக்கும். ஐந்ைாம் முதே தகட்பைனால் விரும்பிய பயதனபயல்லாம் நிர்விக்கினமாகப்
பபற்று வாழ்வார்கள். அத்ைதகதயாருக்கு உலகத்ைில் கிதைக்காைது ஒன்றுமிராது பூர்வத்ைில் சில
மன்னர்கள் இந்ை ஞான சம்ஹிதைதய ஐந்து முதேகள் தகட்டு சிவைரிசனம் பபற்று சிேப்பான
மதனாபீஷ்ைங்கதளப் பபற்று வாழ்ந்ைிருந்ைார்கள். ஆதகயால் இதை இப்தபாது தகட்பவர்களும்
கிதைத்ைைற்கு அரிய உயர் பைவிகதள அதைவார்கள். இவ்வாறு சூைபுராணிகர் கூேியதும் சவுனகர்
முைலான முனிவர்கள் வியந்து விதலயுயர்ந்ை பீைாம்பரம் முைலிய ஆதைகதளயும் சந்ைன
புஷ்பங்கதளயும் ஆபரணங்கதளயும் சூைமுனிவருக்குப் பாைகாணிக்தகயாக தவத்து அவதரப் பூஜித்துப்
புகழ்ந்து சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்கரித்துப் பரமானந்ைம் அதைந்ைார்கள் சூைமுனிவரும் சந்தைாஷத்துைன்
இருந்ைார்.
இந்ை நூல் மிகவும் சிேந்ைது என்று மனத்ைிைமுேக்கருைி சிவபபருமாதன வழிபட்டு பக்ைியுைன் சிவபூதஜ
பசய்து இந்ைச் சிவமஹாபுõரண ஞான சம்ஹிதைதயக் தகட்ைவர்கள் இஷ்ைகாமிங்கதள அதைந்து ஆயுள்
முடிவில் சிவசாயுஜ்யத்தை அதைவார்கள். இதை எழுைிப் பபான் முைலிய ைக்ஷிதணதயாடு

சிவபக்ைியுதைய தவைியருக்குத் ைானமளித்ைவன் எப்தபாதும் சிவதலாகத்ைில் வசித்து சிவரூபத்தை
அதைவான். ஆதகயால் எவ்வதகயாலாவது இச் சிவமஹா புõரணத்தைச் சதுர்வர்ணத்ைவர்களும்
பலருக்கும் ைானமாகக் பகாடுக்க தவண்டும்; அவ்வாறு பகாடுப்பவர்கள் எப்தபாதும் சிவதலாகத்ைிதலதய
வாழ்வார்கள் இதைச்பசான்ன புராணிகதள அன்னவஸ்ைிரத்ைால் ைிருப்ைி பசய்ைவன் சிவபக்ைி அதைவான்.
ஞான சம்ஹிதை முடிந்ைது.
ைர்ம ஸம்ஹிதை
2. ைர்ம ஸம்ஹிதை
காப்பு: நாராயணம் நமஸ்க்ருத்ய நரஞ்தசவ தராத்ைமம், தைவம்
ீ சரஸ்வைீம் வ்யாஸம் ைதைா ஜயமுைீரதயத்
- ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணுதவயும் மனிைரில் சிேந்ை உத்ைமச் தசவதரயும் சரஸ்வைி தைவிதயயும் வியாச
பகவாதனயும் வணங்கிய பிேகு பஜய சப்ைத்தைச் பசால்லக் கைவன்.
பராசரருதைய குமாரரும் சத்யவைி தைவியின் மனைிற்கு மகிழ்ச்சிதய ைருபவருமான வியாசபகவான்
யாவரினும் தமலாக விளங்குகின்ோர் அத்ைதகய வியாச பகவானுதைய முகத்ைாமதரயிலிருந்து
பபருகுகிே பசாற்களாகிய அமுைத்தை உலகம் பருகி மகிழ்கின்ேது.
(எத்ைதகய பகவான், ஸத்வகுணத்தையதைந்து, உலகங்கதளக் காத்தும், ரதஜாகுணத்தை அதைந்து
உலகங்கதளப் பதைத்தும் ைதமாகுணத்தையதைந்து உலகங்கதளச் சங்கரித்தும் இம் முக்குண
ஸ்வரூபமாகவுள்ள மாதயக்கு அைீைப்பட்டும் விளங்குகிோதரா, அத்ைதகய சத்ய ஸ்வரூபியாயும் ஆத்ம
ஸ்வரூபியாயும் தபரேிவாளராயும், தைாஷரஹிைராயும் பிரமம் முைலிய ைிருநாமங்களுக்கு வாங்யராயும்
நித்ைியராயும் ைத்துவ ஆராய்ச்சியால் அேியத் ைக்கவராயும், ஸர்வ பரிபூரணராயும் விளங்கும்
சிவபபருமாதனப் பிரார்த்ைிக்கின்தேன்)
1. உபமன்யு முனிவர் எடுத்துதரத்ை மகிதம
தநமிசாரணிய வாசிகதள தநாக்கிச் சூைபுராணிகர் கூேலானார்.
முனிவர்கதள! ஒரு காலத்ைில் தைவகீ நந்ைனரான கிருஷ்ண பரமாத்மா ைமக்குப் புத்ைிர பாக்கியம்
இல்லாதமயால் அதை எவ்வாறு அதைவது என்று ைனிதமயில் தயாசித்துக்பகாண்டிருந்ைார். அப்பபாழுது
வியாக்ரபாை முனிவர் புத்ைிரரும் சிவபபருமானால் ைிருப்பாற்கைதல அருந்ைியவருமான உபமன்யு
முனிவர் அங்கு வந்ைார். அவதரக் கண்ைதும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சாஸ்ைிர முதேப்படி அவதரப் பூஜித்து
ைகுந்ைபைாரு பீைத்ைில் அமர்த்ைி முனிவதர, நீங்கள் நாள்தைாறும் அன்புைன் யாதரப் பூஜித்து அர்ச்சதன
பசய்கிேீர்கள்? என்று தகட்ைார்.
உபமன்யு முனிவர் அகமிக மகிழ்ந்து, கிருஷ்ணா! நான் பூர்வத்ைில் அைிகமான ைவத்தை அதநக காலம்
பசய்யும்தபாது, பகவானாகிய சிவபபருமான் பபருங்கருதணதயாடு பிரத்யட்சமானார் அப்தபாது
முத்ைதலதயாடு விளங்குவதும் ைன்தன எப்தபாதும் பணிதவாருக்குச் சுகங்பகாடுப்பதும் ஒரு
காதலயுதையதும் பயங்கரப் பற்கதளயுதையதும் ஜ்வாதலதயாடு கூடிய தஜாைி மயமான
முகங்கதளயுதையதும், இரண்ைாயிரம் கிரணங்கதளாடு விளங்குவதும் ஆயுைங்கள் யாவற்ேிலும்
சிேப்புதையதும் யாவற்ேிலும் முைன்தமயானதும் அதநகவிை சின்னங்கதளயுதையதும் பலதகாடிச்
சத்துருக்கதள அழிக்கத் ைக்கதும் மதஹஸ்வரனால் பிரதயாகிக்கப்படும் தபாது அண்ைரண்ை
பிரம்மாண்ைங்கதளபயல்லாம் சங்கரிப்பதும் பிரம விஷ்ணுக்களாலும் தைவர்களாலும்
பஜயிக்கப்பைாைதுமாகிய குலத்தை அவர் புேத்ைில் கண்ைதன அதைவிை உயர்ந்ை ஆயுைம் மூன்று
உலகங்களிலுமில்தல அதைச் சர்தவஸ்வரனுதைய ைிரிசூலம் என்று யாவரும் பிரசித்ைமாகப் புகழ்வார்கள்.
அது சமுத்ைிரங்கதளபயல்லாம் உலரச் பசய்யவல்லது, அதை மாந்ைாைா என்ே தபரரசன்

சிவானுக்கிரகத்ைால் அதைந்து, மன்னவர் அதனவதரயும் பவன்று அஸ்வதமையாகம் பசய்ைிருக்கிோன்.
இலவணாசுரன் சிவானுக்கிரகத்ைால் அதைப் பபற்றுத் ைன் வட்டில்
ீ
தவத்துக் பகாண்டு, கர்வம் மிகுந்து
சத்துருக்கினன் என்னும் அரசதனப் தபாருக்கு அதேகூவி அதழத்து அவனால் மாண்ைான். சத்துருக்கினன்
அவதன பவன்ே பிேகு அவனுதைய பபாருள்கதளச் சுவாைீ னம் பசய்து பகாண்ை தபாது அைி
ைீக்ஷண்யமானதும் யாவதரயும் அஞ்சச் பசய்வதும் சர்ப்பமணிந்ைதும் பசால்ல முடியாை

பிரவாகத்தையுதையதும் முத்ைதலகதளப் புருவங்களாகக் பகாண்டு பயமுறுத்துவதும், புதகயில்லாை
பநருப்தப தபான்ேதும் உையசூரியதனப் தபான்ேதும் யமதனப் தபான்ேதுமான அந்ைச் சூலாயுைம்
அவனுக்குச் சுவாைீன மாகாமல் சிவபபருமானிைம் தபாய்ச் தசர்ந்ைது.
அடுத்து கூர்தமயானதும் அதநக சர்ப்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு , பிரளய காலாக்கினியாதலதய புருஷ
ரூபமதைந்துள்ளதுமான மழுவாயுைத்தை அந்ை மஹாதைவரின் மற்போரு புேத்ைில் கண்தைன் இந்ைப் பரசு
என்ே ஆயுைத்தைப் பரசுராமன் அரசர்கதள அழிக்கும் பபாருட்டுச் சிவானுக்கிரகத்ைால் பபற்று அது
ைன்னிைத்ைிருப்பைால் வலிதமயும் ஆற்ேலும் மிகுந்து எழுபத்து மூன்று முதே க்ஷத்ைிரிய குலத்தை
நாசஞ் பசய்ைான்.
ஆயிரம் முகங்கதளயுதையதும் வியாப்ைமானதும் இரண்ைாயிரம் புஜங்கதளயுதையதும்
புருஷாகிருைியானதும் இரண்ைாயிரம் கண்கதளயுதையதும் ஆயிரம் கால்கதளயுதையதுமான சுைர்சனம்
என்னும் சக்கரம் அப்பபருமானின் பக்கத்ைில் விளங்கக் கண்தைன் இதவ ைவிர வஜ்ராயுைம் , சக்ைியாயுைம்,
தூண ீரம், கட்கம், பாசம், அங்குசம் கதை, முைலிய ைிக்குப் பாலகர்களுதைய ஆயுைங்களும் அந்ைச்
சர்தவஸ்வரனின் அருகில் இருக்கக் கண்தைன். இவ்வாறு எனது ைிைபக்ைிதயப் பரீக்ஷிக்க தவண்டி,
அப்பபருமான் பபருங்தகார உருவமாகக் காட்சித்ைந்து அருளினார்.
அவருதைய வலது புேத்ைில் அன்னவாகனத்தை தூரத்ைில் இருத்ைி நிற்கிே பிரமதைவதனயும் இைது
புேத்ைில் சங்கு, சக்கர, கதை, கட்க, தகாைண்ைங்கதள அணிந்து, கருை வாகனத்தைச் சமீ ப த்ைில் இருத்ைி
நிற்கும் விஷ்ணுதவயும், பராசக்ைியாகிய பார்வைிதைவிதயயும், பார்வைிதைவியின் பக்கத்ைில்
மயூரவாஹனமும் ைிவ்ய தைஜதஸாடுக்கூடிய தவலாயுைத்தை ஏந்ைிய சுப்பிரமணியதரயும்
சூலப்பதைதயக் தகயில் ஏந்ைிய நந்ைி தைவதரயும் அங்குச பாசங்கதள அணிந்து ஒரு புேத்ைிலிருக்கும்
விநாயகதரயும் பூைகணங்கதளயும் சப்ைமாைர்கதளயும் கண்தைன் அவர்கள் சிவபபருமானின்
பரிவாரங்களாகச் சூழ்ந்து துைி பசய்யவும், உலகிலுள்ள யாவுதம அவரருதக விளங்கக்கண்டு ஆனந்ைத்துைன்
அைிசயித்துக் தககூப்பி வணங்கிதனன். அப்தபாது பகவான் சாம்பவமூர்த்ைி புன்னதக பசய்து, தவைியதன
யான் எவ்வளவு பயங்கரமாகத் ைரிசனம் பகாடுத்ைதும் உன் மனம் சலனமதையவில்தல, நீ நன்ோய்ப்
பரீக்ஷிக்கப்பட்ைவன். எனது நிரைிசயமான பக்ைிதய நீ அதைந்ைிருக்கிோய். உனக்கு மங்களம் உண்ைாகுக.
தைவர்களுக்கும் அரிய வரத்தை விதரவில் தகள்! என்ோர்.
நான் பரமபைிதயப் பணிந்து பகவாதன! உமக்குச் சந்தைாஷம் உண்ைானைால், அடிதயனுக்குத் ைங்களிைம்
நீங்காை பக்ைியிருக்கத் ைதய பசய்யதவண்டும் அத்ைதகயப் பக்ைியால் ைிரிகால ஞானம் தககூடும். என்
வமிசத்ைாரும் நானும் பாலும் அன்னமும் குதேவின்ேிப் புசிக்க வரங்பகாடுக்க தவண்டும் சர்தவஸ்வரதர!
என்னுதைய ஆசிரமத்ைில் ைாங்கள் எக்காலமும் ைரிசனமளித்துக் பகாண்டிருக்கதவண்டும் என்று
தவண்டிதனன்.
அைற்குச் சிவபபருமான், நீ, நதர, ைிதர, மூப்புக்கதள விலகுக முனிவர்களிதல புகழுதையவனாக
அவர்களாலும் புகழத்ைக்கவனாகுக சீலம் உருவம், குணம் பசல்வம் முைலியதவ என் கருதணயால்

உனக்கு தமன்தமலும் பபருகுக, நீ பாதலப்பருக விரும்பியைால் உனக்குப் பாற்கைதலதய பகாடுத்தைாம் நீ
விரும்பும்தபாது அது உன்தன அதைக. நீ விரும்பிய பபாருள்களும் அப்தபாதை உன்தன அதையும்
பாற்கைல் அமுை பசாரூபமாதகயால் அதை நீ அருந்துவைினால் தவவஸ்வை மநுவந்ைரம் முடியும் வதர
உன் வமிசத்ைாருைன் கூடி வாழ்வாய் உன் தகாத்ைிரம் எப்தபாதும் அபிவிருத்ைியதையும். உன் ஆசிரமத்ைில்
எப்தபாதும் என் ைரிசனத்தையும் உனக்கு நீங்காை பக்ைிதயயும் பகாடுப்தபாம். இன்னும் உனக்கு தவண்டிய
வரம் ஏதைனுமிருப்பின் அதையும் ைருதவாம் நீ விரும்பத்ைக்கது பிரிபைான்றும் இல்தல என்று ைிருவாய்

மலர்ந்ைருளி ைிருவுரு மதேந்ைார். கிருஷ்ணா இவ்வாறு சிவபபருமான் தகாடி சூர்யப் பிரகாசமாய்
ைிவ்யைரிசனம் ைந்து வரங்கதளக் பகாடுத்து அருளினார்; அவரது கட்ைதளப்படிதய அவரது கருதணயால்
நானும் அதனத்தையும் அதைந்தைன் கந்ைர்வாைி கணங்களுக்கும், முனிவர்களுக்கும், வித்ைியாைரர்களுக்கும்
மதனாரம்மியமான மலர்ச் பசவிடிகதளயும் மணம் வசுவதும்
ீ
ஆண்டு முழுவதும் குதேவின்ேி
மலர்வதுமான உத்ைியானவனத்தையும் பிேவற்தேயும் பபற்தேன் சர்தவஸ்வரனாகிய அந்ைச்

சாம்பசிவமூர்த்ைியின் ைிருவருளால் நிதனத்ைதபாது நிதனத்ை பபாருதள அதையும் வல்லவனாதனன்
என்று உபமன்யு முனிவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்குச் பசான்னார்.
2. உபமன்யு கிருஷ்ணர் சம்வாைம்
துவாரகாபுரி வாசியான கிருஷ்ணதர தநாக்கி உபமன்யு முனிவர் தமலும் பசால்லுகிோர். ஸ்ரீ
சர்தவஸ்வரரான சூலபாணியின் அனுக்கிரகத்ைால் சர்வஞானமும், பூைபவிஷ்ய வார்த்ைமானங்களும்
உணர்ந்தைன் பிரம, விஷ்ணு முைலான தைவர்களாலும் பூஜித்ைைற்கரிய அமர நாயகனாகிய
அரவாபரணதன நான் பிரத்யக்ஷமாகத் ைரிசித்தைன் என்தனவிைத் ைன்னியர் ைிரிதலாகங்களிலும் யார்
உண்டு? இருபத்ைாோவது என்று பிரசித்ைமானதும் நித்ைியமானதும் தவை முனிவர்களால்

ைியானிக்கப்பட்ைதும் நாசமற்ேதுமாக விளங்குகிே பரைத்துவப் பபாருள் எல்லாத் ைத்துவங்கதளயும்
பதைத்து சாக்ஷிபூைமாக நின்று, ஷட்குண ஐஸ்வரிய ஸம்பந்ைனான மகா தைவதனயாகும். அவதன
பிரைான புருதஷஸ்வரன் அந்ைக் கைவுதள, ைன் வலது புேத்ைிலிருந்து உலகங்களுக்குச் சிருஷ்டி
கர்த்ைாவான பிரமதனயும் இைது புேத்ைிலிருந்து உலகரக்ஷண கர்த்ைாவான விஷ்ணுதவயும் பதைத்ைவர்
பிரளயகாலத்ைில் ைம் இையத்ைிலிருந்து உலகச்சங்காரஞ் பசய்யத்ைக்க உருத்ைிரதனப் பதைப்பவர்
யுகமுடிவில் ஊழிக்காற்ோக இருப்பவர்; காலஸ்வரூபமாக இருந்து சகல பூைங்கதளயும் அழிப்பவர்.
சர்வவியாபியாயுள்ளவர் சர்வபூைாத்மகமானவர் சர்வ பூைங்களுக்கும் பி ேப்பிைமானவர் அத்ைதகய
மதஹஸ்வரன் பபருந்தைவர்களாலும் ைரிசிப்பைற்கு அரியவர் அந்ை மஹாதைவதரப் புத்ைிர லாபம்
உண்ைாகும் பபாருட்டு, நீ அவசியமாக ஆராைிக்கதவண்டும் கிருஷ்ணா! இதுவதரயில் சிவபபருமாதன
ஆராைித்து அவர் அருளால் ைமது மதனாபீஷ்ைங்கதள அதைந்ைவர்கள் சிலரது சரிைங்கதள உனக்குச்
சுருக்கமாகச் பசால்கிதேன் தகட்பாயாக.
பூர்வத்ைில் ஹிரண்யகசிபன் பத்து லக்ஷம் வருஷம் சர்வ தைவர்களுதைய ஐஸ்வரியத்தையும்
சர்தவஸ்வரனுதைய அனுக்கிரகத்ைால் அதைந்ைான் கதைசியில் இரண்ைாயிரம் வருஷம் ஆயுதளயுதைய
பிரஹலாைதனப் புத்ைிரனாக அதைந்ைான் அவன் சிவாநுக்கிரகத்ைால் இந்ைிர நந்ைனன் என்ே பபயதரப்
பபற்று, விஷ்ணுவின் சுைரிசனச் சக்கிரமும் இருந்ைிரனுதைய வஜ்ஜிராயுைமும் ைன் தைகத்ைில் பட்ைால்
அதவ பபாடியாகவுைிர்ந்து தபாகத்ைக்க ைிவ்விய தைகத்தைப் பபற்ோன் சர்தவஸ்வரனுதைய வரத்ைால்
எந்ை ஆயுைமும் அவன் தைகத்தை அணுகாை வரத்தைப் பபற்று , க்ருஹன் என்ே பபயதரயுதைய மஹா
பலசாலியாக இந்ைிரநந்ைனன் விளங்கினான். அவன் ஈஸ்வர வரம் பபற்றுத் ைன் பரிவாரத்துைன்

தைவர்கதள எைிர்த்துத் துன்புறுத்ை தைவர்கள் அவதன பஜயிக்கமுடியாமல் ைிதகத்ைார்கள். அவன்
சிேப்பாகச் பசய்துவந்ை சிவபூதஜயினால் களிப்பதைந்ை சிவபபருமான் ைிரிதலாக சம்பத்தும் லக்ஷவருஷ
ராஜ்யபாரமும் அதநகம் புத்ைிரரும் உண்ைாக அநுக்கிரகம் பசய்து இறுைியில் சாயுஜ்யமும் குசத் வபத்ைில்
ீ
சுபகரமான ராஜதபாகமும் உண்ைாகும்படி வரந்ைந்ைருளினார் கண்ணா! பிரமனால் பதைக்கப்பட்ை சுைமகன்
என்ே தைத்ைியன் சிவபபருமாதனக் குேித்து நூோண்டுகள் கடுந்ைவம் பசய்து அவரருளால் ஆயிரம்
நகரங்கதள அதைந்ைான் பூர்வத்ைில் தவைங்களில் பிரசித்ைிப் பபற்ே யாஞ்ஞவல்க்கிய மஹரிஷி ,
சர்தவஸ்வரதன ஆராைித்து உத்ைம ஞானத்தை அதைந்ைார். தவைவியாச பகவான் சிவார்ச்சதனச் பசய்து
ஈடிதணயற்ே புகதழயும் ஞானத்தையும் அதைந்ைார். இந்ைிரனால் அவமைிக்கப்பட்ை வாலகில்லியர்;

சர்தவஸ்வரதன அர்ச்சித்து தஸாமஹர்த்ைாவாக ஒருவராலும் பஜயிக்க முடியாை கருைதன பஜயித்ைார்
ஜைாைரனாகிய சிவபபருமானுதைய தகாபாக்கினியால் ஜலம் முழுவதும் வேண்டு தபாக தைவர்கள்
யாவரும் ஸப்ைகபால புதராைாஸத்ைால் சிவபபருமாதன அர்ச்சித்து ைங்கள் விருப்பம் தபால மீ ண்டும்
ஜலத்தை உண்ைாக்கிக் பகாண்ைார்கள். அத்ைிரி முனிவரின் மதனவியான அனுசூதய சிவபபருமாதன
குேித்து முந்நூறு ஆண்டுகள் பகாம்பின் தமனிருந்து கடுந்ைவம் பசய்து, ைத்ைாத்ைிதரய முனிவதரயும்
சந்ைிரதனயும், துர்வாச முனிவதரயும் புத்ைிரர்களாகப் பபற்ோள். விகர்ணன் என்ே முனிவன்

மஹாதைவதன ஆராைித்து இஷ்ைசித்ைிகதள அதைந்ைான். சாகல்லிய முனிவன் மகிழ்ச்சியுைன்
ஒன்பைாயிரம் ஆண்டுகள் சிவராைதனதய மானஸீகமாகச் பசய்து இதேயருளால், நீ கிரந்ைகர்த்ைன் ஆகுக!
உன்கீ ர்த்ைி அழியாது ைிரிதலாகங்களிலும் விளங்குக மஹாருஷிகள் பலர் உன் குலத்ைில் பிேக்கட்டும்! உன்
குலத்ைில் பிேந்ைவன்ஸுத்ர கர்த்ைா ஆவான்! அவன் ஸாவர்ணி என்னும் பபயதரப்பபறுவான்! அவன்
கிருை யுகத்ைில் முனிவனாக இருந்து அறுநூறு ஆண்டுகள் ைவஞ்பசய்வான்! என்றும் வரங்பகாடுக்கப்

பபற்ோன் இவ்விைமாகச் சர்தவஸ்வரன் முன்னார்களான பபரிதயார்களால் துைிக்கப் பபற்ேவர் கிருஷ்ணா!
நீயும் அவ்விைதம சங்கரபகவாதன ஆராைிப்பாயானால் மனைிலுள்ள விருப்பங்கள் அதனத்தையும்
அதைவாய். அவரது பபருதமகதள,ஒற்தே நாக்குதைய நான், ஆயிரம் ஆண்டுகள் பசான்னாலும்
முடியாது!
இவ்வாறு உபமன்யு முனிவர் கூேியதைக் தகட்ைதும் கண்ணபிரான் பரமாச்சரியம் அதைந்து தூய உள்ளம்
வாய்ந்ை உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி ைவஞானிதய! அந்ைதணாத்ைமதர! நீர் ைன்னியர் உம் ஆசிரமத்ைில்
தைவாைி தைவனுதையஸாந்நித்யம் விளங்குகிேது உம்தமப் தபான்ே பபரிதயார்களின் ைரிசனத்ைால்
சர்தவஸ்வரனாகிய பரமசிவன் எனக்கும் ைிருவருள் பசய்வான்! என்று கூேினார்.
கிருஷ்ணா! நீ விதரவில் பரதமஸ்வரதனத் ைரிசிக்கப்தபாகிோய்! உதமபயாரு பாங்கரான அந்ை
எம்பபருமானால் நீ இருபத்து நான்கு வரங்கதளப் பபறுவாய், நீத ய சாக்ஷõத் விஷ்ணு வாதகயால் அவர்
உனக்கு நல்வரங்கள் பகாடுப்பார். நீ தைவர்களில் எல்லாம் பூஜ்யனாவாய் அச்சுைா! சிரத்தையான
மனமுதைய உனக்கு பஜபஞ்பசய்வைற்குத் ைகுைியான ஒரு மந்ைிரத்தைநான் உபதைசிக்கப் தபாகிதேன்
அந்ை மந்ைிர உபாசதனயால் நீ பிரம்ஹன்யனாகி நிச்சயமாகச்சர்தவஸ்வரதன விதரவில் ைரிசித்து
உனக்குச் சமமான வலிதமயுள்ள புத்ைிரதனச் சிவனருளால் பபறுவாய் கிருஷ்ணா! நீ சிவபபருமாதனத்
ைரிசித்து, மதகஸ்வரா! நான் உம்தமத் ைரிசித்தைன். எனக்குப் பிள்தளப் தபறு ைந்ைருள தவண்டும் என்று
வரம் தகட்பாயாக! என்ோர்.
இவ்வாறு உபமன்யு கிருஷ்ண சம்வாைத்ைில் சிவப்பிரபாவங்களால் எட்டு நாட்கள் க்ஷணமாகக் கழிந்ைன
ஒன்பைாவது நாளன்று கிருஷ்ணமூர்த்ைி உபமன்யு முனிவரால் ைீ øக்ஷ பசய்யப்பட்ைார் அைர்வசிகரமாக
விளங்கும் சிேந்ை ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர உபதைசம் பபற்று கிருஷ்ணமூர்த்ைி முன் ஜைாைராகிப் பிேகு
முண்டிைம் பசய்து பகாண்டு, சிவ சம்பந்ைமாகதவ நிற்தபன்! என்று சங்கல்பம் பசய்து பகாண்டு, ஆசார
நியமத்துைன் தயாக ைண்ைம் ஏற்று, ைர்ப்தபயால் அதரஞாண் அணிந்து, சிவைீ øக்ஷ பசய்யப்பபற்ேவராய்
ைவம் தமற்பகாண்ைார். முைல் மாைத்ைில் ஆகாரமின்ேி இருந்தும் இரண்ைாவது மாைத்ைில் நீர் மட்டும்
அருந்ைியும் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆகிய மூன்று மாைங்களில் காற்தே மட்டும் உட்பகாண்டும், கால்
பபருவிரல்களின் தமல் நின்று பகாண்டும் ஆோவது மாைத்ைிலிருந்து பைிதனந்ைாவது மாைம் வதரயில்
தைாள்கதள உயர்த்ைிக் தககதளக் குவித்துக் பகாண்டும் ைவமியற்ேினார். பைினாோவது மாைத்ைில்

இந்ைிரைனுசுைன் கூடிய தமகங்கள் உலகம் முழுவதும் வியாபித்ைிருக்தகயில் சிவபபருமான் அவருக்குத்
ைரிசனம் ைந்ைார். பார்வைி சதமைராகவும் சந்ைிரதசகரராகவும், சர்வ ஆச்சரிய ஸ்வரூபியாகவும் விளங்கும்
சர்தவஸ்வரனான சிவபபருமாதனக் கிருஷ்ணமூர்த்ைி ைரிசித்து தககூப்பி வணங்கியவாறு எைிதர நின்று
பலவிைமான ஸ்தைாத்ைிரங்களால் துைித்து சகஸ்ர நாமங்களால் சங்கரதனப் பூஜிக்தகயில், தவை கந்ைர்வ
வித்ைியாைரர்கள் மலர்மாரி பபாழிந்ைார்கள் பலமுதே பூமாரி பபாழிந்து இறுைியில் கிருஷ்ணரின் சிரம்
மீ தும் புஷ்பமாரி பபாழிந்ைார்கள். சித்ைர் முனிவர் அப்சரஸ்கள் முைலானவரால் சூழப்பபற்று விளங்கும்
சிவபபருமான் ைம் இைதுபுேத்ைில் ைிகழும் பார்வைி தைவியின் ைிருமுகத்தைப் பக்ைவாத்ஸல்யத்தைாடு,
பார்த்து இந்ைக் கண்ணன் பசய்ை ைவத்ைிற்கு நான் மகிழ்ந்தைன் என்று கூேி கிருஷ்ணதரப் பார்த்து,
கிருஷ்ணா! நான் உன் பக்ைிதய அேிதவன் நீ ைிைவிரைத்தை உதையவன் என்றும் நான் அேிதவன்.

ஆதகயால் மூவுலகத்ைிலும் கிதைப்பைற்கு அரிய வரங்களில் எட்டு வரங்கதளக் தகள்! என்று கூேினார்.
கிருஷ்ணன் அஞ்சலி பசய்து மதகஸ்வரா! என் மனம் எப்தபாதும் ைர்ம பநேியிதலதய இருக்கதவண்டும்.
என் கீ ர்த்ைி உலகில் உள்ளவருதையக் கீ ர்த்ைிக்பகல்லாம் சிேப்பானைாக இருக்கதவண்டும். நான் பபரும்
பலசாலியாக இருக்க தவண்டும். உமது அருகிருப்பு (சாமீ ப் யம்) எனக்கு எப்பபாழுதும் இருக்க தவண்டும்.
உம்மிைம் எப்தபாதும் எனக்குத் ைிைபக்ைி உண்ைாயிருக்க தவண்டும். பத்துப் புத்ைிரர் எனக்கு
நிஷ்க்குஷ்ைமாக இருக்க தவண்டும். என் பதகவர்கள் பலவான்களாக இருந்ைாலும் என்தன எைிர்த்ைால்

அழிய தவண்டும் தயாகிகளுக்பகல்லாம் நான் ைதலவனாக இருக்க தவண்டும் என்று எட்டு வரங்கதள
தகட்ைார். சிவபபருமான் அவ்வரங்கதள அவ்வாதே பபறுக என்று கூேி, உன் புத்ைிரர்களில் சாம்பன் என்ே
மகாபராக்கிரம சாலியான ஒரு புத்ைிரன் ஒரு முனிவர் சாபத்ைால் மானுைனாகப் பிேப்பான் இன்னும் நீ
தவண்டியதவ ஏதைனும் இருந்ைால் அவற்தேயும் அதைவாயாக என்று வரங்பகாடுத்ைார் அவதர
ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பலவிைமாக தைாத்ைிரங்பகாண்டு மகிழச் பசய்ைார்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள! அைன் பின்னர் கிருஷ்ணர் பார்வைி தைவியாதரயும் தவதைாக்ைமான
தைாத்ைிரங்களால் துைித்துப் தபாற்ேினார். பார்வைிதைவி அவதர தநாக்கி கிருஷ்ணா! நீ பரமபக்ைன்
உலகத்ைில் உள்ளவருக்குத் துர்லபமான வரங்கதள நான் உனக்குக் பகாடுக்கிதேன் தவண்டிய
வரங்கதளதகள் என்று கூேினாள். கிருஷ்ணர் கும்பிட்டு; மஹா தைவ ீைாதய! நீ மகிழ்வுறுவைானால்
அவ்வண்ணதம அரியவரங்கதள ைந்ைருள்க; ஜகத்ஸ்வரூபிண ீ! எனக்கு தவண்டிய வரங்களாவன
ஜீவஹிம்தசயில்லாை விரைத்ைால் பிராமண சமானனாகவும் எனக்கு எப்பபாழுதும் சத்துருக்கன்
இல்லாைவனாகவும் பிராமண பூதஜ பசய்யத்ைக்க பக்ைிதய உதையவனாகவும் விளங்கதவண்டும் , என்
பபற்தோர் எப்தபாதும் மகிழ்ந்ைிருக்கவும்; சகல பூைங்ளும் என்னிைம் அனுகூல மனமுதையதவயாக

இருக்கவும் எவ்விைத்தும் என்தன எைிர்ப்பவர்கள் இல்லாமலிருக்கவும்; ைங்கள் தசதவ கிதைத்ை எனது
வமிச பரம்பதர சைாசார சம்பத்தையுதையைாக இருக்கவும் தவண்டும். நூறு யாகங்கள் பசய்து
இந்ைிராைிதைவர்கதளத் ைிருப்ைி பசய்யவனாக நான் விளங்க தவண்டும். எங்கள் வட்டில்
ீ
எப்தபாதும்
ஆயிரத்தைழுயைிகளும் ஆயிரத்தைழு அைிைிகளும் தபாஜனம் பசய்து ைிருப்ைியதையவும் உற்ோர்
உேவினரிைம் எனக்குப் பிரீைி உண்ைாகியிருக்கவும். எப்தபாதும் எல்லாச் சுகங்களுமுண்ைாகவும்
தவண்டும். சுந்ைரமான தைகத்தையுதைய ஆயிரம் மதனவியருக்கு நான் நாயகனாகவும்
அக்ஷீணதரைசுதையவனாகவும் விளங்கதவண்டும் அன்னத்தைக் காட்டிலும் எனக்குச் சத்ைியவான்கள்
ப்ரீைியாக இருக்கவும் வரமளிக்க தவண்டும்! என்று தவண்டினார் மங்களம் அதனத்ைிற்கு
அைிமுைல்வியான பார்வைிதைவி ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்ைியின் வார்த்தைகதளக்தகட்டு மகிழ்ந்து அவ்வாதே
ஆகுக என்று வரமளித்து உனக்கு மங்களம் உண்ைாகுக என்று வாழ்த்ைினாள் பிேகு பார்வைி பரதமஸ்வரர்
அந்ைர்த்ைானமானார்கள்.

பிேகு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தகசி என்னும் அரக்கதனச் சங்கரித்து, பைரிகாசிரமத்தையதைந்து ைம் ைீக்ஷ õ குருவான
உபமன்யு முனிவதர வணங்கி நைந்ைதவகதளபயல்லாம் அவரிைம் விண்ணப்பித்ைார். அவதர உபமன்யு
முனிவர் தநாக்கி கிருஷ்ணா! சிேந்ை வரங்களால் உலகத்ைிலுள்ளவதரக் காத்ைருள்பவர் சர்தவஸ்வரனான
சிவபபருமாதனயன்ேித் ைிரிதலாகங்களிலும் யாவருளர்? ஒருவருமில்தல! அப்பரமசிவன் குதராை
புத்ைியுதை யாருக்கும் சிேிது கஷ்ைத்துைன் ைரிசனமளிப்பார். ஞானத்ைிலும் ைபத்ைிலும் சவுகரியத்ைிலும்,
தைரியத்ைிலும் சம்புவினுதைய தமம்பாடுகதளச் பசால்கிதேன் எனக் கூறுதகயில் கிருஷ்ணர்
சிரத்தைதயாடு சந்ைிர மவுலியாகிய சிவபபருமானிைம் மனஞ் பசலுத்ைியிருந்ைார். அவ்வாேிருக்கும்
கண்ணதன தநாக்கி உபமன்யு முனிவர் கூேலானார்.

கிருஷ்ணா! பகவானான சங்கரன் பூர்வத்ைில் பிரமதலாகத்ைில் மகாத்மாவும் பிரம தயாகவானுமாகிய
ைண்டி என்னும் மகரிஷியால் சகஸ்ர நாமங்களால் தைாத்ைிரஞ் பசய்யப்பட்ைார். மகா விசாலமானதும்
நிகண்டும் ஞானச் சாத்ைிரமுமாகவுள்ள அந்ைத் தைாத்ைிரம் சாங்கிய மைத்ைர்களாகிய சிலரால் பைனஞ்
பசய்யப்படுகின்ேது. மான ீைதரா அதைத் தைாத்ைிரஞ் பசய்ய அசக்ைராயிருப்பார்கள். ஆயினும் உலகத்ைில்
ஒதர இைத்ைில் சிலர் அதைப் பைனஞ் பசய்து அைனால் பபருமாதன ஆராைித்துச் சர்தவஸ்வரா
நுக்கிரகத்ைால் இஷ்ைமான வரங்கதளப் பூர்வத்ைிற் பபற்ேிருக்கின்ேனர் அவ்வாறு வரம் பபற்ே
மகரிஷிகளில் சிலருதைய சரிைங்கதளயும் உனக்குச் பசால்லுகிதேன். தகள் அத்ைிரி முனிவன் தகாகர்ண
÷க்ஷத்ைிரத்ைில் சர்தவஸ்வரதன தநாக்கி நூறு வருைந் ைவஞ்பசய்து நூறு புத்ைிரர்கதளயும் அழியாை

கீ ர்த்ைிதயயும் பபற்று வாழ்ந்ைிருக்கிோன். பிேப்பு இேப்புப் பந்ைங்கதள ஒழித்ைவர்களும், ைர்மங்கதள
உணர்ந்ைவர்களும் நூோயிரவருை ஆயுதளயுதையவர்களும், அதயானிஜர்களும் நூோயிரவருை
ஆயுதளயுதைவர்களுமான அப்புத்ைிரர்களில் ஒருவன் நிலத்ைின் எல்தலதயக் குேிப்பைில் அக்கிரமமான
விவாைஞ்பசய்து பிரமஹத்ைியதைந்ைான் எல்லா ரிஷிகளும் அவதன பிரமஹத்ைி பசய்ைவன் , என்று
விலக்கினார்கள். அவ்வாறு பாபியானவதனச் சிவபபருமான் பரமரகிைனும் சிதரஷ்ைனுமாகச் பசய்ைார்

பரசுராமன் சர்வவியாபகரான சிவபபருமாதன ஆராைித்து க்ஷத்ைிரியர்களால் பகால்லப்பட்ை ைன்
ைந்தையான ஜமைக்னி முனிவதரக் கருைிச் சிவசன்னைியில் துக்கித்து அவரது கண்தணாக்கால் மகா
கடூரமான பரசு ஆயுைத்தைப் பபற்று எழுபத்து மூன்று ைரம் க்ஷத்ைிரிய வமிசத்தை நாசஞ் பசய்ைான்.
பிரசன்னமாயிருக்கும் சிவபபருமானுதைய அநுக்கிரகத்தையதைந்து க்ஷத்ைிரிய வதையால் ைனக்கு தநர்ந்ை
உபபாைகத்தை மதகந்ைிரகிரியில் ைவஞ்பசய்து விலக்கி, பிேரால் பவல்லமுடியாை சிரஞ்சீவியாகி இன்னும்
ைவஞ்பசய்து பகாண்டும் சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்து பகாண்டும் சித்ைர் சாரணர் முைலானாருைன்

மதகந்ைிரகிரியில் காணப்படுகிோன். அவ்வதகய சிரஞ்சீவியான பரசுராமன் கல்பாந்ைத்ைில் மீ ண்டும் ைன்
தவகுண்ைத்தை அதைவான். அஸிை முனிவருக்குத் ைம்பியான தைவலன் என்னும் முனிவன்
முற்காலத்ைில் இந்ைிரனால் சபிக்கப்பட்டு அஞ்ஞானத்ைால் தகாபமுற்று உலகத்ைிற்பகல்லாந் பைாந்ைதர
பசய்ய எத்ைனித்து, அைர்மமான ைபதச பசய்து இறுைியில் இஷ்ைகாமியங்கதளபயல்லாம் எளிைிற்
பகாடுக்கவல்ல சிவலிங்க பூதஜ பசய்து, நிதலயான புகதழயும் ைர்மத்தையும் ஆயுதளயும் அதைந்ைான்.
மனுவிற்குக்கண்ணால் பிேந்ை வசிஷ்ைமுனிவர் சாமகானஞ் பசய்தவார் சதபயில் க்ருத்ஸமைன் என்னும்
ரிஷிதய நீ மனங்பகட்டு ரைந்ைரம் என்னும் சாமத்தை அபஸ்வரமாக ஏன் கானஞ்பசய்கிோய்? என்று
தகாபித்து இருபத்பைான்பைாயிர வருஷம் நீர்த்துளியும் சருகுமில்லாைதும் துஷ்ை மிருகங்கள்

சஞ்சரிப்பதுமான ைண்ைகாரண்யத்ைில் அேியாதமதயாடு துக்ககரமுள்ள ஒரு மிருகமாக இருக்கக்கைவாய்
என்று சபித்ைார். அந்ைச் சாபத்ைால் துன்பப்படும் க்ருத்ஸமைன் மகா பயங்கரமும் ஜலமற்ேதும் பழந்ைரும்
மரங்கள் ஒன்றுமில்லாைதுமான இைத்ைில் அப்பபாழுதை மிருகமாகச் பசன்று, சிவபபருமாதனத்
ைியானித்துப் பலவிைமாகப் பணிந்து, பபரும்பக்ைிதயாடு பிரணவத்துைன் கூடிய சிவபஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை
மனைில் ைியானித்துக் பகாண்டிருந்ைான். அைனால் களி கூர்ந்ை சிவபபருமானால் மிருக முகமுதைய ஒரு
கண நாைனாகிச் சிவபபருமாதன அதைந்து சாபத்தை விலக்கிக்பகாண்டு லம்தபாைராகணத்தை
அதைந்ைனன் சிவலிங்கார்ச்சதனதய எப்பபாழுதும் விரும்பிச் பசய்ை மகா ைபசியான ஜவுகீ ஷவ்யன்
என்னும் முனிவன் பூர்வத்ைில் காசி÷க்ஷத்ைிரத்ைில் சகல தபாகங்கதளயும் விடுத்து நிஷ்காமிய
மணமுதையவனாய் சிவபபருமாதன அர்ச்சித்து அவ்பவம்பபருமான் கைாக்ஷத்ைால் அணிமாைி அஷ்ைசித்ைிகளும் பபற்றுத் ைவச் சிரமத்ைிலிருந்து நீங்கினான். சர்தவசுவரன் ைன்தன தநாக்கித் ைவஞ்பசய்ை

கர்க்கிய முனிவருக்கு தமாட்சங் பகாடுக்கத் ைக்கதும் உலகத்ைில் துர்லபமானது மான வரம் பகாடுத்து.
சரீர சம்பந்ைமான பிரமாண்ய விஷயத்ைால் பிரத்ைியக்ஷமாகும் நான்கு ஸ்கந்ைங்கதளயுதைய தஜாைிஷ
சாஸ்ைிரம் என்னும் கணிை சாஸ்ைிரத்தையும் நிதலயான எல்லா வித்தைகளில் தைர்ச்சிதயயும் அவதரப்
தபான்ே ஆயிரம் புத்ைிரர்கதளயும் பகாடுத்ைருளினார்.
பராசர முனிவர் ைன்தனத் ைியானித்ைதபாது நதர ைிதர மூப்பில்லாை தவை வியாசர் என்னும் தயாகிதயப்
புத்ைிரராகச் சந்தைாஷத்துைன் பகாடுத்ைருளினார். மாண்ைவிய முனிவர் பத்து லக்ஷவருஷம் சூலாக்
கிரத்ைினின்று பிராணதன விட்டுவிடுதவன் என்று ைன்னுள் நியமணஞ் பசய்துபகாண்டு ைவஞ்பசய்து

மதனாவியாைி நீங்கிமிக்க சூதல வியாைிகளிலிருந்து விடுபட்டுச் சுகமுற்ோர். ைரித்ைிரனாகவுள்ள ஒரு
பிராமணன் ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தைச் சபித்து சிவாநுக்கிரகத்ைால் காலவன் என்னும் புத்ைிரதனக் குருவின்
வட்டில்
ீ
விடுத்து, மகா இரகசியமாகவுள்ள யாகசாதலயிலிருந்து ைன் மதனவிதய தநாக்கி, பபண்தண!
யாராகிலும் அைிைிகள் வந்ைால் நாம் ைனமில்லாைிருத்ைலின் வந்ை அைிைிதயப் பூஜிக்கச் சக்ைியில்தலதய
அது பற்ேி அவருக்கு நான் பவளிதய தபாயிருக்கின்தேன் எனக் கூறுக! என்று கூேியிருந்ைான்.
அப்படியிருக்கும் தபாது ஒரு சமயத்ைில் மிகப் பசியால் வருந்தும் அைிைிபயாருவர் அங்குவர, அப்பார்ப்பினி
அவதர தநாக்கி, சுவாமி என் கணவர் எங்தகதயா தபாயிருக்கிோர் என்ோள். அைிைி ைன் ஞானத்ைால்
உண்தமதய உணர்ந்து பகாண்டு பபண்தண! அவன் அப்படிதயயில்லாமல் தபாகுக! என்று கூேதவ
அப்தபாது அக்னிச்சாதலயிலிருந்ை தவைியன் அப்பபாழுதை மரணமதைந்ைான். பிேகு விஸ்வாமித்ைிர
முனிவன் கருதணதயப் பபற்று வந்ை காலவன் என்னும் புைல்வன் ைன் ைாயால் நைந்ை

விருத்ைாந்ைங்கதள அேிந்து பகாண்டு சிவபபருமாதனயாராைித்து சாம்பவி என்னும் யாகத்தைச் பசய்து
அைனால் ைன் ைந்தை உயிர் பபற்று அந்ை யாகசாதலயினின்றும் புேம்தப வர அவதனக் கண்டு
தககுவித்து நின்ோன். பிராமணன் அவ்வாறு பணிந்து நிற்குங்குமாரதனக் கண்டு நான் சிவாநுக்கிரகத்ைால்
கிருைார்த்ைனாதனன் ைனவானாகவும் புத்ைிரவந்ைனாகவுமாதனன் உன்தனப் புைல்வனாகப் பபற்ே ைால்
இேந்தும் பிதழத்தைன் என்ோன்.

தகட்ைாதயா கிருஷ்ணா! நீயும் விருப்பங்கள் அதனத்தையும் சிவபபருமானால் அதைந்ைாய்! இனி
உன்னிைத்ைிற்குச் பசல்க! என்று உபமன்யு முனிவர் கட்ைதளயிட்ைார். அவதரக் கிருஷ்ணமூர்த்ைி
சாஷ்ைாங்கமாக வணங்கி விதைபபற்றுத் ைம் துவாரகாபுரிதய அதைந்ைார்.
முனிவர்கதள! அப்பரமசிவனது குணாநுபவங்கதள முற்றும் எடுத்துதரப்பைற்கு ஆைிதசைன்தபால் ஆயிரம்
முகங்கதளயுதையவனாகயிருந்ைாலுங்கூை என்னால் சிேிதுஞ் பசால்லிவிை முடியாது! இவ்வாறு
சூைமுனிவர் தநமிசாரணிய வாசிகதள தநாக்கிக் கூேினார்.
3. ைிரிபுரச் சங்காரம்
சவுனகாைி முனிவர்கள் சூை முனிவதர தநாக்கி மகாத்மாதவ! சிவபபருமான் ைிரிபுரச் சங்காரஞ் பசய்ைதை
ஆைியில் வியாச மகரிஷியால் ைாங்கள் தகள்வியுற்ே வண்ணம் எங்களுக்குச் பசால்லியிருப்பினும், அதை
மீ ண்டும் நாங்கள் தகட்க விரும்புகிதோம். ஆதகயால் ைதய தவத்து அதை சுருக்கிச் பசால்ல தவண்டும்.
மங்களகரமும் மதனாகரமுமான சிவபபருமானுதைய அநந்ைக் கல்யாணக் குணங்கதள விசாரதண

பசய்தவாருக்கும் சிவாராைதன பசய்தவாருக்கும் உண்ைாகும் பலன்கதளயும் சங்கிரகமாகச் பசால்லியருள
தவண்டும். ைிரிபுராசுரர் எந்ை வமிசத்ைில் பிேந்ைவர்கள் என்பதையும், அப்புர மூன்றும் ஒரு காலத்ைில்
ஒன்று கூடியபபாழுது ஒதர கதணயால் மகாபலபராக்கிரமசாலியானச்சிவபபருமான் எவ்வாறு சங்கரித்ைார்
என்பதையும் கூேியருளதவண்டும் என்று தவண்டினார்கள் அவர்கதள தநாக்கிச் சூைபுராணிகர் கூேலானார்!
தவை வியாச பகவானால் தகள்விப்பட்ை வதகதய உங்களுக்கு முன் கூேியவற்தேச் சுருக்கிச்
பசால்லுகிதேன்; தகளுங்கள் ைிரிபுராசுரர்களில் ைாரகாக்ஷன் மூத்ைமவன் கமலாக்ஷன் இரண்ைாமவன்
வித்யுன்மாலி இதளயவன், இவர்கள் மூவரும் சமானமான பலமுதையவர்களும் ஐம்புலன்கதள
பவன்ேவர்களும் உலகிதன பவல்ல விரும்பினவர்களும், சமைமாைிகுண சம்பந்ைிகளும்,
சத்ைியவான்களுமாக விளங்கினார்கள் அவர்கள் தமரு மதலதய அதைந்து, வசந்ைகாலத்ைில்

ைவஞ்பசய்ைற்கு தவண்டி, புஷ்பம் முைலான தபாகங்கதளயும் வதண
ீ
மிருைங்கம் புல்லாங்குழல் முைலான
நாைங்கதளயும் பவறுத்தும், கிரீஷ்ம காலத்ைில் சூரியகாந்ைிதய லக்ஷியஞ் பசய்யாமல் பஞ்சாக்கினி
மத்ைியில் இருந்தும் ைங்கள் மதனாபீஷ் ைங்கதளப் பபறும் வண்ணம் அன்தபாடு யாகஞ் பசய்ைார்கள். மகாப்
பிரைாபத்துைன் மதழக் காலத்ைில் ஆறுகள் ைதலக்கு தமதல ஓடும்படியும், சரத்காலத்ைில் மிக்க
ரம்மியமான பநய் முைலியவற்ோல் பக்குவஞ் பசய்ை மனதுக்கு விருப்பந்ைரத்ைக்க கிழங்குகதளயும்
பழங்கதளயும் சாப்பிட்டுக் பகாண்டும்; புலன் உணர்ச்சிகதள நீக்கியும் பசி ைாகங்கதள பவறுத்தும்,
பசியுதையவர்களுக்கு கந்ைமூல பழங்கதளக் பகாடுத்து உைவியும் கலங்காை மனத்துைன் ஆகாரத்தை
பவறுத்தும் இருந்ைார்கள். தஹமந்ைருதுவில் தைரியத்ைால் மதல உச்சியில் பனிசலத்ைால் உைல்
நதனயப் பபற்றும், பமல்லிய நதனந்ை ஆதையுடுத்ைியவராகியும் விளங்கினார்கள். சிசிருதுவில்

ஜலத்ைிலிருந்து பகாண்டும் மனவிருப்பங்கள் தககூடுபமன்று உற்சாகமுதையவர்களாய்க் கிரமங்கிரமமாகப்
பபருந் ைவஞ்பசய்து இரவும் பகலும் பபாழுது பைரியாமல் நூோயிர வருஷங்கதள பநாடிப் பபாழுைாகக்
கழித்ைார்கள் பிேகு பிரமன் தைவமுனி கணங்களால் புதைசூழப்பட்டு அவர்கள் ைவத்ைிற்கு இரங்கிக்
காட்சியளித்து சந்தைாஷத்துைன் அவர்கதள தநாக்கி நல்ல வார்த்தைகளால் ஓ! தைத்ைிரிய சிதரஷ்ைதர!
நீங்கள் எதைக் கருைி இவ்வளவு கடுந்ைவஞ் பசய்கிேீர்கதளா அதைச் பசால்ல தவண்டும். நான் உங்களுக்கு
தவண்டியவற்தேபயல்லாம் பகாடுப்தபன். உங்கள் கருத்தை பவளியிை தவண்டும்! என்று தகட்ைார். அசுரர்
மூவரும் உலகங்களுக்குப் பிைா மகனான பிரம தைவதன வணங்கிக் தககட்டி நின்று சிருஷ்டி கர்த்ைாதவ!
இவ்வளவு பலமுதைய எங்களுக்குத் ைக்க வடு
ீ ஒன்று தவண்டியிருக்கின்ேது. பதகவர்களால் பவல்ல
முடியாைதும் சுகத்தைக் பகாடுக்க வல்லதும் தைவர்களாலும் அழிக்க முடியாைதும், பபான் மயமானதுமாக
விளங்கும் பட்ைணத்தை விரும்பிதனன்! என்று ைாரகாக்ஷன் தவண்டுபமனக் கமலாக்ஷன் தகட்ைான்;
வச்சிரம் தபாற்கட்டியாயிருக்கும் இரும்பால் பசய்ை பட்ைணம் தவண்டும் என்று வித்யுன்மாலியுங்
தகட்ைான்.
ைாரகாசுரன் புைல்வர்களாகிய அம்மூவருக்கும் தகட்ைபடிதய தககூடும் என்று பிரமதைவர் கூேினார்.
மீ ண்டும் அம்மூவரும் எங்கதள ஒருவருஞ் பஜயிக்க முடியாைபடி எங்களுக்கு சாகாவரம் ைரதவண்டும்!

என்று தவண்டினார்கள் அைற்கு பிைா மகன், அசுரர்கதள! மடியாைிருப்தபார் தவயகத்ைில் ஒருவருமிலர்.
கற்ப காலங்கழியின் யானும் இந்ைிராைி தைவர்களும் ைிருமாலும் கூை மடிதவாம் ஈசபனாருவதன சாகாை
ைன்தமயன் ஆைலின் சாகாவரத்தைத் ைவிர தவதேபைனும் தவண்டி யவற்தேக்தகளுங்கள்! என்று
கூேினார். அைற்கு அசுரர்கள் அண்ணதல! அவ்வாோனால் பபான் பவள்ளி இரும்பினால் அதமயும் எங்கள்
மூன்று புரங்களும் பூமி அந்ைரசுவர்க்கம் என்னும் ைிரிதலாகங்களில் ஆயிரம் வருைத்ைிற்பகாரு

முதேபயான்று தசர்வதும். மீ ண்டும் விரும்பியவிைத்ைிற்குச் பசல்வதுமாக வரமளிக்க தவண்டும்.
அப்புரங்கள் மூன்றும் ஒன்றுபடும் தபாது உலகங்கட்பகல்லாஞ் சுத்ை வரராகவும்
ீ
ைன்னிகரற்ேவருமாக
விளங்கும் சங்கரபகவாதன வருஷா காலத்ைில் அபிஜித்முகூர்த்ை தநரத்ைில் அழித்ைாலன்ேி
தவபோருவராலும் நாங்கள் சாகாைிருக்கவும் வரமருள தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள் கமலாசனன்
அவ்வண்ணதம தககூடுக! என்று கூேித் ைம் சத்ைிய தலாகஞ் தசர்ந்ைார்.
ைாரகாக்ஷன் முைலாதனார் அளவிேந்ை அவுணர் தசதனதயாடு மயன் என்னும் ைானவத் ைச்சனால் ைங்கள்
விருப்பின்படி முப்புரங்கதளச் பசய்து பகாடுக்கப் பபற்று ைங்களுக்கு தவண்டியபைான்று மின்ேிச்
சிவபூதஜதயக் குதேவின்ேிச் பசய்து வந்ைார்கள் ைங்கள் குடிக்குணங்குதேயாது தவகுண்ை முைலிய
தைவநகரங்கதளயும் உலகத்ைிலுள்ள பல பட்ைணங்கதளயும் ைிரிபுரத்தைாடு பசன்று சிதைத்து

வந்ைதமயால் ைிருமால் சினங்பகாண்டு இந்ைிரன் முைலிய இதமயவருைன் பசன்று அசுரதர எைிர்த்துப்
தபார் புரிந்து ஆற்ோமல் தைவர்களுைன் புேமுதுகிட்டுத் ைிரும்பி தமருமதலயில் ைவஞ்பசய்து
சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து முப்புராைிகள் பசய்யுந் துன்பத்தைக் கூேினார். இதேவன் அவர்கள்
எம்மடியாராைலின் அவர்கதள அழிக்கப் பைாது! என்று கூேி மதேந்ைார். அைனால் மனம் வருந்ைிய
விஷ்ணுமூர்த்ைி புத்ைவடிதவற்று நாரைமுனிவதரச் சீ ைராகக் பகாண்டு ைிரிபுரத்தை அதைந்து
அவர்களுக்குப் பலவதகயாகப் தபாைித்து அவர்கதளப் புேசமயவாைிகளாக்கினார். அவர்களில் மயங்காது
நின்தோர் மூவதர நாரைமுனிவர் பைிவிரைா ைர்மத்ைால் பயனில்தலபயன்று தபாைித்து
மங்தகயதரபயல்லாம் மைிமயங்கினார். புத்ைனும் நாரைனும் ைமது சீைர்கதள தநாக்கித் ைமது மாதயயில்
அகப்பைாை மூவதரயுங் பகாடிதயார் என்று கூேி, அவர்கதள முகாலம்பனஞ் பசய்யாவண்ணம் வற்புறுத்ைி
விட்டு தமருமதலதய அதைந்ைார்கள். ைிருமால் சிவபபருமாதனப் பணிந்து மகாதைவா! அவர்கள்

தவைவிருத்ைர்களாயிருத்ைலின் இனிதயனும் தைவரீர் அவர்கதள அழிக்கதவண்டும் என்று தவண்டினார்.
அைற்கு சிவபபருமான் விஷ்ணுதவ! அவ்வாோயின் விதரவிற் தபார்க் கருவிகதளச் சித்ைஞ்
பசய்யக்கைதவ! என்று கட்ைதளயிட்ைார். விஷ்ணுமூர்த்ைி தைவர்களுைன் தயாசித்து இரைம், வில், அம்பு
குைிதர முைலியனவாகத் தைவர்கதளயும், இரைசாரைியாகப் பிரமதனயும், பிேகருவிகளாகப்
பிேதைவர்கதளயும் நியமித்துக் பகாண்டு, சிவசன்னிைியில் விண்ணப்பித்ைார்கள் தைவர் தவண்டு தகாளுக்கு
இரங்கிய சிவபபருமான் உமாதைவியாருைன் இரைத்ைில் அமர்ந்து, விநாயகர், சுப்பிரமணியர், பிரமன்,
இந்ைிரன் முைலிய தைவர்கள் ைத்ைம் வாகனங்களில் ஏேிப் புதைசூழ்ந்து வரவும், சப்ைரிஷிகள்,
ஆசீர்வைிக்கவும், ரிஷிகன்னியர் மங்கலப்பாட்டு பாைவும், நந்ைி தைவர் பபாற்பிரம்பு ஏந்ைி முன் பசல்லவும்,
பானு கம்பன் வாணன் சங்கு கர்ணன் முைலிய கணநாைர்கள்வாத்ைியம் வாசிக்கவும், ைிரிபுரத்தை

அதைந்ைார். அப்பபாழுது புரங்கள் மூன்றும் ஒன்று தசர்ந்து சரத்காலத்ைில் அபிஜிை முகூர்த்ைமாயிருக்கதவ
தைவர்கள் சிவபபருமாதன வணங்கி இவர்கதள பவல்ல இதுதவ சமயம்! என்ோர்கள். சிவபபருமான்
தமருவாகிய வில்தலவதளத்து வாசுகியாகிய நாதணதயற்ேி அக்கினிதயக் கூர்வாயாகவும் வாயுதவச்
சிேகாகவுஞ் தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. ைிருமாலான அம்தபக்தகயில் எடுத்ைார். தபார்க்கருவிகளாக
அதமந்ைிருந்ை இறுமாந்ைார்கள் அதை உணர்ந்ை எம் பபருமான் அந்ை அஸ்ைிரத்தைப் பிரதயாகஞ்
பசய்யாமல் புன்னதக பசய்ைார் அைனால் விஷயங்கதளச்சுருக்கிச் பசான்தனன். இவ்வாறு சூை புராணிகர்
கூேினார்.
4. அந்ைகாசுரன் கதை
தநமிசாரணிய வாசிகளாகிய சவுனகாைி முனிவர்கள் சூைபுராணிகதர தநாக்கி, சுவாமி ைாங்கள் பசால்லிய
சிவ சரித்ைிரங்கதளக் தகட்டு ஆனந்ைித்தைாம், பரமாத்ம ஸ்வரூபியான சிவபபருமான் அந்ைகாசுரதனச்
சங்கரித்ைாரல்லவா? அவ்வந்ைகன் உலகத்ைிதல யார் வமிசத்ைில் பிேந்ைவன்? அவன் யாருதைய புைல்வன்?
அவன் எவ்வாறு பகால்லப்பட்ைான்? இந்ை விபரங்கதள எல்லாம் தவை வியாச பகவானால் ைாங்கள்

விசாரித்து உணர்ந்ைவண்ணம் கிரமமாக எங்களுக்குச் பசால்லதவண்டும், என்று தகட்ைார்கள். சூை முனிவர்
கூேலானார்.
மகரிஷிகதள! அதனத்துலக நாைனான சிவபபருமானின் கண்கதள முன்பனாரு காலத்ைில் மந்ைிரகிரியிதல
ஜகன்மாைாவாகிய பார்வைிதைவியார் மாந்ைளிர் தபான்ே ைன் தககளால் தவடிக்தகயாக மூடினாள்.

அவ்வாறு மூடிய ஓர் வினாடியிதல உலகபமங்கும் அந்ைகாரம் நிதேந்ைது. அவ்வாறு சிவபபருமானது
கண்கதள மூடிய பார்வைிதைவிக்கு உைதன உண்ைான அச்சத்ைால் வியர்தவயுண்ைாயிற்று ,
அவ்வியர்தவயானது எம்பபருமானின் லலாைதநத்ைிரமாகிய அக்கினியாற் சூடுண்டு அவ்விரலிதலதய
பயமுேத்ைக்கதும் பகாடூரமான குரூர புத்ைியுதையதுமான ஒரு கர்ப்பமாயிற்று. அவ்வதகய கர்ப்பத்ைில்
விலக்ஷ்ணமும் விரூபமும், ஜைாமுடியும் ைாடி மீ தசயும், கருதமயும் சுருண்டு பநரிந்ைமயிரும்
அழுதகயும் சிரிப்பும் பாைலும் நடித்ைலும் பசித்ைலும் பிரளயகாலதமகம் தபான்ே குரலும் உதைய ஒருவன்
பிேந்ைான்.
மகா ஆச்சரியமான உருவத்தைாடு பிேந்ை அவதனச் சிவபபருமான் கண்டு பார்வைிதய தநாக்கிச் சிரித்து ,
பபண்தண! என்விழிகதள நீ தவடிக்தகயாக மூடி இவ்வதகயாக ஒருவதனப் பிேப்பித்து என்தனப்
பயப்படுத்துகிோயா? என்று விதனாைமாகக் கூேினார். பார்வைி அவ்வார்த்தைகளுக்குச் சிரித்து
அவ்விழிகளில் பபாத்ைியைன் தககதள எடுத்ைாள். இவ்வதகய தகாரரூபத்துைன் அந்ைகாரத்ைால், இருளால்,
பிேத்ைலின் அவன் கண்ணிலாை அந்ைகனாக இருந்ைான். அப்பபாழுது மகாதைவி மகாதைவதன தநாக்கி
சுவாமி இவன் யார்? குருைதனயும் குரூபியாகவுமிருக்கிோன் எந்ை நிமித்ைத்ைால் இவன் இவ்வாறு
பிேந்ைான்? இவன் யாருதைய புைல்வன்? இவ்வுண்தமதயச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைாள். அைற்குச்
சிவபபருமான், பார்வைி இவன் மகா பராக்கிரமசாலி என் விழிகதள நீ மூடிதனதய; அப்பபாழுது உன் தக
வியர்தவயில் உண்ைாகி அந்ைகன் என்னும் பபயர் பபற்ோன் இவனுக்குத் ைந்தை நாதன! நீ அனுகூலப்
புத்ைிதயாடு உன் கண் சகிைமாய் இவதன ஒரு வருைம் காக்க தவண்டும்! என்ோர்.
பார்வைி தைவியும் சிவபபருமான் கட்ைதளப்படித் தைாழிகதளாடு கூடி அவ்வந்ைகதனத் ைன் புத்ைிரன்
தபாலதவ பாதுகாத்து வந்ைாள். சில நாட்கள் கழிந்ை பின் உலகத்ைில் ஹிரணியாக்ஷன் என்னும் அசுரன்
ைனக்குப் புத்ைிரரின்ேி வனத்தையதைந்து தைகபமல்லாம் இதளக்க இராகத் துதவஷங்களின்ேி
சிவைரிசனத்தை விரும்பிப் பபருந்ைவஞ் பசய்ைான். சிவபபருமான் அவன் ைவத்ைிற்கு உள்ளம் கனிந்து
அவன் ைவஞ் பசய்யுமிைத்தை அதைந்து நீ பஞ்தசந்ைிரியங்கதள யைக்கி இவ்வதகய ைவம் யாது கருைிச்
பசய்கிோய்? உனக்கு தவண்டிய வரத்தைக் தகள், பகாடுப்தபன்? என்ோர்.
ஹிரணியாக்ஷன், சர்தவஸ்வரா! எனக்குப் பராக்கிரமசாலியும் அசுர குலத்தை ஆைரிப்பவனுமான புத்ைிரன்
தவண்டும். ஆகதவ இவ்விை விரைத்தை ஆச்சிரயிக்கிதேன். நான் விரும்பிய வண்ணதம அனுக்கிரகஞ்

பசய்ய தவண்டும். என் ைமயனுக்கு பிரஹலாைன் முைலான நான்கு புைல்வர்கள் உண்டு! எனக்கு மட்டுஞ்
சந்ைைியில்லாவிடில் என் கஷ்ைத்ைால் சம்பாைித்ை இராச்சியம் என்னவாகும்? பிேபனாருவனுதைய
ராஜ்யத்தைப் பராக்கிரமத்ைால் சம்பாைித்து, ைந்தையின் இராஜ்யத்தைப் பாதுகாத்துக் பகாண்டு வருகிேவதன
புைல்வன். அவ்வதகய புைல்வனாதலதய அவதனப் பபற்தோன் புகழ்பபறுதவான் ைர்ம சிதரஷ்ைர்களாகிய
முனிவர்களாதல அபுத்ரஸ்ய கைிர் பத்ைினியிைம் ஒரு புத்ைிரன் உண்ைாகதவண்டும்! என்ோன்.
அவ்வார்த்தைகளுக்கு சிவபபருமான் மனங்களித்து ஓ தைத்ைியாைிபதன! உன் வரியத்ைால்
ீ
சனித்ை புத்ைிரன்
உனக்கு இருக்க மாட்ைானாதகயால் எனக்குப் புத்ைிரனாயிருப்பதும், உனக்குச் சமான பராக்கிரம
முதையவனும் பிேர் ஒருவராலும் பஜயிக்கமுடியாை அந்ைகன் என்னும் புத்ைிரதனப் பபறுக! துக்கத்தை
விடுக! என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார்.
ஹிரணியாக்ஷன் அந்ைகதனப் புத்ைிரனாகப் பபற்றுக்பகாண்டு பரமசிவதனயும் பார்வைி தைவிதயயும்
பிரைக்ஷிண நமஸ்காரஞ் பசய்து பலவிைமான தைாத்ைிரங்களால் துைித்து சிவபபருமானிைம் விதை
பபற்றுக்பகாண்டு ைன் இராஜ்யத்தை அதைந்து அந்ைகதன ரஸாைலத்ைிதல நிறுத்ைி தைவர்கதளபயல்லாம்
பஜயித்து உலக முழுவதையும் பாய்தபாலச் சுருட்டிக்பகாண்டு ைன் பாைாலதலாகத்ைிற்குச் பசன்ோன்.
அைனால் தைவர்களும் மகரிஷிகளும் ஒன்றுகூடி விஷ்ணுமூர்த்ைிதய தவைமாகப் பூஜிக்கதவ ைிருமால்

ஸ்தவை வராக அவைாரஞ்பசய்ைார். அவர் மஹா பராக்கிரமசாலியாகத் தைான்ேி மூக்கினருகுள்ள
ைந்ைங்களால் தைாண்டிக் பகாண்டு பாைாளத்தையதைந்து, ைனது ைந்ைம் முைலியவற்ோலும் தகாதரப்
பற்களாலும் பலமுதே அசுரதரச் சூர்ணித்து, வஜ்ராயுைத்ைிற்குச் சமானமான கால்களின் அடியால்
அசுரச்தசதனதய அநந்ை முதே அழித்ைார். தகாடி சூரியப் பிரகாசமான காந்ைியுதைய சுைரிசனம் என்னுஞ்
சக்ரத்ைால் ஹிரண்யாக்ஷதனச் சங்கரித்து அவதனாடிருந்ை துஷ்ைர்கள் அதனவதரயும்

நாசஞ்பசய்பைாழித்து, இேந்ை ஹிரண்யாக்ஷன் மகனாகிய அந்ைகாசுரதனப் பாைாள தலாகாைிபைியாய்ப்
பட்ைாபிதஷகஞ் பசய்து நிறுத்ைி, ஹிரண்யாக்ஷன் பாைாளத்ைிற்குக் பகாண்டுதபான பூமிதயத் ைன்
பகாம்பின் தமல் தவத்து எடுத்துக்பகாண்டு வந்து பதழயபடிதய இருத்ைித் ைன் தவகுண்ை பைவிதய
அதைந்ைார்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள! அது முைல் அந்ைகாசுரன் உலக முழுவதும் அரசு பசலுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைான்.
அந்நாட்களில் பிரமதைவர் அங்கு பசன்று அந்ைகனுக்குத் ைரிசனங் பகாடுத்ைார். அவதர அந்ைகாசுரன்
பலவிைமாகத் துைித்து வணங்கினான். அைனால் நான்முகப் பிருமா அவதன தநாக்கி, அந்ைகதன! உனக்கு
என்ன வரம் தவண்டும்? என்று தகட்ைார் அப்தபாது அந்ைகன் அேியாதமயால் பிைாமகதர! எப்பபாழுதும்
எவ்வதகய அஸ்ைிர சஸ்ைிர பாச வஜ்ர முைலிய ஆயுைங்களாலும் மரங்களாலும், மதலகளாலும்

ஜலத்ைினாலும் அக்னியினாலும், சத்துருக்களாலும், சுவர்க்க மத்ைிம பாைங்களிலும், இரவிலும், பகலிலும்,
சந்ைியா காலங்களிலும் எனக்கு மரண பயமில்லாைிருக்க வரங் பகாடுத்ைருள தவண்டும்! என்று
தகாரினான்.
பிரம்ம தைவர் அவதன தநாக்கி அந்ைகா! நான் அவ்வாதே உனக்கு வரங்பகாடுத்தைன். நீ எட்டுக் தகாடி
வருஷம் ைானவராச்சிய பரிபாலனஞ் பசய்வாய்! என்று கூேித் ைன் சத்ைியதலாகம் அதைந்ைார்.
இவ்வாேிருக்க ஹிரண்யாக்ஷன் இேந்ைதமயாலும் அந்ைகாசுரன் இராச்சியாபிதஷகஞ் பசய்யப்படினும்
அந்ைகனாயிருந்ைதமயாலும், ஹிரண்யாக்ஷன் ைம்பியாகிய ஹிரண்யகசிபதன அரசனாயிருந்ைதமயின்
அவன் கதைதய இதையிதல பசால்கிதேன்; தகளுங்கள்.
முனிவர்கதள ஹிரண்யகசிபன் ைர்மங்கதளபயல்லாம் அழித்துப் தபார் பசய்து தைவர்கதளபயல்லாம்
பவன்ேைக்கித் துன்புறுத்ைினான். இந்ைிரன் முைலிய தைவர்கள் க்ஷீராப்ைிதய அதைந்து, அங்தக தயாக
நித்ைிதரயிலிருந்ை ைிருமாதலக் கண்டு பலவிைமான தைாத்ைிரங்களால் துைி பசய்ைார்கள். ைிருமால்
அகம்மகிழ்ந்து அமரர்கதள! உங்களுக்கு என்ன தவண்டும்? என்று தகட்டு உணர்ந்ைார் சூரியகாந்ைி தபால்
விளங்குந் ைிருமால் அவர்கதள ஆைரித்ை ஜதையும் வக்கிரைந்ைங்களும் தகாதரப் பற்களும் , கூர்தமயான
நகங்களும் சிேந்ை மூக்கும் குதகதபாலத் ைிேந்து பகாண்டிருக்கும் வாயும் தகாடி சூர்யப் பிரகாசமும்
நல்லதகார ஸ்வரூபமும் பிரளயகாலாக்கினி தபான்ே ஸ்வரூபமுதைய வர்ணிக்கச் சாத்ைியமில்லாை
நரசிங்கவைாரம் எடுத்து சூரியாஸ்ைமான தவதளயில் அசுரர் புரத்தையதைந்து அங்கிருந்ை அசுரர்கதளப்
தபார் புரிந்து வதைத்ைார். அகண்ை பராக்கிரமத்தைக் காண்பித்துக் கிறுகிறு பவனச் சுழன்று

வனங்கதளயழித்தும் வனகாவலதர வதைத்தும் விளங்கும் விஷ்ணுமூர்த்ைிதய அங்கிருந்ை அசுரர்கள்
சிங்கதம என்று எண்ணித் ைிதகக்தகயில் பக்ைனாகிய பிரகலாைன் மாத்ைிரம் இவர் ஸ்ரீமந் நாராயணதன
என்று கருைித் ைன் ைந்தையான ஹிரண்யகசிபதன தநாக்கி, இது சிங்கமன்று யுத்ைம் பசய்வைில்
பலனில்தல! இவர் விதசஷர் ஷட்குதண சுவரிய சம்பன்னர் முடிவில்லாைவர்! அவ்வதகய நாராயணதன
உன் நகரத்தை அதைந்ைார். ஆகதவ யுத்ைத்தை நிறுத்ைி அந்நரசிங்கத்தை நீ சரணமதைந்ைால்
ைிரிதலாகங்களிலும் அகண்ைமான ராச்சியத்தையும் அனுபவிப்பாய் அவதரப் பணிய தவண்டும்! என்று
கூேினான். ஹிரண்யகசிபன் தகாபித்து அைா பிரகாைா! இந்நரசிங்கம் எனக்பகவ்வளவு? இைற்கு நீ
பயந்ைாயா? என்று பசால்லி ைன்னருதக நிற்கும் தசவர்கர்கதளப் பார்த்து, நீங்கள் இந்ை சிங்கத்தைப்

பிடித்துக் பகாள்ள தவண்டும்! என்ோன். தசவகர்கள் யாவரும் நரசிங்கத்தை அணுகித்ைீ யிதனயதைந்ை
சருகுதபாலச் சாம்பலானார்கள். அதைக்கண்ைதும் ஹிரண்யகசிபன் அஸ்ைிர சஸ்ைிர சத்ைிபாச அங்குச
ஆக்தநயப்பதை முைலிய பதைகளால் நரசிங்கமூர்த்ைிதயாடு ஒரு முகூர்த்ைகாலம் யுத்ைம் பசய்து
இறுைியில் இருவரும் பகாடூரமான மல்யுத்ைம் பசய்ைார்கள். அது உலகினருக்குப் பபருங்
கஷ்ைமாயிருந்ைது. ஹிரண்யாக்ஷன் சூலத்ைால் பபருங்கடினமான தபார் பசய்தகயில் நரசிங்கமூர்த்ைி
தகாபமிகுந்து ைன் தகவிரல் நகங்களால் அவதனக் கழுத்ைிற் குத்ைிப் பிளந்து பகான்ோர். இேந்து விழுந்ை

ஹிரணியனின் உைதல நரசிம்மமூர்த்ைி பலவிைமாகத் துவம்சஞ்பசய்து உைிரப்பபருக்தகாடுதகயில்
அைதனச் சூர்ணஞ் பசய்ைார். ஹிரண்யகசிபன் இேந்ை பின்னர், பிரைக்ஷிண நமஸ்காரங்கள் பசய்து
பகாண்டிருக்கும் பிரகலாைதனக் கண்டு களித்துக் தகாபசாந்ைியாய் அருதக அதழத்து அன்புைன்
ைனயனுக்குத் ைந்தையின் இராச்சியத்தை முதேப்படி பட்ைாபிதஷகம் பசய்து தவத்து, உலக முழுதும்
விஷ்ணு பக்ைிதயப் பிரசித்ைஞ் பசய்பவதன வாழ்த்ைித் ைன் தவகுண்ை பைவிதய அதைந்ைார்.
அைன் பின்னர் பிரகலாைன் முைலிய சதகாைரர்கள் தவடிக்தகயாக ஓ அந்ைகா! உன் ைந்தையான
ஹிரண்யாக்ஷன் அஞ்ஞானத்ைால் பலகாலம் தமருமதலயின் குதகயில் சிவபபருமாதன தநாக்கித் ைவஞ்
பசய்து அவரது கருதணயால் விரூபமும் தகாரமும் குருடுமாயிருக்கும் உன்தனப் புத்ைிரனாக வரம்
பபற்ோன்! நீ உன் ைந்தையின் இராச்சியத்ைிற்குரியவனல்லன், ைவேி யாருக்காவது புத்ைிரனாகாமற்
தபானாதய! என்று கூேினார்கள். அந்ைகன் அவற்தேக் தகட்டு, மனைிதலதய தயாசித்து வருந்ைி, ைன்
வாய்பமாழியால் அவர்களுக்கு ஏற்ே சமாைானஞ் பசால்லி ஒரு நாளிரவில் வனத்தையதைந்து அதநக
வருைங்கள் ஒற்தேக் காலில் நின்று ஆகாரமின்ேிக் தகதயயுயர பவடுத்து பகாண்டு தைவாசுரர்களால்
பசய்யமுடியாை ஜபைபஞ்பசய்ைான். பிேகு ஒரு வருஷகாலம் கூர்தமயான அம்புகளால் ைன் தைகத்தைச்
சிேிது சிேிைாகக் பகாய்து ைினந்தைாறும் யாகத்ைிலிட்டுச் உைிரஞ் பசாரியும் எலும்புமாத்ைிரமிருக்கப்

பபற்ேவனானான். அப்பபாழுதும் பிரம்மன் பிரசன்னமாகாதமயால் எஞ்சி நின்ே எலும்பிதனயும் தஹாமஞ்
பசய்ய உத்தைசித்ைிருந்ைான் அதைக் கண்ைதும் பிரம்ம தைவன் அவனுக்கு வரங்பகாடுக்கக் கருைி
வருதகயில் வழியிற்கண்ைதைவர்களும், முனிவர்களும், அன்னவாகனதர அந்ை அந்ைகாசுரன் மகாபாவி
அவனுக்கு வரங்பகாடுத்ைால் பபருந்ைீ தமகள் உண்ைாகும் பகாடுக்காவிட்ைால் அவன் எலும்புகதளயும்
பநருப்பில் தபாட்பைாழிவான் என்று ைடுத்ைார்கள். ஆனால் அதைக் தகளாமல் பிருமா அந்ைகதனயதைந்து
அந்ைகா நீ தவண்டிய வரங்கதள தகட்டுக் பகாள்! என்ோர் அந்ைகன் அகங்களித்து நமஸ்கரித்து
சிருஷ்டிகர்த்ைாதவ மகாபலசலிகளான பிரகலாைன் முைலான என் ைம்பிமார்களால் என் இராச்சியம் தகக்
பகாள்ளப் பட்ைைாைலின் அஃபைனக்குக் தககூைவும் அவர்கள் என் தசவர்களாகவும் நான் கண் பார்தவயும்
நல்லுருவமும் பபேவும், இந்ைிராைி தைவர்கள் எனக்குக் கப்பங்கட்ைவும் தைவராக்ஷச சுந்ைர்வ

யக்ஷமானிைர்களாலும் என் ைந்தைதயக் பகான்ே நாராயணனாலும் இன்னும் தவறு வதகயாலும் நான்
தககூடுமாயினும் சாவாைிருக்க முடியாது அவ்வாறு இேவாைவர் ைிரிகாலங்களில் ஒருவருமிலர்
உலகத்ைில் சத்புருஷர்கள் ைீர்க்காயுதச விரும்பமாட்ைார்கள் என்று ைந்ைிர வார்த்தை கூேினார்! அைனால்
அந்ைகன், சிருஷ்டி கர்த்ைாதவ! முக்காலத்ைிலும் உள்ளவளும், மிக உன்னைமும், உத்ைம, மத்ைிம வயசும்
அைி அழகும் வாய்ந்ை மங்தகயர்களுக்கிதையில் மகா அலங்கார பூைமாகியும் எனக்குத் ைாயாகியும்
மனவாக்குக் காயங்களாலும் பாவிக்கப்பைாை ஸ்ைிரீதய நான் தமாகிக்தகயில் மட்டும் எனக்கு
நாசமுண்ைாகட்டும்! என்று வரம் தகட்ைான். ஆகதவ பிரம்மதைவன் புன்சிரிப்புைன் அவ்வாதே யாகுக!
என்று வரங்பகாடுத்து இனி ைவச் பசயபலாழிக பலபராக்கிரமசாலியாய்ப் தபார் பசய்ய வல்லவனாவாய்!
என்ோர். அந்ைகன் அவதர தநாக்கி நான் அஸ்ைி தசஷமாயிருப்பைா ல் என்தனத் ைங்கள் ைிருக்கரத்ைாற்

பரிசித்ைப் பூர்ண தைகமுதையவனாக்க தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்ைான். பிரமன் அவ்வாதே பசய்து, ைனது
சத்ைிய தலாகம் அதைந்ைான்.
அந்ைகாசுரன் ைான் பபற்றுக்பகாண்தை வரத்ைின் விதசஷத்ைால் கண்கதளயும், பூர்ண தைகத்தையும் சிேந்ை
வல்லபத்தையும் பபற்றுத் ைன் நகரத்தை அதைந்ைான். அவதனக் கண்ை பிரகலாைனாைிதயார் அவன்
பிரமதைவனால் வரம் பபற்றுள்ளான் என்பதையுணர்ந்ை அவதன எைிர்க்க முடியாமல் அரசாக்ஷி
முழுவதையும் ஒப்பதைத்துவிட்டு அவனுக்கைங்கியிருந்ைார்கள். பிேகு அந்ைகாசுரன் சுவர்க்கதலாகத்தை
பஜயிக்கக் கருைி பரிசனங்களுைன் சுவர்க்கதலாகத்தை அதைந்து, தைவர்கதளயும் அவர்கள்
தசனியங்கதளயும் பவன்று, இந்ைிரதனக் கப்பங்பகாடுக்கச் பசய்ைான். நாகர்கதளயும் ஸுபர்வர்கதளயும்,
அசுரர்கதளயும், கந்ைர்வர்கதளயும், யக்ஷர்கதளயும், மானிைதரயும், பர்வைவிருஷ முைலிய

எல்லாவற்தேயும், சிங்க முைலிய சதுஷ்பாை ஜந்துக்கதளயும் பபாருந்ைிய ைிரிதலாகத்தையும்
பரிபூரணமாக பவன்ேைக்கினான். அவர்களில் அைிரூப சவுந்ைரியமும் இளவயதும் வாய்ந்ை மங்தகயர்கள்
நூற்றுவதர அபகரித்து, ரசாைலத்து ஸ்ைிரீகதளப் பூதலாகத்ைில் பகாண்டு வந்து சுவாைீனப்படுத்ைிக்
பகாண்ைான். சுந்ைரிகதளாடு ஏகாந்ைமான நைிைீரங்களிலும் பலவிை பூக்கதளாடு பபாலிவுறும்
மதலச்சாரல்களிலும் பூந்தைாட்ைத்ைிலும் விதளயாடிக் பகாண்டு அவர்கதளாடு கூடி மகிழ்ந்து

பகாண்டிருந்ைான். அன்ேியும் ருசியான பழங்கதளயும் மதுதவயும் அம்மங்தகயர்களுக்கு ஊட்டி அவர்கள்
புசித்து எஞ்சியதைத் ைான் உட்பகாண்டும் களியாட்ைம் நைத்ைினான். விமான வாகனங்களில் பேந்தும்,
மயனால் நியமிக்கப்பட்டு மலர் மணங்கமழும் ைிவ்விய மாை மாளிதககளில் மைனாகம முதேப்படி
அச்சுந்ைரிகதளக் கூடி மகிழ்ந்தும் ஆயிர வருஷங்கள் கழித்ைான். இதுவதரயில் அந்ைகன் பரார்த்ைமான
கிரிதய ஒரணுவளவும் பசய்ைதையில்தல ைன் புைல்வர்களில் சிேந்ைவர்கதளக் குைர்க்க வாைத்ைால்
தவைமார்க்க விதராைிகளாக்கினான். ைனக்குற்ே ஐசுவரியத்ைால் ஆணவம் மிகுந்து, தவைம் ஓதும்
பிராமணர்கதளயும், தைவர்கதளயும், குருதவயும் மைியாமலும் மரணம் அைிவிதரவில்
வருகின்ேபைன்பதை உணராமல் உலகமுழுவதும் ைன் தசனியங்களுைன் யாத்ைிதர பசய்து அதநக தகாடி
வருஷங்கள் சந்தைாஷமாகதவ இருந்ைான். அவ்வாேிருக்தகயில் அவன் ஒரு சமயம் மந்ைர மதலதய
அதைந்து, அங்கு மகாப்பிரகாசத்துைன் சுவர்க்கதலாகத்தை பயாத்ை குதகபயான்தேக் கண்டு ைன்
தசனியத்துைன் மதுபானஞ் பசய்து பவேிகண்டு அங்தக ஆடியும் பாடியும் இது நாம் வசிப்பைற்குத்
ைக்கபைன்று கருைி ஆங்கிருக்கத் ைீர்மானித்ைான். அங்கு அைி விதநாைமான நகரபமான்று நியமித்துக்
பகாண்டு, அம்மந்ைிரகிரியில் குதகயில் மயனால் நிர்மாணஞ் பசய்யப்பபற்ே அந்நகரத்ைில் நகரப் பிரதவசஞ்
பசய்ைான்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள! அந்ைகாசுரன் இவ்வாறு அந்நகரத்ைிற் சிேிது காலம் ஆனந்ைத்தைாடும்
காமக்களியாட்ைங்கதளாடும் கழித்ை பிேகு அவன் மந்ைிரிகளாகிய துர்தயாகைனன் தவபவஸன் ஹஸ்ைி
என்னும் மூவரும் அைிசுந்ைரமான ஒரு மங்தகதயக் கண்டு வினாடி காலத்ைிற்குள் விதரந்து வந்து
அந்ைகதன அணுகிச் பசால்லானார்கள். நாங்கள் விதநாைமாக விதளயாடிக் பகாண்டிருக்தகயில் ஒரு
குதகதயயும், அக்குதகயில் ைியான தயாகத்ைில் அமர்ந்து விழிகதள மூடிக்பகாண்டிருக்கும் தபரழகுதைய
ஒரு முனிவதரப் பார்த்தைாம். பிதேச் சந்ைிரனால் அலங்கரிக்கப் பபற்ே ைதலமயிரும், இதையிற்
புலித்தைாலுதையும், ஆைிதசைனுதைய பணாமுடிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ை தைகமும்,
கபாலமாலிகாபரணமும், ஜதையும் தகயில் ஜபமாதலயும், கட்கமும், தயாகைண்ைமும், உதையவராக
அம்முனிவன் விளங்கினான் அவன் அருகில் ரிஷிபமுகமும் அைிதகாரமும் ைிேந்ை வாயும் சர்வாபரணமும்
ைீக்ஷணமான காந்ைியும் பவண்ணிேமுதைய ஒருவன் அம்முனிவனுக்குப் பணிவிதை பசய்கிோன்.

அவ்வாறு ைியான தயாகத்ைிலிருக்கும் முனிவனுக்கருகில் ஒரு கட்ைழகிதயயும் பார்த்தைாம் அவள் நல்ல
ைிவ்விய ரூபமும், யவ்வன பருவமும், மிருதுவான இனிய வசனமும் பவளம், நவமணிகள், முத்துக்கள்,
இரத்ைினங்கள், வஸ்ைிரங்கள், பபான் மலர் மாதல முைலியவற்ோல் அலங்கரிக்கப்பட்ை ைிவ்ய
தைகமுதையவளாக மாைர்களுக்குள் மிகச் சிேந்ை இரத்ைினம்தபால் விளங்குகிோள். அவ்வனிதைதயக்
கண்ைவதன கண்கதளப் பபற்ேைனாலுண்ைான பலதன அதைவான் அவதளக் காணாைவன் கண்கள் பயன்
பபோைவதன யாவான்! அம்முனி மங்தகதய தைவதலாக ஸ்ைிரீ என்று நாங்கள் நிதனத்தைாம்!
என்ோர்கள். இவ்வாறு கூேிய மந்ைிரிகளின் வார்த்தைதயக் தகட்ை அந்ைகாசுரன் மன்மை பாணங்களால்
காமதுரனாகி மந்ைிரிகதள! நான் பசால்லும் வார்த்தைகதள அம்முனிவனிைஞ் பசன்று பசால்லதவண்டும்!
என்று கூேியனுப்பினான். அவர்கள் அவ்வாதே அம் முனிவதனயதைந்து கூேலாயினர்.

முனிவதன! தைத்ைிய ராஜனான அந்ைகாசுரன் சரிைத்தைச் பசால்கிதோம். அதைக் தகட்டுக்பகாண்டு
உன்னுதைய சமாசாரத்தையுஞ் பசால்ல தவண்டும் அந்ைகாசுரதனா ஹிரண்யாக்ஷனுதைய குமாரன்.
மகாத்மா! நீ யார்? இங்தக ஏன் இருக்கிோய்? இளம் பருவமும் தபரழகுமுதைய இப்பபண் யார்? தயாசித்துப்
பார்க்தகயில் உன் மதனவி என்தே நிதனக்கிதோம். இவளுதைய பமல்லிய தைகதமா அைிதகாமளமானது
நீத யா உைல் முழுதும் சாம்பதலப் பூசிக்பகாண்டு எலும்பு மாதலதய ஆபரணமாகப் பூண்டிருக்கிோய், ஏ,
விரூபி, அம்போத்தூணி, வில், அஸ்ைிரம், ைமருகம், சூலம், மழு தைாமரம் முைலியவற்தே ஏந்ைியிருக்கிோய்!
உன் தைசத்ைில் ஒரு நைி பிரவாகிக்கிேது சந்ைிரன் ஒருவன் இருக்கிோன். முகத்ைில் தகாரமான பநருப்புப்
பிரகாசிக்கிேது சாப்பங்கள் உன்மீ து உலாவுகின்ேன எருது வாகனத்தை எைிதர நிற்க தவத்துக் பகாண்டு
அதை எந்தநரமும் பார்த்துக் பகாண்டிருக்கிோய்! ைர்மவான்தபாலத் ைியான தயாகத்ைிலிருக்கிோய்! உன்
உணவுகள் எதவ என்றும் பைரியவில்தல இப்படிப்பட்ை சாமானியனான உனக்கு அந்ை சவுந்ைர்யமான
மங்தகயுைன் சம்பந்ைமானது விருத்ைமாகத் தைான்றுகிேது ஆகதவ எங்கள் பிரபுவான அந்ைகாசுரனுக்கு
அவதள நன்தமயாகதவ பகாடுத்துவிடு அப்படி நீ இப்பபாழுதை பகாைாவிடில் அவன் ைிரிதலாகங்கதளயும்
பஜயித்ைவனாைலின் அந்ைக் கட்ைழகிதய பலாத்காரமாகக் பகாண்டுதபாய் விடுவான். இைில் ைதையில்தல

எங்கள் பசால்தலக் தகட்டு உன்னுதைய அஸ்ைிர சஸ்ைிரங்கதள விடுத்து இவ்வணங்தக அந்ைகனுக்கு
உவந்ைளித்து அைன் பின்னர் அருந்ைவஞ்பசய்க! இவ்விஷயத்தை நீ ஒப்பு பகாள்ளவில்தலபயன்ோல்
நாங்கள் உன்னுதைய கருத்தை அந்ைகாசுரனுக்கு அேிவிப்தபாம் அப்பபாழுது உன் உைல் உனக்கு
நிதலக்காது! என்று கூேினார்கள். அதைக் தகட்ைதும் முனி தவைங்பகாண்ை சிவபபருமான் புன்சிரிப்புைன்
அசுரர்கதள! சிவபபருமான் இருக்கும்தபாது என்னாலும் உங்களாலும் என்ன நைக்கலாம்? என் ைந்தை என்று
ஒருவருமில்தல அவதன நானேிதயன் இக்குதகயிலிருந்து ஏதைாபவான்தே ஸ்மரித்துக்

பகாண்டிருக்கிதேன். இதுதவ என் பாசுபை விரைம். நான் ைாதய அேிதயன் என் விரைமிது. இது
விலக்கற்பாலைன்று என் ைவத்ைிற்குச் சித்ைி பூைமாக இருக்கும் இச்சுந்ைரவைிதய என் மதனவி
உங்களுக்குச் சாத்ைியமானால் அவதளக்பகாண்டு தபாகலாம்! என்று கம்பீரமாகச் பசான்னார்.
அதைக்தகட்ைதும் அசுரர்கள் அம்முனிவதனப் பணிந்து, ைிரிதலாக நாசகனாக விளங்கும் ைங்கள் அரசனான
அந்ைகாசுரனிைம் ைிரும்பி வந்து மதுபானத்ைால் ைன்தன மேந்து புரளும் அவதன நமஸ்கரித்துச்
பசான்னார்கள்.
அசுராைிபதன! அங்கிருப்பவர்களும் அம்முனிவனும் ஆ ஆ! அந்ை அந்ைகாசுரன் எவ்வளவினன்? அவன்

வலிதம எத்ைதகயது? என்று புன் சிரிப்புைன் தகலியாக, ஜயஜய பவன்று கூேினார்கள் என்று மந்ைிரிகள்
கூேினார்கள். அப்தபச்தசக் தகட்டு. குரூரனும் மகா பாபியுமான அந்ைகாசுரன் சிரித்து, அசுரன் என்ோல்
சாமானியனா? என் பபயதரக் தகட்ை யமனும் அஞ்சுவான். இமாசலம் தபான்ே புயங்கதளயுதைய எனக்குச்
சமானமான வரபனாருவன்
ீ
உலகில் இருக்கிோனா? என் பாணங்களுக்குச் சமானமான பாணங்கள் யாரிைம்
இருக்கின்ேன? யமனும் அஞ்சுமாறு தபார் புரியவல்தலன் கிழப்பருவத்ைால் உைன் வதளந்ை அவ்வரனாகிய
ீ
தசவகன் எங்தக? மகாபலசாலியானவன் எங்தக மந்ைபாக்கியனான அம்முனிவனுக்கு மகாரூபவைியான
அந்ைப் பபண் ைகுைியா? என்று குமுேிபயழுந்ைான் மந்ைிரிகள் அவதன தநாக்கி அரசதன அம்முனிவன்
வார்த்தைகதளபயல்லாம் அப்படிதய பசால்லுகிதோம். உம்முதைய பலம் எவ்வளவு? நான் பபருந்ைவஞ்
பசய்து சிேந்ைபலதன அதைந்ைிருக்கிதேன் கூடுமானால் என்தன எைிர்த்து உங்கள் வலிதமதயக்
காட்ைலாம். வஜ்ராயுைம் தபான்ே பாணங்கள் என்னிைம் இருக்கின்ேன உங்கள் தைகங்கதளா

மிருதுவானதவபயனவும் அம்முனிவன் கூேினான். ஆகதவ நீங்கள் அம்முனிவனுைன் அஸ்ைிர
யுத்ைஞ்பசய்வது யுத்ைமல்ல அம் முனிவன் மகா கர்வமுதையவன் பலவிைமான தயாசதனயால்
பயபனன்ன? அம் முனிவதன எைிர்த்ைால் நீங்கள் அபஜயப்பட்டுப் பலராலும் ஸ்மரிக்கப்படுவராவர்,
ீ என்று
கூேினார்கள் அவ்வார்த்தையால் அந்ைகன் அவமானதராஷமுற்று பநய் பசாரிந்ை யாகாக்கினி தபாலக்
பகாைித்பைழுந்து அம்மந்ைிரிகள் பசாரிந்ை யாகாக்கினி தபாலக் பகாைித்பைழுந்து அம்மந்ைிரிகள் வார்த்தை
சத்ையமாயினும் ைனக்கு இைமாயிராைைால் கபைமாகக் கருைினான். உைதன அவன் கட்கத்தைக்
தகயிதலந்ைி எனக்கு நிதலயானவரம் இருக்கும்தபாது பயன் என்ன? என்று பபருந்பைானி பசய்து
மதுபானம் விதசஷமாகச் பசய்து கட்குடியாலும் தகாபத்ைாலும் கண்கள் சிவந்து, மை யாதனதபால நைந்து
அக்குதகதய அதைந்ைான்.
அங்கு ைிரிதநத்ைிரைரனான சிவபபருமானது சார பூைமாகிய உமாபிராட்டியாதரக் கண்டு,
சிவபபருமாதனயும் அவர் கரத்ைிலிருந்ை அஸ்ைிர சஸ்ைிரங்கதளயும் நந்ைி தைவதரயும் ஒதர பிடியாகப்
பிடித்துக் பகாண்டு தபாகதவண்டுபமன்று நிதனத்ைான். பார்வைி தைவியின் அழதகக் கண்டு மன்மை
பாணங்களுக்கு ஆளாகி மைி மயங்கி, அக்கினியில் விழும் புழுதவப்தபால் அந்ைகாசுரன் துடித்ைான்
ைிருநந்ைி தைவரால் காவல் பசய்யப்பட்டிருக்குங் குதகக்குள் புகுந்ைான். அந்ைகன் அவ்வாறு நுதழயும்
தபாது நந்ைி தைவர் பாதேகள் மரங்கள் வஜ்ரம் ஜலம் அக்கினி நாகாஸ்ைிரம் முைலிய பயங்கரமான பல
பபாருள்களால் பாைித்து அைா! நீ யார்? ஏன் இங்கு வந்ைாய்? என்று தகட்ைார். அந்ை வரீ வாக்கியத்தைக்
தகட்டு அந்ைகன் கருத்தைக்கூேி இறுைியில் ஒரு முகூர்த்ைகாலம் புத்ைிக்கு எட்ைாை ஆச்சரியகரமான

யுத்ைம் பசய்ைான். பிேகு பராஜிைனாகி அவ்விைம் விட்டுப் பசிைாகங்களால் வருந்ைி மது பவேி பைளிந்து
புேங்காட்டி ஓடினான் கத்ைி முைலிய பலபதககளால் சின்னாபின்னஞ் பசய்யப்பட்ைதைகத்துைன் அவன்
ஓடிப்தபான பிேகு, விகஸாைன் முைலிய மந்ைிரிகளும் பிரகலாைனாைி வரர்களும்
ீ
நந்ைிதைவதராடு அஸ்ைிர
சஸ்ைிரங்களால் பயங்கரமான யுத்ைம் பசய்து நாணபமன்னும் அங்குசத்ைாற் குத்ைியிழுக்கப்பட்ை
புத்ைிதயயுதையவர்களாய்ப் பிரிந்ைார்கள். பிேகு விதராசனன், பலி, பாணன், சஹஸ்ரபாஹு, ரஞ்சன்,
ஸுரஞ்சன், சங்கரன், விருத்ைிரன் முைலிய அசுரர்கள் பலர் நந்ைிபகவாதனாடு அகண்ைமான யுத்ைம் பசய்து

பவன்ேைக்கப் பட்ைர்களாய் மடிந்ைார்கள். இவ்வாறு தபார்புரிந்ைிருந்ை அசுரர் பைாதகதயக் தகட்ை சித்ை
சாரணர் ஜயஜய என்ே தகாஷங்கதளாடு சிவபபருமாதனப் புகழ்ந்ைார்கள். கண்ை தபருண்ை பட்சிகளின்
அபிநயமும் இராக்ஷல சமூகத்ைால் வியாகூலமும் பயங்கரமும் இரத்ைத்ைால் தசறுபட்டும் மாமிசம்
இரத்ைம் முைலியவற்ேின் துர்மணம் தபார்க்களத்ைில் நிதேந்ைிருந்ைன. அங்கு சர்வகாலனாகிய பிநாகபாணி
பார்வைி தைவியுைன் எழுந்ைருளி உமாதைவிதயப்பார்த்து நாயகிதய! நான் எவ்வளவு கடினமான

பாசுபைவிரைத்தை எடுத்ைிருந்தைதனா, அந்ை விரைத்ைின் பலன் இதுதவ! என்று நன்பமாழிகளால் கூேி நான்
இன்னும் சிேிது காலம் இப்பாசுபை விரைத்தை ஆச்சிரயிக்க எண்ணிதனன் ஆதகயால் நான்
தவதோரிைத்தை அதைகிதேன் நீ இவ்விைத்ைிதலதய இரு உன் குமாரனான நந்ைி உன்தனக் காத்ைிருப்பான்
நான் இவ்விரைத்தை முடித்து வருமளவுத் துக்கமின்ேிச் சந்தைாஷத்துைன் நிர்ப்பயமாக இருப்பாயாக! என்று
கூேிவிட்டுப் புேப்பட்ைார். அவர் புண்ணியமயமான தவபோரு வனத்தை அதைந்து ைம்தமத்ைாதம
பூஜித்துக் பகாண்டு ஆயிரம் வருஷகாலம் கழித்ைார் பார்வைி தைவிதயா எப்பபாழுதும் ைனித்ைிருந்ை
பயமுற்றுத் ைன் புத்ைிரனான வரகதனாடு
ீ
உதரயாடிக் பகாண்டும் ைன் நாயகரின் வருதகதயக் கருைித்
துக்கித்துக் பகாண்டும் அம்மந்ைர பர்வைக்குதகயில் சிவத்ைியானத்தைாடு ைங்கியிருந்ைாள்.
இவ்வாறு பார்வைிதைவி இருக்தகயில் வர ைானத்ைால் மகாமத்ைனான அந்ைகாசுரன் பற்பல
தசனியங்களுைன் பயமின்ேி மீ ண்டும் தபார் புரியக் கருைி அக்குதகக்கு வந்ைான். நந்ைிதைவதராடு அவன்
இரவும் பகலும் பசி ைாகநித்ைிதரகளின்ேி நூற்தேந்து வருஷங்கள் கடுங்தகாபத்துைன் தபாரிட்ைால் ; கட்கம்,
குந்ைம், பிண்டி, பாலம், கதை, புசுண்டி அஸ்ைிரங்கள், அர்த்ைசந்ைிர, பாணங்கள் எரிந்து பகாண்டிருக்கும்
நாராசங்கள் ைீக்ஷண்யமான சூலம், மழு, தைாமரம், பர்வைம் விருக்ஷம் முைலிய பலைிேப் பதைகளால்
அைிவிதனாைமான யுத்ைம் பசய்ைான். அவ்வாறு அவன் பிரதயாகித்ைப் பாணங்களால் நந்ைிதைவர் மிகவும்
அடிபட்டு அக்குதக மார்க்கத்ைிதலதய தைத்ைியர்கள் குதூகலிக்கும்படி க்ஷணதநரம் மூர்ச்தசயானார்.
அசுரர்கள் ஆனந்ைத்ைால் குைித்து குதகயின் கைதவத் ைிேக்க யத்ைனித்து அது அசாத்ைியம் என்று
இருந்ைார்கள். இதைபயல்லாம் உணர்ந்ை பார்வைிதைவி அச்சமுற்றுத் தைாழிகதளாடு தசர்ந்து பகாண்டு,
பிரம்ம விஷ்ணுக்கதளயும், வரபத்ைிரதரயும்
ீ
அவரது தசனியங்கதளயும் அஷ்ைைிக்குப் பாலகதரயும்

நிதனத்து ஸ்மரித்ைாள். இவ்வாறு நிதனத்ைவுைதனதய பிருமா விஷ்ணு முனிவர்கள், சித்ைர்கள், நாகர்கள்,
குய்யகர்கள் யாவரும் வந்ைார்கள். அந்ைப்புரத்ைிலிருக்கும் மகாராணியாைலின் அம்மகா தைவிதயத் ைரிசிக்க
எல்தலாரும் பபண்வடிவங்கபளடுத்து ைங்கள் தசன ீயங்களுைன் குதககளுக்குச் பசன்று ைங்கள் ைிவ்விய
ரூபங்கதளக் காண்பித்ைார்கள். பபண் வடிதவற்று வந்ை தைவமுனி கணங்களும் பார்வைி தைவிதயாடு
பபருந்பைானியுைன் உதரயாடிய தபாது குதக முழுவதும் எைிபராலி உண் ைாயிற்று அைன் பின்னர்
பார்வைிதைவி அவர்கதள எல்லாம் தசதனயாகக்பகாண்டு தபார் புரியத் ைிருவுள்ளங்பகாண்ைாள்.
அப்பபாழுது அவரவர் ைங்கள் சங்கங்கதளப் பூரித்து யுத்ை தபரிதக முழங்கினார்கள். அவ்தவாதசதயக்
தகட்ை நந்ைிதைவர் மூர்ச்தச பைளிந்பைழுந்து ரைத்ைில் ஏேி அதநக வதகயான ஆயுைங்களால் அசுரர்கதள
அடித்துக் பகாண்டிருந்ைார் இைற்குள் பிரமனிைத்ைிற்தோன்ேிய குதக முகத்ைிலிருந்து புேம் தபாந்ைாள்

விஷ்ணுவினிைந் தைான்ேிய நாராயணி என்னும் சக்ைி, கதை, சங்கு, சக்கரம், வில் பழுக்கக் காய்ச்சின கத்ைி
முைலியவற்தே ஏந்ைிரத்ை நிேத்தைாடு வந்ைாள்.
இந்ைிரனிைம் தைான்ேிய சக்ைி வஜ்ராயுைதமந்ைி ஆயிரங்கண்கதளாடு அசுரர்கள் நடுங்கும்படித்
தைான்ேினாள். அக்கினியிைந் தைான்ேிய சக்ைி ைண்ைந்ைாங்கி, கரத்தைதூக்கிக்பகாண்டு வந்ைாள். நிருைி,
சம்பந்ைமான தநஸாசர் மகா பகாடூரத்துைன் கட்கதமந்ைிவந்ைாள். யம சம்பந்ைமான சக்ைி காலைண்ைந்
ைாங்கிப் புேப்பட்ைாள் வருண சம்பந்ைமான சக்ைி வருணாஸ்ைிரத் ைரித்து தபார் புரியக் கருைியும் , வாயு
சம்பந்ைமான சக்ைி அங்குச பாசந்ைரித்துப் பிரளய காலவாயுதவ வசிக்பகாண்டும்
ீ
குதபர சம்பந்ைமான
சக்ைி(ய÷க்ஷசுவரி) ஊழித்ைீ தய நிகர்த்ை கதைதயக் கரத்ைிதலந்ைியும் தபாராை வந்ைாள். ஈசான சம்பந்ைமான
சக்ைி ைீ க்ஷண்யமான முகமும் தகார ரூபமும் பாம்பும் பயப்பைத்ைக்க நகங்கதள ஆயுைமுமகாக் பகாண்டும்

வந்ைாள். அவ்வாறு அஷ்ைைீக் குப் பாலர்கள் சக்ைியும் பல தைவர்களால் தைான்ேிய எண்ணிேந்ை சக்ைிகளும்
ஒரு தசர வந்து யுத்ை பூமிதயயும் அபாரமான அசுரச் தசதனதயயும் கண்டும் ஆச்சரியமதைந்ைார்கள்.
பிேகு அச்சக்ைிகள் ைிருநந்ைி தைவதரச் தசனாைிபைியாகக் பகாண்டு, முன்பனாரு காலத்தும் நைந்ைிராைதும்,
கண்தைார் அைிசயிக்கத் ைக்கதும், இயமனும் அஞ்சத்ைக்கதுமான யுத்ைத்தைப் பார்வைி தைவியாருைன்
தசர்ந்து பசய்ைார்கள் இவ்வாறு பபரும்தபார் நிகழுதகயில் தசனா ைிபைியான நந்ைி தைவர் பலவிை யூகங்கள்

கட்டியிருப்பதை அந்ைகாசுரன் உணர்ந்து தவபோரு வதகயான யூகம் வகுத்து கிலபனன்னும் பபயருைன்
உலகத்தைதய விழுங்குவது தபால் அங்காந்ைவாயுைன் தபார் புரிந்ைான் அப்தபாது ைம்தமத்ைாதம பூஜித்துக்
பகாண்டிருந்ை சிவபபருமான் சர்வ வியாபியாைலால் அதை உணர்ந்து ைம் பூதஜதய நிறுத்ைிவிட்டுப்
புேப்பட்ைார். பிரளயகால சூரியர் ஆயிரவர் ஒருங்தக உைித்ைது தபான்ே தைக காந்ைிதயாடு தபார்முதனக்கு
வந்ைார். சிவபபருமானது வருதகதயக் கண்ை ைிருநந்ைி தைவரும் ஸ்ைிரீபமுற்ே தைவர்களும்

பபருங்களிப்புைன் பயமின்ேிப் தபார் புரிந்ைார்கள் பார்வைி தைவியும் சிவபபருமாதனச் சிரத்ைால் பணிந்து
விதசஷமான யுத்ைம் பசய்ைாள். அப்தபாது சிவபபருமான் எல்லாவற்தேயுங்கண்டு பர்வைராச புத்ைிரியான
உமாதைவிதயத் ைம் ைிருக்கரத்ைால் எடுத்துக் பகாண்டு குதகக்குச் பசன்ோர். பிராமி நாராயணி முைலிய
சக்ைிகளும் உைதன உட்பசன்ோர்கள் அப்பபாழுது பார்வைி தைவியார் அச்சக்ைிகளுக்குத் ைக்க துணிமணி
முைலிய பவகுமைிகதள அளித்ைாள் நந்ைிதைவர் ஒருவதர ைனித்து நின்று அசுரர்கதளாடு தபாராட்டிப் பல
காயங்கள் பட்டுச் சிவ சன்னிைிதய அதைந்து ைதலவணங்கி, சுவாமி! அந்ைகாசுரன் ைன் விகஸபனன்னும்
மந்ைிரிதய அனுப்பினான் அந்ைகனும் வருகிோன், அவன் பசான்னதை அப்படிதய கூறுகிதேன்! பபண்ணால்
உமக்குப் பிரதயாசனமில்தலயாதகயால் அப்பபண்தண எனக்குக் பகாடுக்க தவண்டும், அவ்வாறு பகாடுத்ை
பிேகு உம்காரிங்கதளச் பசய்து பகாள்ளலாம். அம்மங்தகதயக் பகாடுக்காவிட்ைால் நீதர அவதள

விடும்படிச் பசய்தவன்! அப்பபாழுது முனிவர் என்று அதழக்கப்பைமாட்ைாய்! சத்துருவாவாய் அசுரர்களுக்கு
எப்பபாழுதும் துன்பம் பசய்து வருவைால் ைதையின்ேி நீ பகால்லப்படுவாய் ஆைலால் உன்னுதைய
ஸ்ைிரீதய உைதன அனுப்பிவிை தவண்டும் என்று கூேினான்! என்ோர்.
அசுர ராஜனான அந்ைகாசுரன் குதூகலத்தைாடு வரும் ைன் மந்ைிரியான விகஸனுதைய கருத்தை அவன்
வருதகயிதலதய உணர்ந்து ைன் தசனியங்களுைன் தபார் புரியச் பசல்ல தவண்டும் என்று ைீர்மானித்து
விட்ைான். சித்ைம் பசய்து பகாண்டு ைன் பாைி உைதல சிங்க உருவமாக்கிக் பகாள்ள இந்ைிரன் முைலிய
தைவர்களாலும் ஜயிக்க முடியாை வலிதமயுதைய கிலாசுரன் என்னு ம் பபயர் வகித்துத் ைன்
பரிவாரங்களுைன் சிவபபருமான் வற்ேிருக்கும்
ீ
குதகதய அதைந்ைான். அப்பபாழுது அவர்களில் சில
அசுரர்கள் அக்குதக வாயிதலத் ைங்கள் ஆயுைங்களால் புதைத்ைார்கள். சிலர் நந்ைிதைவதரப் பலவிைமான
அம்புகளாற் பலவிைமாகவும் அடித்ைார்கள் சிலர் பார்வைி தைவிதயச் சூழ்ந்து பகாண்ைார்கள். சிலர்

அக்குதக வாயிலில் அன்னியர் வரபவாட்ைாமல் காவலாய் நின்ோர்கள் சிலர் பழங்கள், கிழங்குகள்
பலவிைப் புஷ்பங்கதள எல்லாம் அழித்துக் பகாண்டிருந்ைார்கள். சிலர் உத்ைியான வனங்கதளயும்
ைிவ்வியமான ஜலம் முைலானவற்தேக் பகாடுத்ைார்கள். சிலர் மகிழ்ச்சியால் மதலயுச்சியில் ஏேி, அைன்
சிகரங்கதள உருட்டித் ைள்ளினார்கள். இவ்வாறு அசுர தசதனகள் துவம்சஞ் பசய்வதைக் கண்ைதும்
சிவகணங்கதளயும் பூைங்கதளயும் ைத்ைம் பரிவாரங்கதளாடு தபார்க்தகாலங் பகாண்டு வரதவண்டுபமன்று
அவர் ைிருவுள்ளத்ைில் நிதனத்ைார். உைதன கணநாைர்கள் யாவரும் ைங்கள் பதைவரிதசகதளாடும்
ஆகாயத்ைில் சஞ்சரிக்கும் விமானங்கள் குைிதரகள், ரிஷபங்கள், பசுக்கள், ஓட்தைகள், பேதவகள், சிங்கங்கள்
முைலிய வாகனங்களிலிருந்தும் வந்ைனர்கள். விஷ்ணுமூர்த்ைி முைலிய தைவர்கள் ைங்கள்

தசனியங்கதளாடு புலி, மான், பன்ேி, சர்ப்பம், பசாசம் விமான முைலியவற்ேிலிருந்து வந்ைார்கள்.
உருத்ைிரர்கள் நாகர்கள், யக்ஷர்கள், கருைர்கள் கின்னரர்கள், வித்ைியாைரர்கள் நைி நைங்கள், முைலியயாவரும்
கபர்த்ைியாகிய கருணாமூர்த்ைியின் ைிருச்சன்னி ைானத்ைினின்று நமஸ்கரித்துப் புேஞ்சூழ்ந்து நின்ோர்கள்.
அப்தபாது சிவபபருமான் அங்கதைந்துள்ள அதனவதரயுங் கண்டு நந்ைிதைவதர அவர்களுக்குத்
ைளபைியாக்கி தபார் புரிக என்று கட்ைதளயிட்டு அனுப்பினார். இதேயனாரின் கட்ைதளதய நந்ைிதைவர்
சிரதமற்பகாண்டு எம்பபருமானால் ஆசீர்வைிக்கப் பட்ைதமயால் நாம் ைதையின்ேி ஜயமதைதவாம்! என்று
மகிழ்ச்சியுைன் புேப்பட்டு வந்ைார். விகஸபனன்னும் பபயதரயுதைய அசுரனுைன் பசால்ல முடியாைதும்
யுகாந்ைத்ைிற்குச் சமானமானதுமான யுத்ைம் புரிந்ைார். அப்தபாது விகஸன் சினந்து பயங்கரமான யுத்ைம்
பசய்து ைன்தனாடு தபார் புரிந்து பகாண்டிருக்கும் ைிருமால் பிரமன், இந்ைிரன் முைலிய கணக்கிட்டுதரக்க
முடியாை தைவாைிரதளயும், பூைகூட்ைங்கதளயும், சிவகணங்கதளயும் பசியுற்ேவன் ைன் கண் எைிர்ப்பட்ை

உணதவக் கபள ீகரிப்பதுதபால, அந்ைகாசுரன் கட்ைதளப்படி அந்ைக்ஷணதம விழுங்கி விட்ைான். விகஸனால்
ைன் தசதன முழுவதும் விழுக்கப்பட்டுத் ைனித்து நின்ே நந்ைிபயம்பபருமான் உைதன ஒன்றும்
தைான்ோமல் சிவபபருமான் எழுந்ைருளியிருக்கும் குதகக்குள் நுதழந்து சிவபபருமாதன வணங்கி நைந்ை
விருத்ைாந்ைங்கதள விண்ணப்பித்துத் துக்கித்து கூேலானார்.

சுவாமி! என் தசதன முற்றும் விகஸனால் விழுங்கப்பட்ைது உலகத்ைிற்கு காத்ைல் கைவுளாக
விளங்குபவரும் அசுரச் தசதனதய வினாடியில் துவம்சஞ் பசய்ய வல்லவருமான ைிருமாதலயும் அவன்
விழுங்கினான். சூரிய சந்ைிர்களும் அவனால் விழுங்கப்பட்ைார்கள் பிரம்மதைவனும், இந்ைிரனும், இயமனும்,
வருணனும், வாயுவும் விழுங்கப்பட்ைார்கள். நாபனாருவதன எஞ்சி நிற்கிதேன் நான் ைனிபயாருவனாக
என்ன பசய்த்ைகும்? அந்ைத் தைத்ைிய ராஜனான அந்ைகாசுரன் மகா மகிழ்ச்சிதயாடு குைிக்கிோன். அவன்

வாயு தவகத்துைன் விதரந்து அபஜயன் என்ேேியாமல் ைங்களிைமும் வருகிோன் ஆைலின் சர்தவஸ்வரா!
யாது பசய்யத்ைக்கதைா அதை அைிவிதரவில் ைிருவுள்ளம் பசய்ய தவண்டும், அந்ைகன் சாமானியமானவன்
அல்ல. அவன் மந்ைிரியாகிய விகஸனும் பவல்லுவைற்கு அசாத்ைியமானவன் உலகப் பயங்கரமான
ஹிரண்யகசிபதனத் ைன் நகங்களால் கிழித்பைேிந்ை ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு மூர்த்ைியும் அவன் தகாபத்ைிற்கு
அைங்கிவிட்ைார். இவ்விகஸன் முன்பபாரு சமயம் உலகங்கதள விழுங்க தவண்டுபமன்று வாதயத்
ைிேந்து பகாண்டு புேப்படுதகயில் உலகங்களுக்கு புனிைரும் சிதரஷ்ைரு மாகவுள்ள வசிஷ்ைர் முைலிய
ஸப்ைரிஷிகளால் சபிக்கப்பட்ைான். பிேகு அவர்கதளப் பிரிய வசனத்ைால் அவன் வசீகரித்து சுவாமிகதள!
இச்சாபம் எனக்கு எப்தபாது விலகும்? என்று தவண்டிக் தகட்க அவர்கள் விகஸா! நீ தபார்க்களத்ைில் சூரிய
சந்ைிர்கதளக் கஷ்ைப்படுத்துவாய் அப்பபாழுது பல விை பாணங்களாலும் முஷ்டிகளாலும் நன்ோய்
அடிக்கப்பட்டு நரநாராயணருக்கு வாசஸ்ைானமாகிய வைரீகாரண்யத்ைில் பவித்ைிரர்களாகிய அந்நர

நாராயணர்களால் உன் பாபங்கதள ஒழித்துச் சிேந்ை பைவிதயயதைவாய்! என்று கருதணதயாடு சாப
விதமாசனம் கூேினார்கள். அவர்கள் வாக்கியப்படி இவன் பபரும் பசியுதையவனாய் தபார்க்களத்ைில்
ைிரிந்து பகாண்டும் மகிழ்ந்து பகாண்டும் அந்ைகாசுரனுக்கு மந்ைிரியாயுமிருக்கின்ோன். இவ்வதகய
துஷ்ைர்களாகிய அசுரர்களுக்குச் சுக்கிர பகவான் மிக நண்பராகவும் குருவாகவும்
நம்தமபயாத்ைவர்களுக்குச் சத்துருவாகவும் விளங்குகிோர். அமரர்களாற் சங்கரிக்கப்பட்ை அசுரர்கதள
அந்ைசுக்கராச்சாரியார் மிருத்யுஞ்சய மந்ைிர சக்ைியால் உயிர்ப்பித்து யுத்ைகாயம் முைலியன
ஒன்றுமில்லாைவர்களாகச் பசய்கிோர். அவ்வாறு பசய்து வருவைனாதலதய அசுரர்கள் உலக மாைாவாகிய
உமாதைவியாதர எடுத்துக் பகாண்டு தபாவார்கள். இவ்விஷயம் நைப்பைற்கு முன்னதர நான் மாண்டு
விடுவதை உசிைம்! என்று நந்ைிதைவர் கூேினார்.
பூைபைியான சிவபபருமான் ைீர்க்காதலாசதன பசய்து, ைிரிதலாகங்கதளயுங் கண் கூசச்பசய்யுங் தகாடி
சூரிய கிரணங்களின் காந்ைிதயப்தபால ஒளியுள்ள தஸாம பமன்னும் பபயதரயுதைய சாமத்தைக் கானஞ்
பசய்ைார். அப்பபாழுது அந்ைகாசுரன் சிேிது வலிகுன்ேியவனாக இருந்ைான். அவர் அச்சாமாகானத்தை
நிறுத்ைதவ அந்ைகன் பதழயபடிதய மகாபல பராக்கிரமசாலியாய் நந்ைி பகவாதன எைிர்த்து நானாவிைமாகப்
தபார் புரிந்ைான். நந்ைி தைவதரா அதநக காலம் ஜலத்ைிலிருந்து கடுந்ைவஞ் பசய்து யமதனயும்
பவல்லத்ைக்க மகாவலிதம பபற்ேவர். அத்ைதகய நந்ைி நாயனாதரயும் கபள ீகரித்து விட்ைார்கள். பின்னர்
சிவபபருமான் அதைக்கண்டு ஐதயா, பாணம், சூலம் கட்கம், முைலிய ஆயுைங்கதள ஏந்ைியவனும் தபார்,
வரர்களில்
ீ
சிேந்ைவனும் ரிஷிகளுக்பகல்லாம் தமலான மகிதமயுதையவனும் தவை தவைாங்க முைலிய
வித்தைகளுக்பகல்லாம் வாசஸ்ைானமானவனும் சமைமதைரியாைி குணங்களால் நிரம்பப்

பட்டுள்ளவனுமாகிய நந்ைிதயயும் விழுங்கினானல்லவா? என்று தகாபத்தைாடு அந்ைகதனப் பார்த்து ரிஷப
வாகனத்ைில் வந்து அவதன பநருங்கிதபாருக்கு அதேகூவி அதழத்ைார். இதுவதரயில் விகஸ அந்ைகரால்
விழுங்கப் பட்ைவர்கள் பவளிதய வரும்படி ஒரு மந்ைிரத்தை உச்சரித்துக் பகாண்டு, இடி தபான்ே அம்பும்
மகாதமருதவப் தபான்ே வில்லும் ைாங்கி நின்ோர். விகஸனால் விழுங்கப்பட்ை வரகனாகிய
ீ
நந்ைியும்,
விஷ்ணு, பிரமன் இந்ைிரன், முைலிய யாவரும் சிவபபருமானுதைய மந்ைிரஜபத்ைால் அவர்கள் பநற்ேி
வழியாகப் புேம் வந்து சிவபபருமாதன அதைந்து மகிழ்ச்சியுைன் விளங்கினார்கள். இவ்வாறு கூடிய
சிவகணங்கள் முைலிய யாவரும் அந்ைகனுைன் தபார் புரிந்ைார்கள். அசுரர்களில் சிலர்
புேமுதுகிட்தைாடினார்கள், அதநகர் இேந்ைனர். அவ்வாேிருக்கும் அசுரர்கதளச் சுக்கிரம் மீ ண்டும் உயிர்

பிதழக்கச் பசய்ைான். இவனாலல்லவா நாபமல்தலாரும் துன்புறுகிதோம்! என்று தகாபித்து, சுக்கிரதனக்
தகப்பிடியாகப் பிடித்து வந்து பூைபைிக்குப் பசுதவக் பகாடுத்ைாற் தபாலக் பகாடுத்ைனர். சுக்கிரன் அவ்வாறு
நஷ்ைமான பின்னர் அசுரச் தசதனயில் பல மாண்ைன. பல ஓடின பல காயமுற்ேன. அந்ை யுத்ை பூமியில்
பூைப்பிதரை தபைாள பிரமராக்ஷஸாைி கணங்களும் நரி முைலிய மிருகங்களும். அசுரர்கள் மாமிசத்தைப்
புசித்து உைிரத்தைப் பருகிக் குைித்துக் பகாக்கரித்துச் சந்தைாஷித்துக் கானஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ைன.
பிரஹலாைனாைி அந்ைக சதகாைரர்கள் பநடுங்காலம் விஷ்ணுவாைி தைவர்கதளாடு பபரும் தபார் பசய்து

தைால்வியதைந்து அங்கிருப்பைற்குப் பயந்து ஜலமார்க்கத்ைிலும் பூ மார்க்கத்ைிலும் பாைாளதலாகத்தை
அதைந்ைார்கள்.
அந்ைகன் ைன் தசனியங்கள் நாசமதைந்ைைற்காகத் தைவர்கள் மீ து பபருங்தகாபங் பகாண்டு ைிருநந்ைி
தைவரது தசனியங்கதளாடு பபரும் தபார் பசய்ைான். அப்தபாது அச்தசதனயில் ஒரு வரனாக
ீ
விளங்கும்

விஷ்ணுமூர்த்ைியால் தைகமுற்றும் காயமுறும்படி அடிக்கப்பட்டும் நான் இவர்களால் இேவாது பிரமனால்
வரங் பகாடுக்கப் பபற்றுள்ளவன் என்னும் தைரியத்ைால் யுத்ைத்தை விைாமல் நைத்ைினான். அப்தபாது
மதகந்ைிரனால் மீ ண்டும் மூர்ச்தசயுேத்ைக்க அடிபட்ைான். அைனால் வராதவசமுற்ே
ீ
அந்ைகன்
ைருக்கன்மதலகள் முைலியவற்ோல் அவர்கதள அடித்து விலக்கிச் சிவபபருமாதனயதைந்து, இனி நீ
தபாருக்கு வா? என்று கூேினான் அருகிலுள்ள சிவகணங்கள் எைிர்த்ைன. அவற்தேயும் அந்ைகன் பவன்று
சிவபபருமாதன எைிர்த்ைான். அப்பபாழுது நந்ைி பகவான் எைிர்க்க அவதரயுஞ் பஜயித்ைான்.
சிவகைாக்ஷத்ைால் நந்ைி தைவர் மீ ண்டும் வலிதமயும் அஸ்ைிர சஸ்ைிரங்களும் பபற்று
அந்ைகதனப்பலவாறு அடித்ைார். அவன் உைலினின்றுஞ் பசாரிந்ை இரத்ைத்ைிலிருந்து இராக்ஷஸ
மாதயயால் விஷ்ணு, பிரமன், இந்ைிரன் அந்ைகன் முைலிய அதநக ரூபங்கள் தைான்ேின. அப்தபாது
சிவபபருமான் பிரளய காலாக்னி தபாலக் பகாைித்து; அவர்கதளச் சூலத்ைாற்புதைத்ைார்.

அவர்களுைிரங்களினின்றும் பலர் தைான்ேிச்தசனியங்களுக்குச் தசனியங்களாய்ப் பபருகின. அவ்வாறு
அசுரச்தசதனப் பபருகபவாட்ைாமல் சிவ பபருமான் விஷ்ணு தயாகத்ைாற் பயங்கரமான முகமும் , அதநக
புயங்களும் இரண்டு விழிகளும் சர்ப்பங்களாகிய உதராமமுதைய எண்ணிேந்ை ஸ்ைிரீகணங்கதளச்
சிருஷ்டித்ைார். அவ்வாறு சிருஷ்டி பசய்ை சாம்பவமூர்த்ைியின் வலது தைாளிலிருந்து நான்கு கால்களுதைய
ஒரு சக்ைி தைான்ேி அந்ை ஸ்ைிரீகணங்கட்குத் ைதலவியாய் தைவர்களால் தைாத்ைிரஞ் பசய்யப்பட்டு
சிவகைாக்ஷம் பபற்றுப் பபரும் பசிதயாடு அந்ைகன் தசனியத்தை அழிப்பைனால் உண்ைாகும் உைிரத்தைப்
பானஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைாள். அைனால் அந்ைகன் பலமற்ேவனாய் உைல் இதளத்துச் சிவபபருமானுைன்
கத்ைி, தவல், அம்பு, வாள்; தைாமரம்; முசலம் பிண்டிபாலம் முைலிய ஆயுைங்களாலும் வச்சிராயுைம் தபான்ே
ைனது நகங்களாலும், புயங்களாலும் க்ஷத்ரிய ைருமம் விைாமல் தபார்புரிந்ைான் சிவபபருமான். அவதனத்
ைமது சூலத்ைில் முதனயில் குத்ைி உயரத்தூக்கிச் சூரிய கிரணத்ைால் ைகிக்கச் பசய்தும் அவன் உயிர்
விைவில்தல விகஸன் முைலிய அந்ைக தசனியம் அழிந்ைது; யுத்ைமுடிவில் தைவர்கள் யாவரும்
சிவபபருமாதனப் பணிந்து அவரிைம் விதைபபற்றுக் பகாண்டு ைத்ைமக்குரிய ைானங்கதளயதைந்ைனர்.
சிவபபருமான் சக்ைிகதளாடு ைமது குதகதயயதைந்து பார்வைிதைவிதயப் பார்த்து நைந்ை
விருத்ைாந்ைங்கதளக் கூேிச் சந்தைாஷத்துைன் வற்ேிருந்ைார்.
ீ
5. ம்ருத்யுஞ்சய மந்ைிரமும் அந்ைகாசுரன் முக்ைியும்!
அந்ைகாசுரனுதைய சரித்ைிரத்தைக் தகட்டுவந்ை முனிவர்கள் புராணிகதர தநாக்கி, ஞான சிதரஷ்ைதர!

ைாங்கள் கூேி வந்ை விஷயங்களால் நாங்கள் பரம சந்தைாஷம் அதைந்தைாம் முன் கூேிய அந்ைகாசுர
யுத்ைத்ைில் சுக்கிரன் சிவபபருமானால் விழுங்கப் பட்ைார் அல்லவா? அந்ைச் சர்தவசுவரனுதைய
உைராக்கினி கல்பாந்ைங்கதள எல்லாம் வினாடியில் அழிக்கும் ஆற்ேலுதையைல்லவா? அவ்வதகய
அக்கினி மகா ைதபா சம்பந்ைரும் மகிமாைி ஐசுவரியமும் தைதஜாருபமும் உதைய இக் கவிதயத் ைகிக்காை
காரணம் யாது அவ்விதேவனின் ைிருவயிற்ேினின்று சுக்கிரன் எவ்வாறு பவளிவந்ைார்? எவ்வளவு காலம்
எம்மந்ைிரத்ைால் ைியானித்ைார்? அந்ைகாசுரன் எவ்வாறு கணநாைனாக்கப்பட்ைான், இவ்விஷயங்கதளப்
பூர்ணமாக உணரதவண்டுபமன்று விரும்புகிதோம். எங்கட்குத் பைளிவாக விளக்கியருள தவண்டும்?
என்ோர்கள். உண்தமயாக நைந்ைவற்தேக் கூறுகின்தேன்! என்று புராணிகர் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
அந்ைகனுதைய பபரும் தபாராட்ைத்ைில் சிவபபருமானால் விழுங்கப்பட்ை சுக்கிரன் பனித்துளி தபான்றும்
சந்ைிரன் தபான்றுங்குளிர்ந்துள்ளதும், வருணதைவ ைாகமானதும் பபருங் பயம் வதளக்கும் மிருத்யுதவ
நாசஞ் பசய்யக்கூடியதும் எல்லாச் சித்ைிகதளயும் பகாடுக்கக் கூடியதும் மங்களகரமானதும் பைான்று
பைாட்டு ஆன்தோரால் உபாசிக்கப்பட்ைதுமான ம்ருத்யுஞ்சய மந்ைிரத்தை அனுஷ்டித்ைார் அந்ை மந்ைிரம்.

ஓம் நமஸ்தை தைதவசாய ஸுராஸுர நமஸ்க்ருைாய பூைபவ்யமஹாதைவாய நம
ஓம் ஹரிபிங்களதலாசனாய பலாய புத்ைிரூபிதண நம
ஓம் தவயாக்ரவஸ நச்சைாய அரதணயாய நம
ஓம் த்தர தலாக்யப்ரபதவ நம
ஓம் ஈசுவராயநம

ஓம் ஹராய ஹரிை தநத்ராய நம
ஓம் யுகாந்ைகரணாய நம
ஓம் அநலாய நம
ஓம் கதணசாய தலாகம் பதவ நம
ஓம் தலாக பாலாய் நம 10
ஓம் மஹாபுஜாய மஹா ஹஸ்ைாய நம
ஓம் சூலிதன நம
ஓம் மஹாைம்ஷ்ட்ரிதண நம

ஓம் மதஹசுவராய காலாயநம
ஓம் காலரூபிதண நம
ஓம் நீ லக்ரீவாய நம
ஓம் மஹாத்ராய கணாத்யக்ஷõய நம
ஓம் ஸர்வாத்மதந நம
ஓம் ஸர்வ பாவனாய நம
ஓம் ஸர்வகாய ம்ருத்யதவ நம 20
ஓம் ம்ருத்யுதூைாய பாரியாத்ரஸுவ்ரைாய ப்ரஹ்மசாரிதண நம
ஓம் தவைாந்ைகாய நம
ஓம் பசுபைதய நம

ஓம் அவ்யயாய நம
ஓம் சூலபாணிகதன நம
ஓம் வருஷ தகைதவ நம
ஓம் ஹரதய நம
ஓம் ஜடிதன நம
ஓம் முண்டிதன நம
ஓம் கண்டிதன நம 30
ஓம் லகுடிதன நம
ஓம் மஹயபஸ நம
ஓம் பூதைசுவராய நம
ஓம் குஹாவாஸிதந நம
ஓம் வணா
ீ
பணவதூணவதை அமராய நம
ஓம் ைாநீயாய பாலஸுர்ய நிபாய ஸ்மானசாரிதண பகவதை நம
ஓம் உமாபைதய நம
ஓம் அரிந்ைமாய நம
ஓம் பகஸ்யாக்ஷி பாைிதன நம
ஓம் பூஷ்தணாைன நம 40
ஓம் நானாய நம
ஓம் க்ரூரகர்த்தர நம
ஓம் பாஹஸ்ைாய நம
ஓம் பரளயகாலாய நம

ஓம் உலகாமுகாய நம
ஓம் அக்னிதகைதவ முனதய நம
ஓம் ைீ ப்ைாய நம
ஓம் விரம்பைதய உன்மாைாய தலபனகாய நம
ஓம் சதுர்ைகாய நம

ஓம் அரிந்ைமாய நம 50
ஓம் பகஸ்யாக்ஷி பாைிதன நம
ஓம் பூஷ்தணாைன நம
ஓம் நானாய நம
ஓம் க்ரூரகர்த்தர நம
ஓம் பாஹஸ்ைாய நம
ஓம் பரளயகாலாய நம
ஓம் உலகாமுகாய நம

ஓம் அக்னிதகைதவ முனிதய நம
ஓம் ைீ ப்ைாய நம
ஓம் விரம்ைதய நம 60
ஓம் உன்மாைாய தலபனகாய சதுர்ைகாய நம
ஓம் தலாக ஸத்ைமாய நம
ஓம் வாமனாய நம
ஓம் வாமதைவாய வாக்ைாக்ஷியாய நம
ஓம் வாமதைாபிக்ஷதவ நம
ஓம் பிக்ஷரூபிதண நம
ஓம் ஜடிதன நம

ஓம் ஸ்வயம் ஜடிலாய க்ரஹ ஸ்ைப்ரைிஷ்ைம்பகாய வஸுநாம்ஸ் ைம்பகாய நம
ஓம் ருைதவ நம
ஓம் ருதுகாரகாய நம 70
ஓம் காலாய தமைாவிதன நம
ஓம் நித்ய மாரம பூஜிைாய நம
ஓம் ஜகத்ைாத்தர நம
ஓம் ஜகத்கர்த்தர புருஷாய சாசுவைாய நம
ஓம் த்ருவாய நம

ஓம் ைர்மாத்யக்ஷõய நம
ஓம் த்ரிவர்ைமதன பூைபாவனாய நம
ஓம் த்ரிதநத்ராய நம
ஓம் பஹுரூபாய நம
ஓம் ஸுர்யாயுைஸ மப்ரபாய நம 80
ஓம் தைவாய தைவாைி தைவாய நம
ஓம் சந்த்ராங்கிை ஜைாய நர்த்ைகாய நம
ஓம் லாஸகாய நம

ஓம் பூர்தணந்துஸத்ருனானாய ப்ரஹ்மண்யாய நம
ஓம் ரண்யாய நம
ஓம் ஸர்வ தைவமயாய நம
ஓம் ஸர்வ தூர்யநிநாைிதன! ஸர்வபந்ை தமாசனாய நம
ஓம் பந்ைனாய நம

ஓம் ஸர்ப்பைாரிதண நம
ஓம் ைர்தமாத்ைமாய நம 90
ஓம் புஷ்பைந்ைாய பிங்களாய நம
ஓம் முக்யாய நம

ஓம் ஸர்வஹராய நம
ஓம் ஹிரண்யகசிரவதன நம
ஓம் த்யாரிதண நம
ஓம் ஸ்ரீமயாய நம
ஓம் பீமபராக்ரமாய நம
ஓம் நதமாநம 98
இவ்வதகய சிவநாமஸ்வரூபமான ம்ருத்யுஞ்சய மந்ைிரத்தை ஜபித்து; சிவபபருமானது லிங்கக்குேி
வழியாக சுக்கில ரூபமாகப் புேம்தப வந்ைவரும்; நாசமற்ேவரும் மகா சம்பத்துதைய வரும்; மூவாயிர

வருஷங்கள் சிவபபருமானது கர்ப்பத்ைிலிருந்து தவை நிைியுமான சுக்கிரமுனி ஸ்ரீ பார்வைி தைவிக்குப் புத்ைிர
ராகப் பரதமசுவரரால் பதைக்கப்பட்ைாற்தபாலப் பிேந்ைார். இதுநிற்க: சூலாயுைத்ைின் முதனயிற்கிைந்தும்
ைன் தைரியத்தை விைாது பைாங்கிக்கிைந்ைான் அந்ைகாசுரன்.
மஹா தைவம்: விருபாக்ஷம் சந்ைிரார்த்ைக்ருை தகரம்: அம்ருைம்; சாசுவைம்; ஸ்ைாணும்; நீலகண்ைம்;
பிநாகினம் வ்ருஷபாக்ஷம்; மஹாஜ்தஞயம்; புருஷம்; ஸர்வகாமைம்; காமாரியம்; மஹாஜ்தஞயம்; புருஷம்;
ஸர்வகாமைம்; காமாரியம்; காமைஹநம்; காமரூபம்; கப்ர்த்ைிநம்; விரூபம்; கிரி ஸ்ரீமம் சிரக்விணம்;
ரக்ைவாஸஸம்; தயாகிநம்; காலைஹநம்; த்ரிபுரக்நம்; கபாலிநம்; கூைவ்ரைம்; குப்ைமந்ைரம்; கம்பீரம்;
பாவதகாசரம்; அணி மாைிகுணாைாரம்; த்ரிதலாதகசுவரிய ைாயகம்; வரம்;
ீ
வரஹணம்;
ீ
தகாரம்; விரூபம்;
மாம்ஸலம் படும் மஹாமாம்ஸம் வதஸாந்மத்ைம் தபரவம்; பரதமசுவரம்; ைதரதலாக்ய ைாமரம்; லுப்ைம்

லுப்ைகம், யஞ்ஞஸுைநம், க்ருத்ைிகா நாம் ஸுதைரக்ைம், உன்மத்ைம் க்ருத்ைிவாஸஸம் கஜக்குரத்ைி பரீைரகம்,
க்ஷúப்ைம், புஜக பூஷணம், ைத்ைாலம்பம் சதபைாளம், தகாரதகாஷம் வநஸ்பைிம், பஸ்மாங்கம், ஜடிலம் சுத்ைம்,
தபாண்ைைதஸ விைம், பூதைசுவரம், பூைநாைம், பஞ்சபூைாசிரிைம், ககம், க்தராகிைம், நிஷ்குரம், சண்ைம், சண்டீசம்,
சண்டிகாப்ரியம் சண்ைதுண்ைம், க்ருத்மந்ைம், நிஸ்த்ரிம், சம், சம்தபாஜனம், தலலிஹாநம், மஹாபரௌத்ரம்,
பத்யும் ருச்தயாரம், தகாசரம், ம்ருத்தயார் ம்ருத்யும், மஹதசநம், ஸ்மசாநாரண்ய வாசிநம் ராகம், விதரகம்,
ராகந்ைம், வைராகம்.
ீ
சைார்சிஷம், ஸத்வம், ரஜஸ்ைதமா, ைர்மம், அைர்மம், வாஸராநுஜம் ஸத்யம், அஸத்யம்,
ஸ்த்ரூபம், அஸத்ரூபம், அதஹதுகம், அர்த்ைநாரீசுவரம் பாநும், பாநுதகாடி, சைப்பிரபம், யஜ்ஞம், யக்ஞபைிம்,
ருத்ரம், ஈஸாநம், வரைம், சிவம், மஹாதைவம் என்று அஷ்தைாத்ைர சைநாமங்கதளயும் நூற்பேட்டு
மூர்த்ைிகளாகத் ைியானித்துக் பகாண்டிருந்ைார்.
சிவபபருமான் இத்தைாத்ைிரத்ைால் களிப்புற்ோர் சூலத்ைின் முதனயில் குத்ைி தவத்துக் பகாண்டிருந்ை
அந்ைகாசுரதன அச்சூலத்ைினின்று நிலத்ைில் இேக்கினார். அவனுக்கு உபதைசகரமாக ைன் பமாழிகதளச்
பசால்லி அவனுைதலக் தகயால் பைாட்டு அந்ைகதன! உனக்குண்ைாகிய இந்ைிரிய நிக்கிரக(ைபம்) த்ைால்
என்தனதய இதுகாறும் ைியானித்ைாலும் சவுரிய தைரியாைி சம்பத்துக்களாலும், பல காலமாகப் பல
ரூபமாக என்தனதய துைித்ைதமயாலும் நான் உன் விஷயத்ைில் பபருங்களிப்பதைந்தைன். நீ யும் இதுகாறுங்
மைியீன த்ைாற் பசய்ை பாவங்கதள எல்லாம் விலகினவனாகுக. நல்ல விரைஞ் பசய்ைவதன. நீ விரும்பிய
வரத்தைதகள். நானும் உன் விஷயத்ைில் ைதையின்ேி வரங்பகாடுப்தபன். நீ யும் வரதமற்கத்ைக்க
பாத்ைிரவானாக இருக்கிோய்! உயர் பைவிதய இப்பபாழுதை விரும்புக. மூவாயிர வருஷங்கட்குப் பின்னர்
தமாக்ஷம் உண்ைாகும் என்ோர்.

அந்ைகன் அசக்ைனாக இருந்ைதமயால் தககால்கதள நிலத்ைில் ஊன்ேிக் பகாண்பைழுந்து உைல் நடுங்கிக்
தககுவித்து நின்று உமாபைியாகிய சிவபபருமாதனப் பலவாோகவும் துைித்து, பகவாதன! மகா
நீசனாயிருந்ை நான் தபார்களத்ைில் பசய்ை துஷ்ைச் பசயல்கதளப் பபாறுத்ைருள தவண்டும்.
காமதைாஷத்ைால் அடிதயன் அேியாதமயுற்று உலகமாைாவாகிய மகாதைவி விஷயத்ைில் பசய்ை பபரிய

அபராைத்தையும் மனம் பபாறுத்ைருள தவண்டும். உலகத்ைில் கஷ்ைத்ைால் துக்க முற்ேவன் விஷயத்ைில்
ைதய பசய்வது வழக்கம் அைிலும் பக்ைி பசய்து வரும் அடியார்களுக்கு விதசஷமாகச் பசய்வது வழக்கம்.
ஆைலில் நான் பபருங்கஷ்ை மனுபவித்ைவன். ைங்கதளத்ைவிர எனக்கு தவபோருவருங்கைியிலர்.
ைீனபாவமதைந்ைவனாகவும், பக்ைியுதையவனாகவும் உம் ைிருவருளின் மகிதமயாதலதய இருக்கிதேன்.
தைவரீருக்கு நமஸ்காரம்! ஜகந் மாைாவாகிய பார்வைி தைவியாரும் நான் பசய்ை அபராைங்கதள

மன்னித்துச் சிேிதுங் குதராைமின்ேித் ைதய தவத்து அம்மகா தைவியாருதைய அடிதமயாகிய என்தனப்
புத்ைிர பாவத்துைன் பார்க்கதவண்டும். குதராைமூர்க்காைி குணங்கதளயுதைய நான் எங்தக? சந்ைிரதசகர
பரமையாளூவாய் தலாகநாயகரான ைாங்கள் எங்தக ? காமாைி துர்க்குணங்கதளாடு கூடிய சாமானியனாகிய
யாபனங்தக மகாபலசாலியாகிய ைங்கள் தசனாநாயகனாகிய நந்ைி பகவாபனங்தக ? ைங்கள் புைல்வராகிய
நந்ைிதைவரும் அவரது தகாபபமாழிந்து ைன் தசவகனாக என்தனக்கருதணதயாடு பார்க்கதவண்டுகிதேன்!
என்று பசால்லி, பார்வைி தைவியாதரப் பார்த்து ஓ ஜகந்மாைா! இதுவதரயில் நான் அதநக அபசாரங்கள்
பசய்ைிருப்பினும் நாணமின்ேி தவண்டிக் பகாள்கிதேன் ைங்களுக்கு நந்ைிதைவர் எப்படி கணாைிபைியாய்
இருக்கிோதரா அது தபாலதவ நானும் அவருக்குச் சமானனாக இருக்க தவண்டும். மகா கவுரவமான
புத்ைிதயாடு ைங்கதளத் ைாயாகக் கருைியிருக்கவும் சிவபபருமாதனயும் ைங்கதளயும் நாதைாறும் தபாற்ேிப்
பணிபசய்யவும், தைவர்களுைன் விதராைமின்ேி ஒத்ைிருக்கவும், ஞானவானாகவும், சிவகணங்களில்

ஒருவனாகவும், மீ ண்டும் எக்காலத்ைிலும் ராக்ஷஸப் பிேவிதய அதையாமலும் இருக்க அனுக்கிரகிக்க
தவண்டும்! என்று விண்ணப்பஞ் பசய்து பகாண்டு, ைிரிதலாசனனாகிய பரதமசுவரதனயும் ஜகந்மாைாவாகிய
பார்வைிதைவியாதரயும், சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து தககட்டி நின்ோன்.
சிவபபருமான் மகிழ்ச்சியில் புன்னதக பசய்து அந்ைகதனப் பார்த்து அந்ைகன் பிேந்ைதையும் அவன்
வலிதம பபற்ேதையும், அவன் பசய்தககதளயும் சிந்ைித்து. அந்ைகன் நம்மிைத்ைிதலதய ஜனித்ைவன்னதோ?
அவன் அவ்வரங்கதளப் பபறுக என்று அனுக்கிரத்ைார். அைனால் அவன் அப்பபாழுதை
அவ்வண்ணமாயினான், அந்ைகன் காணாபத்ைியமதைந்து ைனக்கு மாைாபிைாக்களாகிய பார்வைிதயயும்
பரமசிவதனயும் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து கிருை கிருத்ைியனாயினான்; இத்ைதகய குமாரதனப் பார்வைி
பரதமசுவரர் இருவரும் மூர்த்ைா க்ரஹணஞ் பசய்து சந்தைாஷித்ைிருந்ைனர். சவுனகாைி முனிவர்கதள!
அந்ைகாசுரனது சரிைத்தையும். ம்ருத்யுதவ நாசஞ்பசய்யும், ம்ருத்யுஞ்சய மந்ைிரத்தையும் பக்ைிதயாடு
பைனஞ்பசய்ைவர்கட்கு எல்லாக் தகாரிக்தககளும் தககூடும்! என்று சூை முனிவர் கூேியருளினார்.
6. குருவின் தமாகாந்ைகாரக் கதை
தநமிசாரணிய வாசிகள் சூை முனிவதர தநாக்கி மகாத்மாதவ! ைாங்கள் கூேிய விஷயங்களால்
பபருங்களிப்பதைந்தைாம்! ஆயினும் மகா பைிவிரதையாகவும் உலகங்கட்பகல்லாம் ைாயாகவும் சத்ைியதம
விரைமாகியும்; ைவபசாரூபியாகவும் ஆத்மரக்ஷணஞ் பசய்துபகாள்ள அசக்ைியாகவுமிருக்கும்

பார்வைிதைவிதயச் சிவபபருமான் எவ்வாறு ரக்ஷித்ைார்? பார்வைிதைவியின் உக்கிரப் பிரபாவம் எத்ைதகயது?
அதையும் ைாங்கள் வியாச பகவானிைம் தகள்வியுற்ேவிைமாகதவ கூே தவண்டும்! என்று தகட்கதவ
சூைமுனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
மாைவர்கதள! எந்ைக் காரணத்ைால் எந்ைக் காலத்ைில் எந்ை வதகயாகத் ைனக்கு இைமானதும்
இைமற்ேதுமாகவுள்ள நல்விதன ைீவிதனகதள எவன் பசய்கிோதனா அவன் அந்ைக் காரணத்ைால் அந்ைக்
காலத்ைில் அந்ைவதகயாக அவ்வக்காலம் வதரயில் பைய்வ வசத்ைால் அந்ைக் கர்மபலதன
அனுபவிக்கிோன் மதனாஹரமான உருவமும் ஸ்ைன கர்மபலதன அனுபவிக்கிோன் மதனாஹரமான
உருவமும் ஸ்ைனபாரங்களால் முேியும் இதையும், காந்ைி பபாருந்ைிய உைலும், பிடியாதனதய பயாத்ை
நதையும்; முழுநிலா தபான்ே முகமும் வாய்ந்ை தலாகமாைாவான ைாக்ஷõயணி தைவிதயப்

பபாைியமதலயில் ஒரு காலத்ைில் ருரு என்னும் அசுரன் கண்ைான். உைதன அவன் மைிமயங்கி மன்மை
பாணங்கள் இையத்தை ஊடுருவ தமாக வசப்பட்ைான். அைனால் அவன் ைன் ைாபம் ைீரத்ைவம் பசய்ய
நிச்சயித்ைான் அைற்காகப் பல தகாடி வருஷங்கள் சூரிய கிரணங்களால் ைகிக்கப்பட்ை தைகமுதையவன்
தபான்ேவனாகி ஆகார தைகாபி மானங்கள் நீக்கி, நிச்சலமான ைபசு பசய்து பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது
ைாமதரமலர் தபான்ே தைக காந்ைியுதைய பிரம தைவர் பிரசன்னமாகி, ஓ அசுதரசா! யாது கருைி

இவ்வதகய பகாடூரமான கடுந்ைவஞ் பசய்கிோய்? அதைச் பசால்! என்று தகட்ைார். அைனால் ருரு ைியான
தயாகத்ைால் அதரக்கண் மூடிக்பகாண்டிருப்பவனாயிருந்து சதுர்முகப் பிைாதவ! தபரழகியாயிருக்கும்
ைாக்ஷõயணி எனக்கு மதனவியாக தவண்டும் சிவபபருமான் என்னிைத்ைில் விருப்பமுதையவராய்
இருக்கதவண்டும்! மாைர்களின் காரணமாக எனக்கு மரணம் வராமலும் மங்தகப் பருவப் பபண்கள் அதநகர்
எனக்கு ஆதச நாயகிகளாகவும் தவண்டும்! என்தனப் பதகத்ைவர்கள் மகாதைரிய

காம்பீரியவான்களாயிருந்ைாலும் சாமானியர்களாய், எைிர்க்கும் சக்ைியின்ேிப் பலஹீன ர்களாக தவண்டும்!
இந்ை வரங்கள் ைான் எனக்கு தவண்டும் என்று தகட்ைான்.
பிரமதைவர் புன்சிரிப்புைன் நீ விரும்பிய வரங்கள் ைிரிதலாகங்களிதலயும் கிதைத்ைற்கு அசாத்ைியமானதவ.
இவற்ேிற்சில பபருங்கஷ்ைத்துைன் கிதைப்பினுங் கிதைக்கலாம். ஆயினும் உலக மாைாவாகிய
ைாக்ஷõயணி முக்காலங்களிலும் உனக்கு நாயகியாகக் கிதைப்பாள் என்பது நைக்கதவ நைக்காது! அைா
துர்ப்புத்ைி! சிவபபருமானும் உனக்கு அைங்கியிருக்கப் தபாகிேதும் இல்தல. ைாக்ஷõயணியாகிய பார்வைி
உனக்கு மதனவியாகும் பக்ஷத்ைில் சர்தவஸ்வரவாகிய சிவபபருமான் தவபோரு ஸ்ைீ ரிதயத்
தைடிக்பகாள்ள தவண்டும். அப்பபருமாதன அம்மகா தைவிதய மதனவியாகக் பகாண்ைதமயால்

அத்தைவிக்குச் சுதகாைய நிமித்ைமாகத் ைம் விரிசதையில் கங்தகதயயும் சந்ைிரதனயும் அணிந்து
பகாண்டு; அவ்வம்தமக்கு உபசாரஞ் பசய்யும் பபாருட்டு அதநக மாைர்கள் ஏற்படுத்ைி இருக்கிோர்.
இத்ைதகய பபருமாட்டி உனக்குச் சாத்ைியமானவள் அல்ல! நீ அைி அழகான தைவ பிராணதனக்
காத்துக்பகாள் நான் கூேிய வார்த்தைகள் உனக்கு இைமாகக் காணப்பைாவிட்ைால் நீ தய அம்மகாதைவியிைம்
தநரில் பசன்று துைித்து உன் விருப்பத்தை விண்ணப்பித்துக்பகாள் அப்பபாழுதை காள ராத்ைிரியான
ைாக்ஷõயணியும் ைிரிபுராரியான சிவபபருமானும் உன்தனச் சங்கரித்து விடுவார்கள்! என்று கூேி
அந்ைர்த்ைானமானார்.
ருரு உைதன மலயாசலத்ைிற்குச் பசன்று பரமசிவதன தநாக்கி கடுந்ைவஞ்பசய்ைான். ருருவின் ைவத்ைின்
விதசைத்ைால் தைான்ேிய அக்கினியானது அந்ைப் பர்வைம் முழுவதையும் ைகிக்க ஆரம்பித்ைது.

சிவபபருமான் ைாக்ஷõணிதய அதழத்துக் பகாண்டு அவனது ைதபாக்னிக்குப் பயந்ைாற்தபால தவறு
இைத்ைிற்குச் பசல்ல முயன்ோர். அப்தபாது பார்வைிதைவி, சுவாமீ ! என்ன காரணமாக இப்பபாழுது
இவ்விைம் விட்டுச் பசல்கிேீர்கள்? தலாகநாயகரான ைங்களால் இவ்வக்கினிதய அைக்கமுடியாைா ?
அவ்வாறு அைக்கிவிட்ைால் தவறு இைத்ைிற்குச் பசல்வாதனன்? இைன் உண்தமதயச் பசால்லுங்கள்! என்று
தகட்ைாள். அைற்கு சிவபபருமான் ஓ பிரிய நாயகி! ருரு என்னும் அசுரன் உன்தன மதனவியாக அதையக்
கருைி உக்கிரமான ைவம்பசய்கிோன் அவன் ைவத்ைாபலழுந்ை ைதபாக்கினி ைிரிதலாகங்கதளயும்
பகாளுத்துகிேது நான் அதை நிவாரணஞ் பசய்து ைிரிதலாகத்துைிலுமுள்ள சராசரங்கதளயும் காத்து
ஆத்மரக்ஷணஞ் பசய்து பகாள்ளலாம் என்மீ து தகாபம் பகாள்ள தவண்ைாம். நீ தவற்றுருபவடுத்து
அவனிைஞ் பசன்று அவன் ைவத்தையழிக்க தவண்டும்! என்று கூேினார்.
பார்வைிதைவி அதைக்தகட்டு முைலில் அச்சமுற்று உைதன ஆத்ைிரமும் தைரியமும் பகாண்டு
பபருங்தகாபத்துைன் பபாைிய மதலயின் வனத்ைிற்குச் பசன்ோள். அங்கு தைவி ஒரு யாதன மத்ைகத்தைக்
தக முஷ்டியால் உதைத்து அைன் தைாதல உரித்து அைன் சருமத்தைப் தபார்த்ைிக் பகாண்ைாள். பல
யாதனகதளக் பகான்று புசித்து உைல் முழுதுந் ைைவிச் சிவக்கச் பசய்து பகாண்ைாள். பபருவயிற்றுைன்
விகாரரூபம் எடுத்து அண்ைமுகடு பிளவுேத்ைக்க அதநக ஹுங் காரஞ் பசய்து பகாண்டு அவ்வசுரனிருக்கும்
குதகதயயணுகினாள். ைன் பாைங்களாலுங்தக முஷ்டிகளாலும் அக்குதகதய அதைத்ைிருந்ை கைதவ
உதைத்து, ஹ ஹ ஹ ஹ என்று அட்ைகாசமாகச் சிரித்து, பிரளயகால தமக தகாஷம் தபாலக் கர்ச்சித்ைாள்.
பிேகு அதரக்கண் பார்தவயிலிருக்கும் அவ்வசுரதன தைவி பார்த்து இதைா நீ தகாரியிருந்ை

ைாக்ஷõயணியாகிய நான் வந்ைிருக்கிதேன். என்தன என்ன பசய்யப் தபாகிோய்? இைற்காக ஏன் இன்னுங்
கஷ்ைமான ைவஞ்பசய்கிோய்! உன் மனத்ைிலுள்ள தகாரிக்தககதளச் பசால் நீ ைவம் பசய்து அனுபவிக்கக்
கருைிய தகாரிக்தககதள இப்பபாழுதை சுலபமாக அனுபவிக்கலாம்! என்று பசான்னாள். தகாதரப்
பல்தலாடு கூடிய மகா பயங்கர சுரூபமுதைய ைாக்ஷõயணிதயப் பார்த்து ருரு அசுரன் பயந்து உைல்
நடுநடுங்கி நிலத்ைில் விழுந்ைான். பிேகு அவன் மீ ண்டுந் தைரியத்துைன் எழுந்து, நீ ைாக்ஷõயணியன்று!
உண்தமதயச் பசால் காளராத்ைிரிதய! ைாக்ஷõயணிதயா மிக மதனாரம்மியமான தைகமும்,

முழுநிலாப்தபான்ே முகமும், தபரழகும் இளதமயின் பூரிப்பான ஸ்ைன பாரங்களும் வாய்ந்ைிருப்பவள்.
நீத யா தகாரரூபி! நீ பார்வைியில்தல நாதன என் ைதபாக்னியால் மூன்று உலகங்கதளயும் சுட்பைரித்து
விடுதவன். நீ எங்கிருந்ைாலும் எரிந்து தபாவாய்! விதரவில் உயிர் பிதழத்தைாடிப் தபாய்விடு, அப்படி நீ
தபாகாவிட்ைால் இப்பபாழுதை உன்தன யமபுரத்ைிற்கு அனுப்பிவிடுதவன் என்று கூேிக் கைாயுைத்ைால்
பார்வைிதைவிதயயடித்ைான். அைனால் பார்வைிதைவி கடுங்தகாபங் பகாண்டு ைன்தக முஷ்டியால்

அவ்வசுரதன அடித்ைாள். ருரு ஆத்ைிரம் பகாண்டுயுத்ைம் புரிய முதனந்து அஸ்ைிர சஸ்ைிரங்களால்
காளராத்ைிரி தைவிதய, அடிக்கலானான் மாதைவி மதலப் பாதேகளாலும் மாபபரும் மரங்களாலும்
அதநகவிைமான ஜலாக்னி வருஷங்களாலும், விஷ சர்ப்பங்களாலும், ைந்ைங்களாலும் நகங்களாலும்
அவதனத் ைாக்கினாள். குரூரனாகிய ருருதவைன் உைலிலிருந்து சிந்தும் உைிரத்துளிகள்
ஒவ்பவான்ேிலிருந்தும் ஒவ்பவாரு ருரு வடிவமாக உருவாக்கி தபருருவு உதைதயாரும்
இதளத்ைவுைலுதைதயாரும், தகாரரூபமுதையதயாரும் விகார ரூபமுதைதயாரும் இதணயற்ே
வலிதமயுதைதயாருமாகப்பலதர மாதயயால் காட்டினான்.
எண்ணிேந்ை ருரு வடிதவற்ே ராக்ஷஸத் பைாகுைிதய மகாதைவி பார்த்து ைன் நிஜதயாகத்ைால் அபாரமான
சத்துருதசதனதயப் பக்ஷிக்கத்ைக்க வலிதமயுதைய மகாவிகுர்ை தகாரரூபமுதைய சண்டிகா

தசனியத்தைச் சிருஷ்டித்ைாள். அச்சண்டிகாகணம் ராக்ஷஸத் பைாகுைிதயக் பகான்று அவர்கள் உைிரத்தை
ஒரு துளிக்கூைக் கீ தழ விழாமற் பருகி பிரமத்ைனாக இருக்கும் ருருவின் மாதயதயயும் அழித்ைார்கள்.
பார்வைிதைவியும் அவ்வசுர இரத்ைத்தை அருந்ைி தகாரரூபத்துைன் எண்ணிேந்ை புயங்கதளாடு எஞ்சி நின்ே
மாதயதயயும் விலக்கினாள். மீ ண்டும் அற்புைக் கணக்கான மாதயகள் பதைத்ை ருருவுைன் தபார்
புரிந்ைாள். அைனால் ருரு பபருங் தகாபங்பகாண்டு பார்வைிதயப் பிரமிக்கச் பசய்ய தவண்டுபமன்னுங்
கருத்துைன் வாயுதவகமாய்த் ைிரிதலாகங்களிலும் ைிரிந்து க்ஷணதநரத்ைில் சுவர்க்கதலாகத்தை அதைந்ைான்.
ஆனால் அடுத்ை க்ஷணதம பாைலதலாகத்தை அதைந்து அங்கு மிங்கும் தபாவதும் வருவதுமாகத் ைிரிந்து
ஒருவருக்கும் பைரியாமல் விதரந்து பசன்று பகாண்டிருந்ைான். தைவி ஸ்தூலகாரமாய்ச் சிேிது நின்று
பிரளயகால சூரியர் தபான்ே அைியாச்சரியமும் பராக்கிரமமும் கணக்கிட்டு பசால்ல முடியாை ஒரு

விசுவரூபம் எடுத்து நின்ோள். இந்ைச் சண்டிகா நாயகியின் உருவம் இவ்வளவு பிரமாண மிருந்ைபைனக்
கூேச் சதுர்முகப் பிரமனுக்கும் சாத்ைியப்பைாது. இதுவதரயில் இருந்ைவர்களிலாவது,
இப்பபாழுைிருப்பவர்களிலாவது, இனிப் பிேப்பவர்களிலாவது ஒருவருக்கும் சாத்ைியப்பைாது, இந்ைப்
பிரமாண்ை விசுவரூபமான ஒரு சுவல்பவஸ்துவாயிருந்து, பிரளய கால ருத்ைிரனும்,
சிருஷ்டியாைிபஞ்சகிருத்ைியத் ைதலவர்களாகிய பிரமவிஷ்ணு ருத்ைிர மதகஸ்வராைிகளும் அவ்வுருவத்ைின்
முன் அணுவளவாகத் தைான்ேினார்கள். இவ்வண்ணமாக ஜகைீசுவரியான பார்வைிதைவி விசுவரூங்
பகாண்டிருக்தகயில் ருரு அசுரன் காபலடுத்து தவக்கவும் இைமற்ேவனாய் அப்பபாழுதும் ைன்
மூைத்ைனத்ைால் ைன் பராக்கிரமத்தைக் காட்ைக் கருைிப் பாய்ந்ைான். மகாதைவி அவன் தககதளப்படித்து
வஜ்ராயுைம் தபால் பிரகாசிக்கும் ைமது தக நகத்ைால் அவன் சிரதசக் கிள்ளி எேிந்து அவன்

தைாதலயுரித்துத் ைனது உைலின்தமல் தபார்த்ைிக் பகாண்ை ருருவின் உைதலக் தக முஷ்டிகளால் குத்ைி
அைினின்று பகாப்புளித்துக் பகாண்டு புேப்பட்ை இரத்ைத்தை வாய் தவத்துப் பருகி , அவனது மாமிசத்தையும்
புசித்துக் களிப்புற்ோள். ருருவின் ைதலதய மாமிசம் நீக்கிக் கபால ஓைாக்கிக் கரத்ைிற்ோங்கினாள். அதநக
பிரமை கணங்கள் புதைசூழ ஷட்குதண சுவரிய சம்பன்னனாக விளங்கும் சிவபபருமான்
இருக்குமிைத்ைிற்கு தைவி பசன்ோள். கபாலமாலிகாபரணராகிய சிவபபருமான் பார்வைிதைவிதயக் கண்டு
மனங்களித்ைார். தைவிக்கு அதநகவிை உபசார வார்த்தைகள் கூேினார். தைவியின் கரத்ைில் ஏந்ைியிருக்கும்
ருருவின் மண்தைதயாட்தைப் பார்த்ைார் அைில் அம்மகாதைவி பானஞ்பசய்து மிகுந்ைைில் சிேிது ைானும்
பானஞ் பசய்ய விரும்பினார். உமாதைவி அதைக்பகாடுக்க சிவபபருமான் சிவபபருமான் வாங்கி இரத்ை
பானஞ் பசய்ைார். யாதனத்தைாலும் சிங்கத்தைாலும் ருருவின் தைாலுமணிந்துபகாண்டு அவ்வசுரனின்

உைிரத்ைால் நதனந்து விளங்கும் உமாதைவியின் தைகத்தை, சிவபபருமான் ைன் தைகத்தைாைதணத்துக்
பகாண்ைார் அத்தைாற்ேமானது பலாசக்காடு பூத்துள்ள இமாசலத்தைபயாத்ைிருந்ைது. பின்னர் உமாதைவி
விதநாைார்த்ைமாக சிங்கத்தைாதலயும், பபரிய யாதனத் தைாதலயும் சந்தைாஷபூர்வமாகச்
சிவபபருமானுக்குக் பகாடுத்ைாள் சிவபபருமான். அந்ை இரு சருமங்கதளயும் பபற்று, சிங்கத்தைாதல
இதையில் கட்டி விசாலமான யாதனத்தைாதல உைல் முழுதும் தபார்த்துக் பகாண்ைார். பார்வைி தைவி
ைன் சத்துருவான ருருவின் சருமத்தைத் ைரித்துக்பகாண்டு சந்தைாஷத்துைன் ைன் தைாழிமாதராடிருந்ைாள்.

இவ்வாேிருக்தகயில் அதநக சுராசுரர்கள், மகரிஷிகள், கின்னரர்; கிம்புருைர்; பிரமன்; ைிருமால் முைலிய
யாவரும் தைவியிைம் வந்து; தலாக ஸம்ரக்ஷண நிமித்ைமாக ருரு என்னும் அசுரதனச் சங்கரித்து
இத்ைதகய சண்டிகாரூபத்தைத் ைரித்ைீர்கள், பயங்கரமான இவ்வுருவத்தைத் ைாங்கள் இனி நீக்க தவண்டும்;
சரத்கால சந்ைிரன் தபான்ே காந்ைிதயாடு விளங்க தவண்டும்! என்று பலவாறு பிரார்த்ைித்துப் பூஜித்ைார்கள்.
அைனால் பார்வைி பரதமஸ்வரர் இருவரும் ைிவ்ய சுந்ைர வடிவம் ைாங்கி மகிழ்ந்ைார்கள்.
7. அப்சர கன்னிகளின் தசாைதனயும் உதஷயின் சாைதனயும்
தநமிசாரண்ய வாசிகளாகிய சவுனகர் முைலான முனிவர்கள் சூை புராணிகருக்கு நமஸ்காரம் பசய்து ;
சுவாமி! சிவசக்ைி ஸ்வரூபமாக இருக்கும் இப்பிரபஞ்சத்ைிற்குக் காரண பூைமாக உள்ளவர் சிவபபருமாதனா?
சக்ைி தைவியா? குணச்சிேப்புகளால் இவ்விருவரில் சிேந்ைவர் யார் ? இவ்விஷயம் எங்களுக்குச் சந்தைகமாக
இருத்ைலின் இச்சந்தைகத்தை விளக்கியருள தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைிக்கதவ சூைமுனிவர் பசால்லத்
பைாைங்கினார். ைவசீலர்கதள! உலகத்ைில் பபண்கள் சிேப்புதையவர்கள் அவர்களுக்குக் குணதைாஷங்கள்
அைிகம். அவர்கதள மாயாஸ்வரூபிகள் இைில் ஓர் இரகசியம் உண்டு அது என்னபவன்று விளக்குகிதேன்.

உலகத்ைிலுள்ள இப்பபண்கள் ஆண்கள், பசு, பேதவ முைலான எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் எழுபத்ைீராயிரம்
நாடிகள் இருக்கின்ேன. இந்நாடிகதளத் ைவிரப் பபண்களுக்கு மட்டும் ஜகன்யா என்னும் ஒரு நாடி
விதசஷமாக உள்ளது. கர்ப்ப ைாரணத்ைிற்கு அந்ை நாடிதய தயாக்கியமானது. அந்நாடியிருப்பைால்
குணதைாஷங்களால் அைிகப்பட்ைவளான பபண்தண ஆைவன் மாதய வசப்பட்டு தமாகிக்கிோன் ஸ்ைிரீ
பாவத்ைாலாவது புருஷ பாவத்ைாலாவது இருவரும் கூடி மகிழ; பபண் குழந்தையாவது ஆண்
குழந்தையாவது பிேக்கிேது. இத்ைதகய விதசஷ நாடி வாய்க்கப் பபற்ேிருக்கும் பபண் எப்பபாழுதும்
ஆைவதனத் ைன் மாதயயால் வசியம் பசய்து பகாள்கிோள். அைனால் ைான் பபண்கதள உலகத்ைில்
சிேந்ைவர்களாவார்கள். ஸ்ைிரீகதள மாயாசக்ைியாற் சிேந்ைவர்கள் என்பைற்கு புண்ணிய கரமும்
பசவிக்கினிதமயாயுமான புராைனக் கதை ஒன்தேச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
பூர்வத்ைில் பாணாசுரனது தசாணிைபுரிதய அடுத்ை நைி ைீர த்ைில் சர்தவஸ்வரனான சிவபபருமான்
தைவாசுரர்கதளாடுங் கூடி விதநாைார்த்ைமாக எழுந்ைருளியிருந்ைார். அப்சரசுகள் நைனமாடினார்கள்.
கந்ைருவர்கள் கானம் இதசத்ைார்கள். முனிவர்கள் பபருமாதனப் பணிந்தும் பூஜித்தும் துைித்தும்
இருந்ைார்கள். எல்லாப் பிரமைகணங்களும் தசவித்துக் பகாண்டிருந்ைார்கள். மகரிஷிகள் தஹாமம்
பசய்ைார்கள், சித்ைர்கள் ைமது மனதை சிவபிரானிைத்து நிறுத்ைி தவத்ைார்கள். ஈஸ்வரதன இல்தல என்று
குைர்ககவாைம் பசய்யும் நாஸ்ைிகர் சிவபபருமாதனக் கண்ைவுைதன சூரியதனக்கண்ை இருள்தபாலத் ைம்
அஞ்ஞான பமாழிந்து ஆஸ்ைிகமைப்பிரதவசமானார்கள் பதகவர் பயந்து ஓடினார்கள் சப்ைமாைர்கள் எைிதர
நின்ோர்கள். உலகத்துக்கு மகா பயங்கரமாயுள்ளவர்கள் சாந்ை புத்ைியதைந்ைார்கள். சிவபக்ைர்கள் ஸம்சார
சம்பந்ைமான தைாஷங்கள் ஒழித்ைார்கள். அங்கிருந்தை சதபதயார் பரமானந்ைத்தையதைந்ைனர் அச்
சதபயில் தைவகன்னிகளான அப்சரஸ் முைலிதயார் ஆைல் புரிவதைக்கண்டு அங்கிருந்ை சித்ைர்

முைலாதனார்கள் ஆனந்ைப் பட்ைார்கள்! வசந்ைாைிருதுக்கள் ஆறும் ைத்ைம் புஷ்பித்ைல் பழுத்ைல் முைலிய
பசயல்கதள இயற்ேிக் பகாண்டிருந்ைன. மந்ைமாருைம் சுகந்ைமான மகரந்ைத்தைாடு, வசியது
ீ
புஷ்பபாரங்களால் வதளந்ைிருக்கும் விருஷங்களின் மலர்களிலிருந்து வண்டுகள் அவற்ேின் தைதனயுண்டு
மகரந்ைப் பபாடிகதளப் பூசிக் பகாண்டு ஆனந்ை ரீங்காரம் பசய்து பகாண்டிருந்ைன. விரக்ைர்களும் மனம்
மாேி மன்மைாகாரமதையும்படி தைமா மரங்களில் மதுரமான குரலுைன் குயில்கள் கூவின. அப்பபாழுது
இைன் முன்னதர காமதைவனான மன்மைதன பஜயித்ைிருக்கும் சிவபபருமான் பார்வைிதைவிதயாடிருப்பது
உசிைபமன்று கருைினார். அவர் விதனாைமாக நந்ைிதய அதழத்து, நீ தகலாயமதைந்து புனிதையாய் மகா
அலங்காரத்துைன் விளங்கும் பார்வைிதய நான் அதழத்ைைாகக் கூேி அதழத்து வா! என்று

கட்ைதளயிட்ைார். உைதன நந்ைிதைவர் சிவாக்கிதனப்படிதய ைிருக்தகலாயகிரிக்குச் பசன்று
பார்வைிதைவிதயச் சந்ைித்து மகாதைவ ீ! சிவபபருமான் ைங்கதளச் சர்வாபரண பூஷிதையாகக் காண
விரும்பினார்! என்று கூேினார். பார்வைிதைவியும் அவ்வாதேயாகுகபவன்று ைன்தன அலங்கரித்துக்
பகாள்ளத் பைாைங்கினாள். உைதன நந்ைிதைவர் சிவபபருமானிைம் விதரவாக வாயு தவகத்துைன் ைிரும்பி
வந்ைார், உமாதைவி அலங்காரம் முடிந்து வரவில்தல. சிவபபருமான் நந்ைி! நீ உதமதய விதரவில்
அதழத்து வருக என்று மீ ண்டும் அனுப்பதவ நந்ைிதைவர் தகலாயத்தை அதைந்து பார்வைிதய தநாக்கி,

ைாதய! அைிசுந்ைரமாக அலங்காரம் பசய்து பகாண்டு விதரந்து வரதவண்டும்பமன சிவபபருமான்
விரும்புகிோர் என்று கூேினார். பார்வைிதைவி ைம் தைாழிகள் ஐவதர நந்ைிதைவருைன் அனுப்பி நான்
விதரவில் வருகிதேன் எனக் கூறுங்கள் என்று கட்ைதளயிட்ைனுப்பினாள்.
இந்நிதலயில் அச்சதபயிலிருந்து அப்சரசுகள் நம்மில் யாருக்குத் தைவைாசிகளில் எல்லாஞ்

சிேந்ைவளாயிருக்கும் பபருதம யுண்ைாகும்? ஸப்ை மாைர்களில் யார் கவுரீரூபமுதையவள்?
என்ேிவ்வண்ணம் தயாசித்து கதைசியில் சிவபபருமாதனதய நாம் தகட்தபாபமனச் சமீ பித்துச் பசன்று
ஒருத்ைியும் வாய் ைிேந்து தகட்க வல்லதமயில்லாமல் மவுனமாக இருந்ைார்கள். பின்னர் பாணாசுரன்
மந்ைிரியான குபாண்ைன் என்பவனுதைய குமாரத்ைியாகிய சித்ைிரதலதக, நாதன கவுரீரூபம் வகித்துச்
சிவபபருமாதன இவ்விஷயத்தைப் பற்ேிக் தகட்கிதேன்! என்று பசான்னாள். பிேகு அப்சரஸ்கதள
அதழத்து உங்களில் ஒருத்ைி நந்ைி தகஸ்வர வடிவமும், மற்ேவர்கள் பார்வைியின் தைாழிகள் வடிவமுமாக
உருபவடுக்க தவண்டும்! என்று கூேினாள். அதைக் தகட்டு விஷ்ணுமூர்த்ைியின் (ஊரு) பைாதையிலிருந்து
தைான்ேியவளான ஊர்வசி என்னும் தைவகன்னி விஷ்ணு சம்பந்ைமான மாதயயால் நந்ைி தைவதரப் தபால்
வடிவபமடுத்ைாள். க்ருைாசி என்னும் அப்சரஸ் காளி உருவத்தையும், விசுவாசி என்பவள் சண்டிகா

உருவத்தையும், பிலம்தலாதச என்பவள் சாவித்ைிரி உருவத்தையும், தமனதக என்பவள் காயத்ைிரி
உருவத்தையும் ஸஹஜந்யா என்பவள் ஜதய வடிவத்தையும், புஞ்ஜகஸ்ைலீ என்பவள் விஜதய
வடிவத்தையும், க்ரஸ்துைலி என்பவள் விநாயக ரூபத்தையும் தவறு சில அப்சரசுகள் ஸப்ை மாைர்
வடிவத்தையும் ைரித்துக் பகாண்ைார்கள். அவ்வாறு வடிதவற்ேவர்கதளக் கண்ை குபாண்ைன் புத்ைிரியாகிய
சித்ைிரதலதக சரி என்று மனதைத் ைிைஞ்பசய்து பகாண்டு விஷ்ணு சம்பந்ைமான ஆத்மதயாகத்ைாலதைந்ை
ஞானத்ைால் அைியற்புை அழகுள்ள பார்வைி தைவியின் வடிவபமடுத்ைாள். அம்மகா தைவியின் ைிவ்வியத்
ைிருவுருவம் எப்படியிருந்ைது என்பதை வர்ணிப்தபாம்; பசந்ைாமதர மலரின் காந்ைியும் தமன்தமயும்
வாய்ந்ை பாைங்கள், முதேதய உயர்ந்ை ரம்மியமான மாந்ைளிர் தபான்ே விரல்கள் , சந்ைிரகிரணங்களாற்
பிேந்து சந்ைிரதகதய வசுகிே
ீ
நகங்கள், எண்டிதசயிலும் கல் கல் என்று ஒலிக்கும் நூபுரம், குறுகியுருண்ை
பரடு, பபான்மதலயாகிய தமருதவப் தபான்ே புஷ்ைங்கள் மிருதுவாகிய நுண்ணிய தராம தரதக , கனத்ை

வாதழத் ைண்டுப் தபான்ே பைாதை, மையாதனயின் கர்ச்சதன தபான்ே ஒலிதயயுதைய தமகலாபரணம்
விதலயுயர்ந்ை பலநிே சித்ைிரப்பட்ைாதை, பாலசந்ைிர சூரியப் பிரைிதமகளாகிய ைதலயணிகள், சிேிது
நாணமுற்ோற் தபான்ே புன்சிரிப்புைன் கூடிய முகம், வச்சிர ரத்ைினத்ைால் பசய்ை தமகதலயணிந்ை
உடுக்தக தபான்ே இதை, பபான்னாற் பசய்ைபடிதயாபவன்று பசால்லத்ைக்க உந்ைி, பபாற்ோமதரத்ைண்டு,
தபான்ே பூர்ணமான மூன்று (வயிற்று) தரதகயும், புைமிட்ை பபான் தபான்ே வயிறும் ஜாைரூப நிேமுதைய
மார்பும், தகாடி சந்ைிரர்களுக்குச் சமானமானதும் முத்ைாரங்களின் தைஜஸுதையதும் மிருதுவுமான புயங்கள்
மலர் பகாய்ைலில் மிகவும் பழகிய தகநகங்கள் பிரகாசிக்கும் பலவிைமான விதலயுயர்ந்ை ஆபரணங்களும்
பைக்கங்களும் அணிந்ை கழுத்துச் பசம்பவளத்துண்டு தபான்ே பமல்லிய அைரம்; பாலசந்ைிரர்கள்
வரிதசயாக நிற்பது தபான்ே பற்களின் வரிதச; பசந்ைாதமர மலர்பமாட்டு தபான்ே நிேமுதைய நாக்கு;
எள்ளின் மலதரபயாத்ை பபான்னிே நாசியும்; விகாரமற்ே சிேிய நாசிகாரந்ைிகள் சந்ைிரமண்ைலமும்

சாதணக் கல்லும் தபான்ே கதபாலங்கள்; ஆழமான வள்தளக்பகாடி தபான்ே காதுகள்; இரத்ைினமயமான
பபான்னாற் பசய்ை குண்ைலங்கள்; பவண்தம பசம்தம; கருதமகள் கலந்து பிரகாசிக்கும் விழிகள்; மன்மைன்
வில்தலபயாத்ை புருவங்கள் பிரகாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் விழிகளில் சிருங்கார தசஷ்தைகள் ; சிேிதை
ஆடி அதசந்துப் பிரகாசித்துக் கறுத்ை பநற்ேி முன் தகசம் அஷ்ைமிச் சந்ைிரன் தபான்ே முகம் குங்குமம்
முைலிய பரிமள வஸ்துக்களாலாகிய ைிலகம்; பநற்ேிமுன் மயிரிற்கலந்ைிருக்கும் பபான்மணி பவளங்களால்
பசய்யப்பட்ை ைதலச்சாமான் நவரத்ைின கிரீைம்! நவராத்ைினமயமான ஜதைநாகம் அைிலணிந்துள்ள
மணிகளின் தகாகிலசுரம் ஐவதக மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ை கூந்ைல்; மலர்மாதலகளும் உதைத்ைாகி
ஒவ்தவாரணிதயயுங் கண்தைார் இது விசுவகர்மனாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ைது. ைாதனா பவன்று பசால்லத்ைக்க
சிேந்ை அணிமணிகள் இவற்தோடு பார்வைி தைவியின் வடிவபமடுத்து சித்ைிர தலதக ைனக்தகற்ப

ைன்னுைன் வருதவாபரல்தலாரும் அழகு வடிதவற்கச் பசய்ைாள். நந்ைி வடிதவற்ேிருக்கும் ஊர்வசி ைன்
கணங்களுைன் கூடி சர்தவஸ்வரனிைம் பசன்று சுவாமி! தகலாசகிரியிலிருந்து பார்வைிதைவிதய
அதழத்துக் பகாண்டு வந்தைன் ஸப்ை மாைர்களும் சிவகணங்களும் வந்ைிருக்கிோர்கள்! என்று விண்ணப்பம்
பசய்ைாள்.

சிவபபருமான் எல்லாம் உணர்ந்ைவராயினும் அவர்களுக்தகற்பத் ைாமும் ஒரு ைிருவிதளயாைல் பசய்ய
விரும்பினார். அைனால் அவர் பபருங்களிப்புற்ோற் தபாலப் பீைத்ைிலிருந்து விதரந்பைழுந்து ஏழடி தூரம்
எைிர்பசன்று வரதவற்ோர். அப்பபாழுது அவருைன் பிரமாைி தைவர்களும் தைத்ைிய ைானவராக்ஷஸர்களும்,
மகரிஷிகளும், சித்ைர்களுந் பைாைர்ந்து பார்வைி தபாலக் கபைதவைங் பகாண்டிருப்பவள் முன் பசன்று பல
விைமான தைாத்ைிரங்களால் துைித்து மகிழ்ந்ைார்கள். அப்தபாது சிவபபருமான் பார்வைி வரதவற்று
வந்ைிருக்குஞ் சித்ைிரதலதகதயக் தகலாகு பகாடுத்து அதழத்து வந்து நானாவிை மலர்களால்

அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் சப்பிரகூை மஞ்சத்ைிதலேி அதநகவிைமாகக் கூடியிருந்ைார். கபைதவைதமற்ே
ஸப்ை மாைர்களில் சிலர் நைனமாடி நடித்ைார்கள் சிலர் கானஞ் பசய்ைார்கள். சிலர் உருத்ைிர பஜபஞ்
பசய்ைார்கள். சிலர் விதளயாடினார்கள், சிலர் நதகத்ைிருந்ைார்கள். சிலர் இராகங்கதள ஆலாபித்துக்
பகாண்டிருந்ைார்கள். கபைதவைப் பார்வைியும் பலவிை கானஞ் பசய்ைாள். யாவுஞ் சிருங்கார ரசதகாஷ்ைமாக
நாட்டிய கானம் முைலியன நைந்து பகாண்டிருந்ைன இந்ை அப்சர ஸ்ைிரீகள் பசய்யும் கபைத்தை
உணர்ந்ைார் சிவபிராதனயன்ேிப் பிேபராருவருமிலர் கபைநந்ைி முைலாயிதனார் சிவார்ச்சதனயில்
ஆசக்ைியுதையவராயிருந்ைார்கள். இவ்வாேிருக்தகயில் பார்வைிதைவி ைிருக்தகலாசகிரினின்றுஞ்
சர்வாலங்கார பூஷிதையாய், பிருங்கி முனிவர், நந்ைி, மகாகாளர்; ைண்டீசர், லம்தபாைரர் முைலிய
பிரமைகணங்களால் துைிபசய்யப்பட்டு ஆகாச வழியாகத் ைன் நாயகரான சாம்பவமூர்த்ைியின்

சன்னிைானத்தை வந்ைதைந்ைாள். அங்கு அவள் விஷயத்தை யுணர்ந்ைாள். ஆஹா இது யார்? என்தனப்
தபாலதவ ஒரு பார்வைியும் எனது பரிவாரங்கதளப் தபாலதவ பரிவாரங்களும், பிரமைகணங்கதளப்
தபாலதவ கணங்களுமாகக் காணப்படுகிோர்கதள? என்று ஆதலாசித்ைிருந்ைாள். இதைக் கண்டு
கபைதவஷைாரிகள் பயந்ைார்கள் அப்பபாழுது கண்ைவர்கள் இரண்டு பார்வைி தைவிகளுக்கும் இரண்டு ஸப்ை
மாைர்களுக்கும், நந்ை முைலிய கணங்களுக்கும் வித்ைியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்தல, பின்னர்
சிவபபருமானின் அருகிலிருக்கும் கபைதவஷப் பார்வைிதைவிதயப் பார்த்து மனம் வருந்ைி அஞ்சி நின்ோள்.
அதைக் கண்ை பார்வைி தைவி இது அப்சரஸ்ைிரீகளின் கபைச் பசயபலனச் சிறுநதக பசய்ைாள் அப்பபாழுது
அங்கிருந்ை கலகலபவன்றுச் சிரித்ைாரகள் இதைக்கண்டு சந்ைிரதசகரான சிவபபருமான் மாைர்களின்
சமத்காரத்ைிற்காகப் பபருங்களிப்பபய்ைினார். பின்னர் கபை பார்வைியாகிய சித்ைிரதலதகயும் நந்ைி முைலிய

வடிதவற்று நின்ே அப்சரஸ்களும் ைங்கள் நிஜ வடிதவயதைந்து ைங்கள் ைங்கள் பணிவிதைகதளச் பசய்து
பகாண்டிருந்ைார்கள். மகரிஷிகதள! ஸ்ைிரீகளாதல சர்தவஸ்வரனாகிய சிவபபருமான் இவ்வாறு ஆனந்ைப்
படுத்ைப்பட்ைார்.
பார்வைிதைவி பரதமஸ்வரருைன் கூடி மகிழ்ந்ைிருக்கும் தபாது, பார்வைிதைவிதயக் கண்ை வாணாசுரன்
புைல்வியாகிய உதஷ என்பவள் நானும் இவ்வாறு ஒரு நாயகதனாடு தசர்ந்து இந்நைி ைீர த்ைில் கிரீடித்துக்
பகாண்டிருந்ைால் நன்ோயிருக்குதம இவ்வாறு வாழ்தவாதர புண்ணியர்கள் எனக்கு இப்தபறு எப்பபாழுது
கிதைக்கும்? என்று ைனக்குத்ைாதன துக்கித்து, நியமமாகப் பார்வைிதைவிதய வணங்கிப் தபாற்ேி இவ்வதகய
தகாரிக்தகதய ஈதைேச் பசய்து பகாள்ளதவண்டுபமன்று ைீர்மானித்ைாள். அைனால் உதஷ இந்ைிரிய

நிக்கிரகஞ்பசய்து விரைமிருந்து பார்வைிதைவிதய ஆராைித்ைாள். விைர சீதலயாயிருக்கும் உதஷயின்
கருத்தையுணர்ந்ை உமா தைவி உதஷதய தநாக்கி ஓ பாபமற்ேவதள! இந்நைி ைீரத்ைில் அைிசீக்கிரத்ைில்
கணவனுைன் கூடிப் பலவிைமாகச் சுகமனுப்பவிப்பாய்! என்று கூேினாள். உதஷ அதைக்தகட்டு மனத்ைில்
நம்பிக்தக பகாண்டு, ைாதய! நான் மந்ை பாக்கியமுதையவள் எப்பபாழுது கணவனுைன் கூடிச்
சுகமுறுதவன்? அதைக் கூேதவண்டும் என்று தகட்ைாள். அைற்குத் தைவி இது கார்த்ைிதக மாைமல்லவா?
இைன்தமல் ஏழுமாைங்கள் பசன்று தவகாசி மாைத்ைில் சுக்ல பக்ஷத் துவாைசியில் உபவாசமிருந்து
நடுராத்ைிரியில் நித்ைிதர பசய்யும் உன்தன எவன் அநுபவிக்கிோதனா அவதன உன் கணவன் அவனுைதன
சகல சுகங்கதளயும் அனுபவித்து அவனுைதன பசல்லப் தபாகிோய் நீ இளம் பருவத்ைிலிருந்து விஷ்ணு
பக்ைி பசய்து வந்ைால் உனக்கு இத்ைதகய கணவன் தபறு உண்ைாகும் என்று கூேினாள். உதஷ

நாணத்ைால் ைதல குனிந்து நின்ோள். சிேிதுகாலங்கழித்துச் சிவபபருமான் பார்வைி சிவகணங்களுைன்
ைிருக்தகலாய கிரிதய அதைந்ைார். பின்னர் அங்கு வந்ைிருந்ை தைவர்களும் அசுரர்களும் ைத்ைம்
வாகனங்களில் அமர்ந்து ஆகாச மார்க்கமாகத் ைங்கள் வாசுஸ்ைலத்தை அதைந்ைார்கள். சிேிது காலங்
கழித்ைபின்னர் வாணாசுரன் சிவபபருமாதன அதைந்து தககூப்பி நின்று பபருந்துக்கத்தைாடும்
பைய்வகைியாகக் கர்வத்தைாடும் கூேலானான்.

சர்தவஸ்வரா! மதலகதளப்தபால் பூரித்து வலிதமபபற்ேிருக்கும் எனது ஆயிரம் புஜங்கட்கும்
யுத்ைமில்லாைிருத்ைலின் யாது பிரதயாசனம்? இந்ைிரன், அக்கினி யமன் முைலிய அட்ைைிக்குப்
பாலர்கதளயும் பவன்ேிருக்கிதேன். இவர்களில் தைவர்கட்பகல்லாம் அரசனாகிய இந்ைிரதன எனக்கு
கப்பங்கட்ை தவண்டியவனாகவும் பசய்ைிருக்கிதேன். தயாக மாதயகளில் வல்லதஸரந்ைிரிதயயும் என்
ஸ்வாைீன ஞ் பசய்து பகாண்தைன் என் சத்துருக்கள் பிரதயாகிக்கும் பாணங்களால் என் தைாள் ைினவு

எப்பபாழுது ைீரப் தபாகிேது? எப்பபாழுது பபரும்தபார் சம்பவிக்கும்? இவ்விஷயத்தைச் பசால்ல தவண்டும்!
என்று தகட்ைான். அதை சிவபபருமான் தகட்ைது, ஆஹா! இவனுக்கு இவ்வளவு கர்வமிருக்கிேைா? என்று
கருைிச் சினந்து அட்ைகாசஞ்பசய்து, ஓ தைத்ைிய அைமதன! உன் கர்வம் அளவு மீ ேிவிட்ைது உனக்குள்ள
விதசஷ கர்வமானது பங்கப்பைத்ைக்க கடினமான யுத்ைம் விதரவில் சம்பவிக்கப் தபாகிேது.
சத்துருக்களுதைய பாணங்களால் உன் மதலதபான்ே ஆயிரம் தைாள்களும் துண்டிக்கப்பட்டுத் ைீ யிற்
பசாரிந்ை காஷ்ைம் தபால நிலத்ைில் விழுந்து தபாகும் உனது மயூரத்துவஜம் காற்று முைலியன
எதுவுமின்ேி ைானாகதவ ஒடிந்து விழும். அதுதவ பபரும்தபார் நிகழுங்காலம் என்று பைரிந்து பகாள்! அந்ை
யுத்ைத்ைில் நீ சர்வதசனியங்கதளாடும் தைால்வியதைவாய், இப்பபாழுது அம்மயூரத்துவஜம்
நாட்ைப்பட்டுள்ள இைத்ைிற்கு விதரந்து பசல்க நீ இன்னும் ஒரு மதஹாத்பாைத்தையுங் காணப்தபாகிோய்!
என்று கூேினார். வாணாசுரதனா ைிவ்யமான மலர்களால் மகாதைவதன அருச்சித்து தககூப்பி சம்தபா
சங்கர மஹாதைவா! என்று துைித்து விதைபபற்றுத் ைன் ஆயுைச் சாதலதயயதைந்ைான்.
நைந்ைவிருத்ைாந்ைங்கதள குபாண்ைன் என்னும் ைம் மந்ைிரியிைம் பசான்னான் என்னுதைய மயூரத்து வஜம்
உதைந்ைவுைதன எனது தசனியங்களுைன் புேப்பட்டுச் சங்கிராமயாகஞ் பசய்து மாபபரும் யுத்ைத்ைிற்கு நீ
வரச்சித்ைமாக இருக்கதவண்டும் என்று கூேினான். எக்காலத்ைில் எல்லா அஸ்ைிரசஸ்ைிரங்களின்
பிரதயாகத்தையும் அேிந்து எவன் என்தனாடு யுத்ைம் பசய்ய வரப்தபாகிோன்? எப்பபாழுது என் தைாள்கதள
பவட்ைப்தபாகிோன், எப்பபாழுது அவன் ைதலதய நான் பவட்ைப் தபாகிதேன். என்று சிந்ைித்ைபடி காலத்தை
எைிர்ப்பார்த்துக் காத்துக் பகாண்டிருந்ைான்.
இப்படியிருக்தகயில், முன் பார்வைிதைவி வாணபுத்ைிரியான உதஷக்கு வரமளித்ை விைதம தவகாசியும்

வந்ைது. அம்மாைத்ைில் விஷ்ணுபக்ைியுதைய உதஷ ஸ்நானஞ்பசய்து, அணிமணிகளினால் அலங்கரித்துக்
பகாண்டு விஷ்ணுமூர்த்ைிதயப் பூஜித்து மகாராத்ைிரியில் அந்ைப்புரத்ைில் தமாகாவஸ்தைப் பட்டுக்பகாண்டு
படுத்ைிருந்ைாள். அப்பபாழுது கிருஷ்ணபரமாத்மாவின் தபரனாகிய அநிருத்ைன் என்பவன் பார்வைிதைவியின்
தயாகமாதயயால் பிதரதரபிக்கப்பட்ைவனாய் தசாணிைபுரத்தையதைந்து அங்கு உப்பரிதகயில் உேங்கும்
உதஷதயப் பலவந்ைமாய் கனவிதல புணர்ந்து பலவிைமான சுகத்தை அனுபவித்து, நான் இப்பபாழுது
எங்கிருக்கிதேன், எப்படி இங்கு வந்தைன்? என்று துக்கித்துக் பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது மீ ண்டும்
பார்வைிதைவியின் தயாகமாதயயால் துவாரதகயில் பகாண்டுதபாய் விைப்பட்ைான். பின்னர்
உதஷயானவள் சுரைலீதலயால் மனவருத்ைத்துைன் கண்விழித்துப் பார்த்து ைன்தனாடு கூடிமகிழ்ந்ை
ஆைவதன அருகில் காணாமல் ைன் தைாழிகளிைம் பலவிைமாகக் கூேி நான் இந்ைக் கணத்ைிதலதய உயிர்
விடுகிதேன் என்று மூர்ச்சித்து விழுந்ைாள். அதை கண்ைதும் அவள் தைாழியான சித்ைிரதலதக பனிநீர்

முைலியன பைளிந்து தசத்ைிதயாபசாரங்களால் மூர்ச்தச பைளிவிக்க உதஷ எழுந்ைிருந்து முன்பு நைந்ை
விருத்ைாந்ைங்கதள எல்லாம் மதனாகரமான வார்த்தைகளால் பசால்லி ஆனந்ைப்பட்ைாள். பிேகு அவள்
ைன் தைாழிதய தநாக்கி சகிதய! பூர்வத்ைில் ஜகன் மாைாவாகிய பார்வைிதைவியாதர தநாக்கி நான்
விரைமிருந்ை தபாது தைவி மகாையாள பூதையாய், உதஷதய! உன்தன நித்ைிதரயில் வந்து உன்தனாடு
கூடிமகிழ்பவதன உனக்குக் கணவனாவான்! என்று வரம் பகாடுத்ைிருக்கிோள். உன்னுதைய உபாயத்ைால்
ைான் நான் விைிபூர்வமாக அந்நாயகதனயதைய தவண்டும் அவன் எக்குலத்ைவபனன்று அேிந்து
பகாள்ளாவிட்ைாலும் என் மனது அவனால் கவரப்பட்ைது! என்று பசான்னாள்.
சித்ைிரதலதக உதஷதய! நீ பசாப்பனத்ைிற் கண்ைவன் இன்னவபனன நான் அேிதயன். ஆகதவ அவன்
யாபரன்று எவ்வாறு கண்டுபிடிப்தபன்? என்ோள். அைற்கு உதஷ, சகிதய! நீ அவ்வாறு பசால்வாயானால்.
பிேபராருவரால் இது பசய்ய முடியாைது பற்ேி நான் காமதவைதன ைாங்காமல் மடிந்துவிடுதவன் ?
என்ோள். அது உண்தமதய என்று சித்ைிரதலதக உணர்ந்து உதஷதய! நீ எைற்கும் கவதலப்பைாதை.
உன்தனக் கனவிற் புணர்ந்து பசன்ே கணவதன நான் எவ்வதகயிதலனும் ஏழுைினங்களிற் பகாண்டுவந்து
உன்னிைம் தசர்க்கிதேன்! என்று உறுைியாகக் கூேி ைன் மாதயயால் எல்லா அசுரர்கதளயும் துதணயாகக்

கட்டிக் பகாண்டு கனவில் கூடிச்பசன்ே ஆைவதனத் தைடிச் பசன்ோள். கூடி மகிழ்ந்ைவன் அநிருத்ைன்
என்று அேிந்து பகாண்டு, மகா சந்தைாஷத்துைன் நீ ைிருட்டுத்ைனமாய் ஏதைாதவார் உபாயத்ைால் என் பிராண
ரத்ைினமாகவுள்ள உஷா கன்னிதகதய ஸ்பரிசித்து அப்பபாழுதை அவள் உள்ளத்தைக் பகாள்தள
பகாண்ைாய். நீ எந்ை குலத்ைவன் எவ்வமிசத்ைவன் உன் பபயர் யாது? என்று தகட்டு அநிருத்ைனின்
விருத்ைாந்ைங்கதளத் பைரிந்து பகாண்ைாள். எவதன நீங்கி என் தைாழியாகிய உதஷ க்ஷணதநரமும்
பிதழத்ைிருக்க மாட்ைாதளா, அவதனக் பகாண்டு வரத்ைக்க உபாயம் யாபைன்று சிேிது ைன்னுள்தள

தயாசித்துத் ைன் சிதநகிைியான வாணபுத்ைிரியுைன் நல்ல வார்த்தைகள் தபசி ஆனிமாச கிருஷ்ணபக்ஷ
சதுர்த்ைசியில் உைய முகூர்த்ைத்ைில் மதனாதவகத்துைன் க்ஷணப்பபாழுைில் தயாக மாதயயின்
வன்தமயால் ஆகாச மார்க்கமாக துவாரதகதய அதைந்து அந்ைப்புரத்ைிலுள்ள உத்ைியான வனத்ைில் பல
மங்தகயதராடு மதுபானஞ் பசய்து விதளயாடிக் பகாண்டிருக்கும் அநிருத்ைதனக் கண்ைாள். அப்பபாழுது
அநிருத்ைன் மலர்ப்பாயலும் பஞ்சதணயுமுதைய ைன் சப்ரகூை மஞ்சத்ைில் ஏேினான்.
சித்ைிரதலதக அதைக் கண்டு அங்கிருப்பவதரயும் அநிருத்ைிதனயும் ைனது மாயா சக்ைியால்
ஒன்றுமுணராைவர்களாகச் பசய்து அநிருத்ைதனக் கட்டிலுைன் தூக்கித் ைன் சிரதமல் தவத்துக்பகாண்டு

வானபவளியில் பேந்ைாள். காம மயக்கத்ைால் ஒன்றுமுணராது பலவிைமான சிங்கார பாவங்கதளப் பித்ைம்
பிடித்ைவள் தபாலச் பசய்து பகாண்டிருக்கும் உஷா கன்னிதகயிருக்குஞ் தசாணிைபுரத்தை வினாடியிற்
தசர்ந்ைாள். சித்ைிரதலதகயால் இவ்வண்ணங் பகாண்டு வரப்பட்ை அநிருத்ைதனக் கண்ைதும் உதஷ
ஆனந்ைப் பரவசமதைந்ைாள் வலிதமமிக்க அசுரர்களாற் காக்கப்பட்டிருக்கும் அந்ைப்புரத்ைில் உதஷ
அநிருத்ைதனாடு பலவாோகவும் கூடிக்குலாவிக் கிரீடித்துக் பகாண்டிருந்ைாள். அப்பகுைியில் ஆயுைங்கள்
ைாங்கிக் காவல் பசய்யும் அசுரர்கள் அங்தக நைக்கும் இங்கிைங்களால் ைங்களுக்குள் சந்தைகித்து
உதஷயின் நைத்தைதயக் கண்டு பிடித்ைார்கள். அைி ைிவ்விய தைகமும் இளம் பருவமும் கண்களுக்கு
ரம்மியமான அழகும் யுத்ைப் பிரீைியும் ைீரமுமுதைய ஒரு மனிைன் நம்முதைய வாணாசுர புத்ைிரியுைன்
அந்ைப்புரத்ைில் இருக்கிோன் என்று நன்ோகத் பைரிந்து பகாண்டு மாவலியின் புத்ைிரனும் ைங்கள்
ராஜனுமாகிய வாணாசுரனிைம் ஓடிச் பசன்று மன்னவதர! எங்களாற் காக்கப்பட்டிருக்கும் அந்ைப்புரத்ைில்
மகாபலசாலியாகிய ைங்கள் புத்ைிரிதய பலாத்காரமாக எவதனா ஒருவன் சுவாைீன ஞ் பசய்து பகாண்டு
அங்தகதய வாழ்ந்ைிருக்கிோன். ைாங்கதள தபாய் அவதனக் காணலாம்! என்று கூேினார்கள். அவ்வாறு
கூேிய அந்ைப்புர துவாரபாலகர்களின் வார்த்தைதயக் தகட்ைதும் வாணாசுரன் அளவு கைந்ை ஆத்ைிரம்
பகாண்டு உதஷயின் அந்ைப்புரத்ைிற்கு விதரந்து பசன்ோன். அங்கு நீ லதமகம் தபான்ே நிேமும் வாலிப
வயதுமுதைய அநிருத்ைதனக் கண்டு ஆச்சரியமும், குதராைமும், குதராைத்ைாற் சிரிப்பும் பகாண்டு இவன்
எவ்வளவு தபரழகுதையவன்? எவ்வளவு தைரியசாலி?இவன் என் குல கவுரவத்தையும் என் வமிசத்தையும்
என் குமாரத்ைிதயயுங் பகாடுத்து பலர் நதகக்கச் பசய்ைானன்தோ? என்று கருைி ைன் வரர்கதள
ீ
வருவித்து,
நீங்கள் துன்மார்க்க சம்பன்னனான இவதன உைதன அஸ்ைிர சஸ்ைிரங்களால் நறுக்கி பாசத்ைாற்கட்டிக்
காராக்கிரகத்ைிற் சிதே பசய்து காலம் வருமளவும ஓடிப்தபாக பவாட்ைாமல் காவல் புரியுங்கள்! என்று

கூேினான். வாணவரர்களின்
ீ
ஒரு லக்ஷம் தபர் அதநக ஆயுைங்கதளத் ைாங்கி அநிருத்ைதனப் பிடித்து வரச்
பசன்ோர்கள். அதைக் கண்ைதும் அநிருத்ைன் கர்ச்சித்து அந்ைப்புர வாயிற்படியிலிருந்ை ஒரு கம்பத்தைப்
பிடுங்கி எடுத்துக் பகாண்டு தபார் பசய்யப் புேப்பட்ைான். அக்தகாலமானது இயமன் வச்சிராயுைம் ஏந்ைி
நிற்பது தபாலிருந்ைது உைதன அநிருத்ைன் அவ்வரர்கதளபயல்லாங்
ீ
பகான்றுவிட்டு மீ ண்டும் அந்ைப்புர
மதைந்து உதஷயுைன் தசர்ந்ைிருந்ைான்.
முனிசிதரஷ்ைர்கதள! தகாபத்ைால் உைிரம் தபாலச் பசந்நிேம் வாய்ந்ை பரந்ை கண்கதளயுதைய அநிருத்ைன்
அவ்வரர்கதளபயல்லாங்
ீ
பகான்ே பசய்ைிதய வாணாசுரன் அேிந்ைதும் பபருங் தகாபங் பகாண்டு ைன்
மந்ைிரியான குபாண்ைதனக் கூவியதழத்து நீ லக்ஷம் குைிதர வரர்களுைன்
ீ
தபாய் மகா

பராக்கிரமசாலியான அத்ைீ தயாதனாடு பைாந்ை யுத்ைஞ் பசய்து பஜயித்து வர தவண்டும்! என்று
கட்ைதளயிட்ைான். குபாண்ைன் அவ்வண்ணதம பபருஞ்தசதனயுைன் அநிருந்ைன் மீ து தபாருக்குச் பசன்று
அவதன எைிர்த்துப் தபார் பசய்ைான். அநிருத்ைன் அந்ை யுத்ைத்ைில் ைனக்குக் கிதைத்ை ஒரு கட்கத்ைால்
அவர்களில் அதநகதரக் பகான்ோன் சிலர் ஓடிப் தபானார்கள். அதை வாணாசுரன் அேிந்ைதும் பிரளய
காலாக்கினி தபான்ே சுவாதலதயயுதைய ஒரு சக்ைிதய அநிருத்ைன் மீ து பிரதயாகித்ைான். அநிருத்ைதனா
அச்சக்ைிதய விதளயாட்ைாகப் பிடித்துக் பகாண்டு, அச்சக்ைியாதலதய வாணாசுரதன யடித்ைான் வாணன்

அவ்வடியால் இரை நிழலில் மூர்ச்சித்து விழுந்ைான். பிேகு ைன் மந்ைிரி குபாண்ைன் பசய்ை
தசத்ைிதயாபசாரங்களால் மூர்ச்தசத் பைளிந்து எழுந்ைிருந்ைான். அவதன அசுரர்கள் உபசாரஞ் பசய்து
பகாண்டு தபானார்கள். அநிருத்ைன் சிேிதுஞ் சலியாது நின்ோன். அவ்வநிருத்ைனது பராக்கிரமத்தை
வாணனுதைய மந்ைிரியின் தசதனகதளக்கண்டு இவதனாடு நியாயமாகப் தபார் பசய்ைால் காரியங்
தககூைாது கபைமார்க்கமாகதவ பவல்ல தவண்டும் என்று ைீர்மானித்து பலவிைமான

அஸ்ைிரசஸ்ைிரங்களால் துன்புறுத்ைி வஞ்சகமாக வரர்கள்
ீ
அதநகர் முன்னும் பின்னும் நின்று அவதன
நாகாஸ்ைிரத்ைால் கட்டி வாணாசுரனிைம் இழுத்துக் பகாண்டு தபாய்க் காட்டினார்கள்.
வாணன் கடுங் தகாபங் பகாண்டு இவன் ைமது குலத்துக்கு அவமானம் விதளத்ைவன்? இவதனச்
சிரச்தசைஞ் பசய்யுங்கள் இவனுைதலத் துண்ைந் துண்ைமாகச் பசய்து அசுரர்கள் உண்ணும் படிக் பகாடுத்து
விடுங்கள், அல்லது நரிகளுக்காவது இதரயாக்குங்கள் அல்லது இவதன ஆழமான பாழுங்கிணற்ேினுள்
ைள்ளுங்கள்! என்று மிகக்தகாபத்தைாடு கூேினான். அதைக் தகட்ைதும் மந்ைிரி குபாண்ைன் மகா
ைர்மபுத்ைியுைன் ைதலவதன! இப்பபாழுது ைாங்கள் தகாபசாந்ைமாக தவண்டும், இவதன நாம் இப்படிக்
பகால்தவாமாயின் நம்முதைய உயிதர பகான்ேவர்களாதவாம். இவன் பராக்கிரமத்ைால் விஷ்ணுவுக்கு
சமானனாகவுஞ் சிவகைாக்ஷத்தைப் பபற்ேவனாகவும் இருக்கிோன். இவ்வளவு கஷ்ைத்ைில் அகப்பட்டுக்
பகாண்டும் வரத்துைன்
ீ
விளங்குகிோதனயன்ேி மனம் வருந்ைவில்தலதய? மகா சர்ப்பங்களால்
கடிக்கப்பட்டிருக்கும் இவன் பலபராக்கிரம சாலிகளாகிய நம்தமதய ஒரு துருணமாக நிதனக்கிோன் என்று
கூேி, அநிருத்ைதனப் பார்த்து நீ யாவன்? எக்குலத்ைினன்! எந்ை உபாயத்ைால் இங்கு வந்ைாய்? ஓ துராசார
சம்பன்னா! ஓ நராைமா! தைத்ைிய ராஜனாகிய வாணாசுரதனத் தைாத்ைிரஞ்பசய் நமஸ்காரஞ்பசய். அடிக்கடி
நான் உங்களால் பசயிக்கப்பட்தைன் என்று பசால்லிக் பகாள். இவ்வாறு பசய்வாயானால் நீ
கட்டுத்ைதளயிலிருந்து நீக்கப்படுவாய்! என்று கூேினான். ஆனால் அநிருத்ைதனா, அைா தைத்ைியாைமா!
பரபிண்தைாப ஜீவிகா! நிசாசரா துராசார சம்பன்னா! க்ஷத்ைிரிய ைருமத்தை அேியாமல் என்தனக் தகட்டுக்
பகாள்ளும்படி நீ கூறுகிோய்! சூரனுக்கு மரணத்தைக் காட்டிலும் அவமானமும் தைால்வியும்
புேங்பகாடுத்ைலுஞ் சிேந்ைதவயன்று வணாக
ீ
அபகீ ர்த்ைிதயத் தைடிக் பகாள்வதைக் காட்டிலும்

தநர்முகமாக நின்று தபார் புரிந்து உயிர் துேத்ைதல புகதழத்ைரும். இழிவான வார்த்தைகள் கூேி உன்தன
தவண்டிக்பகாண்டு உலகத்ைில் உயிர் வாழ தவண்டுபமன்னுங் கருத்து எனக்கில்தல. இப்படி
இழிவதைவதைக் காட்டிலும் மரணமாவது ஸந்நியாசமாவது பபறுவதை உசிைம் உனக்குப் தபசத்
பைரியாவிட்ைால் ஊதமதபால் ஒன்றும் பசால்லாமல் இரு அதநக ராக்ஷஸர்களும் ைிரிதலாகங்களும்
எப்பபாழுதும் என் பாட்ைனுக்குப் பணி பசய்து துைிப்பவர்களாக இருக்கிோர்கள். அவ்வதகய
வமிசத்ைவனான நாதனா அறுத்பைேியப்பட்ை தககளாகிய வனத்ைிற் சஞ்சரிக்கும் சிங்கம் தபான்ே சுத்ை
வரபனன்ேேிந்து
ீ
தகாள்! என்று கூேினான். வாணாசுரன் மந்ைிரியின் வார்த்தைகளால் அநிருத்ைதனக்
பகால்லாமல் அந்ைப்புரத்தையதைந்து, வரபானஞ்
ீ
பசய்ைிருந்ைான்.
அநிருத்ைன் மகா விஷத்தையுதைய நாகாஸ்ைிரத்ைால் கட்ைப்பட்டுத் ைன் மனதை உதஷயினிைத்ைில்
பசலுத்ைித் ைன் இஷ்ைதைவதையான பார்வைிதயத் ைியானித்துக் ைாதய! நான் நாகாஸ்ைிரத்ைால்
கட்ைப்பட்டு அைனாற் கடிக்கப்பட்டிருக்கிதேன். உன் பக்ைர்களுக்குத் துதவஷிகளிைத்ைில் உனக்கு
தராஷமிருந்ைால் விதரவாக வந்து என்தனக் காக்கதவண்டும் என்று துைித்ைான். அைனால் பார்வைிதைவி
கருமதல தபான்ே வடிவுைன் வந்து ஆனிமாை கிருஷ்ண சதுர்ைசியில் நடுராத்ைிரியில்
அநிருத்ைதனயதைந்து ைன் வலிதம பபாருந்ைிய தகமுஷ்டியால் நாகாஸ்ைிரத்தை உதைத்து, அந்ை
அஸ்ைிரத்தைப் பஸ்பஞ் பசய்து, அவன் துயர்ைீர் த்து அந்ைப்புரத்ைில் உதஷயிைம் அவதனச் தசர்த்து விட்டு
அந்ைர்த்ைானமானாள். அநிருத்ைன் சந்தைாஷத்துைன் வாணாபுத்ைிரிதயக்கூடி இச்தசப்படிபயல்லாம்
மகிழ்ந்ைிருந்ைான். அங்கிருக்கும் ஸ்ைிரீ ஜனங்கள் அவன் பட்ை கஷ்ைங்கதளக் கருைித் துக்கித்ைனர்.

இவ்விஷயங்கதளபயல்லாந் துவாரகபுரியில் இருக்குங் கிருஷ்ணமூர்த்ைி நாரை முனிவரால் தகள்வியுற்று
பிரத்யும்னன் பலராமன் முைலிய வரர்களுைன்
ீ
எண்ணிேந்ை தசதனகதளக் கூட்டிக் பகாண்டு உைதன
தசாணிைபுரிதய அதைந்ைார். அக்கினி, யமன், சிவபபருமான் மூன்று சிரங்கள் மூன்று கால்கதளாடுங் கூடிய
சுரன், குமாரக்கைவுள்; பிரமைகணங்கள் மகா பயங்கரமான சத்துருக்களின் வரத்தைக்
ீ
பகாள்ளத்ைக்க ைிகம்பர
ஸ்ைீ ரிகள்(நிர்வாணப் பபண்கள்) முைலானவர்கதளாடு பசன்று மாபபரும் யுத்ைம் புரிந்து இறுைியில்
வாணாசுரனுைன் தபார் புரிந்ைனர். பின்னர் மதஹசுவர சம்பந்ைமான ஜ்வரங்கட்கும் தபார் நிகழ்ந்ைன.

வாணன் கிருஷ்ணமூர்த்ைிதய எைிர்த்துத் ைன் மந்ைிரி முைலான எண்ணிேந்ை தசதனயுைன் தபார் புரிந்து
ைன் தசனியங்கள் யாவுமழியப் பபற்று இறுைியில் கண்ணனால் விைப்பட்ை சுைர்சனத்ைால் ைனது ஈராயிரம்
புயங்களும் அறுபட்ைான். கிருஷ்ணன் வாணன் சிரத்தைக் பகாய்ய தவண்டுபமனக் கருதும் தபாது,
சிவபபருமான் கண்ணதனப் பலவாறு சந்தைாஷிக்கச் பசய்து அவதனக் பகால்ல தவண்ைாம்.
இதுவதரயில் பசய்ைது தபாதும் உன் சுைரிசனத்தை வருவித்துக்பகாள். இச்சுைரி சனத்தைப் பூர்வகாலத்ைில்
உனக்கு நான் பகாடுத்தைன் நீத ய ஜயமுற்ோய், நீ தயாகவான், பக்ைிப் பிரியன் ஷட்குதணசுவரிய

சம்பன்னனாகி யாவருக்கும் நன்தம பசய்யக் கருதுகிோய்! வாணனுக்கு மிருத்யு பயமின்ேி வரங்
பகாடுத்ைிருக்கிதேன். நீ அவதனச் சங்கரிக்காவிடின் என் பசால்தலக் காப்பாய் என்று கூேினார். அதைக்
தகட்டு கிருஷ்ணமூர்த்ைி ைன் சக்கிராயுைத்தை வருவித்துக் பகாண்டு ைன் தைகத்ைில் சிேிதுங்காயமின்ேி
ஜயமதைந்து ைன் தபரனாகிய அநிருத்ைதனயும் அவன் காைல் நாயகியான உதஷதயயும் ஆசீர்வைித்து
அதழத்துக் பகாண்டு இரத்ைினம் முைலியவற்தேக் பகாள்தள பகாண்டு உதஷயின் பிரியமுள்ள
தைாழியாகிய சித்ைிரதலதகதயயும் கூட்டிக் பகாண்டு கிளம்பினார். ைன் வாகனமான கருைதன விடுத்து
ஓரிைத்ைில் ஏேித் துவாரகாபுரிதய யதைந்து சந்தைாஷமாக வற்ேிருந்ைார்.
ீ
கிருஷ்ணன் பசன்ே பிேகு ரக்ைமயமான தைகத்துைன் துக்கித்துக் பகாண்டிருக்கும் வாணதன நந்ைிபகவான்
பார்த்து நீ வருந்ைற்க சிவபபருமான் சன்னைியில் நிருத்மதகாற்சவஞ் பசய்க! என்று கூேினார். வாணன்
அவ்வாதே நைனம் பசய்யக் கருைி ைன் இரண்டு கரங்கதளாடு நின்று உவலிற்பட்ை காயங்களால்
உைிரபமாழுக்கி பூமிதய நதனத்து பிரத்ைியாலீை முைலிய நால்வதக நிதலயினின்று புருவ
முைலியவற்ேின் பசயல்களாகிய அபிநயங்களதமய ஸஹஸ்ர சிரக்கம்பனஞ் பசய்து அதநக முதே
பிரத்ைியான ீஞ் பசய்து பலவிைமாகச் சுழன்று சிவபபருமான் கிருதப பசய்யுமாறு நைனமாடினான்.
அன்பர்களிைத்ைில் அைிக விசுவாசமும் நைன கீ ைங்களின் தபரானந்ைமுமுதைய சிவபபருமான் அவ்வாணன்
பசய்ை நிருத்ைத்ைிற்கு ஆனந்ை மிகுந்து வாணாசுரா! உன் கருத்ைிற்கிதசந்ை வரம் ஏதைனுங் தகாருக,
எனக்தகட்ைார். வாணன் சிவபபருமாதனப் பணிந்து, சுவாமி! என் தைாளிலுள்ள காயங்கள் நீங்க தவண்டும்
அழிவில்லாை காணாபத்ைியத்தை எனக்குக் பகாடுத்ைருள தவண்டும். இச்தசாணிைபுரியின் இராசிகத்ைிற்கு
என் குமாரத்ைியின் கணவனாகிய அநிருத்ைனது புைல்வன் அரசனாகதவண்டும் எனக்குத் தைவர்களுைன்
விதராைமில்லாைிருக்கவும் கல்பாந்ைத்ைில் விஷ்ணுமூர்த்ைியால் எனக்கு மரணமுண்ைாகவும்,
இராக்ஷஸத்துவம், எப்பபாழுதும் இல்லாைிருக்கவும் விஷ்ணு ஆராைதன எனக்கு எப்பபாழுதும் இருக்கவும்,
சர்வஜனமித்ைிரத்துவமும் தவண்டும்! என்று தகாரினான்.
சிவபபருமான், அவ்வாதேயாகுக பவன்று வரமளித்து அந்ைர்த்ைானமாயினர் பின்னர் வாணாசுரன்
சிவகணத்ைதலவர்களில் ஒருவனாயினான். அவன் குமாரி உதஷயினிைம் விஸ்வஜித் என்னும்
பபயதரயுதைய ஒரு புத்ைிரன் தைான்ேினான். கிருஷ்ணமூர்த்ைியின் விருப்பத்ைின்படி குபாண்ைன் முைலிய
மந்ைிரிகள் விஸ்வஜித்தை அரசனாக்கினார். அவ்வமிசத்ைில் கல் பாந்ைவதரயில் பிேந்ைவர்களும்

பிேப்பவர்களும் உதஷயும் சித்ைிரதலதகயும் விஸ்வஜித்தும் சிவபபருமானுதைய ைிருவடிநிழதல
அதைவார்கள். இவ்வண்ணமாக உலகத்ைிலுள்ள சகல குருவிற்குஞ் சற்குருவாய் சூலபாணியாய்
மன்மைபனன்னும் வனத்ைிற்கு அக்கின ீ வடிவமாய் விளங்கும் ைிரிதநத்ைிரைரனாகிய சிவபபருமானின்
சரித்ைிரத்தை என் புத்ைிக் பகட்டியவதரயில் பபரிதயார்களாற் தகள்விப்பட்ைபடி உங்களுக்குச் பசான்தனன்.
இச்சரிைத்ைால் காரியங்கதளயும் நைத்துவபரன்று உணரதவண்டு ம். சிவமும் சக்ைியும், பூவுமணமும்;
மணியுபமாலியும்; ைீயு ம் உஷ்ணமும் நீரு ந்ைட்பமும் தபால அதபைமாக விளங்குவர். இவ்வாறு சூைமுனிவர்
சவுனகாைி முனிவர்கதள தநாக்கி கூேினார்.
8. காமத்ைின் கதை
சவுனகாைி முனிவர்கள் சூைமுனிவதர தநாக்கி சுவாமி காமமாகிய வனத்ைிற்கு அக்கினி தபான்ே
சிவபபருமானும் காம இச்தசக்கு ஆளானார் என்றுத் ைாங்கள் கூேியது மிகவும் ஆச்சரியகரமாயிருக்கிேது!
ஆைலின் சிவபபருமாதனயும் தமாகிக்கச் பசய்ய வல்ல காமம் எத்ைன்தமயது? ஆகாயம் வாயு அக்கினி,
ஜலம், பிருைிவி, புத்ைி, மனம், சித்ைம், அகங்காரம் முைலியன யாவும் பிரகிருைியால் உண்ைாயின என்றும்,
புருஷன் அங்குஷ்ைமாத்ைிரப் பிராமணமாக விளங்குகிோன் என்றும் தகட்டிருக்கிதோம், இவ்விஷயம்

எங்களுக்குச் சந்தைகமாயிருப்பைால் எங்களுக்கு நன்கு விளங்கும்படி கூேியருள தவண்டும்! என்று
தகட்ைார்கள். சூை முனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார். மகரிஷிகதள! அளவிேந்ை தைஜதஸாடு கூடிய
வியாஸபகவான் பசால்லிய வண்ணதம உங்களுக்குச் பசால்கிதேன்? தகளுங்கள் காமத்ைின் பசாரூபமானது
பிரம்ம, விஷ்ணு ருத்ைிராைிகளின் பசாரூபமாக இருப்பதும் எல்லா ஜீவ பூைங்களுக்கும் ஆத்ம ஸ்வரூபமாக
இருப்பதும், ஸாத்வகம்
ீ
ராஜஸம் ைாமஸம் என்னும் முக்குணங்களுதையதும், பிரபஞ்ச ரூபமாகப்

பரிணமித்ைிருப்பது, அது ைன்தனக் காட்டிலும் விரும்பத்ைக்கது பிேிபைான்றுமில்லாைதுமாக விளங்கும்
சிவபபருமான் நிஷ்காமமாய் விளங்குதகயில், காமமானது இல்லாைைாக முடியும். சிவபபருமானும்
விஷ்ணுவும்; பிரம்மனும், சூரியனும்; சந்ைிரனும் காமபசாரூபிகளல்லர் எதை அவலம், பித்து, ஸ்நானம்,
ைியானம்; தயாகம்; இயமம்; ைானம்; தவைபாைம்; ஸ்மிருைி; விசுத்ைி; பரபீதை; சுவர்க்கம்; தமாக்ஷம் சிதநகம்
விதராைம் முைலியனவும் தைவர்களின் அஷ்ைதயானிகள் மானிைதயானி பசு, பக்ஷி மிருகங்களின் ஐவதக
தயானிகள் ஆகக்கூடிய பைிபனாரு தயானிகளில் பிேந்ைனவும் பிேக்கின்ேனவும் பிேப்பனவுமாக யாவும்
உண்ைாயினதவா அதுதவ காமம் என்பைாகும். ஆைலின் அவ்வதகய காமத்ைினாதலதய யாவுந்தைான்ேிப்
பபருகி நசிக்கின்ேன பலவிை தயானி தபைமான அன்னிதயான்னிய புத்ைியுதைய ைம்பைிகளுக்குச் சிரமமாக
உண்ைாகும். இச்சாதபைத்ைால் காமம் பல ைிேப்படும் அஃபைவ்வாபேனில் பிேப்பும் இேப்புமுதைய

சம்சாரத்ைில் சப்ைாைிகளாயிருக்கும் விஷயங்களால் நிஸ்ஸாரமான சமுசார சுகத்ைால் நான் பிரமன் யான் ,
உதபந்ைிரன்; நான் உருத்ைிரன்; தைவன்; ைானவன்; சுகவான்; கந்ைர்வன் மனுஷன் பந்து; மித்ைிரன். ஆசாரியன்
ரக்ஷணகர்த்ைா பசய்பவன், பகாதையாளி குரு. கற்பகவிருக்ஷம், அண்ணன், ைந்தை ைாய்; யமன் என்று
பசால்லிக்பகாண்டு நரகபாதையின்ேிச் பசார்க்கப் பிராப்ைியுண்ைாக தவண்டும் என்ேிது தபான்ே
இச்சாவிதசஷம் பலவிைமாக விளங்கும் காமத்ைின் குணத்தை இவ்வளபவன்றும் இத்ைதகய பைன்றுஞ்
பசால்ல ஒருவராலும் முடியாது.
முனிவர்கதள! இந்ைிரியாைி ைத்துவங்களுக்குப் பரமாயிருப்பதும் பூைங்கட்பகல்லாம்
அந்ைர்யாமியாயிருப்பதும் புத்ைியினால் மட்டுதம உணரத்ைக்கதும் ஸ்பரிசத்ைால் அனுபவிக்கத் ைக்கதும்
ஆனந்ைங்களுக்பகல்லாம் ஆனந்ைமானதும் அமிர்ைமானதுமாக விளங்குவது பரம்பபாருள், சூரிய
சந்ைிராக்கினிகளின் தைஜஸ் எத்தைஜஸின் முன் இல்லாது மழுங்குதமா, எப்பபாருளால்

எல்லாவிகாரங்களும், சூரிய சந்ைிர, அக்கினி, பிரமன், விஷ்ணு. வாைியர் மனுஷர், மிருக பசு, பக்ஷியாைிகளும்
பிேந்ைிேப்பதரா, அப்பபாருதள பரம்பபாருள் அப்பபாருதளப் பரமாத்மா என்றும் பரமசிவம் என்றுங் கூறுவர்.
அப்பரம்பபாருளாதலதய உண்ைாகும் விகாரமானது காமம் என்று பசால்லப்படுகிேது சாக்கிர பசாப்பனாைி
அவஸ்தைகதளயுற்ேவரிைத்பைல்லாம் இருந்து எல்லாக் காரியங்கதளயுஞ் பசய்யும் அப்பபாருதள பரம்
பபாருள். இவ்வாறு சர்தவஸ்வரனால் பசய்யப்பட்ைக் காரியத்ைிற்கு காமம் என்று பபயர். சக்ைி
சக்ைிமானாகிய இவ்விருவராதலதய பிரபஞ்சமானது சிருஷ்டிக்கப் படுகிேது. பிரியமும் அப்பிரியமுமான
வார்த்தைகளும் ஸ்பரிசமும் ரூபமும் ரசமும், கந்ைமும் எவன் அேிகின்ோதனா எவன் ஹிரண்ய கர்ப்ப
பிபீல ிகாைி ப்ரியந்ைம் ைாதன விளங்குகிோதனா அவதன பரமாத்மா அவதன பசய்பவனும் பசய்பபாருளும்
என்று நூல்கள் கூறும் காரியங்கபளல்லாம் இறுைியில் அழிவுறுமாயினும் அவற்தேபயல்லாஞ் பசய்து
வரும் பரமாத்மா ஒரு காலத்தும் நசிக்க மாட்ைார். சித்ைிர தவதலக்காரன் பலவிைமாக பசயல்கதளச்
பசய்யுமாறு சர்தவஸ்வரன் ஒருவனாயிருந்து பல காரியங்கதளச் பசய்து வருகிோன். சர்தவஸ்வரன்
ஒருவனாயிருந்து பல காரியங்கதளச் பசய்துவருவதை உலகினர் உணராது பலர் பலப்பல காரியங்கதளச்
பசய்வைாகக் கூறுகின்ேனர். சுதயச்தசயால் எல்லாக் காரியங்களுக்குங் கர்த்ைாவாக விளங்குபவன்
சிவபபருமான் ஒருவதர! உலகத்ைிலிருக்கும் எல்லாப் பபாருள்களும் சர்தவஸ்வர ஸ்வரூபதமபயன்று
நிதனக்க தவண்டும் இவ்வாறு சர்தவஸ்வரன் உலக ஸ்வரூபியாயுள்ளவன் ைனக்குத் ைாதன பைரிந்து
பகாள்ளத் ைக்கவன். பரைத்வஸ்வரூபன் அவ்வதகய சர்தவஸ்வரனாதலதய இவ்வுலகத்ைில் காமமும்
ஞானமும் பிேந்ைன. சங்கல்பத்ைாதலதய தைான்ேியகாமபமன்றுங் கூேப்படுவன் பவண்ணிேம் சதுர்புஜம்
மதனாகரம் சங்கு சக்கரைரருமாய் நான்கு முங்களுைன் விதலயுயர்ந்ை இரத்ைின சுவர்ண புஷ்பங்களால்

அலங்கரிப்பட்டு சரஸ்வைி இரைி முைலியவர்களுைன் பிரீைி, கீ ர்த்ைி, சாந்ைி, புஷ்டி, துஷ்டிகதளாடும் கருைனுங்
கூடிக் கிருையுகத்ைில் பிரத்யும்னன் எனப் புருஷனாகப் பிேந்ைான்.
இலக்குமி சதமைனாகத் ைிருப்பாற்கைலில் ஆைிதசஷன் மீ து தயாக நித்ைிதர பசய்யும் விஷ்ணுமூர்த்ைிக்குப்
புத்ைிரனாகத் தைான்ேிய அக்காமதன உலகங்கட்பகல்லாம் பிரியவானாகி பூர்ணச்சந்ைிரன் தபான்ே முகமும் ,

சாமவர்ணமும், ைிவ்விய காந்ைிதயயுதைய தநத்ைிரங்களும், வதளந்ை ைதலமயிரும், பபான்னாற் பசய்ை
நவரத்ைிரனங்களிதழத்ை ஆபரணங்களும், பாசாங்குசங்களும் பபற்று மன்மைபனன்றும் பபயருைன்
தைான்ேினான். அவதனத் தைவர்கள் யாவரும் சமீ பித்துக் பிரார்த்ைித்துக் தகலாச சிகரத்ைில் சந்ைிரப்பிரதப
என்னும் பட்ைணத்ைில் தயாக நிஷ்தையில் இருக்கும் சிவபபருமாதன எவ்வதகயிதலனும் தமாகிக்கச்
பசய்ய தவண்டும்! என்று கூேினார்கள். மன்மைன் உைதன உம்பர் தவண்டுதகாளுக்கிரங்கி அங்கிருந்து

புேப்பட்டு அதநகவிை மதுர சங்கீ ைத் பைானிகளுைன் புஷ்பபாணங்கதளத் ைாங்கி சிவபபருமாதனயதைந்து
நீ யார்! என்று தகட்ைான். சிவபபருமான் மன்மைதன தநாக்கி, நீ யார்! என்று தகட்ைார். நான் காமன்!
என்ோன் மன்மைன். யாது கூேிதன? என்று மீ ண்டும் இதேவன் தகட்ைார். அைற்கு மன்மைன் நீ
என்தனயேியாயா? அேியாயாகில் அேிவிக்கிதேன் என்ோன். அவதனப் பார்த்து சிவபபருமான். இங்கு நீ
யாது காரணமாக வந்ைாய்? என்று வினவினார். அைற்கு மன்மைன் உன்தன தமாகிக்கச் பசய்ய வந்தைன்
என்ோன் எைனால் தமாகிக்கச் பசய்வாய்? என்ோர் சிவபபருமான். பலத்ைாற் பசய்தவன், என்ோன் மன்மைன்.
உவக்கவ்வளவு பலமுண்ைா என்ோர். இதைா பாணங்களாகிய மலர்கதளப்பார் என்று மன்மைன் ைன் புஷ்ப
பாணங்களால் இதேவதன தமாகிப்பிக்க முயன்ோன். அப்பபாழுது சிவனாரின் பநற்ேிக் கண்ணினின்றுந்
தைான்ேிய அக்கினி ஜ்வாதலயால் மன்மைன் சாம்பலானான். அவ்வாறு மன்மைன் மடிந்ைைால் அவன்
மதனவியான இரைி சிவபபருமாதன தவண்டினாள். சிவபபருமான் நீ துவாபரயுக முடிவில் மயன்

என்பவனுக்குப் புத்ைிரியாகப் பிேப்பாய்; சம்பரன் உன்தனக் பகாண்டுதபாவான் அப்பபாழுது பிரத்யும்னன்
என்னும் பபயரில் பிேந்ைிருக்கும் மன்மைன் அவதனச்சங்கரித்து உன்தன மதனவியாகக் பகாள்வான்
என்று வரங்பகாடுத்ைார் இது நிற்க.
முனிவர்கதள! சிவபபருமானது ைீ விழியாற் சாம்பராக்கப்பட்ை மன்மைன் துவாரகாபுரியில்
கிருஷ்ணமூர்த்ைியின் இல்லத்ைில் பிரத்யும்னன் என்னும் குழந்தையாகப் பிேந்ைான். இரைியும் மயன்
புத்ைிரியாகப் பிேந்து மாயாவைி என்னும் பபயருைன் தபரழகியாக வளர்ந்து பகாண்டிருந்ைாள். அவதளக்
கண்ை சம்பரன் அவளது அழகுக்கு மனமகிழ்ந்து மதனவியாகச் பசய்து பகாள்ளக் கருைித்ைன் நகரத்ைிற்கு
அவதளத் தூக்கிக் பகாண்டு தபாய் தபாஷித்து வந்ைான். இவ்வாேிருக்கும் தபாது சம்பரன்

பிரத்யும்னதனயுங் பகாண்டு தபாய் மாயாவைியிைம் விட்டு வளர்க்கச் பசான்னான். அவளும் அன்புைன்
வளர்த்ைாள் பின்னர் சம்பரனுக்கும் பிரத்யும்னனுக்கும் தபார் நிகழ்ந்ைது. அைில் சம்பரதன பிரத்யும்னன்
பகான்று பூர்வம் சிவப்பிரசாைப்படி மாயாவைிதய மதனவியாக்கிக் பகாண்டு சம்பராரி என்னும் பபயர்
பபற்று மாயாவைிதய அதழத்துக் பகாண்டு துவாரதகதய அதைந்ைான். சம்பரன் ராஜ்ஜீய முழுவதையும்
ைன் ைந்தையான கிருஷ்ணமூர்த்ைியின் கிருதபயில் அங்கிருந்ை படிதய பரிபாலித்துக் பகாண்டிருந்ைான்.
துவாரகாபுரியில் உத்ைியான வனத்ைில் ஒரு காலத்ைில் விதநாைாற்புைமாக மதனவியுைன் கூடிக்குலாவிக்
பகாண்டிருந்ை பிரத்யும்னதன சும்பன் என்பவன் பிடித்துக் பகாண்டு தபாய்த் ைன் ைதமயனாகிய
நிசும்பனிைம் விட்டு, இப்பசுதவ நீ பக்ஷணஞ் பசய்க என்ோன். நிசும்பன் ைன் ைம்பி பகாடுத்ை இதரதய
ஆகாயமார்க்கமாக பநடுந்தூரங் கிளம்பி அங்தக விட்ைான். பிரத்யும்னன் பைய்வதயாகத்ைால்

வாயுவசமுற்று சும்பன் ப்வணத்ைிலிருக்கும் ஒரு பர்வைத்துச்சியில் விழுந்து மூர்ச்சித்துச் சிேிது தநரத்ைில்
பைளிந்து எழுந்ைான் அவ்வுத்யானத்ைில் உலாவிக்பகாண்டிருந்ை சும்பபுத்ைிரியாகிய லக்ஷ்மி என்னும்
கன்னிதகதயக் தகப்பற்ேி க்ஷத்ைிரிய ைர்மமாகிய காந்ைர்வ மணத்ைால் அவதளாடு கூடிக் கலந்ைான்.
இச்பசய்ைிதயயுணர்ந்ை சும்பன் இருவதரயும் நாகாஸ்ைிரங்களால் கட்டி விந்ைகிரியின் உச்சியில் தவத்துக்
கதைசியில் இமாசலத்ைிலுள்ள விைஸ்ைாநைி ைீரத்ைில் வஜ்ர பஞ்சரங்கட்டி அைில் தவத்து அசுரச்
தசதனயால் காத்து வந்ைான். விஷயத்தைச் பசாரியும் நாகங்களால் கடிக்கப்படும் பிரத்யும்னன்
மகாபலமுதைய விஷ்ணுசக்ைியாகிய துர்க்கா தைவிதய தநாக்கி, இக்கஷ்ைத்தைத் ைவிர்க்க தவண்டும்
என்று பிரார்த்ைித்ைான். உைதன பார்வைிதைவி, அங்கதைந்து அவ்வஜ்ர பஞ்சரத்தையுதைப்பது

அருதமயாயிருத்ைலின் நாகணவாய்ப் பேதவ வடிதவற்று உட்பசன்று ஒரு ைிவ்யப் தபருருவம் எடுத்து
பஞ்சரத்தைப் பஞ்சாக்கினாள் அதைக் கண்ைதும் அசுரச்தசதன எைிர்த்து. பிரத்யும்னன் அவர்கதளாடு பபரும்
யுத்ைம் பசய்து அதனவதரயும் அதர வினாடியில் அழித்ைான். இவ்விவரங்கதளபயல்லாம்
ஒற்ேராலுணர்ந்ை சும்ப நிசும்பர்கள் ைங்கள் தசணியங்கதளக் கூட்டிக் பகாண்டு தபார் புரியவந்ைார்கள்.
அங்தக துர்க்தகயின் அழதகக் கண்டு அவர்கள் மைிமயங்கி மிகவும் தமாகித்து துர்க்தகதயயதைந்து
ைம்தமக்கூடும்படி இருவருங் தகட்ைார்கள். அைற்கு துர்க்தக உங்களிருவரில் வல்லவபனவதனா அவதன

என்தன அதைக! என்று கூேினாள். சும்ப நிசும்பர் ஒருவதராபைாருவர் எைிர்த்துப் பபரும் தபார் புரிந்து
இருவரும் ஒருவராபலாருவர் பவட்டுப்பட்டு உயிபராழிந்ைார்கள். துர்க்காதைவி பிரத்யும்னதன
மதனவிதயாடு துவாரதகயில் பகாண்டு தபாய் விட்டு அந்ைர்த்ைானமானாள். பிரத்யும்னனுக்கும் சும்ப
புத்ைிரியான லக்ஷ்மிக்கும் பிேந்ை விஷ்வக்தசனன் சம்பரநகரத்ைிற்கு அரசனாக்கப்பட்ைான். மாயாவைியிைம்
பிேந்ைவன் மயன் என வழங்கப்பட்ைான். அவன் சம்பரபுரத்ைிற்கு மன்னனாக்கப்பட்ைான்.

ரிஷிசிதரஷ்ைர்கதள! காதுக்கு இனிதமயான வாக்குகளால் காமத்ைின் மகத்துவத்தை யுங்களுக்குச்
பசான்தனன் உலகத்தைபயல்லாம் வருத்தும்படி பிேந்ை மன்மைனுதைய பிரபாவத்தையுஞ் பசால்கிதேன்
தகளுங்கள். இவ்வாறு சூை முனிவர் தமலும் பசால்லலாயினார்.
9. பாற்கைலில் பிேந்ை பாதவயரின் கதை
மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிங்க, வாமனம், பரசுராமர், ஸ்ரீராமர், பலராமர், கிருஷ்ணர், புத்ைர், கலிபுருஷர் என
அவைாரங்கள் பசய்து பிரசித்ைராயும், தயாகநிஷ்ைாபரரில் சிேந்ைவராயும், சமுசாரத்ைால்
விதளயுந்துன்பங்கதள நாசஞ்பசய்பவராயும், ைீத யாதரத் ைீர்ப்பவராயும் விளங்கும் ஸ்ரீமகா

விஷ்ணுவனாவர் காமதைவனான மன்மைனால் பலவிைமாகப் பாைிக்கப்பட்டுப் பாற்கைலின் குமாரத்ைியாகிய
லக்ஷ்மிதைவிதயத் ைன் ைிருமார்பிதலதய ைரித்துக் பகாண்டிருக்கின்ேனர் என்று சூை புராணிகர்
கூறும்தபாது சவுனகாைி முனிவர்கள் குறுக்கிட்டு மகாஞானிதய! ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மி க்ஷீர ாப்ைிக்கு எவ்வாறு
புத்ைிரியாயினாள் என்பதையும் கூேதவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள். சூைமுனிவர் பசால்லலானார்.
மகரிஷிகதள! பூர்வத்ைில் தைவர்களுக்கும் அவுணருக்கும் தநரிட்ை தபாரில் இருைிேத்ைவரிலும் பலர்
மடிந்ைைால், யாங்கள் இேவாது பநடுநாள் தபார் புரியக் கருைிதனாம் ஆதகயால் பாற்கைதலக்கதைந்து
அமுைளிக்க தவண்டும் என தவண்டினார்கள். பதுமன் ைிருமாலிைத்ைிற் கூேிக் கருைியது முடிப்பிப்தபன்
என்றுதரத்து அவர்களுைன் க்ஷீராப்ைிதய (பாற்கைதல) அதைந்து தசஷ சயனத்ைிற் சனகனாைியர்
பரமதயாக நித்ைிதர புரியும் ைிருமாதல வணங்கி அவர்கள் விருப்பத்தை அேிவித்ைார். விஷ்ணுமூர்த்ைி
அைற்கிணங்கினவராய் அவ்வாதே யாகுக என்று கூேினார். பிேகு மந்ைரமதலதய மத்ைாக நட்டுச்

சந்ைிரதன அதைதூணாக்கி அட்ை நாகங்களுபளான்ோகிய வாசுகி என்னும் சர்ப்பத்தை பாம்பாகப் பூட்டி
தைவர் ஒரு புேமும் அசுரர் மறுபுேமுமாக ஈர்க்கும்படி கட்ைதளயிட்டு ைாம் கூர்ம(ஆதம) வடிதவற்று
மந்ைரமதலயின் அடிதயயும் முடிதயயும் முதுகினாலுங் தககளாலும் பற்ேி நின்ோர். தைவாசுரர்கதளப்
பபய்ைக்காலம் பல கதைந்ைதமயால் கயிோகிய வாசுகி வருந்ைமாற்ோது உைல் பதைத்து நாத்துடிக்கத்
ைனது ஆயிரம் வாய்களாலும் ைனது விஷத்தைச் சிந்ைியது. அவ்விஷம் எங்கும் இருளதையும்படிப்
பரவியது தைவர் முைலாயினர் பயந்தைாடினார்கள். அதைக்கண்ை விஷ்ணு அமரர்கதளக் காப்தபபனன்று
ஆற்ேல்கூேி அவர்கள் தமற்பசல்லும் ஆலகால விஷத்தைத் ைாபமைிர் பசன்று பார்த்ைார் அவ்விஷம் அவர்
ைிருதமனிதயக் கருநிேமாக்கதவ அவரும் நிற்பைற்கஞ்சி ஓடினார். அப்பபாழுது யாவரும் ஒருங்கு பசன்று
ைிருக்தகலாய கிரிதய அணுகி, ைிருநந்ைிதைவரது ஆக்தஞயால் சிவ சன்னிைானத்ைினுள் பசன்று
கருணாநிைியாகிய கண்ணுைல் பபருமாதனத் ைரிசித்துக் தககட்டி வாய்ப் பபாத்ைி நின்ோர்கள்.
சிவபபருமான் ைிருமாதல தநாக்கி ஓ மாைவா! உருவம் தவறு பட்டுத்தைவர் குழுவுைன் வந்ைது யார்?
என்று அேியார் தபால் வினவினார் அைற்கு மகாவிஷ்ணு பரமபைிதய! ைங்கள் கட்ைதளயின்ேிப்
பாற்கைதலக் கதைய முயன்ேைால் அமுது பபோதுவிஷம் பபற்தோம். எங்கதளக் காத்ைருள் புரிய
தவண்டும் என்ேிரந்து நிகழ்ந்ைவற்தே எடுத்துதரத்ைார். சிவபிரான் ைமது இைப்பக்கத்ைிலுள்ள பார்வைிதய
தநாக்க உதமயவள் இவர்கதளக் காத்ைருள தவண்டும் என்று விண்ணப்பித்ைாள்.
சர்வான்மாக்களின் இடுக்கண்கதள அகற்றும் ஜம்புதகஸ்வரர் ஆலகால விஷத்தை வாங்கித் ைிருக்கரத்ைில்
தவத்துக் பகாண்டு ஓ தைவர்கதள! இதை உண்ணவா? விட்டு விைவா? என்ோர் தைவர்கள் மகாதைவா! உம்
ைிருக்கரத்ைில் வரதவ இது ைன்னுருவஞ் சிறுத்ைது. இதை விட்ைால் உலதக அழிக்கும். எவ்பவௌற்ேினும்
முற்பக்கம் உம்முதையதை யாைலிவ் விஷமாயிருப்பினும் இதைத்தைவரீர் உட்பகா ண்ைருள தவண்டும்!
என்று பிரார்த்ைித்ைார்கள். சிவபபருமான் அவ்வாதே சம்மைித்து ஆலகால விஷத்தைத் ைிருவமுது
பசய்தகயில் அது கண்ைத்ைளவு பசல்ல அைதன அதனவருங்கண்டு , எங்கள் உயிர்கதளக் காத்ைற்குச்
சாக்ஷியாக இவ்விஷத்தைக் கண்ைத்ைிதலதய ைரித்ைருளல் தவண்டும் என்று தவண்டினார்கள்.

சிவபபருமான் அவர்கள் தவண்டுதகாளுக்கிரங்கி அங்தகதய ஒரு நீ லமணி தபான்று நிறுத்ைி மணிகண்ைர்
நீலகண்ைர் சீலகண்ைர் முைலிய ைிருநாமங்கதளப் பபற்ோர். பிேகு பபருமானருள் பபற்றுப் பாற்கைதலக்
கதையும் தபாது அக்கைலில் லக்ஷ்மிதைவி, ைன்வந்ைரி, சந்ைிர சூரியர், கல்பகத்ைரு, உச்தசச்சிரவசு,
காமதைனு, கவுத்ைவம், அமிர்ைம் முைலானதவ பிேந்ைன. அமிர்ைம் பிேக்குங் காலத்ைில் அமிர்ைபிந்துக்கள்
பவளிதய சிந்ைினபடியால் பார்ப்பைற்குச் சவுந்ைரிய உருவமுள்ள அப்சரஸ்கள் தைான்ேினார்கள்.

சரத்காலத்ைில் பிரகாசிக்கும் பூரண சந்ைிரன் தபான்ே முகமும், மின்னல், சூரியன், அக்னி, தபாலும் தைக
காந்ைியுமுதையவர்களாய்த் ைிகழ்ந்ைார்கள். அவர்களில் சிலர் நிதலாத்பல நிேமும், சிலர் பபான்னிேமும்
சிலர் பவள நிேமும், சிலர் இந்ைிர நீலநிேமும், சிலர் பவண்ணிேமும், சிலர் பதும் கர்ப்பம் தபாற்
பசம்தமயும் பவண்தமயுங் கலந்ை நிேமும், சிலர் நீலமலர் நிேமும் வாய்ந்ைவர்களாய் கணக்கில்லாை
அதநகக் தகாடு அப்சரசுகள் தைான்ேி ைாங்கள் தைககாந்ைியால் பத்துத்ைிக்குகதளயும் பிரகாசப்
படுத்ைினார்கள். வதயாைிகம் துக்கம் தசாகம், மரணம், தராகம் முைலியன நீங்கி ஹாரங்கள் நூபுரங்கள்
கைகங்கள் முைலிய இரத்ைினாபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ைவர்களாய் சிருங்காரம் முைலான
ரசயுக்ைமான மதுரமானகுரராய் அமிர்த்துல்யமான கண்பார்தவயால் உலகமுழுவதையும் பிரமிக்கச் பசய்து
பகாண்டிருந்ைார்கள். பாற்கைலில் தைான்ேி பல பபாருள்களில் காமதைனு பாரிஜாைம், உச்தசச் சிரவசும்
என்பனவற்தே தைதவந்ைிரன் பபற்றுக் பகாண்ைான். கவுத்துவ மணிதயயும் இலக்ஷ்மிதயயும்

விஷ்ணுமூர்த்ைி அதைந்ைார். ைன்வந்ைரிதய எல்தலாரும் அதைந்ைார்கள். அமிர்த்ைம் எங்களுக்கு என்று
தைவாசுரர்கள் பிரளய காலதகாஷம் தபாற்பகாைித்து அக்கினி சூரியன் தபாலக் குரூரத்துைன் தகாபித்துப்
தபார் பசய்து, அப்தபாரில் அசுரர்கள் ைமது வலிமிகுைியால் அமிர்த்ைத்தைக் தகப்பற்ேிக் பகாண்ைார்கள்.
அைதனக் கண்ைதும் விஷ்ணுகாந்ைிதய பசாரூபமாகவுள்ள லக்ஷ்மி என்னும் மாதயதயாடு மகாவிஷ்ணு
கூடி, அசுரர்கதள விளித்து நான் உங்களுக்கு அமிர்ைத்தைப் பகிர்ந்ைளிப்தபன் என்ோர்.
அசுரர்கள் சம்மைித்து அவ்வாதே சமபாகம் பபேத் ைீர்மானித்ைார்கள். பிேகு அவர்கள் ைங்கதள தமாகிக்கச்
பசய்ை விஷ்ணு மூர்த்ைி தகயில் அமிர்ை கலசத்தைக் பகாடுத்து விட்டு அப்பாற்கைலில் தைான்ேிய
அப்சரஸ்கதளக் கண்டு மைிமயங்கி விஷ்ணுமாதயயால் காமமிகுந்து அவர்கதள உைன் பகாண்டு சுவர்க்க
தலாகத்ைிலுஞ் சிேந்து விளங்கும் ைங்கள் நகரங்களுக்குப் தபாய்ச் தசர்ந்ைார்கள். அவ்வாறு ைங்கள்
நகரங்கதள அதைந்ை பின்னர், ஐதயா அமிர்ைத்தை மேந்துவிட்டு தைவர்கள் விட்டு விட்ை இந்ை
ஸ்ைிரீகதள வதணபகாண்டு
ீ
வந்தைாதம? என்று மனம் வருந்ைி அக்கன்னிதககதள விட்டுவிட்டு ைங்கள்
பட்ைணங்கதள அகழிமைில் முைலிய காவல்களிற் குதேவின்ேி விளங்கச் பசய்ைார்கள், ைங்கதள
வஞ்சித்து அமிர்ைத்தைக் தகக் பகாண்ை தைவர்கதளாடு யுத்ைம் புரியக்கருைி ஆகாயமுழுதும் மதேயும்படி
புழுைிபயழும்பக் கடுநதை நைந்து சங்கநாைமும் வாத்ைிய முழக்கமுஞ் பசய்து பகாண்டு, அமிர்ைத்ைில்
பாகம்பபே தவண்டுபமன்று புேப்பட்டு வந்ைார்கள். அவ்வாறு தபார்க்தகாலங் பகாண்டு வந்ை அசுர
தசதனதயக் கண்ைதும் அமரர்களும் தபார்தகாலங் பகாண்ைார்கள். அவ்விரு ைிேத்ைவருக்கும் பபரும்தபார்
நிகழ்ந்து அதநகவிைமான அஸ்ைிரசஸ்ைிரங்களால் அடித்துக் பகாண்ைார்கள். அப்தபாரில் அதநகைானவதரத்
தைவர்களும் அதநகந் ைானவதரத் ைிருமாலுங் பகான்ோர். இந்ை யுத்ைத்ைில் உயிர் பிதழத்ைாற்

தபாதுபமன்று சிலர் பாைாளத்ைிற்கு ஓடிவிை முயன்ோர்கள் மகா பல பராக்ரமசாலியான விஷ்ணு மூர்த்ைி
ைம் சக்ராயுைத்தைக் தகயிற்ோங்கி அவ்வாறு ஓடுதவாதரயுங் பகால்ல தவண்டுபமன்றும் உட்கிதையால்
அவர்கதளப்பின் பைாைர்ந்து ைாமும் பாைாள தலாகத்தையதைந்ைார். அங்கு ஒளிந்து பகாண்ைவர்கதள
அவர் தைடிக் பகாண்டியிருக்தகயில் அமிர்ை சம்பவமும் பூர்ணசந்ைிரன் தபான்ே முகமும் , அைிக
சவுந்ைரியத்ைால் ைருக்கு முற்ேிருக்கும் அதநக ஸ்ைிரீகதளக் கண்டு தமாகமுற்று மன்மை பாணத்ைால்
அடிபட்டு ைான் வந்ை காரியத்தை மேந்து அம்மாைர்களுைன் விதளயாடிக் பகாண்டும் பலவிைமாகக் காமக்
கிரீதை பசய்து பகாண்டும் அதநக காலமிருந்ைார். அைன் விதளவாக உலகத்ைில் கண்தைார் யாவரும்
அஞ்சத்ைக்க ஆண் ைன்தமயும் தபார்த்ைிேமுமுதைய புத்ைிரர் பலதரப் பபற்ோர்.
இவ்வாேிருதகயில் பிரமதைவன் தகலாயகிரிதயயதைந்து சிவபபருமாதனப் பணிந்து சுவாமி! ைாங்கள்
கட்ைதளயிட்டு அருளியபடி நான் சிருட்டியும் விஷ்ணு ஸ்ைிைியும் பசய்ய தவண்டியவர்களன்தோ ?
விஷ்ணுமூர்த்ைி இப்பபாழுது காமாந்ை காரத்ைில் மூழ்கிப் பாைாளதலாகத்ைில் மங்தகயர் பலருைன்
விதநாைமாகக் காலங்கழித்துக் பகாண்டிருக்கிோர். அவரது காத்ைல் பைாழில் நைக்கும்படி ைாங்கள் அங்கு
பசன்று ைிருமாலின் மனதைத் ைிருப்பியருள தவண்டும் என்று தவண்டினார். சிவபபருமான்

அவ்வாதேயாகுகபவன்று காதள உருவபமடுத்துப் பயங்கரமாகக் கர்ஜித்துக் பகாண்டு பிநாகவில்தலத்
ைாங்கிப் பாைாளத்தை அணுகி மகா பயங்கரமான பலவிைத் பைானிகதளச் பசய்ைார். அவ்பவாலியால்
அங்கிருந்ை புரங்கள் யாவும் அஞ்சின அப்பபாழுது விஷ்ணு மூர்த்ைியின் புைல்வர்கள் இவ்வாறு
தபபராலியால் நம்தமயும் நமது பட்ைணத்தையும் பயமுறுத்துதவான் யார் ? என்று தகாபித்து யுத்ைஞ்
பசய்யக் கருைி புேப்பட்ைனர்; சர்தவசுவரனான உருத்ைிரபகவான் ைம் குளம்புகளாலும் பகாம்புகளாலும்
அவர்கள் யாவதரயுங் பகான்ோர். அவ்வாறு புத்ைிரர் இேந்ைனபரன்னுஞ் பசய்ைிதயக் தகள்வியுற்ே
அச்சுைன் மகாதகாபத்துைன் யுத்ைம் பசய்யச் சிவபபருமாதனச் சமீ பித்து! பலவிைமான அஸ்ைிர
சஸ்ைிரங்கதள ரிஷப ரூபமாக வந்ைிருக்கும் பபருமான் மீ து பிரதயாகித்ைார். பகவான் அந்ை எண்ணிேந்ை
ைிவ்யாஸ்ைிரர்கதள விதநாைார்த்ைமாகக் கிரகித்துக் பகாண்ைார். அதைக்கண்ைதும் விஷ்ணுமூர்த்ைி ஓதகா!
ஜகத்பைியாகவுள்ள உமாசதமைதன இங்கு இைபரூபமாக வந்ைிருக்கிோதர ைவிர தவேில்தல! என்று
உணர்ந்து கம்பீரமான வாக்கால் சர்தவசுவரா! சங்கரா! பகவாதன! ஷட்குதணசுவரிய சம்பன்னா! ஸ்வாமீ !
நான் பசய்ை குற்ேத்தை க்ஷமித்ைருளதவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்ைார். அந்ைப் பிரார்த்ைதனக்கு
சிவபபருமான் இளகி தகசவா! நீ இரக்ஷித்ைல்!பைாழிதலயுதையவன் என்பதை என்ன காரணத்ைால்
மேத்ைாய்! இனி இப்பாைாளத்ைில் ஸ்ைிரீதலாலனாயிருப்பதை நீக்க தவண்டும்! எனக் கட்ைதளயிட்ைார்.

அதைக் தகட்ைவுைதன விஷ்ணுமூர்த்ைி, ஆகா சிேிதயனாகிய நான் பசய்ை இந்ை அேிவனமான
ீ
காரியத்தை
ஜகைீ ஸ்வரன் பைரிந்து பகாண்ைானால்லவா? என்று நாணமுற்று, சர்தவஸ்வரா! அடிதயனுக்கு தைவரீர்
பிரசாைித்ைருளிய சுைர்சனபமன்னுஞ் சக்ராயுைம் இவ்விைத்ைில் இருக்கிேது. அதை எடுத்துக்பகாண்டு
வினாடியில் வருகிதேன்! என்ோர் சிவபபருமான். அைதனக்தகட்டு, நாரண! இப்பாைாளம் அதநக
துஷ்ைராக்ஷஸர்களுக்கு வாசஸ்ைவமாயிருக்கிேது இவர்கள் எப்பபாழுது கர்வித்துத் துன்மார்க்கஞ்
பசய்கிோர்கதளா அப்பபாழுது இவர்கள் நாணமுறும்படி சிøக்ஷ பசய்ைைற்காக இச்சக்கிராயுைம் இங்தகதய
இருக்கட்டும், உனக்கு இைற்குச் சமானமானதும் மகா பயங்கரமானதுமாகிய மற்போரு சக்கிராயுைத்தைக்
பகாடுக்கிதேன்! என்று கூேி, அவ்வாறு ைிருவுள்ளத்ைிற் சங்கற்பஞ் பசய்ை பபாழுதை பிரளய காலாக்னி
தபான்ே காந்ைிதயாடு கூடிய ஓர் சக்கிராயுைம் உண்ைாயிற்று. அதைச் சிவபபருமான் மகாசந்தைாஷத்துைன்
பிரளய கால சூரியரின் கிரணங்கதளப் தபான்ே கிரணத்தையுதைய சக்கிராயுைத்தைச் சிவப்பிரசாைமாக
பபற்றுக் பகாண்ைார். ைிருமாலும் சிவபபருமானும் பாைாளத்தை விலகித் ைத்ைம் பைவியதைந்ைார்கள்.

முனிவர்கதள! அைன் பின்னர் விஷ்ணுமூர்த்ைி இந்ைிராைி தைவர்கதளப் பார்த்து அமரர்கதள! பாைாளத்ைில்
மகாயவுவனமான காந்ைி லாவண்யங்களுதைய எண்ணிேந்ை ஸ்ைிரீகள் இருக்கிோர்கள். அவர்களுைன்
பலகாலம் பலவதகயாகக் கல்வி பசய்ைவதன கல்வி பசய்ைவனாவான்! என்று கூேினார். அதைக்
தகட்ைதும் அமரர் காமாக்கினியால் ைகிக்கப்பட்டு, எவ்வதகயிலாவது பாைாளத்தையதைந்து அம்மங்தகயர்
சுகத்தை அனுபவிக்க தவண்டுபமன்று உறுைி பகாண்டு புேப்பட்ைார்கள். அப்தபாது ஷட்குதணசுவரிய
சம்பன்னனான சிவபபருமான் முற்றுணர்வுதையனாைலின் அவர்கள் கருத்தையுணர்ந்து, யாவபனாருவன்
இவ்வுலதக நீங்கிப் பாைாளஞ் பசல்கிோதனா அவன் உைதன உயிபராழிக என்று கடுஞ்சாபமிட்ைார்.

அதைக் தகட்ைதும் அமரர்கள், ஐதயா! இவ்வதக பகாடுஞ் சாபத்ைிற்கு யாது பசய்தவாம்? என்று ைங்கள்
மனதை ைிருப்பிக் பகாண்டு ைத்ைம் புரத்தையதைந்ைனர். சிேிது காலஞ் பசன்ே பின்னர், சிவபபருமான் ஒரு
காலத்ைில் சிந்ைாகுலமுற்ோர் தபான்ேிருந்ைார் அந்ைச்சமயத்ைில் உமாதைவி பபருமாதனப் பார்த்து, சுவாமி!
ைாங்கள் எல்லாப் பூைங்கதளயும் பதைத்ைீர்கள் சராசரப் பிரபஞ்ச முடிவைற்கும் காரணமாக இருக்கிேீர்கள்.
இவ்வாேிருந்தும் ைாங்கள் மனவருத்ைமாக ஆதலாசிக்க தவண்டிய காரணம் என்ன ? என்று வினவினாள்.
அைற்கு சிவபபருமான் பிரிதய! பாைாளத்ைிலிருக்கும் பபண்களின் ைிவ்யவடிவத்தைக் கருைிச் சிந்ைிக்கிதேன்
ைிரிதலாகங்களிலும் சிருஷ்டிமுைல் இது வதரயில் அவ்விைமான சிேந்ை அழகு வாய்ந்ை ஸ்ைிரீகதள
கிதையாது! என்ோர். உைதன பார்வைி தைவி சுவாமி! ைங்களுக்கும் வியப்பிதனயுண்ைாக்கைக்க அழகுள்ள
அப்பபண்களின் வடிவத்தைக் கட்ைதளயானால் நான் தபாய்க்கண்டு வருதவன் என்று கூேினான்,

அவ்வண்ணதம பார்த்து வருக என்று சிவபபருமான் அனுமைி பகாடுக்க, பார்வைி விதை பபற்றுக்பகாண்டு,
கண்ணாடியில் முகபிம்பம் பிரைி பிம்பிக்குங்காலத்ைிற்குள் பாைாள தலாகத்ைிற்குப் தபாய்ச் தசர்ந்ைாள்
அங்கிருக்கும் மங்தகயர்கள் சூரியன்ைான் இங்கு வந்ைதைா என்று கூேத்ைக்க பிரகாசமுள்ள பர்வைப்
புத்ைிரியான பார்வைிதயப் பார்த்ைார்கள். ஆனால் ைங்கள் ரூபலாவண்யத்ைால் மகாகர்விகளாகி
நல்லபமாழிகளால் உபசரியாமலிருந்ைார்கள். அம்மங்தகயர் வடிதவப் பார்வைிதைவி பார்த்து பபண்கதள!
நீங்கள் ைிவ்யமான உருவத்தையதைந்ைிருக்கும் கணவரின்ேிப் பலனற்ேிருக்கிேீர்கள், அைியற்புை

தைகமுதையவர்களாக இருந்தும், ஆகாயத்ைில், புஷ்பங்களும் பழங்களுமிருந்ைால் ஒருவருக்கும் பயன்பைாை
தபாலவும், ஆழமானதும் அகலமானதுமாகிய நீரில் பூத்ைிருக்கும் ைாமதரகள் தபாலவும், நிஷ்ப்புருஷமாகிய
இப்பாைாளத்ைிலிருந்து புருஷ சம்பவமின்ேி உங்கள் வனப்பு அவலமாகிேது பிரமதைவன் பபண்கதளப்
புருஷர்களுக்கு உபதயாகப்படும்படி பதைத்ைிருந்தும் உங்களால் ஒருவருக்கும் பயனில்தல! என்று
எடுத்துதரத்ைாள். சுந்ைரிகள் பநடுதநரம் தயாசித்து பார்வைி என்று உணர்ந்து சாஷ்ைாங்கமாகத் ைண்ைஞ்
பசய்து பலவிைமாகத் தைாத்ைிரம் பசய்து மகிழ்வூட்டுனார்கள். உமாதைவி ைிருவுள்ளங்களித்து ஓ

கன்னிதககதள, உங்களுக்குப் புருஷராயிருக்கத் ைக்கவர்கள் உங்கதளக் கருைிப் பாைாளத்துக்கு வர
ஆயத்ைமாயிருக்தகயில், சிவபபருமான் அவர்கதள தநாக்கி, நீங்கள் பாைாளதலாகஞ் பசன்ோல், உைதன
இேப்பீர்கபளன்று சபித்துவிட்ைார். எனதவ அவர்களும் உங்களுக்குப் புருஷர்களாக மாட்ைார்கள்.
ஞானவான்களாயும் மகாமந்ைிர பாராயண முதையவர்களாயும் ைதபா நிஷ்ைர்களாயும் மனுஷரூபம் வகித்து
என் புைல்வர்களாகவும் சிவபபருமானுக்குக் கணங்களாகவுமிருக்கிோர்கள். அவர்கள் அைிரூபயவுவன
சம்பன்னர்களாகவும் இருப்பைால் அவர்கதளப் புருஷர்களாகக் பகாண்டு பலவிைமான இரைி
தகளிக்தககதள அனுப்பவிப்பீர்களாக! என்று கூேி அந்ைர்த்ைானமானாள்.
முனிவர்கதள! இவ்வண்ணமாக மகாவிஷ்ணுவும் ஒரு காலத்ைில் ைன் சதகாைரர்களாகிய தைத்ைியர்கதளச்
சங்கரித்து அவர்களில் ஓடினவர்கதளப் பின் பைாைர்ந்து அவர்கள் ஸ்ைிரீகதளச் சரச சல்லாப
உல்லாசமாக அதநககாலம் அனுபவித்து பகாண்டிருந்ைார் , ைிதராைியுகத்ைில் விஷ்ணுமூர்த்ைி பிேகு
ஸ்ரீராமவைாரஞ் பசய்து சீ தைதய மணந்து அதநககாலங்கள் கூடி வாழ்ந்ைிருந்து அந்ை சீைாதைவியின் தைகம்
மதேந்ை பிேகு மைனாவஸ்தைதயத் ைாளமாட்ைாமல் பலவிைமாய்க் காம தவைதனதய
அனுவித்ைாரல்லவா? துவாபரயுகாந்ைத்ைில் மீ ண்டும் அவ்விஷ்ணுதவ மதுராபுரியில் வசுதைவனுக்கும்
தைவகிக்கும் புத்ைிரனாகத் தைான்ேி மகாபலவானாகி வாலிபத்ைிதலதய தகாபிகாஸ்ைிரீகளுைன்
பிருந்ைாவனத்ைில் விதசஷமான இரைிகிரீதைதய நைத்ைி, பத்துலக்ஷம் புத்ைிரதரப் பபற்று அதைாடும்
ைிருப்ைியதையாமல் அைியவுவனத்ைில் ருக்மணிதைவிதயக் கவர்ந்து இராக்ஷஸ மணமாகக் பகாண்டுவந்து
மணஞ்பசய்து பிரத்யும்னனாைி புத்ைிரதரப் பபற்று அதைாடும் ைிருப்ைியதையாமல்

பிராக்தஜாைிஷபட்ைணத்ைின் மன்னனாகிய நரகாசுரதனப் பலாத்காரமாகச் சங்கரித்து அவனது ஆயிரம்
மதனவியதரயுங் கிரகித்துக்பகாண்டு அவர்கதளாடு பைாண்ணூறு புைல்வதரப் பபற்று மீ ண்டும்
அத்தையாகிய ராைா என்னும் பபயதரயுதைய ஸ்ைிரீதயக் கூடி , அதநகவிைமாகச் சுகமனுபவித்தும்
இன்னும் எண்ணிேந்ை பல பபண்கதளாடு பல வதகயாகச் சுகமனுபவித்தும் ைிருப்ைியதைந்ைிலர்.
சமானமான வயதுதைய ரூபயவுவன சம்பன்னர்களானஸ்ைிரீ புருஷர்கட்கு மன ஒற்றுதம
உண்ைாயிருக்கும் பபாழுது அதுதமாக்ஷ சுகத்தைக் காட்டிலும் விதசடித்ை சுகபமன்று நிதனக்கும்படி
இருக்கும். இவ்வாறு காமார்த்ைமாயுள்ளவன் ைர்மா ைர்மத்தையுங் குலத்தையும் கவனிக்கமாட்ைான் அது
எப்படிபயன்ோல் சாந்ைமும் சர்தவஸ்வர ைியானத்ைிதலதய பபாருந்ைிய மனதும், மகத்துக்கட்பகல்லாம்
மகத்தும், பசந்நிே தைகமும் நான்கு முகங்களும் அதயா நிஜமும் தவைதவைங்கவுணர்ச்சியுமுதைய உலக
குருபவல்தலாருக்கும் பரமகுருவாகிய பிரமதைவன் ஒரு காலத்ைில் ைிருமணக் தகாலங் பகாண்டிருந்ை
பார்வைிதைவியின் பாைத்தைக் கண்டு மனங்கலங்கி மீ ண்டும் ஜகன்மாைா விஷயத்ைில்
அபராைியாதனதனபயன்று பரிஹாரமாகப் பலவிை விரைங்களிலிருந்து அம்மகாதைவியாதரப் பிரார்த்ைித்து
மன்னிப்புப் பபற்றுக் பகாண்ைான், இவ்வாறு மகாவிஷ்ணுவுக்கும் மன்மைனால் விதளயவிருந்ை ைீ தமதயச்
பசயித்ை பிரமதைவனுக்கும் சம்பவித்ை காம விதசஷங்கதள உங்களுக்குச் பசான்தனன்.
10. மன்மைன் ஆற்ேலுக்கு வசப்பட்ை மதகஸ்வரர் கதை
மகரிஷிகதள! பவண்தம, பசம்தம, நீலம் முைலிய நிேங்கதளயுற்றுப் பலவிைரூபங்கதளயதைந்து சாந்ைம்,
தகாபம், குதராைம், இந்ைிரீய, நிக்கிரகம் இச்தசயின்தம ஆகியவற்தேயுதைய சிவபபருமானுக்குச் சிருஷ்டி
பசய்து தவத்து விருப்புண்ைாக்கி ஜலமும் பிராணிகளின் இையமுந் ைானமாகவுதைய நாராயணதனச்
சிருஷ்டித்ைார். அவ்வாறு பதைக்கப்பட்ை நாராயணன் ைவஞ் பசய்து இறுைியில் ைிருப்பாற்கைலில் அதநக
காலஞ்சயனித்ைிருக்க, அந்நாராயணனது உந்ைியினின்று ரதஜா குணத்ைால் பிரமன் தைான்ேினார். அவர்
முைலில் விருக்ஷ முைலிய ஐவதகத் ைாமஸ் சிருஷ்டிதயச் பசய்து பின்னர் மானிைர் முைலான ராஜஸ
சிருஷ்டிதயச் பசய்து இறுைியில் தைவர் முைலிய எண்வதகச் சத்துவ சிருஷ்டிதயயும், பின்னர் உலகங்கள்

ைர்மங்கள் பரிபாலனங்கள் ஜீவிைங்கள் ஆகாரங்கள் முைலிய சிருஷ்டிகதளயும் பசய்ைார்.
அச்சிருஷ்டிகளிபலல்லாம் பரமாத்மா பிரதவசித்து விளங்கினார், இச்பசயல்கபளல்லாம் முடிந்ை பின்னர்
நாராயணன் துயிபலாழிந்து, ைான் சிருஷ்டி காமியாய்தயாக நித்ைிதரயிலிருந்ைதமயால்
பதைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரபஞ்சத்தையும் ஜீவராசிகதளயும் கண்டு இச்சகத்து யாரால் பதைக்கப்பட்ைபைன்று
ஆதலாசித்ைார். அப்தபாது ஓர் அக்கினி மயமான ைாணுலிங்கம் தைான்ேியது.
அது ஜ்வாலாகாரமாயும் மகா பயங்கரமாயும் ைிரிதலாகங்களுக்கும் ஒதர ஸ்ைம்பாகாரமாயும்
ஆைிமத்ைியாந்ை மேிய வசமில்லாைைாயும் அளவிட்டுதரக்க முடியாைைாயும் தைதஜாமயமாயும்
விளங்கியது. பிரம்ம விஷ்ணுக்களிலிருவரும் ஒரு காலத்ைில் ஒருவதரபயாருவர் சந்ைித்து நான் பரம்
நான் பரம் என்று ைருக்பகய்ைி வாைாடினார்கள். பிேகு கைலிதைதய தஜாைி மயமாக விளங்கும் அந்ைத்
ைாணுலிங்கத்தை தநாக்கி, இங்கிவ்வாறு விளங்குவது யாது? என்று நிதனத்து, இது நம் மிருவராலும்
பதைக்கப்பட்ைைன்று. இது ைானாகதவ உண்ைானைாகக் காணப்படுகின்ேது இது. ஆைலால் நாமிருவரும்
பஜகத்காரணபரன்று பசால்லிக் பகாள்வது அவலம்! என்று காலம் நீங்கி இருவரும் சிதநக பாவமாக
ஒருவதரபயாருவர் ைழுவிக் பகாண்டு, இப்பபாருள் என்ன? இைனது வரலாற்ேிதன உணர தவண்டும்!

என்று அடிக்கடி தயாசித்து, அதைக் கண்ைேிவதை நலபமன்று ைீர்மானித்துக் பகாண்ைார்கள். அப்பபாழுது
நான் இைன் அடிதயக் காண்தபன்! என்று விஷ்ணுவும் முடிதயக் காண்தபன் என்று பிரம்மனும் நியமித்துக்
பகாண்டு புேப்பட்ைார்கள். அப்தபாது அசரீரி பிரம்ம விஷ்ணுக்கதள! இது சிவபபருமாதனயன்ேி பிேிைன்று
அவர் உங்கள் வல்லபத்தையேியக் கருைி ஜ்தயாைிர் மயமாக நின்ோர். இந்ைத் ைாணுலிங்கத்தை நீங்கள்
பூஜித்ைால் மகத்ைான இஷ்ை சித்ைிகதள அதைவர்கள்.
ீ
புஷ்பம், கந்ைம், தூபம், ைீபம், நிதவைனம்
முைலியவற்ோல் ைன்தன ஆராைித்ைவர்கட்குச் சிவபபருமான் சந்தைாஷமுற்றுப் பக்ைவத்சலனாைலின்
இஷ்ைகாமியங்கதளக் பகாடுத்ைருள்வார் என்று கூேியது உைதன பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் மலர் முைலிய
பூஜா உபகாரணங்களால் ைாணுலிங்கத்தை விைிப்படி பூஜித்து, தவதைாக்ைமாகத் துைித்து
இஷ்ைசித்ைிகதளபயல்லாம் அதைந்ைார்கள். மற்போரு பக்கத்ைில் சர்தவஸ்வரனும், காமாரியுமாக
விளங்குஞ் சிவபபருமானும், ைம் தைவியான பார்வைி தைவியாருக்குத் ைம் உைலில் பாைி சரீரம் பகாடுத்து
அர்த்ை நாரீஸ்வரர் என்ே பபயபரய்ைி அடியவர்கட்பகல்லாம் தசதவயளித்துக் பகாண்டு விளங்குகிோர்.
மற்போரு காலத்ைில் பார்வைிதைவிதய சிவபபருமான் ைிருமணம் புரிந்து இமாசலத்ைிலுள்ள ஒரு
குதகயில் பூைதசதனகளுைன் அதநக காலம் எழுந்ைருளியிருந்து விதளயாடினார். அப்பபாழுது
பார்வைிதைவி ைனக்கிருக்கும் காளவடிவம் நீக்கிக் கவுரவ வடிவத்தை அதைவைற்கு விரும்பி அதை
எவ்வாறு அதைவது என்று தயாசித்து, ைவஞ் பசய்வைாகத் ைீர் மானித்ைாள். ைன் நாயகர் ைன்
ைிருமணத்ைிற்கு முன்னதர கங்தகதய ஜைாமுடி தமல் அணிந்ைிருப்பைால் இதுதபால இன்னும்
தவபேவதரதயனும் விருப்பமுோமல், ைன் தைாழியாகிய உத்ைாம குஸுதம என்பவதளயும் ைன்
புைல்வனாகிய வரகதனயும்
ீ
ஒவ்பவாரு வாசலில் காவலாக தவத்து தவபோரு ஸ்ைிரீதயயும் உள்தள

விைக்கூைாபைன்று உறுைியாகக் கட்ைதளயிட்ைாள். அவர்கள் அவ்வாதே வாயில் காப்பைாகக் கூேியதும்
பார்வைிதைவி ைதபாவனத்ைிற்குச் பசன்று ைைாகங்களுதையதும் அரசர்கள் பூர்வம் வசித்துத் ைவஞ்
பசய்ைதும் ஜபந்ைிபயன்னும் பபயருதையதுமான அங்கிருக்கும் ஒரு குதகதயக் கண்டு இதுதவ நல்ல
இைம் என்று துணிந்து அங்தகதய ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைாள்.
முனிவர்கதள! இவ்வாறு ஜகன்மாைாவாகிய பார்வைிதைவி ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருக்தகயில், ஆடி என்னும்
பபயருதைய அசுரபனாருவன் பிரம்மதன தநாக்கிப் பலவிைமாகத் ைவஞ்பசய்ய பிரமன் பிரத்ைியக்ஷமாகி ,
யாது வரம் தவண்டும் என்று தகட்ைார் அைற்கு ஆடி அசுரன் நான் இேவாைிருக்க வரமளிக்க தவண்டும்!
என்று தகாரினான். உனக்கு இவ்வுைம்புைதன இேவாத் ைன்தம தககூைாது. அது தககூடுவைற்கு ஏதைனுங்
காரணங் தகாருக! என்ோர். பிரம்மா அதைக் தகட்ைதும் தைத்ைியன் சிருஷ்டிகர்த்ைாதவ! சந்ைிர

தைவைாகமான நக்ஷத்ைிரத்தைாடு கூடிய உருத்ைிர தைவைாகமான முகூர்த்ைத்ைில் இந்ைிரன் தமக
காலங்களாற் பபருமதழ பபய்விக்தகயில் நான் மகா கபடியாய் தவற்றுருவம் எப்பபாழுபைடுப் தபதனா
அப்பபாழுது மரணமதைய தவண்டும்! என்ோன். அவ்வாதே நைக்குபமன்று பிரம்மதைவர் கூேிவிட்டு
அந்ைர்த்ைானமானார். அவ்வரத்ைால் இறுமாப்புற்ே அசுரன் மதுபானஞ் பசய்து மைங் பகாண்டு
ஹிமாசலத்தையதைந்து சிவபபருமான் இருக்கும் குதகதயக் கண்டு குதக வாசலில் காவலிருக்கும்

வரகதனயும்
ீ
உத்ைாம குஸுதமதயயும் பார்த்து அவர்கதளாடு உதரயாடினான் அவர்களால் பார்வைிதைவி
ைவஞ் பசய்யச் பசன்ேிருப்பது முைலிய சங்கைிகதள அேிந்து பகாண்டு இப்பபாழுது சிவபபருமான் ைன்
மதனவிதயப் பிரிந்ைிருப்பைால் மைன விரகமுற்ேிருக்கலாபமன்று நிதனத்து நான் இவ்வலியவடிவுைன்
உட்புகுவைானால் துவார பாலகர் ைடுப்பார்கள் என்று கருைி அவ்வடிதவ நீங்கி சர்ப்ப ரூபந்ைரித்துத்
துவாரபாலகரேிய பவாட்ைாமல் குதகக்குள் நுதழந்து விட்ைான். பிேகு அவ்வசுரன் சர்ப்ப உருவத்தை
நீக்கிவிட்டு ைிவ்யமான கவுரீ ரூபத்தை க்ஷண தநரத்ைில் வகித்துக் பகாண்டு , சிவபபருமான் அருகில்
பசன்று, விரகவாைதனயுதைய மங்தக தபால காம தபாதைதயாடு எைிர் நின்று , சந்ைிர தசகரா! நான்
பார்வைிதைவி நான் அருந்ைவஞ் பசய்து பபான்னேிமான தைகம் பபற்று வந்ைிருக்கிதேன் , நான்
விரகமுற்ேிருக்கிதேன். என்தனக் கலந்ைதணய தவண்டும் என்று பகாஞ்சினான்.
சிவபபருமாதனா ஒன்றுமேியாமற்தபான்று ஆகா! அப்படியா? நீ என் மதனவியா? வந்ைதனயா? என்று ைம்
ைிருக்கரத்ைால் அந்ைப் தபாலிப் பார்வைிதயக் கட்டியதணத்து புேந்பைாழிலியற்ேிக் கிரீடிக்க முயன்ோர்.
அப்தபாது மாயாவிகாரமான அந்ை ஸ்ைிரீயிைம் மயனால் நிர்மிக்கப்பட்டு விளங்கும் ஆண் அம்சம்
ஒன்தேக் கண்ைார். மாதய பசய்ய வந்ைவன் மிக்க மைியீன தனயாம் இவதனத் ைிரிசூலத்ைால்

சங்கரிப்தபன்! என்று சிவபபருமான் நிதனத்ைார். ஆனால் அவ்வசுரன் விரும்பிய படிதய ைம்தமக்
கூடியைாகத் ைிருப்ைியதையட்டுபமன்று ைிருவுள்ளங் பகாண்டு விதசஷமாக ரைிக்கிரீதை பசய்வார் தபாலத்
தைாற்றுவித்ைார் ஸ்ைிரீ தவஷமுற்று வந்ைிருக்கும் அசுரன், இச்சமயத்ைில் சிவபபருமாதன
எவ்வதகயிலாவது சங்கரிக்க தவண்டும் என்று துன்மார்க்க எண்ணங்பகாண்டு, இவருதைய ஆண்
அம்சத்தை அறுக்கதவண்டுபமன்று எத்ைனித்ைான். சிவபபருமான் அவன் கருத்தையுணர்ந்து ைம்முதைய
அந்ை அம்சத்ைிலிருந்தை சூலம் பாசம் முைலியவற்தே உண்ைாக்கினார் அைதனயுணர்ந்ை ஆடி அசுரன் ைன்
பபண் வடிவு நீங்கி ஆண்வடிதவயதைந்ைான். அவதனச் சிவபபருமான் அவ்வாயுைங்களாலடிக்க, அவன்
சிவபபருமாதன தநாக்கி, சர்தவசுவரா! நான் துர்ப்புத்ைியுதைய அசுரன் உம்மால் அடிபட்தைன் ஆனால் நான்
மடிந்ை பசய்ைிதய என் ைதமயன் தகட்டு மகா பல பராக்கிரமசாலியாய், உம்தம சங்கரிக்கக் கருைி
பார்வைிதைவியின் வடிவு பகாண்டு, இங்கு வந்து உம்தம பகால்வான். அல்லது என்தனப் தபாலதவ
மடிவான்! என்று பசால்லிக் பகாண்தை நிலமிதச விழுந்து உயிர் நீங்கினான். அவனது தைகத்தை
அப்புேப்படுத்ைிப் புத்ைிரனாகிய நந்ைிதைவருக்கு இச்பசய்ைிதயயும் மாைர்கள் மாதயயில் மிகவும்
வல்லவர்கள் என்றுங்கூேி அவ்வசுரன் வழங்கிய வார்த்தைதய மனைில் தவத்துக் பகாண்டிருந்ைார்கள்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள! ைவச்பசயல் தமற்பகாண்டிருந்ை பார்வைிதைவி புைபாக தசாபிைமான பபான்
நிேமுற்றுக்கவுரி என்னும் பபயருைன் ைிருக்தகலாயகிரிக்குத் ைிரும்பி வந்ைாள். உத்ைாமகுஸ்தம என்னும்
தைாழியானவள் ைன் ைதலவியும் தலாகநாயகியும் பசுதம நிேபமாழிந்து பபான்னிேமுமாக விளங்கும்
பார்வைிதைவிதயப் பார்த்து சமீ பித்து நமஸ்கரித்து ைாதய! உன் நாயகராகிய சர்தவஸ்வரதனக்
காமார்த்ைனாகபவாட்ைாமற் காக்க எனக்குச் சக்ைியில்லாமற் தபாயிற்று, உன் புத்ைிரனான வரதகசனது
ீ

அஜாக்கிரதையால் அைியவுவன மங்தக பயாருத்ைி சிவபபருமாதன பநருங்கி விட்ைாள். பிதே சூடிய நம்
பபருமான் அவளுைன் அதநகடிைமாகக் கிரீடித்ைிருக்தகயில் யானும் அந்ை ரைி சின்னத்தைக்கண்டு
நாணமுற்தேன்! என்று கூேினாள். அதைக் தகட்ைதும் பார்வைிதைவி வ ரகன்மீ
ீ
து கடுங்தகாபங் பகாண்டு
அவதனச் சபிக்க தவண்டுபமன்று கருைி கிழக்கு முகமாகத் ைிரும்பி நீர் பகாண்டு ஆசமன ீயஞ் பசய்து, என்
புைல்வனான வரகன்
ீ
பிே ஸ்ைிரீகதள உள்தள அனுப்புவைில்தல என்று என்னிைம் நியமஞ்
பசய்துபகாண்டு ைவேிய குற்ேத்ைினால் நதர ைிதர மூப்பிதனயதையும் மானிை தைகமுற்று ஒரு
பிரமாணனுக்குப் புத்ைிரனாகுக! என்று சபித்ைாள். நான் இங்தக சிறுதுகாலம் இராைைால இவ்வளவு
காரியங்கள் நைந்ைனதவ என்று ஆச்சரியமுற்றுத் ைன் அந்ைப்புரத்தையதைந்து அங்கிருக்கும் ைன்
புத்ைிரனான வரகதனக்
ீ
தகாபத்துைன் பார்த்ைாள். வரகன்
ீ
பார்வைியின் தகாபத்தைப் பார்தவயாதலதய
உணர்ந்து ைாயின் ைிருவடிகளில் வழ்ந்து
ீ
சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்கரித்து ைாதய! ஆடி என்னும் அசுரன்

மாதயயால் சர்தவஸ்வரன் நலிவுோமல் பிதழத்ைது உன் ைவப்பலதன, நீத ய பாக்யவைி! என்று கூேினான்.
அதைக் தகட்ைதும் துக்கித்து, வரகா!
ீ
உன் அஜாக்கிரதையாலல்லவா இவ்வளவு ைீ தமகள் விதளந்ைன.
ஆைலின் நீ அஞ்ஞானத்துைன் உலகத்ைில் சிலாைன் என்னும் தவைியனுக்குப் புத்ைிரனாகத் தைான்ேி
பன்னிரண்டு வருஷங்கள் அவனிைம் வளர்ந்து, பின்னர் சாபவிதமாசனம் பபற்று அத்தைகத்துைதன எனக்கும்
புத்ைிரனாவாய்! என்று கூேினாள். அவ்வாதே வரகன்
ீ
சிலாை முனிவன் புைல்வனாய் பஜனித்து, ைனக்கு

நியமித்துள்ள பன்னிரு வருஷங்களும் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்து கிரமமாகப் பார்வைிதைவியாரிைம்
மீ ண்டும் புைல்வனாக வந்து தசர்ந்ைான்.
இவ்வாறு சூைமுனிவர் கூேியதும் சவுனகாைி முனிவர்கள் அவதர தநாக்கி, சுவாமி! வரகன்
ீ
சிலாை
புத்ைிரனாகப் பிேந்ை சரிைத்தையுஞ் பசால்லதவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள் சூைபுராணிகர் கூேத்

பைாைங்கினார். சிலாைர் என்ேது காரணப் பபயர்! அவர் பிள்தளப் பருவத்ைில்கன் வ ீட்டிற்குப் பிச்தசக்கு
வந்ை தவைியனது அன்ன பாத்ைிரத்ைில் அவ்வந்ைணன் அேியாது ஒருசிறு கல்தல எேிந்ைார். அந்ைணன்
அச்சிறு கல்லுைன் உணதவப் புசித்ைார். அவர் வயது வளருந்தைாறும் விதவகவானாகி ஞானம் முைலியன
குதேவின்ேிப் பபற்றுத் ைமது ைவப்பலனால் பரமதலாகங்கதளத் தைாழர்களுைன் பசன்று பார்த்துவந்ைார்.
யம புரத்ைில் அந்ைகனது அரசிருக்தகக்கருதக ஒரு பபரும் பாதேயிருப்பதை அவர் பார்த்து இபைன்ன
இந்நல்ல இைத்ைில் பபரும் பாதேயிருக்கிேதை! என்று விசாரித்ைார். உலகத்ைில் ஒருவன் சத்பாத்ைிரமான
பிரமாணனது தபாஜனத்ைில் அவிதவகத்ைால் கல்பலேிந்ைான். அதுதவ இப்பபரும் பாதேயாக
வளர்ந்ைிருக்கிேது. அவ்வாறு கல்தலப் தபாட்ைவன் மடிந்ைபிேகு இவ்வளதவயும் எங்கள் ைண்ைதனதய
அனுபவித்துக் பகாண்டு அவன் புசிக்க தவண்டும்! என்ோர்கள். அப்பபாழுது அவருக்கு இது ைன்னுதைய

பசயதலபயன்று பைரிந்து மனந்துடித்து, இைற்கு ஏதைனும் பரிகாரமுளதைா? என்று வினவினார் யமகிங்கரர்.
அவன் இவ்வளவு பாதேதயப் பூமியிதலதய அதரத்துக் குடித்ைால் இது கதரயும்! என்ோர்கள் அதைத்
பைரிந்து பகாண்டு சிலாை முனிவர் ைம் நகரத்தையதைந்து விதனயுதைய பாதேபயான்தேக் குேிப்பிட்டு ,.
சிவதயாகம்! என்று அைில் சிேிதுதைத்துப் பபாடித்துக் கதரத்துக் குடிப்பதுமாக அம்மதலவடிவான
பாதேதயக் கதரத்து விட்ைார். யமபுரத்ைில் ைனக்காக வளர்ந்ைிருந்ை பாதேச்சிதலதய ஹைஞ் பசய்ை
காரணத்ைால் சிலாைபரனப் பபயபரய்ைினார். பின் ஒரு காலத்ைில் அவர் சகல தவைாகமங்கதளயுணர்ந்ை
சிவஞானச் பசல்வராயிருந்தும் புத்ைிரப் தபேில்லார்க்கு முத்ைியில்தல என்பதை உணர்ந்ைவராய் பிள்தளப்
தபற்தே விரும்பித் ைிருதவயாற்ேிற்குச் பசன்ோர். அங்கு அவர் அயனரி ைீர்த்ைத்ைில் ஸ்நானம் பசய்து
சிவபபருமானுதைய ைிருமுன்தன நின்றுவணங்கி, ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்தைச் பசபித்துப் பஞ்சாக்கினி மத்ைியில்
ஒரு காலால் நின்று அதநக நாட்கள் ைவம் பசய்துபகாண்டிருந்ைார். சிவபபருமான் அத்ைவத்ைிற்கிரங்கி

ரிஷப வாகனத்ைின் மீ து பார்வைி சதமைராய் எழுந்ைருளி வந்து, முனிவதன! நீ விரும்பிய வரத்தைக் தகள்!
என்ோர்.
எம்பபருமாதன! அடிதயனுக்கு ஒரு சற்புத்ைிரதனத் ைந்ைருளதவண்டும்! என்று சிலாைர் பிரார்த்ைித்ைார்.
சிவபபருமான் மகிழ்ந்து, சகல சற்குணங்களும் நிரம்பிய ஒரு புத்ைிரன் பைினாறு வயதுதையவனாய் நீ
பசய்யும் யாக பூமியில் உழுபதையின் மூலமாக பவளிப்படுவான் என்று கூேி மதேந்ைார். பின்னர்
சிலாைமுனிவர் யாகஞ் பசய்யப் பபான்தனர் பூட்டியாக சாதலதய உழுைதபாது அக்பகாழுவின் மூலமாக
ஒரு மாணிக்கப் பபட்டித் தைான்ேியது. அதை முனிவர் ைிேந்து பார்த்ைார். அைனுள்தள பநற்ேிக் கண்ணும்,
இளம்பிதேத் ைவழுஞ் சதையும் நான்கு தைாள்களுமாக விளங்குஞ் சிவமூர்த்ைத்தைக் கண்டு மயங்கித்

தைாத்ைிரஞ் பசய்து நின்ோர். அப்தபாது சிவபபருமான் அசரீரியாக முனிவதன! அப்பபட்டிதய மூடித்ைிே!
என்று கூேினார் அவ்வாதே மூடித்ைிேந்ை பபாழுது அவ்பவம்பபருமான் ஓர் இளங்குழந்தையாகி அழுைார்.
முனிவர் அக்குழந்தைதய எடுத்து ைமது மதனவியிைம் பகாண்டு தபாய் பாலூட்டி வளர்த்து
பசப்தபசுவரருக்குப் பைினாறு வயதுவர அவரது ைாய் ைந்தையர் ைம் புத்ைிரரது அற்ப ஆயுதளக் குேித்து
வருந்துவதை உணர்ந்து, அஞ்சாைீர்கள், நாம் அழியாவரம் பபறுகிதேன் என்று தைறுைல் கூேித்
ைிருக்தகாயிதல அதைந்து அயனரி ைீர் த்ை மத்ைியினின்று அருந்ைவஞ் பசய்ைார். சிவபபருமான்
ரிஷபவாகனத்ைின் தமல் உமாதைவியாதராடு எழுந்ைருளி பசப்தபசுவரனுக்கு நித்ைிய தைகந்ைந்து அவரது
ைிருமுடியின் தமல் ைிருக்கரம் தவத்து ைீ øக்ஷ புரிந்து அவருக்குரிய பண்தைய சாரூப்பியமளித்து,
ைிருநந்ைிதைவர் என்று அபிதஷகத் ைிருநாமஞ் சாத்ைி, குருசைானம், விளங்க தவை சிவாகமங்கதளச்

சனத்குமாரர் முைலிய முனிவர்களுக்கு உபதைசிக்கக் கட்ைதளயிட்ைார். பிேகு நந்ைிதைவனுக்கு சுயதச
என்னும் கன்னிதகதயத் ைிருமணம் புணர்த்ைிச் சிவகணங்களுக்குத் ைதலவராயிருந்து சகல
சிவாலயங்களிலும் அைிகாரஞ் பசலுத்தும்படி சுரிதகயும் பிரம்பும் பகாடுத்ைருளினார். முனிவர்கதள! நந்ைி
எம்பபருமான் பார்வைி தைவியாருக்கு புத்ைிரராகத் தைான்ேிய சரிைமுஞ் பசான்தனன் இது நிற்க!
பபான்னிேத்துைன் வந்ை பார்வைிதைவி ைிரிபுரைகனராகிய சிவபபருமாதனச் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்ைாள் ,

சிவபபருமான் முன் ஆடி என்னும் அசுரன் கூேியபடி அவன் ைதமயன் வரவில்தல பார்வைிதய வந்ைாள்
என்று சந்தைாஷத்துைன் வரவதழத்து ஆனந்ைித்ைிருந்ைார்.
சிேிது காலஞ்பசன்ே பின் ைாருகாவன முனிபத்ைினிகள் தபரழகிகளாய், கற்பில் தமம்பட்டு இறுமாப்பு
அதைந்ைார்கள். அவர்கள் கற்தபயழித்துக் கர்வபங்கம் பசய்ய தவண்டுபமன்று சிவபபருமான் நிதனத்ைார்.
பிரைம கணங்களுைன் பச்தசகர்ப்பூரம் முைலியன கூட்டிய விபூைிதய உைல் முழுதும் உத்தூளனமாக

அணிந்து, ைிகம்பரராய்(நிர்வாணராய்) மயிற்பிஞ்ச புஞ்சங்கதளக் தகயில் ைாங்கி தயாகைண்ைத்ைில் கட்கம்
கதை முைலியன கட்டித் பைாங்கவிட்டுப் பூர்ணச் சந்ைிர கண்ைதமா பவன்று பசால்லத்ைக்க கபாலத்தைக்
கரத்ைிதலற்று காந்ைியும் யவுவனமுற்றுச் பசன்ோர். அவர் ஸ்ைீரிகதளப் பிரமிக்கச் பசய்து புன்சிரிப்பாகிய
சந்தைாஷத்ைால் விதநாைங்கள் காட்டிக் பகாண்டு ஆகாயத்ைில் தைாரணமாகக் கட்டிய நீ லமலர்கதளா
பவன்று பசால்லத்ைக்க மதனாரம்மியமான ைிருமுகமும், முனிமங்தகயர் தமாக முறும்படிப் பார்த்து
அதசந்து பகாண்டிருக்கும் மைர்த்துப் பரந்ை விழிகளும், பூரித்ை தைகமும் பசங்கமலம் தபான்ே கரங்களும்,
பாைங்களும், நல்ல மலர்மாதலகளும், ஆபரணங்களுமுதையவராய்த் ைாருகாவனத்தை அதைந்ைார்.
பைினான்கு தைாஷங்களற்ேதும், மந்ைரைார மத்ைிம ஸ்வரங்களுைன் கூடியதும், பலவதகத்
ைாளங்கதளயுதையதும், ஆதராகண அவதராகணாைி மூர்ச்தசகதளயுதையதும் இதச

ஏழிதனயுதையதுமாய்ப் பலவிை பாஷா தபைங்கதளாடு கூடிய தைாற்கருவி, துதேக்கருவி, கஞ்சக்கருவி,
நரம்புக் கருவிதயாடு கூடிய ைாயுள்ள கானத்தைப் பூைகணங்கதளாடு பாடிக்பகாண்டும் சிேிது தநரம்
ஆடிக்பகாண்டும் ஆச்சரியமாகச் சிரித்துக் பகாண்டும் நைிகளின் கதரயில் வசித்துக் பகாண்டும்
ைன்கணங்களிபலாருவராக வந்ைிருக்கும் விஷ்ணுமூர்த்ைிக்குத் ைன்சாந்ை ரஸத்தைாடு கூடிய நாட்டியத்தைக்
காட்டிக் பகாண்டுமிருந்ைார்.
அவ்வாேிருக்தகயில், வசிஷ்ைர் மதனவியான அருந்ைைிதயத்ைவிர மற்ே ரிஷிபத்ைினிகள் அதனவரும்
இந்நிச்சலமான வனத்ைில் யாதரா ஒருவன் ஒரு கிராை ஸ்ைிரீயுைன் வந்து மதுரமான ைிவ்யப்
பாைல்கதளப் பாடிக் பகாண்டு முனிவர்கள் ஆச்சிரம மத்ைியில் பவட்கமின்ேி பிச்தசபயடுக்கிோன்.
அழதகா அற்புைமானது! என்று ஆதலாசித்ைார்கள் அப்பத்ைினிகளில் சிலர் தமாக மயக்கத்ைால்

மூர்ச்சித்ைார்கள். சிலர் ஏதைதைா தபசிக் பகாண்டிருந்ைார்கள். சிலர் பபருங்களிப்பால் கண்ண ீர் விட்ைார்கள்.
சிலர் காம விகாரத்ைால் காம தசஷ்தை பசய்து பகாண்டுருந்ைார்கள். சிலர் காமத்ைால் உதை தசர்ந்ைார்கள்.
இவ்வாறு அந்ை ஸ்ைிரீகள் மன்மைாவஸ்தைப் பட்டுக்பகாண்டு வசிஷ்ை பத்ைினி நீங் கலாக மற்பேதலாரும்
காமக்கைலில் ஆழ்ந்து ைிகம்பரதராடு எவ்வாோவது தபசதவண்டுபமன்று சில வார்த்தைகள்
தபசலானார்கள். ஓ சுந்ைரா! ஏன் இந்ை ைவதவைம் ைரித்ைாய்? இத்ைவத்ைால் யாது பயன்? ைவத்தை தபாக
சித்ைி கருைிச் பசய்கிேது உலகவழக்காைலின் அவ்வதகய தபாக சித்ைியும் உனக்குப் பரைாரங்களாகிய
எங்களால் சித்ைியாகும் புண்ணியஹீனனாகிப் புருஷதன பரஸ்ைிரீகள் ஒரு தபாதுங் தகார மாட்ைார்கள்.
நாங்கள் உன்னிைத்ைில் பபருவிருப்புதைதயாமாைலின் எங்கதள நீ புேக்கணிக்க தவண்ைாம் , அதநக

புண்ணியத்ைால் கிதைக்க தவண்டியது உனக்குச் சுலபத்ைில் தககூடும்தபாது விட்டுவிை தவண்ைாம்.
ைிவ்விய தைகமுதைய உன்தனக் காணுந்தைாறும் எங்களுக்கு கிருதப உண்ைாகிேது! இதுதபாலப் பல
தபச்சுகதளப் தபசிக் பகாண்டும் இதேவன் பிக்ஷõர்த்ைமாகச் பசல்லுதகயில் அவதரப் பின் பைாைர்ந்தும்
ரிஷிபத்ைினிகள் பசல்லலானார்கள். அத்ைாருகவன ரிஷிகதளா ைங்கள் மங்தகயர் கற்புநிதல
ைவேியவற்தே அேிந்து மனந்ைாளாராய் பலவிை சாப பமாழிகதளப் பகர்ந்ைார்கள். அதவ
சிவபபருமாதனச் சிேிதும் பநருங்கவில்தல. ஆனால் வசிஷ்ைரும் அருந்ைைியும் ைிகம்பரராக வந்ைவர்
சிவபபருமாபனன்றும் உைன் வந்ை மாது-மதலயரசன் புத்ைிரி என்றும் கணங்களாக வந்தைார் விஷ்ணுவாைி
தைவர்கபளன்றும் உணர்ந்து பலவிைமாகப் பூசித்ைார்கள். சிவபபருமான் அகமகிழ்ந்து அருந்ைைிதய தநாக்கி,
உன் கணவன் வாலிபனாகுக என்று வரங்பகாடுத்ைருளினார். ைாருகவன முனிவர்கள் ைிகம்பரனாகிய
சிவபபருமாதன ஒன்றுஞ்பசய்ய இயலாைவர்களாய் ைங்கள் சாபங்கள் பலியாவாயினும் அைற்குப்

பைிலாகப்பலவிை தராகங்களாலும் வறுதமயாைிகளாலும் துன்பங்களாலும் பீடிக்கப்பட்ைவர்களாய் யாது
பசய்தவாம் என்றும் வசிட்ை முனிவதரயும் பிரமதைவதரயும் வினவி அது சிவ நிந்தையின் பலன்! என்று
உணர்ந்து சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்து சிவபபருமானின் ைிருவருதள அதைந்ைார்கள்.

முனிவர்கதள! இைனால் காமஇச்தச சிவபபருமாதனப் பாைித்ைபைன்று ஒருதபாதுஞ் பசால்லக் கூைாது
சப்ைாைி விஷயங்களும், மாயா சம்பந்ைமான தபாகங்களும் மாதயயும் அச்சர்தவசுவரனிைத்து லயமதைய
தவண்டியனதவ யாைலின், காமரூபமான சாஞ்சல்லிய தைாஷமானது ஆத்மஸ்வரூபியான பரமசிவத்துக்குத்
தைாஷமாகக் பகாள்ளப்பட்ைது உலகத்ைில் பைிவிரைா ஸ்ைிரீகளும் சித்ைர்களாகிய புருஷர்களும் இருவரும்
இல்லே ைருமம் நைத்ைி, சற்பாத்ைிரமாகிய அைிைிகதளப் பூஜிக்கிோர்கதளயன்ேி நீசர்களாயும்

ைனவான்களாயும், அஞ்ஞானிகளாயும், தமாக்ஷஞானமில்லாைவர்களாயும், தராகவான்களாயும், பைிைர்களாயும்
காமக் குதராைாைிகளாயும் சீத ைாஷணங்களாலும் எப்தபாதும் துக்கமனுபவித்துப் புத்ைிர வாஞ்தச முைலிய
விருப்பத்ைால் மதனாசஞ்சலப்பட்டுக் பகாண்டு அைிைி பூதஜ முைலிய சத்கருமங்கதளச் பசய்யாது
காமத்ைாற் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் ைீத யாதரப் தபான்று இல்லேத்தை தமற்பகாண்ைவர்களல்லர் உலகத்ைில்
கிரகஸ்ைாச்சிரமத்தைச் சார்ந்ைவர்களில் சிவபபருமாதனதய அைிைியாகக் பகாண்டு பன்னிரண்டு
வருஷகாலம் ஆசனம் தபாஜனம் ஸ்நானம் முைலியவற்ேினால் உபசரித்ைவர்கள் வசிஷ்ைதரயன்ேியாவர்
இருக்கின்ேனர்! சிவபபருமாதனக்கண்டு அவர் அழகில் தமாகம் பகாள்ளாை ரிஷிபத்ைினிகளில்
அவ்விசிஷ்ை முனிவர் மதனவியான அருந்ைைிதயயன்ேி யார் இருக்கிோர்கள்? இப்பபாழுதும் உலகத்ைில்
விவாக காலத்ைில் மணமக்கள் இருவதரயும் அருந்ைைிதயப் பார்க்கச் பசால்லி, இவ்வருந்ைைிதயத்

ைரிசித்ைால் உனக்கு மகாபைிவரைா ஸ்வரூபமும் புத்ைிரபாக்கியம் முைலியனவும் உண்ைாகும். இந்ை
அருந்ைைி பூர்வத்ைில் சிவபபருமான் யவுவன தவைந்ைரித்துத் ைிகம்பரராய் வந்ை காலத்ைிலும்
மனங்கலங்காைக் கற்பிதனயுதையவள் ஆைலின் அவ்வருத்ைைிதயத் ைரிசித்து என் கணவன் எப்பபாழுதும்
என்னிைத்ைில் அன்புதையவராகவும் ைனவானகவும், பிே மகளிதரக் கலத்ைலின்ேி என்தனதய கூடிவாழ்ந்து
சந்ைைி விருத்ைிதய உண்ைாகவுந் ைதய புரியதவண்டும் என்று கூேச்பசய்து அவ்விருவதரயும்
நமஸ்கரிக்கச் பசய்கிோர்கள். அவ்வருந்ைைியின் கற்பின் பபருதமதய யாபைன்று பசால்லத் ைகும்!
சிவபபருமானும் விஷ்ணுமூர்த்ைியும் பிரமதைவனும் மற்பேல்தலாருங் காமத்ைின் வழி மனஞ்
பசலுத்ைினவர்கதளயாவர். மகரிஷிகதள! எல்லா முனிவர்கட்குஞ் சற்குருவும் பார்வைிநாயகனும்
மைனவிகார சூனியனும் தைவ தைவனுமாகிய சிவபபருமானுதைய லீலா காம விகாரம் முழுவதையும்
உங்களுக்குச் பசான்தனன் இன்னுஞ் சிலவற்தேச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
11. காமனுக்கு வசப்பட்ைவர்களின் கதைகள்
முனிவர்கதள! இந்ைிரன் பூர்வத்ைில் யக்ஷர் ைானவர் தைத்ைியர் முைலாதனாதர பஜயித்து தைவர், அசுரர்
உரகர் முைலானவர்கதளத் ைன் சுவாைீ னஞ் பசய்துபகாண்டு புதலாமதச மதனவிதயாடும் தபரழகு
வாய்ந்ை எண்ணிேந்ை அப்சரக் கன்னிகதளாடும் இன்பந்துய்த்து, மூவுலகங்கதளயும் அரசு பசய்து
காமவிகாரத்ைால் தமாகமுற்ோன். ைவத்ைால் என்பு மாத்ைிரமாயிருக்க இதளத்ை தைகமுதைய கவுைம
முனிவருதைய ைர்மபத்ைினியான அகல்யா தைவிதய அனுபவிக்க இந்ைிரன் விரும்பி பர்ணசாதலயில்
அகல்யா ைனித்ைிருக்கும் தபாது இந்ைிரன் அம்முனிவதர வஞ்சித்து அகல்யாவிைம் காமசுகத்தை

அனுபவித்து, அவதள விட்டுப் பிரியமுடியாமல் தமாகசித்ைத்ைால் அங்தகதய இருந்ைான். இந்ைிரன்
அகல்தயக் கூடிமகிழ்ந்து பகாண்டிருக்தகயில் கவுைம முனிவர் பழம், கிழங்கு முைலியனவற்தேச்
தசகரஞ் பசய்து பகாண்டு ைன் பர்ணசாதலக்குத் ைிரும்பி வரதவ, அகல்தய ஐதயா! சர்தவசவரதன தபான்ே
என் கணவதன விட்டு மைியீன மாகக் கற்பிழந்தைதன! என்று பயமுற்று ஒன்றுஞ் பசய்ய முடியாமல்
ஸ்ைம்பாகாரமாக நின்ோள். கவுைமர் ஆச்சரியமுங் தகாபமுங் பகாண்ைார். இந்ைிரன், மகாமுனிவரின்
மதனவிதயக் கூடிக் கலந்தைதன! என்று பயமும் நாணமுமுற்றுத் துண்பணன்பேழுந்து பசன்ோன்.
கவுைமர் பிரளய காலாக்னி ருத்ைிரர் தபாலக் பகாைித்து அைா துஷ்ைா என்தன வஞ்சித்து என் மதனவிதய
நீ அந்ைரங்கமாகக் கூடி மகிழ்ந்ைாய் காமாதுரத்ைாற் பரைார சம்தபாகஞ் பசய்ை உனது பீஜங்கள் நிலமிதச
விழக் கைவன? என்று ைன் கரத்தை தவத்ைிருந்ை தயாகைண்ைத்தைப் பூமியிலடித்துச் சபித்ைார்.
அவ்வண்ணதம இந்ைிரனுதைய விருஷணங்கள் விழுந்து தபாயின அைனால் அவன்

ஆண்தமயற்ேவனானான். தைவர்கள் யாவருங் கூடி தமஷத்ைின் அண்ைத்தைக் பகாண்டு வந்து
இந்ைிரனுக்கு அண்ைமாகச் தசர்த்து வ ீரிய வந்ைனாகச் பசய்வித்து தமஷபிருஷ்ணன் என்ே காரணப் பபயர்
சூட்டினார்கள். இவ்வண்ணம் இந்ைிரன் மீ ண்டும் வரிய
ீ
வந்ைனாகச் பசய்யப் பட்ைதைக் தகள்வியுற்ே
கவுைம முனிவர், இவன் ஓர் பபண் உறுப்தபக் கருைி இவ்வளவு பாடுபட்ைதமயால் இவன் உைபலல்லாம்
பகக்குேியும் (பபண் உறுப்பும்) இலங்தகயிலிருக்கும் இராவணன் முைலிய ராக்ஷஸர்களால் சுமார் இலக்ஷ

வருஷங்கள் சிதேயிருப்பும் பபறுக என்று சபித்ைார். அச்சாபத்ைால் தைதவந்ைிரனுக்கு இந்ைிரப்பட்ைம்
ஸ்ைிரமில்லாைைாயிற்று. பின் அைிரூபவைியாய்ப் பரபுருஷதனக் கூடி மகிழ்ந்ை அகல்தயதய, கவுைமர்
பார்த்து பபண்தண! நீ கல்தலப் தபால பிேபுருஷன் தகயில் கிைந்ைாயாதகயால் அப்படிதய கல்லாகுக
என்று சபித்ைார். அகல்தய ைன் கணவதரப் பணிந்து ஸ்வாமீ ! இச் சாபம் எனக்கு எப்பபாழுது நீங்கும்?
அதை விதரவில் விலகும்படி கிருதப பசய்ைருள தவண்டும் என்று தகட்ைாள்.
அசுரகுலமாகிய காட்டிற்கு அக்கினியாகிய ைிருமால் இராமாவைாரஞ் பசய்யப் தபாகிோர். அக்காலத்ைில்
அவருதைய ஸ்பரிசத்ைால் உன் நிஜவடிதவ நீ மட்டும் அதைவாய் என்று சாபானுக்கிரகஞ் பசய்ய
அகல்தய அவ்வண்ணதம பாதேயாய்க் கிைந்ைாள். இந்ைிரனும் ைான் பபற்ே சாபப்படி உைல் முழுதும்
பபண் உறுப்புதையவனாகி காணுைற்கும் அருவருப்புைன் விஷ்ணு மூர்த்ைிதய ஆராைித்து அவர்
கிருதபயால் அக்கவுைமர் அனுக்கிரகிக்க அதவ பிேர் கண்களுக்குக் கண்களாகவும் ைன்
கண்களுக்குமட்டும் குேிகளாகவும் காணுமாறு விதமாசனம் பபற்று மகிழ்ந்ைான். இந்ைிரன் கவுைம
முனிவரால் இவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவித்தும் புத்ைி வராமல் மீ ண்டும் ஒரு காலத்ைில் சு õமார்த்ைனாகி
பாரிக்ஷிைன் என்னும் அரசன் மதனவியும் ரூபலாவண்யங்களுதையளுமாகிய வபுஷ்ைதம என்னும்

பபயருதைய ஸ்ைிரீதயக் கண்டு அவளது இளதம வளத்தை மனத்ைிற் பகாண்ைான். எவ்வதகயிதலனும்
நான் இவதளக் கூடி மகிழ தவண்டும் என்று கருைிப் பலதகயாக முயன்றும் பயனுோது இறுைியில்
மானிைதைகபமடுத்து அவளது அந்ைப்புேத்ைிற் பசன்று பலவிைமாகச் சமயம் பார்த்து வஞ்சிக்க யத்ைனித்துத்
ைன் தகாரிக்தக முடிவுோது வருந்ைிக் பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது வபுஷ்தையின் கணவன்
அசுவதமையாகஞ் பசய்ய உத்ைம லக்ஷணம் அதமந்ை யாகப் பசுவாகிய அப்புரவிதயக் பகால்வதை
இந்ைிரன் பார்த்து இதுதவ நல்ல சமயம் இதை விட்ைால் இனிக்கிட்டுமா காற்றுள்ளதபாதை தூற்ேிக்பகாள்ள
தவண்டும் என்று கருைி, உயிர் நீத்ை அப்புரவியின் தைகத்ைிற் புகுந்து நின்ோன். யாக முதேப்படி இேந்ை
குைிதரயின் கதளபரத்ைிற்கும் யாககர்த்ைாவின் மதனவிக்குந் தைகசம்பந்ைஞ் பசய்ய தவண்டி அவ்வாறு
பசய்ய குைிதரதய அவ்விரஜஸ்ைிரீதயாடு தசர்த்ைார்கள். அப்தபாது குைிதரயுட் பிரதவசித்ைிருந்ை இந்ைிரன்
ைன் விருப்பம் தககூடிற்று என்று சந்தைாஷித்து அவ்வபுஷ்ைதமதயக் கூடித் ைிருப்ைியதைந்ைான். அந்ை
யாகத்ைிற்கு பசுவாக வந்ை புரவியில் இந்ைிரன் புகுந்து விபசாரஞ் பசய்ைானாதகயால் அவ்யாகம்
பலனற்ேைாயிற்று. இந்ைிரன் காமத்ைால் இத்ைதகய அைாை காரியங்கதளயுஞ் பசய்ைான்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள! இன்னும் பிேதைவர்களின் காமச் பசயல்கதளயுஞ் பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
ஒரு காலத்ைில் அக்கினிதைவன் சப்ைருக்ஷிகளின் மதனவியார் மீ து தமாகித்துக்காம விகார முற்ோன்.
அம்மாைர்கள் ைனக்குச் சுகங்பகாைாதமயால் விரக்ைனாகி வனத்தையதைந்து மன்மை தவைதனயால்
ைவித்துக் பகாண்டிருந்ைான். அவ்விைத்ைில் பைய்வகமாகவும்
ீ
விைிவசமாகவுஞ் சம்பவித்ை கிருத்ைிதகப்
பபண்கள் அறுவரும், மகாபைி விரதையாகிய அருந்ைைி நீங்கலாக ஏதனய ரிஷிபத்ைினிகள் அறுவரது
தவைந்ைாங்கி, அக்கினி தைவனுைன் கூடி, அவதனக்காமதுரத்ைினின்றும் ைப்பிப் பிதழக்கச் பசய்ைார்கள்.
அக்கினியும் ஷட் கிருத்ைிதககளுைன் கூடிக்களித்ைது தபால, ைன் மதனவியாகிய ஸ்வாகாதைவியுைன்
கூடியக்காலத்ைிலும் அவ்வளவு இன்பம் அனுபவித்ைைில்தல சிேிது காலம் பசன்ே பின்னர் ,
பைன்ைிதசயிலுள்ள மாஹீஷ் மைி என்னும் பட்ைணத்தை தவைியவடிவுைன் அதைந்து, அப்பட்ைணத்ைின்
அரசனான நீ லன் என்பவனின் அைி சவுந்ைரிய யவுவனமுள்ள மதனவியருைன் கூடி மகிழக்கருைினான்.
அதையேிந்ைதும் அரசன் நீலன் உைதன அக்கினி தைவதனப் பிடித்துத் ைன் ஊழியக்காரனாகக்
கட்டுப்பாட்டில் தவத்துக் பகாண்ைான். அக்கினிதைவன் அவ்வாறு அதநக காலம் இருந்துபகாண்டு ஒரு
சமயம் மாதயயால் ஜ்வாதல வடிவமாகப் புேப்பட்டு விருப்பின் படி தபானான்.
இனி வாயுதைவன் விஷயத்தைச் பசால்கிதேன். அவன் உலகங்களுக்கு ஆயிர்ப்பூைமும் மகா

பலமுதையவனுமாவான். ைாவர சங்கமங்களாகிய பிரபஞ்சத்ைின் தைகத்ைில் பிராணன் அபானன் வியானன் ,
உைானன் சமானன் என ஐவதகயாக இயங்குபவன். இந்ைிரனின் உலகம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பவன்
ைிைிபுத்ைிரனாக இருந்தும் இந்ைிரனின் இரக்கத்ைால் பைய்வத்ைன்தம பபற்ேவன். எப்தபாதும் தயாகியரால்
பரமாத்மஸ்வரூபம் என்று ைியானிக்கபட்ைவன். நித்ைியன் ஜகத்சிதரஷ்ைன் அத்ைதகய வாயுதைவனும்
காமத்ைால் பீடிக்கப்பட்டு பிருமாவின் பவுத்ைிரனான குசனாபன் என்பவனின் புத்ைிரிகள் நூற்றுவதரக்
கண்டு தமாகித்ைான். அவர்களது இளதம கட்ைழகு தைககாந்ைி, நாணம் ஆகியவற்தேக் கண்டு அவர்கதள

எப்படியாயினும் கூடியனுபவிக்க தவண்டும் என்று காமம் மிகவும் பகாண்டு, பலவிை உபாயங்கதளயும்
தகயாண்ைான். ஆனால் அதவ எதுவும் பயன்ைரவில்தல நூறு கன்னிதககளும் ஒதர மாைிரியான
குணப்பண்புகதளாடும் அழதகாடும் விளங்கினார்கள். எனதவ வாயுத்தைவன் அவர்கள் முன்னால் தைான்ேி
நூற்றுவராக இருக்கும் கட்டிளம் பபண்கதள! வாயுதைவனான நான் காற்றுக்கும் அைிபன் மூவுலகில்
உள்ளவர் அதனவராலும் தபாற்ேிப்பூஜிக்கப்படுபவன். பரமாத்ம ஸ்வரூபி! ஜகத்சிதரஷ்ைன் கிழத்ைன்தமயும்
மரணமும் இல்லாைவன் சகல பபாருட்கதளயும் அனுபவிப்பவன் எல்லாஜந்துக்கதளயும் பதைத்ைவன்

எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் ஜீவபூைமாக இருப்பவன். அமிர்ைமயமானவன் இத்ைதகய சிேப்பு வாய்ந்ை நான்
உங்களிைம் யாசிக்கிதேன் நான் மிகவும் காமவயப்பட்டுத் ைாபம் ைணிவைற்காக உங்களிைம் தநரில்
வந்ைிருக்கிதேன் எனக்கு உங்கள் தைகங்கதளப் தபாகார்த்ைமாகக் பகாடுக்க தவண்டும் என்ோன். அதைக்
தகட்ைதும் நூறு பபண்களும் கலகலபவன்று சிரித்து ஏளனம் பசய்து நீ எத்ைதகய சிேப்புதையவனாயினும்
பரமாத்மாதவயானாலும் எத்ைதகய சிேப்புைன் பிேந்ைிருந்ைாலும், எந்ைப் பரமாத்மாவுக்குப் ப்ரீைியான
பக்ைனாயினும் பரமாத்மாவின் அபரரூபியாயினும் காரிய நிமித்ைமாக ஜனித்ைவனாயினும் ஆகுக ஓ,
கிழவதன! நீ எங்களுக்குக் கணவனாக தவண்ைாம் எங்கள் ைந்தையின் கட்ைதளப்படி நாங்கள் கன்னிப்
பபண்களாகதவ இருக்கிதோம். ஆதகயால் எங்கள் ைகப்பனார். எங்கதள யாருக்குப் பத்ைினிகளாகக்
பகாடுப்பாதரா அவருக்தக நாங்கள் வசியமாதவாம்! என்ோர்கள். அதைக்தகட்ைதும் வாயுத்தைவன்

தகாபங்பகாண்டு அவர்கதளபயல்லாம் குப்ஜர் (சிேிய தைகமுதையவர்) களாகவும் விகாரரூபிகளாகவும்
தராகிகளாகவும் மாறும்படி பசய்ைான். சில நாட்கள் பசன்ேன, அப்பபண்கள் பிைாமகனான குசமுனிவர்
அவர்களது சரிைத்தைக் தகட்டு, ைம் ைவவலிதமயினால் அவ்வனிதையர்கள் யாவதரயும் முன்பு இருந்ை
சவுந்ைரியத்தைாடும் ஆதராக்கியத்துைனும் இருக்கச் பசய்ைார். பிேகு அக்கன்னிதககதள, வாயுதைவனுக்தகத்
ைிருமணம் பசய்து பகாடுத்ைார் இது நிகழ்ந்ைராஜ்ஜியம் இன்றும் கன்னியாகுப்ஜம் என்று வழங்கப்படுகிேது.
முனிவர்கதள! இனி சூரிய பகவானின் விஷயத்தைச்பசால்கிதேன் அவன் பிரளய காலப்பபருபநருப்தபப்
தபான்ேவன். பிரசண்ைமான கிரணங்கதளயுதையவன் பயங்கர தராமங்கள் நிதேந்ை பநருப்புமதல
தபான்ே விழிகளும் ஆகாயத்ைில் வசித்ைலும் தயாகியரது ைியானத்ைால் புகழும் பிரமாைி தைவர்களால் சைா
அர்ச்சதனயும் பகாண்ைவன் அத்ைதகய சூரியபகவாதனா துவஷ்ைா என்பவருதைய புைல்வியான

சஞ்ஞிதகதயக் கண்டு காம வசப்பட்டு அவதளதய, மதனவியாக்கிக் பகாள்ள தவண்டும் என்னும்
ஆதசயால், பலவிைமான இன் பசாற்களால் சஞ்ஞிதகயிைம் பகஞ்சிக் கூத்ைாடினான். ஆனால்
சஞ்ஞிதகதயா சூரியனின் உருவத்தை உற்றுதநாக்கி நீ ைீக்ஷண்யமான தைகமுதையவன் ஆதகயால்
உன்தனாடு கூடிச் சங்கமிக்க எனக்குச் சக்ைியில்தல என்ோள். சூரியதனா பபண்தண! நான் விரும்பும்
வடிதவ எடுப்தபன்! என்ோன். உைதன சஞ்ஞிதக, புன்னதக பசய்து நீ என் விருப்பத்ைிற்கு இணங்குவது
உண்தமயானால் என் ைந்தையால் பசய்யப்படும் சாதணயில் ஏேதவண்டும்! உன்தன என் ைந்தையும்
தைவர்களும் சாதணபிடித்து, உன்னுதைய விதசஷமான தைஜதஸ நீக்குவார்கள். அைனால் மந்ைதைஜதஸ
அதைவாய் அப்தபாது நான் உன்தன மணப்தபன்! என்ோள் காமம் மிகவும் பகாண்ை சூரியன் சம்மைித்ைான்.
சாதணயில் ஏேினான் தைவர்களும் துவஷ்ைாவும் அவதனச் சாதணப்பிடித்துத் தைய்த்ைார்கள். அப்தபாது

சூரியனின் உைலிலிருந்து உைிர்ந்ை பபாடிகதளக் பகாண்டு தைவர்கள் சுைர்சனம் முைலான ஆயுைங்கதளச்
பசய்து பகாண்ைார்கள், அைன் பிேகு சூரியதன சஞ்ஞிதக மணந்து சிேிது காலம் இன்பத்ைின் ைிதளத்து
வந்ைாள். மீ ண்டும் சூரியனின் உைல் பவப்பத்தைச் சகிக்கமுடியாமல் பபண்குைிதரயின் வடிவபமடுத்து
விலகி ஓடினாள். அதைக் கண்ைதும் சூரியனும் ஆண் குைிதரயின் வடிவபமடுத்து தமாகத்தைாடு பபண்
குைிதரயான சஞ்ஞிதகதகயப் பின் பைாைர்ந்து பசன்ோன். அதை சஞ்ஞிதக பார்த்ைதும் ைன் பபண்
அம்சத்தை மதேத்துக் பகாண்டு எைிர்முகமாக நின்ோள். அப்தபாது சூரியனின் தைஜஸ் பபண் குைிதரயின்
முகத்ைில்விழ, அதை அவள் நாசிகாரந்ைிர வழியாக ஆக்கிரணித்ைாள். அைனால் அவளுக்கு நாசிவழியாக
இரண்டு புத்ைிரர்கள் பிேந்ைார்கள், அவர்கதள தைவ தவத்ைியர்களான அஸ்வினி தைவர்கள்! பிேகு, சில
காலஞ்பசன்ேதும் சஞ்ஞிதக, தவவஸ்வைமனு, யமன், யமுதன ஆகியவர்கதளப் பபற்பேடுத்ைாள்

பின்னரும் சூரியனது உைல் சூட்தைத் ைாங்கமுடியாமல் ைன் சாதயதயத் ைந்ைிரமாக நிறுத்ைினாள் சூரியன்
காமத்ைால் சாதயதயக் கூடியனுபவித்ைான். அைனால் சாவணி மனு சனி என்பவர்கதளயும் பத்ைிதர
என்ே பபண்தணயும் சாயாதைவி பபற்பேடுத்ைாள், பிேகு சூரியன் ராஜகன்னிதகயான குந்ைியால்
பிரார்த்ைிக்கப்பட்டு காமார்த்ைனாக அவளுைன் கூடியனுபவித்ைான் அைன் விதளவாக

கவசகுண்ைலங்களுைன் கூடிய ஒரு புத்ைிரன்(கர்ணன்) பிேந்ைான். அப்புத்ைிரதன கன்னித்ைாயான
குந்ைியிைதம விட்டு விட்டுச் சூரியன் தபாய் விட்ைான்.
இனிச் சந்ைிரன் விஷயத்தைக் கூறுகிதேன். பாற்கைதலக் கதையும்தபாது அத்ைிரி முனிவரின்
மதனவியான அநுசூயா தைவியின் கர்ப்பத்ைிலிருந்து தைான்ேி உலகத்துக்பகல்லாம் ஆனந்ைகரத்துைன்

விளங்குபவன் சந்ைிரன். அவன் விஷ்ணு மூர்த்ைியால் பயிர்களுக்கும் ஸ்ைிரீகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும்
பிரபுத்ைன்தம பபற்று மகாபல பராக்கிரமசாலியாய் இராஜசூய யாகஞ்பசய்து, ைக்ஷனுதைய குமாரிகளான
இருபத்தைழு பபண்கதளயும் ைிருமணம் புரிந்து பகாண்ைான். ஆனால் அவ்விருபத்ைி ஏழு
பத்ைினிகளிைமும் சமமான அன்பு காட்ைாமல்,அவர்களில் தராகிணி என்பவளிைம் மட்டுதம அளவிலாை
காமம் பகாண்டு அவளிைதம எப்தபாதும் அைிகமாகக் கூடிமகிழ்ந்ைான். அைனால் ைக்ஷன் அவதன
சபித்ைான் அந்ைச் சாபத்ைால் சந்ைிரன் க்ஷயதராகம் அதைந்ைான் கிருஷ்ண பக்ஷத்ைில் தைய்பவனாகவும்
எப்பபாழுதும் சுரைப் ப்ரீைியுதையவனாகவும் இருந்ைான். அவன் வாலிப வயைில் பிரஹஸ்பைி
முனிவருதைய ைர்ம பத்ைினியான ைாதரதய குருபத்ைினி என்றும் கருைாமல் காமத்ைால் களவாடிச்
பசன்ோன். அைற்காகப் தபார் புரிந்து இந்ைிராைி தைவர்களின் விருப்பப்படித் ைாதரதயப் பிரஹஸ்பைியிைதம
ைிருப்பியனுப்பி விட்டுத் ைன்புத்ைிரனாகத் ைாதரயிைம் தைான்ேிய புைன் என்பவதன மட்டும் எடுத்துக்
பகாண்ைான். இனி அதகார ைவஞ்பசய்ை மித்ரா வருணர் என்ே இரு ரிஷிகளின் விஷயத்தைச்
பசால்கிதேன். ஊர்வசி என்ே அப்சரஸ் விஷ்ணுவின் பைாதையிலிருந்து தைான்ேி யாகங்களுக்கு
உைவியாக இருந்து வந்ைாள். அந்ை ஊர்வசியின் அைிமதுரமான தமாகன அழதகக் கண்டு மித்ரா வருணர்
இருவரும் அளவிலாை தமாகம் பகாண்ைார்கள். அைன் விதளவாக ஒருவர் ைமது தரைதஸக் கும்பத்ைிலும்
மற்போருவர் ஜலத்ைிலுமாக விட்ைார்கள். ஜலத்ைிலிருந்து வசிஷ்ைர் தைான்ேினார் கும்பத்ைிலிருந்து
சப்ைசமுத்ைிரங்கதளயும் ஆசமன ீயம் பசய்யத் ைக்க வலிதமயும் வைவாக்கினி தபான்ே காந்ைியுமுள்ள
அகஸ்ைியர் தைான்ேினார் முனிவர்கதள, இதுவதரயில் நான் உங்களுக்கு இந்ைிரன், அக்கினி, வாயு, சூரியன்,
சந்ைிரன், மித்ைிரா, வருணர் ஆகிதயார் காமங்பகாண்டு வருந்ைிய சரிைங்கதளச் சுருக்கமாகச் பசான்தனன் ,
இனிதமலும் பசால்கிதேன் தகளுங்கள்.
12. முனிவர்களின் தமாகைாபக் கதைகள்
மாைவர்கதள! பமன்தமத் ைன்தம, உற்சாகம், பகவத் ஸ்மரதண, புஷ்டி, விரக்ைி, சாந்ைி ஸ்நானைானம்
முைலியவற்ோலும் பிரம்மச்சரியம் முைலிய விரைங்களாலும் தமம்பட்டு விளங்கிய ைக்ஷப்பிரஜாபைியும்
பூர்வகாலத்ைில் காமாந்ைகாரனாக இருந்து, வித்யுத்பரதண என்ே பரஸ்ைரீதய விரும்பினான்.
எல்லாவற்ேிலும் விரக்ைியும் எப்தபாதும் பகவத் ஸ்மரதணயும் உள்ள நாரை முனிவருங்கூை அந்ை
வித்யுத்பரதண என்பவதளப் பிரமதலாகத்ைில் கண்டு காமங் பகாண்ைார். பிரமதைவனும் ைன்னிைத்ைில்
சிேிதும் விருப்பமில்லாை அவதளக் கண்டு தமாகித்ைார். அவள் பிரம்மதன விரும்பவில்தல எனதவ

விக்யுத்பரதண கபிலவர்ணமுள்ள பசு வடிவம் பகாண்ைாள். அப்பபாழுதும் நான்முகப்பிரமன் அவதள
விைாமல் தமாக தவட்தகயால் துன்புறுத்ைினார். அைன் பின்னும் ைன் காமத்தைப் பிரமனால் அைக்க
முடியவில்தல, அவர் பதைத்ை பசல்வியான ஸரஸ்வைிதைவிதயதய மதனவியாக்கிக் பகாண்டு மானச,
வாசக, காயகச் சிருஷ்டிகதளச் பசய்ைார். காசிபர் வம்சத்ைில் தைான்ேிய மரீசி என்னும் மாமுனிவர் காம
இச்தச வசப்பட்டு ைக்ஷப்பிரஜாபைிதய அதைந்து. அவரது புைல்விதயத் ைமக்குக் பகாடுக்கும்படிக்
தகாரினார். ைக்ஷன் ைன் புைல்விகளில் பைின்மூவதர அவருக்குத் ைிருமணம் பசய்து பகாடுத்ைான். மரீசி,
அவர்களுைன் பலவிைமாகச் சுகித்து இந்ைப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பூரணமாக விளங்கும் தைவாைிகளான
புைல்வதரப் பபற்ோர்.
மகாதயாகியும் பிரளய காலாக்கினி தபான்ே தைஜஸ் உள்ள வரும் சமுத்ைிர ஜலத்தை உளுந்து அளவாகக்
பகாண்டு, ஆகமனஞ் பசய்ைவரும் விந்நியமதலயின் இறுமாப்தப அைக்கியவரும் வாைாபி என்ே வலிய
அசுரதன விழுங்கியவருமான குறுமுனி அகஸ்ைியருங் கூை காமவிருப்பத்ைால், விைர்ப்பராஜனின்
குமாரியான உதலாபாமுத்ைிதரதய மணந்து அவ்வம்தமயாரின் பசாற்படிதய நைந்ைார். ைவத்ைில் சிேந்ை
சதகரீஷி என்பவர் ஒருசமயம் ஆகாயத்ைிலிருந்து நீ எனக்குப் பிரியவானாக இருந்து உன் உயிதர
எனக்குக் பகாடுத்து என்தனக் காப்பாற்ே தவண்டும்! என்று எழுந்ை மதுரமான வாக்தகக் தகட்டு, ஆஹா

யாதரா ஒரு ைிவ்வியமான மங்தக, என்மீ து தமாகங்பகாண்டு இப்படிக் கூறுகிோதள என்று கருைி!
மனத்ைிதல காமங்பகாண்ைார். அைன்விதளவாகத் ைம் வரியத்தை
ீ
அருகிலுள்ள ஒரு உலர்ந்ை சருகில்
விட்ைார். அந்ை விரீயத்ைில் மகாதராஷமுதைய பிருங்கீ என்பவர் , ரிஷபமுகத்துைன் தைான்ேினார்.
பிருகுவின் குலத்ைினரும் ஆகாயத்ைில் உைித்ைவர்களுமான ைவசிகள் என்னும் நக்ஷத்ைிரங்களுக்குச்
சந்ைிரன் தபான்ே ருரு என்னும் முனிவர் காமத்ைால் பிரமத்வதர என்னும் கன்னிதகதயக் கடிமணம்
புரிந்து பகாண்டு பல காலம் காமசுகத்தை அனுபவித்து வந்ைார். பிேகு காமங்களஞ் சியமான அந்ைப்

பத்ைினி விஷந்ைீண்டியைால் உயிர் நீ த்துவிைதவ ருருமுனிவர் மிகவும் துக்கித்து என் ஆதச மதனவிதய
இழந்ை பிேகு இனி நான் உயிர்ைரிதயன்! என்று ைம் உயிதரயும் தபாக்கிக் பகாள்ள முயன்ோர். அப்தபாது
தைவர்கள் அவதர தநாக்கி, நீ ைற்பகாதல பசய்து பகாண்ைால் மகாபாவியாவாய்! ஆதகயால் உயிர்விை
தவண்ைாம் நீ உன் ஆயுளில் பாைிதய உன் மதனவிக்குக் பகாடுத்ைால் அவள் உயிர் பிதழப்பாள் , நீயு ம்
அவதள அனுபவித்துச் சுகமதையலாம் என்ோர்கள். அதைக் தகட்ைதும் ருரு மிகவும் மகிழ்ந்து அவர்கள்
பசான்னவாறு ைம் ஆயுளில் பாைிதய மடிந்ை மதனவிக்குக் பகாடுத்ைார். மதனவியும் உயிர் பபற்று
எழுந்து, ைன் கணவதன ஆலிங்கனம் பசய்து பகாண்ைாள். அன்று முைல் அவர்கள் இருவரும்
மகிழ்ச்சியாக ஒன்று கூடி வாழ்ந்ைிருந்ைார்கள்.
அந்ைகரான சவனமுனிவர், மகாதயாகத் ைவசியாக இருக்க விரும்பினார். மதழக்காலத்ைில் ஜலத்ைிலுள்ள
தூய்தமயான மிருத்ைிதகயால் ைம் உைதலபயல்லாம் முத்ைிதர பசய்து பகாண்டு ைம் விழிகதள நாசி
முதனயில் நிறுத்ைிப் பல ஆண்டுகள் ைவஞ்பசய்ைார். அைனால் அவரது உைல் முழுவதும் மண்புற்ேினால்
மதேக்கப்பட்ைது இவ்வாறு அவர் இருக்கும் தபாது மங்தகப்பருவமுதைய ஒரு கிராைமங்தக
அந்ைப்புற்தேத் தைாண்ைதவ சவனமுனிவர் அைிலிருந்து எழுந்ைார். உைதன தவைமங்தக அவதர அரசன்
முன்பு பகாண்டு நிறுத்ைி நைந்ைவற்தே அரசனிைம் பவளியிட்ைாள். அரசன் முனிவதர மஹான் என்று
அர்க்கியபாத்ைிய ஆசமனாைிகளால் உபசரித்து உயர்ந்ை ஆசனத்ைில் இருத்து இவர் இழந்ை கண்கதளத்
ைிரும்பவும் பபே தவண்டும் என்று கருைி அஸ்வினி தைவர்கதள வரவதழத்து. அவர்களால் சவனமுனிவர்
கண்பார்தவ பபறும்படிச் பசய்ைான். இத்ைதகய சவனமகாமுனிவரும் பிேகு அந்ை தவைமங்தகதயக்
கண்டு தமாகங் பகாண்டு வாலிப தைகமதைந்து அதநக காலம் கூடிமகிழ்ந்ைார்.

இனி பக்ஷீ ஸ்வரன் என்பவனின் காமங் கதைதயச் பசால்கிதேன், அவர் ஆதமதயப் தபாலதவ நீட்டுவதும்
சருக்குவதுமான கழுத்து அதமயப் பபற்ேவர். காசியப மதனவியர் பைின் மூவரில் விந்தை என்பவளது
புத்ைிரர் மகாதயாகியும் பரமாத்ம ஞானமும் சாந்ை பசாரூபமும் எலும்பு மாத்ைிரமான தைகமும் பகாண்ைார்.
பாற்கைல் அதலநீர்த்துளிகள் சிலவற்தேப் பருகிவருவைால் உயிர் ைாங்குபவர் அத்ைதகய பக்ஷீ ஸ்வரன்
என்னும் முனிவர், ஒரு காலத்ைில் அந்ைச் சமுத்ைிரத்ைிதைதய ஆணினங்களாகிய, மீ ன், நண்டு ைவதள
முைலிய ஜலசரங்கள் பபண் இனங்கதளாடுக் கூடி இன்ப சுகம் அனுபவிப்பதைப் பார்த்துப் பார்த்து ைாமும்
அவ்வாறு ஸ்ைிரீகளுைன் கலந்து மகிழ தவண்டும் என்று நிதனத்து சுைன்மன் என்னும் அரசனிைம்

கன்னிகாைானம் யாசிக்கச் பசன்ோர். அரசன் அவதர வரதவற்று உபசரித்து அவர் வந்ை விஷயத்தை
விசாரித்ைான். பக்ஷீ ஸ்வர முனிவர் மகிழ்ந்து அரதச நான் காசிப மகரிஷியின் குமாரன் ஸ்ைிரீகதளக்
தகாரி வந்ைிருக்கிதேன் உனக்குப் புைல்வி இருந்ைால் அவதள எனக்குக் பகாடுக்க தவண்டும்! என்று
தகட்ைார். அவரது வடிதவ அரசன் உற்றுப் பார்த்து விட்டு மனம்குழம்பி இவருக்குப் பபண்
பகாைாவிட்ைால் இவர் சபித்ைாலும் சபித்து விடுவார்! பபண்தணக் பகாடுக்கலாம் என்ோதலா இவரது
உருவம் அதகாரமாக இருக்கிேதை! என்று சிந்ைித்ைான். பிேகு அவன் ஓர் உபாயத்துைன் அவதர தநாக்கி
மாமுனிவதர எனக்கு ஒரு பபண் மட்டுமல்ல பைிதனந்து அழகான பபண்கள் இருக்கிோர்கள் அவர்கள்
ைாதம விரும்பிய வரதன நான் மணஞ் பசய்து பகாடுக்க தவண்டியவதன ைவிர என் இச்தசயாக
ஒருவருக்கும் மணஞ் பசய்து பகாடுக்க முடியாைவனாக இருக்கிதேன். நான் இப்படிச் பசால்கிதேதன என்று
ைாங்கள் தகாபிக்க தவண்ைாம் நீங்கதள என் புைல்விகள் இருக்கும் அந்ைப்புரத்ைிற்குச் பசன்று ைங்கதள

விரும்பும் பபண் இவள் என்று காட்டினால் நான் அவதள உங்களுக்கு மணஞ்பசய்து பகாடுக்கிதேன் என்று
பசால்லி, அவதர அந்ைப்புரத்ைினுள்தள பகாண்டு விைச் பசய்ைான். அந்ைப்புரத்தை அதைந்ைதுதம முனிவர்
ைம் தயாக வலிதமயால் மன்மை வடிவம் எடுத்து ரூபலாவண்ய யவுவனங்களுைன் மிகவும் மினுமினுத்து
அரசகுமாரிகளின் எைிதர நின்ோர் அவதர ராஜகன்னிதககள் ஆவதலாடு உற்றுப் பார்த்து இத்ைதகய
அழகுதைய இவர் யார்? மன்மைதனா? என்று காைலால் உள்ளமுருகி ஒவ்பவாரு கன்னிதகயும் ைன்தன

மணஞ்பசய்து பகாள்ளும்படிஅவதர தவண்டினார்கள். இந்ைச் பசய்ைிதய தகள்வியுற்ே சுைன்மன்
அக்கன்னியதர பயல்லாம் பக்ஷீ ஸ்வர முனிவருக்தகத் ைிருமணஞ் பசய்து பகாடுப்தபன்! என்ோன். பிேகு
சுக்கிரன் முைலிய கிரகங்கள் சுப÷க்ஷத்ைிரத்ைில் உச்சமாகிய ைிரிதகாணமுற்று, புத்ைிர சவுபாக்கியச்
சம்பத்துகதளக் பகாடுக்கத் ைக்கைாக இருக்கும் நல்ல ைிவ்ய முகூர்த்ைத்ைில் ைிருமணஞ் பசய்து
பகாடுத்ைான். முனிவர் அம்மங்தகயார்கதளக் கூடி பபருங்களிப்புைன் இராஜதபாகங்கதள பநடுங்காலம்

அனுபவித்து ைன்தனப் தபான்ே புைல்வர்கள் பலதரப் பபற்று ஆயுள் முடிவில் பசார்க்கத்தை அதைந்ைார்.
இனிக் கருைனின் தமாகத்தைக் கூறுகிதேன் ஹிமாசலமதலயில் வசிக்கும் அைிரூபவைியும் அக்கினித்
தைவனின் புத்ைிரியுமான சாண்டிலீ என்ே பபயருதைய தபரழகிதயக் கருைன் கண்ைான். உைதன அவள்மீ து
தமாகங்பகாண்டு இவதள எப்படியாவது பசார்க்கதலாகத்ைிற்குத் தூக்கிக் பகாண்டு தபாய் விை தவண்டும்
என்று கருைினான். அதை சாண்டிலீ என்பவள் அேிந்து இந்ைக் கருைன் பகாடியவன்! என்று கருைிக்
தகாபத்தைாடு உன் இேகுகள் அழிக! என்று சபித்ைாள். கருைன் ைன் இேகுகதள இழந்ைான். பிேகு அவன்
அந்ை அக்கினி புத்ைிரியிைம் சிேகுகதள பகஞ்சி அவளது மனதை இளக்கித் ைங்கமயமான சிேகுகதள
அதைந்து, அவதளப் புகழ்ந்து விட்டுத் ைன் நகரத்தை அதைந்ைான்.
நீண்ை மீ தசயும் சதையும் சுஷ்கித்ை உைலும் கூர்தமயான நகங்கதளயும் உதைய விபாண்ைக முனிவர்
ஒரு காலத்ைில் ஒரு புனிைநைியில் நீராடும்தபாது அைிதூரத்ைில் வரும் ஒரு யவுவன மங்தகதயக் கண்டு
மன்மை விகாரமுற்று அைன் விதளவாகத் ைம் வ ீரியத்தை அந்நைி நீ ரில் ஒழுக்கினார். பைய்வ கைியால்
அந்ை வ ீரிய சம்பந்ைமான ஜலத்தை ஒரு பபண்மான் குடித்துக் கருவுற்று ரிஷ்யசிருங்க முனிவதரப்
பபற்ேது. அப்புத்ைிரதனக் கண்ை விபாண்ைக முனிவர், அவதன வளர்த்து, முனிவர்களுக்குரிய உபநயனாைி
கிரிதயகதளயும் தவை அத்ைியயனத்தையும் பசய்து தவத்ைார், சிறுவனான ரிஷ்யசிருங்கர்
இளதமயிதலதய சாந்ைம், இந்ைிரியநிக்கிரகம் முைலிய நற்குணங்கதளப் பபற்ேவராய் வளர்ந்து ைக்க வயது
வந்ைவுைன் சுத்ைசாந்ை பிரம்ச்சாரியாகி, இதல கிழங்கு புன்பசய் ைானியங்கதளச் சாப்பிட்டுக் பகாண்டும்
ைம் ைந்தைக்குப் பணிவிதைகள் பசய்து பகாண்டும் ஆண் பபண் தபைதம பைரியாமல் இருந்து வந்ைார்.

அப்தபாது அங்கு தைசத்ைில் மதழ பபய்யாமல் பபரும் பஞ்சம் உண்ைாயிற்று. அந்ைத் தைசத்து மன்னனான
உதராமபாைன் தயாசித்து ரிஷ்ய சிருங்க முனிவதரத் ைன் தைசத்ைிற்கு அதழத்து வந்ைால் மதழ பபய்யும்
என்று கருைி அவதர அதழத்து வந்ைான். அங்தக பலவதக ைாசிகளின் பலவிை சிருங்காரங்களால்
ரிஷ்யசிருங்கதர உபசரித்ைான். ரிஷ்யசிருங்கரும் அத்ைாசிகளின் காமவிதனாை சிருங்காரங்கதள ரசித்து
மகிழ்ந்ைார்.
பராவசு என்ே முனிவர், ஓரரசனுக்கு யாகஞ் பசய்விப்பைற்காகச் பசன்ேிருந்ைதபாது, அவரது பத்ைினி
ைதபாவனத்து ஆசிரமத்ைில் ைனித்ைிருந்ைாள். அவள் மிக இளதமயும் அைிஅழகும் வாய்ந்ைவள் அவதள
யவக்கிரீவன் என்ே முனிவன் கண்டு, காமசிந்தையுைன் அவதளக் கவர்ந்து தமாகம் மூட்டி அவதளாடு
இரைி தகளிக்தககதள அனுபவித்துக் பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது பராவசு முனிவரின் ைந்தையும்

ரிஷிபத்ைினியின் மாமனாருமான ஸாப்பிய முனிவர் என்பவர் அந்ை முதே பகட்ை தமாகலீதலகதள
அேிந்து மருகிதய அதழத்து கடுங்தகாபத்துைன் அவள் உைதலபவட்டித் துண்டித்து. அவளுதைய
மாமிசத்தைபயல்லாம் அக்கினியில் தஹாமம் பசய்ைார். அப்தபாதும் ஆத்ைிரம் அைங்காமல் அவர்
ைம்தயாக மாதயயால் மருகியில் தைாதலச் தசர்த்து மகாக் பகாடுதமயுள்ள ஓர் அரக்க மங்தகதய
உற்பத்ைி பசய்து பபண்தண! அதயாக்கியனான அந்ை யவக்கிரீவதன நீ விழுங்கி விைதவண்டும்! என்று
கட்ைதளயிட்டு அனுப்பினார், அந்ை பகாடிய அரக்கி ைன் மாதயத் ைிேதமயால் ைன் தகாரரூபம் நீங்கி
அந்ை ரிஷபத்ைினியின் வடிவபமடுத்துக் பகாண்டு யவக்கிரீவனிைம் பசன்று ஓ முனிவதர! என் மாமன்
யாகசாதலக்கு வந்ைிருக்கிோன் நீ அவதனக் பகான்று விட்ைால், நாம் பதழயபடிதய சுகித்ைிருக்கலாம்
என்ோள். அவன் அவளது வஞ்சதனதய அேியாமல் அவளுைன் வனத்ைின் வழியாக வந்து

பகாண்டிருக்கும் தபாது அந்ைக் காட்டில் சூலபாணியாக இருந்ை அரசன் ஒருவன் யவக்கிரீவதனக்
பகான்றுவிட்டு அந்ை ஸ்ைிரீதயக் பகாண்டு தபானான். பிேகு யவக்ரீவனின் ைந்தை அவ்விைம் வந்து
இேந்து கிைக்கும் ைம் குமாரதனப் பார்த்து புத்ைிர தசாகத்ைால் பபருங் தகாபங் பகாண்டு, ஸாப்யமுனிவதர
ைம் தமந்ைதனக் பகான்ேவர் என்று சிந்ைித்து ஸாப்ய முனிவரிைம் பசன்று நீ என் புத்ைிரதனக்
பகான்ேைால் நீ உன் புைல்வனால் உயிதர இழப்பாயாக! என்று சபித்து விட்டு அந்ை வனத்ைிதலதய ைீ

மூட்டித் ைன் மகனுதைய தைகத்தைத் ைகனஞ் பசய்ைார். சிேிது தூரத்ைிலிருந்து ைைாகத்ைிற்குச்
சந்ைியாவந்ைனஞ் பசய்யச் பசன்ோர். அப்தபாது மான் தைாதல தபார்த்ைிக் பகாண்டு தபானார். அவர்
குமாரரான பராவசுமுனிவர் யாகத்தை முடித்து விட்டு அவ்வரசன் ைானமாகக் பகாடுத்ை பலவதகப்
பபாருள்கதளயும் எடுத்து பகாண்டு ைம் ஆசிரமத்ைிற்குச் ைிரும்பி வந்து தசர்ந்ைார். அைற்குள் அவருதைய
ைந்தை ஸாப்பிய முனிவர் ைம் ஸந்ைியாவந்ைனம் முடித்துக் பகாண்டு மான்தைாதலப்

தபார்த்ைியவண்ணதம ைம் இருக்தகக்குத் ைிரும்பும்தபாது பராவசு அதைப் பார்த்து விட்டு மான் என்தே
சந்தைகித்து, அந்ை உருவத்தை தநாக்கி அம்பபய்ைார் அைனால் ஸாப்பியமுனிவர் மாண்டு விட்ைார். பிேகு
பராவசு ைம் ைந்தை இேந்துவிட்ைதை அேிந்து பகாண்டு, அன்ேிரதவ அவருைதலத் ைகனஞ் பசய்ைார்
பபாழுது புலர்ந்ைதும் பராவசு முனிவர் ைம் சதகாைரரான பாரத்வாஜ முனிவரிைம் பசன்று நமது ைந்தைதய
மிருகம் என்று கருைிப் பயந்து அஸ்ைிரப்பிரதயாகஞ் பசய்து பகான்று விட்தைன்! அந்ைத் தைாஷ
நிவர்த்ைிக்காக என்ன பிராய்ச்சித்ைம் பசய்யத் ைக்கதைா அதைக் கட்ைதளயிட்டு என்தன அனுப்பதவண்டும்!
என்று தகட்ைார். அைற்கு பாரத்வாஜ முனிவர் அந்தைா! இந்ைப் பபரும்பாவத்தை நீக்க நீ வல்லவனவல்ல நீ
இங்தகதய இரு! நான் உனக்காக வனத்ைிற்குச் பசன்று அதகாரமான ைவம் இயற்ேி உன் பிரமஹத்ைி
தைாஷத்தை ஒழிப்தபன் என்று கூேிவிட்டு வனத்தை அதைந்து கடுந்ைவஞ் பசய்து பிரமஹத்ைிதய

ஒழியச்பசய்து சிேிது காலத்ைில் ைம் சதகாைரனின் ஜாதகதய அதைந்ைார். அவதரக் கண்ைதும், பராவசு
முனிவர், அதை துஷ்ைா! ைந்தைதயக் பகான்று ைவஞ்பசய்யச் பசன்ே நீ என் இருக்தகயினுள்தள
நுதழயாதை பவளிதய தபாய் விடு! என்று கூச்சலிட்ைார். பாரத்வாஜமுனிவர் ஒன்றுதம பசால்லத்
தைான்ோமல் ஸ்ைம்பித்து நின்ோர். அப்தபாது அரசனின் பதை வரர்கள்
ீ
இதை அேிந்து, பாரத்வாஜ
முனிவதரக் கட்டி இழுத்துக் பகாண்டு தபாய் நரஹத்ைி பசய்ைவன்! என்று பலவாறு அவதரத்
துன்புறுத்ைினார்கள். அவர் மஹாஞானியாதகயால் சிேிதும் தகாபம் பகாள்ளாமல் ைம் தககதளத்
ைதலக்கு தமதல உயர்த்ைிக் குவித்து இந்ைிரா! அக்கினி; வருணா! தைவர்கதள! நான் என் ைந்தைதயக்
பகான்ேிருப்தபனாகில் மஹாப்பாபியாகிய என்தன நீங்கதள பகான்று விடுங்கள். அவ்வாேில்தலபயன்ோல்
அமிர்த்ைாதரகளால் என்தன நதனத்து குளிர்ச்சியூட்டுங்கள். நான் இதுவதரயில் காலாகாலத்ைில்
தஹாமஞ் பசய்தும் பபரிதயாருக்குத் பைாண்டு பசய்தும் இருந்ைால் இப்தபாது இேந்ை ஸாப்பிய

முனிவரும் யவக்ரீவ முனிவரும் உயிர் பபற்று வரட்டும்! என்று பிரார்த்ைித்ைார். தைவர்கள் அவருக்கு
அனுக்கிரகஞ் பசய்ய தவண்டிக் காட்சியளித்து, ைிவ்யமான அமிர்ைத் துளிகளால் பாரத்வாஜதர நிதனத்து,
அவரது உைம்பில் பட்ை காயங்கதள விலக்கி ஸாப்பிய முனிவதரயும் யவக்ரீவ முனிவதரயும் மீ ண்டும்
உயிர் பபற்று வரச் பசய்ைார்கள். பாரத்வாஜ முனிவர் மகிழ்ச்சியுைன் ைம் இருக்தகதய அதைந்ைார்.
காமத்ைால் இத்ைதகய ைீதமகள் எண்ணற்ேனவாக நிகழ்ந்துள்ளன.
எப்தபாதும் தயாகசமாைியில் இருப்பவரும் பிரமநிஷ்ைரும் சம்சார தைாஷத்ைிலிருந்து நீங்கியவரும்
வனத்ைிதலதய வசிப்பவருமான கவுைம முனிவர் ஒரு சமயம் பபருந்ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ைார்.
அப்தபாது அவரது கடுந்ைவத்தை அேிந்ை இந்ைிரன் இைனால் ைன்பைவிக்கு என்ன ைீ ங்குகள் விதளயுதமா
என்று பயந்து இந்ை முனிவரின் ைவத்தையழித்து இவரது மனதைச் சஞ்சலப்படுத்ை தவண்டும் என்று

நிதலத்ைான். எனதவ பலவிை நறுமணமலர்கள் மலர்ந்து ைிவ்யமான மந்ைமாருைம் வசுகிே
ீ
காலத்ைில், ஓர்
அப்ஸரஸ்ைிரீதயக் கூப்பிட்டு அந்ைக் கவுைம முனிவர் மைிமயங்கி மனங்கலங்கினார் தமலும் அவதர
தமாகவசப்படுத்துவைற்காக அந்ை அப்ஸரமங்தக, ஆதையின்ேி அவர் முன்பு எைிதர நின்ோள் கவுைமர்
அந்ைத் ைிகம்பரியான தைவமங்தகதயப் பார்த்துப் பார்த்து மன்மை÷க்ஷõபிை மனசுதையவராய் ைத்ைளித்ைார்
அைன் விதளவாக உண்ைான வரியத்தை
ீ
அவர் துதராணத்ைில் (வில்லில்) விைதவ அந்ைத்
துதராணத்ைிலிருந்து வில்தலப் பிடித்ை வரர்களுக்பகல்லாம்
ீ
ஆசாரியரான துதராணர் பிேந்ைார்.
ஒருகாலத்ைில் பிரமதைவர் சூரியதனக் கண்டு, நீ பூமியில் அரசனாக இருந்து, பிரம்மச்சரியம் முைலிய
ஆசிரம ைர்மங்கதள சம்ரக்ஷதண பசய்து வரதவண்டும் என்று பசான்னார். அவ்வாதே தைவர்களில்

உயர்ந்ைவனான சூரியபகவான் அதயாத்ைியாபுரியில் உபரிசரவஸு என்னும் பபயர் பபற்ே மன்னனாக
இருந்து ஆஸ்ரம ைர்மங்கதள நிதலநிறுத்ைி புலி சிங்கம் முைலிய துஷ்ைமிருகங்கதளயும்
பதகவர்கதளயும் பகான்று ஆட்சி பசய்து ைர்மத்தை நைத்ைி வந்ைான். அவன் தசணம், வில், அம்பு
முைலியவற்தே எடுத்துக் பகாண்டு ஆகாயத்ைில் சஞ்சரிக்கும் ஓர் விமானத்ைில் ஏேி இராஜ்ஜியங்கதளச்
சுற்ேிப் பார்த்து வருவான். ஒரு சமயம் அவன் வனத்ைில் சஞ்சரிக்கும் தபாது வசந்ை ருதுக்காலம் வரதவ

அவன் ைன் மதனவியார் யாருதம அருகில் இல்லாைைால் மைன விகாரமுற்று மனம் வருந்ைித்
ைன்னிைமிருந்து பவளிப்பட்ை தரைதஸ ஒரு பலாஸ இதலயாற் பசய்ை பைான்தனயில் விட்டு ஐதயா!
இவ்வரியம்
ீ
வணாயிற்தே
ீ
என் மதனவி அதயாத்ைிலிருப்பைால் இது அவதள அதைந்ைால் அவள் ஒரு
புத்ைிரதனப் பபறுவாதள என்று தயாசித்துக் குழம்பினான். அதைச் தசணம் என்ே பேதவ உணர்ந்து அரதச!
அதை என்னிைம் பகாடுத்துக் கட்ைதளயிட்ைால் நான் அதயாத்ைிதய அதைந்து உன் மதனவியிைம்

அதைக் பகாடுப்தபன்! என்று கூேி வரியமுள்ள
ீ
பைான்தனதய வாங்கித் ைன் மூக்கால் கவ்விக்பகாண்டு
வான்வழியாகப் பேந்து அதயாத்ைிதய தநாக்கி வந்ைது அப்தபாது அைன் மூக்கில் கவுவப்பபற்ே பலாசத்
பைான்தனதயக் கண்ை மற்போருதைதக இது மாமிசமாக இருக்குதமா! இதை நாம் தகப்பற்ே தவண்டும்!
என்று எண்ணமிட்டு அந்ைச் தசணப் பேதவதயாடு சண்தையிட்ைது.
அந்ைச் சண்தையிதல, பலாஸத் பைான்தனயிலிருந்ை தரைசு யமுதனயாற்ேில் விழுந்ைது; அந்ை
யமுதனயாற்ேில் பிரம சாபத்ைால் மீ ன் வடிவமுற்று இருந்ை கிரிதக என்ே அப்சரஸ்ைிரீ அந்ை தரைதஸப்
பானஞ் பசய்து அப்தபாதை கர்ப்பமுற்ோள். பிேகு அவள் பிரசவதவைதனப்படும் தபாது வதலஞன் ஒருவன்
எேிந்ை வதலயில் மீ ன் அகப்பட்டுக்பகாண்ைது வதலஞன் அதைத் ைன் வட்டிற்குக்
ீ
பகாண்டுவந்து மீ தன
இரண்டு துண்ைாக பவட்டினான். அைன் கர்ப்பத்ைில் ஆண் குழந்தைபயான்றும் பபண் குழந்தைபயான்றும்

இருந்ைன. அவற்தே வதலஞன் பார்த்து வியப்புற்ோன். பிேகு ைனக்குக் கிதைத்ை பபாருளில் சமபாகத்தை
அரசனுக்குக் பகாடுக்க தவண்டும் என்ே நியைிப்படி விதலயுயர்ந்ை இரத்ைினத்ைிலும் சிேந்ை அந்ைப்
புத்ைிரதன உபரிசரவஸு மன்னனுக்தக பகாடுத்து விட்ைான் மன்னன் அதைப் பபற்றுக்பகாண்டு, அந்ைக்
குழந்தையிைம் ராஜ லட்சணங்கள் பபாருந்ைியிருப்பதைக் கண்டு ைீர்க்க ஆதலாசதன பசய்து, இவன்
ராஜபுத்ைிரன் என்பைில் சந்தைகதமயில்தல! என்று நிதனத்து அந்ைக் குழந்தையின் வரலாற்தேப் பற்ேி
வதலஞனிைம் விசாரித்ைான் வதலஞன் ைான் யமுதன நைியில் வதல வசியதையும்
ீ
அைில் கிதைத்ை
ஒரு மீ னச் தசாைித்ைைில் அைன் வயிற்ேில் இரண்டு குழந்தைகள் இருந்ைன என்பதையும் எப்பபாருள்
ஒருவனுக்குக் கிதைத்ைாலும் அைில் பாைிதய அரசனுக்குக் பகாடுக்க தவண்டும் என்னும் முதேப்படிதய
இரு குழந்தைகளில், ஆண் குழந்தைதய அரசனிைம் ஒப்பதைத்ைைாகவும் பசான்னான். அைனால்

அம்மன்னன் வரியத்தைத்
ீ
ைன் தசணப் பேதவயின் மூலமாக அனுப்பியதபாது; அது யமுதன யாற்ேில்
விழுந்ைைால் அைனின்று தைான்ேிய குழந்தைகதள அதவகள் என்று பைரிந்து பகாண்டும்; மிகவும் மகிழ்ந்து,
ஆண் குழந்தைதய அன்தபாடும் ஆதசதயாடும் வளர்த்து தவைிவிைிப்படி உபநயனஞ் பசய்து ைன்
மச்சதைசத்ைிற்கு அவதன மன்னனாக்கி முடிசூட்டினான்.
வதலஞன் ைனக்குரிய பபண் குழந்தைதயச் சீராட்டிப் பாராட்டி வளர்த்து, ைன் வமிசத்ைில் இருந்ை ஒரு
முைியவனின் பபயரால் மார்த்ைாண்டி என்றும் பபயர்களில் ஒன்ோகிய தகாகினி என்றும், கிரிதக என்பவள்
மச்சவடிவில் இருக்கும் பபற்ேைால் கிரிஜா என்றும் பபயர் வரத்ைக்க அந்ைப் பபண்ணிற்குச் சத்ைியவைி
என்று பபயரிட்ைான். அவள் ைன் ைந்தைக்குச் பசாந்ைமானபைாரு பைதக யமுதன ஆற்ேில் ஓட்டிக்

பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது பைய்வகைியாய் பராசரமுனிவர் அந்ை ஓைத்ைில் ஏேி நைிதயக் கைக்தகயில்,
ஓைம் ஓட்டும் பபண்ணான சத்ைியவைியின் மீ து கண்தணாட்ைம் பசலுத்ைினார். சத்ைியவிைியின்
பூரணச்சந்ைிரன் தபான்ே முகமும் நீத லாத்பல மலர் தபான்ே தைககாந்ைியும் பசம்பவளத் ைண்டு தபான்ே
அைரமும் வள்தளக்பகாடி தபான்ே காதும் தசற்பகாண்தை தபான்ேவிழியும் கமல பமாட்டுக்கள் தபான்ே
பகாங்தககளும், சுருங்கிய இதையும், அைிசுந்ைர அவயவங்களும் அவரது மனத்தைக் கவரதவ அவர்
காமவசப்பட்டு மன்மைவாதையுற்று ைத்ைளித்ைார். மச்சபகந்ைி என்று காரணப்பபயர் பசால்லும்படிமீ ன்
வச்சமான
ீ
துர்நாற்ேம் வசும்
ீ
உைலுள்ள சத்ைியவைி என்ே அந்ைச் சுந்ைரமங்தகதய பரிமளபகந்ைி என்னும்
காரணப்பபயதரயுதையவளாக உைலில் நறுமணம் பரிமளிக்கும்படி பசய்து அவதளாடு கூடி மகிழ்ந்ைார்,
அைன் விதளவாக சத்ைியவாைி கருவுற்று அவளுக்குப் புத்ைிரராக வியாசபகவான் தைான்ேினார்.

அந்ைவியாசதரா சாந்ைிரமைமாைி சத்குணங்கதளயுதையவராக இருந்தும் தைவர்களுதைய நலதனக்கருைி ,
விசித்ைிவரியன்
ீ
சித்ைராங்கைன் என்பவர்கள் இேந்ை பிேகு, அவன் மதனவிதயக் கூடி ைிருைராஷ்டிரன்
பாண்டு, விதுரன் என்னும் மூன்று மன்னர்கதள உற்பத்ைி பசய்ைார். பிேகு வியாசர் ஒரு காலத்ைில்
ஆரணியத்ைில் அரணிதயக் கதைந்து அைனிைமாக அக்கினிதயாடு சாகர் என்ே பரிசுத்ை பிரம்மஞானிதயப்
புத்ைிரராகப் பபற்ோர். அந்ைச் சுகமாக முனிவதரா கவுரவம், கபிலம், கிருஷ்ணம், நீலம் என்னும்
பபயதரயுதைய நான்கு புத்ைிரர்கதளயும் தயாகசாலியான ஒரு புைல்விதயயும் பபற்ோர். உைல்

முழுவதும் கபால மாதலயணிந்துள்ள வாமசிரமுனிவர் என்பவர் பூர்வத்ைில் நாகதலாகத்ைிலிருந்ை ஒரு
கட்கத்தைக் பகாண்டு வரமுயன்று, பாைாளத்தை அதைந்து. ஓர்தவள்விக் குண்ைம் நியமித்து, சுற்ேிலும்
முதளயடித்து. அதைக் சுற்ேி பஞ்சவர்ணமான நூதலக்கட்டி, ஒரு வதகயான பஜபதஹாமம் பசய்து,
அைனால் பாைாளதலாகத்தைக் கஷ்கிக்கச் பசய்ைார். அைனால் அங்கிருந்ை நாகங்கள் வருந்ைி அந்ைச்
கட்கத்தை அவருக்கு அளித்ைன அப்பபாழுது அங்கிருந்ை ஒரு தவசி ஆதையின்ேி பிேந்ை தகாலமாக

நிற்கதவ அவதள வாமசிர முனிவர் பார்த்துக் காமத்ைால் தமாகமுற்று இந்ைக் கட்கத்ைால் எனக்கு என்ன
பிரதயாஜனம்? என்று நிதனத்து ைான் தஹாமஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ை ஸ்ருவத்தை விட்டு விட்டுப் பூரண
ஆகுைியும் பசய்யாமல் எழுந்து; வியாகூலமனத்துைன், அந்ை நாகைாசிதயாடு கூடிக் கலந்து ஆனந்ைம்
அனுபவித்ைார் இவ்வாறு மாமுனிவரான ஒருவர் காமத்ைாலும் ஒரு ைாசியாலும் வஞ்சிக்கப்பட்ைாரல்லவா ?
அந்ைச் சுரைமுடிவில் அவர் விரைம் பங்கமதைந்ைால் நாகங்கள் அந்ைக் கட்கத்தை முன்புதபாலக்
பகாண்டுதபாய் விட்ைன. சவுனகாைி முனிவர்கதள! மன்மைனால் காமாவஸ்தைப்பட்டுவருந்ைிய
மாமுனிவர்களது சரித்ைிரங்கதள பயல்லாம் ஒருவாறு உங்களுக்குச் சுருக்கமாகச் பசான்தனன் இனியும்
சிலவற்தேச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
13. பிே மகளிதர விரும்பும் இராைணனின் தமாகப் பித்து
முனிவர்கதள! க்ஷத்ைிரிய குலமணியும் காசிராஜன் புத்ைிரனாகவும் விளங்கிய விஸ்வாமித்ைிர முனிவர்
முன்பபாரு சமயம் வசிஷ்ை முனிவருதைய விரைலக்ஷ்மிதயக் கண்டு , மனத்ைில் பபாோதம பகாண்டு,
ைானும் பிராமணத்துவம் அதைந்து, மூவுலகங்கதளயும் வருத்ைதவண்டும் என்று நிதனத்து
ைீர்மானமாகத்ைீ øக்ஷ பசய்து காட்தை அதைந்து உைல் முழுவதும் இதளக்கும்படி அதநக காலம்
அருந்ைவஞ் பசய்ைார், அப்தபாது தைவர்கள், இவர் பசய்யும் ைவத்ைால் என்ன விபரீைம் விதளயுதமா என்று
பயந்து அவரது ைவத்தைக் கதலக்க நிதனத்து அவ்விஸ்வாமித்ைிரருதைய ஆஸ்ரமத்ைிற்கு தமனதக
என்ே அப்சரமங்தகதய அனுப்பினார்கள். அவர், அவதளக்கண்டு தமாகங்பகாண்டு அேிவிழந்ைார் ைவம்
இழந்ைார். அதுதபாலதவ தைவர் ைானவர்களாகவும் பவல்லவைற்கு அரிய வல்லதமயுதைய சும்ப

நிசும்பர்கள் மஹாரூப யவுவன சுந்ைரமுதைய தகாதபந்ைிர கன்னிதயக்கண்டு தமாகித்து அவதள
அதைவைற்காக இருவரும் மல்யுத்ைப் தபாட்டியிட்டு அைிதல ஒருவதரபயாருவர் அடித்துக் பகாண்டு
மாண்ைார்கள். அந்ை சும்பநிசும்பரது புத்ைிரர்களான சுந்தைாபசுந்ைர் என்னும் இரு அரக்கர்கதளா
ைிதலாத்ைதம என்ே அப்ஸர மங்தகதயக் கண்டு காமங்பகாண்டு அவர்கள் இருவரும்
ஒருவதராடுபைாருவர் தபார் புரிந்து மடிந்ைார்கள். இக்ஷ்வாகு வம்சத்ைில் தைான்ேிய ஒருவன்
இந்ைிரபுரிதயப் தபான்ே இராஜ்யத்தை அரசு பசய்து பகாண்டிருந்து ஒருகாலத்ைில் ைண்ைக ஆரணியஞ்
பசன்று, சுக்கிர பகவானின் குமாரியான சூரிய பிரதபதயப் பார்த்து காமாதவசம் பகாண்டு, அவதளக்
காந்ைர்வ மணத்ைால் கலந்ைான். அதை சுக்கிராச்சாரியார் பைரிந்து பகாண்டு அவதனாடு எட்டு நாட்கள்
அதகார யுத்ைம் புரிந்து, தைவாசுரர்களாலும் பஜயிக்க முடியாை அவதனப் பாசத்ைா ல் கட்டித் ைண்டித்து
இறுைியில் அவதன அவனுதைய இராஜ்யத்துைன் சுட்டு எரித்ைார் அந்ைப் தபார்க்களம் பாணங்களால்
சுைப்பட்டு நாளது வதரயில் புல், பூண்டு, முைலியன ஒன்றும் முதளயாமல் இருக்கிேது.
முன்பபாரு சமயம் மன்மைன், சிவபபருமானது பநற்ேிக் கண் பநருப்பால் எரிந்து சாம்பலான பிேகு, அவன்
மதனவியான இரைிதைவி மயன் வ ீட்டில் சுந்ைரவடிதவாடு பிேந்து வளர்ந்ைாள். அவதள சம்பரன் என்னும்
அசுரன் பலாத்காரமாக தூக்கிக்பகாண்டு தபானான் இரைிதயா மரத்ைினால் பதுதம ஒன்தேச் பசய்து
அைதன மணியணிகளால் அலங்கரித்து ைன் தயாக மாதயயால் ைன்தனப் தபான்ே வடிவம் உதையைாகச்
பசய்து, பிராணைாரதண பசய்து ைன் கணவனாகப்பிேந்ைிருக்கும் பிரத்யுமனனிைம் பசன்ோள். அைன் பிேகு
கபைதவைங் பகாண்டிருந்ை பதுதமதய மயன் புத்ைிரியாகிய மாயாவைிதய என்று கருைிய சம்பரன் மிகவும்
காமமுதையவனாய், அதைாடு இரவும் பகலும் கிரீடித்துக் பகாண்டிருந்ைான். இனி இராவணனின் காமக்
கதைதயச் பசால்கிதேன். கரியமதல தபான்ேதமனியும் பத்து முகமும் பார்ப்பைற்குப் பயங்கரமான
அதகாரரூபமும் இருபது புஜங்களும், பராக்கிரமம் பகாண்ைவனாய் விச்சிரவசுவுக்கும் தகசி என்பவளுக்கும்
புத்ைிரனாகப் பிேந்ைவன் இராவணனாகப் அவன் ைனக்குச் சமானமான தமகநாைன் என்னும் புத்ைிரதனச்
சகாயமாகக் பகாண்டு, இந்ைிரதனப் பிடித்துப் பாசத்ைால் கட்டிச் சிதேயில் அதைத்து, மூவுலகத்ைிலும்
ஏகதபாக ஆட்சி பசலுத்ைி, அைிரூபசுந்ைரிகளான அதநகம் அப்சரமங்தகயருைன் கிரீடித்தும், மயன்

என்பவளது புத்ைிரியாகிய மந்தைாைரிதய மணந்து அவதளாடு சுகித்து பகாண்டுமிருந்ைான். இவ்வாறு
பபருஞ்பசல்வமும் பல சுந்ைரிகளின் சுகமும் அனுபவிப்பவனாக இருந்தும் பரஸ்ைிரீகதளயும்
கூடியனுபவிக்க தவண்டும் என்று எண்ணமிட்டு காமதமாகிைமான சித்ைத்துைன் இருந்ைான்.
சம்பரனுதைய மாயா மதனவியான மரப்பதுதமயின் கட்ைழதகத் ைன் கண்கள் இருப்பைாலும் இராவணன்
பார்த்து காமதபாதை பகாண்டு, எவ்வதகயிலாவது அவதளக் பகாண்டுவர தவண்டும் என்று கருைித் ைன்
பதைவரர்கதளாடு
ீ
பாைாள தலாகத்தை அதைந்து அங்தக விஸ்வக்கர்மனால் நிர்மிக்கப்பட்ை சம்பரனது
இரத்ைின மாளிதகயில் நுதழந்ைான். அங்கு நதழந்ைவுைதனதய, அங்கு மயனால் நிர்மிக்கப்பட்டிருக்கும்
சூத்ைிரபாசங்களால் கட்ைப்பட்டு வஜ்ரமயமான காராக் கிரகத்ைில் பந்ைிக்கப்பட்டு ; அங்குள்ள சூத்ைிரங்களாகிய
தமஷங்களால் முட்ைப்பட்டும் மிைிக்கப்பட்டும் மிகவும் துன்பமதைந்ைான். அதைக் தகள்விப்பட்ைதும் அவன்
பத்ைினியான மந்தைாைரி மிகவும் துக்கித்து பாைாளதலாகம் பசன்று ைன் ைந்தையாகிய மயனிைம் மிகவும்
பகஞ்சி, ைந்தைதய! என் கணவதன எவ்விைத்ைிலாவது தசன்னிய சகிைமாய்ச் சிதேயிலிருந்து
விடுைதலபசய்ய தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்ைாள் அைனால் மயன் மாயாவைிதயப் பார்த்து அந்ை
இராவணன் என் குமாரியான மண்தைாைரியின் கணவனாைலின் நீத ய உன் நாயகனுக்கு

இைவார்த்தைகதளச் பசால்லி அவதன விடுைதல பசய்து பகாள்! என்ோன் அவ்வாதே மாயாவைி
சம்பரனிைம் பசால்லி, லஜ்ரமயமான சிதேயிலிருந்ை இராவணதன அவனது தசன ீயங்களுைன் விடுைதல
பசய்ைாள். இராவணன் பபருமூச்பசேிந்து நாணத்தைாடும் ைாகத்தைாடும் பசிதயாடும் பவளிதய வந்து
மாயாதைவிதயக் கண்ைான். அவள் அவனுைன் தபசத் பைாைங்கினாள்.
இராவணா! உன்னதைய முகம் ைசா என்னும் கரும்பாம்பு தபால அதகாரமாகவும் உன் ரூபம் தபசாசம்
தபாலப் பரம விகாரமாகவும் இருக்கின்ேன. இத்ைதகய நீ தைவர்களுக்குங் கிதைத்ைற்கரிய என்தனப்
தபான்ே பபண்மணிதய அதைவபைன்பது உனக்குச் சாத்ைியமாகுமா? நிசாசரா உலகத்ைில் ைன் வட்டில்
ீ
கட்டிய மதனவியிருக்கப் பிேன் மதனவிகதள விரும்பிப் பாசபந்ைமாகித் துன்பம் அதைவது ஏன் ? அப்படிக்
தகாருவைற்காவது ைன் நாயகிதயக் காட்டிலும் பரஸ்ைிரீயிைத்ைில் அப்படி பயன்னவிதசஷம் இருக்கிேது?

உன்தனப் தபான்ே துஷ்ைனுக்கும் பிேன் மகளிரிைம் விருப்பமுண்ைாவது அவனு தைய ஆயுதளக் குன்ேச்
பசய்து அவயங்களுக்பகல்லாம் உபாதையுண்ைாக்குவைற்தகயல்லாமல் தவபேைற்குப் பயன்படும் ?
பரஸ்ைிரீகதள மனம் விரும்புவார்களானால் அப்பபாழுது அவர்கதள கூடியனுபவிப்பனுக்கு ஆயுள்
குதேந்ைாலும் சிேிைளவு சுகமாவது உண்ைாகும் அப்படியில்லாமல் உலகத்ைில் ரூபவைிகளாக இருக்கும்
மங்தகயர்களின் யுக்ைா யுக்ைம் பாராமல் அவர்களின் பவறும் உைல் அழகிற்காகவணாக
ீ
தமாகிப்பவர்களுக்கு ஆயுள் க்ஷீ ணமாவைற்குத் ைிருஷ்ைாந்ைமாக அப்பபாழுதை மரணம் ஏற்படும் மிக்க
அருவருக்கத்ைக்கதும் கிருமியாைிகளுக்கும் பிேப்பிைமானதும் பபண்கள் பார்ப்பைற்கும்
அஸங்கியமானதுமாகி யைவதள தபான்ே தைகமுதைய ஆைவர் சிலர் , ைமது தைக சுகத்தை விரும்பி
பரைாரகமனம் முைலியமகா பாைங்கதளத் தைடிக் பகாள்ளுகிோர்கள். ஆைவருக்குப்பிேன் மதனவிதய

விரும்பி தமாகிப்பைால் உண்ைாகும் சுகம் அணுவளவாக இருந்து, பிேகு அது மதலப்தபால் பரிணமித்துத்
துக்க ஸ்வரூபமாகும். உலகத்ைில் புருஷர்களாவது மாைர்களாவது இவ்வுண்தமதய அேியாமதலதய
உன்தனப் தபாலத் ைீ ச்பசயல்கள் புரிகிோர்கள். உைதலத்ைரித்ை புண்ணியசாலிகள் அப்பபாழுது சிேிது
துக்கமாக இருந்ைாலும் அதுதவ பின்னர் சுகாத்மமாயும் எண்ணிேந்ைைாயும் விருத்ைியதையத் ைக்க
நற்பசயல்கதளதய பசய்வார்கள். ஆதகயால் உனக்கு இதவ நன்கு விளங்க சிேிது எடுத்துச் பசான்தனன்
இனி எப்தபாதும் இத்ைதகயச் பசயதல விரும்பதவண்ைாம் விதரவில் இங்கிருந்து ஓடிப்தபாய் விடு.
இப்பாைாள உலகத்து மங்தகயர்கள் எப்பபாழுதும் துன்புறுத்துவர்கதள ஒழியச் சுகம் உண்ைாக்கமாட்ைார்கள்
இனி இவர்கதளக் கனவிலும் நிதனக்க தவண்ைாம். இவர்கள் தமகத்ைில் அக்கினி இருந்ைாற்தபான்ேவர்கள்.
விஷசர்ப்பங்கதளதய கத்ைிகளாகக் பகாண்ைவர்கள் பலவிை மாதயகதள அேிந்ைவர்கள் துஷ்ை புத்ைிதய
உதையவர்களாகவும் இருக்கிோர்கள். இத்ைதகய பாைாளதலாகப் பாதவயர்கதள வஞ்சிக்க ஒருவனும்

சாமர்த்ைியம் உதையவனாக மாட்ைான் ஆதகயால், நீ உைதன இங்கிருந்து தபாய்விடு என்ோள். அவளிைம்
இராவணன் ஒன்றும் பைில் பசால்லாமல் ைன் தசதன பரிவாரங்கதளாடு அங்கிருந்து புேப்பட்டு ஒரு
பிலத்ைின் வழியாகப் பூதலாகத்தையதைந்து அவிதவகியாதகயால் உலகத்ைில் பதழய புத்ைியுைதனதய
சஞ்சரித்துக் பகாண்டிருந்ைான்.

முனிவர்கதள! இராவணன் இவ்வளவு கஷ்ைங்கதள அனுபவித்துங்கூை பிே மகளிதர தமாகிக்கும் பித்து
அவதனவிட்டு அகலவில்தல. ஆங்கிரஸ முனிவரின் புத்ைிரியான தவைவைி என்பவள் அழகான
கன்னிதகயாயிருந்தும் மரவுரிைரித்து ைவக்தகாலம் பூண்டு விஷ்ணுமூர்த்ைிதயதய எப்தபாதும்
ைியானித்துக் பகாண்டு ஆனந்ைத்தைாடும் இந்ைிரிய நிக்கிரக சாமர்த்ைியத்தைாடும் இருந்து வந்ைாள்.
ைவக்தகாலத்ைில் மினுமினுக்கும் அவளது அழதக வழிப்தபாக்கனான இராவணன் கண்டு மீ ண்டும் காம
தமாகங்பகாண்ைவனாய், அவளிைம் ைன் காமத்தைத் ைீர்க்கும்படி தகட்ைான். அவள் ஒன்றும் தபசாமல்
அழுது பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது இராவணன் பலாத்காரமாக அவதளப் பிடித்ைிழுத்ைான். அைனால்
தவைவைி பவகுண்டு மகாபாபியாகிய இவன் ஸ்பரிசித்ை இந்ைத் தைகம் இனி தவண்டியைில்தல என்று ைன்
பிராணதன அக்கினியில் விடுத்து, இராவணதன எப்படியும் பகால்ல தவண்டும் என்று மிைிலாபுரிக்கு
அரசனாகிய ஜனக மகாராஜனின் யாககுண்ைத்ைில் புனர்ஜன்மம் எடுத்து சீ தை என்ே பபயரில் வளர்ந்து
விஷ்ணுவின் அவைாரமாகிய ஸ்ரீராமபிரானுக்கு ஏகபத்ைினியாகி, பிரைிைினமும் ைன் கணவனால்
மகிழ்ச்சியதைந்து, முற்பிேவியில் ைனக்குத் ைீ தம பசய்ை இராவணதனத் ைன் கணவனால் பகால்வித்து,
இரண்டு புைல்வதரப் பபற்று, இனித் ைிருப்பாற்கைலில் நமது நாைரான மகாவிஷ்ணுதவாடு கூடி
வாழ்ந்ைிருக்கதவண்டும் என்று நிதனத்து பூமிவழியாகச் பசன்று மதேந்ைாள். ஸ்ரீராமமூர்த்ைி சீ ைாதைவியின்
பிரிவாற்ோைிதய அதைந்து அவளுைன் கூடிச் சுகித்ைிருப்தபன் என்று எண்ணிக் பகாண்டிருந்ைார். அைற்கு
முன் ஒரு சமயம் தகயிதல மதலக்கு அருகில் குதபரனுதைய புத்ைிரனான களகூபரதனக்
கட்டியதணக்க தவண்டும் என்று தபரழகியான அரம்தப அைிசுந்ைரமாகத் ைன்தன அலங்கரித்துக் பகாண்டு
பசன்ோள். அப்தபாது இராவணன் அவதளப் பார்த்து விட்ைான். பிே மகளிதர விரும்பும் தமாகப்
பித்ைனான அவன் அப்தபாது மதுபானத்ைால் மத்ைனாக இருந்ைைால், ைன் மருகி என்றும் சிேிதும்
தயாசிக்காமல் அரம்தபதய பலாத்காரமாக பிடித்து இழுத்து ஆதசைீர அனுபவித்து விட்ைான். அதை
அரம்தப ைன் கணவனான களகூபரனிைம் பசால்ல, அவன் அப்தபாதை பபருங்தகாபங்பகாண்டு இனி
இராவணன் பரஸ்ைிரீகதளப் பலாத்காரமாகக் கூடினால் உைதன அவன் சிரசு ஆயிரம் சுக்கல்களாகுக
என்று சாபமிட்ைான்.
பிேகு சிேிது காலம்கழித்து இராவணன் பாைாளதலாகத்தை பஜயிக்க தவண்டும் என்று அங்கு பசன்ோன்.
அங்தக பார்ப்பைற்கு மதனாகரமான உருவமும் நீ லதமகநிேமும் பசவ்வரிபைர்ந்ை விழிகளும் பிரளய
காலாக்கினி ஜ்வாதலதயப் தபான்ே தராம தரதககளும் மின்னல் தபான்ே தைகமும் ஜதைகளும்,
ஆயிரஞ்சூரியர் தபான்ே தைக காந்ைியும் சர்ப்பங்களின் விஷத்ைால் தைான்ேிய அக்கினிதயதய
வஸ்ைிரமாகக் பகாண்டு விளங்கும் மகாவிஷ்ணுதவக் கண்டு. அப்புருஷனின் அருகில் இருக்கும்
க்ஷீராப்ைியின் புைல்வியாகிய மகாலக்ஷ்மியின் தபரழதக இராவணன் ைன் இருபது கண்களாலும் கண்டு
தமயல் பகாண்ைான். இந்ை ஸ்ைிரீதய எவ்வதகயிலாவது அபகரித்துக்பகாண்டு தபாக தவண்டும் என்று
தயாசித்ைான். அப்தபாது அம்மகானுதைய நிசுவாச மூச்சால் இராவணன் நூறு காை தூரத்ைில் எடுத்து
எேியப்பட்டுச் பசயலற்றுக் கிைந்ைான். பிேகு விஷயம் இன்னது என்பதை அவன் உணர்ந்து, பயபக்ைியுைன்
அம்மகா விஷ்ணுதவ அணுகி, பகவாதன! அடிதயனுக்கு உம்முதைய தகயாதலதய மரணம் அடிக்கடி

சம்பவிக்கும்படி அனுக்கிரகிக்க தவண்டும் என்று தகட்ைான் ைிருமால் அவ்வாதே உத்ைரவு பகாடுத்ைார்.
அதை இராவணன் பபற்றுக்பகாண்டு முன்னதர அங்கு சிதேயிைப்பட்டிருக்கும் மாவலிச் சக்கரவர்த்ைிதய
விடுைதல பசய்யதவண்டும் என்று நிதனத்து அவ்விைம் பசல்ல அந்ை வாசலில் பபருங்கருதமயாய்
இரண்டு கரங்களில் இரும்புலக்தகத் ைாங்கி சங்குசக்கரங்கதள ஏந்ைிக் காவலாக நிற்கும் துவார
பாலகதரக் கண்டு, ஓதஹா! இவன் விஷ்ணுமூர்த்ைி தபால இருக்கிோன் நான் இங்தக இவனருதக
பசன்ோல் ைீ தம விதளயும், என்று பயந்து பாைாளத்தை விட்டு உைதன விலகிப் பூதலாகத்தை
அதைந்ைான். சிேிது காலத்ைிற்குப் பிேகு க்ஷத்ைிரிய வம்சத்ைில் அவைாரம் பசய்ைிருந்ை ஸ்ரீ ராமமூர்த்ைியின்
பத்ைினியான சீ ைாதைவியுைன் பசன்று வனவாசம் புேப்பட்ைத் ைன் கணவதரப் பபருவிருப்தபாடு பின்
பைாைர்ந்து ைண்ைகாரணியத்ைில் மரவுரியுடுத்ைி கந்ைமூலபலாைிகதளப் புசித்துக் பகாண்டும் உைல்

முழுவதும் புழுைியாகத் ைிரித்து பகாண்டும் பர்ணசாதலயில் வசித்ைிருந்ைாள். அப்பபாழுது இராவணன்
அவதளக் கண்டு காம தமாகிைனாய் அவதள எப்படியாவது தூக்கிச் பசன்றுவிை தவண்டும் என்று
நிதனத்து ைன் அதமச்சனாகிய மாரீசதன அதழத்துத் ைன் தமாகத்தை அவனிைம் பசால்லி நீ பவளத்ைால்
பகாம்புகளும் தவடூரியத்ைால் விழிகளும் மரகைத்ைால் பிருஷ்ைபாகமும் பூர்ணசந்ைிரன் தபான்ே முகமும்
முத்துமாதலகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ை தைகமும் பத்மராகத்ைால் கால்களும் உதைய ஓர் பபான்மானின்

வடிதவ எடுத்து, ராமபத்ைினியாகிய சீ தைகாணும்படி, அவள் முன்பு உலாவதவண்டும் அப்படிச் பசய்ைால்,
அவள் உன்தனப் பிடித்துக் பகாடுக்கதவண்டும் என்று ைன் கணவதனக் தகட்பாள். அப்பபாழுது இராமன்
உன்தனப்பின் பைாைர்வான் அந்ைச்சமயத்ைில் நான் ஒரு சன்னியாசி தவைத்ைில், அந்ைப் பர்ணசாதலதய
அதைந்து சீ தைதயத் தூக்கிக் பகாண்டு தபாய்விடுதவன் என்ோன். மாரீசன் அைற்கு இணங்கித் ைன்னிைம்
ராவணன் கூேியபடி பபான்மான் வடிவு எடுத்து, சீதை முன்பு விதநாைமாக உலாவினான். சீதை அந்ை

மாதன விரும்பி ைன் கணவனாகிய இராமமூர்த்ைியிைம் அதைத் ைனக்குப் பிடித்துக் பகாடுக்கதவண்டும்
என்று பிடிவாைம் பசய்ைாள். இராமமூர்த்ைி ைன் ைம்பி இலஷ்மணன் சீ தைக்குக் காவலாகப்
பர்ணசாதலயில் நிறுத்ைி தவத்துவிட்டு அந்ைப் பபான்மாதனப் பின்பைாைர்ந்து பசன்ோர். பநடுந்தூரம் பின்
பைாைர்ந்தும் அந்ைமான் அகப்பைாதமயால் அஸ்ைிரப்பிரதயாகம் பசய்ய மாயமானா ன் மாரீசன். அடிப்பட்டு
கீ தழ விழுந்து உயிர் துேக்கும் தபாது ைான் இராவணனுக்கு நன்தம பசய்வைாகக் கூேிவந்ைதை நிதனத்து
வஞ்சகமா சதகாைரா! நான் இேந்தைன்! என்று கூேியபடி உயிதரவிட்ைான். இவ்வாக்கியத்தை
பர்ணசாதலயிலிருக்கும் சீதையும் லக்ஷ்மணனும் தகட்ைார்கள். சீதை ைன் கணவனுக்கு ஏதைாதவார்
அபாயம் சம்பவித்ைது என்று ைன் தமத்துனனாகிய இலக்ஷ்மணதன அனுப்ப அச்சமயத்ைில் இராவணன்
சன்னியாசிதவைம் ைரித்துப் பர்ணசாதலதய அதைந்து, க்ஷணகாலத்ைில் சீதைதயத் தூக்கிக்

பகாண்டுப்தபாய் இலங்தகதய அதைந்து ைன்தன விரும்பும்படி சீ தையிைம் பலவாோகவும் பகஞ்சினான்.
அதநகம் அசுரர்கதளயும் அசுரமங்தகயதரயும் அவளுக்கு காவலிட்டு அதசாகவனத்ைில் பாதுகாத்து
வந்ைான். அதை உணர்ந்ை இராமன் ைன்தனச் சந்ைித்ை அனுமன் பசாற்படி சுக்ரீவதனக்கண்டு வாலிதய
வதைத்து சுக்ரீவனுக்கு முடிசூட்டி எழுபது பவள்ளம் வானரதசதனகதளாடு பைன்கைதல அதைந்து
தசதுபந்ைனம் பசய்து அந்ை இராவணதனாடு தபார் பசய்யத் பைாைங்கினார்.
அந்ைச் சமயம் இராவணன் ைம் ைம்பியான கும்பகர்ணனின் உைவி இருந்ைால் பவற்ேி பபேலாம் என்று
நிதனத்ைான். கும்பகர்ணதனா மது மாமிச பக்ஷணஞ் பசய்து. வாதயத் ைிேந்து பகாண்டு பிரளய
காலாக்கினி தபாலத் ைன் நாக்தகத் பைாங்க தவத்துக்பகாண்டு மஹாபயங்கர ஸ்வரூபத்துைன் நித்ைிதர
பசய்து பகாண்டிருந்ைான். இராவணன் ைன் வரர்கதளக்
ீ
பகாண்டு பபருங்தகாஷங்கள் தபாைச் பசய்ைான்
குைிதரகள் முைலியவற்ோல் கும்பகர்ணதன மிைிக்கச் பசய்ைான் கத்ைி. தகாைாரி அக்கினி ஜல

முைலியவற்ோல் அடித்தும் கும்பகர்ணனின் தபருேக்கம் பைளியவில்தல. எனதவ ஸ்ைிரீகள் அவன் தமல்
விழுந்து குசங்களாலும் உறுப்புகளாலும் ைாைனம் பசய்ய, கும்பகர்ணன் காமாக்கிராந்ை
சித்ைமுதையவனாைலின் சிேிது கண் விழித்ைான். அதைக் கண்ை இராவணன் மகிழ்ந்து ைம் ைம்பியான
கும்பகர்ணதனத் துதணயாகக் பகாண்டு, இராமமூர்த்ைிதய எைிர்த்துப் பபரும்தபார் புரிந்து அவன் புத்ைிர,
மித்ைிர குடும்ப சகிைமாய் இராமபாணத்துக்கு இதரயானான். அவ்வரக்கர்களில் இராமபிராதனச் சரண்
அதைந்ை விபீஷணன் ஒருவதன உயிர் பிதழத்ைான் ஏதனதயார் பநருப்பு பபாேிபட்ை பஞ்சுதபாலானார்கள்
சவுனகாைி முனிவர்கதள! காமக்குதராைாைிகதளக் கதளந்து ைர்ம புத்ைிதயயுதைய மாமுனிவர்களும்
அனுபவித்ை மன்மைாவஸ்தைகதளயும் விசுவாமித்ைிரரின் தமாகவிதனாை காமப்பித்துகதளயும்

சும்பநிசும்பர்கள், அவர்கள் புத்ைிரராகிய சுந்தைாபசுந்ைரும் பகாண்ை மன்மைவிகாரத்தையும் சக்கரவர்த்ைித்
ைிருமகனாகிய ஸ்ரீராம பிரானின் மதனவிதயக் கண்டு காமுற்றுத் துன்புற்ே இராவணனுதைய
காமாதூரத்தையும் கும்பகர்ணனின் மைனாவஸ்தைகதளயும் உங்களுக்குச் பசான்தனன்.
14. எவதரயும் பவல்லவல்ல மன்மைன்!
மாைவர்கதள! இன்னுஞ் சில சரித்ைிரங்கதளச் பசால்கிதேன் சூரியவமிசத்ைில் பிேந்ை ைசரஞ்
சக்கரவர்த்ைிமானுை தைகத்துைதனதய பசார்க்கதலாகத்துக்குப் தபாவதும் வருவதுமாக இருந்து அங்தகதய
ைன் பிதுர்க்களுக்குத் ைிதலாை பிண்ைங்கதளக் பகாடுக்கும் சாமார்த்ைியமுதையவராக இருந்து,

அறுபைினாயிரம் ஆண்டுகள் ஏகச் சக்கராைிபைியாய் அரசு பசலுத்ைியும் காமாக்கிராந்ைச் சித்ைிராய்த் ைன்
மதனவியாகிய தகதகயியின் பசாற்கதளக் தகட்டு ைன் உயிதரயும் இராஜ்யத்தையும் புத்ைிரதனயும்
துேந்ைார். அவருக்குப் புத்ைிரனும் தபார்க்களத்ைில் சுத்ைவரனும்
ீ
மஹா புத்ைிமானும் ைர்மவானும் இந்ைிரிய
நிக்கிரகமுதையவனும் எல்தலாருதைய மனத்ைிற்கும் ரம்மியமானவனும் எல்லாப் பூைங்களுக்கும்
பிரியவானும் மகாமானியும் மூவுலகங்களிலும் பவற்ேியுதையவனுமாகிய இராமமூர்த்ைியும் காமத்ைால்
தமாகிக்கப்பட்டு கிஷ்கிந்தையின் தவந்ைனான வாலி, ைன் ைம்பியாகிய சுக்ரீவதனாடு பபரும்தபார் பசய்து.

அவன் இராஜ்யத்தையும் மதனவிதயயும் அபகரித்துக் பகாண்ைான் என்பதைக் தகள்வியுற்று
நிரபராைியாகிய வாலிதய, பிரளயகாலாக்கினி தபான்ே பாணத்ைால் பகான்ோன். அதயாத்ைியில் அரசுபுரிந்ை
சூரிய குலத்ைிற்தக ஒரு சூரியதனப் தபான்ே ைசரைச்சக்கரவர்த்ைியும் தைவர்கள் அதனவராலும்
துைிக்கப்படும் கீ ர்த்ைியுள்ள, விஷ்ணுவின் அவைாரமாய் அந்ைத் ைசரைனின் மகனாகத்தைான்ேிய
இராமபிரானும் காமாக்கிராந்ை சித்ைமுற்ே சரித்ைிரங்கதள உங்களுக்குச் பசான்தனன். ஆதகயால்
மன்மைன் எல்லாத் தைவர்களுக்கும் முைல்வனாய் தைவர், முனிவர், மானிைர், பசு, பக்ஷியாைி

எல்தலாருதைய இையங்களிலும் இருந்து இவ்வாறு ைன் பசயதல நைத்ைிக் பகாண்டு வருகிோன் என்று
அேிய தவண்டும். உலகநாைனாகிய சிவபபருமான் அந்ை மன்மைன் பிேரால் பஜயிக்கப்பைாைவன் என்று
கருைி, உலகத்ைிற்கு நன்தம பசய்யும் பபாருட்டு பார்வைிதய மணந்து காண்பித்து இலிங்கஸ்வரூபமானார்.
இத்ைதகய இலிங்கத்தைக் கண்ை ஆகாயவாணி முனிவர்கதள! தைவர்கதள! தைத்ைிரியர்கதள! உத்ைமமான
பக்ைியால் நீங்கள் இதைப் பூஜிக்கும் பக்ஷத்ைில் உங்களுக்குள்ள இஷ்ைகாமியங்கதள அதைவர்கள்
ீ
என்று
கூேினான். இவ்வாறு சூைமா முனிவர் தநமிசாரண்ய முனிவர்களிைம் கூேினார்.
15. நித்ைிய தநமித்ைிக பூஜாவிைிகள்
தநமிசாரணிய வாசிகளான சவுனகாைி முனிவர்கள் சூைபுராணிகதர தநாக்கி, மகாத்மாதவ
பற்பலசாஸ்ைிரங்களிலிருந்து வியாசபகவான் ைங்களுக்கு உபதைசித்ை யாவற்தேயும் எங்களுக்கு நீங்கள்
பசான்ன ீர்கள்! நாங்கள் அவற்தேக்தகட்டுக் கிருைார்த்ைர்களாதனாம். இகபரலாபங்கதளக் பகாடுக்க வல்ல
சிவைர்மங்கதள இப்தபாது நீங்கள் சிேிது பசான்ன ீர்கள். சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்வைால் வரும் பயதன
வியாசபகவான் பசால்லக் தகட்ை நீங்கள், உலகிற்கு இைம் உண்ைாகும்படிச் சவிஸ்ைரமாக பசால்லியருள
தவண்டும் உலகிற்காக ஹிைாஹிைங்கதளச் பசால்பவன் ைர்மார்த்ை காமதமாக்ஷங்களுக்கு
உத்கிருஷ்ைமான பயதன அதைவான் என்று மகாமுனிவர்கள் பசால்லியிருக்கிோர்கள். ஆதகயால்
ைர்மங்களில் முக்கியமானது எது? சர்தவஸ்வரனுதைய வாக்கு எத்ைதகயது? இலிங்கமூர்த்ைத்ைில்
எவ்விைியால் ஆவாஹனஞ் பசய்து பூஜித்ைால், சிவபபருமான் பிரசன்னமாவார்? சிவைானம், சிவயாகம்
யாதவ? இவ்விஷயங்கள் தவைங்களில் பசால்லப்பட்டிருக்கின்ேன. ஆயினும் அவற்தே யாவருக்கும்
விளங்கும்படித் ைாங்கள் பசால்லியருள தவண்டும். புண்ணியங்களில் சிேந்ைது எது? அதை எப்படி!
அதையாலம்? சிருகஸ்ைன் எந்ைச் பசயலால் பசார்க்கதலாகத்தையதையலாம்? கிரகஸ்ைன் எந்ைச்
பசயலால் மானுைனாகப் பிேந்து ஈஸ்வர அனுக்கிரகத்தை அதைவான் ? கர்மயாகம், ைதபாயாகம்
ஸ்வாத்யாய யாகம், ைியானயாகம், ஞானயாகம் என்ே ஐவதக யாகங்களில் எது உத்ைமமானது?
யாகங்களின் கைிகள் என்ன? இந்ை யாகங்களால் என்ன பயன் கிதைக்கும்? ைர்மாைர்மங்கள் எத்ைதன
வதகப்படும்? என்பனன்ன பாவத்ைால் எவ்பவவ்விதனதய அனுபவிக்க தவண்டும் ைர்மாைர்மங்களாகிய
அதலகளால் கலக்கப் பபற்று, காமாைிகளால் உண்ைான துக்கங்களாகிய நுதரகளால் பூரணமாக இருக்கும்
சமுசாரமாகிய சமுத்ைிரத்ைிலிருந்து ஆன்மாக்கள் எவ்வாறு நீக்கமுறுகின்ேன? இவற்தே பயல்லாம்
எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். சூைபுராணிகர் கூேலானார். மாமுனிவர்கதள!
பூர்வத்ைில் இதை விஷயங்கதளத் ைத்துவைரிசிகளான மகரிஷிகள் வியாசபகவாதன தகட்க அவர்
பசால்லுகிோர். நான் பூர்வ காலத்ைில் இந்ை விஷயத்தை ஸனத்குமார முனிவரிைம் தகட்தைன் அப்தபாது
ஸ்வர்க்க தமாக்ஷ பயன்கதளக் பகாடுக்கத்ைக்க சர்தவஸ்வரதனப் பணிந்து அவ்பவம்பபருமானால்
பசால்லப்பட்ை வதகயிதலதய சிவைர்மங்கதளச் பசால்லுகிதேன் என்று பசால்லலானார்.
சிவைர்மம் சிரத்தை பூர்வமாகச் பசய்ய தவண்டும் சிரத்தைதய ைர்மத்ைிற்கு ஆைரவாகும் சிரத்தைதய
பிரைிஷ்தையாகும் ஆதகயால் சிரத்தை மயமாகதவ சிவைர்மங்கள் விளங்குகின்ேன அதவ சிரவணஞ்
பசய்ை மாத்ைிரத்ைாதலதய ஆனந்ைங் பகாள்ளத்ைக்கதவ சூக்ஷ்மமானதவ பாசம், பசு, பைி என்னும்

இவற்ோல் பிரைிபாைிக்கப்பட்ைதவ சிரத்தையாலன்ேிக் தகயல்ல தைக கஷ்ைம் ைானம் முைலியவற்ோல்
கிரகிக்கத் ைக்கதவயல்ல. தைவர்களானாலும் சிரத்தையன்ேி இைதனக் கிரகிக்க அசாத்ைியராவர்
சிரத்தைதயபரம ைர்மமும் சூக்ஷ்ம ைத்துவமும் ைானமும், ைவமும், சுவர்க்கமும், தமாக்ஷமும், ஜகத்துமாகும்
ஒருவன் சிரத்தையின்ேிச் பசல்வம் முழுவதையும் ைன் பிராணதனயும் ைானஞ்பசய்ைாலும் சிேிது பயனும்
பபேமாட்ைான். ஆதகயால் சிரத்தைதய பரமபைம்! சிரத்ைா ஸ்வரூபமாகதவ சிவ ைர்மங்கள் எல்லாதம
பசால்லப்படுகின்ேன சிரத்தையாதலதய சர்தவசுவரனாகிய சிவபபருமாதன அதையவும் ைியானிக்கவும்

பூஜிக்கவும் கூடுமாதகயால் மகா சாரமானதும் தமாக்ஷம் அளிக்கத்ைக்கதும் சிவாக்கினியின் சித்ைி
ரூபமானதும் மதனாஹரமான வாக்கு மயமானதும் சர்தவஸ்வரப் பிரைிபாைமானதும் அதநகம்
சித்ைிகதளயளிப்பதும் உலகில் உள்ள யாவரும் விரும்பத் ைக்கதும் உச்சரித்ைற்குச் சுலபமானதும்
எண்ணிேந்ை பபாருள்கதளக் பகாடுப்பதுமாக உள்ள சிவமூல மந்ைிரத்தை நான் உங்களுக்குச்
பசால்லுகிதேன் அைிசூஷ்மமானதும் ைர்மார்த்ை காமதமாக்ஷம் (அேம், பபாருள், இன்பம், வடு)
ீ
என்னும்
நான்தகயும் சம்பாைிக்கத் ைக்கதும் ஆலவிருக்ஷத்ைின் மரம் பபரிதும் விதை சிேியைாகவும் இருப்பது
தபால மந்ைிரம் சிேிைாயினும் உபாசிப்பவர்களுக்கு எல்தலயற்ே பயதனக் பகாடுக்கத்ைக்கதும் ஆைி
அக்ஷரத்துைன் ஆறு அக்ஷரங்கதளயுதையதும் ஆகிய ஓம் நமசிவாய என்பது சிவப்பிரைிபாைமான
மூலமந்ைிரம் என்பைாம். உலகத்ைிலுள்ள சூக்ஷ்ம மந்ைிரங்களும் அலங்காரர்த்ைமான விதசஷ மந்ைிரங்களும்
இந்ைச் சிவமந்ைிரத்ைில் அைங்கியிருக்கின்ேன. இவ்வதகயான ஷைக்ஷரமுதைய சூஷ்மமாகப்
பிரதவசித்ைிருப்பவருமாகிய ஜகைீ ஸ்வரன் பஞ்சப்பிரமதைகமுற்று வாச்சிய வாசக சம்பந்ைத்ைால்
பிரத்யக்ஷமாக விளங்குகிோர். அநாைியாக உள்ள சிவபபருமான் அதை விலக்கும்படியிருக்கிோர்.
வியாைிக்கு தவத்ைியனும் மருந்தும் தபால சம்சார வியாைிக்கு சிவபபருமான் பரம அவுஷைமாகவும் பரம
தவத்ைியனாகவும் விளங்குகிோர். சூரியன் இல்லாை பிரபஞ்சம் இருள்மயமாவது தபால ஜகைீ ஸ்வரன்
இல்தல என்று பசால்லும் பக்ஷத்ைில் உலக முழுவதும் ைதமாகுணமாகும். ஆதகயால் அநாைியாயும்
சர்வக்ஞராயும் இயல்பாகதவ சர்வபரிபூரணரும் முக்ைி காரணரும் ஞானத்தைப் பிரகாசிக்கச்
பசய்ைவருமாகிய பரமசிவன் ஒருவன் இருக்கிோன். அப்பபருமாதன அதையத்ைக்கது இந்ை மகாமந்ைிரதம!
அம்மந்ைிரத்ைின் பபாருள் சிவபபருமாதன! அபிைான அபிதைய சம்பந்ைத்ைால் சிவபபருமாதன
அம்மந்ைிரமாவான் முக்ைிகாமிகள் இம்மந்ைிரத்தை ஷைாக்ஷரரூபமாக பஜபிக்க தவண்டும் உன்று தவைங்
கூறும் அதநகவிை மந்ைிரங்களாலும் சாஸ்ைிரவிசாரதணயினாலும் பயனில்தல, இம்மந்ைிரம் ஸ்ைிரமாக
மனத்ைில் இருக்கப் பபற்ேவன் யாவற்தேயும் வாசித்ைவனும் யாவற்தேயும் தகட்ைவனும் யாவற்தேயும்
அனுஷ்டித்ைவனுமாவான். இம்மந்ைிரத்தை எப்தபாதும் பயின்ேவன் உலகத்ைில் பரம சிதரஷ்ைனாவான்.
மற்ே ஞானமும் கல்வியும் ைவமும் யாவும் இம்மந்ைிரத்ைிற்குப் பைினாேில் ஒரு கதலக்கும் ஈைாகாது.
இந்ை மந்ைிரம் சிவஸ்வரூபம் என்று உறுைிபகாண்டிருக்கும் வதரயில் அவன் பரமபைத்ைில்

இருப்பவனாவான் இவ்வாக்கியம் விைிவாக்கியதமயன்ேி அர்த்ைவாக்கியமன்று இது சத்ைியம்
உலகரக்ஷகனாகிய சிவபபருமான் சர்வக்ஞனும் பரிபூரணனும் சர்வதைாஷ நிவர்ஜிைனுமாக இருந்து
ைீர்க்காதலாசதன பசய்து பசான்னது இந்ை மந்ைிரம். உலக கர்த்ைாவாக இருக்கும் இதேவன் புண்ணியபாப
பயன்கதள உண்தமயாகச் பசால்வாதனயன்ேி அபத்ைமாகச் பசால்ல மாட்ைான். இைில் துதவஷ
அபிமானிகளாய் ஈஸ்வரனிைத்ைில் பக்ைியின்ேி இருப்பவர்கள் பலவாறு பபாய் பசால்லுவார்கள் என்று
இதவபயல்லாம் புனிைராகிய சிவபபருமான் ைிருவாய் மலர்ந்ைருள நாம் உணர்ந்தைன்.
இதவயதனத்தும் பிரமாணம் இைில் சிேிதும் சந்தைகமில்தல பபரியவர்கள் பசான்ன விஷயங்கதள
ஈஸ்வர வாக்கியமாக நம்பி நைக்க தவண்டும் சிரத்தையில்லாமல் அசிரத்தையாயும் பிரமாணமாகக்

பகாள்ளாமல் சந்தைகிப்பவன் அதைாகைியதைவான். ைர்மமான ஞாதனாபதைசம் பசய்யும் புராணிகதன
சர்தவஸ்வரனாகிய சாம்பவமூர்த்ைிதயப் தபாலதவ பூஜிப்பவன். ைர்மத்தையும் ஞானத்தையும் அதைந்து
இறுைியில் தமாக்ஷத்தை அதைவான். உலகத்ைில் பிரபுவாக இருப்பவன் இைஞ் பசய்யதவண்டும் என்ே
கருத்துைன் சுபகரமான ைர்மங்கதளப் பதராபகாரமாகச் பசய்ய தவண்டும் என்று கட்ைதளயிட்டு ைாதன
ைர்மைத்பரனாக இருக்கும்பட்சத்ைில் அவன் கட்ைதளயில் அைங்கிய உலகினர் நமது இதேவதனப்தபால
நாமும் ைக்க சிந்ைதனதய உதையவராக இருக்கதவண்டும். என்ோவது நமது ைதலவன் கட்ைதளதய
மீ ேி நைந்ைால் நாம் ைண்ைதனயதைதவாம் என்ே அச்சத்ைாலாவது ைமக்குக் கட்ைதளயிைப் பட்டுள்ள
நல்ல ைருமங்கதளச் பசய்து வருவார்கள். ஆதகயால் பிரபுவாக இருப்பவன் எப்தபாதும் ைர்மத்தை
முன்னிட்தை மக்கதளப்பரிபாலித்ைால் பிரதஜகளும் அவ்விதேவனது சுபகரமான கீ ர்த்ைிதயப் புகழ்ந்து

ைர்ம, அர்த்ை காமங்களில் ைாம் ைாம் மனம் விரும்பியவற்தே அதைவார்கள் மக்கள் ைர்மவான்களாயினும் ,
அைர்மவான்களாயினுஞ்சரி அவர்களின் புண்ணிய பாவங்களில் அரசன் அதரக்கால் பங்கு புண்ணியத்தை
அதைவைற்காக, யாவதரயும் புண்ணியமானமார்க்கத்ைிதலதய நைக்கச் பசய்யவல்ல அரசர்கள் கிருையுகம்
முைலிய நான்கு யுகங்களிலும் இருந்து மகாசமர்த்ைராய் காமார்த்ை சித்ைமுதையவர்களாக இருப்பவர்கதள
ைர்மார்த்ைர்களாக்க தவண்டும். அரசன் இவ்வாறு ைர்மவழிதய விருத்ைி பசய்யாமல் பிரதஜகளுக்குப்
பீதையுண்டு பண்ணும்படி நைப்பானாயின் அப்பிரஜா பீதையினால் உண்ைாகிய அக்கினி அவ்வரசனது

பிராணதனயும் ஐஸ்வரியத்தையும் குலத்தையும் இராஜ்ஜியத்தையும் ைகிக்காமல் விைாது. அரசன்
ைர்மவானாக இருக்கதவண்டும் என்ே விருப்பத்ைாதலதய சிவபபருமான் மந்ைிரவுஷைி முைலிய
ஷைங்கரூபமாக தவைங்கதள நிர்மித்ைிருக்கிோன். பிரகிருைி சாஸ்ைிர வாைத்ைினால் காமமார்க்கத்தை
மட்டுதம தகக்பகாண்டு நைக்கும் மன்னதன தயாகத்ைால் ைர்மமார்க்கத்ைில் ைிருப்பவல்லவனாகிய
சர்தவஸ்வரதன சிவபபருமான் அவதன மன்னருக்கும் மன்னவன், அவதன ஜகத்குரு ஒருவன் அத்ைதகய
ஜகத்குருவாகிய சிவபபருமாதனத் ைத்துவபசாரூபத்ைால் சர்வ பிரயத்ைனத்தைாடும் பைரிந்து பகாண்டு
சம்சாரமாகிய தசற்ேில் மூழ்கியும் அஞ்ஞானமாகிய ைீ யினாற் சுைப்பட்டும் இருப்பவர்கள் ஞானமாகிய
அமிர்ைத்ைால் நதனத்து சம்சாரபாதைதய ஒழிப்பானாயின், அவனுக்கு ஈன்பேடுத்ை ைந்தையும் ஒப்பாகான்.
இத்ைதகய சர்தவஸ்வரன், தைகசிரமம், யாகம், ைானம் பபருஞ்பசல்வம், அரசு முைலியவற்ோல்
அேியத்ைக்கவன் அல்ல என்று தவைங்கள் முழங்குகின்ேன; சாந்ைசீ லராகிய முனிவர்களால்
பசார்க்கதமாட்சங்கள் சிந்ைிக்கத்ைக்க தசாபனமான வஸ்து ஒன்று இருக்க தவண்டும் என்று
பசால்லப்பட்டிருக்கிேது அர்த்ைவாைத்ைில்; ராக; த்தவஷ; க்தராை அபத்ைங்கதளாடுச் தசர்ந்துபகாண்டு
அவித்யாராக ஸ்வரூபமாகவும் மகாமிருதுவாகவும் பார்ப்பைற்குப் பலர் அனுஷ்டித்ைைாகவும் சம்சாரத்தை
உண்டு பசய்வைற்குக் காரணமாகவும் விளங்கும் வாக்கியங்கள் சிலவும் இருக்கின்ேன. அதவ

அதைாகைிதய உண்டு பண்ணத் ைக்கதவ எந்ை வாக்கியத்தைக் தகட்ை மந்ைிரத்ைில் காமக்குதராைாைிகள்
ஒழிந்து ஜகைீ ஸ்வரனாகிய சிவபபருமானிைத்ைில் அதஹதுகமாகிய பக்ைி ஞானங்கள் உண்ைாகுதமா ,
அவ்வாக்கியங்கள் காதுகளுக்கு இனிதமயாக இல்லாவிட்ைாலும் அதவதய மங்களமானதவ. பைிபனன்
புராணங்களும் இைிகாசங்களும் தைவைங்களும் சாஸ்ைிரங்களும் அேபநேிதய முன்னிட்டு முனிவர்களால்
கர்ண பரம்பதரயாகச் பசால்லப்பட்டிருக்கின்ேன அவற்றும் ஆன்மாக்காளுக்குப் புத்ைிர, ைார, சம்சாரபந்ைம்,
சத்ைிதயாகர்ப்பம் முைலியவற்ேிற்குக் காரணமும் பசால்லபட்டிருக்கின்ேன. இதவ தபான்ேதவ தமாட்ச
மார்க்கத்துக்குத் துதண பசய்யமாட்ைா உலகில் மக்களுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழும் ஆயுள்
இருந்ைாலும் நூல்கள் யாவற்தேயுதம ஆராய்ச்சி பசய்ய முடியாது. நமக்கு இருக்கும் ஆயுதளா
பசாற்பகாலம் பண்டிைனும் சமர்த்ைனுமாக இருப்பவன் சாஸ்ைிர சமூகங்கதள பயல்லாம் ஒழித்து

இகபரதலாகங்களுக்குச் சுபகரமான அக்ஷர ைம்மாத்ைிதரயுள்ளதை உணர்ந்து பகாள்ளும் பக்ஷத்ைில்
அவதன சாஸ்ைிரங்கள் யாவற்தேயும் அேிந்ைவனாவான். எல்லா நூல்கதளயும் கற்ேேிதவன் என்று
காலத்தைக்கழிப்பவனும் எல்லாவற்தேயும் கற்றுவிட்தைன் என்பவனும் முழு மூைன். அவன்
சக்ைியதைந்ைிருப்பவனும் அசக்ைதன! சம்சாரச் தசற்ேிலிருந்து அவன் பவளிதய வருவைற்கு ஒரு
காலத்ைிலும் சமர்த்ைனாகான் சிவஞானத்தைப் பக்ைி சிரத்தையுைன் விசாரித்து அேிபவதன பண்டிைன்.
அவதன எல்லாச்சக்ைிகதளயுதையவன். அவதன மஹாைபஸ்வி அவதன ஜிதைந்ைிரீயன் அவதன உலகம்
முழுவதையும் தமருமதலயுைன் கூட்டித்ைானஞ் பசய்ைவன். அவன் அநியாயமாகச் பசான்னாலும்
சர்தவஸ்வரன் அதை நியாயமானைாக அனுக்கிரகிப்பான், ஆதகயால் நான் நியாயமாகதவ உங்களுக்குச்
பசால்லுகிதேன். சிவஞானத்தை உணர்ந்ைவதன சிவசாயுஜ்ஜியத்தை அதைவான்.
முனிவர்கதள இத்ைதகய சிவஞானத்தை அதைவைற்கு முக்கிய சாைனமாக இருப்பது
சிவலிங்கார்ச்சதனயாகும், அந்ைச் சிவலிங்க பூதஜதயா நித்ைியம், தநமித்ைிகம், காமியம் என்று
மூவதகப்படும், அதைச் சுருக்கமாகச் பசால்கிதேன் தகளுங்கள். பஞ்சாமிர்ைத்ைாலும் ஸ்நானம் பாத்ைியம்
முைலியவற்ோலும் அச்சர்தவஸ்வரதன நித்யமாக ஆராைித்ைால் அவர்கள் விதரவில்
அனுக்கிரகிக்கப்படுவர் தைவாசுரர்களால் ைிருப்பாற்கைல் கதையப்பட்ைக் காலத்ைில் சகலதலாகத்ைிற்கும்
மாதுருபூைமாக நந்தை, பத்ைிதர, சுசிதல, சுரபி, சுமதன என்ே ஐவதகப் பசுக்கள் தைான்ேின. அவ்தவந்ைில்
சுரபி என்பது தைவர் மானுைர் முனிவர் முைலிய யாவருக்கும் உைவி பசய்யதவண்டும் என்ே
பகாள்தகதயாடு பூவுலகத்தை அதைந்து சர்தவஸ்வரனாகிய சிவபபருமானின் ைிருமஞ்சனத்ைிற்குப்

பயன்பைக் கருைிப் பூமியிதலதய ைங்கிவிட்ைது அப்பசுவின் தகாமயமும் தகாதராசனமும் தகாசலமும்
க்ஷீரமும் ைைியும் பநய்யும் உலகத்ைில் யாவற்தேயும் பவித்ைிரமாகச் பசய்யும் ஷைங்கங்கள் இந்ை ஆேில்
ஒன்ோகிய தகாமயம் ஒன்ேினாதலதய சிவப்ரீைியாகவுள்ள வில்வ மரமும் பத்மத்ைின் விதைகளும்
உைித்ைன. இவற்ேில் வில்வ மரத்தை லக்ஷ்மி முைலியவர்கள் ஸ்ரீவிருக்ஷம் என்று கூேினார்கள்.
பசுதமயான தகாதராசனம் சிவபபருமானின் அபிதஷகத்ைிற்கு உரிய சாமான்களில் சிேந்ை ஒன்ோகும்
தகாசலத்ைிலிருந்தை சாம்பிராணியாகிய தூபத்ைிரவியம் தைவப்பிரீைியாகத் தைான்ேியது. பிராணிகள்

யாவற்றுக்கும் வரியவிருத்ைிதய
ீ
உண்டு பசய்யும் ையிர் அப்பசுவின் பாலிலிருந்து உண்ைாகிேது. அந்ைத்
ைைியிலிருந்து பநய் உண்ைாயிற்று. அந்ை பநய்யிலிருந்து தைவர்களுக்குப் ப்ரீைியாகவுள்ள அமிர்த்ைம்
தைான்ேியது. ஆதகயால் பநய், பால் ையிர் முைலியவற்ோல், இலிங்கரூபமாகவுள்ள சிவபபருமாதனப்
பக்ைிதயாடு அபிதஷகம் பசய்து பிேகு ைிவ்யமலர் மணம் பபாருந்ைிய ஜலத்ைினாலும் சிேிது
உஷ்ணமாயுள்ள ஜலத்ைினாலும் மங்களவாத்ைிய யுக்ைமாக ஸ்நானம் பசய்வித்து, சந்ைனம் பச்தசக்கற்பூரம்,
முைலியதவ கூட்டிய சீ தைாைகத்ைால், அபிதஷகித்து கமலம், குற்ேமற்ே மிருதுவான வில்வபத்ைிரம்

முைலியவற்ோல் பூஜித்து பநய் கலந்ை பரிமளத் ைிரவியங்களால் தூபங் பகாடுத்து க்ஷீரான்னமும் சதமத்ை
பலவிை பக்ஷியங்களும் மஹாநிதவைனமாகச் சமர்ப்பித்து பலமுதே பிரைக்ஷினம் பசய்து ஓம் ஹர ஹர
நமசிவாய சர்தவஸ்வர சங்கர மஹாதைவா! என்று சாஷ்ைாங்க ைண்ைம் பசய்து பலவிை பாபங்கதளச்
பசய்க. பாபியாைலின் என்தன மன்னிக்க தவண்டும் என்று க்ஷமாபணம் பசய்து இத்ைதகய விைியால்
சிவபபருமாதன இலிங்கமூர்த்ைத்ைில் பூஜித்ைால் அத்ைதகய பக்ைனின் விஷயத்ைில் கிருதபபகாண்டு
பிரசன்னராய் இகதலாக பரதலாகங்களிலும் அதைைற்குரிய தகாரிக்தககதளக் தககூடும்படி
அனுக்கிரகிப்பான். இவ்வண்ணதம நாள்தைாறும் பூஜிக்க தவண்டும் இவ்விைம் நித்ைமும் பூஜிப்பவனும்
சதுர்த்ைசி அஷ்ைமிகளில் பூஜிப்பவனும் விதசஷ சிவ பக்ைியுதையவனாய் நரகத்ைில் விழுந்து கிைக்கும்

இருபத்பைாரு ைதலமுதே வதரயிலும் அநாயசமாய் பசார்க்கத்ைில் பசலுத்ை வல்லவனாய், இறுைியில்
அவன் சிவபைவிதய அதைவான் சிவார்ச்சதன பசய்பவனிைத்ைில் அவனுக்குப் பூஜா உபகரணங்கதளச்
தசகரம் பசய்து பகாடுத்ை உேவின் முதேயாகும் ஊழியக்காரரும் பக்ைிதயாடு , பகவத் தகங்கரியஞ் பசய்ை
பக்ஷத்ைில் அவர்களும் இறுைியில் தகலாயத்தை அதைவார்கள்.
ஒருவன் பூர்வத்ைில் சிவபபருமானுக்கு நானாவிை மலர்களால் பைாடுத்ை மாதலகதளச் சிவசன்னிைியில்
பகாடுத்துக் பகாண்டு, பக்ைி பசய்ைைால், சிவகைாக்ஷமதைந்து, அவரது அனுக்கிரகத்ைால் உலகத்ைில்
ஏகசக்கராைிபைியாய் அரசு பசலுத்ைி, ஆயுள் முடிவில் சிவசாயுஜ்யத்தை அதைந்ைான். ஆதகயால்
உலகத்ைில் மனிைப்பிேவியதைந்தைார் யாவரும் பக்ைி பூர்வமாகச் சிவபரீைியாக இலிங்கார்ச்சதனதய
விைிப்படி பசய்ய தவண்டும். ஷைக்ஷரங்கதளயுதைய மந்ைிரச் சிேப்புதைய பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைினால்
சர்தவஸ்வரனாகிய சிவபபருமாதன ஏகாக்கிர சிந்தைதயாடு ைியானஞ்பசய்பவன் மஹாசிவ

பக்ைியுதையவனாய்த் ைன் பிதுர்க்கதள தமாக்ஷத்ைில் தசர்த்துத் ைானும் சிவபைவிதய அதைவான்
அத்ைதகய சிவாராைதனக்கு அனுகூலமாக இருப்பவனும் ஆயுள்வதரயில் இவ்வுலக இன்பத்தை
அனுபவித்து ைான் அனுகூலம் பசய்ை பக்ைனுைன் சிவசான்னித்ைியத்தை அதைவான் சிவ நாமத்தை
ஸ்பரித்துக்பகாண்டு இருப்பவர்களும் சிவஸ்தைாத்ைிரங்கதள பண்தணாதசயுைன் பாடுதவாரும் விைிப்படி
சிவபூதஜ பசய்யும் பயன்கதள அதைவார்கள் இவ்வதகயாக விைிப்படிப் பூஜிக்கப்படும்
சிவலிங்கமூர்த்ைிதயப் பார்த்துக் பகாண்டிருப்பவன் சமஸ்ைமான யாக பயன்கதளயும் சந்தைகமின்ேி
அதைந்ைவனாவான் சிவசரித்ைிரங்கதளச் பசால்லவும் வசிக்கவும் பசவிபகாடுத்துப் பக்ைிதயாடு தகட்டுக்
பகாண்டிருப்பவன் அந்ை யாக பயதன அதைவான் என்பது சிவபபருமானின் ைிருவாக்கு, சிவபபருமாதனப்
பக்ைி பசய்து பகாண்டும் அபிதஷகித்துக் பகாண்டும் பூஜித்துக் பகாண்டும் இருக்கும்தபாது

சிவபபருமாதனயும் அவ்வாறு பசய்பவதனயும் கண்டு ஆனந்ைிப்பவன், தமற்கூேிய சிவாராைதன
பசய்தவான் அதையும் பயதன தபான்ே பயதனயதைவான். மனத்ைில் பக்ைிதயாடு சிவஸ்மரதண
பசய்பவனும் அத்ைன்தமயான பயதன சர்தவஸ்வரனுதைய கிருதபயால் அதைகிோன் சிவ! ருத்ர ஹர
என்னும் சிவநாமங்களாகவுள்ள இரண்டு எழுத்துப் பபயர்களில் ஒன்தே ஒரு காலத்ைில் உச்சரித்ைவனும்
ருத்ரதலாகத்தை அதைவான். முனிவர்கதள! பலவிைமான சிவைர்மங்களும் மஹாசூக்ஷ்மமாக இருப்பினும்
பபரும் பயன்கதளக் பகாடுக்கும் என்று அந்ைச் சிவபபருமாதன ைிருவாய் மலர்ந்ைருளியிருக்கிோர். நீங்கள்
நித்ய பூதஜ பசய்பவர்களாைலால் சுருக்கமாக அவற்தேச் பசான்தனன்.
16. சிவலிங்க பூதஜயின் பயன்
சவுனகாைி முனிவர்கள் சூைபுராணிகதர நமஸ்கரித்து ஸ்வாமி! சிவபபருமானுதைய கிரியாதயாகத்தை
ஸநத்குமார முனிவர் வியாசபகவானுக்கு உபதைசித்ை வதகதய, ைாங்கள் எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும்.
அவற்தேக் தகட்க, நாங்கள் தபராவல் பகாண்ைவர்களாக இருக்கிதோம் என்ோர்கள். சூை புராணிகர்
கூேலானார். மாைவர்கதள, சிவபபருமானின் கிரியாதயாகத்தை வியாச முனிவருக்கு ஸநத்குமார முனிவர்

கூேியவதகயிதலதய சுருக்கமாகச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள். ஒரு காலத்ைில் வியாசர் ஸநத்குமாரதர
அதைந்து அவரது ைிருவடிகதள வணங்கிப் பணிந்து சுவாமி, சிவபபருமானின் கிரியாதயாகத்தையும்
அைனால் வரும் பயதனயும் தவைாந்யாசத்தையும் மானசீக பூதஜதயயும் பாஹ்ம பூதஜதயயும்
இவ்வதகயானது என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருள தவண்டும் அன்ேியும் பிரமசரிய மனத்ைாலும்
புண்ணியகரமானவாக்கு காயங்களாலும் கிரியாதயாகத்தைப் பபரிதயார்கள் அனுஷ்டித்ை முதேப்படி

அனுஷ்டிப்பவன் எவ்வதகப் பயதன அதைந்து எப்படிச் சிவபைமதைவான்? சிவரூபமாகிய லிங்கத்தை
விைிப்படி அபிதஷகித்ைவனும் அர்ச்சதன பசய்ைவனும் பபறும் பயன்யாது? மலர்களில் எதவ
சிவபூதஜக்குரியதவ? எம்மலர்கள் சிவபூதஜக்கு உரியனவல்ல? கனிகளில் எதவ சிவ பபருமானுக்கு
நிதவைனம் பசய்யத் ைக்கதவ? எதவ ைகாைதவ வாத்ைியங்களில் சிவசன்னிைியில் வாசிக்கத் ைக்கதவ
யாதவ எதவ நீக்கத்ைக்கதவ பநய், பால், முைலியவற்ோல் அபிதஷகம் பசய்ைவன் அதையும் பயன்
என்ன? சந்ைனம் கஸ்தூரி முைலியவற்ோல் சிவபிரானுக்கு யதலபதன பசய்ைவன் பபறும் பயன் யாது?
மற்தேய சிவபணிவிதைகளின் பயன்கள் யாவன? இவற்தே அடிதயனுக்குச் பசால்ல தவண்டும்? என்று
தகட்க ஸநத்குமாரர் பசால்லுகிோர்.
சத்ைியவைி தமந்ைதன! வியாச முனிவதன! நீ என்தனக் தகட்ை சிவபூஜா விஷயங்கதளபயல்லாம்
பைளிவாகச் பசால்லுகிதேன் முழுமனதுைன் தகள் பரமாத்மாவாகிய பரமசிவனிைத்ைில் சித்ைத்தைச்
பசலுத்ைி நிற்பதை ஞானதயாகம். பரமசிவத்ைின் பாஹ்யமாகிய அர்ச்சா ரூபத்ைில் எப்பபாழுதும் பூதஜ
முைலிய உபசாரங்கதளச் பசய்வதை கிரியாதயாகம் இதுதவ சிவபபருமாதனத் ைியானிப்பைற்கு முக்கிய
சாைனம், இஷ்ைகாமியங்கதளக் கருைி, சிவாலய நிர்மாணம் முைலிய சிவபுண்ணியங்கதளச் பசய்ைவர்கள்
அதையும் பயன்கதளயும் பசால்லுகிதேன்.
சிவபபருமானுக்குக் கருங்கல்லாதலா அல்லது மரத்ைாதலா அல்லது பபான் பவள்ளி முைலிய
உதலாகங்களாதலா அல்லது மண்ணாதலா ைிருக்தகாயில் கட்டுவித்ைவன் நாள்தைாறும் சிவதயாகத்ைால்
அந்ைச் சர்தவஸ்வரதனப் பூஜித்ைவன் அதையும் பயதன அதைந்து ைன் குலத்ைில் இேந்ை பிதுர்க்கதள

நூறு ைதலமுதே வதரயிலும் என்றும் ஆனந்ைமயமான சிவதலாகத்தை அதையச் பசய்வான். சிவாலயம்
ஒன்தேப் பபரிைாகதவா அல்லது சிேிைாகதவா நிர்மாணஞ் பசய்ய தவண்டும் என்று ஒருவன்ைன்
மனத்ைால் நிதனத்ைவுைதன, ைான் ஏழு ஜனங்களிற் பசய்ை பாவங்களிலிருந்தும் புனிைமதைவான்
சர்வகர்த்ைாவான சிவபபருமானுக்கு ஆலயம் கட்டுவித்து அைில் சிவலிங்கப்பிரைிஷ்தை பசய்வித்ைவன்
சகல லவுகீ கதபாகங்கதளயும் அனுபவிப்பான். புண்ணிய ஸ்ைலங்களில் சிவலிங்கப்பிரைிஷ்தை
பசய்வித்ைவன் சகல தலாகங்களிலும் சிேந்ை முக்ைிதய அதைவான். கருங்கல்லால் சிவாலயம்
பசய்வித்ைவன் அக்கற்கள் ஒவ்பவான்றுக்கும் ஒவ்தவாராயிரம் ஆண்டுகள் சிவதலாகத்ைில் வசிப்பவன்.
சிவபபருமானது அர்ச்சாரூபங்களாகிய லிங்க மூர்த்ைத்தைச் பசய்வித்ைவன் ஒருகாலத்தும் அழிவில்லாை
சிவதலாகத்தை அதைந்து அறுபைினாயிரம் ஆண்டுகள் பலவிை சுகங்கதள அனுபவித்து, அப்படிதய
ஒவ்பவாரு பைவியிலும் அறுபைினாயிரம் ஆண்டுகள் வசித்ைிருப்பான். புண்ணியகரமான சிவலிங்க
பிரைிஷ்தை மட்டுதம பசய்ைால் இேந்ை பின்னரும் இேவாைவனாகதவ இருந்து, ைன் வம்சத்ைில்
இேந்ைவர்கதளயும் இனி பிேப்பவர்கதளயும் கற்பாந்ைகாலம் வதரயில் புனிைர்களாகச் பசய்வான்.
சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்ய தவண்டும் என்று மனத்ைில் நிதனத்ைவன் ைன் பிதுர்க்கதள எட்டுத்
ைதலமுதே வதரயிலும் ைன்தனாடு சிவசாயுஜ்யம் பபேச் பசய்வான். சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை
பசய்பவதனக் கண்டு, ைானும் அவ்வாறு சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்ைால் நற்கைிதயயதைலாம் என்று
நிதனத்ைவன் அப்தபாதை பரமபுண்ணியனாகித் ைான் முன்பு பசய்ை பாவங்கதளபயல்லாம் ஒழித்து
முக்ைிக்கு அருகனாவான்.
முனிவர்கதள! பூர்வத்ைில் பிரமதைவன் இயமனுக்குப் பாசத்தையும் ைண்ைத்தையும் அைிகாரத்தையும்
கிங்கரர்கதளாடு பகாடுத்து நீ உலகத்ைில் சஞ்சரித்து ைர்ம அைர்மங்கதள விசாரதண பசய்ய தவண்டும்
என்று கட்ைதளயிட்டு பசால்லத் துவங்கினார். இயமதன! பிே தைவர்கதளப் பணியாமல் தைவதைவனாகிய
சிவபக்ைதனதய பரம்பபாருள் என்று உணர்ந்து அப்பபருமாதனதய சரணாகைி என்று பசால்லிக்
பகாண்டிருக்கும் சிவ பக்ைர்கதளயும் உலகத்ைில் மதஹஸ்வரதன மனைில் ைியானித்துக்
பகாண்டிருப்பவர்கதளயும் நித்ைிதரயிலும் நைக்தகயிலும் இருக்தகயிலும் இரவும் பகலும் யாது

பசய்தகயிலும் சிவத்யானம் அகலாது சிவா மஹா தைவா! சந்ைிரதசகரா! நீலகண்ைா! சங்கரமதஹஸ்வரா!
ஜகத்பைீ! சச்சிைானந்ை ஸ்வரூபா! என்று சங்கராமதஹஸ்வரா! ஜகத்பைீ! சச்சிைானந்ை ஸ்வரூபா! என்று
பஜதன பசய்பவர்கதளயும், சிவபபருமாதன நித்ைிய தநமித்ைிக பூதஜகளால் மகிழச் பசய்பவர்கதளயும்
சிவபபருமாதனப் புஷ்பம், தூபம், ைீபம் முைலியவற்ோல் ஆராைிப்பவர்கதளயும் சிவாலயத்தை
ஜீர்தனாைாரணம் பசய்பவர்கதளயும் சிவாலயத்தைக் காதலயிலும் மாதலயிலும் ைிருவலகிட்டுச் சுத்ைஞ்
பசய்பவர்கதளயும் அவர்கள் முன்தனாரது மூன்று ைதலமுதேயினதரயும் சிவாலயத்தைக்
கட்டுவிப்தபார்கதளயும், அவர்கள் வமிசத்ைில் பிேக்கும் நூறு ைதலமுதேயினதரயும்
சிவலிங்கப்பிரைிஷ்தை பசய்வித்ைவர்கதளயும் அவர்கள் வம்சத்ைில் பிேக்கும் ஆயுை புருஷர்கதளயும் நீ
பநருங்கக் கூைாது. அவர்கள் சிவகணங்களுக்குச் சமமானவர். அவர்கதள நீ ைண்டிக்க முடியாது என்று
பிரமதைவன் கூே, இயமன் அைற்கு இணங்கித் ைனது தசவகர்களாகிய கிங்கரர்களுக்கு நாள்தைாறும் இந்ை
விஷயங்கதள ஞாபகப்படுத்ைிக் பகாண்டிருந்ைான்.
சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்து முதேப்படிப் பூதஜ பசய்ைவன் ைன் மனத்ைில் விரும்பிய
தகாரிக்தககதளபயல்லாம் சந்தைகமில்லாமல் சிந்ைிக்கப் பபறுவான். தைவர்களால் அர்ச்சிப்பைற்கு உரிய

அர்ச்சாரூபமான சிவலிங்கத்தை தைன், பால், பநய், ையிர் முைலியவற்ோல் அபிதஷகஞ் பசய்ைவன் ஆயிரம்
பசுக்கதள அருதமயாளருக்குத் ைானமளித்ைவன் பபறும் பயன்கதள தவைியருக்குப் பசு பநய்தயத் ைானஞ்
பசய்ைவன் பபறும் பயதனப் பபறுவான். ஆைகப் பிரமாணமான பநய்யினால் அபிதஷகித்ைவன் ைான்
பசய்ை பாவங்களிலிருந்து விலகுவான், பூரதண அமாவாதசகளில் அர்ச்சாரூபமான சிவலிங்கத்தை
பிரயத்ைன பூர்வமாகப் பூஜித்ைவன் சர்வபாபங்களிலிருந்தும் நீக்கப்படுவான். ஞானத்ைாலாவது
அஞ்ஞானத்ைாலாவது ஒருவன் பசய்ை பாபங்கள் சிவபபருமானுக்குப் பிரதைாஷங்காலத்ைில்
பநய்யபிதஷகம் பசய்ை அந்ை க்ஷணதம அவதன விட்டு அகன்று தபாகும். தைவர்களால் சிேந்ைவன்
சிவபபருமான், அவ்யங்களில் சிேந்ைது பநய். இந்ைச் சர்தவஸ்வரகிருை சம்பந்ைம் பாபங்கதள தவதராடு
அறுக்க வல்லது சிவபபருமானுக்குப் பசுவின் பாலால் சிேப்பாக அபிதஷகஞ் பசய்ைவன் இந்ைவுலக்தை
விட்டு நீங்கும் பபாழுது, பாதல ஜலமாகப் பபருக்பகடுக்கும் நைிதயயும் பால் சம்பந்ைமான

தசற்தேயுமுதைய வழியாகச் சிவதலாகத்தை அதைந்து மகிழ்ச்சியும் சுகமும் ஸ்வஸ்ைசித்ைமும்
தராகமின்தமயும் நல்ல உருவமும் பபற்று வாழ்ந்ைிருப்பான், ையிர் முைலிய பபாருள்கள் பாலிலிருந்து
உண்ைாவதுதபால பபரும் தபாகங்கள் எல்லாம் சிவார்ப்பணமாக அபிதஷகித்ை பாலினாதலதய உண்ைாகும்
தைகப் புஷ்டிதய உண்டு பண்ணும் பாலினால் சிவலிங்கத்ைிற்கு அபிதஷகம் பசய்ைவன் ைிவ்யமான
ஞானவிருத்ைிதய அதைவான். சிவபபருமான் பால் அபிதஷகத்ைால் களிப்பதைந்து அவ்வாறு அபிதஷகஞ்
பசய்ைவனுக்கு நவக்கிரகங்களின் அனுகூலமும் புஷ்டியும் யாவரிைத்ைிலும் கிருதபயும் உண்ைாகும்.
பநய்யும் பாலும் சிவபபருமானுக்கு அபிதஷகித்ைவுைன் சிவபபருமான் அருள் புரிவார் சிவபபருமாதன
எப்பபாழுதும் பநய்யினாலும் பாலினாலும் அபிதஷகித்ைவனுக்கு உலகில் யாவும் நன்தமயாகதவ
அதமயும் இைற்கு உைாரணமாக ஒரு பூர்வ சரிைத்தைச் பசால்லுகிதேன். பூர்வத்ைில், பூஷ்ணன் என்பவனும்
அவனது அைிரூபலாவண்யமான சுமைி என்னும் யவுவனமுதைய மதனவியும் சுவர்க்கதலாகத்தை

அதைந்து அங்கு பலவிைமாகக் கூடிமகிழ்ந்து சுகம் அனுபவித்துக்பகாண்டிருந்ைார்கள். அப்பபாழுது கவுைமி
என்பவள் அவர்கதளக்கண்டு வியந்து, சுமைிதயப்பார்த்து சுமைி! இந்ைச் பசார்க்கதலாகத்ைில் இந்ைிராைி
தைவர்கள் எண்ணற்ேவர்களாக இருக்கிோர்கள். அவர்களுக்கும் கூை உனக்குள்ள காந்ைியும்
உன்தனப்தபான்ே தைகமணமும் அைிக அழகும் அருவிதலப் பணிகளும் பட்ைாதைகளும் இல்தல. இதவ
எல்லாவற்தேயும் விை இந்ைிராைி தைவர்கதளயும் விை நீங்கள் தமம்பட்டிருக்கிேீர்கள்! உங்கள் மன
ஒற்றுதமயும் அவர்களுக்கு இல்தல இத்ைதகய சிேப்புகதளபயல்லாம் ஒருங்தகயதைந்ை நீ உன்
கணவனுைன் விதளயாடிக் பகாண்டிருக்கிோதய? இது உனக்குத் ைவத்ைால் தக கூடியைான பலத்ைால்
கிதைத்ைைா? யாகாைி கிருத்ைியங்களால் சம்பவித்ைைா? அதை நீ எனக்கு முழுதமயாகச் பசால்ல தவண்டும்
என்று தகட்ைாள்.

அைற்கு சுமைி பசான்னாள். என் கணவரின் மூைாதையர் யாவரும், குல பூர்வமாகச் சிவபபருமாதன
ஆராைித்து வந்து கதைசியில் என் கணவர் அந்ை சாம்பவமூர்த்ைிதயக் குேித்து அதநகம் யாகங்கதளச்
பசய்ய அந்ை யாகத்ைால் யாகபைியாகிய சங்கர பகவான் ைிருவுளங்களித்து, அனுக்கிரகஞ் பசய்ைைால்,
சுவர்க்க பிராப்ைி உண்ைாயிற்று. அந்ை யாகத்ைில் ைீர்த்தைாக ஸ்நானமும் கிருைஸ்நானமும் கணக்கின்ேிச்

பசய்ைைால் எங்கள் இருவருக்கும் ைிவ்யமான தைககாந்ைியும் மனபவாற்றுதமயும் மிருது ைன்தமயும்
சுகமும் யாவருக்கும் விருப்பமும் உண்ைாயின. இதவ யாவும் பநய்யினால் அபிதஷகம் பசய்ை
பயனாகதவ கிதைத்ைன. அந்ை யாகத்ைில் மதனாபீஷ் ைமான விதலயுயர்ந்ை வஸ்ைிரங்கதளயும் நவரத்ைின
பூஷணங்கதளயும் சந்ைனம் முைலிய பரிமள வஸ்துக்கதளயும் அதநக விைமான மலர் மாதலகதளயும்
சிவார்ப்பணமாக்கிதனாம். ஆதகயால் சிவார்ப்பணம் பசய்ைதவ யாவும் இப்பபாழுது எங்களுக்குக்

கிதைத்துள்ளன. சிவபபருமாதன நானாவிை தநதவத்ைியங்களால் ைிருப்ைி பசய்வித்தைாம். ஆகதவ
நாங்கள் இங்கு எப்தபாதும் ைிருப்ைியாகதவ இருக்கிதோம். சுவர்க்க காமியாகிய என் கணவர் சிவார்ச்சதன
பசய்யும்தபாது, நானும் அவருைன் இருந்து அர்ச்சதன பசய்ைைால் எனக்கு அற்புைமான புஷ்டி
உண்ைாகியிருக்கிேது. மதனா வாக்கு காயங்களால் எந்பைந்ை தகாரிக்தகதயாடு ஒருவன் சிவபபருமானது
அர்ச்சாரூபமான இலிங்கத்தைப் பூஜித்ைால், அவன் அவ்வக் தகாரிக்தகதய விரும்பியவாதே அதைவான்
என்பைில் சிேிதும் சந்தைகமில்தல என்று கவுைமிதயதநாக்கி சுமைி பசான்னாள். ஆதகயால் ஒருவன்
சிவபபருமாதனப் பக்ைி பூர்வமாக அர்ச்சதன பசய்பவனாயின் அவன் தைவர்களுக்கும் துர்லபமான
தபாகதபாக்கியங்கதள அனுபவிப்பான். சந்ைனம், குங்குமப்பூ, அகரு கர்ப்பூரம் முைலிய சுகந்ைத்
ைிரவியங்களால் சிவலிங்கத்தை உபதலபனம் (பூசுைம்) பசய்ைவன், அப்தபாதை சுபகரமான வரங்கதளப்

பபறுவான். சிவபபருமானுக்குக் கருஞ்சந்ைனமும் கருந்தூபமும் விநிதயாகித்ைவன் தயாகியாவான் நல்ல
சுகந்ைமுதைய தவை உக்ைமான சாம்பிராணி முைலியவற்தே பநய் கூட்டித் தூபங் பகாடுத்ைவன் துஷ்டி
புஷ்டிகள் உண்ைாக்கப் பபறுவான்.
மனத்ைிற்கு ரம்மியமில்லாை மலர்மாதலகதளச் சிவபபருமானுக்குச் சாற்ேக்கூைாது. மதனாஹரமான
மலர்களால் பைாடுத்ை மாதலகதளதய தைவதைவனுக்குச் சாற்ேலாம். சிவபபருமானுக்கு விருப்பத்தைத்
ைரத்ைக்கமலர்கள் மிருதுவானைாகவும் மனமுதையைாகவும் இருக்க தவண்டும். ைாமதர மலரும்
உலர்ந்ைிருப்பினும் வில்வபத்ைிரமும் நீ தலாத்பலமும் ஜாைி புஷ்பமும் மல்லிதகயும், பாைலமும்,
கரவரமும்,
ீ
ஆத்ைியும் பகான்தேயும் தகாங்கும் சைபத்ைிரமும், துளசியும், அகத்ைிப்பூவும் முல்தலயும்
இருவாட்சியும் பலாசமும் உகந்ைதவ, இவ்வதக மலர்களிதலதய சிவபபருமாதனப் பூஜிக்க தவண்டும்.
இதவதயயன்ேி மனத்துக்கும் பார்தவக்கும் ரம்மியமான மலர்கள் சிவராைதனக்குத் ைக்கதவயாகும்.
சிவந்ை மலர்களும் கறுத்ை மலர்களும் சிவலிங்கரூபத்ைில் பூஷணார்த்ைமாகச் சமர்ப்பிக்க தவண்டும்,
சிவபபருமாதனச் சிவந்ை மலர்களால் ைினந்தைாறும் பூஜிப்பவன் சித்ைர். வித்ைியாைரர் அப்சரஸ் கணங்கள்
முைலானவருைன் பலகாலம் வாழ்ந்து மகிழ்ந்ைிருப்பான். முள்தளயுதையதும் உக்கிரகந்ைமுதையதுமான
ஊமத்தை மலர்களால் சிவலிங்கத்தைப் பூஜித்ைவன். சிவகணங்களுக்குப் ப்ரீைிவானவான் மலர்கள்
கிதைக்காவிட்ைால் அறுகம்புல், ப்ருங்க ராஜபத்ைிரம் (கரசராங்கண்ணி) சமீ பத்ைிரம், ைமாலம்,
முைலியவற்ோல் பூஜிக்கலாம். இவ்வாறு ைினமும் இலிங்கமூர்த்ைத்ைில் பூஜிப்பவன். அப்சரஸ்கணங்களில்
பூஜிக்கப்பட்டு சிவதலாகவாசியாவான். அவனுக்கு ஒரு காலத்ைில் உலகத்ைிதல பிேவியுண்ைாயினும்
தபரரசனாய் பபருஞ்பசல்வத்துைன் ஏகசக்கராைிபைியாய் கிரமமாகமுக்ைியதைவான். ைாதழ மலர்களால்

சிவபபருமாதன அர்ச்சிக்கக் கூைாது. மருதைான்ேி மலர்களால் பூஜித்ைவன் மிதலச்சனாவான். சுகந்ைமான
மலர்களாலும் சுகந்ை கர்ப்பூர சந்ைனங்களாலும் பரிசுத்ைமான ஜலத்ைினாலும் சர்தவஸ்வரனாகிய
சிவபபருமாதன அபிதஷகம் பசய்து பட்டினாலாவது பருத்ைியினாலாவது பநய்யப்பட்ை ஆதை ைரித்து
மதனாகரமான ருசியுள்ள விரும்பத்ைக்க பக்ஷியங்கதளயும் சிேந்ைதவயான பலவதகப் பழங்கதளயும்
சுவர்ண பாத்ைிரத்ைில் தவத்து நிதவைனம் பசய்து, சுவர்ணம், நவரத்ைினம் முைலியவற்தேச் சமர்ப்பிக்க
தவண்டும். பிேகு மகாதயாகியும் சைாசாரசம்பன்னுமான பிராமணதனச் சிவபபருமானாகதவ பாவித்து
ஸர்வாய வ்யக்ை ரூபாய நாமநாைஸ்தம என்று பசால்லிக் பகாண்தை சிவார்ப்பணம் பசய்ை பபாருள்களில்
சிலவற்தே அவ்தவைியனுக்குக் பகாடுக்க தவண்டும். சங்கிராந்ைி, லிஷுவத் புண்ணியகாலம், வ்யைிபாைம்
ைக்ஷிணயன, உத்ைராயணங்கள், கிரஹணகாலம், பூரதண, அமாவாதச, சதுர்த்ைசி அஷ்ைமி முைலிய

புண்ணிய காலங்களில் பசய்யப்படும் பூதஜ தநமித்ைிக பூதஜ ஆகதவ அந்ைக் காலங்களில் சிவார்ச்சதன
பசய்ைவர்கள் நித்ைிய பூதஜ பசய்தவாதரவிை; ஆயிரம் பங்கு அைிகப்பயதன அதைவார்கள் இது
சிவபபருமானாதலதய கூேப்பட்ைது இவற்தே உள்ளது உள்ளபடி உமக்குச் பசான்தனன் என்று சநத்குமார
முனிவர் வியாச மகரிஷிக்குச் பசான்னார். இவ்வாறு புராணிகர் தநமிசாரணிய வாசிகளுக்குக் கூேினார்.
17. யாகம், ஞானம், ைியானம், ைானம்

சவுனகாைி முனிவர்கதள! வியாசபகவான் ஸநத்குமார முனிவதரப்பணிந்து மஹரிஷிதய
சிவபபருமானுக்குப் பரமபக்ைராக இருந்து, தவைாகமங்களில் விைித்ை முதேப்படி பக்ைி பசய்யும்
சிவபக்ைர்கதளப் பூதஜ பசய்ைவன், என்ன பயதன அதைவான் என்பதைச் சங்கரகமாக எனக்குச்
பசால்லதவண்டும் என்று தகட்க. ஸநத்குமாரமுனிவர் பசால்லுகிோர். வியாசமுனிவதன!
சிவபபருமானிைத்ைிதலதய எப்தபாதும் ைமது மன, வாக்கு, காயங்கதள ஒப்புவித்ை சிவபக்ைர்கதள;

அச்சிவபபருமானாகதவ பாவித்து பூஜித்ைவன் எண்ணற்ே தபாகங்கதள அனுபவித்து ஆயுள் முடிவில்
சிவகைாஷத்ைால் தகலாயப் பைவிதய அதைவான். ஆதகயால், சிேந்ை தபாகங்கதள அனுபவிக்க
தவண்டும் என்று கருதுதவான் சிவபக்ைர்களுக்குத் ைனது சக்ைிக்கு இயன்ேவதர வஞ்சதனயில்லாமல்
வஸ்ைிரம், ஆபரணம் அன்னம் முைலியவற்தேத் ைானமாகக் பகாடுத்துப் பக்ைிதயாடு பூஜிக்கதவண்டும்
சிவபக்ைனுக்கு வஞ்சதனயின்ேித் ைன்னால் இயன்ேவதர விைிப்படிப் பணிவிதை பசய்ைவன்
பிரபுவாயினும் ஏதழயாயினும், அவன் அதையும் பயதனச் பசால்லுகிதேன். அவன் உயிர் நீங்கியவுைன்
சூரியகிரணங்கதளப் தபான்ே ஒளிதயயுதைய விமானத்ைில் ஏேித் ைன் முன்தனாரில் ஏழுைதல முதே
வதரயிலும் அதைாகைியில் இருப்பவதரயும் உைன் பகாண்டு சிவமந்ைிரத்தையதைந்து மதனாஹரமான
தபாகங்கதள அனுபவித்து தைவமான கணிைமான அதநகமாயிரம் ஆண்டுகள் பலரால் தசவிக்கப்பட்டுப்
பின்னர் விஷ்ணுப்பைவிதய அதைந்து அங்குள்ள தபாகங்கதள அனுபவித்து தமற்கூேிய கால அளவு

அங்குள்ளவரால் தசவிக்கப்பட்டுப் பிேகு பிரமதலாகத்தையதைந்து அங்குள்ள விமலமான ஸ்ைிரீ முைலிய
தபாகங்கதள தமற் குேித்ை கால அளவு வதர அனுபவித்து முதேதய கந்ைர்வதலாகம் இந்ைிரதலாகம்
யஷதலாகம் ஆகியவற்தேயதைந்து ஆங்காங்குள்ள அளவற்ே தபாகங்கதள அனுபவித்து மீ ண்டும்
பூவுலகில் சிதரஷ்ைமான தவைிய குலத்ைில் ைான் முன்பு அதைந்ை விதசஷஞான குணமுதையவனாய்த்
தைான்ேி ஜன்மாந்ைர புண்ணியவசத்ைால் சற்குருதவயுபாசித்து அக்குருவின் அருளால்
சம்சாரபந்ைத்ைிலிருந்து நீங்கி, சிவசாயுஜ்யத்தை அதைவான்.
வியாசதர! யாகம், கர்மயாகம், ஞானயாகம் என்ே இருவதகப்படும். அவற்ேில் கர்மயாகமானது பலவிைமான
ைானம், பூதஜ அக்கினி காரியம் முைலியதவயாகும். ைியானம், என்பது சர்தவஸ்வரதனயதைய தவண்டும்
என்னும் பகாள்தகதயாடும் சாந்ைிராயணா சரணமும் சுவாத்ைியாயமும் பஜபமும் என மூவதகயாகும்.

இைில் பஜபம் என்பது எப்தபாதும் அடிக்கடிச் சிவ சிந்ைதனயுைன் இருப்பைால் அது ஞானயாகம் எனப்பபயர்
வியாக்கியானம், சிரவணம், சிந்ைித்ைில் என்று ஐவதகயாகும், இந்ை ஐந்ைில் முைலாகிய அத்ைியாயனத்தைக்
காட்டிலும் அத்ைியயனமும், அத்ைியயனத்தை விை வியாக்கியானமும், வியாக்கியானத்தை விை
சிரவணமும், சிரவணத்தைவிை சிந்ைித்ைலும் ஒன்றுக் பகான்று அைிகமாகச் பசால்லப்பட்டிருப்பைால்
ஞானயாகத்ைின் ஐவதகயில் சிந்ைித்ைதல சிவபபருமான் ைிருவருளால் முக்ைிதயக் பகாடுக்கத் ைக்கது.
ஞானமின்ேித் ைியானம் தககூைாது தயாக மார்க்கத்ைாதலதய, ஞானம் பபேப்படும். ஆதகயால் ஞானமும்
ைியானமும் பகாண்ைவன் சம்சாரமின்தமயும் விகாரமற்ே மனமும் அநித்ைியப் பபாருள்களில்
அவாவின்தமயும் உதையது, அத்ைதகய ஞானமும் எப்பபாழுதும் தயாகசாைனமுதைய பரிபூரண

விரக்ைனுக்தக உண்ைாகும். அந்ை ஞானதம முக்ைி மார்க்கத்தைக் பகாடுக்க வல்லது ஒருவர் பசால்வதைக்
தகட்டு உண்ைான ஞானமானது விகல்பபுத்ைிதய உண்ைாக்கி இராகத் துதவஷாைிகதளக் பகாண்டு
சஞ்சலத்தை உண்ைாக்கும். ஆகதவ அது தமாக்ஷத்தைக் பகாடுக்கமாட்ைாது தயாக மார்க்கத்ைால்
சுத்ைமாகவும் இராகத் துதவஷாைிகளின்ேி விளக்கும் ஞானத்தைப் பண்டிைனானவன் சிேிது சிேிைாக
அப்பியசிக்க தவண்டும். தகள்வியால் வரும் ஞானமானது ஆரம்பத்ைிலும் சிரவணத்ைிலும்
அப்பியாசத்ைாலும் நிஷ்தையாலும் இராகத் துதவஷாைிகளால் பலவதகயாகிப் பரிசுத்ைமான ஞானம்
உண்ைாவைற்கு வழியாகும். பாத்ைிர சுத்ைஞ் பசய்ய தவண்டியவர் முைலில் அழுக்கு ஜலத்ைாலும் பிேகு
சுத்ை ஜலத்ைாலும் கழுவும் தபாது முைலில் கழுவிய நீரால் சிேிது அழுக்குப் தபாவது தபாலச் சிேிது பயன்
ைரும் என்று பகாள்ள தவண்டும். புழுைியால் மூைப்பட்ை ஆகாயமானது முதேதய சிேிது சிேிைாகத்

தைான்ேி இறுைியில் பரிசுத்ை ஞானத்தை உண்ைாக்கும். அதலகளால் கலக்கப்பட்ை சமுத்ைிரம், அதசவற்று
நிற்பது தபால விஷயவாைதனகளால் அதலயும் மனம் சலனமற்று இருப்பதை ஞானம் எனப்படும்.
மற்ேதவ அஞ்ஞானம் இராகத் துதவஷாைிகள் இல்லாைதும் பாவனமயமுமாகிய சிதரஷ்ை ஞானதம
முக்ைிதய அளிக்கக் கூடியது. அஞ்ஞானமாகிய பாசத்ைால் கட்ைப்பட்டுள்ள புருஷன் அமுக்ைன்
எனப்படுவான். ஆயினும் ஞானத்ைால் அஞ்ஞானத்தை அகற்ேிய பிேகு அந்ைப் புருஷதன முக்ைன் என
வழங்கப்படுவான். சமுசாரத்ைிற்குக் காரணமாக இருப்பது அஞ்ஞானம். அஞ்ஞானிதய சம்சாரச் தசற்ேில்

அழுந்ைிக் கிைப்பான். அகண்ை தைஜஸால் ைமஸ் நசிப்பது தபால ஞானத்ைால் அஞ்ஞானம் ஒழியும்;
அஞ்ஞானம் உள்ள வதரயில் இராகத்துதவஷாைிகளால் ைர்மா ைர்மங்கள் உண்ைாகின்ேன. ைர்மா ைர்மங்கள்
உள்ளவதரயில் அவனுக்கு சரீரம் உண்ைாகும் சரீரம் உள்ளவதரயில் கிதலசங்களால் பாைிக்கப்படுவான்
கிதலசத்தை ஒழிப்பைற்காக மீ ண்டும் பிேவிதய அதையாை உபாயத்தைத் தைடிக் பகாள்ள தவண்டும்.
அஃது எவ்வாறு எனில் ைத்துவ ஞானம் அதைந்ைாலன்ேி அஞ்ஞானம் நசிக்காது. அஞ்ஞான நாசமுண்ைான
அந்ை க்ஷணத்ைிதலதய இராகத்துதவஷாைிகள் உண்ைாகாது அதவ ஒழிந்ைவுைதன புண்ணிய பாப
பரிக்ஷயத்ைால் பிேவி இல்தலயாகும். பிேவியில்லாை பபாழுது கிதலசம் முைலானதவ உண்ைாவைற்கு
இைமில்தல. கிதலசங்கள் அற்ே இைத்ைில் முக்ைன் என்று பசால்லப்படுவான். ஆதகயால் மனிைருக்குப்
பலவிைத் துக்கங்களும் அஞ்ஞானத்ைினாதலதய உண்ைாகின்ேன, அந்ை அஞ்ஞானத்தை ஞானத்ைாலன்ேி
கர்மாைிகளால் நசிக்க பசய்யமுடியாது. ஞானத்ைாலன்ேி மற்போன்ோல் புண்ணிய பாப
பரிக்ஷயமுண்ைாகாது. ஆதகயால் தமாக்ஷத்தையதைய தவண்டியவன் ஞானத்தைதய அதைய தவண்டும்.
பவண்கலம் புளியினால் சுத்ைமாவதைப் தபால ஒருவனது மனம் அவனது ஞானத்ைால் புனிைமாகும்.
ஞானம் என்ே அமிர்ை ரசத்தை ஒருமுதே அருந்ைியவன். எல்லாக் காரியங்கதளயும் விடுத்து மீ ண்டும்
அதைதய அருந்ைதவ எப்தபாதும் விரும்புவான் அைன் ைன்தம உணராது மற்ே விஷயங்களிதலதய
மனத்தைச் பசலுத்ைிக் பகாண்டிருப்பான். ஞானாம்ருைத்ைால் ைிருப்ைியதைந்ை கிருைகிருத்ைியனான
சிவதயாகி உலகத்ைில் பசய்ய தவண்டிய காரியம் ஒன்றுமிராது. அப்படிச் பசய்யத் ைக்கது ஒன்று
இருக்குமாயின் அவன் உண்தமயான ைத்துவஞானியல்லன் இைதலாக பரதலாகங்களில் அவன்
பசய்ைற்குரிய காரியம் சிேிதுமில்தல. ஆகதவ அவன் இவ்வுலகத்ைிதலதய முக்ைைதசதய அதைந்து
பரிபூரணனாக விளங்குவான் ஞானத்தை விைப் பரிசுத்ைமானதும் பரிசுத்ைமாக்குவதும் தவபோன்ேில்தல.
அதைப் படிப்படியாக அப்பியசித்ை பக்ஷத்ைில் ஆத்ம பசாரூபம் நன்ோக விளங்கும். விரைாசரணங்கள்
ைானங்கள் ைவங்கள் நன்ோக விளங்கும். யாகங்கள் ஸந்நியாசம் முைலிய ஆசிரமைர்மங்கள் ைீர்த்ை
யாத்ைிதரகள் முைலிய யாவும் சுவர்க்க பைவிதய மட்டுதம உண்டு பண்ணவல்லதவதயயன்ேி பிேவிதய
ஒழிக்க வல்லதவயன்று சாந்ைிதய அளிக்கும் சிேந்ை ஞானம் ஒன்தே புனர்ஜன்ம நாசஞ்பசய்ய

வல்லைாகும். எப்பபாழுதும் இந்ைிரிய நிக்கிரகமும் ஒதர மனமும் மாமுனிவர்களால் கூேப்பட்ை புராண
ைர்ம சிரவணமும் பைனமும் உண்ைாயிருக்கும் பக்ஷத்ைில் பாபக்ஷய முண்ைாகி அவ்வதக ஞானம்
தைான்ேி அைனால் முக்ைி தககூடும். யாகஞ்பசய்ைவன் தைவதபாகங்கதளயதைவான். ைவஞ்பசய்ைவன்
பிரமபைவிதய அதைவான் ைானஞ் பசய்ைவன் பலவிைதபாகங்கதள அதைவான். ஞானப்பியாசம்
பசய்ைவன் தமாக்ஷத்தை அதைவான். அஞ்ஞானிதயா புண்ணிய பாவங்களால் துன்பம் அதைவான்
ஞானிதயா ைனது ஞானமாகிய கத்ைியால் ைன்தனப் பிேவிக்கு இழுக்கும் புண்ணிய பாவங்கள் ஆகிய
சூத்ைிரத்தை அறுத்து பரம்பபாருளாகிய சிவத்தை அதைவான் ஞானிகளுக்குச் சுபா சுப கர்மங்களால் பந்ைம்
உண்ைானால் விதனக்கயிோல் கட்ைப்பட்ை அவர்களுக்கு எவ்வாறு ரமுத்ைி தககூடும் என்று தகட்பீராகில்
பசால்கிதேன் தகளும்.
தைகம் உள்ள வதரயில் சுபாசுபகர்மங்கதள இகதலாகத்ைிலாவது பரதலாகத்ைிலாவது அனுபவித்தை
ைீரதவண்டும். ைர்மாைர்ம பரிக்ஷயத்ைால் முக்ைி தககூடும் என்ேைால், ைர்மத்தைச் பசய்யாமலும்
அைர்மத்தைச் பசய்யாமலும் இருப்பவன், முக்ைிதயப் பபறுவாதனா என்ோல் பபேமாட்ைான் எவ்வாறு
எனில் ைர்மஞ் பசய்யாைதபாது அைர்மம் சித்ைித்து நிச்சலத்துவம் உண்ைாகாது. அைர்மம் பசய்யாைதபாது
ைர்மமும் தககூைாது, ஆைலால் ைர்மாைர்மங்கதளப்பயன் விரும்பாது பசய்து, அைனால் விதளயும்
புண்ணியபாபங்கதள ஞானமாகிய அசியினால் நீக்கி, முக்ைிதய அதையதவண்டும். வியாச முனிவதர!
அக்கினியானது உலர்ந்ை விேதகத் ைகிப்பதுதபால, ஞானம் என்னும் ைீ , சுபாசுபங்களாலுண்ைான
ைர்மாைர்மங்களாகிய விேதகத் ைகித்து விடுகிேது. மணிமந்ைிர அவுைங்கதளயுதையவன் பாம்தபாடு பழகிக்
பகாண்டிருந்ைாலும் விஷ உபாதைதய அதையாைதைப்தபால் ஞானமுதையவன் இந்ைிரியங்களாகிய
பாம்புகளுைன் கூடியிருப்பினும் அவற்ோல் ஒரு துன்பமும் அதையமாட்ைான். மந்ைிர
அவுஷைிகதளயுதையவன் விஷபானஞ் பசய்ைாலும் துன்பமதைய மாட்ைான் அதுதபால
ஞானமுதையவனாய் பாபங்கள் துன்புறுத்ை மாட்ைா. ஞானத்தைப் தபாலதவ ைியானமும் விளங்கும்
அதவயிரண்டும் சமமானதவ. ஞானைியானங்கதளயுதைய முனிவன் சவுக்கியம் அதைந்து, ஆயுளின்
முடிவில் தமாக்ஷத்தை அதைவான். ைியானத்ைால் அகண்ை ஐஸ்வரியமும் ஐசுவரியத்ைால் உத்ைமமான

சுகமும் உண்ைாகும். பிேகு ஞானத்ைால் அந்ைச் சுகத்தை பவறுத்துப் பிேவிதய ஒழித்து முக்ைிதய
அதைவான் உத்கீ ைாைி பாசதனகள், யாகைானாைி அனுஷ்ைானங்கள் ைியான சமாைி முைலியவற்ோல்
உண்ைாகத் ைக்கஞானமானது நித்ைமும் சுத்ைமும் சூக்ஷ்மமும் பிரசன்னமும் தைாஷகிைமும் சிதரஷ்ைமும்
முக்ைிதஹது மானைாகும். ைியானயாகதம பிேயாகங்கதளக் காட்டிலும் சிேந்ைபைன்று பகாள்ள தவண்டும்.
அந்ைர் தயாகமான இந்ைத் ைியான யாகத்ைால் எப்பபாழுதும் சிவபபருமாதனப் பூதஜ பசய்பவன்

அதைைற்கரிய உயர்கைிதய அதைவான். புலன்கதள அைக்கி மனத்தைச் சிவபபருமானிைத்ைில் இருத்ைி,
பத்துத்ைிதசகளிலும் நடுவிலும் இன்னும் பிேவிைங்களிலும் அச்சிவபிராதன இருக்கிோர் என்று
ைியானிப்பவதனப் பரமதயாகி என்று உணரதவண்டும். கர்மயாகத்தைவிைத் ைியானயாகம் நூறு பங்கு
உயர்ந்ைது, ஞானத்ைியான பசாரூபமும் சூக்ஷ்மமுமான சிவதயாகதம சிேந்ை மஹாயாகமாகும்.
சிவபூதஜ பசய்ைவன், அகண்ைமான பிரபல ராஜதபாகமும் அக்கினி காரியஞ் பசய்ைவன் சம்பத்தும், ஜபம்
பசய்ைவன் பாபநிவாரணமும், ஞானத்ைியானங்கதளச் பசய்ைவன் முக்ைியும் பபறுவான். பாபத்தை
ஒழித்ைவனுக்தக ஞானத்ைியானங்களில் மனஞ்பசல்லும் ஒரு தகாடி வருஷப் பியத்ைனத்ைால் தயாக
சித்ைியும் அதரக்தகாடி வருஷப் பிரயத்ைனத்ைால் அக்கினிகாரியச் சித்ைியும், காற்தகாடி வருஷ

முயற்சியால் புண்ணியஸ்ைல வாஸமும் புண்ணிய ைீர் த்ை ஸ்நானமும் தககூடும், அக்கினி காரியஞ்
பசய்பவனுக்குப் பகவான் அக்கினியிலும் பண்டிைர்களுக்கு அவர்களது இையத்ைிலும் அஞ்ஞானிகளுக்கு
விக்கிரஹங்களிலும், ஞானவான்களுக்கு எல்லாப் பபாருள்களிலும் விளங்குவைாகக் பகாள்ளும்
மகாதயாகிகள் ைங்கள் ஆன்மாதவ பரமசிவம் என்று பகாள்வார்கதள ைவிர விக்கிரகங்களில் ைியானஞ்
பசய்யமாட்ைார்கள். அந்ை விக்கிரகங்களும் தயாகிகளின் மனத்ைால் ைரிசித்ைவாதே நிர்மணஞ்
பசய்யப்பட்டுள்ள சாந்ைஸ்வரூபியாகிய சிவபபருமாதனச் சர்வவியாபகன் என்று உணர்ந்து ஸ்மரதண
பசய்பவன் எவதனா அவன் இையத்ைிதலதய சங்கரபகவானும் நீக்கமே எழுந்ைருளியிருப்பார். இையத்ைில்
ைன்னுள்தளதய விளங்கும் ைதலவதனக் காணமுடியாைவர்கள் இதேவன் எங்தகதயா இருக்கிோன் என்று
தைடித் ைிரிகிோர்கள், சர்வாந்ைர் யாமியாய் எல்லாப் பபாருள்களிலும் சிவபபருமான் நிதேந்ைிருக்கிோர்
என்று உணர்ந்ை சிவதயாகிகள் ஒரு நாளாகிலும் அதரநாளாகிலும் வசித்ை இைத்ைின் பாக்கியதம பாக்கியம்
அதுதவ ைீர்த்ைம் அதுதவ ைதபாவனம்! தயாகம் பசய்ய தவண்டும்! என்று கருைியவன் அவ்வாறு

நிதனத்ைவுைதனதய அதையும் பயதன அதநகம் யாகங்கதளச் பசய்ைவனும் அதையமாட்ைான்.
நவமணியும் கற்களும் இரண்டும் கற்களாயினும் கல்தலச் சுமந்ைவன் கஷ்ைம் முைலியவற்தே
அனுபவிக்கிோன் மணிதயச் சுமந்ைவன் சுகத்தை அதைகிோன். அதுதபாலக் கர்மயாகஞ் பசய்ைவன்
கஷ்ைம் அனுபவித்தும் விதசஷ பயதனயதையாமல் ஞானத் ைியானயாகஞ்பசய்பவன் சிேந்ை பயதன
அதைவான் உலகத்ைின் அரசனாயிருப்பவனுக்கு அவன் அருகில் இருக்கும் அதமச்சர் முைலிதயார் பிரீைி
பசய்தும் பிேர் பிரீைி பசய்யாைதும் தபால, ைியானதயாகஞ் பசய்யாைவர்கள் சிவபபருமானுக்குப்
பிரியர்களாக மாட்ைார்கள். யாதனயின் ைந்ைங்களில் உள்தளயிருப்பதவ அறுக்கப்பைாமல்
சுகமாயிருப்பதையும் பவளிதய தைான்றுபதவ அடிக்கடி அறுபட்ைக் கஷ்ைமதைவதும் தபாலதவ

சிவபபருமாதன அந்ைரங்கமானத் ைியானயாகத்ைால் பக்ைி பசய்பவர்கள் சுகமதைபவர்களாகவும்
புேம்தபகர்ம யாகத்ைால் பக்ைி பசய்பவர்கள் கஷ்ைமதைபவர்களாகவும் பகாள்ள தவண்டும்.
ஆகதவ ைியானதயாகத்ைால் மனைிற்கு மட்டுதம விஷயமாகவும் மகத்துவமும் உதையஞானம்
உண்ைாகும். அத்ைதகய ஞானதயாகத்தை அேிவுள்ளவன் எப்தபாதும் சிவார்ச்சதனயாக பசய்ய தவண்டும்
ஆனால் கர்ம யாகத்ைால் பயன் இல்தலதயா என்று தகட்பீராயின் வியாச முனிவதர கர்மயாகத்ைாலும்
பயன் இருக்கிேது. அது எவ்வாறு? யாதனதயப் பிடிக்க தவண்டியவன் ைன்னிைத்ைில் பநடுநாளாய்ப்பழகி
வந்ை ஒரு யாதனதய ைன்னுைன் பகாண்டு கட்ைதளயதைந்து, ஆங்குப் பல காட்டு யாதனகளுைன் தபார்
பசய்து பகாண்டிருக்கும் முரட்டு யாதனதயத் ைன் யாதனயால் பிடித்துக் பகாண்டு வருவதைப் தபால
அதைவைற்கு அரிய ஞான யாகத்தைத் ைான் பநடுநாள் பழகிய கர்ம யாகத்ைினாதலதய அதையலாம்.
ஆகாயத்ைில் பேக்க விரும்பும் பேதவயானது ைன் ஒரு சிேகினால் சாத்ைியப்பைாமல் இரண்டு
சிேகுகளாலும் பேப்பதைதபால, சிவசாயுஜ்யத்தை அதையதவண்டியவன் கர்மயாகத்ைால் அதைந்ைத்
ைியானயாக உைவியினால் அதைய தவண்டும் என்று பபரிதயார்களால் சிலர் பசால்லுவார்கள். ஒரு
முகூர்த்ை காலம் சிவபபருமாதனத் ைியான யாகத்ைால் அர்ச்சதன பசய்ைவன் பபறுகின்ேதபற்தே
அளவிட்டுச் பசால்ல இயலாது. ைியான யாகம் பசய்ய முயல்பவனுக்குத் பைய்வகமாக
ீ
அதநக

விக்கினங்கள் சம்பவித்ைதபாைிலும் சிரத்தையும் குருபக்ைியும் மட்டும் உண்ைாயிருப்பது பற்ேி, உருத்ைிர
தலாகத்தை அதைந்து அங்குள்ள சகல சுகங்கதளயும் அனுபவித்து; தயாகிகளது புனிைமான குலத்ைில்
ஜனித்து ஞானயாகம் பபற்று சமுசார விரக்ைியதைவான் அைமம் மத்ைிமம் உத்ைமம் என்று சிரத்தை
மூவதகப்படும் ஞானதயாகமானது மூன்று பிேவிகளிலும் தககூைப் பபோைவனுக்கு
அசிரத்தையுண்பைன்று கருை தவண்டும். பக்ைிதயாடு சிவபபருமாதனத் ைியானஞ்பசய்பவன் விரைத்ைாலும்
ைவத்ைாலும் விரும்பத்ைக்கதவயாவும் பபற்றுஞானம் அதைந்து நித்ைியமான தமாக்ஷசுத்தை அதைவான்
வியாசமுனிவதன இவ்வதகயில் ைியான தயாகமகிதமதயயும் அந்ை ஞானதயாகத்தை அப்பியசிக்கும்
சாந்ை முதைய முனிவர்களுதைய பிரபாவத்தையும் பசான்தனன். இனி, அத்ைதகய ஞானயாகஞ்
பசய்தவாருக்குத் ைானஞ் பசய்ைவன் பபறும் தபற்ேிதனயும் பசால்லுகிதேன்.
வியாச முனிவதன! கர்மயாகஞ் பசய்தவாருக்கு ஒரு ைரம் ைானம் பசய்ைால் சாைாரணமாக
தைவியாருக்குப் பத்து ஜனனங்களில் ைானஞ் பசய்ை பயனும் ைதபாநிஷ்ைர்களுக்குத் ைானம் பசய்ைால் நூறு
ஜனனங்களில் ைானம் பசய்ை பயனும் கர்ம யாக ைதபா யாகமுதையவருக்குத் ைானம் பசய்ைால் ஆயிரம்
ஜனனங்களில் பசய்ை பயனும், சிவபக்ைர்களான ைியானயாகமுதையவர்களுக்குத் ைானஞ்பசய்ைால் லக்ஷம்
ஜனனங்களில் பசய்ை பயனும் உண்ைாகும். அற்பைான மாயினும் எக்காலங்களிலும் பயனளிக்கத்ைக்கைாக
முடியும். இைில் தைசம், காலம், விைி, சிரத்தை முைலியவற்ோல் சத்பாத்ைிரமான சிவபக்ைனுக்கு
அற்பமாயினும் விதசஷமாயினும் சக்ைிக்கு ஏற்பச் பசய்ை ைானமானது அக்ஷயமான பைவிதயக்
பகாடுக்கும். தைச, காலங்கதளக் கவனித்து விைிப்படிச் சிரத்தைதயாடு சத்பாத்ைிரனுக்குத் ைானம்
பசய்ைவனும் தஹாமஞ் பசய்ைவனும் அக்ஷயமான பயனதைவைில் சிேிதும் ஐயமில்தல. ஞானமாகிய
ஜலத்ைால் புனிைமாக்கப்பட்ை மனத்துைன் ஆசாரம், வமிசம், விபூைிைாரணம் முைலியனவுதையவன்
சத்பாத்ைிர சிதரஷ்ைனும் ைானஞ் பசய்ைவனது தகாரிக்தககதளக் குதேவேக் பகாடுக்கவல்லவனாவான்.
ஞானமின்தமயாகிய நுதரதயயுதைய சமுசாரமாகிய சாகரத்ைில் ஞானமாகிய பைப்பத்ைால்
ைாண்டித்ைன்னுைன் பலதரயும் ைாண்ைச் பசய்கிேவனும் பபரும் பாவமாகிய சமுத்ைிரத்தை ஞானமாகிய
பைகினால் எண்ணிேந்தைாதரயும் கதர காணச் பசய்விக்கிேவனும் உத்ைம பாத்ைிரமாவர்,

சிவதயாகியானவன் எவன் வட்டில்
ீ
ஒரு தவதள பிøக்ஷ ஏற்கிோதனா, அவனுதைய வமிசத்ைிலிருப்பவர்கள்
யாவதரயும் முக்ைிக்கு அனுப்புவான். யாகத்ைினாலும் ைீர் த்ை யாத்ைிதர முைலியவற்ோலும் உண்ைாகும்
பயன்கள் யாவும் சிவபக்ைர்களுக்கு அன்னைானம் பசய்ைவனாதலதய உண்ைாகும் சாந்ைமும்
சிவத்ைியானமுமுதைய ஞானவானுக்கு சிரத்தைதயாடு ஒருமுதே அன்னமளித்ைவன் ைன்பாவங்கதள
எல்லாம் அப்தபாதை ஒழித்து இஷ்ைகாமியங்கதளபயல்லாம் குதேவின்ேி அதைவான்.
பிதுர்க்கதள உத்தைசித்துச் சிரார்த்ை காலங்களில் சிவபக்ைர்களுக்கு அன்னமளித்ைவன், ைன்
குலத்ைவர்கதளப் பைிதனாரு ைதலமுதேவதர உைன்பகாண்டு சிவதலாகம் அதைவான். தபாஜன
காலத்ைில் சிவா! சங்கரா! என்று பகவன் நாமத்தைத் ைியானஞ் பசய்ைவன் புசித்ை உணவுகள் எல்லாம்
சிவப்பிரீைியான பயதன ஏற்படுத்தும், சாஸ்ைிதராக்ைப்படி சிவநிதவைனம் பசய்து, அக்கினி காரியம்
முடித்துத் ைன் குருபாகத்தைக் குருவுக்குக் பகாடுத்து, அங்கு வந்ை பிராமண அைிைிகளுக்கும்
அன்னமளித்துப் பிேகு புசிக்க தவண்டும் அல்லாைவன் அன்னம் புசித்ைவனாகாமல் சமஸ்ை
பாவங்கதளயும் பக்ஷித்ைவனாவான். அது எவ்வாறு என்ோல், க்ருக்ஷி, விருத்ைி, வர்த்ைகம், தகாபம்,
ஸம்மார்ஜனம் முைலியவற்ோல் பலவிைமான பாவங்கள் புருஷர்களுக்கு விருத்ைியாகிக்
பகாண்டிருக்கின்ேன. அப்பாவங்களின் விருத்ைியால் ஸம்மார்ஜனம் அஞ்சனம் தைாயம் அக்னி குண்ைம்
நிதபஷனம் என்னும் பஞ்சசுகங்கள் எப்தபாதும் இல்லேத் ைாதர அனுசரித்ைிருக்கின்ேன. ைான் புசிக்கும்
பக்குவான்னங்கள் யாவும் சிவ அக்கினி குரு அைிைிகளுக்கு நிதவைித்துப் புசித்ைால் இந்ைப் பஞ்ச
சுகங்களும் இைர பாவங்களும் இல்லேத் தைாதர அதையாது, ஆதகயால் அந்ை உணதவச் சிவாைிகளுக்கு
ஆராைித்தை புசிக்க தவண்டும். சிவ அக்கினி, குரு முைலியவர்களுக்கு எத்ைதன பருக்தக

நிதவைிக்கிோர்கதளா அத்ைதன ஆயிரம் ஆண்டுகள் சிவபுரத்ைில் வசிப்பார்கள். பநய் பக்ஷியங்கள் அன்னம்
ஆகியவற்தே நிதவைித்ைவன் நூறு பங்கு விதசஷப் பயதன அதைவான். சாஷ்டிதகாைன நிதவைனம்
பசய்ைவன் ஆயிரம் பங்கு பயதனயதைவான் பசஞ்சாலியன்னம் பதைத்ைவன் முன் கூேியதைவிைப்
பத்துப் பங்கு அைிகப்பயதன அதைவான் கலம்சாலி யன்னம் பதைத்ைவன் லக்ஷக்கணக்கான பயதனப்
பபறுவான். இவ்வாறு ஒன்றுக்பகான்று விதசஷ பயதனத் ைரத்ைக்கதவ நல்ல பைார்த்ைங்கதளாடு கூட்டி

அன்னம் பதைத்ைவன், புண்ணிய விருத்ைிதய அதைவான். பாலன்ன நிதவைனத்ைால் முந்தையதை விைப்
பத்துப் பங்குப்பயன் உண்டு. நல்ல சுதவயும் குளிர்ச்சியும் பச்தசக்கர்ப்பூரம் முைலியனவற்ேின்
மணமுமுதைய அறுசுதவயுைன் கூடிய அன்னம் பதைத்ைவன். பத்துக் தகாடிப் பங்கு விதசஷ
புண்ணியத்தை அதைவான். இவ்விைமாக ருசிதய உதையதும் பநய்யால் பசய்ைதும் மணமுதையதுமான
இவற்தேப் பயபக்ைியுைன் சிவ, அக்கினி, குரு, பந்துக்களுக்குச் சமர்ப்பித்துப் பிேகு ைான் புசித்ைமளவில்

அக்ஷயமான பயதனயதைவான். பிதுர்த்ைினத்ைில் சிவதயாகிகதள வரவதழத்து இப்படிச் சுதவதயாடு
கூடிய உணதவப்பக்ைி பூர்வமாக அவர்களுக்குப் பதைத்ைவன் ைன் பிதுர்க்கள் பசய்ை பாவங்கதள நீக்கி
சுவர்க்கத்தை அதையச் பசய்வான் வஸ்ைிரம் அன்னம், பானம் முைலியவற்தேச் சிரத்தையுைன்
சிவதயாகிகளுக்கு ஒரு முதேயாவது பகாடுத்துப் பூஜித்ைவன் அப்தபாதை பிரம விஷ்ணு, ருத்ைிரர்கதளப்
பூஜித்ை பயதனயதைவான். சிரார்த்ை ைினத்ைில் சிவதன ஆராைித்து சிவ தயாகிகதளப் பிதஷ பகாள்ள
அதழத்ைவுைதனதய அவனுதைய பிதுர்க்கள் ஆனந்ைித்து நைனஞ் பசய்தும் கானஞ் பசய்தும் அவதன
ஆசீர்வைிப்பார்கள்.
வியாசமுனிவதன! விபூைிதய உத்தூளனம் பசய்து பகாண்டு உருத்ைிராஷ மணிமாதலயணிந்து

சிவநாமங்கதள உச்சரித்துக் பகாண்டு சிவதயாகி ஒருவன் வந்து வாசலில் நின்ேவுைதனதய அந்ை
வட்டிற்குத்
ீ
ைன ைானிய சம்பத்துகள் தசரும். ஆதகயால் அைிைி வருவதை உணர்ந்ைவன்
அவதனக்கும்பிட்டு எைிர் பகாண்டு அதழத்து வந்து ைன் சக்ைிக்கு ஏற்ேபடி பக்ைியுைன்
அன்னபானாைிகளால் அவதனத் ைிருப்ைி பசய்ய தவண்டும். அந்ை அைிைி தைதஜாரூபமுதையவனாயினும்
விரூபியாயினும் மலினனாயினும் மலின வஸ்ைிரமுதையவனாயினும் அவன் இப்படியிருக்கிோதன என்று
தயாசிக்காமல் இவன் சிவதயாகிதய என்று உள்ளத்ைில் கருைி உபசரிக்க தவண்டும். ைன் வட்டுக்கு
ீ
வந்ை
அைிைிதயத் துதவஷித்ை இல்லேத்தைான் சாஷாத் சிவபபருமாதனயும் எல்லாத் தைவர்கதளயும்
தவைங்கதளயும் யாகங்கதளயும் ஆகமங்கதளயும் துதவஷித்ைவனாகி அதைாமுகனாகவும் ஊர்த்துவ
பாைனாகவும் நகரத்ைில் பபருந்துயர் அனுபவித்து பலவிை புழுக்களால் கடிக்கப்பட்டு அக்கினியால்
ைகிக்கப்பட்டு, கல்பாந்ைம் வதரயில் அதநக தகாரமான நரகங்களில் பாைிக்கப்படுவான். சிவதயாகிகதள

அபராைிகள் என்று ஒருவன் பசால்லும்தபாது தகட்டுக் பகாண்டிருந்ைவன் இன்னும் விதசஷ நரகங்களில்
இவ்வுலகம் உள்ள வதரயில் பாைிக்கப்படுவான் சிவதயாகிதய அபராைிஎன்று பசால்பவன் விதசஷமான
பாவங்கதள அனுபவிப்பான் என்பைில் சிேிதைனும் சந்தைகமில்தல. ஆயினும் பசால்பவதனக் காட்டிலும்
தகட்பவன் இரட்டிப்புப் பாவத்தை அனுபவிப்பான் தூஷிப்பவன் தூஷதணதயக் தகட்ைவன் அதை
அங்கீ கரிப்பவன் தூஷிக்காலம் என்ேவன், அவர்களுைன் கூடியவன் ஆகிய இவர்கள் ஐவரும்
பஞ்சமாபாவிகள் என்று வழங்கப்படுவர்.
அஞ்ஞானமாகியச் தசற்ேில் அழுந்ைித் ைன்தன இரட்சித்துக் பகாள்ள சக்ைியற்றுப் பாவமாகிய மதலகளால்
மதேக்கப்பட்டுச் சற்குணம் சிேிதுமில்லாைவன் அபாத்ைிரவான் என்று அேிந்து பகாள்ள தவண்டும்.

அபாத்ைிரனுக்குத் ைானம் பகாடுத்ை பக்ஷத்ைில் சுைாை பச்தச மண்ணால் பசய்ை பாத்ைிரத்ைில் பசாரிந்ை
ஜலமானது அைில் நிற்காது. பாத்ைிரத்தை விரித்துக் பகாண்டு கீ தழ தபாய் விடுவதைப் தபால, அந்ைத்
ைானமும் பயனற்ேைாகி விடும் அத்ைானம் வாங்கியதைப் பேிக்க வல்லதமயில்லாமல் ைானம் ஏற்ே
அபாத்ைிரனும் அழிவான். தமலும் அபாத்ைிரனுக்குக் பகாடுத்ை ைானம் களர் நிலத்ைில் விதைத்ை
விதைதயயும் சாம்பலேிச் பசாரிந்ை தஹாம ைிரவியத்தையும் தபாலப் பயனின்ேி முடியும்.
ஞானஹீனனாகிய அபாத்ைிர தவைியனுதைய ஜன்மமானது ஸ்ைிரீதய அதைந்ை நபும்ஸகதனப் தபால
நிஷ்பலமாகும். அபாத்ைிரனும் அவனுக்குத் ைானங் பகாடுத்ைவனும் இரும்புத் பைப்பத்ைில் ஏேிச் சலத்தைத்
ைாண்ை தவண்டியவன் பைப்பமும் ைானும் மூழ்கி ஒழிவது தபால, இருவரும் அஞ்ஞானத்ைில்
அழுந்ைிவருந்துவார்கள். காருணியமாகவும் சிரத்ைா பக்ைிதயாடும் சத்பாத்ைிரத்ைில் ைானஞ் பசய்பவனது
ைானதம உத்ைமக் தகாரிக்தககதளபயல்லாம் பகாடுப்பைாகும். குருைர், ைரித்ைிரர், முைவர் ைிக்கற்ேவர்,

பாலர்கள் விருத்ைர்கள், தயாகிகள், இவர்கதள இல்வாழ்தவான் அைிைிகதளப் தபாஷிப்பதைப் தபாலதவ ைன்
சக்ைிதகற்ே உைவி பசய்ய தவண்டும். ஞானிகதள அவர்களது தயாக்கியதைக்காகவும் பிேதர
அவ்வாேில்லாைவராயினும் மானிைப்பிேவிவகித்ைைற்கு ஏற்பப் பதராபகாரச் சிந்ைதனதயாடும் உைவி புரிய
தவண்டும். அைிைிகளும் சற்பாத்ைிரரும் ைமக்குத்ைானம் பகாடுப்பவனுக்கு உைவி பசய்ய தவண்டும் என்ே
கருத்ைால் யாசிக்கின்ேனதரயன்ேித் ைமது சுயப்பிரதயாஜனத்ைிற்காக மட்டும் யாசிப்பவர்களல்லர்

ஆதகயால் ைரித்ைிரனும் சாதுவுமாக இருப்பவதன அைிகப்பிரயத்ைனத்தைாடும் ைதயதயாடும்
எைிர்ப்பார்த்துக் பகாண்டிருப்பவதன இல்வாழ்தவான் எனப்படுவான். ைானஞ் பசய்யாதமயினாதலதய
ஒருவனுக்குத் ைரித்ைிரமும் ைானஞ் பசய்வைனாதல சம்பத்தும் உண்ைாகின்ேன, அைிைியானவன்
பகாதையாளிக்கு உைவி பசய்ய தவண்டும் என்ே பகாள்தகயினாதலதய ைனக்கு உைவி பசய்ய தவண்டும்
என்று தகட்டு பகாள்கிதேன். அைனால் பகாடுப்பவன் தமல் உலகத்ைிலும் வாங்குபவன் கீ ழ் உலகத்ைிலும்
இருப்பார்கள். யாசகன் எனக்குக் பகாடு! என்று தகட்பது ைாைாவுக்குச் சில விஷயங்கதளப் தபாைிப்பான்.

அதவ யாசிப்பது என்பது மிகவும் கடினமான விஷயம். அது முற்பிேவியில் ைானஞ் பசய்யாதமயாதலதய
உண்ைானது. ஆதகயால் இவனுக்குத் ைானம் பகாடுக்காை பட்சத்ைில் இவதனப் தபாலதவ நமக்கும்
சம்பவிக்கும் ஆதகயால் யாசகதனப் பூஜிக்காைவன்யாவன்? ைானஞ் பசய்ைைனாதலதய பசார்க்கத்தை
அதைவான். இந்ை உலகத்ைில் அைிைிகதளவிைப் பந்துக்கள் யாவருளர்? பகாதையாளிக்கு இகதலாகத்ைிலும்
பரதலாகத்ைிலும் பயனதையச் பசய்பவர்கதள யாசகர்கள் என்று உணர தவண்டும் நாள்தைாறும் வந்து
யாசிப்பவர்கள் அைிைிகள் அல்லர் ைிரவியவான்கள் யாசிக்க வருவாரானால் அவர்களும் அைிைிகள் அல்லர் .
ஸ்படிகத்துக்கு உற்ே அழுக்தகத் துதைத்ைவுைதனதய நீங் குவது தபால அப்தபாதைக்கு அப்தபாது ைனக்குக்
கிதைத்ைப் பாவங்கதளப் பரிகரிப்பவர்கதள அைிைிகள். அத்ைதகய அைிைி ைானம் ஏற்ோனாயின் ைானும்
ைாைாவும் ஊர்த்துவதலாகப் பிராப்ைி அதைவர். ைானம் பகாடுப்பவனும் ஏற்தபானுமாகிய இருவரில்
பகாடுப்தபான் தமல் உலகத்தையும் ஏற்தபான் கீ ழ் உலகத்தையும் பபறுவார் என்பதைத் ைானகாலத்ைில்
அவர்கள் தககதள உணர்த்துகின்ேன. ஏதழயாகிய யாசகன் ைன் வட்தை
ீ
அதைந்து யாசிக்தகயில்
வணிகைர்மத்தை அனுசரித்து அவதனத் ைிரஸ்கரித்து, பிேதர எைிர்பார்ப்பவன் பகாதையாளி
யாகமாட்ைான். உலகத்ைில் யாசகர் இல்லாவிட்ைால் ைர்மம் என்பதை கிதையாது. ஆதகயால் யாசகர்
இருக்கதவண்டுவது ைான் சாதுக்களான அைிைிகளுக்குத் ைானஞ் பசய்வைால் பபறும் பயதன , யாசகருக்கு
உைவி பசய்வைாலும் அதையலாம் சாதுக்கதள வித்யா விஷயமாகப் பரீக்ஷிப்பவன் உலுத்ைன்.
அவனுக்குச் சத்பாத்ைிரத்ைாலாவது துஷ்பாத்ைிரத்ைிலாவது ஏதழகளிைத்ைாவது ைானம், ைதய, பதராபகாரம்
முைலியன சிேிதும் உண்ைாகாது. இல்வாழ்தவாரில் சிலர், வாயினால் மட்டும் மரியாதை தபசி, உபசா!

வார்த்தைகள் பசால்லி கதைசியில் ஒன்றும் பகாடுக்காமல் அனுப்புதவாரும் இருக்கிோர்கள். அைிைிகதளக்
கண்ைவுைதன எழுந்ைிருத்ைல் எைிர் பசல்லல் ÷க்ஷமம் விசாரித்ைல், ஆசனம் பகாடுத்து அைில் இருக்கச்
பசய்ைல், கால்கழுவச் பசய்ைல் பிரியமான வார்த்தைகதளக் கூேல், அவர்கள் பசல்லும் தபாது
பின்பைாைர்ைல் என்னும் ஏழும் இல்வாழ்தவாதனச் சுவர்க்கமதையச் பசய்யும் தசாபனங்களாகும்.
பபாருளுள்ள வதரயில் ைன் சக்ைிக்கு ஏற்பத் ைானஞ் பசய்யதவண்டும் என்ே தயாசதன உண்ைான
பபாழுதை யாசகனுக்குக் பகாடுத்துவிை தவண்டும். இது ைர்மராஜனான யமனுக்குத் துதணயான ைர்மமாக
முன்னின்று அவதன நரகத்ைில் ைள்ளாமல் ைர்மத்ைிற்குச் பசலுத்தும், ைானஞ் பசய்வைிதலதய
விருப்பமுதையவன் பசார்க்கவாசிதயயாவான். பிரிய வார்த்தைதயாடு பசய்ை ைானம் சிேந்ைது என்று
பபரிதயார்கள் பசால்லுவார்கள் ÷க்ஷமத்தை அதைய விரும்புபவன் ஒரு காலத்ைிலாவது அன்பு பாராட்டி
சத்பாத்ைிரனாகவுள்ள ஒரு தவைியனுக்கு உபசார பூர்வமாகத் ைன்னால் இயன்ேமட்டும் ைானஞ்பசய்ைால்
இஷ்ைமான தகாரிக்தகதயயும் சிேந்ை கீ ர்த்ைிதயயும் அதைவான். ைானஞ் பசய்யச்சிேிதும்
சக்ைியில்லாைவன் ைன் வட்டுக்கு
ீ
வந்ை யாசகனுக்கு நல்லவார்த்தைகள் பசால்லி பசல்லவிடுவதும் சிேிது
பயன் ைரும் என்று பபரிதயார் கூறுவார்கள். ஒருவன் வட்டுக்கு
ீ
வந்ைவதன கடினமான வார்த்தைகளால்
மனம் தநாகச் பசய்து. அைிகமாகத் ைானம் பசய்ைாலும் அது ைான் பயதனச் சிேிதும் பகாடுக்கமாட்ைாது.
ைானம், விரைம், நியமம், யாகம். ைியானம் ைவம் இதவயாவுதம மனப்பூர்வமாகச் பசய்யத் ைக்கதவ.
அவ்வாேில்லாமல் நிர்பந்ைத்ைால் பசய்ைவன் சிேிய பயதனயும் அதையமாட்ைான் ைானத்தைச்
சிரத்தைதயாடு பசய்ைவனும் பரிசுத்ைமான மனத்துைன் ைானம் ஏற்ேவனும் சுவர்க்கத்தை அதைவார்கள்.
நரகம் ஒரு காலத்ைிலும் அவர்கள் கண்களில் புலப்பைாது, உைாரகுணம் சத்சாவகாசம் சிதநகத் ைன்தம!
அசூதயயின்தம ஆகிய ஐந்தும் வள்ளற்குரிய குணங்களாலும் இதவ பபரும் பயன்கதளக் பகாடுக்கக்
கூடியதவ. காசி, குரு÷க்ஷத்ைிரம், பிரயாதக, புஷ்கரம், கங்கா சமுத்ைிர சங்கமம் தநமிசாரண்யம். ஸ்ரீ
பர்வைம், மஹா புண்ணியகரமான தகாகர்ணம்; ஞானபர்வைம் இதவ சுரர்சித்ைர் முைலிதயாரால் எப்தபாதும்
தசவிக்கப்படும் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்கள் சிவபபருமான் எழுந்ைருளியிருக்கும் இைங்கபளல்லாம் புண்ணிய
÷க்ஷத்ைிரங்கதள! பசுக்கள் சித்ைர்கள் முனிவர்கள் வசிக்கும் இைங்கள் யாவும் புண்ணிய
÷க்ஷத்ைரங்கதளயாகும். சிவ÷க்ஷத்ைிரங்களில் எவ்விைத்ைிலாவது அற்பைானம் பகாடுத்ைாலும் அது

சிவ÷க்ஷத்ைிர மகிதமயால் எண்ணற்ே பயன்கதளத் ைருவைாகும் சந்ைிர சூரியர் கிரகண காலமும்
விஷ்வத்புண்ணிய காலமும், உத்ைராயண, ைக்ஷிணாயன காலமும் வியைிபாைமும் ஷைசீத் முைலிய
காலங்களும் மாைப் பிேப்பும் புண்ணியத்தை விருத்ைி பசய்யத்ைக்க காலங்கள் என்று பசால்லப்படும்.
இத்ைதகய புண்ணிய காலங்களில் மகாபக்ைிதயாடு ைானஞ் பசய்ைால் அது அக்ஷயமாகும் ஞானத்துக்கும்
சுகிர்ைத்துக்கும் சிரத்தைதய ைாயாகும். ஆதகயால் சிரத்தையுைன் கூடிய மனமுதையவனாய் ÷க்ஷமத்தைக்
தகாருகிேவன் ைானஞ் பசய்ய தவண்டும் சத்பாத்ைிரமானவனுக்குத் தைசமும் காலமும் உணர்ந்து.

சிரத்தைதயாடு பசய்ை ைானம் சமஸ்ை காமியங்கதளயும் அவன் விரும்பிய வதகயிதலதய அதையச்
பசய்யும் என்பைில் சிேிதும் சந்தைகமில்தல. இவற்றுக்பகல்லாம் காரணம் சிரத்தைதயயாகும் என்று
ஸநத்குமார முனிவர் வியாச மகரிஷிக்குக் கூேினார். இவ்வாறு சூைமுனிவர், தநமிசாரணிய வாசிகளுக்குச்
பசான்னார்.
18. பாப விவரணம்
சூை முனிவர், சவுனகாைி முனிவர்கதள தநாக்கி கூேலானார். மனம், வாக்கு, காயம், ஆகியவற்ோல்

தைான்றுவதும் நரகத்ைிற்கு ஏதுவுமாகிய பபரிய பாபங்கதளப்பற்ேிச் சுருக்கமாகச் பசால்கிதேன் , தகளுங்கள்.
பரஸ்ைிரீகதள அதைய விரும்புைல், அன்னியர் பபாருள்கதள அபகரிக்க எண்ணுைல், அபகாரஞ்
பசய்யதவண்டும் என்தே நிதனத்ைல், பசய்யத்ைகாை காரியங்கதளபயல்லாம் பசய்ய விரும்புைல் ஆகிய
இந்ை நான்கும் மானஸீக பாபங்கள் எனப்படும். சம்பந்ைமின்ேிப் தபசுைல் பிரியமற்ே சம்பாஷதண பபாய்
தபசுைல், புேங்கூறுைல் ஆகிய இந்ை நான்கும் வாசிகபாபங்கள் எனப்படும். புசிக்கத் ைகாைவற்தேப் புசித்ைல்,
ஜீவஹிம்தச, நிஷித்ைகாரியா சரணம், பிேர்பபாருள் அபகரித்ைல் ஆகிய இந்ை நான்கும் காயிகபாவங்கள்
எனப்படும். இந்ைப் பாபங்கள் பன்னிரண்டும் மானுைருக்கு நகரத்தை உண்டுபண்ணச் சாைகமானதவ
எண்ணற்ே துஷ்கர்மப் பயதனக் பகாடுக்கத்ைக்க இப்பாபங்களின் பயன்கதளச் பசால்லுகிதேன்.
முனிவர்கதள, சம்சாரமாகிய வனத்தைக் கைக்கச் பசய்யும் சர்தவஸ்வரதனத் தூஷிப்பவர்கள்
மஹாபாபிகள். ஈஸ்வரதனயும் சாஸ்ைிரங்கதளயும் சர்வார்த்ை ஞானத்தையும் தூஷிப்பவர்கள்

மஹாபாைகர்கள். ஆதகயால் அதகார நரகத்தையதைந்து அவர்கள் படும்பாட்டிதன ஒருவராலும் பசால்ல
முடியாது. சிவஞானத்தைச் பசால்லிக் பகாண்டிருக்கும் ைதபா நிஷ்ைதனயும் குருதவயும் பிதுர்க்கதளயும்
நிந்ைிப்பவர்கள் சிேந்ை நரகமான அதைாகைிதய அதைவார்கள். சிவநிந்தை குருநிந்தை, சிவஞான தைவர்
பபாருதள அபகரித்ைல் தவைியர் பபாருதள அழித்ைல், ஆகிய இதவ மகாபாைகங்கள் மூர்க்கர்கள்
சிவஞானத்தை உணர்த்தும் நூல்கள் அபகரித்ைைனால் அதையும் பாைகங்களும் மஹாபாைகங்கதளயாகும்.
சர்தவஸ்வரதனப் பூஜித்துக் பகாண்டிருக்கக் கண்டு மகிழ்ச்சியதையாைவர்களும் நமஸ்கரியாைவர்களும்
பயபக்ைியற்ேிருப்பவர்களும் இஷ்ைப்படி நைப்பவர்களும் குருசந்ைியிலும் அக்கினி சந்நியிலும் இவ்வாறு
இருப்பவர்களும் மகாபாைகர்கதளயாவர். பருவகாலங்களில் சிவாலயத்ைில் ைிருத்பைாண்டிதன விைிப்படிச்
பசய்யாைவர்களும் குருபூதஜ பசய்யாைவர்களும் ஞானதயாகிகளின்ேிக் கர்மதயாகிகளாக இருந்ைால்

மகாபாைகர்கதளயாவர். சிவாசாரநிவாரணம் சிவபக்ை நிந்தை சிவாகமங்கதளப் பூஜியாதம அத்ைியயனஞ்
பசய்யாதம எழுைாதம அஞ்ஞானத்ைால் சீ லமில்லாை பமாழிகதளக் தகட்ைல் உச்சரித்ைல் பபாருள்
ஆதகயினால் நீடி த்ைமான உபசாரங்கதளச் பசய்ைல், பரிசுத்ைமில்லாை இைங்களில் ஞானபாகமாகிய தவைம்
முைலியவற்தேச் பசால்லுைல், பபாய்தபசுைல், சக்ைியிருந்தும் ைானஞ் பசய்யாதம, சுத்ைமான இைங்களில்
சிவசரிைம் பசால்லும்தபாது அசுத்ைமாக அங்கு பசன்று சிரவணஞ் பசய்ைல், குருவினால் நூல்
ஆராய்ச்சியுற்று யுக்ைா யுக்ைம் உணர்ந்து அந்ைக் குருவுக்குப் பக்ைிபசய்யாமல் அவதர அவமைித்து , அவர்
கட்ைதளதயக் கைந்து எைிர்த்துப் தபசுைல், குருபூதஜ பசய்யும்தபாது அலக்ஷியம் தராகியும் அசக்ைனும்
பரதைசியும் சத்துரு பாதையுற்ேவனுமாகிய குருதவ அல்லது ஒருவதனப் புேக்கணித்ைல், குரு பத்ைினி,
புத்ைிர மித்ைிரரிைத்ைில் அவமானஞ் பசய்ைல் ைர்ம மார்க்கத்தை உணர்த்தும் குருவுக்கு விதசஷ

அவமானஞ் பசய்ைல் ஆகிய இதவ ஒவ்பவான்றும் பசய்தைார் சிவநிந்தையால் அதையத் ைக்கப் பாவத்தை
அதைவார்கள்.
முனிவர்கதள, பிரமஹத்ைி பசய்ைவனும் பபான் ைிருடியவனும் மதுபானஞ் பசய்ைவனும், குருபத்ைினிதயக்
கூடியவனும் இவர்கதளாடு தசர்ந்ைவனும் ஆகிய ஐவரும் பஞ்சமகாபாைகர்கள், குதராைம், தலாபம், பயம்,
துதவஷம் முைலியவற்ோல் தவைியதனக் பகால்ல தவண்டும் என்று கருைியவன், பபாருள் பகாடுப்தபன்

என்று தவைியதன அதழத்துப் பிேகு பகாைாைவன், காரணமின்ேி ஒருவதனத் தூஷிப்பவன்,
வித்யாபிமானத்ைால் சபா நாயகனாக அமர்ந்ைிருக்கும் சத்பிராமணதன இறுமாப்பால் எைிர்த்து
அவமைிப்பவன், ைாதன யாவற்ேிலும் வல்லவன் என்று பிேரிைம் ைற்புகழ்ச்சி பசய்து பகாள்பவன்,
பிேருதைய நற்குணங்கதள, மதேந்து அவர்களுக்கு இல்லாை துர்க்குணங்கதளபயல்லாம் உதைதயான்
என்று கூறுதவான் பசிைாகத்ைால் வருந்ைிய சத்புருஷதனத் ைன் வ ீட்டினுள்தள தசர்க்காைவன் பிேருக்குப்
பயத்தைதய ஏற்படுத்துதவான் பாவசுபாவத்ைால் பிேர் தைாஷங்கதள மன்னனிைம் பசால்லி , அவன்

ஜீவனத்தைக் பகடுப்பவன், பசியால் வருந்ைிய, பசு பார்ப்பார். குரு முைலிதயாதர விக்கினமுேச் பசய்பவன்,
தைவபூமி பிராமணபூமி தகாபூமியாகவுள்ளவற்தேத் ைன் பலத்ைால் கிரஹித்துக் பகாள்பவன் முைலிதயார்
பிரமஹத்ைி பசய்ைவர்களுக்குச் சமமாவார்கள். தைவ தவைியரின் பசாத்துக்கதளக்கிரகித்ைல்
பிரமஹத்ைிக்குச் சமானமான பாவபமன்று உணரதவண்டும் இைற்குச் சந்தைதமயில்தல தவைத்தையும்
சிவஞானத்தையும் அேிந்தும் மூைனாய் அவற்தே விடுத்ை தவைியனும் அனுசிைமானப் பூதஜதயக்
தகக்பகாண்டு நியைியான பூதஜதய விட்ைவனும் பஞ்சயக்ஞங்கதள விட்ைவனும் சுராபானம்
பசய்ைைற்குச் சரியான பாபத்தை அதைவான், ைாய் ைகப்பதன நீங்கியைால் வரும் பாபமும் தவைியனுக்கு
விதராைமாகப் பபாய்சாட்சி பசான்ன பாவமும், சிவபக்ைர்கதள நிந்ைிப்பைால் வரும் பாபமும்

புசிக்கத்ைகாைவற்தேப் புசித்ைைால் பாபமும் வனத்ைில் ைிரியும் மான் முைலிய மிருகங்கதளயும்
பேதவகதளயும் நிரபராைிகளாக இருக்தகயில் பகான்ேைால் வரும் பாபமும் சிவபக்ைதனச் சாைாரண
தவைியனுக்குப் பணி பசய்க என்று பணிப்பைால் வரும் பாபமும், பசுக்கள் பசல்லும் வழியிலும்,
வனத்ைிலும், கிராமத்ைிலும் பநருப்பு தவப்பைால் வரும் பாபமும் மகாதகாரமானதவ. அதவ
பிரமஹத்ைிக்குச் சமானமானதவ அேிவு முைலியவற்ோல் குதேந்ை ஒருவனுதைய பசல்வத்தை
அபகரித்ைல், புருஷர்கள் ஸ்ைிரீகள் யாதனகள் குைிதரகள், பசுக்கள் பூமி, பவள்ளி, வஸ்ைிரம், ைானியம்,
இரசப் பபாருள்கள், சந்ைனம், அகரு, கர்ப்பூரம், கஸ்தூரி தூப ைிரவியங்கள் முைலியவற்தேத் ைிருைல், பபான்,
ைிருைலுக்குச் சமமான பாபங்கள் விவாக ைதசயதைந்ை கன்னிதகதயக் தகாரிவந்ை ைக்கவனுக்குக்
பகாடுக்காமல் வட்டில்
ீ
தவத்ைிருந்ைல், புத்ைிரன் மதனவியாகிய மருகிதயாடும் நண்பனின்
மதனவிதயாடும், உைன் பிேந்ைவதளாடும் புஷ்பவைியாகாை பபண்தணாடும் சண்ைாளஸ்ைிரீதயாடும்

புஷ்பவைியாகாை பபண்தணாடும் கூடி மகிழ நிதனத்ைல் முைலியவற்ோல் வரும் பாபங்கள்யாவும் குரு
பத்ைினிதயக் கூடுவைான பாவத்ைிற்குச் சமமானதவ இனி இவற்ேிற்கு இதயந்ை உபபாைகங்கதளயும்
பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
சவுனகாைி முனிவர்கதள! தவைியனுக்குக் பகாடுக்கிதேன் என்று பசால்லிய பபாருதள அவனுக்குக்
பகாைாமல் நிறுத்ைிக் பகாள்வதும் பிராமணனுக்குத் ைானங்பகாடுத்ை பிேகு பகாடுத்து விட்தைதன என்று
நிதனப்பதும் தவைியன் பபாருதள அபகரிப்பதும் சமயாசாரத் ைர்மங்கதளக் தகவிடுவதும் மகாமானியாக
இருப்பதும் தகாபியாக இருப்பதும் ைம்பமாக இருப்பதும் பசய்ந்நன்ேி மேப்பதும் மங்தக புஷ்பம் சந்ைனம்
முைலியவற்ேில் பபருவிருப்பமும் கிருதபயின்தமயும் வஞ்சதனயும் பபாோதமயும், பரைார கமனம்
பைிவிரதைகதளத் தூஷித்ைல், மூத்ைவன் மணஞ்பசய்து பகாள்வைற்கு முன்னால் இதளயவன்

மணமுடித்துக் பகாள்ளுைல் இதளயவன் மணஞ்பசய்து பகாண்ைதைக் கண்டு மூத்ைவன் வருந்துைல் ,
இத்ைதகய இருவருக்கும் ைானம் பகாடுத்ைல், பிேதரவஞ்சித்ைல், புத்ைிரர் மித்ைிரர் களத்ைிரர், யஜமானர், சாது
பந்துக்கள், ைவசிகள் முைலிதயாதரத் ைனதலாபத்ைால் தகவிடுைல் பசுக்கள், மன்னர்கள் தவசியர்கள்
இவர்கதள வதைத்ைல் சிவாலயத்ைிலுள்ள விருக்ஷத்தைச் தசைித்ைல், நந்ைவனத்தை அழித்ைல் சிவ
÷க்ஷத்ைிர வாசிகளுக்குத் தைாஷம் பசய்ைல், பசு, ைனம், ைானியம் முைலியவற்தே அபாத்ைிரனுக்குத் ைானஞ்
பசய்ைல் ஸ்வர்ணம், பசு முைலியவற்தேத் ைிருடுைல் பசால்லத் ைகாைவரிைத்ைில் தவைம் பசால்லுைல்,
யாக விக்கிரயம் ைர்மவனத்தை விற்ேல், ைர்ம ைைாகங்கதள விற்ேல், மதனவி புத்ைிரர் முைலாதனாதர
விற்ேல், ைீர்த்ையாத்ைிதர பசய்தவாருதைய விரைங்கதள விக்கினஞ் பசய்ைல், ஸ்ைிரீைனத்ைால் ஜீவனம்
பசய்ைல், கர்மத்ைால் பபண்களுக்குச் சுவாைீன ப்படுைல், விபசாரி சாவகாசஞ் பசய்ைல், இழிகுலமாைர் மீ து

விருப்பங்பகாள்ளல் வதயாைிகத் ைதசயில் மணம் புரிந்து பகாள்ளுைல், எருதை வாகனமாகக் பகாள்ளல்
உச்சாண்ைம் பசய்ைல், முதேயேியாமல் தவத்ைியம் பசய்ைல், சிவஞானப்பிரைி பாைகமான தவைத்தைப்
பபாருள் வாங்கிக் பகாண்டு பசல்லுைல் விரைங்கதள விடுைல், குலாசார ைர்மங்கதளக்தகவிடுைல் பபாய்
நூல்கதளப்பயிலல் ஸ்ருைி ஸ்மிருைிகளுக்கு விதராைமாக வாைித்ைல், தைவநிந்தை குருநிந்தை,
சத்ஜனநிந்தை தகாநிந்தை பிராமண நிந்தை இராஜ நிந்தை தைவபூஜா நிக்கிரகம் குருபூஜா நிக்கிரகம், சீல

மற்ே நாஸ்ைிகருைன் தசருைல், பருவகாலத்ைிலாவது பகற்காலத்ைிலாவது ஜலத்ைிலாவது ஸ்ைிரீ சங்கமம்
பசய்ைல், மதனவி புத்ைிரர்மித்ைிரர் முைலாதனாதரக் கடிந்து தபசுைல், ைந்தைதய பவறுத்ைல் காலத்ைில்
பகடுத்ைல், ஏரி, குளம் முைலியவற்ேின் கதரதய இடித்ைல் உைன் உண்ணும் உேவினதரப் பிரியச் பசய்ைல்
முைலியவற்ோல் உண்ைாகும் பாபங்கதள அதைந்ை ஸ்ைிரீகளாவது புருஷர்களாவது உபபாைகர்கள்
எனப்படுவர் இன்னும் இவற்றுக்குச் சமமான சில பாவங்கதளச் பசால்லுகிதேன்.
பசு பிராமணன், கன்னிதக; சுவாமி மித்ைிரன், ைவசி முைலாதனாருதைய காரியங்கதள அழித்ைல், பிேர்
பசல்வத்தைக் கண்டு பபாோதமப்படுைல், பிேருதையப் பபாருதள அபகரிக்கத் ைிட்ைமிடுைல், பிேதரக்
பகடுக்கத் ைந்ைிரஞ் பசய்ைல், பிராமணனுக்குத் துக்கம் உண்ைாக்குைல், ஒருவதனப் பாணத்ைால் குத்ைித்
பைாந்ைரவு பசய்ைல், தவைியன் சூத்ைர தசதவ பசய்ைல், விருப்பத்ைால் மதுவாசதனதயக் காணுைல்
ஹிம்தச பசய்வைிதல மனங்பகாண்டிருத்ைல், அதயாக்கியனாக இருந்தும் பிேர் மைிக்கும் படித்ைானம்
யாகம் முைலியவற்தேச் பசய்ைல், பசு கட்டும் இைத்ைிலும் அக்கினி காரியம் பசய்யுமிைத்ைிலும்
ஜலத்ைிலும் வழியிலும் மரநிழலிலும்மதலகளிலும் வனத்ைிலும் சிவாலயங்களிலும் ஜலாசயத்ைிலும்
சத்ைிரத்ைிலும் மலமூத்ைிரங்கதள கழித்ைல், மதுபானஞ்பசய்ய விரும்புைல் பாம்புகதள ஆட்டிப் பிேதரப்
பயமுறுத்ைல், பிேரது குற்ேங்கதளக் கண்டுபிடிப்பைிதலதய விருப்பமாக இருத்ைல், மூங்கில் பசங்கல்

கருங்கல் விேகு முள் முைலியவற்ோல் வழிதய அதைத்ைல் அன்னியனுதைய புலத்ைில் ைன்புலத்துக்கு
வரப்புப் தபாடுைல். கபைமாகத் ைண்டித்ைல் கபைகாரியங்கதளதய பசய்யவிரும்புைல் கபைமாகப் தபார்
பசய்ைல், ைகாை அன்னத்தைப் பிச்தச பகாடுத்ைல், ைகுைியில்லாை வஸ்ைிரத்தைப் பிேருக்குக் பகாடுத்ைல்,
பபருலாபந்தைடி தமாச வர்த்ைகஞ் பசய்ைல், ஊழியக்காரரிைம் எப்தபாதுதம நிர்த்ைதயயாக இருத்ைல்,
பசுக்கதளப்பட்டியில் அதைத்ைல் ஸ்வாமி, குரு, மித்ைிரர்களுக்குத் துதராகஞ் பசய்ைல், சஞ்சல புத்ைியால்
துன்மார்க்கமாக நைத்ைல், மதனவிபுத்ைிரி ஆப்ைர், மித்ைிரர் பாலர் தராகிகள் முைலாதனாதரயும்
ஊழியக்காரதரயும் பசியுற்ேத் ைன்னிைம் வந்ை அைிைிகதளயுபமாழித்துப் புசித்ைல் பல தவைியர் ைன்
வாசலில் வந்து புசிக்கக்கருைியிருக்க அவர்கதள ஒழித்துத் ைன்வதரயில் ைிருப்ைிகரமாக உருசியுள்ள
பைார்த்ைங்கதளாடு புசித்ைல் சன்னியாசம் ஏற்றுப்பிரஷ்ைத்துவம் அதைைல், அந்ைரங்கமான சங்கைிகதள
பவளிப்படுத்துைல் பசுக்கதள அடித்ைல் வலிதமயற்ேவதர மனங்களிக்கச் பசய்யாமல் எப்தபாதும்
இழித்தும் பழித்தும் தபசுைல் ைன்தன அதைந்ை ஏதழகதளக் கஷ்ைப்படுத்ைி தவதல வாங்குைல்,
வண்டியில் கட்டிய குைிதர மாடுகதள இரண்பைாரு நாழிதகயில் அவிழ்த்து விைாமல் எந்ை தநரமும்
சவாரி பசய்ைல், ைன் வ ீட்டில் சுதமபயடுத்து அலுத்துக் கிழப்பருவமதைந்ை எருதைப் புல் முைலியவற்ோல்
காப்பாற்ோமல் தகவிடுைல், எருதுகதள விதையடித்ைல் மலட்டுப் பசுதவச் சுதமபயடுப்பித்ைல்,
பசிைாகத்ைால் சிரமப்பட்டு ஆைரவு விரும்பித் ைன் வட்டுக்கு
ீ
வந்ை அைிைிகள் சத் புருஷர்கள் ஏதழகள்
பாலகர்கள் தராகிகள் விருத்ைர்கள் முைலாதனாதர மூைப்புத்ைியால் ையவுதவயாதம முைலிய
காரணங்களால் உண்ைாகும் பாபங்கள் யாவும் உபபாைங்கதள யாகும்.
ஒருவன் மரணம் அதைந்து ஸ்தூல தைகத்தை விட்டுச் பசல்லும்தபாது அவனது ைன, ைானியச்
சம்பந்துக்கள் யாவும் வ ீட்டிதலதய இருக்கின்ேன. புத்ைிர, மித்ைிர, களத்ைிராைியர் மயானம்
வதரயில்வருவார்கள். அவன் பசய்ை சத்கர் மதுஷ்கர்ம பயன்கள் மட்டுதம அைற்கு தமலும் அவனுைன்
வரும் அைனால் தயாக்கியனாகவுள்ள மனிைன் இைதனயேிந்து நைக்க தவண்டும். பிரமணராகப் பிேந்தும்
ஆடு வியாபாரம் பசய்ைல், எருதம வியாபாரம் பசய்ைல், கைற்பயனம் பசய்ைல், சூத்ைிரப் பபண்தணாடு
கூடிக்குலாவுைல், க்ஷத்ைிரிய விருத்ைியால் ஜீவித்ைல், முைலிய பாபங்கதளச் பசய்யும் பிராமணர்கள்,
பிராமண அைமர்கள் லக்ஷணமேியாமல் சிற்பத் பைாழில் புரிைல், பபான் தவதல பசய்து வஞ்சித்ைல்,
முதேயேியாமல் தவத்ைியம் பசய்ைல், பபாருள் வாங்கிக் பகாண்டு ைன் தைகத்தை ஸ்வாைீன ம் பசய்ைல்,
துராதலாசதன பகாண்ைவர்களுைதனதய கூடியிருத்ைல் முைலியவற்ோல் வரும் பாபங்களும்

உபபாைகங்கள் ஆகும். இவற்தே பசய்பவர்கள் மகாநரகிகள் எனப்படுவர். ைன் நகரத்ைில் வசிக்கும்
குடிமக்கதள வருத்ைிக் கிரமமான வரிப்பணத்தைக் காட்டிலும் விதசஷமாக வரிவாங்கி அவர்கதளக்
கஷ்ைப்படுத்தும் கிராமாைி காரியானவன் அரசனால் ைண்டிக்கப்பட்டு ைன் பசல்வத்தைக் கள்வர் அபகரித்துக்
பகாள்ள துக்கங்பகாண்டு, ஆயுள் முடிவில் நரகதலாகத்தை அதைவான். நரகத்தை அதையத் ைக்கப் பாப
கிருத்ைியங்கதளச் பசய்தவாரிைமும் அத்ைதகய குடிமக்கதள ஆண்டு வரும் மன்னவரிைத்ைிலும் ைானம்
வாங்கிய தவைியரும் தகாரமான நரகத்தை அதைவார்கள். குடிகள் பபாருதள அநியாயமாக அபகரித்து

தவைியருக்குத் ைானஞ் பசய்யும் தவந்ைனானவன் நரகவாைதனதய அவ்வுலகில் அதைந்துத் துன்புறுைல்
தபால, குடிமக்களால் அவ்வரசன் இங்தகதய பாைிக்கப்படுவான். பசங்தகால் முதேப்படி அரசு பசலுத்ைாை
க்ஷத்ைிரியனுக்கும் பரைார கமனஞ் பசய்தவானுக்கும் தசாரனுக்கும் பபரும் பாவம் சம்பவிக்கும்
அஞ்ஞானமுதைய அரசன் கள்வனல்ல பவன்று கருைியும் விசாரதணக் குதேவால் ைிருைதன
விடுவித்துத் ைிருைனல்லாைவதனத் ைண்டித்ை அபராைியானால் அவ்வரசன் பபருநரதகயதைவான். பநய்,
எண்பணய், அன்னம், பானம், மது, மாமிசம், கள், பவல்லம், கரும்பு, சர்க்கதர, ையிர், கிழங்குகள், பழங்கள்,

விேகுகள், இதலகள், புஷ்பங்கள், மருந்துகள், வாகனங்கள், குதைகள், வண்டிகள், பீைங்கள், பாத்ைிரங்கள், ஈயம்,
ைாமிரம், பித்ைதள, ஜலத்ைில் தைான்ேிய சங்கு முைலியதவ வதண
ீ
முைலிய இதசக்கருவிகள்
பட்ைாதைகள், பருத்ைியாதைகள் முைலியவற்தே விரும்பிப் பிேதர வஞ்சித்துக் களவாடுகிேவர்கள்
நரகத்தை அதைவார்கள். அது எவ்வாறு இருப்பினும் இருக்கட்டும் பிேர் பபாருதளக் கடுகளதவனும்
அபகரித்ைவன் சந்தைகமின்ேி நரகமதைவான் என்பது சத்ைியம். இதவ தபான்ேப் பாவங்களும்
மஹாபாைகத்ைிற்குச் சமமான பாைகங்களும் உபபாைகங்களும் உபபாைகத்துக்குச் சமமான பாைகங்களும்
அவற்தேச் பசய்ைவன் உயிர்நீங்கியபின் யாைனா சரீரமதைந்து, யமதலாகத்தையதைந்து பபருந்துக்கத்தை
அனுபவிப்பான்! அைர்மத்ைிதலதய மனமுதைய தைவர் மானுைர் பசு, பக்ஷியாைிகளுக்கு இயமைர்மதன

விசாரதணக் கர்த்ைாவாக இருந்து பலவிைமான ைண்ைதனகதளக் கட்ைதளயிடுவான். தவதைாக்ைமான
ஆசாரமுதையவர்களாக இருந்து, ஒரு காலத்ைில் நீ ைி ைவேியவர்களாயின் அவர்களுக்குக் குருதவ
ைண்ைதன கர்த்ைாவாக இருந்துப் பிராயச்சித்ைம் முைலியவற்தேக் கட்ைதளயிடுவான். அவ்வாேில்லாமல்
மனப்பூர்வமாகச் பசய்ைிருப்பார்களானால் இயமதன ைண்ைதன கர்த்ைாவாக இருப்பான். பரைாரகமனஞ்
பசய்தவார் தகாரர்கள். அநியாயக்காரர்கள் இவர்களுக்கு அரசதன ைண்ைதன கர்த்ைாவாவான். ஒருவர்
கண்ணுக்கும் புலப்பைாை வஞ்சதனயாகப் பாவங்கதளச் பசய்தவாருக்கு யமதன சிக்ஷகன் ஆதகயால்
ஒருவன் பசய்ை பாபத்ைிற்கு அவசியம், பிராயச்சித்ைம் பசய்ய தவண்டும் அரசன். குரு, பிராயச்சித்ைம்
முைலிய வழியாகப் தபாக்கிக் பகாள்ளாைவனுதையப் பாவமானது கற்பதகாடி காலம் கழிந்ைாலும் அவதன
விட்டு நீங்காது பாவஞ் பசய்தவானும் பாவஞ் பசய்விப்தபானும் பாவம் பசய்தகயில் ஆதமாைிப் பவனும்
பாவபயதன அனுபவிப்பது சத்ைியம்!
19. பாவிகள் பபறும் ைண்ைதனகள்
ஸநத்குமார முனிவர் வியாச பகவானுக்குச் பசான்ன வதகதய பின்னும் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
மாமுனிவர்கதள! தமதல பசான்ன நால்வதகப்பட்ை பாவியர்கள் பயத்தை உண்டுபண்ணும்
மஹாதகாரமான யமதலாகத்ைிற்குக் தகாரமான இயமபைர்களால் அடித்துப் பிடித்துக் கட்டிக் பகாண்டு
தபாகப்படுவார்கள். கர்ப்பத்ைில் இருப்பவர்களாயினும் பிேந்ைவர்களாயினும் பாலர்களாயினும்
யவ்வனர்களாயினும் பபண்களாயினும் ஆைவர்களாயினும் நல்விதன ைீவிதன புரிந்ைைற்கு ஏற்ப
அனுபவித்தை ைீர தவண்டும் என்று சித்ைிரகுப்ைாைிகளும் வசிஷ்ைாைி மாமுனிவர்களும் இதுவதர விசாரித்து
அேிந்ைிருக்கிோர்கள். உலகிலுள்ள பிராணிகள் யாவும் யமதைவனின் சன்னிைானத்தைக் காணாமற்
தபாவைில்தல. அங்கு பசன்ேதும் ைங்கள் புண்ணிய பாபங்கதள ஒப்புவித்து, இயமைர்மனால்
சுவர்க்கநரகங்கதள அதைய விைிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் இயமதலாகத்தை அதைவது எப்படிபயன்ோல்.
அதையுஞ் பசால்கிதேன்.
சாந்ை சித்ைர்களும் ையானர்களும் புண்ணியர்களும் கிழக்கு வழியாக யமபுரத்தை அதைவார்கள்.
பாவிகளும் ைானாைிகள் பசய்யாைவர்களும். பயங்கர ைக்ஷிண வழியாக யமபுரத்தை அதைவார்கள்.
இப்பாவிகளுக்கு இயமாலயம் எண்பத்ைாோயிரம் தயாஜதன தூரமாகக் காணப்படும் அதநகவிை தகாரஸ்வ
ரூபமாகவும் தைான்றும் , புண்ணியர்களுக்கு அது சமீ பத்ைல் இருப்பைாகவும் அலங்காரரூபமுதையைாகவும்
தைான்றும், அது ஏன் எனில் பாவிகள் பசல்லும் வழி பயங்கரமானதும் சுற்று வழியுதையதும் ஊசிதபான்ே
கூர்தமயான முட்களும், இலந்தை முைலிய முள் மரங்களிலுள்ள முட்களால் பசல்தவாதரப் பிடித்து
இழுப்பதும், கத்ைிதயப் தபாலக் கூர்தமயும் கடினமான பாதேக் கற்களும், அைிகபந்ைமானச் தசற்ேில் சிேிது
தூரம் காலடி பபயர்ந்து தவக்க முடியாைதும், சிேிது தூரம் இரும்பு ஊசிகதளப் பைித்ைதும், சிேிது தூரம்
ஆழமான குளம் முைலிய ஜலாசயங்களும், சிேிது தூரம் உயர்ந்ை மதலகளும் சிேிது தூரம்
புல்முதளத்ைிருப்பது தபாலத் தைான்ேிக் கால்தவத்ைவுைன் சுருக்கி அளவு கைந்ை ஆழத்ைில்

வழத்ைக்கமாயா
ீ
ஜலாசயமும், சிேிது தூரம் பழுக்கக்காய்ச்சி நைப்பட்ை இரும்பு முதளகளும். சிேிது தூரம்
ைதழத்ை மூங்கிற்புைரும் சிேிது தூரம் இருள் வழியும் சிேிது சிறுவழியாய்த் ைவேினால் இருபுேத்ைிலும்
விழத் ைக்கப்பபரும் பள்ளங்களும், சிேிது தூரம் ைாவானலமும் சிேிது தூரம் சுடும்பாதககளும், சிேிது தூரம்
மிகக் குளிர்ந்ை பனிக் கட்டிகளும், சிேிது தூரம் கால்தவத்ைவுைன் கழுத்து வதரயில் பூமியில் இேங்கி
விைத்ைக்க பவண்மணலும், சிேிது தூரம் பகாைிஜலமும், சிேிது தூரம் வரட்டி பநருப்பும், சிேிது தூரம்

சிங்கங்கள், ஓநாய்கள், பபரும் புலிகள் பபருங்பகாசுகள், அட்தைகள், மதலப்பாம்புகள்,கடூரமான ஈக்கள்,
விஷசர்ப்பங்கள், மத்ைகஜங்கள் காட்டுப்பன்ேிகள், பநடுங்பகாம்புகதளயுதைய எருதமகள், கனத்துப் பருத்ை
ஒட்ைகங்கள் பயங்கரமான ைாகினியாைி தபசாசங்கள், தகாதரப்பற்கதளயுதைய ராக்ஷசர்கள், வியாைிகள்
தூளிமயமான சுழற்காற்றுகள் முைலியன இதையிதைதயவந்து ைத்ைம் இயற்தகக் குணங்களால்
அவ்வழிதய இயமபைர்கள் பகாண்டுவரும் யாைனாசரீரத்தை துன்புறுத்ை ைக்கதுமான அவ்வழியிலுள்ள
இன்னல்கதள பயல்லாம் அனுபவித்துக் பகாண்டும் தமதல இன்னமும் பசால்ல தநரிடும் அப்தபாதும்
ைாபமாரு துன்பமும் அனுபவியாமல் உைன்வரும் தூைர்கள் அனுபவி! அனுபவி! என்று
பசால்லிக்பகாண்தை வர பாதே மதழ பசாரிந்ைாற்தபாலக் காற்ேினால் எேியப்படும் பாதேகளும் பயமுேக்
குமுேி விழும் இடிகளும். அவயவம் முழுதும் காயப்பைத்ைக்க அம்பு மதழயும், கண்கதளத்

ைிேக்கமுடியாை மின்னல்களும், நக்ஷத்ைிர விழுதககளும், பநருப்புமதழயும், பபருங்காற்ேினால் புழுைிகள்
நவத்துவாரங்கதளயும் மூடிக்பகாண்டு வழி பைரியாமல் ைிக்பிரதம பசய்ைலும் தமாககர்ஜதனயும் , ஆயுை
மதழயும் உப்பு நீர் மதழயும் அைிசீரளமான காற்றும் அைி உஷ்ணமான காற்றும் சிேிது சிேிது
தயாசதனயில் பல விைதபைங்கதளயுதைய வழியில் அன்னபானாைிகள் இன்று மூைர்களாகிய பாவிகதள
நிர்த்ைாக்ஷணியமுதைய இயமகிங்கரர்கள் பலாத்காரமாக இழுத்துக் பகாண்டு பசல்வார்கள். அப்தபாது,
பாவிகள் ைிக்கற்றுத் தைற்றுவாரில்லாமல் ைாம் பசய்ை பாவச் பசயல்கதள நிதனத்தும் பசால்லியும்
துக்கித்துப் பிதரைத்துவம் அதைந்து வஸ்ைிரமில்லாமல் பபருந்ைாகத்ைால் நாவும் பநஞ்சும் உலர்ந்து
சுருங்கிய தைகமுதையவர்களாய் இயமதூைர்களுதைய அடிஉதை குத்துகளுக்கு அவ்வப்தபாது பயந்து
பசியாகிய அக்கினியால் ைபிக்கப்பட்டு இயமபுரத்தை அதைதகயில் அவர்கதள இயமகிங்கரர் பசய்யும்
பசயல்கதளச் பசால்கிதேன். தகளுங்கள்.
முனிவர்கதள! இத்ைதகய உபாைிகதளயுதைய மார்க்கத்ைில் பாவிகதள யமகிங்கரர்கள் எவ்வாறு பகாண்டு
தபாவார்கள் என்ோல் சிலதர இரும்புச் சங்கிலியால் பிணித்தும் சிலதர சங்கிலி பாசக்கயிறு
முைலியவற்ோல் கட்டியும் சிலதர பநற்ேியில் அங்கு சத்ைால் குத்ைி அைதனப்பற்ேியும் சில பாபிகதள
முட்களால் குத்ைியும் சிலதர பநருப்பினால் வழ்த்ைி
ீ
இழுத்தும், சிலதரத் தைாள்களிற்பிணித்தும், சிலதர
வயிற்ேில் அங்குசத்ைால் குத்ைியும் சிலைீத யாதரக் தகயிதல கனமான இரும்புக் கட்டிகதளக் கட்டித்
பைாங்கவிட்டும்; சிலதரக் கழுத்ைில் அங்குசத்தைச் தசர்த்தும் சிலதர நாவில் அங்குசத்ைால் குத்ைியும்
சிலதர மூக்கிதல குத்ைிக் கயிறு கட்டியும், சிலதரக் காதைப் பிடித்தும் சில துன்மார்க்கதர தமாவாதயப்
பற்ேியும் சிலதரக் தககால்கதளயும் காதுகதளயும் உைடுகதளயும் நாசிதயயும் சிசனத்தையும்

விருஷணத்தையும் அறுத்து ஹிம்தச பசய்து பகாண்டும் குந்ைத்ைால் பசய்தும் சிலதர முசலத்ைால்
அடித்தும் சிலதர பசஞ்சூரியதனப் தபாலப் பிரகாசிக்கும் பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பு முட்களால் குத்ைியும்
பிண்டி பாலம் முைலிய ஆயுைங்களால் அடித்து உைிரம் ஒழுக இலந்தை முட்புைரில் ைள்ளியும்
அங்கிருக்கும் நானாவிைமான கிருமிகதள விட்டுப் பக்ஷிக்கச் பசய்தும் மூர்ச்தசயுற்ேப் பிேகு கீ தழ
வழ்த்ைிச்
ீ
சிேிது தநரத்ைில் மூர்ச்தச பைளிந்து படுைாகமுற்று அன்னம் தவண்டும் பானம் தவண்டும்! நிழல்
தவண்டும்! என்று கைேிக்கைேிக் தகட்கும்படி பாவிகள் யமதூைர்களால் அந்ைக் பகாடிய வழியில் பகாண்டு
தபாகப்படுவார்கள். ைானைருமங்கதளயும் நற்பசயல்கதளயும் புரிந்ை புண்ணியர்கதளா பசி ைாகம் முைலிய
பைாந்ைரவுகள் இல்லாமல் தவண்டிய இைங்களில் எல்லாம் அன்னம், ஆகாரம், நிழல் முைலியன
குதேவின்ேியும் மனத்துயர் சிேிதும் இல்லாமலும் சித்ை சாந்ைத்துைன் இயமபுரத்தை அதைவார்கள்.

அவ்வாறு புண்ணியர்களும் பாவிகளும் யமாலயத்தை அதைந்ை பிேகு தூைர்கள் ைம் ைதலவனாகிய
யமைர்மராஜனிைம் பசன்று பிராணிகள் வந்ைிருப்பதைத் பைரிவிப்பார்கள். இயமன் அந்ை ஜீவன்கதளக்
பகாண்டு வருக என்று கட்ைதளயிட்ைதும், தூைர்கள் ைாம் பகாண்டு வந்ை பிராணிகதள யமன் சன்னிைியில்
நிறுத்துவார்கள் அப்தபாது யமன் அவர்களில் புண்ணியவான்களாக உள்ளவர்கதளக் கண்டு மகிழ்ந்து.
÷க்ஷமலாபங்கதள விசாரித்து அவரவருக்குத்ைக்கவாறு ஆசனம் முைலியன பகாடுத்து நீங்கள்
புண்ணியர்களாதகயால் தமம்பட்ைவர்கள். நீங்கள் சிேந்ை தபாகபாக்கியங்கதள அனுபவிக்க

தவண்டியவர்கள்! என்று பலவிைமாக நன்பமாழிகளால் உபசரித்துப் தபசிப் புகழ்வான். பிேகு ைிவ்விய
விமானங்களில் ஏேிச் சுவர்க்க தலாகத்தை அதைந்து எண்ணற்ே தபாகங்கதள அனுபவித்து புண்ணியம்
முடிந்ை பிேகு சிேிது பாவச் பசயலிருப்பின் இங்கு வந்து அைன் பயதன அனுபவியுங்கள் என்று
பசால்லுவான், ஏபனன்ோல் ஆன்மாக்களுக்கு மித்ைிர பூைமான புருஷர்கள் இயமைர்மதன இவ்வாறு
சாந்ைமாகவும் ையாள புருஷனாகவும் காண்கிோர்கள்.
பாவச் பசயல்கதளதய பசய்து வந்ை பாவிகதளா எவ்வாறு யமைரிசனம் பசய்வார்கள். எனில், தகாரமான
வக்கிரைந்ைங்களுைன் ைிேந்ை வாயும் தகாபம் மிகுைியால் பநரித்ை புருவமும், ஊர்த்துவதகசமும் பபரிய
நீண்ை மீ தசயும் உைேிக்பகாண்டிருக்கும் பூரித்ை உைடுகதளயும் மதலதபான்று பருத்ை, பைிபனன்
புயங்களும் நீ லமதலதபான்ே ைிைகாத்ைிரதைகமும், சர்வாயுைங்கதளயும் ைாங்கி நிற்கும் தககளும்
பலவிைமானத் ைண்ைனாசக்ைியும் மைித்ை மகிஷவாகனமும், எரிந்து பகாண்டிருக்கும் பபருபநருப்புப்
தபான்ே விழிகளும், பசந்நிேமான வஸ்ைிரமும் சிவந்ை மலர் மாதலயும் தமருமதலதபான்று உயர்ந்ை
தைகமும், பிரளயகால தமகத்துவனி தபான்ே கர்ஜதனயும், சமுத்ைிரம் முழுவதையும் க்ஷணதநரத்ைில்
உேிஞ்சிக் குடிக்கவல்ல ஆற்ேலும் பிரளயகாலாக்கினிக்குச் சமமான காலமிருத்யு, அஞ்சன நிேமான
காலபாசன் கிரிநாந்ைன், மாரீசன், கிரஹமாரி, காளராத்ரி; நானாவிை பயங்கரமுண்டு பசய்யும்

வியாைிருபங்கள் முைலியன சமீ பத்ைில் விளங்கவும்; சக்ைி சூலம், அங்குசம், பாசம், சக்கிரம், கத்ைி, வஜ்ஜிரம்,
துண்ைம், அம்புோத்தூணிவில் முைலியவற்தேத் ைரித்தும் பயங்கரமான கணக்கில்லாை கரியமதலகள்
தபாலத் தைகமுதைய பல ஆயுைங்கதள ஏந்ைிய மகாவரர்களான
ீ
இயமதூைர்களால் புதை சூழப்பட்டும்
விளங்குவைாக இயமைர்மராஜதனயும் சித்ைிரகுப்ைதனயும் காண்பார்கள். அப்தபாது இயமன் அதவகதள
தநாக்கிக் கடுஞ்பசால் கூறுவான். பிேர் பபாருதள அபகரிக்க விரும்பியவர்கதள! உருவச் சிேப்பால்
அன்னிய ஸ்ைிரீகதளக் கூடி ரமித்ைவர்கதள! நீங்கள் பசய்ை கர்மங்கதள நீங்கதள அனுபவிக்கதவண்டும்
உங்கள் ஆன்மாதவ நாசஞ் பசய்வைற்காகப் பாவகாரியங்கதள பசய்ைிருக்கிேீர்கள். இப்தபாது ஏன்
ைவிக்கிேீர்கள்! அவரவர் பாபத்ைிற்தகற்ப அவரவர்கதள அனுபவிக்க தவண்டும் இங்குயாவரும் ஒருவதர
வணாகத்
ீ
துன்புறுத்ைமாட்ைார்கள் என்று இயமைர்மன் கூறுவான். பாவிகளான அரசர்களும் இயமபுரத்தை
இவ்வாறு வழிவருத்ைத்துைன் பசன்று இயமாலயத்தையதைந்ைதபாது, இயமைர்மன் அவர்கதள தநாக்கி.
குடிமக்கதளத் துன்புறுத்ைிய துராசாரமுதைய அரசர்கதள! அற்பகாலம் அனுபவிக்கத் ைக்க ஒரு
ராஜ்ஜியத்தைக் கருைி இராஜ்யதபாகத்ைால் பிரதஜகதள அநியாயமாகப் பீடித்ைபடியால் உங்களுக்கு
விதசஷ பாவம் சம்பவித்ைது. அைன் பயதன விஷயமாகவும் புத்ைிர மித்ைிர விஷயமாகவும் இந்ைப்
பபருந்ைீதமகதளச் பசய்து இப்தபாது அவர்கதளபயல்லாம் விடுத்துத் ைனித்து வந்ைீ ர்கதள! குடிகதளத்
துன்புறுத்தும் தபாது உங்களுக்கு இருந்ை வல்லபம் எல்லாம் தூைர் தகயில் அகப்பட்ை பபாழுதை தபாய்
விட்ைனதவ? என்று இவ்விைமாகப் பலவதகயாக அவர்கதள நிந்ைித்து. உங்கள் கர்மங்கதள
அணுபவியுங்கள் என்பான். துஷ்ை மன்னர்கள் ஒன்றுஞ் பசால்ல முடியாமல் அழுது பகாண்டு தபாய்
முதேப்படி நரகாக்கினியில் வழ்த்ைி
ீ
பரிசுத்ைம் பசய்யுங்கள்! என்று கட்ைதளயிடுவான் அவர்கள்

அவ்வரசர்களது கால்கதளப் பற்ேிக்பகாண்டு கிருகிருபவன்று தவகத்துைன் சுழற்ேிக் கீ தழ வழ்த்துவதும்
ீ
தமதல தூக்குவதுமாகச் பசய் சுடுபாதேகளில் கிைத்ைிப் புரட்டி, இரத்ைப் பிரதபயிலிட்டு முழுக்கி
பசயலற்ேவர்களாக்கி மீ ண்டும் மூர்ச்தச பைளிந்ை பிேகு அவர்கதளப் பாவ நீக்கம் பசய்வைற்காக
நரகத்ைில் ைள்ளுவார்கள்.
முனிவர்கதள! நரகங்களில் சிேந்ைதவ இருபத்பைட்டு. அதவ ஸப்ைதலாகங்கள் வதரயிலும் ைாழ்ந்து
ஆழமாயிருக்கும். முைலில் உள்ளது தகாரம், இரண்ைாவது சுதகாரம், மூன்ோவது அைிதகாரம், நான்காவது
அதகாரம், ஐந்ைாவது தகாரரூபம், ஆோவது ைலாைலம், ஏழாவது பயாநகம், எட்ைாவது காளராத்ைிரி,
ஒன்பைாவது பதயாத்கைம், பத்ைாவது சண்ைம், பைிபனான்ோவது மகாசண்ைம், பன்னிரண்ைாவது சண்ை

தகாலாகலம், பைின் மூன்ோவது பிரசண்ை ைரநாயகம், பைினான்காவது பத்மம், பைிதனந்ைாவது பத்மவைி,
பைினாோவது பிஷ்தை, பைிதனழாவது பீமப் பிரணாயகம், பைிபனட்ைாவது கராளம், பத்பைான்பைாவது
விகராளம், இருபைாவது வச்சிரம், இருபத்பைான்ோவது ைிரிதகாணம், இருபத்ைிரண்ைாவது பஞ்சதகாணம்,
இருபத்து மூன்ோவது சுைீர்க்கம், இருபத்து நான்காவது பரிவர்த்துவம், இருபத்தைந்ைாவது ஸப்ைபவுமம்,
இருபத்ைாோவது அஷ்ை பவுமம், இருபத்தைழாவது ைீ ப்ைம், இருபத்பைட்ைாவது மாதய என்னும்
பபயர்கதளாடு ஒன்ேன் கீ ழ் ஒன்ோக விளங்கும் இந்ை நரகங்கள் ைம்ைம் பபயராதலதய பபருந்ைீதம

விதளக்கத்ைக்கதவ என்று பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும். இதவதயா, யாைனாசரீரத்துைன் பாவிகள் ைங்கள்
பாவத்ைின் பயதன அனுபவிக்கும் ஸ்ைானங்கள் இன்னும் இந்நரகங்கள் இருபத்பைட்டினுள்ளும் ஐதயந்து
முக்கிய யாைனா ஸ்ைானங்கள் உண்டு. அதவ யாவன ரவுரவம், மகாரவுரவம், ைமசு சீைம் உஷ்ணம்
சதகாரம் மகாைீக்ஷண, பத்மஸஞ்சீவனம். சிவம் மகாைமவிதலபம் சுதலாமம் கண்ைகம் ைீவிரதவகம்.
கராளம், விகராளம் பிரகம்பனம், மகாவிக்கிரம் விக்கிரம் காலம், பிரகர்ஜனம் ஸுசிமுகம் ஸுதநமி காைகம்
சுப்பிரபீைனம், கும்பீபாகம் சுபாகம், கிரகசம் ைாருணம் அங்காரராசி பவனம், தமைப் பிரஹிைம்,

அஸ்ருக்பிரஹிைம் ைீக்ஷணதுண்ைம் சகுனி. மகாசம்பவர்த்ைகம், சிரது ஸப்ைஜந்து பங்கதலபம்,
பிரைிமாசஸ்ரம் பூத்பவம் உச்வாஸம் நிருச்வாசம் ஸுைீர்க்கம் கூைசால்மலி பிரைீ பத்மம் ஸுமஹாநாைம் ,
பிரவாஹம், சுப்பிரவாகனம் தமகம் விருக்ஷம் சல்வியம் சிம்ஹம் வியாக்கிரம் கஜம் சுவராஜம் சூகராஜம்
மகிஷம், அவிகாரம், விருகரணனம் கிருஹாக்கியம் மீ னவக்ைிரம் சர்ப்பம் கூர்மம், வாயசம், குர்த்ரம்(பருந்து)
உலூகம் (ஆந்தை) ஜலவுகம் (அட்தை) சார்த்தூலம் விகர்க்கைகம் மண்டூகம் பூைிமுகம் அக்னிகாஸம்
பிரைிஷ்ைம் ருைிராம்பம் ஸ்வதபாஜனம் லாலாபக்ஷணம், ஆத்மபக்ஷணம் ஸர்வபக்ஷணம் ஸுைாருணம்
ஸுகண்ைம் ஸுவிசாலம் விகைம் கைபூைனம் அம்பரீஷம் கைாஹம் கஷ்ைம் தவைரணிநைி
சுைப்லதலாகசயனம் ஏகபாைம் பிரபூரணம் அசிைாலவனம் தகாரம் அஸ்ைிபங்கம் ஸுபூரணம் கிதலாைசி
சுயந்ைிரம் கூைபாசம் பிரமர்த்ைனம் மகாசூர்ணி சசூர்ணி ைப்ைதலாக மயம் பர்வைத்ைிலிருந்து விழும்

ஜலப்பபருக்கு மலவார்த்ைைம் மூத்ைிரவிஷ்ைம் சுக்லபம் ைாரகூபம் சீ ைலம் முசலம் உலூகம் யந்ைிரம்
சிதல, சாகைம், லாங்கலம் ைாலபத்ைிரம் கஹணம் மகாசகை மண்ைபம் ஸம்தமாஹம்ஹஸ்ைி பங்கம்
ைப்ைம் மலயம் குைம் பஹீதுக்கம் மகாதுக்கம் கஸ்மலம் ஸ்யமலம், மலம், ஹாலஹலம் விரூபம், கரூபம்
யமானுகம் ஏகபாைம் ைிரிபாைம், ைீவிரம் அர்வசரம்
ீ
என்று பசால்லப்பட்ைப் பபயருதையனவாய் முதேதய
அவ்விருபத்பைட்டிலும் வதகக்கு ஒரு தகாடியுண்டு, ஆதகயால் நரகங்கள் இருபத்பைட்டுக் தகாடி என்பர்.
இத்ைதகய இருபத்பைட்டுக் தகாடி நரகங்களிலும் ஒவ்பவான்றும் ஐதயந்துப் பிரைான ஸ்ைானங்களாக
ரவுரவம் முைல் அர்வசரம்
ீ
இறுைியாக முக்கிய ஸ்ைானங்கள் நூற்றுநாற்பது தகாடி இந்ை நரகங்களிதல
பாவிகள் பதை பதைப்பார்கள். அவரவர்கள் கர்ம நாசமதையும் வதரயில் நானாவிை உபாதைகதள
அனுபவிப்பைில் மனஞ்சகியாமல் இங்கும் அங்கும் ஓடியதலவார்கள். அவர்கள் கர்மத்துக்கு ஏற்ப

இயமதூைர்கள் அவர்களது கால் தககதள உறுைியாக பிடித்துக் பகாண்டு பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பு
சங்கிலிகளில் கட்டி பபருமரத்ைின் உயர்ந்ை கிதளகளில் தூக்கி முழு பலத்துைன் ஊசலாட்டுவைால்
அவர்கள் பத்துக்காை தூரத்துக்கும் குதேயாமல் ஒவ்பவாருபுேமும் தபாயும் ைிரும்பியும்
மூர்ச்தசயதைவார்கள், இதுவுமின்ேி இரும்புபாதேகதள அவர்களுதையகால் தககளில் கட்டிச் சுமக்க
பசய்வார்கள் அப்தபாது அடிக்கடித் ைாங்கள் பசய்ை பாவச் பசயல்கதள எண்ணிப் பரிைவிப்பார்கள். எரிந்து
பகாண்டிருக்கும் அங்குசத்ைாலும் இரும்புத் ைண்ைங்களாலும் உைல் முழுவதும் நறுக்குவார்கள். பிேகு
பநருப்புப் தபாலச் சுடும்படியான ஒரு வதகப் பபாடிதயத் தைகத்ைில் பூசுவார்கள் அைனால் பின்னவதகப்
பபாடிதயத் தைகத்ைில் பூசுவார்கள் அைனால் பின்னதைகமதைவார்கள். மீ ண்டும் அப்பாவிகளின்

அவயவங்கதளத் ைனித்ைனியாகக் பகாய்து காய்ச்சியுள்ள இரும்புக் கூைாரங்களில் புரட்டுவார்கள்.
மலகூபங்களிலும் கிருமி கூபங்களிலும் தமதைக் கிணற்ேிலும் உைிரவாவிகளிலும் கிருமிகளும் இரும்பு
துண்ைங்கதளயுதைய காகங்களும் அவர்கதளப் புசிக்கும் நாய்கள் ஓநாய்கள் புலிகள் பயங்கரமான சிங்கம்
முைலிய மிருகங்கள் பலவிைமாகக் கடித்துத் துன்புறுத்தும் பிேகு அங்காரராசிபயன்னும் நரகத்ைில்
அவர்கதள மீ ன் தபாலச் சதமப்பார்கள். பசக்கில் எண்பணய் ஆட்டுவது தபாலச் சக்கிரகம் என்னும்
நரகத்ைில் இவர்கதளப் தபாட்டுத் ைிருப்பி உருண்தையாக்குவார்கள். மீ ண்டும் அவ்வுருண்தைதய மிகவும்
சுடுதகயுதைய இருப்புச்சட்டியிற்தபாட்டு வறுப்பார்கள். அைன் பின்னர் பகாைித்துக் பகாண்டிருக்கும்
எண்பணயில் தபாடுவார்கள். அசத்ைிய வார்த்தைகள் பசான்னவனுதைய நாக்தக அதநகம் துண்டுகளாகக்
பகாய்து பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்புச் சலாதகயால் நாவிலும் மார்பிலும் குத்துவார்கள். பபாய் நூல்கதளப்
பழக்குவித்ைவனுதைய நாதவ சுடுகின்ேன. சூட்டுக் தகாலினால் பலவிைமாகத் ைண்டிப்பார்கள். ைாய்,
ைந்தை, குரு முைலிய பபரிதயாதர பயமுறுத்ைிய பாவிகளது மூக்தக வஜ்ஜிர மூக்குகதளயுதை நீர்
அட்தைகதளக் குத்ைவிட்டு பநருப்புப் பபாடிகதள அவர்கள் உைல் முழுவதும் பூசித்ைகித்து பகாைிக்கும்
எண்பணதய முகத்ைில் ஒழுக்கி அதநகவிைமான ஆயுைங்களால் அடித்து மலமூத்ைிரக் குழிகளில்
ைள்ளிவிடுவார்கள். சிலதர விதரவில் துண்டு பசய்யத்ைக்க கிரகசநரகத்ைில் இடுவார்கள். அப்தபாதை அைில்
இருக்கும் அரங்கள் அவர்கள் விதனக்தகற்ப துண்டு துண்ைாகச் பசய்து ைங்கள் மாமிசத்தைத் ைாங்கதள

புசித்து, ைங்கள் உைிரத்தைதய பானஞ் பசய்வார்கள். அைிைி முைலாதனாருக்கு அன்னாபானாைிகள்
உைவாமல் ைன்வதரக்கும் குடும்ப சகிைமாய்ப் தபாஷதண பசய்து பகாண்ை பாவிகதள வாளினால்
கரும்தபத் துண்டிப்பது தபாலத் துண்டித்து அசிைாலவனம் என்ே நரக விதசஷத்ைில் இட்டு ஊசிகளால்
உைல் முழுதும் குத்ைி எரிந்து பகாண்டிருக்கும் சூலத்ைின் முதனயில் ஏற்ேிப்பல விைமாகக்
கஷ்ைப்படுத்துவார்கள், பின்னர் நிகுச்வாசம் என்ே நரகத்ைில் வழ்த்ைி
ீ
சுவாசமும் விைபவாட்ைாமல்

தவத்ைிருப்பார்கள். அப்பபாழுது பாவிகள் இேக்கமாட்ைார்கள். யாைனா தைகமானது துன்பம் அனுபவிக்கவும்
சுகம் அனுபவிக்கவும் பாத்ைிரமாக இருக்குதமயன்ேி, துண்ைந்துண்ைமாக பவட்டினாலும் பபாடியாக
சூரணித்ைாலும் பமாத்ைமாக அதரத்ைாலும் அழியும் ைன்தமயுதையைன்று.
பிேகு அவர்கதள எடுத்துப் பிரக்தஞ வரச்பசய்து வாலுகரவிைனம் என்ே நரகத்ைில் சிேிது காலம் இருக்க
தவத்து, அைற்குப் பிேகு கனவான்களும் விழுந்து கிைந்து துன்பமதையும் இரவுரவம் என்னும்
மகாநரகத்ைில் வழ்த்ைி,
ீ
அப்பாவிகள் துக்கமதையும் படிப் பலவிை வாதைகதளச் பசய்து அவர்களது பாைம்,
முகம், குய்யம் விழி கழுத்து, மார்பு, ைதல முைலிய அவயவங்களில் பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பு
முதனகதளக் பகாண்டு குத்ைி அடிக்கடி பநருப்புக்குச் சமானமான சுடுதகயதைய மணலி ல் வழ்த்ைி
ீ
உருட்டி எடுத்து பகாைித்துக் பகாண்டிருக்கும் அரக்குக் கூைாரத்ைிலிடுவார்கள். பரைார சங்கமம்

பசய்ைவர்கதள, இயமதூைர்கள் அதழத்து, பூர்வத்ைில் அவன் அவணந்ை பபண் வடிவமாகதவ எஃகினால்
பசய்யப்பட்டுப் பழுக்கக்காய்ச்சியப் பதுதமதய முன்னம் இவதள ஆலிங்கனம் பசய்து பகாள்! என்று
அதணயச் பசய்வார்கள். அதுதபாலதவ அன்னிய புருஷதண அதணந்ை ஸ்ைிரீதயயும் அதழத்து அந்ை
ஆைவன் உருவம் தபாலதவ எஃகினால் பசய்து பதுதமதய பழுக்கக் காய்ச்சி அவதள அந்ைப் பதுதமதய
அதணத்து பகாள்ளச் பசய்வார்கள். அவள் அந்ை உபாதைதய சகிக்காமல் இங்கும் அங்கும் ஓை
இமயதூைர்கள் அவதளப் பிடித்து வந்து, நீ உன் கணவதன வஞ்சித்துப் பிேர் புருஷதன இச்சித்ைாய்
அல்லவா? இப்தபாதும் அவதன கட்டியதணந்து பகாள் என்று அதணந்து பகாள்ளச் பசய்து பிேகு அவதள
இருப்புப் பாத்ைிரத்ைிதல ஏற்ேித் ைீயிட்டு எரிப்பார்கள். தவறு சிலபாவிகதள உரலிலிட்டு பபாடியாக இடித்து
அந்கரமான கிணறுகளில் வழ்த்துவார்கள்.
ீ
அங்கிருக்கும் கிருமிகள் அவர்கதளப் பலவிைமாக துதளக்கும்
அைன் பின்னர் க்ஷராகூபத்ைில் ைள்ளுவார்கள் மீ ண்டும் அவர்கதள அனந்ைமாகத் துன்புறுத்ைி அவர்கள்

சகிக்காமல் ஓடும்தபாது கட்டிக் பகாண்டு வந்து வழ்த்துவார்கள்.
ீ
அவமானிகள் துன்மார்க்கர்கள் தசரர்கள்
ஒருவர் கீ ர்த்ைிதயக் பகடுத்ைவர்கள் முைலாதனாதர, நரகவிதசஷங்கதளச் சிேப்பாக அனுபவக்கச்
ீ
பசய்து
இரும்புச் சங்கிலிகளால் கட்டி மஹாஜ்வாலம் என்னும் நரகத்ைில் கிருமியாைி ஜந்துக்களால் பலவிைமான
துக்கங்கதளபயல்லாம் அனுபவிக்கச் பசய்து அவர்கள் உயிர் வருந்ை எண்பணய்க் பகாப்பதரகளில் ஏற்ேி
எரித்து மகா உப்பு மிகுந்ை நீ தரக் குடிக்கச் பசய்து, அவர்கள் பாவம் ஒழியும் வதரயிலும் முள்மயமான
பாதேக் கற்களிலிட்டுச் சந்ைனம் அதரப்பதுதபால அதரப்பார்கள். அப்பபாழுது அவர்களுதையத்
தைகங்களிலிருந்து நசுங்கி விழுந்ை துண்டுகளில் தைான்ேிய புழுக்கள் அவர்கதளப் பற்பலவிைமாகக்
கடித்துத் துன்புறுத்தும் பிேகு துர்க்கந்ைம் மிகுந்ை மாமிச ராசியாகிய நரகத்ைில் வழ்ந்துவார்கள்.
ீ
அைன் பிேகு மதலப்பாதேகதள அடித்தும் மீ ண்டும் அதைாமுகமாகவும் ஊர்த்துவ பாைமாகவும்
அப்பாவிகதள நிறுத்ைி அடியில் அக்கினிதயக் பகாளுத்ைியும் பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்புக் குண்டுகதள
விழுங்கச் பசய்தும், விழுங்காவிட்ைால் உலக்தகயால் இடித்துவாயினுள்தள புகுத்ைியும்
துன்புறுத்துவார்கள். சிவபபருமானுதைய ைிருக்தகாயில் புஷ்பவனம் ைைாகம் கிணறு முைலியவற்ேிற்கும்
நல்தவைியரின் வட்டுக்கும்
ீ
உபத்ைிரவம் உண்டுபண்ணி அவ்விைங்கதள அபகரித்துக் பகாண்டு ைங்கள்
உபதயாகமாக ஸ்நானம் பானம் அப்பியங்கனம் பசய்து பகாண்டிருந்ை பாவிகள், அதநகவிை தகாரமான
கரும்பாதல தபான்ே நரகங்கதள அதைந்து பிரளய காலம் வதரயில் தகாரமான நரகதவைதனதய
அனுபவித்துக் பகாண்டிருப்பார்கள். பபரிதயார்கதள நிந்ைதன பசய்யும்தபாது ரசித்துக் தகட்டுக்

பகாண்டிருந்ைவனுதைய காதுகளில் உஷ்ணதமேிய இரும்பு முதேகதள அடித்து இேக்கி, ஈயம் முைலிய
உதலாகங்கதள உருக்கி அவனது காைில் வார்த்து, அதநகவிைமானத் துன்பங்கதள அனுபவிக்கச்
பசய்வார்கள். பரஸ்ைிரீகதள விரும்பி அவர்கதளப் பபறுைல் அசாத்ைியபமன்று தககளால் சமயத்ைில்
ஸ்பரிசித்ைல் முைலியவற்தேச் பசய்ைவர்கள் அக்கினிமயமான இரும்புப் பபாடிகதளக் தகயில் ைாங்கி
க்ஷõராைிகளால் உைல் முழுவதும் பூசப்பபற்று பலவிை யாைனா ஸ்ைானங்களில் பலவிைமான
கஷ்ைங்கதள அனுபவித்து வருந்துவார்கள். ைாய் ைந்தையதரக் தகயால் அடித்தும், காலால் உதைத்தும்,

கண்ணால் பயமுறுத்ைியும் துன்புேச் பசய்ைவர்களும் பரஸ்ைிரீகதளக் காமதூரத்ைால் பார்த்ைவர்களுமான
பாவிகளில் விழிகளில் பநருப்பு மயமான ஊசிகளால் குத்ைி க்ஷ õராைிகதள உைல் முழுவதும் பூசி
முதேதய அதநக நரகங்களில் அதநகவிைமான உபாதைகதள அனுபவிக்கச் பசய்வார்கள். தைவர், குரு,
அக்கினி, பிராமணர் முைலிதயாருக்குச் சமர்ப்பணம் பசய்யாமல் முதே ைவேிப் புசித்ைவனும்
ைீவிதனயாளனுமான பாபியின் ைாதவயும் முகத்தையும் காய்ச்சிய இரும்புச் சலாதக முைலியவற்ோல்

குத்துவார்கள். சிவபபருமானுதையத் ைிருநந்ைவனத்ைிலுள்ள மலதரத் ைிருடிக் பகாண்டு தபாய் ைதலயிற்
சூடிக் பகாண்ைவர் சிரத்தையும் நாதவயும் அதநகம் இருப்பு முதனகளால் குத்ைி க்ஷõராைிகதளப் பூசி
சகல தவைதனகதளயும் அக்கினிதயயும் சிவபபருமாதனயும் சாஸ்வைமான மனுவாைி ைர்ம
சாஸ்ைிரங்கதளயும் நிந்ைித்ைவர்களுதைய மார்பு, கழுத்து, நாக்கு, பற்சந்துகள், ைவதை, உைடு, சிரம் முைலிய
அவயவங்களில் அக்கினி வர்ணமான முத்ைதலயுதைய இரும்பு முதளகதள தவத்து இருப்புத்
ைண்ைங்களால் தமதல அடித்து இேக்குவார்கள். பிேகு எரிந்து பகாண்டு இருக்கும் க்ஷõரத்ைாற் பூசி,உைல்
முழுவதும் கித்ைிரவதைகள் பசய்து எல்லா நரகங்களிலும் எல்லாம் துன்பங்கதளயும் அனுபவிக்கச்
பசய்வார்கள். அன்னியருதைய பபாருதளத் ைிருடியவனும் பிராமணனுதைய பபாருதளயும்
சிவபபருமானுதைய தகமுஷ்டிகளாலும் கால்களாலும் இடிக்கப்பட்டும் உதைக்கப்பட்டும் ைத்ைமது தக

கால்களில் உண்ைாகிய அைிக கஷ்ைமான துன்பமாகிய நரக வாைதனகதள நுகர்வார்கள். சிவாலயத்ைிற்கு
அருகிலும் நந்ைவனத்ைிற்கு அருகிலும் மலமூத்ைிர விசர்ஜனஞ் பசய்ை பாவிகள் இரும்பு உலக்தககளால்
ைங்கள் சிசின விருஷணங்கதளப் பபாடிக்கப்பட்டு இரும்பு ஊசிகளால் குத்ைப்பட்டு க்ஷõரம்பூசப் பபற்றுக்
காய்ந்ைிருக்கிே எண்பணதய அவ்விரண்டு இைங்களிலும் ஊற்ேப்பபறுவார்கள். மனதுக்கு விருப்பம்
உண்ைாக தவண்டும் என்னும் இச்தசதய காரணமாக ஜனங்கள் பாவங்கதளச் பசய்து அவற்ோல்
விதளந்ை நரக தவைதனக்கு ஆளாகிோர்கள் பபாருள் இருந்தும் உதலாபத்ைால் ைானஞ் பசய்யாமலும்
அைிகக் கஷ்ைப்பட்டுவந்து ைன் வ ீட்தை அதைந்ை அைிைிதய அவமைித்தும் இருப்பவன் மனம் வாக்கு
காயங்களுக்கும் பபாருந்ைாை பபருங்கஷ்ைமான நரகத்தை அதைவான் சுவானங்களுக்கும் காகங்களுக்கும்
பலியிைாமல் அன்னத்தைப் புசித்ைவனுதைய முகமானது வஜ்ஜிரத்ைால் விகாரமதையச் பசய்யப்பட்டு
பலவிைமான புழுக்களாலும், இரும்புத் துண்டுகளாகிய மூக்கிதனயுதைய காகங்களாலும் பக்ஷிக்கப்பட்டும்
பலவிை உபத்ைிரவத்துைன் வருந்துவான். சுநகத்துக்குப் பலியிடும் தபாது,
ச்யாமஸ்சச் பவ ச்தசவ யமமார்க்காறுதராை பகௌபயன
ஸ்வஸ்ைாப்யாம் ப்ரயச்யாமி பைௌக்ருண்ஹீ ைமிமம் பலிம்
(யமமார்க்கத்தைத் ைதை பசய்யும் ஸ்யாமம், சபளம் என்று இரண்டு சுநகங்களின் நிமித்ைமாகப் பலிதய
பகாடுக்கிதேன். அந்ைப் பலிதய அவ்விரண்டும் கிரகிக்குமாக) என்று பசால்லிக் பகாண்டு பலியிை
தவண்டும். வாயஸத்துக்குப் பலியிடும்தபாது
ஐந்த்ர வாருண வாயவ்ய யாம்பாதநர் ருைவாயஸா
வாயஸா புண்யகர்மான ஸ்தைதமக்ருண ஹந்த்விமம்பலிம்
(ஐந்ைிரம் வாருணம் வாயவ்யம் யாம்யம் என்னும் பபயருைன் கதேந்து பகாண்டிருக்கும் புண்ணிய
கர்மங்கதளச் பசய்ை வாயஸங்கள் யான் பகாடுக்கும் பலிதய கிரகிக்குமாக என்று பசால்லிக் பகாண்டு
பலியிை தவண்டும். பிரயத்ைன பூர்வமாக சிவமூல மந்ைிரங்களால் சிவபபருமாதன ஆராைித்துப் பிேகு
விைிப்படி அக்கினி காரியம் முடித்து, அைன் பிேகு பலிதயக் பகாடுத்ைவர்கள் இயம ைண்ைதனதயப்
பபேமாட்ைார்கள். அவர்கள் பசார்க்க பைவிதய அதைவார்கள். ஆதகயால் நாள் தைாறும் பூமியில் நான்கு
முதலகதளயுதைய மண்ைலத்தைச் பசய்து அந்ை மண்ைலத்தைக் கந்ை புஷ்ப தூப ைீபங்களால் பூசித்து
ஈஸான ைிக்கில் ைன்வந்ைிரீக்கும் கிழக்கில் இந்ைிரனுக்கும் பைன் ைிதசயில் யமனுக்கும் தமற்கில்

வருணனுக்கும் ைக்ஷிணத்ைில் பிதுரர்க்கும் கிழக்கில் சூரியனுக்கும், பூமியில் ைாைா, விைாைா, துவாரபாலகர்,
சுவானங்கள், சுவபைிகள், வாயஸங்கள் முைலாதனாருக்கும் பலிதயக் பகாடுக்க தவண்டும்.
தைவர், பிதுரர், மானுைர் காணப்பைாை பிதரைத்துவமதைந்து, வாயஸரூபமாக இல்வாழ்தவாதன ஆஸ்ரயித்து
இருப்பைால் வாயஸம் முைலானவற்றுக்கும் பலியிை தவண்டியது அவசியமாகும். சுவாஹாகாரம்,

சுவைாகாரம், வஷட்காரம், ஹந்ைகாரம் என்னும் நான்கு தைனுவினுதைய ஸ்ைனங்கள், அவற்றுள்
சுவாஹாகாரம் என்னும் ஸ்ைனத்தை தைவர்களும், சுவைாகாரத்தைப் பிதுரர்களும், வஷட்காரத்தை
பூதைசுவரர் முைலிய இைர தைவர்களும், ஹந்ைகாரத்தை மாநுைரும் எப்தபாதும் பானஞ் பசய்கிோர்கள்.
ஆதகயால் மனிைன், பசுதவ சிரத்தையாக நாள்தைாறும் விைிபூர்வமாகப் பூஜிக்க தவண்டும். அவ்வாறு
பசய்பவனுக்கு அத்தைனு அக்கினி காரியத்துக்குப் பஞ்ச கவுவியங்கதளக் பகாடுக்கும் தைனுதவப்

பூஜிக்காை கிரகஸ்ைன் ைாமிசிரம்(அஞ்ஞானம்) என்ே நரகத்தை அதைவான். ஆதகயால் அவசிய மாகக்
தகாபூதஜ பசய்து பின்னர் ஒரு க்ஷணதநரமாவது அைிைியின் வருதகதய எைிர்பார்க்க தவண்டும். நாள்
ஒன்றுக்கு ஒரு கிராமத்ைில் வசிக்கும் அைிைிதயத் ைிவ்வியமான அன்னபானாைிகளுைன் ைனது சக்ைிக்கு
ஏற்ேபடித் ைன்னுைன் தபாஜனம் பசய்விக்க தவண்டும் ஒருவன் வட்டுக்கு
ீ
வந்ை அைிைி உணவின்ேிச்
பசல்வானாயின் அவ்வைிைியின் பாவம் கிரகஸ்ைதனயும் கிரகஸ்ைன் பபற்ே புண்ணியம் அைிைிதயயும்
தசரும். அைிைி பூதஜ பசய்யாமல் ஆவதலாடு ைான் மட்டும் புசித்ைவன் நரகத்ைில் இரும்புச் சங்கிலியால்
கட்ைப்பட்டு பநடுங்காலம் துன்புற்று வழ்ந்து
ீ
கிைப்பான். அப்தபாது இயமைண்ைலாளர் அவன்
மாமிசத்தைதய அறுத்து அவதன உண்ணச்பசய்தும் அவன் இரத்ைத்தைதய அவதனப் பானஞ் பசய்யச்
பசய்தும் கஷ்ைப்படுத்துவார்கள். பாவி பசிைாகங்களுைன் பலவிை நரகதவைதனதய அதைவான்.

விதசஷமான பாவத்தையும் சிேிது புண்ணியத்தையும் பசய்ைவனும், விதசஷமான புண்ணியத்தையும்
சிேிது பாவத்தையும் பசய்ைவனும் அதையும் கைிதயச் பசால்லுகிதேன். அைிகப் பாவஞ் பசய்ைவன், ைான்
பசய்ை சுவலப் புண்ணியத்ைின் பயதன முைலில் அனுபவிப்பான். அவன் புண்ணிய பயதன
அனுபவித்ைாலும் அது அவனுக்குச் சுகமாகத் தைான்ோது. அவன் புண்ணியம் குதேயக் குதேயச் சுகமும்
குதேந்து பாவ அனுபவம் பின்னர் விதரவில் சம்பவிக்கும். உபவாசம் இருந்து மகா புண்ணியங்கதளச்
பசய்ை இல்வாழ்தவான் ைான் பசய்ை பசாற்பப் பாவபலதன முைலில் அனுபவித்ைாலும் மகா
ைனவந்ைனுக்கு பகாஞ்சம் கஷ்ைம் அதைந்ை காலத்ைில் அதுதைான்ோைது தபாலதவ இதலசாக
அனுபவித்து, பிேகு புண்ணிய வசத்ைால் விதசஷமான சுகங்கதள அனுபவிப்பான். புண்ணிய பாவங்கள்
இரண்டும் ைம்தமச் பசய்ைவர்கள் அனுபவிக்கும்படி ஒன்று பலவாக விருத்ைியாகும்.
20. புண்ணியசாலிகள் பபறும் பைவிகள்
தவைவியாசர், ஸனத்குமார முனிவதரப் பார்த்து மாமுனிவதர! பாவிகள் பபருந்துக்கம் அனுபவித்துக்
பகாண்டு இயமபுரத்தை அதைவார்கள், என்று பசான்ன ீர்கதள? இயமதலாகத்துக்குச் பசல்தவாதரச் சுகமாகச்
பசலுத்ைத்ைக்க ைருமங்கள் இதவபயன்று கூேியருள தவண்டும்! என்று தகட்ைார், அைற்கு ஸனத்குமார
முனிவர், வியாசதர தநாக்கி, வியாசதர! அவற்தேயுஞ் பசால்லுகிதேன் நிைானமாகக் தகளுங்கள் என்று
பசால்லத் துவங்கினார். வியாசதர! சாஸ்ைிரங்கதள அைிக்கிரமித்துச் பசய்கிே அசுப கர்மங்களும்
சாஸ்ைிரயுக்ைமாக விளங்கும் சுபகர்மங்களும் பசய்ைவர்கள். அவற்ேின் பயன்கதள அனுபவித்தை
ைீரதவண்டும் ஆதகயால் சுகத்தைக் பகாடுக்கத் ைர்மங்கதளச் பசால்லுகிதேன் தகளும்.
இவ்வுலகத்ைில் சாந்ைமான மனதசாடு, ைதயயுைன் சாஸ்ைிர சம்பந்ைமான கர்மங்கதளச் பசய்பவர்கள்
யாவரும் இயமமார்க்கம் மஹா பயங்கரமாக இருப்பினும் ைாம் பசல்லும் தபாது சுகத்துைதனதய
காணப்படுவார். அத்ைதகய சுகமான வழியிதலதய இயமபுரத்தை அதைவார்கள். தவைியருக்குச்
பசருப்தபயாவது பாதுதகதயயாவது ைானஞ் பசய்ைவன். சிேந்ைபவாரு குைிதரயில் ஏேிச் சுகமாக
யமபுரத்தை அதைவான். பிராமணருக்குப் பக்ைி சிரத்தையுைன் குதைதயத் ைானஞ் பசய்ைவன் பட்டுக்குதை
பிடித்துக் பகாண்டும் இயமமார்க்கத்தைக் கைப்பான். பல்லாக்குத் ைானஞ் பசய்ைவன் ைிவ்வியமான
இரைத்ைில் ஏேிக்பகாண்டு இயமமார்க்கத்தைத் ைாண்டுவான். கட்டில் முைலிய படுக்தககதளத் ைானஞ்
பசய்ைவன் சுகமாக யமமார்க்கத்தைத் ைாண்டுவான். வைிகளில்
ீ
மரங்கதள தவத்து வளர்த்ைவனும்
நந்ைவனங்கதள உண்டு பண்ணினவனும் தைாப்புகள் தவத்து நிழல் உண்ைாக்கியவனும் புஷ்ப

விமானங்களில் ஏேி இயம மார்க்கத்தை கைந்து யமபுரத்தை அதைவான். தைவாலயங்கதளயும் அநாை
மண்ைபங்கதளயும் சத்ைிரங்கதளயும் முனிவர்களுதைய ஆசிரமங்கதளயும் பசவ்தவயாகச்
பசய்வித்ைவர்களும், தைவர் அக்கினி, குரு பிராமணர்,ைாய் ைந்தையர் முைலாதனாதர நாள்தைாறும்
பூஜித்ைவர்களும் ைாம் விரும்பியவதகயில் சுகமாக இயமமார்க்கத்தைக் கைந்து பசல்வார்கள். சத்ைிரஞ்
சாவடிகள் கட்டுவித்து விழச்பசல்தவாதர ஆைரித்ைவர்கள் சிேிதும் துன்பம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக இயம

வழிதயத் ைாண்டுவார்கள் மந்ைிர உபதைசம் பசய்ை குருவுக்குப் பக்ைிதயாடு பணிவிதை பசய்துவந்ைவன்
இயமமார்க்கத்ைில் ைாம் விரும்பியபடித் ைிவ்வியமான தைாப்பு, குளம் பூந்தைாட்ைம் முைலியன விளங்கச்
சந்தைாஷத்துைன் தபாவான். தநாயுற்றுத் துக்கத்துைன் ைன் வடு
ீ வந்ை தசர்ந்ை ஒருவதன ஆைரித்ைவனும்
மருந்து முைலியவற்ோல் அவதனக் குணப்படுத்ைியவனும் சுகத்தைாடு இயமமார்க்கத்தைக் கைப்பான்.
தவைியருக்குக் தகாைானம் பசய்ைவனும் தவைியர்கதள அன்னபானைிகளால் ைிருப்ைி பசய்ைவனும் இயம

மார்க்கம் முழுவைிலும் ைன் இஷ்ை காமியங்கதள அனுபிவித்துக் பகாண்தை பசல்வான். தவைியனுதைய
கால்கதளச் சுத்ைஜலத்ைால் கழுவிப் புனிைஞ் பசய்ைவர்கள் குளிர்ந்ை பூஞ்தசாதலகள் வழியாகக்
குைிதரயின் மீ த ைேி இயமவழிதயக் கைப்பார்கள். தவைியருதைய கால்கதளக் கழுவி, வஸ்ைிரங்களால்
துதைத்து அன்னபானாைிகதள அளித்து உபசாரஞ் பசய்ைவன் சந்தைாஷமாக இயமமார்க்கத்தைத் ைாண்டி
இயமனால் மரியாதை பசய்யப் பபறுவான். நவரத்ைினங்கதளயும் சுவர்ணத்தையும் அந்ைதணாத்ைமருக்குத்
ைானம் பசய்ைவர்கள். கஷ்ைமான வழி முழுவதும் சுகமாகத் ைாண்டிச் பசல்வார்கள். பவள்ளியால் பசய்ை
ரிஷபத்தைத் ைானஞ் பசய்ைவன் ைிவ்வியமான வாகனங்களில் ஏேிச் பசல்வான். பூமிைானஞ் பசய்ைவன்
அருதமயான வழியில் தபாவான். இவ்வாறு நல்ல சவுக்கியத்துைன் பசன்று யமைரிசனம் பசய்து சுவர்க்க
தபாகங்கதள அனுபவித்துக் பகாண்டிருப்பார்கள். முன்பு பசால்லி வந்ை எல்லாத் ைானங்களிலும்
அன்னைானதம சிேந்ைது. ஏபனன்ோல் அப்தபாதை பிரீைிதயயும் ைிருப்ைிதயயும் உண்டு

பசய்யவல்லதும்மதனாகரமானதும் உைலுக்கு வலிதமயும் புத்ைி விருத்ைிதயயும் உண்ைாக்கத் ைக்கதும்
அதுதவயாகும்.
ஆதகயால் வியாச முனிவதர! அன்னைானத்துக்கு ஈைானைானம் உலகத்ைில் தவபோன்றும் இல்தல,
அன்னத்ைினாதலதய பூைங்கள் எல்லாம் ஜீவிக்கின்ேன அன்னமில்தலபயன்ோல் சகல பூைங்களும்
அழியும். உைிரம், மாமிசம், நிணம், சுக்கிலம், முைலியன அன்னத்ைாதலதய பபருகுகின்ேன அன்னத்ைால்
உண்ைான சுக்கிலத்ைினாதலதய பூைங்கள் உண்ைாகின்ேன. இத்ைியாைி நியாயங்களால் சராசரப் பிரபஞ்சம்
முழுவதும் அன்னமயமாகதவ விளங்கும். அன்னமின்ேிப் பசியாக இருப்பவர்களுக்கு பபான், இரத்ைினங்கள்,
குைிதரகள், யாதனகள், ஸ்ைிரீகள் பகாடுத்ைாலும் ஆனந்ைம் உண்ைாகாது. வயிற்ேில் இருப்தபாரும்

பிேந்ைவர்களும் பாலர்களும் வாலிபர்களும் விருத்ைர்களும் தைவர்களும் அசுரர்களும் ஆகாரத்தைதய
தகாருகிோர்கள். எல்லா தநாய்கதளயும் விைப் பசிதநாதய சிேந்து முற்பட்டுள்ளது. பசியாகிய வியாைி
அன்னமாகிய மருந்ைால் நசிக்கிேது. பசிக்குச் சமமான வியாைியும் துக்கமும் கிதையாது தநாயற்று
இருப்பது தபான்ே சவுக்கியமும் குதராைத்தைப் தபான்ே சத்துருவும் கிதையாது. அன்னைானத்ைினால்
உண்ைாகும் புண்ணியம் அளவிட்டுச் பசால்ல முடியாைது. பசியாகிய அக்கினியால் ைகிக்கப்பட்டுப்
பிராணிகள்யாவும் இேக்க தவண்டியதுைான். ஆதகயால் அன்னத்தை பகாடுத்ைவதன பிராணத்தைக்
பகாடுத்ைவன். பிராணதனக் பகாடுத்ைவன். எல்லாவற்தேயும் பகாடுத்ைவனாகிோன். ஆதகயால்
அன்னைானம் பசய்ைவன் ைானங்கள் எல்லாவற்தேயுஞ் பசய்ை பயதன அதைவான். ஒருவனுதைய
அன்னத்தைப் புசித்துச் சீவித்துத் ைர்ம மார்க்கத்ைில் நைப்பவன் சம்பாைித்ை ைர்மத்ைில் பாைிைர்மம் அன்னம்
அளித்ைவனுக்கும் பாைிைருமம் அதைச் பசய்ைவனுக்கும் சித்ைிக்கும் என்று அேநூல்கள் பசால்லுகின்ேன.
மூவுலகிலுள்ள இரத்ைினங்கள், ஸ்ைிரீகள், வாகனங்கள் முைலிய சிேப்பான பபாருள்கள் யாவும் அன்ன
ைாைாவுக்கு இவ்வுலகத்ைிதலதய தககூடும், அேம், பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்ே நால்வதக
புருஷார்த்ைங்கதளயும் அதைவைற்குத் தைகதம முக்கிய சாைனம் அன்னதம பிரமம்; அன்னதம விஷ்ணு,
அன்னதம சிவம், ஆதகயால் அன்னைானத்தைப் தபான்ே சிேந்ை ைானம் மூவுலகிலும் முக்காலத்ைிலும்
கிதையாது. ைிரிதலாகங்களுக்கும் ஜலதம பிராணமயம் அது புனிைமானது. அமிர்ைமானது எல்லா
ரசங்களுக்கும் பிராண பூைமானது. ஒருவன் எல்லா பாவங்கதளயும் பசய்ைவனாயினும் பின்னர்
அன்னபானாைிகதளத் ைானஞ் பசய்வானாயின் அவன் பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஸ்வர்கதலாகத்துக்குப்
தபாவான். அன்ன ைானம், பான ைானம், தகாைானம், வஸ்ைிரைானம், படுக்தக ைானம், குதைைானம், ஆைன
ைானம், பாதுகாைானம் என்ே எட்டும் பிதரை தலாகத்ைில் சிேந்ை பயதனயளிக்கும் ைானங்கள் என்று

பசால்லப்படும்; இதவ தபான்ே விதசஷ ைானங்கள் இயமபுரத்ைில் சுகத்தை அனுபவிக்கத்ைக்க பயனளிக்க
வல்லதவயாகவும் உள்ளன என்று கூேினார். ஸனத்குமார முனிவர், அவதர வியாசர் தநாக்கி, மகா
ஞானிதய! அந்ைப் பிதரை தலாகம் மகாக் கஷ்ைமானது. அத்ைதகய தலாகத்ைில் சுகத்தை அதைய
தவண்டியவர்கள் தமதல பசான்ன சிேந்ை ைானங்கதளச் பசய்து அப்பபருங் கஷ்ைங்களிலிருந்து நீங்குவர்

என்பதைக் தகட்டு மிகவும் அஞ்சுகிதேன். ஆதகயால் சுகமானது எைனால் உண்ைாகுதமா அதை எனக்குப்
தபாைித்ைருள தவண்டும்! என்ோர். அைற்கு ஸனத்குமார முனிவர் பசால்லுகிோர்.
வியாசதர நீர் ஆச்சரியகரமான விஷயத்தைக் தகட்டு விட்டீர்! நீர் விரும்பியபடி அைற்கும் நான் பைில்
பசால்லுகிதேன். எவன் எத்ைதகய கர்மத்ைால் எத்ைதகய கைிதய அதைகிோதனா அக்கர்மத்ைால் அவன்
அக்கைிதயதய மரணமதைந்ை பிேகும் அனுபவிப்பான், ைவஞ் பசய்வைால், சுவர்க்கம் கீ ர்த்ைி ஆயுள்
விருத்ைி, மகிழ்ச்சி, தகாபம், ஞானம், விஞ்ஞானம் ஆதராக்கியம் அழகு, சவுக்கியம்; சுகம் முைலியன
தககூடும். ைவம் பசய்யாைவர்களுக்கு உயர்கைியாகிய சிவதலாகம் சம்பவிக்காது. ைவஞ் பசய்வைால்
சுவர்க்காைி பைவிகள், கஷ்ை சாத்ைியமான ஞானம் அைிதுர்லபமான சிவதலாக பைவி, பாவநாசம் முைலிய
யாவும் சுலபமாக கிதைக்கக் கூடும். அரும்பபரும் கஷ்ைத்ைால் அதையக் கூடிய பசல்வமும் சகலரும்
மைிக்கத்ைக்க மைிப்பும் ைவத்ைாதலதய கிதைக்கத் ைக்கதவ , உலகத்ைில் ைானஞ் பசய்வைால்
பசய்ைவனுக்குச் சரியாக நைத்ைியவன் ஆயுள் விருத்ைிதய அதைவான். அஹிம்தசயால் வலிதமயும்
ைிவ்விய ரூபமும் உண்ைாகும். சிவ ைீ øக்ஷயால் நற்குடிப் பிேப்பு உண்ைாகும். பழங்கள் கிழங்குகதள
புசிப்பைால் அரசுரிதம தகககூடும் . இதலகதளப் புசித்துத் ைவஞ்பசய்ைவர்களுக்குச் சுவர்க்கம் தககூடும்.
பாதலப் பருகித் ைவஞ் பசய்ைவர்களுக்கு உயர் பைவி சித்ைிக்கும். குருவுக்குப் பணிவிதை பசய்ைவன்

விதசஷ வித்ைியாவனாவான். சிரார்த்ைாைிகளால் பிதுர்த் தைவர்கதளத் ைிருப்ைி பசய்பவனுக்குச் சந்ைைி
விருத்ைி அதையும். ராகைீøக்ஷ பசய்து பகாண்ைவர்களுக்குப் பசுக்கள் அபிவிருத்ைியாகும். புல்
முைலியவற்தேப் புசித்துத் ைவஞ் பசய்ைவன் சுவர்க்கம் அதைவான். காதல உச்சி மாதலகளில்
முதேப்படி ஸ்நானஞ் பசய்யும் நியைியுதையவனுக்கு ஸ்ைிரீ லாபம் உண்ைாகும் வாயு பக்ஷணம் பசய்து
பகாண்டுத் ைவத்ைில் இருப்பவனுக்கு யாகபலன் சம்பவிக்கும். காதல உச்சி மாதலகளில் ஜபம்
பசய்ைவனுக்கு நித்ைிய ஸ்நானம் பசய்ை பயனுண்ைாகும் மவுனமாகத் ைியானம் பசய்தவானுக்கு இராஜ்ய
சம்பத்து உண்ைாகும். அன்னத்தை பவறுத்து ைவஞ் பசய்பவனுக்குச் சுவர்க்க பைவி சித்ைிக்கும், நில மிதச
படுத்து (ஸ்ைண்ைலசாயி) ைவஞ் பசய்தவானுக்கு ைிவ்வியமான வாகனமும் நல்ல வடுகளும்
ீ
தககூடும்.
மரவுரி உடுத்துதவாருக்குத் ைிவ்வியமான பட்டு வஸ்ைிரங்கள் உண்ைாகும் படுக்தக ஆசனம்

முைலியவற்தேத் ைவசிக்குத் ைானம் பசய்ைவனுக்கும் நியைியாகி, அக்கினி காரியஞ் பசய்ைவனுக்கும்
பிரமதலாகம் தககூடும் மதுரம் முைலிய அறுசுதவகதள பவறுத்ைவர்களுக்குச் சம்பத்துகள் உண்ைாகும்.
மாமிச பக்ஷணத்தை விட்ைவனுதைய புத்ைிரர் முைலானவர்கள் ஆயுள்விருத்ைி அதைவார்கள்.
உையகாலத்ைில் விழித்துக்பகாண்டு இருப்பவன் இராஜ்யாைி காரியாவான் சத்ைியவானாக இருப்பவன்
தைவர்களுக்குப் பிரியவானாவான் எந்ைப் பபாருதளயாவது ைானஞ் பசய்ைவன் கீ ர்த்ைிதய அதைவான்.
ஜீவஹிம்தசதய ஒரு காலத்ைிலும் பசய்யாைவன் ஆதராக்கியத்தை அதைவான் தவ ைியர் பக்ைிதய
உதையவன் பபரிய ராஜ்ஜியத்தை அதைவான். அல்லது தவைிய வமிசத்ைில் தைான்ேி நல்ல
நைத்தைதயாடு விளங்குவான். சுத்ை ஜலத்தை நல்ல தவனிற்காலத்ைில் ைானஞ் பசய்ைவனுக்கு
இஷ்ைகாமியங்கள் தககூடும். சமஸ்ைபூைங்களிைத்தும் பச்சாைாபமுதையவன் சகல துக்கங்கதளயும்

ஒழிவான், தவைபக்ைி பசய்பவன் அகண்ை ராஜ்யாைி பத்ைியத்தையாவது தைவபைவிதயயாவது அதைவான்.
ைீப ைானஞ் பசய்ைவன் பிரபுவாகி, தநத்ைிர வியாைிதய ஒரு காலத்ைிலும் அதையமாட்ைான். சர்தவஸ்வர
ஞானப் பிரைிபாகமான சாஸ்ைிரங்கதளத் ைானஞ் பசய்ைவன் விதசஷ ஞானியாவான் .
கந்ைபுஷ்ப சந்ைனாைிகதளத் ைானஞ் பசய்ைவன் கீ ர்த்ைிதய அதைவான். வானப்பிரஸ்ை ஆச்சிரமத்தை
தமற்பகாண்டு சதைமுடிமுைலியவற்தே வளர்த்ைவன். சிதரஷ்ைமான சந்ைானத்தை அதைவான். உபவாசம்
இருத்ைல், சிவைீ øக்ஷ ைரித்ைல், சிவார்ச்சதன பசய்ைல் முைலிய கர்மங்களில் இருந்ைவர்கள் யுத்ை பூமியில்
உயிர் இழந்து வரசுவர்க்கமதைதவார்
ீ
தபால அந்ைப் பைவியில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் வற்ேிருப்பார்கள்
ீ
தவதைாக்ைப்படி சத்பாத்ைிரனுக்குத் ைனது கன்னிதகதய ைானஞ் பசய்து பணி மகளிர் ைாசர்கள், பூமி, பபான்,
அசுவம் முைலியவற்தே ஸ்ைிரீ ைனமாகக் பகாடுத்ைவன் உத்ைமமான கைிதய அதைவான். பபான்னால்
பசய்ை பகாம்பணி பூட்டிய ஆயிரம் பசுக்கதளத் ைானஞ் பசய்ைவன் தைவதலாகத்ைிலும் புகழ்ந்து தபசத்
ைக்க சிேந்ை கைிதய அதைவான். பபான் முைலியவற்ோல் நன்ோக அலங்கரித்ை காராம் பசுதவக்
கன்றுைன் ைானஞ்பசய்ைவன் ைான் விரும்பிய இஷ்ைச் சித்ைிகதளபயல்லாம் அதைவான். ஒருவன்
தகாைானம் பசய்ை பசுவானது அத்ைானவாதனயும் அவன் சந்ைைியில் வரும் ஏழுைதலமுதேயாதரயும்
ைனக்குள்ள உதராமம் ஒன்ேிற்கு ஒருவருஷம் தைவ பைவியில் இருத்ை வல்லைாகும், பபான்னால் பகாம்பும்

பவண்கலத்ைால் தைகமும். விதல உயர்ந்ை வஸ்ைிரமும் ைக்ஷிதணயும் தவத்துச் சத் பிராமணனுக்குத்
ைத்ைம் பசய்ைவன் வசுதலாகத்தைச் சுலபமாக அதைவான். ைமது விதனக்கு ஏற்ப அந்ைகாரமான நரகத்ைில்
விழுந்து பரிைவிப்பவனுக்குச் சமுத்ைிரத்தைத் ைாண்ை ஓைம் பயன்படுவதுதபால, தகாைானதம அவதனக்
கஷ்ைத்ைிலிருந்து கதரதயற்ேத்ைக்கது. கன்னிகாைானம் பசய்ைவனும் நானாவிை ைிரவியங்கதளத் ைானஞ்
பசய்ைவனும் இந்ைிரதலாகத்தை அதைவார்கள். எல்லாப் பபாருள்களும் நிதேந்துள்ள வடு
ீ முைலியவற்தே
தவைபாரகனாகிய தவைியனுக்குத் ைானம் பசய்ைவன் குைிதர முைலியவற்தேத் ைானஞ் பசய்ைவனும்

விசுதலாகத்தை அதைவார்கள் பவள்ளி, பபான் முைலியவற்தேத் ைானஞ் பசய்தவாருக்குச் சுவர்க்க பைவி
உண்ைாகும் என்று பசால்கிோர்கள். குதைகதளத் ைானஞ் பசய்தைாருக்கு நல்ல வடு
ீ கிதைக்கும். பாைரøக்ஷ
முைலியவற்தேத் ைானஞ் பசய்ைவன் விதசஷமான வாகனங்கள் கிதைக்கும் வஸ்ைிர ைானஞ் பசய்ைவன்
நல்ல அழகிதன அதைவான் கந்ைைானஞ் பசய்ைவன் ைிவ்விய தைகத்தை அதைவான். புஷ்பம், பழம்
முைலியவற்தோடு கூடிய விருக்ஷத்தை தவைியனுக்குத் ைானஞ் பசய்ைவன் நல்ல வட்தையும்
ீ
மங்தகதயயும் பசல்வத்தையும் பபறுவான். நல்ல வட்தையும்
ீ
மங்தகதயயும் பசல்வத்தையும்
பபறுவான். பக்ஷியம் அன்னம் பானம் முைலியவற்தேத் ைானஞ் பசய்ைவன், மதேவு, கட்டிக்பகாடுத்ைல்
முைலியவற்தேச் பசய்ைவன். மறு பிேவியில் விதசஷமான தபாகபாக்கியங்கதள அதைவான்.

புஷ்பமாதல, சந்ைனம், கண்ணப் பபாடி முைலியவற்தேத் ைானஞ்பசய்ைவனும் மகா ஆதராக்கியர்களாகி
நல்ல ரூபத்துைன் அரசதனப் தபான்ே சம்பத்தை அதைவான் ைானியங்கதள நிரம்பக் பகாண்ைைாய் ,
பாத்ைிரங்கள் நிதேந்ை ஒரு வட்தை
ீ
உத்ைம தவைியனுக்குத் ைானஞ் பசய்ைவன் நல்ல உத்ைியான
வனத்ைிற்குச் சமமான சிேந்ை மாளிதகதய அதைவான். பமத்தை. ைதலயதண, ைிண்டு முைலியவற்றுைன்
கூடிய கட்டிதலத் ைானஞ்பசய்ைவன் ரூபவைியும் புத்ைிரவைியுமாகிய மதனவிதய பிரயத்ைனமின்ேிப்
பபறுவான் என்று கூேினார். ஸனத்குமார முனிவதரப் பார்த்து, வியாசர் தகட்ைார்.
சுவாமி! அடிதயன் அேிந்து பகாள்ளும்படிச் சிேந்ைானங்கதளப்பற்ேிச் பசான்ன ீர்கள். ஆயினும் இவற்ேில்
முக்கியமாக அனுஷ்டிக்க தவண்டிய ைானங்கள் எதவதயா , அவற்தேத் ையவு பசய்து பசால்லதவண்டும்
என்று வியாசர் தகட்கதவ ஸனத்குமார முனிவர் கூேலானார். வியாசதர சகல பிராணிகளுக்கும் துன்பம்
உண்ைாயிருக்கும்தபாது அபயம் பகாடுத்து அருள் புரிவதும் ைன்தன வந்துயாசித்ைவனுதைய

விருப்பத்தையேிந்து அவன் விரும்பிய பபாருதள அவனுக்குத் ைானம் பசய்வதும் ைானஞ்பசய்ைவனுக்குத்
துதணயாகி நின்று அவனுக்கு உைவி பசய்ைலின் இதவதய சிேந்ைதவ இன்னும்தகளும் மைிவாணதர!
சவர்ணைானம் தகாைானம், பூைானம், கன்னிகாைானம் என்று பசால்லப்பட்ைதவ ஒருவன் பசய்ை
பாவங்கதள விலக்கத்ைக்கதவ இந்ைத் ைானங்கதளச் சத் புருஷருக்குச் பசய்யும் பட்சத்ைில் அைிகஷ்ைமான
நரகத்ைிலிருந்து நீங்குவான். உலகத்ைில் சிேந்ை பபாருதளயாவது ைன் வட்டில்
ீ
உள்ளவற்ேில் சிேந்ைைாக
மைித்ைிருக்கும் பபாருதளயாவது குணவானுக்குத் ைானம் பசய்ைால், அழியாை பைவி கிதைக்கும்
வாங்குதவானுக்கு விருப்பமான பபாருதள யதைந்து, இகதலாகத்ைிலும், பரதலாகத்ைிலும் சகல
பூைங்களுக்கும் பிரியமானவனாவான். யாசியாைவனும் தைகாபிமானம் விடுத்ைவனும் ைரித்ைிரனமாகிய

யாசகனுக்குச் சக்ைியானுசாரம் பூதஜபசய்து உைவி பசய்யாைவன் நர அைமனும் மகா பாவியுமாவான்.
சத்துருவாக இருந்ைாலும் ஆபத்து தவதளயில் ஆைரிப்பவதன புருஷன் என்று உலகில் பசால்லப்படுவான் ,
ஏதழயும் அபிமானியும் ஜீவதனாபாயம் இல்லாைவனுமாகிய ஒருவதனக் காத்து வந்ைவனும்
புருஷதனயாவான், ைரித்ைிரத்ைால் துன்பம் அதைந்ைவனும் மதனவி புத்ைிரர்கதளயுதையவனும்
நியைவிரைமுதையவனும் நாணத்ைால் யாசியாைவனுமாகவுள்ள சத்புருஷதன நல்ல ைானகாலத்ைில்
எல்லா உபசாரங்கதளாடும் உபசாரஞ் பசய்ைவன் பபரும்புகதழ உலகில் மானுைரும் தைவரும்
பபேமாட்ைார்கள். உண்தமதயச் பசால்லுதவாரும் நியாயவழியிதல ஜீவிப்தபாரும் முதேப்படி தவை
ஆராய்ச்சிதயாடும் விரைங்கதள அனுஷ்டித்ைவரும் முக்ைிமார்க்கத்தைதய விரும்பியவரும், பபருதம
கருைாமல் ைவஞ்பசய்தவாரும், பிே மகளிதரக் கூடி மகிழாைவரும் சக்ைிக்கு ஏற்பத் ைானஞ்பசய்தவாரும்
ஸ்ருைி, ஸ்மிருைி புராணங்கதள உணர்ந்ைவரும், யாகாைி காரியங்கதளச் பசய்தைாரும் ஆகிய

மகாத்மாக்களும் அவர்களது ஆசாரியர்களும் புதராஹிைர்களும் எப்தபாதும் பூஜிக்கத்ைக்கவர்கள். ஆதகயால்
ைர்மத்தைதய பசய்ய விருப்பம் ைரபகாண்டு, இவதரத் ைமது புத்ைிரர் தபாலப் பரிபாலனஞ்பசய்தவாரும்
சுபகாரிங்கதளதய பசய்தவாரும் பூஜிைர்கள் ைன்னுதைய ைர்மங்கதள நியைியாக அனுஷ்டிப்பவன்
தவைியதர எப்தபாதும் நமஸ்கரிக்க தவண்டும் தவைியதனத் ைாதயப்தபால மரியாதை
பாராட்டிப்பணிபவனுதைய பாவங்கள் அவனுதைய பக்ைியாகிய கத்ைியினாதல கழிக்கப்படும்

க்ஷத்ைிரியர்களும் உத்ைம தவைியர்கதள நமஸ்கரித்தை சிேந்ை பயதன அதையதவண்டும். தவைியரிைம்
பக்ைி தவயாமலும் பூஜியாமலும் ைிரஸ்கரித்ைவதன உலகத்ைார் நிந்ைிப்பார்கள். அவர்கள் மறுபிேவியிலும்
கஷ்ைம் அனுபவிப்பார்கள். இது அனாைியாக உள்ள ைருமம். ஆதகயால் இதை உமக்குச் பசான்தனன்
க்ஷத்ைிரியன் எப்தபாதும் மதேயவதனப் பணிய தவண்டும். தவசியன் க்ஷத்ைிரியதனயும் தவைியதனயும்
வணங்க தவண்டும். சூத்ைிரன், தவசிய, க்ஷத்ைிரிய பிராமணதர நமஸ்கரிக்க தவண்டும்

இத்ைதகயவர்ணத்ைவர்களும் தமன்தமத் ைன்தமயும் சத்ைிய குணமும் ைர்மானுஷ்ைானமும்
உள்ளவர்கதளக் குடிப்பிேப்பு தநாக்காமல் வணங்கத் ைகும் என்று ஸனத்குமாரர் கூேினார்.
வியாசர், ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி வித்தையில் தமம்பட்ைவனும் வயைில்
தமம்பட்ைவனுமாகிய இருவரில், ைானபாத்ைிரனாக உள்ளவன் யாவன்? என்னும் விஷயத்தை அடிதயனுக்கு
விளக்கியருளதவண்டும் என்று தகட்க ஸனத்குமார முனிவர் கூறுகிோர். வியாசதர! வித்தையால்
சிேந்ைவனும் வயைில் மூத்ைவனும் சிேந்ை ைான பாத்ைிரர்களாகமாட்ைார்கள். சைாசார சம்பத்தையுதைய
அந்ைதணாத்ைமதன ைானம் பபேத்ைக்கவரில் உயர்ந்ைவன் யாசித்ைவனுக்குக் பகாடுக்கும் ைானத்தைவிை
யாசியாைிருந்ை பிராமணனுதைய விருப்பத்தையேிந்து பகாடுக்கும் ைானதம சிேந்ைது அப்படி

யாசியாைிருப்பவர்களிதலயும் தைகாபிமானத்ைால் மிக்க சிரமத்தை அனுபவிப்பவதன விை விரக்ைனாக
இருப்பவன் சத்பாத்ைிரன் யுத்ைத்ைில் பபரு விருப்பமுதைய க்ஷத்ைிரியனும் யாக காரியத்ைிதலதய
மனமுதைய பிராமணனும் தைவர்கதளத் ைிருப்ைி பசய்பவர்களாவார்கள். பிராமணன் ஒரு பபாருதள
யாசித்ைலால் ைிருைன் ஊராதரத் பைாந்ைரவு பசய்வது தபால, பிேருதைய பஞ்தசந்ைிரிங்கதளத்
துன்புறுத்துகிோன். ஆனால் யாசித்ைவன் மரணத்துத்குச் சமமான துக்கத்தை அதைகிோன். அவ்வாறு
யாசித்ைவனுக்கு இல்தல என்று பசால்வது! அதைக் காட்டிலும் துக்ககரமானது பகாதையாளிதயா
ைன்னால் இயன்ே வதரயில் ைானஞ் பசய்து ைன் ஆன்மாதவ உஜ்ஜீவிக்கச் பசய்கிோன். ஜீவஹிம்தச
பசய்யாைிருப்பதை உத்ைமமான ைர்மம் குடும்பம் வருத்ைமதையும் பபாழுதும் யாசிக்கப்பைாபைன்னும்
பகாள்தகயால் துக்கமதைந்ைிருப்தபாதரக் கண்டுபிடித்து, முயற்சி பூர்வமாகத் ைானஞ்பசய்ய தவண்டும்.
எந்ை ஆட்சியில் யாசியாை விரைம் பூண்ை தவைியர் வாழ்ந்ைிருப்பார்கதளா , அந்ை அரசாட்சியில் உள்தளார்
நீறு பூத்ை பநருப்புப் தபால விளங்குவார்கள். அவர்களுதைய ைரிசனத்ைால் ைங்கள் பாவங்கதள ஒழித்து
கிருைார்த்ைர்களாக்கப்படுவார்கள். ஞானம் விஞ்ஞானம் பிரபாவம் அந்ைகரமான ைவம் தவைதவைாகம
உணர்ச்சி விரைாசரணம். சந்ைைி விருத்ைிக்காக ஸ்ைிரீசங்கமம் முைலிய பசயல்கதளயுதைய நல்ல
பிராமணர்கதளப் பிரியமான உபசாரங்களால் உத்ைமமான ைான காலங்களில் பூஜிக்க தவண்டும்.
அவ்வதகயில் சக்ைிக்தகற்ப ைானம் பகாடுக்கும்தபாது வாங்குதவான் பபாருளாதசயுைன் வாங்காமல்
பகாடுப்தபாதன உஜ்ஜீவிக்கச் பசய்யதவண்டும் என்னும் கருத்தைாடு வாங்கிக்பகாள்ள தவண்டும்.
பயிரானது வாட்ைமதைந்ை தமகமானது எப்தபாது மதழ பபாழியும் என்று எைிர் பார்த்துக்பகாண்டிருப்பது
தபால, ைானவான் சத்பாத்ைிரமானவன் எப்தபாது வருவான் என்று எைிர்பார்த்ைவனாக இருக்க தவண்டும்.
இத்ைதகய வள்ளலுக்குச் சந்தைகமின்ேி தமாக்ஷம் கரைலாமலகமாகச் சித்ைிக்கும்.
முனிவதர! க்ஷத்ைிரியனானவன் அரசியல் விஷயத்ைில் பரிபாலிக்க தவண்டி அதநகத் ைீ யபசயல்கதளச்
பசய்ைாலும் அைனால் விதளயும் பாபங்கதள ஒழிக்க அதநகம் யாகங்கதளயும் சிேந்ை ைானங்கதளயும்
பசய்ய தவண்டும் பாவிகளான அரசர்கள் பகாடுக்கும் ைானத்தைப்புண்ணிய சீலர்களாகிய அந்ைணர்கள்
பபேமாட்ைார்கள். பாவிகளான அரசர்கள் நாள்தைாறும் ைானஞ்பசய்து நமது பாவங்கதளப் தபாக்கிக்
பகாண்டு வருவார்களானால் புண்ணியர்களான அந்ைணரும் அவர்களிைம் ைானம் பபறுவார்கள்.
ைனவான்மித்ைிரதனயும் புத்ைிரதனயும் தவைபாரகதரயும் சைாசர சம்பன்னதரயும் விதசஷமாகச்
சன்மானித்து ைன் வட்தையதைந்ை
ீ
விப்பிரனுக்குத் ைானம் பசய்ய தவண்டும் பசுக்கள், எருதுகள் அன்னம்;
குதை வஸ்ைிரம் பாதுதக குைிதர முைலிய வாகனங்கள் வடுகள்.
ீ
சயனங்கள் என்பதவ சிதரஷ்ைமான
பயதனக்பகாடுக்கத் ைக்கதவ. பிதழக்க வழி இல்லாை பிராமணருக்குப் பிதழக்கவழி பசய்வானாகில்
எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் நீங்கி சுவர்க்கம் அதைவான். ைன் ஊழியக்காரதரப் புத்ைிரதரப் தபால
அன்புபாராட்டி நைத்ைதவண்டும் தவைியர் தயாக÷க்ஷமங்கதள நாள்தைாறும் விசாரித்துக் பகாண்டிருக்க
தவண்டும் குடிகதள வருத்ைி விதசஷமாக வரி முைலியவற்தே வாங்கிக் கஷ்ைப்படுத்தும் மன்னன்
பபரும்பாவியாக அதழக்கப்படுவான். நியாமார்க்கமாக வரி வாங்கித் ைான ைருமங்கதளச் பசய்யும் அரசன்
பகாடுத்ை ைானம் சிேிைாயினும் தமதலார் அதைதய அனந்ைமாகக் பகாள்வார்கள் நல்லமுதேப்படி தைடிய

பபாருளால் பசய்ை யாகத்ைால் தைவர்கள் ைிருப்ைியதைவார்கள். சமுத்ைிர ஜலத்தைப் பானஞ் பசய்து சூல்
பகாண்டு எழுந்ை தமகமானது, பபருமதழதய பபய்வித்ைது தபால, மன்னன் குடிகளிைத்ைில் தைடிய
பபாருதளக்பகாண்டு யாகஞ்பசய்து அந்ைணருக்கு அபரிமிைமாகத் ைானம் பகாடுக்க தவண்டும். பாலர்,
விருத்ைர், அந்ைகர், விதவகஹீனர் முைலாதனாருதைய பபாருதள அரசதன காத்து அவர்களுக்தக
பயன்படுத்துவது பபரிதயாராவது ைானஞ்பசய்ை பபாருதளயும் அரசன் ஏற்கக் கூைாது. இவ்வண்ணம்

பசய்யாமல் அைிக்கிரமத்துப் பபாருள் தைடும் மன்னன் ைன் இராஜ்ஜியத்தைத்ைாதன அழிப்பவனாவான்.
பண்டிைரும் தைவபாரகரும் ஜீவனமில்லாமல் ைன் இராஜ்ஜியத்ைில் இருக்கும்படி ஆட்சி பசய்தவான் உயிர்
பிதழத்ைிருத்ைல் அவலம் அவ்வரசன் தவதைாக்ைமாக பண்டிைர் முைதலானாருக்குச் சீவதனா பாயம் உண்டு
பசய்ய தவண்டும் என்று சிபிச் சக்கரவர்த்ைி முைலிதயார் பசால்லியிருக்கிோர்கள். இவ்வாறு
பசய்யாைவனுதைய இராஜ்ஜியத்தையும் குடும்பத்தையும் வைவாமுகாக்கினி ைகித்து விடும் பைிவிரைா
ைர்மங் பகட்ை மங்தகயர்கள் வாழும் இராஜ்யாைிகாரி மஹா நரகத்தை அதைவான். ைானம், யாகம், நீைி
முைலிய நற்பசய்தககள் இல்லாை அரசதன அவனது ஆட்சியிலுள்ளவர்கள் பலரும் நிந்ைித்து
அவமானப்படுத்துவார்கள் நன்ோக ஆட்சி புரிதவன் என்று கூேி முதே ைவேி நைத்தும் அரசதனப் பலரும்
கூடி அடித்துக் பகால்லுவார்கள், அரசனது ஆக்தஞக்குதேவால் குடி மக்கள் பசய்யும் பாவத்ைில் அந்ை

மன்னன் காற்பங்கு பபறுவான் என்று கூறுகிோர்கள் ஆயினும் அது என் மைமன்று அவன் அந்ைப் பாவம்
முழுவதையும் அல்லது அதரப்பங்தகயாவது அதையதவண்டும். தவந்ைன் சரிவர ஆட்சி நைத்துவைால்
குடி மக்கள் பசய்யும் புண்ணியத்ைில் அவன் காற்பங்கு பபறுவான் என்பைில் ஐயமில்தல! என்று
ஸனத்குமார முனிவர், வியாச முனிவருக்குத் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார்.
பிதுர்களும் தைவர்களும் தவைியர்களும் அைிைிகளுமாகிய இவர்கதள அன்னத்ைால் ஆனந்ைிக்கச் பசய்பவன்
அளவற்ே புண்ணியத்தை அதைவான், பபரும்பாவியாக இருந்ைாலும் அைிைிக்கு அன்னம் அளித்ைவனுதைய
பாவங்கள் எல்லாம் பநருப்புப் பபாேிபட்ைபஞ்சுப் பபாைிதபால் ஒழிந்துதபாம், அைிலும் அந்ை அைிைி
அந்ைணனாக இருப்பின், விதசஷமான பலன் தககூடும். சூத்ைிரனுக்கு அன்னபானங்கதளத் ைானஞ்
பசய்ைால் அதவ சிேந்ை பயதன விதளவிக்கும் அதுதவ பிராமணருக்குக் பகாடுக்க தநர்ந்ைால்

அக்ஷயமாகும். ஆைரவற்று வந்ை அைிைிதய, குலம் தகாத்ைிரம் விசாரியாமல் அந்ை அைிைிக்கு அன்னைானஞ்
பசய்யதவண்டும் அன்னைானம் பசய்ைவன் ைிவ்வியமான சம்பத்துகள் உண்ைாகப் பபற்று, ைன் பிள்தளகள்
நண்பர்கள் முைலானவர்களால் உபசரிக்கப் பபற்று, அவ்வாதே சுவர்க்கதலாகத்ைிலும் காமதைனு, கற்பக
விருக்ஷம் முைலியவற்ோல் ைன் பணிகள் பசய்யப்பபறுவான். வியாசதர! அன்னைானத்ைினால்
சுவர்க்கதலாகத்தை அதைந்து அதைப் பிரகாசிக்கச் பசய்வார்கள். அங்கு அவர்கள் விரும்பிய சுகங்கள்
யாவும் சித்ைிக்கும் பபான்னாலான கிணறுகளும் மதனாகரமான ைைாகங்களும் மலர்ச்தசாதலகளும்
எண்ணற்ே வாகனங்களும் சிேந்ை பக்ஷியங்களும் தைவான்னமும் சீ னி சீ னாம் பரங்களும் நவரத்ைின
ஆபரணங்களும் அவர்களுக்கு உண்ைாகும். அங்கு நைியாகப் பால் பபருக்பகடுத்து ஓடும் பவளமாளிதககள்
பபான் நிேக்கட்டில்கள் முைலானவற்தோடு விரும்பிய இைங்களிபலல்லாம் சஞ்சரிப்பார்கள்.

புண்ணியகரமான அன்னைானத்ைால் இத்ைதகய சிேந்ை பைவிகள் தககூடுவைால் அன்னைானதம
விதசஷமாகச் பசய்யத்ைக்கது.சிரார்த்ை காலத்ைில் நல்லவனான தவைியனுக்குப் பக்ைிதயாடு , அன்னைானம்
பசய்ைவன் ைன் பிதுர்க்கதள குதேவற்ே பைவியில் இருத்துவான்.
21. நீர்வழங்கல், மரம்பவட்ைல் வாய்தம ைவம்
நீர்த்ைானம் எல்லாத் ைானங்களிலும் சிேந்ைது. ஆதகயால் வாவி, சுபம், ைைாகம் முைலியவற்தே ஒருவர்
ஏற்படுத்ை தவண்டும் கிணறு பவட்ைதவண்டும் என்று கருைியவனுக்கு அப்தபாதை அவனிைமுள்ள
பாவத்ைில் பாைி பைாதலயும். பசுக்கள், விப்பிரர், நல்தலார் சாைாரண மனிைர்கள் முைலிய எல்தலாருக்கும்

பயன்படும்படி ஒரு நீர்த் துதேதயத் தைாண்டுவித்ைவன் ைன் வம்சத்ைார்கள் எல்தலாதரயும் புனிைர்களாக்க
வல்லவனாவான். அந்ை நீர்த்துதே தவனிற்காலத்ைிலும் வற்ோை ைண்ண ீர் உள்ளைாகவும் சாைாரணமாக
ஏேி இேங்கக்கூடிய ைாகவும் இருக்க தவண்டும். ைைாகம் நிர்மாணஞ் பசய்ைவன் மூவுலகங்களிலும்
மற்பேவ்விைத்ைிலும் பூஜிக்கத் ைக்கவனாகவாவது சூரிய தலாகத்ைிலாவது வற்ேிருப்பான்.
ீ
இவ்வுலகில்
அவனுக்குப் புகழ் உண்ைாகும் ைிருத்ைலங்களில் விசாலமான ஒரு ைைாகத்தையாவது, கிணற்தேயாவது
பலருக்கும் பயன்படும்படி ஏற்படுத்ைியவனுக்கு அேம், பபாருள், இன்பம் என்பன தககூடுவதுைன்

உத்ைமமான சம்பத்தும் தககூடும். இத்ைதகய ஜலாசயத்தைத் தைவர்களும் மனிைரும் கந்ைர்வரும்
பிதுரரும் உரகரும் ராட்சசரும் ைாவரங்களும் எப்தபாதும் விரும்புகிோர்கள். வருஷருதுவில் முழுநீருள்ள
கிணற்தே எடுப்பித்ைவனுக்கு எப்தபாதும் நிக்ைியாக்னிதய வளர்த்ை பயன் சித்ைிக்கும் என்று பபரிதயார்கள்
பசால்லுவார்கள். சரத்காலத்ைில் முழுநீருள்ள கிணற்தே எடுப்பித்ைவனுக்கு ஆயிரம் தகாைானம் பசய்ை
பயன் சந்தைகமில்லாமல் கிதைக்கும்.
ஏமந்ை சிசிரருதுக்கில் முழுநீருள்ள கிணற்தே எடுப்பித்ைவனுக்கு, சிேப்பான பபான் ைக்ஷிதண பகாடுத்து
மகாயாகம் பசய்வித்ை கிணற்தே எடுப்பித்ைவனுக்கு அைிராத்ைிரம் அஸ்வதமைம் என்ே யாகங்கதளச்
பசய்ை பயன் உண்ைாகும். பலவிைமான மரங்கதள நிழல் இல்லாை இைங்களில் உண்ைாக்கி வளர்த்து
வழிப் தபாக்கர்களுக்கு நிழலுண்ைாக்கியவன் ைன் வமிசத்ைில் இேந்ைவர்கதளயும் இனி பிேப்பவர்கதளயும்
பாவிகளாக இருந்ைாலும் தூய்தமப்படுத்ை பிதுரர்களுக்குப் பிரீைி உண்ைாக்குபவனாவான். ஒருவன் இேந்து
பிேகு, அவனது புத்ைிரர் அவதனச் சந்ைைியதையும் படிப் பலவிை கிரிதயகதளச் பசய்வது தபால், ஒருவன்
வளர்த்ை மரங்களும் அவதனச் சந்ைைியதையச் பசய்விக்கும். மரங்கள் மலர்களினால் தைவகணங்கதளயும்
பழங்களினால் பிதுர்த்தைவர்கதளயும் நிழலினால் அைிைிகதளயும் பூஜிக்கின்ேன, மலர், பழம்

முைலியவற்றுைன் கூடி நின்று, பூவுலகத்ைில் இருப்பவர்கதளயும் ைிருப்ைி பசய்விக்கின்ேன. கின்னரர், உரகர்
இராக்ஷசர் தைவர், கந்ைருவர், மானவர், ரிஷிகணங்கள் முைலிய யாவரும் விருக்ஷங்கள் விரும்புகிோர்கள்
இகத்ைிலும் பரத்ைிலும் இம்மரங்கள் ைம்தம வளர்த்ைவனுக்குப் புத்ைிரர்கள் என்று பசால்லப்படுகின்ேன.
நீர்த் துதேகதள உண்ைாக்குபவர்களும் மரங்கதள நட்டுவளர்ப்பவர்களும் யாகங்கதளச் பசய்ை
தவைியர்களும் சத்ைியவான்களும் ஒரு காலத்ைிலும் ஸ்வர்க்க தலாகத்தை விட்டு நீ ங்கமாட்ைார்கள்.
வியாச முனிவதர! தமலும் தகளும். சத்ைியதம பரப்பிரம்ம பசாரூபம், சத்ைியதம சிேந்ை ைவம் சத்ைியதம
சிேந்ை யாகம், சத்ைியதம சிேந்ைது என்று பசால்லப்படுகிேது. சத்ைியதம தவைங்களில்
பசால்லப்பட்டிருக்கிேது, சத்ைியதம தமம்பட்ை பைவி சத்ைியதம தைவரிஷி, பிதுர் பூதஜக்கு உரியைாக
இருப்பது, சத்ைியதம, விரைாசரணம், சத்ைியஸ்வரூபதம, ஓங்காரம் சத்ைியத்ைினாதலதய காற்று வசுைலும்
ீ
சூரியன் ைகித்ைலும் அக்கினி எரிைலும் என்று உணரதவண்டும், சத்ைியத்ைிதலதய சுவர்க்கம் நிதல
பபற்றுள்ளது. சத்ைியவானுக்கு சர்வதவை பாராயணமும் சகல ைீர்த்ைஸ்நானமுஞ் பசய்ை பயன்
தககூடுவதுைன் ைன் தகாரிக்தககள் யாவற்தேயும் அதையக்கூடும். ஆயிரம் அஸ்வதமை யாகங்கதளச்
பசய்ை பயதனயும் சத்ைியத்ைின் பயதனயும் நிறுத்ைால் சத்ைியத்ைின் பயதன விதசஷமாக இருக்கும்
சத்ைியத்ைினாதலதய தைவர்களும் முனிவர்களும் ைிருப்ைியதைகிோர்கள் சத்ைியதம கவனிக்கத்ைக்கது,
முனிவர்கள் சத்ைியத்ைினாதலதய சிேந்ை சித்ைிகதள அதைந்து, அப்சரசுகளுைன் கூடி ைிவ்விய
விமானங்களில் ஏேி விரும்பிய இைங்களில் பசன்று ைிரும்புகிோர்கள். ஆழ்ந்தும் பரந்தும் வணங்கும்
புண்ணிய ைீர் த்ைமான சத்ைியத்ைில் நல்ல மனத்தைாடு மூழ்கதவண்டும். அதுதவ தூய்தமயான
நீராைலாகும்; ைன்தன முன்னிட்தைா பிேதர முன்னிட்தைா பபாய் பசால்லாமல் சத்ைியத்தைதய

பசால்பவர்கள் எப்பபாழுதும் சுவர்க்க பைவியிதலதய இருப்பார்கள். பிராமணரிைத்ைில் தவைம் யாகம்
மந்ைிரம் முைலியன எப்தபாதும் இருக்கின்ேன எனினும் அவர்கள் சத்ைியமற்ேவர்களானால் ஒரு
புல்தலயும் அதையமாட்ைார்கள். ஆதகயால் மனநிதேவாக மக்கள் அதனவரும் வாய்தமதய உறுைியாக
பகாள்ள தவண்டும். இவ்வாறு கூேிய குமார முனிவதர தநாக்கி வியாச முனிவர் பிரம்ம புத்ைிரராகிய
ஸநத்குமார முனிவதர! எல்லா வருணத்ைவர்களுக்கும் விதசஷமாகப் பிராமணர்களுக்கும் நிைியாக
விளங்கும் ைவத்ைின் பிரபாவத்தை விவரிக்கச் பசால்ல தவண்டுகிதேன் என்று தகட்ைார் ஸநத்குமார
முனிவர் கூேலானார்.
வியாசதர! எல்லா விருப்பங்கதளயும் பகாடுக்கவல்லதும் பிராமணர்களால் பபருங்கஷ்ைத்துைன்

பசய்யத்ைக்கதுமான ைவத்ைின் மகிதமதயச் பசால்லுகிதேன் தகளும். ைவதம பரப்பிரம ஸ்வரூபம் என்று
பபரிதயார்கள் கூறுவார்கள். ைவத்ைினாதலதய பபரும் பயன்கள் சுகமனுபவிப்பார்கள். விருப்பமுதையவர்
தைவர்களுைன் கூடிச் சுகமனுபவிப்பார்கள். ைவத்ைாதலதய சுவர்க்கம் புகழ் தமாட்சம் இதேவன் ைரிசனம்
ஞானம், அஞ்ஞானம், சவுபாக்கியம் உருவம் இஷ்ை சித்ைிகள் முைலியன தககூடும். ைவஞ்பசய்யாைவர்கள்
ஒரு காலத்ைிலும் பிரமதலாகத்தைக் காணமாட்ைார்கள் எந்ைக் தகாரிக்தகதயாடு ைவஞ்பசய்ைாலும் அது
அந்ைக் தகாரிக்தகதய ஈதைற்றுங்கள் பிரமச்சரியத்தை தமற்பகாண்ை எண்பத்ைாோயிரம் முனிவர்களும்

ைவத்தை அனுசரித்தை சுவர்க்கத்ைில் தைவர்களுைன் கூடி ஆனந்ைப்படுகிோர்கள். இந்ைிரன் எண்ணிேந்ைக்
காலம் பபருந் ைவஞ் பசய்து உலகங்கதளப் பிரகாசிக்கச் பசய்கிோர்கள். ைவத்தைச் பசய்யா விட்ைால்
இகத்ைிலும் பரத்ைிலும் சிேிதும் சுகம் என்பது உண்ைாகாது. ைவத்தைதய கதைப்பிடித்துச் பசய்ைவர்கள்
பலவிைமான பயன்கதள அதைவார்கள். எல்லாவற்தேயும் மனிைன் ைவத்ைாதலதய அதைய தவண்டும்.
காட்டிலுள்ள கந்ை மூலங்கதளதய சாப்பிட்டுத் ைதபா வனத்ைில் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருப்பவன் மிகவும்
பரிசுத்ைனாக தவைத்தை முதேப்படி அத்ைியயனம் பசய்ைவன் பபறும் பயதன அதைவான்.

ஸத்யவைி புைல்வதர இவற்தேபயல்லாம் முதேப்படி அேிந்து பகாள்வைற்குப் புராணங்கள் சிேப்பானதவ ,
புராணம் தகட்பைினால் பரத்ைின் ைன்தம இத்ைதகயது, என்று ஒருவன் உணரக்கூடும். புராணம்
பசால்லுைலும் சத்ைியவானாகித் ைவத்தை தமற்பகாண்டு வனத்ைில் இருக்கும் புண்ணிய வடிவமான
தவைியனால் பசால்லத்ைகும். புராணங்களின் விஷயங்கதளபயல்லாம் உணர்ந்ை குருதவ, நல்தலாருக்குள்
உயர்ந்ைவன். பாவத்ைால் நரகம் அதைய தவண்டியவனிைம் சிேிது பபாருதளப் பபற்று அவனுதைய
பாவத்தை விலக்கிப்புண்ணியத்தை உண்டு பசய்ய வல்லவன் என்பதை அைற்குப் பபாருள்படும் ைனம் ,
ைானியம் இளதம ைீரம் முைலியவற்தே உத்ைமனுக்குத் ைானம் பசய்ைவன் உன்னைமான கைிதய

அதைவான். பகவும் இரைமும் எருதமயும் குைிதரயும் சத்பாத்ைிரன் பபறும்படித் ைானஞ்பசய்ைவன்
எல்லாப் பயன்கதளயும் பகாடுக்கத்ைக்க அஸ்வதமை யாகம் பசய்ை பயதன அதைவான். கருதமயாயும்
விதசஷ விதளதவக் பகாடுப்பைாகமுள்ள பூமிதயத் ைானஞ் பசய்ைவன். ைன் வம்சத்ைில் முன் பசன்ே
பத்துத் ைதலமுதேகதளயும் பின்வரும் பத்துத் ைதலமுதேயினதரயும் கதைத்தைேச் பசய்து ைானும்
ைிவ்வியமான விமானத்ைில் ஏேிச் சிவதலாகத்தை அதைவான். புராணம் தகட்பைால் ைிருப்ைியதைவதைப்
தபால் யாகத்ைாதலா புஷ்ப பூதஜயாதலா கூைத்தைவர்கள் ைிருப்ைியதையமாட்ைார்கள். சிவாலயத்ைிதலா
பபருமாள் தகாவிலிதலா சூரியனின் எைிரிதலா பிேதைவர் சந்நிைியிதலா புராணத்தைத் ைிகழச் பசய்பவன்
இராஜசூய அஸ்வதமையாகங்கள் பசய்ை பயதனப் பபறுவான். புராண இைிகாசங்கள் படிப்பைால்
விரும்பியவற்தேபயல்லாம் பபற்று சூரிய மண்ைல பூவுலகில் தபரரசனாகப் பிேப்பான் தைவர் சன்னிைியில்
பஜய பஜயபவன்று புகழ்ந்தைார் ஆயிரம் அஸ்வதமை பயதன அதைவார்கள் ஆதகயால் எல்லா
ஆலயத்ைில் புராண இைிகாசங்கதளக் தகட்ைால் சிவபபருமானுக்கும் பிேதைவர்களுக்கும் பபரு

மகிழ்ச்சியுண்ைாகும். இவ்வாறு ஸநத்குமாரமுனிவர் வியாசமுனிவருக்குச் பசான்னைாக சூைமுனிவர் ,
தநமிசாரணிய வாசிகளுக்குச் பசான்னார்.
22. புராணம் தகட்பைின் பலன்கள்!
புராணம் படித்ைலின் பலன் எத்ைதகயது என்று எனக்குச் பசால்லதவண்டும் என ஸநத்குமாரமுனிவர் ைம்
ைந்தையான பிரமதைவதரக் தகட்ைார் பிரமதைவர் அதை ஸநத்குமாரமுனிவருக்குச் பசான்னார்.
ஸநத்குமாரர் அதைதய பின்பனாரு காலத்ைில் வியாசருக்கு பவளியிட்ைார். அவ்வியாச பகவான் எனக்கு
கூேியருளிய வதகயிதலதய நான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன் தகட்பீர் களாக என்று சூை புராணிகர்
பசால்லத் பைாைங்கினார். பிரமதைவர், ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி, மகதன! நான் ஒரு காலத்ைில்
இயமதலாகத்ைிற்கு தவடிக்தக பார்க்கச் பசன்தேன். அப்தபாது யமைர்மராஜன் என்தனப் பூஜித்து அர்க்கிய
பாத்ைிய ஆசமனாைிகளால் உபசரித்ைான். பிேகு ஒரு ைிவ்வியமான பீைத்ைில் இருவரும் அமர்ந்து
உதரயாடிதனாம் அப்தபாது அற்புைம் ஒன்தேக் கண்தைன். அைாவது தவடூரிய மணிகளால் உருவாக்கிய
ஓரங்கள் உள்ளதும் பலவிை இரத்ைினங்களாலும் முத்துக்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ைதும் மணி மதலகள்
கட்ைபட்டுக் கணகணபவன்று ஒலிப்பதுமான ைிவ்விய விமானம் ஒன்ேில் ஒரு ைிவ்விய புருஷன் வந்ைான்
அவதன யமன்கண்ைதும் எழுந்து நல்வார்த்தைகதளச் பசால்லி, சுகமா? என்று விசாரித்து ைர்மம்
உணர்ந்ைவதன! உன் ைரிசனத்ைால் மகிழ்ந்தைன். உனக்கு இங்கு இருக்க விருப்பம் உள்ள வதரயில்

இங்கிருந்து, பிேகு நீ பரமதலாகத்ைிற்குப் தபாகலாம் என்று பசான்னான். அப்பபாழுதை மற்போருவன் அது
தபான்ே ஒரு விமானத்ைில் வந்ைான். இயமன் அவதனயும் அன்புைன் பூசித்து முன்வந்ைவனுக்குக்
கூேியதைப் தபாலதவ, உபசார வார்த்தைகதளக் கூேி நலம் விசாரித்ைான் அதைக்கண்டு நான் வியப்புற்று.
இயமதன தநாக்கி, உன்னிைம் இப்தபாது வந்ை இருவரும் யார்? அவர்கள் பசய்துள்ள நற்கர்மங்கள் யாதவ?
நீ அவர்கதள மைித்ை காரணம் என்ன? தைவர்களால் பூஜிக்கப்பட்ை அவர்கள் யார் என்று தகட்தைன் அைற்கு
இயமைர்மன் கூேினான்.

பூவுலகில் தவைிசம் என்ே நகரத்ைில் ைராபாலன் என்ே அரசன் ஒருவன் இருந்ைான். அந்ைச் சமயத்ைில்
பார்வைி தைவி ைனக்கு அபகாரம் பசய்ை ஒரு தைாழிதயப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் நரியாகத் ைிரியும்படிச்
சாபமிட்ைாள். பிேகு விைஸ்ைா தவத்ைிரவைி என்ே நைி சங்கம ைீரத்ைில் உன் சாபம் ஒழிக! என்று
சாபவிதமாசனமும் கூேினாள். அைனால் அந்ைத் தைாழி நரிவடிவம் பபற்று உலகில் பன்னிரண்டு
ஆண்டுகள் சஞ்சரித்து, ஒரு காலத்ைில் நைிகளின் சங்கம÷க்ஷத்ைிரத்தை அதைந்து அங்கு உணவு எதுவும்
கிதைக்காமல் உயிர் நீங்கித் ைிவ்விய சரீரம் பபற்று விமானத்ைில் ஏேிச் சிவசன்னிைிதய யதைந்து,

பண்தைய பணிவிதைகள் புரிந்து வந்ைாள். அதை அச்சமயத்ைில் அருகிருந்து கண்ை ைராபாலன் என்ே
மன்னன். ஆஹா இந்ை நரி உயிர் விட்ைவுைதன ைிவ்வியவிமானம் ஏேி நற்கைி அதைந்ைது அல்லவா? இது
உத்ைம ÷க்ஷத்ைிரம் என்று கருைி அங்கு ஓர் ஆலயம் கட்டி, அைில் சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்து பரிவார
தைவதைகதளயும் நிறுத்ைி, ைிவ்வியமான மண்ைபம், தகாபுரம் பிரகாரம் முைலியயாதவயும் முடித்து
அதனவரும் வழிபைச் பசய்ைான். இந்நிதலயில் புராண இைிகாசங்கதள நன்ோகக் கற்றுத் தைர்ந்து
பிேருக்குதரத்து பிரமஞானம் பபற்ே தவைியர் ஒருவர் வந்ைார். அரசன் அவதர பூஜித்து அவனிைமிருந்ை
புராணப் புத்ைகத்தையும் கந்ை புஷ்ப தூப ைீ பங்களால் பூஜித்து விதனயமாக அவ்தவைியதர தநாக்கி, நான்
சிவாலயம் ஒன்தே இங்கு கட்டியிருக்கிதேன் அச்சிவ சன்னிைானத்ைில் புராணம் தகட்க தவண்டும் என்று
கருதும் நாற்குலத்ைார்களும் தகட்கும்படி புராணச் பசால்லும்தபாது வருஷம் ஒன்றுக்கு நூறு பபான்

நிஷ்கம் ஜீவனத்ைிற்காகக் பகாடுத்து வருகிதேன். உமக்கும் இது ஒரு நல்ல உத்ைிதயாகம்! என்று கூேி
அவதரச் சம்மைிக்கச் பசய்துப் புராணஞ் பசால்லுவிக்கத் துவங்கி ஆறுமாைம் ஊராருைன் ைானும் இருந்து
புராணம் தகட்ைான், பிேகு ைன் ஆயுள் முடிந்ைைால் அரசன் காலகைியதைந்ைான். அப்பபாழுதை
சிவனருனால் ைிவ்வியமான விமானத்தைக் பகாண்டு பசன்று அவதன நான் அதழத்துக் பகாண்டு
வந்தைன் இது இவனுதைய சுககர்ம பலன்! இது புண்ணிய சரிைம் புராணம் தகட்ைால் எல்லாத்
தைவர்களுக்கும் ைிருப்ைியுண்ைாவது தபால் கந்ை புஷ்பாைி உபகரணங்களால் பசய்ை பூதஜயாலும் ,
தகாைானம் பசார்ணைானம் பவள்ளிைானம் வஸ்ைிரைானம் முைலிய ைானத்ைாலும் ைிருப்ைியுண்ைாகாது,
ைர்மங்கதளச் பசால்லும் புராணம் தகட்பைாதலதய தைவர்கள் பிரீைிதய அதைவார்கள். புராண இைிகாச
சிரவணத்ைால் நானும் பபரிதும் மகிழ்ச்சியதைகிதேன் அதைதய நானும் புகழ்தவன். இவன் இவ்வாறு

புராண சிரவணம் பசய்ை புண்ணியன் நல்தலார் உேவால் அேவுணர்வு உண்ைாகி, ைர்மங்கதள பயல்லாம்
நன்கு உணரப்புராணம் தகட்க தவண்டும் என்ே இச்தசயால் சிரத்தை பக்ைிகளுைன் கூடிப் புராணஞ்
பசால்லிச் பசய்து அதைக் தகட்டு விதசஷமான பக்ைிதய அதைந்ைான் ஆதகயால், மனிைன்
புராணஞ்பசால்லும் பபரிதயாரிைம் பசன்று வலம் சுற்ேி வணங்கி கருமித்ைனமின்ேிப் பபான்தனத்
ைக்ஷிணயாகக் பகாடுத்ைால் சாசுவைமாகப் பிரமபைவிதய அதைவான்.
இரண்ைாவது விமானத்ைில் வந்ைவனும் அதை நற்பசயல் பசய்ைவதனயாகும். அவன் புராணிகனுக்கு
விதசஷ பூதஜ பசய்ைிருக்கிோன் ஆதகயால் அதைக் கருைிதய நான் அவதனயும் பூஜித்தைன் புராணஞ்
பசால்பவதனப் பூஜித்ைலால் நானும் பிரமவிஷ்ணு ருத்ைிரர்களும் பூஜிக்கப் பட்ைவர்களாதவாம் சிரார்த்ைாைி
காலங்களில் உத்ைமமான பக்ஷிய தபாஜனங்களுைன் ஒருமுதே பூஜிப்பவர்கள் என்தனப் பைிதனந்து
ஆண்டுகள் பூஜித்ை பயதன அதைவார்கள் புராணப் பிரசங்கிதய ஒருமுதே ைிருப்ைி பசய்ைால் பல
ஆண்டுகள் நான் ைிருப்ைியதைதவன் நான் மட்டுமல்ல. இந்ைிராைி தைவர்களும் பிருமா ைிருமால்
சிவபபருமான் முைலானவர்களும் ைிருப்ைியதைவார்கள். புராணப் பிரசங்கி மகிழ்ச்சியதைவானாயின்
எல்லாத் தைவர்களும் மும்மூர்த்ைிகளும் சந்ைிர சூரியர்களும் கிரகங்களும் மகிழ்ச்சியதைவார்கள் ஸ்நானம் ,
பூதஜ, ஜபம் தஹாமம், சாஸ்ைிரம், சவுசம் அஹிம்தச, விரைாசரணம், உபவாசம், தைரியம், மவுனவிரைம்,
புலனைக்கம், பிரமஞானம், குதராைமின்தம, ைானம், சாந்ைி, ைதய நீர் த்துதேகதள நிதலநாட்ைல்
சாந்ைிராயணம், யாகங்கள் ைீர்த்ைங்கள் ஆசிரமங்கள் முைலியனபவல்லாம் ைர்ம சாைனத்ைிற்காகதவ
இருக்கின்ேன என்று பபரிதயார் கூறுவார்கள். ைர்மத்ைாதலதய பபாருளும் காமமும் தமாக்ஷமும்

உண்ைாகும். அேம், பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்னும் நான்கு விைப் புருஷார்த்ைங்களாதலதய இக பரங்களில்
நிதலயான சுகம் ஏற்படும் பவத்ைால் துக்கம் உண்ைாகும். ஆதகயால் பாவத்தைச் பசய்யாமல் ைர்மத்தைக்
கதைப்பிடித்துப் புண்ணிய கர்மங்கதளதய பசய்ய தவண்டும். அத்ைதகய ைர்மமும், ஸத்வமயம்,
ரதஜாமயம், ைதமாமயம், என்று மூவதகப்படும், சத்வமயமான ைர்மம், ைவத்ைால் பிரமஞானமதைந்ை
முனிவர் சித்ைர்கள் தபான்தோரிைம் எப்தபாதும் நிதலயாக இருக்கும். ரதஜாமயமான ைர்மம், தைவர்களிைம்
இருக்கும், ைதமாமயமான ைர்மம், ைானவ தைத்ைியர்களிைம் இருக்கும் பரிசுத்ைமான இவர்களுதையச்

சத்கர்மம் பசால்லப்பட்ைது இது சத்ைியம் அத்ைிவ்விய புருஷர்கள் இருவரும் மஹா புண்ணியர்கள்.
அவர்களுதைய சரிைத்தை நீ தகட்ைைால் நீயு ம் புண்ணிய புருஷன் என்பைில் சந்தைகமில்தல! இவ்வாறு
இயமன் கூேியதவ யாவும் சத்ைியதம என்று யாவரும் நம்ப தவண்டும்.
தமந்ைதன! எனக்கு ஐந்ைாவதுமுகம் ஒன்று இருந்ைது, அந்ை முகத்ைிலிருந்தை புராணங்கள் பலவிைமாக
பவளிப்பட்டு உலகத்ைிற்கு இைத்தைச் பசய்கின்ேன. புராணங்கள் எனக்குப் பிரியமானதவ தவை

தவைாங்கங்களும் எனக்குப் புராணங்கதளப் தபால் பிரியமானதவயல்ல. இந்ைப் புராண இைிகாசங்கதளச்
சிரத்தை பக்ைிகளுைன் பசால்லும் புராணிகனுக்கு வாழ்க்தக வசைிகள் உண்ைாக்கி எப்தபாதும் புராணம்
தகட்டு வருபவர்கள் உத்ைமமான கைிதய அதைவார்கள். அேம், பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்பதவ பூவுலகில்
நன்ோக விளங்குவைற்காகதவ புராண இைிகாசங்கள் யாவற்தேயும் பசான்தனன். இதவ தவைப் பபாருதள
விளக்கமாகச் பசால்லத் ைக்கதவ. புலதம உதையவர்கதள தவைப் பபாருதள உணர முடியும் ஆதகயால்
எல்தலாரும் நன்கு உணருமாறு விரிவான புராண இைிகாசங்கதளச் பசான்தனன். புராண இைிகாச்கதள
தகட்பவனும் பக்ைிதயாடுப் பாராயணஞ் பசய்பவனும் உன்னைமானப் பைவிதய அதைவார்கள்.
ைக்ஷிணத்தைக் பகாடுத்துப் புராணம் தகட்ைால் பரம்பபாருள் வடிவத்ைில் ஐக்கியமாகிோன் இது ஓர்

ஆச்சரியமல்ல. ைீர்õத்ைங்களில் தகைாரம், விரைங்களில் மஹாவிரைம் பர்வைங்களில் தமரு , பேதவகளில்
கருைன், நைிகளில் கங்தக, தைவர்களில் சர்தவஸ்வரனாகிய சிவபபருமான். பாத்ைிரங்களில்
வாசகன்(புராணிகன்) சிேப்பாகும். இவ்விஷயத்ைில் சிேிதுஞ் சந்தைகமில்தல புராணஞ் பசால்லும்தபாது
பக்ைிதயாடு பூதஜ பசய்ைவன் சகல தைவர்கதளயும் பூதஜ பசய்ைவனாவான்: புராண பாராயணம்
பசய்ைவர்கள் பபறும் புண்ணியம் விந்தையானது; நாள் தைாறும் பக்ைி சிரத்தைதயாடு சிவ
சந்நிைானத்ைிலிருந்து புராணம் தகட்பவள் சிவசாயுச்சியத்தை அதைவைில் சிேிதும் சந்தைகமில்தல இது
சத்ைியம்!
23. ைானம் பசய்ைவர்களின் கதைகள்
தநத்குமாரர் தமலும் கூேலானார்.
வியாச முனிவதர! நல்தலாருக்தக ைானம் வழங்க தவண்டும் சுவர்ண(பபான்) ைானம், தகா(பசு) ைானம், பூ
(நில) ைானம் முைலியவற்தே வாங்குதவார் ைானஞ் பசய்தவாதரப் பவித்ைிரர் ஆக்குவதைாடு ைாங்களும்
பவித்ைிரராவார்கள். இத்ைானங்கதள பசய்தைார் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நீங்குவார்கள். தகா ைானம்,
பூைானம், வித்ைியாைானம் ஆகிய மூன்றும் சமமான பயதனக் பகாடுக்கக் கூடியதவ . இவற்ேில்
தகாைானம், பூைானம் என்பவற்தேக் காட்டிலும் வித்ைியா ைானம் சிேிது சிேந்ைதையாகும். எருது, பசு, குதை,
பாதுதக, பானம், அன்னம் இவற்தேத் ைக்கவர்களுக்கு நல்ல மனத்துைன் ைானம் பசய்ைால் சிரத்தையுைன்
பபருந் ைக்ஷிதண தவத்துச் பசய்ை யாகமாகும். அசூதயயில்லாமல் ைானஞ் பசய்வதை எல்லா

யாகங்களிலும் சிேந்ைது. ைானம் வாங்கத் ைக்க நல்தலாரின் பிராமணத் ைன்தமதயயும் நீக் கிவிைத் ைக்க
தகாரமான ைானங்கதளப் பற்ேி இனிச் பசால்கிதேன். பசத்ைவனின் படுக்தக மான்தைால், சண்ைாளன்.
தகப்பபாருள், மிதலச்சன் தகப்பபாருள் உபயதகாமுகி ைிராசில் ஏேிய பபாருள் குரு ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் ைானம்
வாங்குைல் எள் பைிைன் தகப்பபாருள், விதசஷ ைக்ஷிதணதய விரும்பி ஒருவன் பாவத்தை வாங்கல் என்ே
இதவ பத்தும் பகட்ை ைானங்கள் ஆதகயால் இவற்ேில் ஒன்தே வாங்கிய தவைியன் ஞானஹீன னாகிக்
தகாரமான நரகத்தை அதைவான். இவற்தேத் ைானஞ் பசய்ைவன் களிமண்ணில் கல்தல தவத்துக்
காதலயூன்ேி அதைக் கைந்து பசல்பவன் தபால், ைன் பாவகர்மத்ைில் அவ்தவைியதன தவத்து ைான் உத்ைம
பைவிதய அதைவான். ைானம் பகாடுப்பவனும் வாங்குபவனும் அதையும் பயதனச் பசான்தனன் இன்னும்
பபருந்ைானங்கதளயும் பகட்ை ைானங்கதளயும் வாங்குதவானின் நிதலயாக விரித்துச் பசால்கிதேன்.
வியாசதர! புத்ைிமானாகிய பகாதையாளி எப்பபாழுதும் சத்பாத்ைிரனான தவைியனுக்குத் ைானஞ் பசய்து
பகாண்தையிருக்கிோன். ஆயினும் வாங்குதவான் பபான் பவண்தமயான எள், யாதன, கன்னிதக,
பணிமகள், வடு,
ீ இரைம், அஸ்வம், பூமிகாரம் பசு என்னும் பத்துச் சிேந்ை ைானங்கதளயும் வாங்குவானாயின்
ைானஞ் பசய்ைவதனப் பரிசுத்ைமாக்குவதுைன் ைானும் ஞான வளர்ச்சி பபற்றுப் புனிைனாவான். பபான்
முைன்தமயானது, அதுதவ, சிேந்ை ைக்ஷிதண அதுதவ உன்னைமானது. மங்களகரமானது அதைத் ைானம்

பகாடுப்பவன் ைன் முன்தனார் பைின்மரும் பின்தனார் பைின்மரும் ைான் ஒருவனுமாகிய இருபத்தைாரு
ைதலமுதேயினதரயும் பாவம் கழிந்ைவர்களாக்குகிோன். சுவர்ணத்தைச் சுத்ைமான மனத்துைன் ைானஞ்
பசய்ைவன் சகல தைவர்களாலும் சகல தகாரிக்தககதளயும் ஈதைேப் பபறுவான். அக்கினி முைலான
தைவர்கள் அதனவரும் பபான்வடிவமாக இருக்கிோர்கள். புனிைமான சுவர்ணமானது(ைங்கமானது)
புனிைமற்ே பிேபபாருள்கதளாடு கூடும்தபாது அவற்தேயும் புனிைமாக்கிவிடும். பிதுரர்க்கும் தைவர்களுக்கும்
மனிைர்களுக்கும் பபான்தன எப்தபாதும் பிரியமானது உலகத்ைிலுள்ள எல்லாப் பபாருள்கதளயும்

தூய்தமயாக்குவது ைண்ண ீர் எனினும் அந்ை நீ தரயும் பபான்தன தூய்தமயாக்கி விடும் நாள்தைாறும்
விடியற் காலத்ைில் அக்கினி காரியத்தை முடித்துப் பபான் ைானஞ் பசய்ைவர்கள் ைாம் விரும்பிய
பபாருள்கதளபயல்லாம் அதைவார்கள் பபான் ைானஞ் பசய்ைவன் சகல ைானங்கதளயும் பசய்ை பயதன
ைானஞ் பசய்ை பயதன இந்ை நிலவுலகிதலதய அதைவான். அப்சரஸ்மங்தகயர் கந்ைர்வர்கள்
முைலானவர்கள் ஆைல் பாைல்கள் புரிய, அன்னங்களால் சுமக்கப்பட்டு விரும்பிய இைத்துக்குச் பசல்லத்
ைக்க பபான் விமானத்ைில் ஏேிச் சுவர்க்க தலாகத்ைில் ைான் விரும்பிய இைத்ைில் ைனக்கு
விருப்பமானவற்தேபயல்லாம் அனுபவிப்பான். ஆதகயால் சக்ைிக்கு ஏற்ப அைிைிகளுக்குப் பபான் ைானஞ்
பசய்ய தவண்டும் பபான் ைானம் பசய்ைவன் புனிைமான இையத்தைாடு எண்ணற்ே வருஷங்கள்
தைவதபாகங்கள் அனுபவிப்பான்.

இனி பூைானம் பற்ேி ஒரு முன் கதைதயச் பசால்கிதேன். முன்பு சித்ைிராைன் என்ே மன்னன் ஒருவன்
இருந்ைான். அவன் ஏழு ைீ வுகளுக்கும் ைதலவனாகி எல்லாச் சுகங்கதளயும் அனுபவித்துக் பகாண்டிருந்து.
ஒரு காலத்ைில் ைிவ்வியமான இரைத்ைில் ஏேிச் சுவர்க்கம் தலாகத்தையதைந்து, தைவ தசனியங்கதளாடு
கூடிய இந்ைிரன் பவன்று ைன் ஆதணதய அங்கும் பரவச் பசய்ைான் மூவுலகங்களுக்கும் அைிபைியாகத்
ைிகழ்ந்ைான். பிேகு இப்பபரு நிதலயும் பசல்வமும் எப்படி உண்ைாயின என்று தயாசித்து வியப்புற்ோன்.
ஆோயிரம் புைல்வதரப் பபற்ோன். குதேைலற்ேப் பபாக்கிஷத்தை தவத்துக் பகாண்டு, குடிமக்களுக்கு
உைவியாக இருந்ைான். சிேந்ை வாகனங்கதள அதைந்து அகாலமரணம் முைலியன வின்ேி நீைிதயாடு
அரசாட்சி பசய்து வந்ைான். அவனுக்கு அைிதமாகனத் தைாற்ேமுள்ள மதனவியும் இருந்ைாள். அவ்வாறு
இருக்கும் தபாது, அந்ை மன்னன் இைதகய பபருஞ்பசல்வத்தை மறு பிேவியிலும் அதையக்கூடிய
வழிவதககள் என்ன என்று சிந்ைித்ைான். எனதவ அேங்கதள பயல்லாம் நன்கு உணர்ந்து
வசிஷ்ைமுனிவதர அவன் அணுகி அவதர வணங்கி ைவஞானிதய உம் அருளால் நான் அளவற்ே
பசல்வத்தை அனுபவிப்பதைாடு மதனாகரமான மதனவி ைானம் வழங்கும் வல்லதம, பசல்வம், பல
பபண்மணிகள் அன்னபானங்கதள அதனவருக்கும் வழங்கும் சாமர்த்ைியமும் ஆயிரம் யாதனகளின்
வலிதம, பதகவர் நாசமும் நல்ல புத்ைிரர்கள் உத்ைமமான பணியாட்கள் அநுராகம் முைலான தைாஷமற்ே
குடிமக்கள், ைர்மமுதேப்படி அரசாளும் ஆற்ேல் முைலானவற்தேயும் அதைந்ைிருக்கிதேன். நான் விரும்பிய
யாவும் ைதையின்ேி அப்தபாதை தககூடுகின்ேன. இதவயாவும் முற்பிேவிகளில் நான் பசய்ை
ைர்மமாசரணத்ைால் உண்ைானதவ என்று பைரிந்து பகாண்தைன். ஆயினும் நான் பசய்ை புண்ணிய கருமம்
யாபைன எனக்கு விளக்கியருள தவண்டும் என்று தகட்ைான். வசிஷ்ைமுனிவர் சிேிது தயாசித்து விட்டு
கூேலானார்.
அரசதன, நீ முற்பிேவியில் ைாழ்ந்ை குலத்ைில் தைான்ேி அவந்ைி என்ே பட்ைணத்ைில் இருந்ைாய். அந்ை
நகரத்ைில் ைர்மபாலன் என்ே மன்னன் ைர்மம் பசய்பவனாக இருந்தும் நீ அவதன அதையக் கூைாமல் உன்
குலத்ைின் இயற்தகப்படி வாழ்ந்து வந்ைாய் நீ அங்கு இருக்கும்தபாது பல ஆண்டுகள் மதழயின்ேி பஞ்சம்
உண்ைாயிற்று அைனால் உனக்கு உணவு எதுவும் கிதைக்கவில்தல காட்டுக்குச் பசன்ோய். அந்ைக் காட்டில்
கந்ை மூலபங்கதளப் புசித்துக் பகாண்டிருக்கும் பபரிதயார் பலர் இருந்ைார்கள். அங்கு பலர் வந்து
தசர்ந்ைாலும் பஞ்சத்ைினாலும் அந்ைக் காட்டிலும் உண்ணும் உணவின்ேிக் கஷ்ைப்பட்டு தநர்ந்ைது. அப்தபாது
நீ உன் மதனவிதயாடு மரங்கதளபகாளுத்ைி அந்ைக் கரிதய விற்றுக்காலம் கழித்து வந்ைாய் ஒரு

காலத்ைில் ஒரு சுதம விேதகத் ைதலயில் சுமந்து அந்ை நரகத்து வைிகளில்
ீ
விதல கூேித் ைிரிந்ைாய்.
பைருக்கள் எங்கும் சுற்ேியும் அந்ை விேகு விதலதபாகவில்தல. அந்ைத் ைினதமா மாசி மாச பூரதணயும்
இராகு கிரஸ்ை சந்ைிரக்கிரகணமுமாக இருந்ைது. அைனால் அந்ை நகரத்ைிலிருந்ை தவைியர் சிலர் ஒரு
தவசியன் வட்டில்
ீ
ஓமம் பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அதைப் பார்த்து விேகு ைதலயனான நீ உன்
மதனவியுைன் அங்கு பசன்று தவடிக்தக பார்த்துக் பகாண்டிருந்து விதலயாக விேதக அந்ை

ஓமகுண்ைத்ைில் இட்டு அவ்வந்ைணருக்குச் சீ ைநிவாரணஞ் பசய்து அங்தகதயயிருந்ைாய். அப்தபாது
ைனவானான அந்ை தவசியன் நூறு பலம் எதையுள்ள பபான்தனப் பூைானப் பிரைிநிைியாக
அவ்வந்ைணருக்குத் ைானம் பகாடுத்ைான். அதை கண்ை நீ அந்தைா! இது நல்ல உத்ைம புண்ணிய
காலமாயிற்தே? இந்ைக் காலத்ைில் தவைியருக்கு இப்படி ைானம் பகாடுக்க நம்மிைத்ைில் ஒன்றும்
இல்தலதய என்று மனம் விருந்ைி, நான் ஏதழயாதகயால் மானசீக மாகத் ைானம் பசய்தைன்! என்று

உனக்குள் நீத ய கழிவிரக்கத்தைாடும் கற்பதனத் ைானத்தை நிதனத்துக் பகாண்ைாய் அைனால் உனக்கு
இந்ைப் பிேவியில் இத்ைதகய சிேந்ை தபாகங்கள் யாவும் உண்ைாயின ஆதகயால் நீ இப்தபாதும் பூைானம்
பசய்து பகாண்டிரு பூைானம் பசய்ைால் தைவர்களுக்கும் எட்ைாை பைவிதய அதைவாய் உன் முற்பிேவி
வரலாறு முழுவதையும் நான் பசால்லக் தகட்ைாய் அல்லவா ? அரசதன! நிலைானம் எப்தபாதும்
சுவர்க்கத்ைிலிருந்து உன்தன அகற்ோது அத்ைதகயத் ைானத்தைதய பசய்து பகாண்டிரு! ைம் உள்ளத்ைில்
கருைியவர்கதள சிேந்ை பயதன அதைவார்களாயின் பூைானம் பசய்ைவர்கள் பபறும் பபற்ேிதனச் பசால்ல
முடியுதமா?
முன்பனாரு காலத்ைில் தைவர் மனிைர் அரக்கர் முைலானவர்கதளபயல்லாம் அைக்கி உலக முழுவதையும்
ஏகசக்கராைி அன்னபானம் முைலானவற்தே அருந்ைிய உரகர், சித்ைர், முனிவர் முைலியவர்களால்
புகழப்பபற்ோன். ஏழுைீவுகளிலும் ைன் பசங்தகாதலச் பசலுத்ைி நீ ைியுைன் அரசு பசலுத்ைியைால்
பரிசுத்ைமற்ேவர்கள் தநாயாளிகள் ைிருைர்கள், வஞ்சகர்கள், அங்கஹீனர்கள் முைலிதயார் அவன் ஆட்சியில்
இருக்கவில்தல. அந்ைச் சிேப்பான அற்புைங்கதளக் கண்ை அவ்வரசனின் மதனவி மிகவும் வியப்புற்று
இத்ைதகய பபருஞ் பசல்வங்கள் அதனத்தும் முற்பிேவியில் பசய்ை எத்ைதகய புண்ணியத்ைால்
கிதைத்ைன என்று தயாசித்து, ைன் கணவனிைம் ைன் எண்ணத்தை உணர்த்ைினான். பிருது மன்னனும்
உண்தமதய உணர முடியாமல் வியந்து எல்லாமுணர்ந்ை தவைியதர அணுகி, நன்கு வணங்கி தவைிய
உத்ைமர்கதள! நீங்கள் என்னிைம் ைதயயுதையவர்களாயின் உங்கள் சிேந்ைஞான நான் உங்களுக்கு
தவண்டுவனவற்தேயும் குதேவில்லாமல் பகாடுப்பவனல்லவா? நீங்களும் யாவருக்கும் உைவிபசய்யும்
ையாளர்களல்லவா? என்ோன். முனிவர்கதள, அரசதன! உன் மனத்ைிலுள்ள சந்தைகம் என்ன என்று

எங்களுக்கு உணர்த்துதவயானால் நாங்கள் அைன் விபரத்தை பவளியிடுதவாம், நீ ஏழுைீவுகதளயும்
முதேப்படி அரசு பசய்வைால் உன்னிைத்ைில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியுைன் இருக்கிதோம். ைக்க நியமமுதைய
முனிவர்களிைதம ைர்மங்கதளப்பற்ேி அேிந்து பகாள்ள தவண்டும். உன் கருத்து என்ன என்று பசால் என்று
தகட்ைார்கள். ஆைி அரசனான பிருதுச்சக்கரவர்த்ைி தவைியதரப்பணிந்து நான் பூர்வத்ைில் பசய்ை
நல்விதனதயயும் என் முற்பிேப்தபயும் அைிசவுந்ைரியமுதைய என் மதனவி பசய்துள்ள நற்
பசயல்கதளயும் எங்கள் இருவருக்கும் நீங்காை பபருவிருப்புற்று இருப்பைற்குக் காரணத்தையும் அேம் ,
பபாருள், இன்பம் முைலான புருஷார்த்ைங்கள் உண்ைான வரலாற்தேயும் மன்னர்கள் யாவரும் எனக்குக்
கப்பங்கட்ை தநர்ந்ைவதகதயயும் அளவிை முடியாமல் என் பபாக்கிஷம் பபருகியிருப்பைில் காரணத்தையும்
தைாள் வலிதமயிற் சிேந்து தநாயற்ேவாழ்வு பபற்ே என் வரலாற்தேயும் அேிய விரும்புகிதேன். எனதவ
அவற்தே விவரமாகத் பைரிவிக்க தவண்டும் என்று தகட்ைான். மகரிஷிகள் யாவரும் ஒன்றுகூடி
மரீசிமுனிவதர அணுகி அரசனது தகள்விகளுக்கு அவதர விதையளிக்க தவண்டும் என்று
விண்ணப்பித்ைார்கள். மரீசி முனிவர், சிேிது தநரம் தயாக நிஷ்தையிலிருந்து விருத்ைாந்ைங்கள்
யாவற்தேயும் உணர்ந்து தககட்டி ைம் முன்பு நிற்கும் மன்னர் மன்னதன தநாக்கிக் கூேலாயினர்.
சக்கரவர்த்ைிதய! நீ எல்லாப் தபாகங்கதளயும் இப்தபாது அனுபவிப்பைற்குக் காரணம் நீ பூர்வ ஜன்மத்ைில்
உன் மதனவியுைன் கூடிச் பசய்ை நல்விதனகளின் பயதனயன்ேி தவேல்ல. அதையும் விவரமாகச்
பசால்லுகிதேன். சாவைானமாகக் தகள் நீ முற்பிேவியில் ஜீவஹிம்தச பசய்வைிதலதய விருப்பமுதைய
ஒரு சூத்ைிரன் உன் மதனவிதயா மஹாப்பைிவிரதை ஆதகயால் அவள் உன் விருப்பப்படி நைந்து உனக்குப்
பணி விதை பசய்வைிதலதய மனமுதையவளாக இருந்ைாள் நீ உன் ஏழ்தமயின் காரணமாக உன்

மதனவிதய நீங்கி ஒருவனிைம் ஊழியத்துக்கு அமர்ந்ைாய் நீ உன் மதனவிதய பிரிந்ை தபாைிலும் அவள்
உன்தனப் பிரியாது அவ்வப்தபாது உன்தனக்கண்டு உனக்குப் பணி பசய்வதைதய உறுைியாகக் பகாண்டு
வாழ்ந்து வந்ைாள். அப்படியிருக்கும்தபாது அதயாத்ைியில் பபரும் ைனவானாக விளங்கிய மன்னன் ஒருவன்.
பக்ைி சிரத்தைகதளாடு அங்கு ஒரு விஷ்ணு ஆலயம் கட்டி அைில் விஷ்ணுமூர்த்ைிதயப்பிரைிஷ்தை பசய்து
பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது பபான் மயமான பூைானத்தை நல்ல தவைியருக்தக வழங்கி அந்ைக் தகாயில்

முழுவதும் பபான் மயமாக்கினான். அந்ைத் தைவாலயத்ைில் நைந்ைவற்தே நீ யும் உன் மதனவியும் அைி
ஆவலுைன் பார்த்து பகாண்டும் இருந்ைீர்கள் ஆலயத்ைில் அலகிடுைல் முைலிய பைாண்டுகதளச் பச ய்து
வந்ைைால் அப்தபாதை உங்களிைமிருந்ை பாவங்கள் எல்லாம் அகன்போழிந்ைன. அன்ேியும் பபான்னால்
பசய்ை பசுதவத் ைானஞ்பசய்ை பயதன அதைந்ைாய். அைனால் இந்ைப் பிேவியில் உனக்கு இவ்வளவு
பசல்வ தபாகங்களும் பபரும் நிலப்பரப்பும் உனக்குச் பசாந்ைமாயின் முற்பிேவியில் சூத்ைிரனாக இருந்து நீ
பசய்ை நற்பணியால் இந்ைப் பிேவியில் தபரரசனாய் இனி இப்பிேவியில் சிேந்ை நிலைானம் பசய்! தவறு
ஒன்றும் பசால்ல தவண்டியைில்தல. எவன் சுவர்ண விகாரமான பூைானத்தைச் சத்பாத்ைிரனுக்குக்
பகாடுப்பாதனா அவன் ைன் பிதுரர்கதளயும் ைன் வம்சத்ைில் இனிதமல் பிேப்பவர்கதளயும் ைன்னுைன்
பகாண்டு சூரியர், சந்ைிரர் உள்ளவதரயில் சுவர்க்க தலாகத்ைிதலதய வாழ்ந்ைிருப்பான் அேம் பபாருள்
இன்பம் வடு
ீ என்பனவும் பூைானத்ைிதலதய தககூடும். உன் முற்பிேப்தப உனக்கு நன்கு உணர்த்ைிதனன்
அல்லவா? எல்லாக் காலத்ைிலும் பூைானம் பசய்வாயாகின் உன்தகாரிக்தககள் எல்லாம் ஈதைறும்
துவிஜர்கதளயன்ேி சூத்ைிரராயினும் பூைானஞ் பசய்ய தவண்டும் என்று மனத்ைில் கருைியவனும் சுவர்க்கப்
பைவிதய படித்ைவர்களும் எல்லாப் பாவங்களும் ஒழிந்து சுவர்க்கப் பைவிதய அதைவார்கள் என்று
பிரம்மபுத்ைிரராகிய மரீசி முனிவர் கூேியருளினார்.
24. பூைான விைிகள்
வியாசதர! சக்ைிக்கு வஞ்சதனயின்ேித் ைானஞ் பசய்தவாரில் உத்ைமர் , மத்ைிமர், அைமர் என்று மூன்று
வதகயினர் உண்டு. அவர்கள் ைம்வதகக்தகற்ே பயன்கதள அனுபவிப்பார்கள் சுவர்ணப் பபாடிகதளயாவது
ைாமிரப் பபாடிதயயாவது, பிருத்விதயயாவது ைன் தகயால் மூன்று தகயாவது இருதகயாவது,
ஒருதகயாவது குப்பலாக தவத்து, அைன்தமல் ைக்ஷிதணயாகச் சுவர்ண நிஷ்கங்கள் இலக்ஷமாவது
ஆயிரமாவது நூோவது ஐம்பைாவது தவத்து, அைன்மீ து நவரத்ைினங்கதளயாவது பபாற் பபாடிதயயாவது
தவத்து, அந்ைப் பபாற்குவியதல தமருமதலயாகக் பகாண்டு, அைன் கிழக்கில் மந்ைரமும் பைற்கில்
கந்ைமாைனமும் தமற்கில் நீலமும், வைக்கில் விபுலமும் அந்ைதமருவின் உச்சியில் தவடூரிய மயமான
வடும்,
ீ
அந்ை வட்டின்
ீ
கிழக்கில் நானாவிை வைக்கில் பத்மராகமும் வட்டின்
ீ
தமல் பலவிைமான

ரத்ைினங்களும் அல்லது சுகந்ை சுண்ணங்களும், ைாம்பூலமும் தவத்து அவற்தேப் பூமண்ைலமாகக்
பகாண்டு, அதைச் சுற்ேிலும் உப்புக்கைல் இருப்பைாக உப்தபப் பபய்ைால் அது ஜம்புத் ைிவபமாகும்,
ீ
அதைச்
சுற்ேிச் சிேிது தூரத்ைில் கரும்புரசத்தைப் பபய்ைால் அது பிலக்ஷத் ைீவாகும். அைன் பவளிதய பநய்தயச்
பசாரிந்ைால் சான்மலித் ைீவாகும். அைன் புேம்தப ையிதர ஒழுக்கக் குதசத் ைீவபமாம்.
ீ
அதைச் சுற்ேிலும்
பாதலச் பசாரிந்ைால் அது சாகத்வ ீபமாம். அைன் பவளிதய நல்ல நீ தர வார்த்ைால் புஷ்கரவபமாகும்.
ீ
இத்ைதகய ஏழு ைீவுகதளாடு கூடியைாகச் பசய்து அந்ைப் பூமிதய தவைீகனாகவுள்ள ைானபாத்ைிரனுக்குக்
பகாடுக்க தவண்டும்.
வியாச முனிவதர! உத்ைமமான நில ைானத்ைின் முதேதமதய உமக்குச் சுருக்கமாகச் பசான்தனன். இந்ைத்
ைானத்தைச் பசய்ை பிேகு ைாைாவின் தகயளவாக ஒரு குண்ைம் உண்ைாக்கி அைில் அக்கினிதய வளர்த்து
யதவ, கடுகு, எள் இவற்தேக் கலந்து, ைிக்குப் பாலகர்களுக்கும் நவக்கிரகங்களுக்கும் அவரவர்களுக்குரிய
மந்ைிரங்கதளச் பசால்லி மும்முதேயும் விஷ்ணு ப்ரீைியாக மும்முதேயும் வருணனுக்கும் வசுவுக்கும்
மும்முதேயும் தஹாமஞ் பசய்ய தவண்டும். அைன் பிேகு பிருத்விதயக் குேித்து ஒருமுதே தஹாமஞ்
பசய்ய தவண்டும், அைன்பிேகு சிவபபருமாதனக் குேித்து அவதர உலகுக்கு ஆைரவாக இருப்பவர் என்றும்
யாவராலும் துைிக்கைக்கவர் என்றும் தைவ தைவர் என்றும் பயபக்ைியுைன் உம்தம நான் பூஜிக்கிதேன்! நீ தர
உலகிதனப் பதைத்துக் காத்துத் ைானஞ் பசய்து. அதைப் பபற்றுக் பகாண்ைவர்! என்று கூேித் ைானம்
வாங்கிய பிராமணதர ஆராைித்து ஆதை அணிமணிகதளயும் சிேப்பாக வழங்கி என் தகாரிக்தககள்
எல்லாம் ஈதைறுமாக! என்று நமஸ்கரிக்க தவண்டும். உன்னைமான ைானகாலத்ைில் நற்பத்ைிரனுக்கு

இவ்வாறு ைானஞ் பசய்ைால் ைன் முன்தனார் நூற்றுவதரயும் ைனக்குப்பின் பிேப்தபார் நூற்றுவதரயும்
சுவர்க்கம் ஏற்ேி, ைானும் பசார்க்கப் பைவிதய அதைவான். இந்ை வதகயாகச் பசய்யப்படும் பூைானத்ைால்
அதைய முடியாை விருப்பங்கதள எதுவும் கிதையாது!
25. ைிலஹஸ்ைிைானம்!

வியாச முனிவர் ஸநத்குமாரதர தநாக்கி, சுவாமி! சிேந்ை ைானத்தைதயா அல்லது ைவத்தைதயா பசய்யச்
சக்ைியில்லாைவனுக்குப் பிரமஹஸ்ைி முைலான தைாஷங்கள் எப்படி ஒழியும்? இதை நீங்கள்
பிரமதைவரிைம் தகட்டு உணர்ந்ைவாறு அடிதயனுக்கு எடுத்துதரக்க தவண்டும்! என்று தகட்ைார்.
ஸநத்குமாரர் கூேலானார். ஒருவனுதைய உைல் தூய்தமயதைந்ைால் அவனுதைய எல்லாப் பாவங்களும்
சிேிது சிேிைாகக் கழித்து தபாகும் என்று முன்தப பசால்லியிருக்கிதேனல்லவா ? உைலின் நடுதவ இருக்கும்
பிராணதன ஜீவன் எனப்படும். உைலின் பவளிதய உள்ள ைனமும் பிராணதனயாகும். ஜீவதனக்

கஷ்ைப்படுத்ைித் ைவஞ்பசய்ைாவது பபாருதள விதரயப்படுத்ைித் ைானஞ் பசய்ைாவது முக்ைிதய அதைய
தவண்டும். முனிவர்களில் உயர்ந்ை வியாசதர! இன்னும் நீர் அேிய தவண்டிய விஷயம் ஏைாவது
இருந்ைால் அதையும் தகளும்! என்ோர். ஸநத்குமாரர் வியாசர் அவதர தநாக்கி, பாவங்கதளச்
பசய்வைிதலதய நாட்ைமுதையவர்களாகவும் ஞானமற்ேவர்களாகவும் இருந்து பலவிை பாவங்கதளச்
பசய்து ரவுரவாைி நரகங்களில் விழுந்து கஷ்ைங்கதள அனுபவித்துக் பகாண்டிருக்கிோர்கள். அத்ைதகய
நரகதவைதனதய அதையாமல் ைப்பித்துக் பகாள்ளத் ைக்க ைானம் எது? எந்ை ைானத்தைச் பசய்ைால்
நரகத்தைக் கண்ணிலும் காணாமல் இருக்கலாம். இவற்தேச் பசால்லதவண்டும்! என்று வியாசர் தகட்க
ஸந்ைகுமார முனிவர் பின்வருமாறு பசான்னார்.
நல்ல விரைத்தையுதையவதர! தகளும் கார்த்ைிதக மாை பூரதணயிலாவது நாக சதுர்த்ைியிலாவது.
எள்தளக்பகாண்டு யாதன வடிவமாகச் பசய்து, விஷ்ணுபூதஜ இயற்ே தவண்டும். கன்றுள்ள பசுதவ ஒரு
பக்கமாகக் கட்டி ைீபம் தவத்து எள்ளாற் பசய்ை யாதனயின் கண்களில் முத்துக்களும் பற்களில்
பவள்ளியும் சுற்ேிலும் பவளமும் பநற்ேியில் ைிலகமாகப் பபான்னும் கர்ணங்களில் சாமதரயும்
பவண்கலமணி இரண்டும் உைலில் பட்ைாதையும் கும்பஸ்ைானத்ைில் முத்துக்களும் சிரசில் சிந்தூரமும்
தவத்து, முத்துமாதல பாதுதக, குதை, கிண்ணம், ஆசனம், கண்ணாடி முைலியவற்தேச் சக்ைிக்தகற்பப்
பபான்னால் பசய்து தவத்து, அந்ை யாதனயின் முன்பு குங்குமத்ைால் அஷ்ை ைனக் கமலம் வதரந்து
அைன் இதைதய சர்வதலாக காரண பூைரான சிவபபருமாதனயும் விஷ்ணுதவயும் ஆவாஹனம் பசய்ய
தவண்டும். அந்ை அஷ்ைத்ைளத் ைாமதரயின் கிழக்தக தைவர் ைதலவனான இந்ைிரதனயும் அைன்

பக்கத்ைிலுள்ள ைளத்ைில் அக்கினிதயயும் பைன் பக்கத்ைில் பிதுர்தைவப் பிரபுவும் ைர்மவான்களுக்கு
இன்பங்பகாடுப்பவனுமாகிய இயமதனயும் அைற்கு அடுத்ை ைளத்ைில் இராக்ஷப் பிரபுவாகி
நரகதலாகத்துக்குச் சமீ பமாகவுள்ள தலாகத்ைில் வசிக்கும் நிருைிதயயும் அைற்குப் பக்கத்ைில் ஜலத்துக்கு
நாயகனும் சவுக்கியத்தை ஏற்படுத்துதவானுமாகிய வருணதனயும், அைற்குப் பக்கத்ைில் பபான்
விமானத்ைில் சஞ்சரிப்பவனும் எல்தலாருக்கும் ஆயுர்ப்பூைமாக இருப்பவனுமான வாயுதவயும், அைன்
பக்கத்ைில் ைனாைிபைியான குதபரதனயும் அைன் பக்கத்ைில் பசுக்களான பிராணிகளுக்பகல்லாம்
பைியாகவுள்ள ஈசானதனயும் ைனித்ைனி நமஸ்காரம் என்று துைித்து முதேதய ஆவாஹனம் பசய்ய
தவண்டும். ைீய வழியிலிருந்து காக்கத்ைக்கவனும் மும்மூர்த்ைி வடிவாகவும் விஸ்வரூபமாகவும்
விளங்குபவனும் சுகத்தைக் பகாடுப்பவனுமான சிவபபருமானுக்கு நமஸ்காரம் என்று துைித்து பரிவார
தைவர்கதளப் பூஜித்து உலகபாலன் கர்த்ைாவாகிய ைிருமாதல மீ ண்டும் பூஜித்து தககூப்பிக் கும்பிட்ை
வண்ணம் இந்ை யாதன என்தன யமதலாகத்துக் பகாடிய வழியில் சுகமாகச் பசலுத்ைி எனக்கு
மங்களபலமான பூரண கும்பமும் காமதைனுவும் கற்பக வருக்ஷமும் சிந்ைாமணியும் ஐராவைமும்
உண்ைாக்குமாக! என்று பசால்லிக் பகாண்டு சக்ைிதகற்ப, நற்பாத்ைிரனான தவைியனுக்குப் பபான்
ஆபரணங்கதள வழங்கி அத்ைிலஹஸ்ைிதயயும் ைானஞ்பசய்து அன்று முழுவதும் உபவாசம் இருந்து
மாதலயில் ைீப ைானம் பசய்து, அைற்குப் பிேகு தபாஜனம் பசய்ய தவண்டும்.
வியாச முனிவதர! இத்ைதகய விைிப்படி அவரவர்சக்ைிக்கு ஏற்ப ைிலஹஸ்ைி ைானம் பசய்ைவர்கள்
தகாரமான நரக ஸ்வரூபமாக விளங்கும் இயம மார்க்கத்தைக் காணாமதலதய, எல்லாப் பாவங்கதளயும்

ஒழித்து உற்ோர் நண்பர்கதளாடுக் கூடிச் சுவர்க்க தலாகத்ைில் பைினான்கு இந்ைிரபட்ைம் கழியும் வதரயில்
வாழ்ந்ைிருப்பார்கள். அவர்கள் தஜாைிஷ்ைாபுஷ்கரத்ைில் காராம் பசுக்கள் ஆயிரம் ைானம் பசய்ை பலனும்
உபயமுகி தகாைானம் நூறு பசய்ை பலதனயும் அதைவார்கள். இராகு கிரஸ்ைமான சூரியக் கிரஹண
காலத்ைில் பூைானம் பசய்ை பயனும் இைற்கு ஈைானைல்ல. இந்ைத் ைானமானது கிருஷ்ணாசன் ைானத்ைால்
உண்ைாகும் பயதனவிை நூறு பங்கு சிேப்பான பயதன அளிக்கும் யாதன குைிதர இரைம் எருது
முைலியவற்தே ஒதர காலத்ைில் ைானஞ் பசய்ை பயதனக் பகாடுக்கும் எள், பநய், ஜலம், பசு முைலிய

ைானபயதனக் காட்டிலும் நூறு பங்கு சிேப்பான பயதனக்பகாடுக்கும், இந்ை விைிதய உணர்ந்து
ைிலஹஸ்ைிதயப் பூஜித்து, மதஹஸ ஸ்வரூபமானதும் ைிக்குகஜஸ்வரூபமான இந்ை யாதனதயத் ைானம்
பசய்கிதேன்! என்று சங்கல்பம் பசய்து காந்ைாரஸ்ைிதயத் ைானம் பசய்ைான். சர்தவஸ்வரனாகிய
சிவபபருமானும் தைத்ைிய சங்கரானாகிய ைிருமாலும் மகிழ்வார்கள். குடும்பஸ்ைனாகவும் ஏதழயாகவும்
இருக்கும் உத்ைமமான தவைியனுக்கு இதைத் ைானம் பசய்ய தவண்டும் இந்ைத் ைானம் பாவத்தை

ஒழித்துப் புண்ணியத்தைக் பகாடுப்பதும் நரகத்தை ஒழித்து தமாட்சத்தைக் பகாடுப்பதுமாகும். இதைப்
படித்தும் வாசித்தும், சிந்ைித்தும் உள்ளவர்கள் சுவர்க்க பைவிதய அதைவார்கள்.
26. பார்க்கவர் பயணக் கதையும் சதுர்த்ைி விரை மகிதமயும்
பிரமபுத்ைிரரான ஸநத்குமார முனிவதர வியாசர் தநாக்கி, பிரம்ம நிஷ்ைதர! சர்தவஸ்வரனான
சாம்பவமூர்த்ைிதய ஒரு நாள் பூஜித்து உபவாசமிருப்பைில், எல்லா விரைங்கதளயும் அனுஷ்டித்து எல்லாத்
ைானங்கதளயும் பசய்ை பயதன அதையத்ைக்க ஒரு விரைத்தைச் பசால்லுங்கள்! குருக்களுக்பகல்லாம்
குருவான ைாங்கள் கூறும் ஒவ்பவான்றும் பபரும் பயதனத் ைரவல்லதவயாக இருக்கும். ஆதகயால்
அத்ைதகய விரைம் ஒன்தேயும் அதை விளக்கிக் காட்ைக் கூடிய ஒரு வரலாற்தேயும் பசால்ல

தவண்டுகிதேன்! என்று தகட்ைார். ஸநத்குமாரர் கூேலானார். வியாசதர! சிவபபருமாதன நியமத்துைன்
ஒருநாள் ஆராைித்ைால் அவருதைய அருதளப் பபேலாம். உைலுக்குச் சிரமமான பலவிை விரைங்கதளச்
பசய்து. அைனால் அதையும் பயன்கள் அதனத்தையும் சுக்கில பக்ஷ சதுர்த்ைசியில் சிவார்ச்சதன
பசய்வைாதலதய இரத்ைின வியாபாரி ஒதர பபாருளால் பபரிய லாபத்தைத் தைடிக் பகாள்வதைப் தபால ,
அைி சுலபமாக அதைந்து விைலாம்.
ஸத்யவாைி புத்ைிரதர! பூர்வயுகத்ைில் ஜம்புத் ைீவில் ஒருமா மன்னன் இருந்ைான் அவன் ைர்மவான். நூறு
அக்குதராணி தசதனகதளயுதையவன் வில்லாளர்களில் தமம்பட்ைவன் தவை சாஸ்ைிரங்களில்
நம்பிக்தகயும் சக்ைியவாக்கும் ஈதகத்ைன்தமயும் வாய்ந்ைவன். எல்லாதபாக அனுபவமும் அைிைிகளிைம்

விருப்பமும் உள்ளவன் பபான், ஆதை முைலியவற்தே நாள்தைாறும் அவன் ைானஞ் பசய்வான். அவனுக்கு
எண்ணற்ே வரப்பதைகள்
ீ
இருந்தும் சைாநீகன் என்பது பபயராக இருந்ைது. அவன் ைன் இராஜ்ஜியத்தைப்
பலகாலம் அரசாண்டு ஒரு புத்ைிரதனப் பபற்று மரணமதைந்ைான். அப்புைல்வன் குலமுதேயாக
அனுபவித்து வந்ை ராஜ்ஜியத்தை ைர்ம முதேப்படி காத்து வந்ைான். பிரைாபத்ைால் சூரியதனயும்
காந்ைியால் சந்ைிரதனயும் தபான்று பதகவர் பயமின்ேி ஆட்சிபுரிந்ை அவன். ைன் ைந்தைதயப் தபாலத்
ைானஞ்பசய்ைல் ஒன்று மட்டும் இல்லாைவனாக இருந்ைான்.
நியைியான விரைமுதைய தவைியர் அதனவரும் தயாசித்ைார்கள் அரசனிைம் ைானச் பசயல் இன்தமயால்
ஏதழகளாகிய நாம் எல்தலாரும் அவதனக் கண்டு இவ்விஷயத்தைப்பற்ேிக் தகட்க தவண்டும்! என்று

ைீர்மானித்து அரசனிைம் பசன்ோர்கள். அரசன் அவ்வந்ைணர்கதள முதேப்படிப் பூஜித்து ஆசனமளித்ைான்
அவதன தவைியர்கள் பார்த்து, அரசதன! நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை பவளியிைக் கருைியிருக்கிதோம். அதை
நிைானமாகக் தகட்க தவண்டும். உன் ைந்தை நாள்தைாறும் ஆதை அன்னம் பபான் முைலானவற்தே
எங்களுக்குத்ைானங் பகாடுத்துத் ைிருப்ைி பசய்து வந்ைார் நீ தயா சிேிதும் ைானஞ் பசய்யாதமயால் அந்ைணர்
பலர் அன்னமில்லாமல் தைசாந்ைிரம் தபாய் விட்ைார்கள் நாங்கதளா பபரியகுடும்பஸ்ைர்கள். உன்னிைத்ைில்
இதைச் பசால்லி விட்டு நாங்களும் இன்னுஞ் சில ைினங்களில் நாடுகைந்து பசல்லக் கருைியிருக்கிதோம்
எங்களுக்கு உள்ள வறுதமயாதலதய இந்ை தயாசதன எங்களுக்குத் தைான்ேியது! என்ோர்கள்.
அதைக்தகட்ைதும் மன்னன் புன்னதக பசய்து தவைியர்கதள! அந்ைணர்க்குத் ைானங் பகாடுப்பைால்
புண்ணியம் கிதைக்கும் என்பது எனக்குத் பைரிந்ைிருப்பினும் நான் தகட்கத் ைக்கது ஒன்று உண்டு. அைற்கு
நீங்கள் பைில் பசால்ல தவண்டும்; ைானஞ் பசய்பவன் இவ்வுலகிலிருந்து சுவர்க்கத்துக்குச் பசன்று

அங்குள்ள தபாகங்கதள நுகர்ந்து மீ ண்டும் பூமிதய அதைந்து சுகமாக வாழ்கிோன் என்று நீங்கள்
பசால்கிேீர்கள் அல்லவா? பிராமணர்கதள! என் ைந்தை ைானஞ்பசய்து வந்ைவர் அல்லவா? அவர் இப்தபாது
சுவர்க்கத்ைில் எவ்வாோக இருக்கிோர் என்பதை நீங்கள் நன்ோக அேிந்துபகாண்டு அதை எனக்கு
சுருக்கமாகச் பசால்ல தவண்டும் என்ோன். தவைியர்கள் ஒன்றும் தைான்ோமல் அரசன் முகத்தைச் சிேிது
தநரம் பார்த்துக் பகாண்டிருந்து விட்டுப் புேத்தை பசன்று , ஒருவதராபைாருவர் தயாசிக்கலானார்கள்.

இவ்வரசனின் ைந்தை மகாைார்மீ கன் ஆதகயால் இப்தபாது அவன் எவ்வுலகில் இருக்கிோதனா? அதை நாம்
எப்படி இவனுக்குச் பசால்ல முடியும் என்று எவ்வாறு தயாசித்து அவன் தயாசதனயிதல ஆழ்ந்ைிருந்ைைால்
பநடுநாள்வதர ைங்கள் நித்யகர்ம சந்ைியாவந்ைன அக்கினி காரியாைிகதளபயல்லாம் மேந்ைார்கள்.
முனிவதர! தவைியர் ஒழுக்கங்குன்ேியைால் சூரியன் முைலியதகாள்கள் நிதலைவேி மதழயின்தமயால்

பஞ்சம் உண்ைாயிற்று. அக்கினியில் தஹாமம் பசய்ைதவ சூரியதன அதையும். சூரியன் அந்ை ஆகுைியால்
மகிழ்ந்து, மதழ பபாழிய பசய்வான். அந்ை மதழயால் ஜீவதகாடிகளுக்பகல்லாம் ஆகாரம் உண்ைாகும்.
அன்னத்ைால் உலகுக்கு எப்தபாதும் ைிருப்ைியுண்ைாகும். அவ்வாேின்ேி நிதலமாேியைால் உலகத்ைில்
தவைியர் யாககர்மங்கதளச் பசய்யாது மதழ மாேி உலகம் அழியும் அவர்கதளக் கண்டு தபசி அவர்கள்
கருத்தை அேிய தவண்டும் என்று சூரிய பகவான் கருைினான். எனதவ அவன் பிராமண வடிவம் பூண்டு
பூதலாகத்ைிற்கு வந்து தவைியர்கதள அணுகி, நீங்கள் ஏன் துக்கத்துைன் இருக்கிேீர்கள் உங்கள் குலாச்சார
ைருமங்கதள ஏன் தகவிட்டீர்கள்? பஞ்ச யக்ஞங்களின் பயன் எண்ணிதேந்ை ைல்லவா? நித்ைிய கர்மம்
பசய்யாது தநவித்ைிக கர்மத்தைச் பசய்து பயனதையக் கருதுதவார் அந்ைப் பயதன அதையமாட்ைார்கள்
ஸ்வைர்மங்கதள விட்ைவர் ைீர்த்ை யாத்ைிதர பசய்ைாலும் பயனதைய மாட்ைார்கள். நால்வதக

ஆச்சரமத்ைவர்க்கும் பஞ்சயக்ஞபயன் நித்ைியமானதும் புக்ைி முக்ைிகதளக்பகாடுப்பதுமாகும் ஆதகயால்
நீங்கள் அதை விைக் கூைாது. நித்ைிய கர்மத்தை அனுஷ்டித்து தநமித்ைிகத்தைச் பசய்தவார் நூறு பங்கு
பயதனயும் அதைவார்கள். ைானங்பகாைாை அரசதன உயிரிழந்ைவனாக நிதனத்து ைானத்தை விரும்பாமல்
ைவத்தை தமற் பகாண்டு ஒழுகும் அந்ைணன் மிகவும் சிேந்ைவனாவன். அத்ைதகய அந்ைணதன
உபசரித்ைால் எல்லாப் தபாகங்களும் கிதைக்கும்! என்ோன்.
அதைக் தகட்ைதும் தவைியர் யாவரும் மனம் ைிரும்பியவர்களாய் ைானம் ஏற்காது. ைவஞ் பசய்யும்
மதேதயாதன வழிபடுவதை சிேந்ைைாகக் கருைி தவைியவடிவில் வந்ை சூரிய பகவாதன வணங்கினார்கள்.
பிேகு நாற்ேிதசயும் பசன்று அத்ைதகய பிராமணதன எங்பகங்தகா தைடிக்பகாண்டு அதலந்ைார்கள்.
இறுைியில் ஓரிைத்ைில் தககதள தமபலடுத்து உயர்த்ைி ஒரு காலில் நின்று மற்போரு காதல மைக்கிக்

பகாண்டு ைவத்ைிலிருந்ை பார்க்கவ முனிவதரக்கண்டு வலம் சுற்ேி வணங்கி எைிதர நின்ோர்கள் பார்க்கவ
முனிவர் சூரியன் தமற்தக ைிரும்பிய தபாது கண் விழித்து தைவ பிதுர்த் ைர்ப்பணங்கதளச் பசய்து முடித்து
ைம் எைிதர நிற்கும் தவைியர்கதளக் கண்டு தககூப்பி சாஸ்ைிர முதேப்படி அவர்கதளப் பூஜித்து கந்ைமூல
பலங்கதள அளித்து மகிழ்ந்ைார். அப்பபாழுது தவைியர்கள் அதனவரும் ைங்கள் அரசனின்
பசயதலப்பார்க்கவ முனிவருக்கு எடுத்துதரத்ைார்கள். அவ்வரசனுதையத் துர்க்குணங்கதளக் தகட்ை
பார்க்கவ முனிவர் நான் இதுவதர பசய்ை ைவத்தைவிைச் சிேந்ைது பயமுற்ேவருக்கு அபயம் அளித்ைலால்
சகல ைானங்களுஞ் பசய்ை பயன் கிதைக்கும். ைதயதய சிேந்ை குணம்? என்று ைமக்குள் தயாசித்து, ைற்கால
மன்னனுதைய ைந்தை எந்ை உலகத்ைில் இருக்கிோதனா அந்ை உலகத்தை நான் அதைதவன்! என்று
மனவுறுைிபகாண்டு புேப்பட்ைார்.
பார்க்கவ முனிவருதையத் ைவப்பயனால் சூரியபகவான் சாந்ைமுதையவனாய் தவைிய வடிதவற்று
அவருக்கு வழிகாட்டுவான் தபால முன்தன பசன்ோன். இவ்வாறு பார்க்கவ முனிவர் புேப்பட்டு,
எண்பத்பைட்டுகாை தூரம் பசன்று, ைண்ண ீரும் மரநிழலும் இல்லாைலும் சீ தைாஷ்ணங்களால்
துன்பகரமானதும் தைவ ைானவர்களாலும் சகிக்க முடியாைதுமான வழிதயக் கைந்து. இருபத்பைட்டுக்தகாடி
நரகங்கதளயும் அைில் தவைதனப்படுதவாதரயும் பார்த்துக் பகாண்தை சூரியன் முன்தன பசல்ல முனிவர்
பின்தன பசன்ோர் நரகதவைதனகதள அனுபவிப்தபாரது கூக்குரதலக் தகட்டுக் பகாண்தை அவ்விைத்தை
அைில் மஹாபைவிதயக் காணச்பசல்லும்தபாது, பார்க்கவ முனிவதர ஒரு தவைியன் ைன் தகயில்
பபரியபைாரு ைண்ைந்ைாங்கி, நான் முன்பு உனக்குக் பகாடுத்ைவற்தே இப்தபாது எனக்குக் பகாடுத்து
விட்டுைான் இங்கிருந்து பசல்ல தவண்டும்! என்று ைடுத்ைான்.

பார்க்கவர் ைன்தனத் ைடுத்ைவதன தநாக்கி, நீ எந்ைக் காலத்ைில் என்னக் பகாடுத்ைாய்? என்று தகட்ைார்.
அைற்கு அவ்வந்ைணன் நான் முற்பிேவியில் உனக்கு ஒரு புராணம் உதரத்ைிதனன். அதை நீ தகட்டுச்
பசல்லும்தபாது எனக்பகான்றும் பகாடுத்ைிதலதய என்று நான் தகட்க , நீ என் வட்டிற்குச்
ீ
பசன்று ஏதைனும்
பகாண்டு வந்து பகாடுப்தபன் என்று பசால்லிவிட்டுப் தபானாதய ைவிர மீ ண்டும் என் கண்ணில்

புலப்பைாமல் ஒழிந்ைாய்! என்ோன். அதைக்தகட்டு பார்க்கவர் வியப்புற்று, ஒருதவதள நான் பசால்லித்
ைவேியிருக்கலாம். ஆனால் அது மத்ைிய தலாகத்ைில் நைந்ைைாதகயால், நாம் அங்தக தபாய்த் ைீர்த்துக்
பகாள்ளலாம் இங்கு என் தகயில் ஒன்றுமில்தல என்று கூேினார். அவ்தவைியன் பார்க்கவதர தநாக்கி, நீ
பசய்ை புண்ணியத்ைில் பாைிதய எனக்கு பகாடுத்ைைாகச் பசால்! என்ோன். ஆனால் பார்க்கவர் என்
ைர்மபயனில் பாைிதய உனக்குக் பகாடுக்கமாட்தைன்! என்ோர். அவ்வுதரயாைதலக் தகட்ை வண்ணம்

தவைியர் வடிவில் இருந்ை சூரிய பகவான் அவர்கள் இருவதரயும் நன்பமாழியால் சமாைானஞ் பசய்து,
அவ்தவைியன் புராணஞ் பசான்னதும் நீ அதைக் காைில் தகட்ைதும் பின்னர் நீ பபாருள் பகாடுப்பைாகக்
கூேியதும் உண்தமதய! ஆதகயால் உன் ைர்மத்ைில் அதரப்பங்கு பகாடுக்காமல் ஆேில் ஒரு பங்தகக்
பகாடுக்கலாம்! என்று கூேினார். அைற்கு அவர்கள் இருவரும் இணங்கினார்கள். பார்க்கவர் ைம்
புண்ணியத்ைில் ஆேில் ஒரு பாகத்தைக் பகாடுத்ைார். அவதர வழிமேித்ை தவைியன் அதைப் பபற்றுக்
பகாண்டு தபாய்விட்ைான்.
மீ ண்டும் சூரியதனப் பின் பைாைர்ந்து பார்க்கவர் பசல்லும் தபாது ஒரு யாைவன் அவதரத் ைடுத்து நான்
முற்பிேவியில் உன் பசுக்கதள தமய்த்ைைில் நீ எனக்கு எட்டு கவுடிகள்(நாணயங்கள்) பகாடுப்பைாகச்

பசால்லி கணக்குத் ைீர்த்துக் பகாடுக்காமற் தபாய் விட்ைாய். அதை இப்தபாது பகாடுத்து விட்டுப் தபா!
என்று கூேினான். அைற்கு பார்க்கவர், ஐதயா! சுலபமானதையும் கைனாக்கிக் பகாண்தைதன! இது
எம்மாத்ைிரம்? என்று தயாசித்ைார். உைதன யாைவன் உன் ைர்மத்தை எனக்கு பகாடு என்று தகட்ைான்.
பார்க்கவர் துக்கமதைந்து சூரிய பகவான் ைீர்மானித்ைபடி மற்றும் ஆேில் ஒரு பங்கு புண்ணியத்தை
அவனுக்குக் பகாடுத்து அவதன விட்டு விலகி தமதல பைாைர்ந்து பசன்ோர். அப்தபாது ஒரு சாலியன்
அவதரத் ைடுத்து. நீ என்னிைம் ஆதைகள் வாங்கியைில் விதசஷ பாக்கி தவத்துக் பகாண்டிருக்கிோய்.
அதைத் ைீர் த்து விட்டுப் தபா! என்ோன். முன்தபாலதவ இருவரும் விவாைிக்கதவ சூரியபகவான்
ைீர்மானித்ைபடி விதசஷ பாக்கிக்காக ைன் புண்ணிய மிச்சத்தை அவனுக்குக் பகாடுத்து அவதன
அனுப்பிவிட்டு, ைன் புண்ணியம் முழுவதும் தபாய்விட்ைைால் பிரம்ம தைஜஸ் நீங்கி அைற்கு அவர் தமதல
பசல்வைற்கு சக்ைியற்ேவராக ைத்ைளித்ைார். அப்தபாது அவர் பார்க்கப் புேப்பட்ை அரசனிருக்கும் இைத்ைிற்கு
பார்க்கவரின் தகதயப் பற்ேிக் பகாண்டு சூரிய பகவான் அதழத்துச் பசன்ோர்.

அச்சமயத்ைில் இயமகிங்கரர்கள் அந்ை அரசதன ஒரு பாத்ைிரத்ைிலிட்டு அடுப்பிதலற்ேிச் சதமத்துக்
பகாண்டிருந்ைார்கள், அதைக் கண்ை பார்க்கவ முனிவர், ஐதயா! மகா புண்ணியவனான இவனுக்கும்
இத்ைதகய துன்பம் வந்து தசர்ந்ைதை! என்று வியப்புற்று சிேிது தநரம் இதளப்பாேிவிட்டு, சைாநீக
மகாராஜதன! நீ தசாைச மகாைானங்கதளயும் நற்பிராமணருக்குச் பசய்ைாய் என்றும் இரத்ைினங்கள் ,
ஆதைகள், கிரமங்கள் முைலியவற்தேத் ைானம் பசய்ைவன் என்றும் அந்ைதணாத்ைமர்கள் பசால்லக்
தகட்டிருக்கிதேன்! ைவஞ் பசய்ைாலும் பகவத் பக்ைி பசய்ைாலும் ைானஞ் பசய்ைாலும் சுவர்க்கம் அதைய
தவண்டியிருக்க மாபபரும் ைானங்கதளச் பசய்ை உனக்கு எந்ைப் பாவபலனால் இங்கு சுைப்பட்டிருக்கிோய் ?
அது உனக்குத் பைரியுதம! அதைச் பசால்லுக! என்று தகட்ைார். உைதன சைாநீசன் அவதர தநாக்கி,

தவைியதன! என் வரலாற்தேக் தகள்! நான் பலவிைமான ைானங்கதள அந்ைணருக்குப் பரிபூரணமாகக்
பகாடுத்தைன். ஆயினும் அஞ்ஞானத்ைினால் பிரஜா பீதையால் பபாருள் தைடிதனன். அைனால் ைான் இந்ைப்
பாவத்தை அனுபவிக்கிதேன். என் விஷயத்ைில் நீர் ையவு காட்டி, பூவுலகிலுள்ள என் புத்ைிரனிைம் பசன்று
நான் விழுக்ைனாகும்படி நற்சுகிர்ை விதசஷத்தை அனுஷ்டிக்கும்படிச் பசால்லியருள தவண்டும்.
இல்லாவிட்ைால் இந்ைப் பாவத்தை அனுபவித்ைல் பபருங் கஷ்ைமாகும். நல்தலார் கூட்டுேவாதல இது
நீங்க தவண்டும், ைாங்களும் இச்சமயத்ைில் இங்கு வந்ைீர்கள்! என்ோன்.
பார்க்கவர் ைம் புண்ணியங்கள் ஒழித்தும் ைமக்கு இைமுண்ைாகவும் அவ்வரசனது வாைதன நீங்கவும்

உலகின் சுலபமாக நற்கைியதையவும் விரும்பினார். எனதவ அவர் தவைிய வடிவிலுள்ள சூரிய தைவதன
தநாக்கி, சுவாமி! சத்ஜன ைரிசனம் மகா புண்ணியகரமானது சத்ஜனர் புண்ணிய ைீர் த்ைங்களுக்கு ஒப்பான
வரல்லவா? ைீர்த்ை யாத்ைிதர காலக்கிரமமாகப் பயனளிக்கும் புண்ணியம் இல்லாைவனுக்கும்
சர்தவஸ்வரனான சிவபபருமானிைமும் தவைியர்களிைமும் சத்ஜனரிைமும் ைவசிககளிைமும் பக்ைி என்பது
ஏற்பைாது ஒருவனுக்குப் பாபம் குதேயும்தபாதை ைானம், ைியானம், முைலியன பசய்ய தவண்டும் என்ே
நிதனப்பு உண்ைாகும், நான் ைங்கதளத் தைவதைவனாக சந்தைகமில்லாமல் நிதனக்கிதேன். ைங்கள்

ைரிசனத்ைாதலதய இந்ை நரக வாசிகள் அதனவரும் சுகமதைவார்கள். நான் ைங்கள் சந்நிைியிலிருந்தும்
சுகமதையவில்தல ஆதகயால் சிேிதும் ைர்மம் எனபைில்லாை எனக்குத் ைர்மத்தை உண்ைாக்குவதும் அதை
அனுசரிப்பவர்கள் யாவரும் பசார்க்கமதையச் பசய்ய வல்லதும் மண், பபண், பபான் என்னும்
ஈஷணாத்ைிரவியங்களால் துன்புறுதவார்கதளக் கதைத்தைற்றுவம் ைர்மாசரதணயற்ேவர்கதளயும்
உய்விக்கவல்லதுமான விரைம் ஒன்தேச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தகட்ைார், அைனால் சூரியதைவதன
மகிழ்ந்து முனிவதர! உலகத்ைிற்கு இைமுண்ைாக்க நீ என்தன இந்ைக் தகள்வி தகட்ைாய். உன் ைர்மம்
வளர்ச்சியுேத்ைக்க விரைம் ஒன்தேச் பசால்லுகிதேன் தகள்.
பார்க்கவ முனிவதன! ைர்மத்தைப் பிேருக்குக் கூறுதவான் அந்ைத் ைருமத்தைச் பசய்ை பயதன அதைவான்.
ைர்மத்தைச் பசால்லும் நாதவ சிேந்ைது. உலகத்ைிற்கு இைமுண்ைாக்கத்ைக்க ைர்ம மார்க்கஞ் பசல்ல
தவண்டுவதையாகும். ஆைலின் பாவங்கள் அதனத்தையும் நலியச் பசய்யக்கூடிய விரைத்தை
பசால்லுகிதேன். ஆண்டு முழுவதும் முைற்பாகமாகிய சித்ைிதர மாசமானது சிவபபருமானுக்கும் மற்ே
தைவர்களுக்கும் பிரியமானது. அந்ை மாைத்ைில் தைவர்கள் விதனாைத்தை முன்னிட்டு ஆனந்ைித்து பூமியில்
வந்து ைங்கள் ஸ்ைானத்தை அதைகிோர்கள். சிவபபருமானும் இளதம வடிவத்தைாடு பார்வைி

தைவியாருைன் விதளயாடிக் பகாண்டிருப்பார் பார்வைி தைவியின் தைாழியர்கள் சிேந்ை ஆதையாபரண
அலங்காரங்களுைன் அந்ை மகாதைவிக்கு உபசாரஞ் பசய்வார்கள். இந்ைச் சித்ைிதர மாைத்துச் சதுர்த்ைசி
ைிைியில் ைீப ைானஞ் பசய்து வருதவார், சிவபபருமான் முைலிய எல்லாத் தைவர்களுக்கும் கண் பகாடுத்ை
பயதனயும் தமாக்ஷத்தையும் அதைவார்கள். அைன் விைிதயயும் பசால்லுகிதேன்.
சித்ைிதர மாைத்ைில் பூர்வபக்ஷத்ைிலாவது அப்ரபக்ஷத்ைிலாவது சம்பவிக்கும் சதுர்த்ைசியில் உபவாசமிருந்து
சர்தவசுவரனான சிவபபருமாதனக் குேித்து ஒரு தகாைானஞ் பசய்து, ைீப ைானம் முைலியன பசய்ைவன்
எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்து சுவர்க்க பைவிதயச் சந்தைகமின்ேி அதைவான் என்று சூரிய பகவான்
பசான்னார். அவரிைம் பார்க்கவமுனிவர் விதைபபற்று பசன்று ஜம்புைவிபத்தையதைந்ைார். பிேகு அங்குள்ள
தவைியர்கதளாடு பசன்று மன்னனின் புைல்வதனச் சந்ைித்ைார். அவனும் அவன் மைியதமச்சர்களும்

அவனது பகாலுமண்ைபத்ைில் இருந்ைவர்களுமான அதனவரும் அேியும்படி மன்னனின் ைந்தையான
சைாநீக ராஜன் நரகத்ைில் துன்புறும் நிதலதயயும் அவன் அந்ைத் துன்பத்ைிலிருந்து நீங்கத் ைக்க
வழிதயயும் சதுர்த்ைசி விரை பயதனயும் அைன் முதேதமதயயும் விவரமாக எடுத்துதரத்ைார் , பார்க்கவர்
பசான்னதைக் தகட்ைதும் புரவலன் அப்பபாழுதை புேப்பட்டுச் பசான்று அருகிலுள்ள ஒரு புண்ணிய
ைவத்தை அதைந்து பபரும் பபாருள் பசலவில் ஒரு ைைாகம் அதமத்து. பலவிை தகாைானம் பூைானம்
முைலியவற்தேச் பசய்து பார்க்கவ முனிவர் கூேியபடி சதுர்த்ைசி விரைத்தை அனுசரித்து மகிழ்ச்சியுைன்
ைன் நகரத்தை அதைந்ைான். அவன் முதேப்படி சதுர்த்ைசி விரைாசரணஞ் பசய்து, பலவதகத்
ைானங்கதளயும் பகாடுத்ைைால் அவன் ைந்தை ைனக்குற்ேிருந்ை நரக தவைதனகளிலிருந்து, நீங்கிச்
சுவர்க்கமதைந்து ைன் மூைாதையருைன் ஒரு பகல் உபவாசம் இருக்க தவண்டிய இந்ை விரைத்தை
அனுஷ்டித்ைவன் சகல பாவங்களும் நீங்கிச் சுவர்க்கத்தை அதைவான்.

வியாசதர! சித்ைிதர மாைச் சதுர்த்ைசியில் சிவபபருமாதன வழிபட்டு உபவாசம் இருந்ை உத்ைமனான
தவைியனுக்கு தகாைானமாவது, பநய் நிதேந்ை யாத்ைிர ைானமாவது, பகாடுத்து அன்னபானம் ஆதை
முைலானவற்ோல் உபசரித்ைால், எல்லாப் பாவங்களுளம் நீங்கி சுவர்க்கத்தையும் பிேகு
உருத்ைிரதலாகத்தையும் அதைந்து அதநககாலம் அங்குள்ள சுகத்தை அனுபவித்து மீ ண்டும் இவ்வுலகில்
ைர்மசீ லனான அரசனாகப் பிேப்பான் வசந்ைருதுவில் சிவசங்கரருக்குப் பிரியமான சதுர்த்ைி விரைத்துக்குரிய
மந்ைிர விதசஷத்தைச் பசால்லுகிதேன் மந்ைிரத்தைவிை தவைியன் சிேந்ைவன் க்ஷத்ைிரியனும் தவசியனும்
சுத்ைர்கதள! மந்ைிரபலம் இல்லாவிட்ைாலும் ைானவிருப்பம் உதையனாயின் சூத்ைிரனும் பரிசுத்ைதன

இவர்கள் அதனவரும் மரியாதை பசய்கிோர்கள். மந்ைிரம் அேியாைவர்கதள யாரும் அவமைிக்கிோர்கள்.
ஆதகயால் உமாபைியின் விரைம் முழுவதும் மந்ைிரபூர்வமாகதவ பசய்ய தவண்டும் பாவங்கதள ஒழித்து
சுவர்க்கத்தை அதையச் பசய்யும் மந்ைிரம் முைலான விைிகதளச் பசால்கிதேன்.
முைலாவது ஏகாைசியில் ஒதர தவதள உணவும் நீரு ம் அருந்ைி துவாைிசியில் யாசிக்காமல் உண்டு,
ைிரதயாகைசியில் இரவில் மட்டும் உணவருந்ைி, சதுர்த்ைசியில் உண்ணாை விரைம் இருந்து பூரதணயில்

தகாைானஞ் பசய்ைால் அந்ைச் சதுர்த்ைி விரைபயதன அதையலாம். அைனால் சிவபபருமான் பபரிதும்
மகிழ்வார். அவனுக்குச் சிேந்ை பயன்கள் தககூடும். இந்ை விரைத்தை முதேப்படிச் பசயயப் பபாருளும்
தைகவலிதமயும் இல்லாவிடில் ஒரு பபாற்கிண்ணம் பசய்து அது நிதேய பநய்தய விட்டு, அைற்கு
ஆதையாவது நூலாவது சுற்ேி, ஸ்ைாணுவும் ஈசனும் ஜகத்பிரபவும் சூலபாணியும் உலக நாயகனும்
பூைநாைனும் கபால மாலிகாபரணனும் கட்வாங்கைாரியும் ஜகந்நாைனும் பிதே நிலா சூடியபபருமானும்
சர்வாபரண பூஷிைனும் உமாநாைனும் ஞானிகளின் மனத்ைில் விளங்குபவனும் என் இையத்ைில்

இருப்பவனும் அகங்கார மற்ேவனாகவும் உள்ள சர்தவஸ்வரதன நான் நமஸ்கரிக்கின்தேன்! அவன் என்
பாபங்கதள ஒழிப்பானாக! என்ே அர்த்ைமுள்ள மந்ைிரத்தைக் கூேிச் சிவபபருமாதனப் பூஜித்து
அந்ைதணாத்ைமனுக்கு அந்ை பநய்ப் பாத்ைிரத்தைச் சர்தவஸ்வரன் மகிழ்வானாக என்று பசால்லிக் பகாண்டு
ைானஞ் பசய்ய தவண்டும். அைனால் ைிவ்விய தைதஜா ரூபம் பபற்றுத் ைனவான்களாவார்கள். மனவாக்குக்
காயங்களால் காதல உச்சி மாதல எனப்படும் சந்ைியாைி காலங்களில் மக்கள் பசய்யும் பாவங்கள்
எல்லாம். இந்ை விரைத்தை அனுஷ்டித்ைவுைதன ைண்ண ீரில் தபாட்ை உப்தபப் தபாலாகி சுகவான்களாக
இருப்பார்கள்.
முன் யுகத்ைில் குமுைன் என்ே மன்னன் இந்ை விரைத்தைக் கதைப் பிடித்துத் ைன் பாவங்கதள ஒழித்துச்
சுவர்க்கத்தை அதைந்ைான். இந்ை விரைத்தை அனுஷ்டித்ைவன் அதையும் புண்ணியத்தை அளவிட்டுச்
பசால்லி முடியாது. நியமம், ஆசாரம் முைலியவற்றுைன் சிவபபருமானிைதம ைன்மனத்தை நிதலநிறுத்ைி
அவ்விதேவனது ஆயிரம் ைிருநாமங்கதளயும் துைித்துக் பகாண்டிருப்பவன் பாவம் ஒழிந்து சிவதலாகத்தை
அதைவானாதகயால் அவன் பபறும் பயனுக்குச் சமமாகச் பசால்லக்கூடியது தவபோன்றுமில்தல!
இவ்வாறு ஸநத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
27. சதுர்த்ைசி விரை சமானம்
வியாச முனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, மாைவதர இகதலாகத்ைிலும் பரதலாகத்ைிலும் பயதனக்
பகாடுக்கத்ைக்க சிவ சஹஸ்ர நாமங்கதளச் பசால்லி அருளதவண்டும் என்று தகட்ைார். ஸனத்குமார
முனிவர் மகிழ்ச்சிதயாடு கூேலானார். வியாசதர! பாவங்கள் அதனத்தையும் ஒழிக்கத்ைக்க
சிவபபருமானின் ஆயிரம் ைிருநாமங்கதளயும் பசால்லுகிதேன் அது நானாகச் பசால்லுவைல்ல.
சிவபபருமானது ைிருநாமங்கதளபயல்லாம் பசால்வைற்கு அவ்விதேவனின் ைிருவருதள அவசியம் இருக்க
தவண்டும் ஆதகயால் வரைனும்; விஸ்தவஸ்வரனும் சாந்ைனும் சர்வகர்த்ைனும் அவ்யயனும் சர்வக்ஞனும்
ஸ்வபாவைப்பிரகாசனும் சாந்ைனும் சர்வகர்த்ைனும்; அவ்யயனும் சர்வக்ஞனும் ஸ்வபாவைப்பிரகாசனும்
அசலானும் அதமயனும் அநாைியும் அதுலனும் சூக்ஷ்மனும், மஹானும் சித்கனனும் வியாபியும் முக்ைப்
பிரியனும் அமலனும் சைாசிவனும், பூைநாைனும் சர்வதவைாகமப் பிரைிபாைகனும் தைரியவானுமாவார்
அந்ைச் சர்தவஸ்வரன் அவதர ஸ்படிகநிேம் சதைமுடி, ஐந்து ைிருமுகம், பத்துக் கரங்கள், ஒருதைகம்,
இருைிருவடிகள், வலக்கரத்து இச்சாஞானக் கிரிதய என்னும் மூவிதலச்சூலமும், பராசக்ைி ரூபமான

மழுவும் கர்த்துருபாவமான கட்வங்கமும் வாஜம் பீஜா பூரகமும் வஜ்ரமும், ஜனன பயத்தைப்தபாக்குவைான
அபயமும் இைக்கரத்து ரித்து குணமாகிய நாகமும் ஸ்தூலசூக்கும் பூைங்கதள நைத்தும் மாயாரூபமாகிய
பாசமும், குணமாகிய நீ தலாத் பலமும், அங்குசமும் சுத்ைாசுத்ை அத்துவாதவப் பிரவர்த்ைிக்கும் குணமான
ைமருகமும் தபாகத்தைத் ைரும் வரைமும், நாை குணமாகிய மணியும் சங்கார குணமாகிய அக்கினியும்
ைிதராைாயிபயன்னும் பரிவட்ைமும், அருளாகிய சுகந்ைமும்
பதரயாகிய மாதலயும் அநுக்கிரக காங்குரமான சிறுநதகயும், பபாருந்ைியவனாகச் சிவ ைியானஞ் பசய்ய
தவண்டும். என் ைந்தை எனக்கு உபதைசித்ை சிவநாமங்கள் ஆயிரத்தையும் பசால்லுகிதேன். அதவ

பைினாயிரம் ைிருநாமங்களாக இருந்ைதவ. அவற்தே என் ைந்தையாகிய பிரம்ம தைவர் கண்டு, மனத்ைால்
அவற்ேின் பபாருதளக் கிரஹித்து அவற்ேின் சாரபூைமான இந்ை ஆயிரம் ைிருநாமங்கதள , ையிதரக்
கதைந்து பவண்பணய் எடுப்தபாதரப் தபாலவும் பர்வைத்தை இடித்து அைனுள் இருக்கும் சாரமாகிய
பபான்தன எடுப்பார் தபாலவும் நான்கு தவைங்களுக்கும் சம்மைமாகவுள்ளதவயாய் எடுத்து
இவ்வண்ணமாகத் துைிப்தபார் எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழிப்பர் என்று பசான்னார். உலகினர் பபருந்ைவஞ்
பசய்ைாலன்ேி இந்நாமங்கதளப் பைனம் பசய்வைற்கு இயலாது இது சாந்ைிதயயும் புஷ்டிதயயும்

பகாடுக்கவல்லது. யக்ஷ ரக்ஷ பிசாசங்கதளபயல்லாம் விலக்கவல்லது. இதவ மிகவும் புனிைமானதவ.
பக்ைிமானும் ஆஸ்ைிகனும், சிரத்தையுதையவனுமாகிய புருஷனுக்கு உபதைசிக்கத் ைக்கதையன்ேிச்
சிரத்தையற்ேவர்களுக்கும் நாஸ்ைிகர்களுக்கும் புலனைக்க மற்ேவர்களுக்கும் உபதைசிக்கத்ைக்கைன்று
பூைாத்மகனும் தைவதைவனும் பிநாக பாணியுமான சிவபபருமான் விஷயத்ைில் அசூதயயுதையவன் ைன்
மூைாதையர்கள் அைிக புண்ணியஞ் பசய்து, சுவர்க்கம் முைலான பைவிகதள அனுபவித்துக்

பகாண்டிருந்ைாலும் ைன் பகவத் அபசார தைாஷத்ைால் அவர்கதளயும் ைன்தனாடு நரகதவைதனதய
அதையச் பசய்வான். இதுதவ ஞானம், ைியானம், தயாகம் இதுதவ ைியானிக்கத் ைக்கது இது ஒருவனுதைய
ஆயுள் முடிவில் ஸ்மரிக்கும் படி ஜன்மாந்ைர புண்ணிய வசத்ைால் நிகழ்ந்ைால் அவன் பபரும்பாவியாக
இருந்ைாலும் உத்ைம கைிதய அதைவான். இது புண்ணியகரமானது உத்ைமமானது மங்களகரமானது இந்ை
ஸஹஸ்ர நாமங்கதள எல்லா ஸ்தைாத்ைிரங்களிலும் உத்ைமமான ஸ்தைாத்ைிரமாகும் இதைச்
பசால்லுகிதேன் தகளும்.
இதையும் இன்னும் அதநக ஸ்தைாத்ைிரங்கதளயும் ஆைியில் பிரமதைவன் தவத்துக் பகாண்டு இவற்ேின்
ைாரைம்மியங்கதள விசாரித்து, இதுதவ எல்லாவற்ேிற்கும் தமன்தமயான அரசன் என்று அரசத் ைன்தமயும்
பகாடுத்ைிருக்கிோன் அது முைல் மகாத்மாவான சிவபபருமானுதைய இந்ை ஸ்தைாத்ைிரம் உலகத்ைில்

மனிைர்களாலும் சுவர்க்கத்ைில் தைவர்களாலும் பூஜிக்கப் பபற்று ஸ்ைஸராஜம் என்று புகழ் பபற்ேிருக்கிேது
இத்ைவராஜம் முைலில் பிரமதலாகத்ைிலிருந்து தைான்ேி, அங்கிருந்து இவ்வுலகத்துக்குக்
பகாண்டுவரப்பட்ைது அைனால் இதுபரமான தைாத்ைிரங்களிலும் பரமானது தைஜஸ்களுக்பகல்லாம்
தைஜஸானது ைவத்துக்பகல்லாம் ைவமானது சாந்ைிக்பகல்லாம் சாந்ைியானது தைத்ைிற்பகல்லாம்
தைரியமானது தயாகத்ைிற் பகல்லாம் தயாகமானது காரணத்துக்பகல்லாம் காரணமானது
சத்ைியத்துக்பகல்லாம் சத்ைியமானது. சிேந்ைவற்ேில் எல்லாம் சிேந்ைது. எைனால் உலகங்கள் எல்லாம்
பிேக்கின்ேனதவா. எைனால் உலகங்கள் பிேவாைிருக்கின்ேனதவா அதுதவ இதுவாகும். இது
சர்தவஸ்வரனுதையதைதஜாஸ்வரூபம் இத்ைதகயப் பிரபாவமுதைய சாம்பவமூர்த்ைியின்
ஸஹஸ்ரநாமங்கதளயும் பசால்லுகிதேன். பக்ைி சிரத்தையுைன் இதைக் தகட்ைால்

எல்லாக்தகாரிக்தககதளயும் சிேிதும் ஐயமின்ேிப் பபறுவர்கள்
ீ
என்று கூேத்துவங்கினார்.
ஓம் அஸ்ைிராய நம:
ஓம் ஸ்ைாணதவ நம:
ஓம் ப்ரபதவ நம:
ஓம் பாநதவ நம:
ஓம் ப்ரவராய நம:
ஓம் வரைாய நம:
ஓம் வராய நம:

ஓம் சர்வாத்மதன நம:
ஓம் சர்வ விக்யாலாய நம:
ஓம் சர்வாய நம: 10
ஓம் சர்வகாய நம:
ஓம் உத்பவாய நம:
ஓம் ஜடிதநவர்மிதண நம:
ஓம் ஸிகிதன நம:
ஓம் கட்கிதன நம:

ஓம் ஸர்வாங்காய நம:
ஓம் ஸர்வ நம
ஓம் பாவநாய நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் ஹரிணாக்ஷõய நம: 20

ஓம் ஸர்வ பூைஹராய நம:
ஓம் ப்ரபதவ நம:
ஓம் ப்ர வ்ருகைதய நம:
ஓம் நிவ்ருத்ைதய நம:
ஓம் நியைாய நம:

ஓம் சாசுவைாய நம:
ஓம் த்ருவாய நம:
ஓம் ஸ்மசான சாரிதண நம:
ஓம் பகவதை நம:
ஓம் தகசராய நம: 30
ஓம் கசதராத்பவாய நம:
ஓம் அபிவந்த்யாய நம:
ஓம் மகாகர்மதண நம:
ஓம் ைபஸ்விதந நம:

ஓம் பூைபாவனாய நம:
ஓம் உன்மத்ை தவஷாய நம:
ஓம் ப்ரசன்னாய நம:
ஓம் சர்வதலாகப் பிரஜாபைதய நம:
ஓம் மஹி ரூபாய நம:
ஓம் மஹாகாயாய நம: 40
ஓம் ஸர்வரூபாய நம:
ஓம் மகாசனாய நம:

ஓம் விஸ்வரூபாய நம:
ஓம் விரூபதய நம:
ஓம் விசவ நம:
ஓம் புதஜவாமனாய நம:
ஓம் மனதவ நம:
ஓம் தலாக பாலாந்ைர் நம:
ஓம் ஹ்ைாத்மதன நம:
ஓம் ப்ரசாைாயஹயாய நம: 50
ஓம் கர்த்ைபிதந நம:
ஓம் பவித்ராய நம:
ஓம் மகதை நம:
ஓம் நியமாய நம:
ஓம் நியமாஸ்ரயாய நம:
ஓம் ஸர்வவர்மதண நம:
ஓம் ஸ்வயம்புதவ நம:
ஓம் அநாைதய நம:
ஓம் ஆைதய நம:

ஓம் அவ்யாய நம: 60
ஓம் பஸளக்யரூபாய நம:
ஓம் விரூபாக்ஷõய நம:
ஓம் தஸாமாய நம:
ஓம் நக்ஷத்ை சாைகாய நம:

ஓம் சந்த்ராய நம:
ஓம் ஸூர்யாய நம:
ஓம் சந்தய நம:
ஓம் தகது க்ரஹாய நம:
ஓம் க்ரஹபைதய நம:
ஓம் வராய நம: 70
ஓம் அத்ரதய நம:
ஓம் அத்ரியாலயாய நம:
ஓம் கர்த்தை நம:
ஓம் ம்ருகபரணார் பணாய நம:
ஓம் அநகாய நம:
ஓம் மஹாைபதச நம:
ஓம் ைீர்க்க ைபதஸ நம:
ஓம் அைீ னாய நம:

ஓம் ைீ ன சாைகாய நம:
ஓம் சம்வத்சரகரிய நம: 80
ஓம் மந்த்ராய நம:
ஓம் ப்ரமாணாய நம:
ஓம் பரமாய நம:
ஓம் ைபதஸ நம:
ஓம் தயாகீ தன நம:
ஓம் யாஜ்யாய நம:

ஓம் மகச்பீஜ்யாய நம:
ஓம் மகாமாத்ராய நம:
ஓம் மகாத்பதஸ நம:
ஓம் ஸ்வர்ணதரைதஸ நம: 90
ஓம் ஸர்வக்ஞாய நம:
ஓம் கபிநாய நம:
ஓம் வ்ருஷவாகநதய நம:
ஓம் ைஸபாகதவ நம:
ஓம் அநிமிஷாய நம:

ஓம் நீ லகண்ைாய நம:
ஓம் உமாபைதய நம:
ஓம் விஸ்வரூபாய நம:
ஓம் ஸ்வயம் சிதரஷ்ைாய நம:
ஓம் பலதய நம: 100
ஓம் தவதராசனாய நம:
ஓம் சரிக்தன நம:

ஓம் கணகர்த்தர நம:
ஓம் கணபைதய நம:
ஓம் ைிக்வாஸதஸ நம:
ஓம் காம்யாய நம:
ஓம் பவித்ராய நம:
ஓம் பரமாய நம:

ஓம் மர்த்ராய நம:
ஓம் ஸர்வ பாவ ஹராய நம: 110
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் கமண்ைலுைராய நம:
ஓம் ைந்விதந நம:
ஓம் பாண நம:
ஓம் ஹஸ்ைாய நம:
ஓம் ப்ரைாபவதை நம:
ஓம் அசநதயஸைக்நதய நம:
ஓம் கட்கிதந நம:
ஓம் பட்டிசிதர நம:
ஓம் ஆயுைிதந நம: 120
ஓம் மகதை நம:
ஓம் சுருவ ஹஸ்ைாய நம:
ஓம் சுரூபாய நம:
ஓம் தைஜதஸ நம:
ஓம் தைஜஸ்கராய நம:
ஓம் மஹதை நம:
ஓம் உஷ்ண ீசிதண நம:
ஓம் சுவக்த்ராய நம:
ஓம் அத்யுக்ராய நம:
ஓம் விந்ைாய நம: 130
ஓம் ைீர்க்காய நம:
ஓம் ஹரிதநத்ராய நம:
ஓம் சுைீர்த்ைாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் ஸ்ருகால ரூபாய நம:
ஓம் ஸாவார்த்ைாய நம:
ஓம் முண்ைாய நம:
ஓம் குண்டிதந நம:

ஓம் கமண்ைலதவ நம:
ஓம் அஜாய நம: 140
ஓம் ம்ருகரூபாய நம:
ஓம் கந்ைமாலிதன நம:
ஓம் கபர்த்ைிதந நம:
ஓம் ஊர்த்வதரைதஸ நம:
ஓம் ஊர்த்வலிங்காய நம:
ஓம் ஊர்த்வசாயிதன நம:
ஓம் நமஸ்ைலாய நம:
ஓம் த்ரிஜடிதன நம:
ஓம் சீர் வாசதஸ நம:
ஓம் ருத்ராய நம: 150

ஓம் தசனாபைதய நம:
ஓம் விபதவ அஹஸ் சாராய நம:
ஓம் நந்ைஞ்சராய நம:
ஓம் கால தயாகிதந நம:
ஓம் மகாநாைாய நம:
ஓம் சர்வாசாய நம:

ஓம் சதுர்பைாய நம:
ஓம் நிசாசராய நம:
ஓம் ப்தரைசாரிதண நம:
ஓம் பூைசாரிதண நம: 160
ஓம் மதகசுவராய நம:
ஓம் பகுபூைாய நம:
ஓம் பகுைனாய நம:

ஓம் சர்வைாராய நம:
ஓம் அமிைாயகைதய நம:
ஓம் ந்ருத்ய நம:
ஓம் ப்ரியாய நம:
ஓம் ந்ருத்யத்ருப்ைாய நம:
ஓம் ைர்த்ைகாயஞ் நம:
ஓம் விலாசகாய நம: 170
ஓம் தபாஷாய நம:
ஓம் மஹாைபதஸ நம:

ஓம் ப்ராம் ஸுதவ நம:
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் கிரிசராய நம:
ஓம் நபதஸ நம:
ஓம் ஸகஸ்ரஹ ஸ்ைாய நம:
ஓம் விஜயாய நம:
ஓம் வ்யவசாயாய நம:
ஓம் அநிச்சிைாய நம: 180
ஓம் அமர்ஷணாய நம:
ஓம் மர்ஷணாத்மதன நம:
ஓம் யக்ஞக்தந நம:
ஓம் காமநாசகாய நம:
ஓம் ைக்ஷயக்ஞாப நம:
ஓம் ஹாரிதண நம:
ஓம் சுபைாய நம:
ஓம் மத்யமாய நம:
ஓம் ைதபா பஹாரிதண நம:

ஓம் பலவதை முத்ைாய நம: 190
ஓம் அர்த்ைிதன நம:
ஓம் அஜீைாய நம:
ஓம் வராய நம:
ஓம் கம்பீரதகாஷாய நம:

ஓம் கம்பீராய நம:
ஓம் கம்பீர நம:
ஓம் பலவாகனதய நம:
ஓம் ந்யக்தராைாய நம:
ஓம் வ்ருஷகர்ணாய நம:
ஓம் அபிதய நம: 200
ஓம் விபதவ நம:
ஓம் ஸுைீக்ஷணைஸநாய நம:
ஓம் மகாகாயாய நம:
ஓம் மகானனாய நம:
ஓம் விஷ்வக் தசனாய நம:
ஓம் அரதய நம:
ஓம் யக்ஞாய நம:

ஓம் ஸம்யுகாபீைவாகநாய நம:
ஓம் ைீக்ஷ ண பாஹதவ நம:
ஓம் ஹர்யக்ஷõய நம: 210
ஓம் மகாங்காய நம:
ஓம் கர்மகால விதை நம:
ஓம் விஷ்ணு ப்ரஸாைிைாய நம:
ஓம் யஞ்ஞாய நம:
ஓம் ஸமுத்ராய நம:
ஓம் வைவாமுகாய நம:
ஓம் லம்பனாய நம:

ஓம் லம்பிதைாஷ்ைாய நம:
ஓம் பகுமாயா நம:
ஓம் பதயாநிைதய நம: 220
ஓம் மகாைம்ஷ்ட்ராய நம:
ஓம் மஹாஜிஹ்வாய நம:
ஓம் மஹாமஹாய நம:
ஓம் மஹாநகாய நம:

ஓம் மகாதரம்தண நம:
ஓம் மகாதக ஸாய நம:
ஓம் மஹாஜைாய நம:
ஓம் அஸபத்னாய நம:
ஓம் ப்ரஸாைாய நம:
ஓம் பரத்யயாய நம: 230
ஓம் கிரிஸாைகாய நம:
ஓம் ஸ்தநஹனாய நம:

ஓம் அஸ்தநகனாய நம:
ஓம் அஜைாய நம:
ஓம் மஹா முநதய நம:
ஓம் வ்ருஷகாராய நம:
ஓம் வ்ருக்ஷதகைதவ நம:
ஓம் ைரளாய நம:

ஓம் வாயுவாஹனாய நம:
ஓம் மண்ைலிதன நம: 240
ஓம் வாயுைாம்தன நம:
ஓம் தைவைானவ ைர்ப்பக்தன நம:
ஓம் அைர்வ சீர்ஷாய நம:
ஓம் ஸாமா ஸ்யாய நம:
ஓம் ரிபுஹஸ்ைாய நம:
ஓம் மிைக்ஷணாய நம:
ஓம் யஜுதஷ நம:
ஓம் பாைபுஜாய நம:
ஓம் குஹ்யாய நம:
ஓம் ப்ரகாசாய நம: 250
ஓம் ஜங்கமாய நம:
ஓம் அதமாகாய நம:
ஓம் அர்த்ை ப்ரசாைாய நம:
ஓம் அபிகம்பாய நம:
ஓம் ஸுைர்சனாய நம:
ஓம் உபாகாராய நம:
ஓம் ப்ரியாய நம:
ஓம் சர்வாய நம:
ஓம் கநகாய நம:
ஓம் காஞான ஸ்ைிராய நம: 260
ஓம் நநீைிதன நம:
ஓம் நந்ைிகராய நம:
ஓம் பவ்யாய நம:
ஓம் புஷ்கராயாயஸ் நம:
ஓம் ைபைதய நம:
ஓம் ஸ்ைிராய நம:
ஓம் ைபனாை நம:
ஓம் ைாபனாய நம:
ஓம் ஆத்யாய நம:

ஓம் க்ரிணிதன நம: 270
ஓம் யக்ஞாய நம:
ஓம் ஸமாஹிைாய நம:
ஓம் நகைாய நம:
ஓம் கலதய நம:
ஓம் காலாய நம:
ஓம் மகராய நம:

ஓம் கால பூஜிகாய நம:
ஓம் கருணாய நம:
ஓம் கணகாராய நம:
ஓம் பூைபாவனாய நம: 280

ஓம் சாரைதய நம:
ஓம் பஸ்மசாயீத ன நம:
ஓம் பஸ்ம ரூக்ஷõய நம:
ஓம் பஸ்மரூபாய நம:
ஓம் ைாங்கணாய நம:
ஓம் அகணாய நம:
ஓம் தலாபாய நம:
ஓம் மகாத்மதன நம:
ஓம் ஸர்வபூஜிைாய நம:
ஓம் சங்கதவ நம: 290
ஓம் சங்குசம்பன்னாய நம:
ஓம் கசதய நம:
ஓம் பூைநிதஷவிைாய நம:
ஓம் ஆஸ்ரமஸ்ைாய நம:
ஓம் கதபாைஸ்ைாய நம:
ஓம் விஸ்வகர்மபைதய நம:
ஓம் வராய நம:
ஓம் சாகாய நம:
ஓம் வசாகாய
ீ
நம:
ஓம் கும்பாண்ைாய நம: 300
ஓம் அர்த்ைஜாலாய நம:
ஓம் ஸூநிச்சயாய நம:
ஓம் கபிலாய நம:

ஓம் அகபிலாய நம:
ஓம் சூராய நம:
ஓம் ஆயுதஷ நம:
ஓம் அபராய நம:
ஓம் உரகாய நம:
ஓம் கந்ைர்வாய நம:
ஓம் அைிைதய நம: 310
ஓம் ைார்க்ஷ்யாய நம:
ஓம் அவிஞ்தஞயாய நம:
ஓம் சுகாரைதய நம:
ஓம் பரஸ்வைாயுநாய நம:
ஓம் தைவாம நம:
ஓம் அர்த்ைகராய நம:
ஓம் ஸுைிதய நம:
ஓம் வராய நம:
ஓம் தும்பவணாய
ீ
நம:

ஓம் மஹாதகாபாய நம: 320
ஓம் ஊர்த்துவதரைதஸ நம:
ஓம் ஜதலஸயாய நம:
ஓம் உக்ரவம்ஸகராய நம:
ஓம் வம்சாய நம:

ஓம் வம்சைராய நம:
ஓம் அநிந்ைியாய நம:
ஓம் சர்வாங்க ரூபாய நம:
ஓம் மாயாவிதந நம:
ஓம் சுகிர்ைாய நம:

ஓம் அநியாய நம: 330
ஓம் அநலாய நம:
ஓம் பாந்ைவாய நம:
ஓம் பந்துகர்த்தர நம:
ஓம் ஸுபந்ைதவ நம:
ஓம் அவிதலாசனாய நம:
ஓம் சுயக்ஞாரதய நம:
ஓம் சுகாமாரதய நம:

ஓம் மஹாைம்ஷ்ட்ராய நம:
ஓம் அஸமாய நம:
ஓம் பாஹதவ நம: 340
ஓம் அநிந்த்யாய நம:
ஓம் சாவாய நம:
ஓம் சங்கராய நம:
ஓம் ைனைாயைனாய நம:
ஓம் அமதரசாய நம:
ஓம் மஹாதைவாய நம:
ஓம் விசுவதைவாய நம:
ஓம் சுராரிக்தந நம:
ஓம் ைீ ைிைதய நம:
ஓம் வஜ்ரஸ்ைம்பனாய நம: 350
ஓம் அஹிர்புைன்யாய நம:
ஓம் தசகிைானாய நம:
ஓம் ஹரதய நம:
ஓம் அஜாய நம:

ஓம் ஏகபாைாய நம:
ஓம் கபாலிதந நம:
ஓம் த்ரிஸங்கதவ நம:
ஓம் அஜிைாய நம:
ஓம் சிவாய நம:
ஓம் ைந்வந்த்ரிதண நம: 360
ஓம் தூமதகைதவ நம:
ஓம் ஸ்கந்ைாய நம:

ஓம் தவசிரவணாய நம:
ஓம் ைாத்தர நம:
ஓம் ஸக்ராய நம:
ஓம் விஷ்ணதவ நம:
ஓம் மித்ராய நம:
ஓம் த்வஷ்ட்தர த்ருவாய நம:

ஓம் ைனாய நம:
ஓம் ப்ரபாவாய நம: 370
ஓம் ஸர்வகாய நம:
ஓம் வாயதவ நம:

ஓம் அர்யமாய நம:
ஓம் ஸவித்தர நம:
ஓம் ரவதய நம:
ஓம் உைக்ராய நம:
ஓம் விைாத்தர நம:
ஓம் மாந்ைாத்தர நம:
ஓம் பூைபாவனாய நம:
ஓம் ஸுைைீர்த்ைாய நம: 380
ஓம் வாக்மிதன நம:
ஓம் ஸர்வமால குணாவஹாய நம:
ஓம் பத்மவக்த்ராய நம:
ஓம் மஹாவக்த்ராய நம:
ஓம் சந்த்ரவக்த்ராய நம:
ஓம் மதனாஜவாய நம:
ஓம் பலவதை நம:
ஓம் உபசாந்ைாய நம:
ஓம் புராணாய நம:
ஓம் புண்ய சஞ்சரிதண நம: 390
ஓம் குரதவ நம:
ஓம் கர்த்தர நம:
ஓம் கால ரூபிதண நம:
ஓம் குருபூைாய நம:
ஓம் மதஹஸ்வராய நம:
ஓம் சர்வாசனாய நம:
ஓம் ைர்ஸு பாயிதன நம:

ஓம் சர்வபிராணிபைதய நம:
ஓம் தைவ தைவாய நம:
ஓம் ஸுகாஸக்ைாய நம: 400
ஓம் ஸதை நம:
ஓம் அஸாை நம:
ஓம் ஸர்வரத்னவிதை நம:
ஓம் தகலாச கிரிவாசிதன நம:
ஓம் ஹிமவத்கிரி ஸம்ஸ்ரரயாய நம:
ஓம் கூலஹாரிதண நம:
ஓம் கூலகர்த்தர நம:
ஓம் பகுபீஜா நம:
ஓம் பகுப்ரையா நம:
ஓம் வணிஜாய நம: 410

ஓம் வர்த்ைனாய நம:
ஓம் வ்ருக்ஷõய நம:
ஓம் நகுலாய நம:
ஓம் சந்ைனச்சைாய நம:
ஓம் ஸார பீைாய நம:

ஓம் மஹாஜந்த்தவ நம:
ஓம் அதலாகாய நம:
ஓம் மபஹளஷைாய நம:
ஓம் சித்ைார்த்ை காரிதண நம:
ஓம் சித்ைார்த்ைாய நம: 420
ஓம் சந்ைாய நம:
ஓம் வ்யாகரணாந்ைராய நம:
ஓம் ஸிங்கநாைாய நம:

ஓம் ஸிங்க த்மஸ்ட்ராய நம:
ஓம் ஸிங்ககாய நம:
ஓம் ஸிங்கவாகனாய நம:
ஓம் ப்ரபாவாத்மதன நம:
ஓம் ஜகத்காலாய நம:
ஓம் ைலாய நம:
ஓம் தலாகஹிைாய நம: 430
ஓம் ஜ்ஞானசாராய நம:
ஓம் நவக்ர காங்காய நம:
ஓம் தகதுமாலிதன நம:
ஓம் சுபாவனாய நம:
ஓம் பூைாஸயாய நம:
ஓம் பூைபைதய நம:
ஓம் அதகாராத்ராய நம:
ஓம் அநிந்ைிைாய நம:
ஓம் வாமனாய நம:
ஓம் ஸர்வபூைாத்மதன நம: 440
ஓம் நிலயாய நம:
ஓம் விபதவ நம:
ஓம் பவாய நம:
ஓம் அதமாகாய நம:
ஓம் ஸஞ்சயாய நம:
ஓம் பார்ஸ்வாய நம:
ஓம் ஜீவனாய நம:
ஓம் ப்ராணைாரணாய நம:
ஓம் த்ருைிமதை நம:

ஓம் ஆத்மவதை நம: 450
ஓம் ைக்ஷõய நம:
ஓம் ஸத்க்ருைாய நம:
ஓம் யுகாைிகாயா நம:
ஓம் தகாபாலாய நம:

ஓம் தகாயுத்தய நம:
ஓம் க்ராஹாய நம:
ஓம் தகாசர்மவசனாய நம:
ஓம் அராய நம:
ஓம் ஹிரண்யபாகதவ நம:

ஓம் குஹாபாலாய நம: 460
ஓம் ப்ரதவசிைாய நம:
ஓம் ப்ரைிஷ்ைாயிதன நம:
ஓம் மகாஹர்ஷாய நம:
ஓம் ஜிைகாமாய நம:
ஓம் ஜிதைநத்ரியாய நம:
ஓம் காந்ைராய நம:
ஓம் ஸுராலாய நம:
ஓம் ைனதவ நம:

ஓம் ஆத்மதன நம:
ஓம் சுைதய நம: 470
ஓம் வராய நம:
ஓம் மஹாகீ ைாய நம:
ஓம் மகாந்ருத்யாய நம:
ஓம் அப்சதராகண நம:
ஓம் தசவிைாய நம:
ஓம் மஹாதகைதவ நம:

ஓம் ைனுதஷைாைதவ நம:
ஓம் விகர்த்தர நம:
ஓம் ச்தரசுவராய நம:
ஓம் ஆதவைநீ யா நம: 480
ஓம் ஆவாஸாய நம:
ஓம் ஸர்வகந்ை சுகரவஹாய நம:
ஓம் தைாரணாய நம:
ஓம் ைாரணாய நம:
ஓம் வாயதவ நம:

ஓம் பர்ஜன்யாய நம:
ஓம் ஹுைா ஸனஸஹாயாய நம:
ஓம் ப்ரசாந்ைாத்மதன நம:
ஓம் ஹுைாஸனாய நம:
ஓம் உக்ரதை ஜதஸ நம: 490
ஓம் மஹாதைஜதஸ நம:
ஓம் ஜ்யாய நம:

ஓம் விஜய காலவிதை நம:
ஓம் ஜ்தயாைிதஷ நம:
ஓம் அயனாய நம:
ஓம் சித்ைதய நம:
ஓம் ஸந்ைி விக்ரகாய நம:
ஓம் ஸிகிதந நம:

ஓம் ைண்டிதந நம:
ஓம் ஜடிதந நம: 500
ஓம் ஜ்வாலிதன நம:
ஓம் மூர்த்ைிஜாய நம:
ஓம் துர்த்ைராய நம:
ஓம் வணிதஜ நம:
ஓம் தவணவிதன நம:
ஓம் வணவிதன நம:
ஓம் ைாளிதன நம:
ஓம் காலாய நம:
ஓம் காலகைங்கராய நம:
ஓம் நக்ஷத்ராய நம: 510
ஓம் விக்ரகாய நம:
ஓம் வ்ருத்ைதய நம:
ஓம் குணவ்ருத்ைதய நம:
ஓம் அதயாகமாய நம:
ஓம் பிரஜாபைதய நம:
ஓம் ைிஸாபாஹதவ நம:
ஓம் விபாகாய நம:
ஓம் ஸர்வதைாமுகாய நம:
ஓம் விதமாசனாய நம:

ஓம் சுரகணாய நம: 520
ஓம் ஹிரண்யகவ தசாத்பவாய நம:
ஓம் தமட்ரஜாய நம:
ஓம் பலசாரிதண நம:
ஓம் மஹாசாரிதண நம:
ஓம் ஸுைாய நம:
ஓம் சர்வதுர்வ நிநாைிதன நம:
ஓம் சர்வ வாத்ய பரிக்ரஹாய நம:
ஓம் பாலரூபாய நம:

ஓம் பிலாவாசாய நம:
ஓம் ஏமமாலிதன நம: 530
ஓம் ைாங்கவிதை த்ரிைஸாயத்ரு நம:
ஓம் விருைாய நம:
ஓம் சந்ைதஸ நம:
ஓம் சர்வபந்ை விதமாசனாய நம:
ஓம் பந்ைனாய நம:

ஓம் சுதரந்ைராய நம:
ஓம் சத்ருவிநாயனாய நம:
ஓம் சாங்க்ய நம:
ஓம் ப்ரசாைாய நம:
ஓம் துர்வாசதச நம: 540

ஓம் சர்வ சாதுநிதய நம:
ஓம் விைாய நம:
ஓம் ப்ரஸ்கந்ைனாய நம:
ஓம் விபாகாய நம:
ஓம் அதுலாய நம:

ஓம் யக்ஞசாமவிதை நம:
ஓம் சர்வாஸாய நம:
ஓம் சர்வசாரிதண நம:
ஓம் துர்வாசதச நம:
ஓம் வாசவாய அமராய நம: 550
ஓம் ஏமாய நம:
ஓம் ஏமகராய நம:
ஓம் யக்ஞாய நம:

ஓம் சர்வைாரிதண நம:
ஓம் ைதராந் ைமாய நம:
ஓம் தலாகிைாக்ஷõய நம:
ஓம் மகாக்ஷõய நம:
ஓம் விரூபாக்ஷõய நம:
ஓம் விஸாரைாய நம:
ஓம் சங்கரகாய நம: 560
ஓம் விக்ரகாய நம:
ஓம் காமாய நம:
ஓம் சர்ப்ப நம:

ஓம் சீர நிவாஸநாய நம:
ஓம் முக்யாய நம:
ஓம் வியுக்ை தைகாய நம:
ஓம் தைகாரதய நம:
ஓம் சர்வ காமைாய நம:
ஓம் சர்வகாலப்ரசைாய நம:
ஓம் சுபலாய நம: 570
ஓம் பலரூபத்ருதஸ நம:
ஓம் சைாகாசாய நம:
ஓம் நிரூபாய நம:
ஓம் நிபாஸ்தய நம:
ஓம் உரணாய நம:
ஓம் சுகாய நம:
ஓம் பரௌத்ர ரூபாம்ஸ்தவ நம:
ஓம் ஆைித்யாய நம:
ஓம் வசதவ நம:

ஓம் அக்னதய நம: 580
ஓம் சுவர்ச்சிதந நம:
ஓம் வசுதவகாய நம:
ஓம் மகாதவஹாய நம:
ஓம் மதனாதவஹாய நம:

ஓம் நிசாகராய நம:
ஓம் சர்வா வாசாய நம:
ஓம் ப்ரியா வாசிதன நம:
ஓம் உபதைசகராய நம:
ஓம் ஹராய நம:

ஓம் முநதய நம: 590
ஓம் ஆத்மாகராய நம:
ஓம் தலாகாய நம:
ஓம் ஸம்தபாஜ்யாய நம:
ஓம் ஸகஸ்ரபுதஜ நம:
ஓம் பக்ஷிதண நம:
ஓம் பக்ஷிரூபிதண நம:
ஓம் விசுவைீ பாய நம:

ஓம் விஸாமபைதய நம:
ஓம் உன்மாைாய நம:
ஓம் தைனாகாராய நம: 600
ஓம் அர்த்ைகராய நம:
ஓம் நாமதைவாய நம:
ஓம் வாமாய நம:
ஓம் ப்ராக்தைவாய நம:
ஓம் வாமனாய நம:
ஓம் சுத்ைதயாகாபசாரிதண நம:
ஓம் சித்ைாய நம:

ஓம் சித்ைார்த்ை நம:
ஓம் சரைகாய நம:
ஓம் பிக்ஷதவ நம: 610
ஓம் பிக்ஷúரூபிதண நம:
ஓம் விஷாணிதன நம:
ஓம் ம்ருைதவ நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:

ஓம் மஹாதசனாய நம:
ஓம் விசாகாய நம:
ஓம் சஷ்டி நாகாய நம:
ஓம் ைிசாம்பைதய நம:
ஓம் வஜ்ர ஹஸ்ை நம:
ஓம் ப்ரைி ஷ்ைம்ஹிதன நம: 620
ஓம் ஸ்ைம்பனாய நம:
ஓம் க்ஷமாவ் ருத்ைாய நம:
ஓம் காலாய நம:
ஓம் மனதவ நம:
ஓம் மதுகராய நம:
ஓம் சலாய நம:
ஓம் வானஸ்பத்ராய நம:
ஓம் வாஜி தமகாய நம:

ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் ஆசிரம பூஜிைாய நம: 630
ஓம் பிரஹ்ம சாரிதண நம:
ஓம் தலாக சாரிதண நம:
ஓம் சர்வசாரிதண நம:
ஓம் சுசாரவிதை நம:
ஓம் ஈஸாநாய நம:
ஓம் ஈசுவராய நம:
ஓம் காலாய நம:
ஓம் நிசாசாரிதண நம:
ஓம் அதநக த்ருதவ நம:
ஓம் நிமித்ைஸ்ைாய நம: 640
ஓம் நிமித்ைாய நம:
ஓம் நந்ைிதன நம:
ஓம் நந்ைிகராய ஹராய நம:
ஓம் நந்ைிசுவராய நம:
ஓம் நந்ைிதன நம:
ஓம் நந்ைிவதை நம:
ஓம் நந்ைிவர்த்ைனாய நம:
ஓம் பகஸ்யாக்ஷி நம:
ஓம் நிஹந்த்தர நம:
ஓம் காலாய நம: 650
ஓம் பிரம விைாம்வராய நம:
ஓம் சதுர்முகாய நம:
ஓம் மகாலிங்காய நம:
ஓம் சதுர்லிங்காய நம:
ஓம் லிங்காத்யக்ஷ்யாய நம:
ஓம் மகாத் யக்ஷ்யாய நம:
ஓம் தலாகாத்யக்ஷ்யாய நம:
ஓம் யுகாவஹாய நம:

ஓம் பீஜாத்யக்ஷ்யாய நம:
ஓம் பீஜகர்த்தர நம: 660
ஓம் அத்யாத் மாநுகைாயபலாய நம:
ஓம் இைிகாஸ நம:
ஓம் கர்த்தர நம:
ஓம் கல்யாய நம:
ஓம் தஸாத்ைமாய நம:
ஓம் ஜ்தலசுவராய நம:
ஓம் ைம்பாய நம:

ஓம் ைம்பகராய நம:
ஓம் ரம்ஹாய நம:
ஓம் வசியாய நம: 670

ஓம் வசியகராய நம:
ஓம் கலதய நம:
ஓம் தலாக கர்த்தர நம:
ஓம் பசுபைதய நம:
ஓம் மகர கர்த்தர நம:

ஓம் மபகௌவைாய நம:
ஓம் அக்ஷராய நம:
ஓம் பரமாய நம:
ஓம் பலவதை நம:
ஓம் சுக்ராய நம: 680
ஓம் நீ ைதய நம:
ஓம் அநீ ைதய நம:
ஓம் சுைைாத்மதன நம:
ஓம் சுத்ைமானாய நம:
ஓம் கைிப்ரைாய நம:
ஓம் பருப்ர சாைாய நம:
ஓம் கஸ்வப்னாய நம:
ஓம் ைக்ஷிபணௌகாய நம:
ஓம் அமித்ரஜிதை நம:
ஓம் தவைகராய நம: 690
ஓம் ருத்ரகாராய நம:
ஓம் வித்வாம்சாய நம:
ஓம் பரமாய நம:
ஓம் ைபதஸ நம:
ஓம் மஹாதமக நினாைிதன நம:
ஓம் மஹா தகாரவ சீகராய நம:
ஓம் அக்னி ஜ்வாலிதன நம:
ஓம் மஹாஜ்வாலிதன நம:
ஓம் அைிதூமாய நம:
ஓம் ஹுைாய நம: 700
ஓம் ஹவிதஷ விருஷணாய நம:
ஓம் ஸங்கராய நம:
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் வாசஸ்விதன நம:
ஓம் தூம தகைனாய நம:
ஓம் நீ லாய நம:
ஓம் ஸைத்ைாங்கலுத்ைாய நம:
ஓம் தசாபனாய நம:
ஓம் நிரவக்ரஹாய நம:

ஓம் ஸ்வஸ்ைிைாய நம: 710
ஓம் ஸ்வஸ்ைி பாகாய நம:
ஓம் பாகிதன நம:
ஓம் பாககராய நம:
ஓம் பகதவ நம:

ஓம் உத்ஸங்காய நம:
ஓம் மகாங்காய நம:
ஓம் மஹா கர்ப்புராய நம:
ஓம் பகுதன நம:
ஓம் க்ருஷ்ணவர்ணாய நம:
ஓம் சுவர்ணாய நம: 720

ஓம் சர்வதைஹினா மிந்ைிரியாய நம:
ஓம் மஹாபாைாய நம:
ஓம் மஹா ஹஸ்ைாய நம:
ஓம் மஹாகாயாய நம:
ஓம் மஹாயஸதஸ நம:
ஓம் மஹாமூர்த்ைதன நம:
ஓம் மஹாதநத்ராய நம:

ஓம் மஹாமாத்ராய நம:
ஓம் விசாலாய நம:
ஓம் மஹாைந்ைாய நம: 730
ஓம் மஹாகர்ணாய நம:
ஓம் மதகஷதவ நம:
ஓம் மகாநுகாய நம:
ஓம் மஹாநாைாய நம:
ஓம் மஹாகம்பதவ நம:
ஓம் மஹாக்ரீவாய நம:

ஓம் சுசாந் ைத்ருதஸ நம:
ஓம் மஹாசக்ஷúதஷ நம:
ஓம் மஹா வக்த்ைாய நம:
ஓம் அந்ைராத்மதன நம: 740
ஓம் ம்ருகரலயாய நம:
ஓம் மஹாகடிதன நம:
ஓம் மஹாக்ரீவாய நம:
ஓம் மஹா பாஹதவ நம:
ஓம் ப்ரைாபவதை நம:

ஓம் ஸம்தயாகாய நம:
ஓம் வர்த்ைனாய நம:
ஓம் வ்ருத்ைாய நம:
ஓம் நித்யவ்ருத்ைாய நம:
ஓம் குணாைிகாய நம: 750
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் ைர்மஸகாயாய நம:

ஓம் தைவாசுரபைதய நம:
ஓம் பைதய நம:
ஓம் அயுக்ைாய நம:
ஓம் யுக்ைபாஹதவ நம:
ஓம் த்விவிைாய நம:
ஓம் சுபர்வணாய நம:

ஓம் ஆஷாைாய நம:
ஓம் சுஷாைாய நம: 760
ஓம் த்ருவாய நம:
ஓம் ஹரிஹராய நம:
ஓம் வஸதவ நம:

ஓம் ஆவ்ருத்ைிமதை நம:
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் வசுஸ்தரஷ்ைாய நம:
ஓம் மஹா ரைதய நம:
ஓம் சிதரா ஹாரிதண நம:
ஓம் ஜதலாத்பவாய நம:
ஓம் விஸர்ப்பிதண நம: 770
ஓம் ஸர்வலக்ஷண பூஷிைாய நம:
ஓம் அக்ஷராய நம:
ஓம் க்ஷராய நம:
ஓம் தயாகிதன நம:
ஓம் சர்வ தயாகிதன நம:
ஓம் மஹாபலாய நம:
ஓம் சமாம்னாயாய நம:
ஓம் ைீர் த்ை தசவிதன நம:
ஓம் அசிந்த்யாய நம:
ஓம் மகாரைாய நம: 780
ஓம் நிர்ஜீவாய நம:
ஓம் ஜீவனாய வாசிதன நம:
ஓம் நீர சாய நம:
ஓம் பஹுகர்க்க நம:
ஓம் சாயரத்னப் பிரபுைாய நம:
ஓம் ரத்னாங்காய நம:
ஓம் மஹா ஹ்ருைநிகாை நம:
ஓம் க்ருதை நம:

ஓம் முலாய நம:
ஓம் விசாகாய நம: 790
ஓம் நிரவருத்ைாய நம:
ஓம் யக்ைாய நம:
ஓம் அவ்யக்ைாய நம:
ஓம் நிைதய நம:
ஓம் ஆதராஹணாய நம:
ஓம் நிருஹாய நம:

ஓம் சயிலஹாரிதண நம:
ஓம் மஹாைபதஸ நம:
ஓம் தசனாகல்பாய நம:
ஓம் மஹாகல்பாய நம: 800

ஓம் தயாகாய நம:
ஓம் தயாககராய நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் யுகரூபாய நம:
ஓம் மஹாரூபாய நம:
ஓம் அயனாய நம:
ஓம் ககனாய நம:
ஓம் நராய நம:
ஓம் நாட்யநிர்வாமணாய நம:
ஓம் பாைாய நம: 810
ஓம் பண்டிைாய நம:
ஓம் விஸ்வதலாசனாய நம:
ஓம் பஹுமாலாய நம:

ஓம் மஹாமாலாய நம:
ஓம் சுமாலாய நம:
ஓம் பஹுதலாசனாய நம:
ஓம் விஸ்ைாராய நம:
ஓம் பவனாய நம:
ஓம் க்ரூராய நம:
ஓம் குசுமாய நம: 820
ஓம் சுபதலாையாய நம:
ஓம் வ்ருஷபாய நம:

ஓம் வ்ருஷபாங்காய நம:
ஓம் மலலி பில்வாய நம:
ஓம் ஜைாைராய நம:
ஓம் இந்ைதவ நம:
ஓம் விசர்க்காய நம:
ஓம் சுமுகாய நம:
ஓம் சுகாய நம:
ஓம் சுவாயுைைராய நம: 830
ஓம் நிதவைனாய நம:
ஓம் சுைன்மதன நம:
ஓம் ஸங்கா ைாராய நம:
ஓம் மஹாஹனுதஷ நம:
ஓம் கந்ைமாலிதன நம:
ஓம் பகவதை நம:
ஓம் உத்ைானாய நம:
ஓம் மந்ைானாய நம:
ஓம் பஹுளாய நம:

ஓம் பாஹதவ நம: 840
ஓம் சகலாய நம:
ஓம் சர்வதலாசனாய நம:
ஓம் உரஸ்ைாள ீகராய நம:
ஓம் ைானிதன நம:

ஓம் ஊர்த்வ ஸம்ஹனனாய நம:
ஓம் வைதவ நம:
ஓம் சத்ரபத்ர சுவிக்யாைாய நம:
ஓம் சர்வதலாகாஸ்ரயாய நம:
ஓம் மகதை நம:

ஓம் முண்ைாய நம: 850
ஓம் விரூபாய நம:
ஓம் விகிர்ைாய நம:
ஓம் ைண்டிதன நம:
ஓம் முண்ைாய நம:
ஓம் விகர்ஷ்ணாய நம:
ஓம் ஹரியக்ஷõய நம:
ஓம் தகாகசாய நம:
ஓம் சக்ரிதண நம:

ஓம் ைீ ப்ை ஜிஹ்வாய நம:
ஓம் ஸகஸ்ரபாதை நம: 860
ஓம் ஸகஸ்ரமூர்த்தன நம:
ஓம் தைதவந்த்ராய நம:
ஓம் சர்வ பூைமயாய நம:
ஓம் குரதவ நம:
ஓம் ஸகஸ்ர பாஹதவ நம:
ஓம் சர்வாங்ககாய நம:
ஓம் சண்யாய நம:

ஓம் சர்வதலாகச்ருதை நம:
ஓம் பவித்ராய நம:
ஓம் த்ருமைதவ நம: 870
ஓம் மந்த்ராய நம:
ஓம் கனிஷ்ைாய நம:
ஓம் கிருஷ்ண பிங்களாய நம:
ஓம் பிரஹ்ம ைண்ைவி நம:
ஓம் நிர்மாத்தர நம:

ஓம் சைக்னிதன நம:
ஓம் சைபாகத்ருதை நம:
ஓம் பத்ம கர்ப்பாய நம:
ஓம் பிரமகர்ப்பாய நம:
ஓம் ஜலகர்ப்பாய நம: 880
ஓம் கர்ப்பஸ்ைாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மவிதை நம:
ஓம் பிரஹ்மதண நம:

ஓம் பிரமயக்ஞாய நம:
ஓம் பிராஹ்மணாய நம:
ஓம் கைதய நம:
ஓம் அனந்ை ரூபாய நம:
ஓம் பநௌகாத்மதன நம:

ஓம் ைிக்மதைஜதஸ நம:
ஓம் ைதமாநுைாய நம: 890
ஓம் ஊர்த்துவகாத்மதன நம:
ஓம் பசுபைதய நம:

ஓம் வாைரம்ஹதஸ நம:
ஓம் மதனாஜவாய நம:
ஓம் சந்ைனிதன நம:
ஓம் பத்ம நாளாக்ராய நம:
ஓம் சுரப்யுத்ைரணாய நம:
ஓம் நராய நம:
ஓம் கர்ணிகாராய நம:
ஓம் மகாசக்கராய நம: 900
ஓம் நீ லமால பிநாகத்ருதை நம:
ஓம் உமாபைதய நம:
ஓம் உமாகாந்ைாய நம:
ஓம் ஜான்ன வஹ்ருையங்காய
ீ
நம:
ஓம் வராய நம:
ஓம் வராகாய நம:
ஓம் வரைாய நம:
ஓம் வதரசாய நம:
ஓம் சுமகாசுவனாய நம:
ஓம் மஹாப் பிரசாைாய நம: 910
ஓம் அநகாய நம:
ஓம் சக்ரக்தன நம:
ஓம் சுதவை பிங்களாய நம:
ஓம் பீைாத்மதன நம:
ஓம் ப்ரயைாத்மதன நம:
ஓம் ஸம்யைாத்மதன நம:
ஓம் பிரைான விதை நம:
ஓம் சர்வபார் சுவசுைாய நம:
ஓம் ைார்க்ஷ்யாய நம:

ஓம் ைர்ம சாைாராணாய நம: 920
ஓம் ைராய நம:
ஓம் சராசராத்மதன நம:
ஓம் சூக்ஷ்மாத்மதன நம:
ஓம் சுவர்ஷாங்காய நம:
ஓம் வ்ருதஷசுவராய நம:
ஓம் சாத்யாய நம:

ஓம் வருஷதய நம:
ஓம் வசதவ நம:
ஓம் ஆைித்யாய நம:
ஓம் விவசுவதை நம: 930

ஓம் சவித்தர நம:
ஓம் அர்ச்சிைாய நம:
ஓம் வியாசாய நம:
ஓம் சர்வார்த்ை சம்÷க்ஷபாய நம:
ஓம் விஸ்ைாராய நம:
ஓம் பரியாய நம:
ஓம் பயாய நம:
ஓம் ருைதவ நம:
ஓம் ஸம்வத்சராய நம:
ஓம் மாசாய நம: 940
ஓம் பக்ஷõய நம:
ஓம் ஸந்த்யாஸ நம:
ஓம் மாபகாய நம:
ஓம் கலாய நம:

ஓம் காஷ்ைாய நம:
ஓம் லவாய நம:
ஓம் மாத்ராய நம:
ஓம் முகூர்த்ைாய நம:
ஓம் அவ்தன நம:
ஓம் க்ஷபாய நம: 950
ஓம் க்ஷணாய நம:
ஓம் விசுவ÷க்ஷத்ராய நம:
ஓம் பீஜலிங்காய நம:
ஓம் பீஜாய நம:
ஓம் ஆத்யாய நம:
ஓம் அநிந்ைிைாய நம:
ஓம் சர்வைதய நம:
ஓம் ஸதை நம:
ஓம் அஸதை நம:
ஓம் வியக்ைாய நம: 960
ஓம் பித்தர நம:
ஓம் மாத்தர நம:
ஓம் பிைா மஹாய நம:
ஓம் சுவர்க்கத்வாராய நம:
ஓம் பிரஜாந்வராய நம:
ஓம் ைிரிவிஷ்ைபாய நம:
ஓம் நிர்வாணாய நம:
ஓம் ஹ்லாைனாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்ம தலாக நம:
ஓம் பராகைதய நம: 970

ஓம் தைவாசுர விநிர்மாத்தர நம:
ஓம் தைவாசுரபராயணாய நம:
ஓம் சுராசுர கைதய நம:
ஓம் தைவாய நம:

ஓம் தைவாசுர நமஸ் க்ருைாய நம:
ஓம் தைவாசுர மஹா மாத்ராய நம:
ஓம் தைவாசுர சாஸ்ர யாய நம:
ஓம் தைவாசுர கணாத்யக்ஷõய நம:
ஓம் தைவாசுரகணாத்ரத்ணதய நம:
ஓம் தைவாசுரகுரதவ நம: 980
ஓம் தைவாய நம:
ஓம் தைவாசுர ப்ரிஷ்க்ருைாய நம:
ஓம் தைதவசுர மகாமந்த்ராய நம:
ஓம் தைவாசுரமதகசுவராய நம:
ஓம் சர்வதைவமயாய நம:
ஓம் அசிந்த்யாய நம:
ஓம் சிந்த்யாய நம:

ஓம் தைவாத் சமம்பவாய நம:
ஓம் உத்பூஜாய நம:
ஓம் சுக்ராய நம: 990
ஓம் ஆதவத்யாய நம:
ஓம் விரஜாய நம:
ஓம் விரஜாம்பராய நம:
ஓம் ஈஜ்யாய நம:
ஓம் ஹஸ்ைிதனசுர நம:
ஓம் வியாக்ராய நம:

ஓம் தைவ சிங்காய நம:
ஓம் நரர்ஷ்பாய நம:
ஓம் நிராயுைாய நம:
ஓம் வரஸ்தரஷ்ைாய நம: 1000
ஓம் சர்வ தைதவாத்ை தமாத்ைமாய நம:
ஓம் குரதவ நம:
ஓம் காந்ைாய நம:
ஓம் நிஜாய நம:

ஓம் சர்வாய நம:
ஓம் பவித்ராய நம:
ஓம் சர்வவாகனாய நம:
ஓம் ப்ரயுக்ைாய நம:
ஓம் தசாபனாய நம:
ஓம் வஜ்ராய நம: 1010
ஓம் ஈஸாநாய நம:
ஓம் ப்ரபதவ நம:

ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் சிருங்கிதண நம:
ஓம் சிருங்கப்ரியாய நம:
ஓம் ராஜ்தஞ நம:
ஓம் ராஜ ராஜாய நம:
ஓம் நிராமயாய நம:

ஓம் அபிராமாய நம:
ஓம் சுரகணாய நம: 1020
ஓம் விராமாய நம:
ஓம் சுவர்க்க சாைனாய நம:
ஓம் லலாைாக்ஷõய நம:

ஓம் விசுவ தைவாய நம:
ஓம் ஹரிணாய நம:
ஓம் ப்ரஹ் மவர்ச் சஸாய நம:
ஓம் ஸ்ைாவரணாம்பைதய நம:
ஓம் நியா மந்த்ரியாய நம:
ஓம் வர்த்ைநாய நம:
ஓம் ஸித்ைார்த்ைாய நம: 1030
ஓம் ஸித்ை பூைார்த்ைாய நம:
ஓம் ஸத்யவ்ரைாயத் ஸுசதய நம:
ஓம் வ்ரைாைியாய நம:
ஓம் பரஸ்தம ப்ரஹ்மதணா நம:
ஓம் பக்ைா நுக்ரஹ காரகாய நம:
ஓம் விமுக்ைாய நம:
ஓம் முக்ை தைஜஸ் ஸ்ரீமதை ஸ்ரீவர்த்ைநாய நம:
ஓம் ஜகதை ஸ்ரீஸாம்பஸ் ைாஸிவாய நம: 1038
சிவ சஹஸ்ர நாமங்கள் முற்ேிற்று.
வியாச முனிவதர! பிருமா இந்ைிரன் முைலான தைவர்களும் காண்பைற்கரிய சிவபபருமாதன முன்பபாரு
காலத்ைில் நான் இந்ை ஆயிரம் ைிருநாமங்களால் சிரத்தை பக்ைியாக ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்தைன். இந்ை
ஸ்தைாத்ைிரத்ைால் நாள்தைாறும் பக்ைிதயாடு துைிபசய்தவான் தமலான பைவிதய அதைவான். இது
பிரமதைவரால் பசால்லப்பட்ைது முனிவர்களும், தைவர்களும் நாள்தைாறும் இந்ைத் ைிருநாமங்களால்
துைிக்கிோர்கள் ைினந்தைாறும் பக்ைியுைன் இைனால் துைித்ைவர்கதளச் சிவபபருமான் கருதணதயாடு
ைம்மிைம் தசரச் பசய்கிோர். பூவுலகில் ஆஸ்ைிகர்களான நம்பிக்தகயுதைய சாதுக்கள் பலர் இந்ை சிவ
சஹஸ்ர நாமத்தைச் பசால்லிச் சற்கைியதைந்ைிருக்கிோர்கள். இதைதய ஸ்தைாத்ைிரஞ் பசய்து
ஆனந்ைித்ைிருக்கிோர்கள். மனிைப் பிேவி தகாடியுண்ைானால் அைில் ஒரு பிேவியில் சிவபபருமானிைம்
பக்ைியுண்ைாகிேது. அந்ைப் பக்ைி நிதலயாக இருக்குதமயானால் அதுதவ முக்ைிக்குக் காரணம் இந்ை

ஸ்தைாத்ைிரம் தைவர்களுக்கும் கிதைத்ைற்கு அரியது. சிவபக்ைிதயா அவ்விதேவனது பிரசாைத்ைினாதலதய
உண்ைாகத் ைக்கது, எந்ை வதகயிலாவது சிவபபருமாதனதய இதைவிைாமல் ஸ்தைாத்ைிரஞ் பசய்பவர்கள்
சம்சார சாகரத்ைிலிருந்து கதரதயறுவார்கள். தைவர்களும் சிவபபருமாதனப் பூஜித்தை ைம் உயர்பைவிகதள
அதைந்ைார்கள். ஆதகயால் மனிைர்கள் முக்ைியதைவைற்கு மகாதைவதனத் துைித்ைதலத் ைவிர தவதோரு
மார்க்கமுங் கிதையாது சிவத்ைிருமாங்களால் சிவபபருமாதன இதைவிைாமல் துைித்துவந்ை ைண்டி
என்பவர் உயர்ந்ை சிவகைிதய அதைந்ைார் பிரம்மா இத்துைிதய இந்ைிரனுக்கு உபதைசித்ைார். இந்ைிரன்
மிருத்யுவுக்கும். மிருத்ைியு உருத்ைிரருக்கும் உருத்ைிரர் ைண்டிக்கும் முதேதய உபதைசித்ைனர் ைண்டி
என்பவர் பற்பல காலம் ைவஞ்பசய்து இந்ை மந்ைிரரூபமான சிவ சஹஸ்ர நாமங்கதளத் ைனக்குக்

கிதைக்கப் பபற்ோர், அவர் சுக்கிரனுக்கும் சுக்கிரன். கவுத்ைமருக்கும், கவுத்ைமர் தவவஸ்வைமநுவுக்கும்
தவவஸ் வைமநு பைரிகாசிரமத்ைில் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ை ைனக்கு இஷ்ைராகிய நரநாராயணருக்கும்
ைர்மப் பிரஜாபைியின் புைல்வனான நாராயணர் இயமனுக்கும் இயமன் மிருகண்டுவுக்கும் மிருகண்டு
மார்க்கண்தையருக்கும் மார்க்கண்தையர் புத்ைிசாலியான நாசிதகைருக்கும் நாசிதகைர் உபமன்யுவுக்கும் ,
உபமன்யு பசல்வமுண்ைாகும்படி கிருஷ்ணமூர்த்ைிக்கும் முதேதய உபதைசித்ைனர். இந்ை ஆயிரம்
சிவத்ைிருநாமங்களும் இவ்வண்ணம் உலகத்ைில் பிரசித்ைி பபற்ேன இந்ை ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தைாத்ைிரம்

காமதபாகத்தையும் சர்வசித்ைிதயயும் சுவர்க்கத்தையும் தைகாதராக்கித்தையும் ைீர்க்காயுதளயும் ைனைான்ய
விருத்ைிதயயும் ஏற்படுத்தும் இதை நாள்தைாறும் படிப்பவருக்கு யக்ஷர் ைானவர் தபசாசம்
முைலானவற்ோல் ஒருவிை விக்கினமும் உண்ைாகாது. யாவர் ஜிதைந்ைிரியாராயும் பிரமசாரிகளாயும், பூரண
மனத்துைன் இதை ஒரு வருஷகாலம் ஜபிப்பதரா, அவர் பசுபைியாகிய சிவபபருமாதனக் கண் கூைாகத்
ைரிசிப்பார் இதைச் சிவ சந்நிைியில் ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்ைவர்கள் சகல பாவங்கதளயும் ஒழித்து அஸ்வதமை
யாகப் பலதனயும் சதுர்த்ைசி விரை பயதனயும் அதைவார்கள்! என்று ஸனத்குமார முனிவர் கூேினார்.
28. துலா புருஷ ைானம்
ஸனத்குமார முனிவதர வியாச முனிவர் தநாக்கி, மகாத்மாதவ! ைர்மம் ஒன்ேினாதலதய அேம், பபாருள்,
இன்பம், வடு
ீ என்னும் நான்கு தபறுகதளயும் அதையலாம் என்று பசான்ன ீர்கதள. ஆதகயால் பண்டிைனாக
இருப்பவன் ைர்மத்தைச் பசய்ய தவண்டும் என்பது புலனாகிேது. சாத்வகமாகிய
ீ
ைவம் ைானம் விரைம்
நியமம் முைலியவற்ோல் சுவர்க்கத்தையதைலாம். கருமித்ைனம் முைலான ைீய குணங்கதள ஒழித்து
மனிைப் பிேவியில் ைானஞ்பசய்ைவர்கள் சிவபைவிதய அதைவார்கள். ரதஜாகுணமாகியத்

ைவஞ்பசய்ைவர்கள் அைியாதசயுதையவர்களாய் உலகத்ைில் பிேந்து சுவர்க்க தபாகத்தை விரும்புவார்கள்
ைதபா குணமான ைவத்தைச் பசய்ைவர்கள் குரூரமான குணத்துைன் உலகில் பிேப்பார்கள்.
ைாமஸகுணமுதையவர்களுக்கு கண் முைலான இந்ைிரியங்களாதலதய பாவம் விதளகிேது. ஆதகயால்
ரதஜாகுண ைதமாகுணங்களின்ேிச் சத்துவ குணத்துைன் பசய்யும் ைவத்தைதய ைவம் என்று பசால்ல
தவண்டும். சருகுகதளயும் காற்தேயுதம உணவாக உட்பகாண்டு வனசஞ்சாரஞ் பசய்து புலன்கதள
ஒடுக்கியவர்கதளவிை ைமது இருப்பிைத்ைிதலதய இருந்து இல்லே ைர்மத்தை அனுசரித்து புலனைக்கம்
பசய்ைவர்கதள சிேந்ைவர்கள்! ஆதசதய ஒழித்துப் பிேருக்குத் ைீ தம பசய்யாமல் ைம்மிைத்ைிதலதய
இருப்பவர்களுக்கு அதுதவ ைதபாவனமாகும். நான்காவது தமம்பட்ைதுமாகிய சன்னியாச ஆசிரமம்
சிேந்ைைாயினும் புலன் ஒடுக்கமில்லாமல் அது தக கூைாைதகயால் புத்ைிமான்கள்
இல்வாழ்க்தகயிலிருந்தை புலனைக்கம் பசய்து பரமபைம் அதைவார்கள் ைவ காட்டிலிருந்து ைவஞ்பசய்து
வந்ை பசிதயாடு ஊதரயதைந்ைவர்களுக்கு இல்வாழ்க்தகயிலிருந்து அன்னபானம் முைலானவற்தேக்

பகாடுத்து உபசரித்ைவன் அத்ைவசியின் புண்ணியத்ைில் ஒரு பங்தகப் பபறுவான். ஆதகயால் பிரமசரியம்
முைலான நான்கு விை ஆஸ்ரமங்களில் இல்வாழ்தவாதன ஏதனய மூன்று ஆஸ்ரமிகளுக்கும் துதணயாக
இருப்பதுைன் அவன் இவ்வுலகத்ைில் இஷ்ை தபாகங்கதள அனுபவித்துப் பின்னர் சுவர்க்கத்தை அதைந்து
மகிழ்ச்சியுைன் வாழ்ந்ைிருப்பான் என்பைில் சந்தைகமில்தல. ஆயினும் அந்ை இல்லேவாசி பாவஞ்
பசய்துவிட்ைால் என்ன ைானஞ் பசய்வைின் மூலம் ைன் பாவத்தை ஒழித்துச் சுவர்க்கத்தை அதைவாதனா
அதை அடிதயனுக்குச் பசால்லதவண்டும் என்று தகட்ைார். ஸனத்குமார முனிவர் பசால்வாராயினர்.
ஸத்யவாைி தமந்ைதர! பாவத்தை ஒழித்து எல்லாச்சம் பத்துக்கதளயும் ஈந்து, இம்தம மறுதமப்

பயன்கதளக் பகாடுக்க வல்லைான ஒரு ைானத்தை உமக்குச் பசால்லுகிதேன். அதுதவா, நித்ய தநமித்ய
கர்மங்கதள முடித்துச் சுபகரமான முகூர்த்ைத்ைில் சிவபபருமாதனத் ைியானித்துச் பசய்யத் ைக்கது
நரகத்தை அதையாமல் விலக்க விரும்புகிேவன் சுத்ைமான ைிரவியத்ைினால் இந்ைத் ைானத்தைச் பசய்து
தைவர் பிராமணர்களுக்கு உபதயாகித்துச் சிதரஷ்ைமான கைிதய அதைகிோன். பூர்வத்ைில் இந்ைத்
ைானத்தைச் பசய்ை புத்ைிரர்களால் சைாநீக முனிவர் கதைத்தைேினார். ைர்ம சாஸ்ைிரத்ைில் பசால்லிய படிப்
புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் ைானகாலமேிந்து சத்பாத்ைிரர்களுக்குத் ைானம் பசய்ைால் விதசஷபயதன
அதையலாம். பபரும் பபருளால் பசய்யத் ைக்கதும் உைல் தூய்தம உண்ைாக்கத் ைக்கதும் சுவர்க்க
பைவிதய அதையச் பசய்வதும் பபரும் பாைகங்கதளயும் ஒழிப்பதுமான இந்ைத் ைானத்தைச் பசய்ைால்
சத்ைியமாக தமாட்சத்தையதைவான். பிருகு வமிசத்ைில் பிேந்ை பரசுராமர் இருபத்தைாரு

ைதலமுதேவதரயில் க்ஷத்ைிரிய வைஞ்பசய்ை பாவத்தை ஒழிக்கப் பலவிை ைானஞ்பசய்தும் அசுவதமைம்
முைலியன நைத்ைியும் அந்ைப் பாவத்தை அகற்ே முடியாமல் வருந்ைியிருக்கும் சமயத்ைில் முக்கண்ணரான
சிவபபருமானால் இந்ைத் துலாபுருஷைானம் அவருக்குச் பசால்லப் பட்ைது பாவத்தைதய பசய்து
வந்ைவனும் பிேன் மதனவியதரக் கூடிக்கலந்ைவனும் மதுபானஞ் பசய்ைவனும் மாமிசம் ைின்ேவனும்
குருபத்ைினிதயக் கூடியனுபவித்ைவனும் உண்ணத் ைகாைனவற்தே உண்ைவனும் குழந்தை வதை

பசய்ைவனும் யாகஞ்பசய்வைற்கு அருகரல்லாைவருக்கு யாகஞ் பசய்வித்ைவனும் ஒரு நாளி
உபவாசமிருந்து இந்ைத் ைானத்ைிற்கு முயற்சி பசய்ய தவண்டும்.
வியாச முனிவதர! துலாபுருஷ ைானஞ்பசய்பவன் முைலில் இந்ைிரன், வருணன், வாயு, நிருைி; புைன்; அக்கினி
முைலிய தைவர்களுக்கும் பிரீைியாக தஹாமம் பசய்யதவண்டும் கிரகதைவதை, இஷ்ை தைவதைகளுக்கும்
வியாஹ்ருைியால் அைற்குப் பிேகு ஓமஞ் பசய்ய தவண்டும் யத்தைவா தைவதஹைனம் என்னும்

மந்ைிரத்ைாலும் யைிைிவா என்னும் மந்ைிரத்ைாலும் யஜ்ஜாக்ரைா என்ே மந்ைிரத்ைாலும் பசு பநய்யினால்
சாகல்லிய சூத்ைிதராக்ைமாக தஹாமம் பசய்ய தவண்டும். இவ்வாறு தைவப்ரீைியாக தஹாமஞ்பசய்து.
இரண்டு யக்கு ஸ்ைம்பங்கதள நிறுத்ைி அவற்ேில் கணபைிதயயும் ஸ்கந்ைதரயும் ஆவாஹனம் பசய்து
கந்ை புஷ்ப தூபைீபங்களால் ஆராைித்து அவர்கள் அனுக்கிரகத்தைப் பபற்று , பினாகபாணியான
சிவபபருமாதன ருத்ர ஸூக்ைத்ைால் ஆசனம் முைலான ÷ஷாைதசாப சாரங்கதளாடு பூஜித்து, பல
ைிண்பண்ைங்கதள நிதவைித்து யாதனத் தைாதலயணிந்ைவதர! உமாபைிதய! சூலபாணிதய! என்று துைித்து,
அடிதயன் பசய்ை பூதஜதய ஏற்றுக்பகாண்டு அருள் புரியதவண்டும்! என்று பிரார்த்ைதன பசய்து
பிரம்மகூர்ச்ச பவித்ைிரம் அணிந்து, ஸூர்யஸ்தயவது என்ே மந்ைிரத்ைால் தஹாமம் பசய்து தூபைீ ப

நிதவைனம் முடித்து துலாபுருஷாயஸ்வாஹா என்று ஆகுைி பசய்து பூர்ணாஹூைிதய முடிக்க தவண்டும்.
துதலதவ(ைிராதச) சித்ைஞ்பசய்து அைன் ஒரு ைட்டில் ைிரவியத்தை தவத்து, மற்போரு ைட்டில் ைான்
ஏேதவண்டும் அைன்பிேகு துதலதய! பூமிதைவிதய! உன் ைாயும் பிரமதைவதன உன் ைந்தையுமாக இருப்பது
சத்ைியமானால் நீ சத்ைிய ைர்மரூபமாகி உன் தபரில் ஏேியிருக்கிே என்தனத் ைரிக்க தவண்டும்
சத்ைியத்ைினாதலதய தைவர்களும் முனிவர்களும் நற்கைிதய அதைந்ைிருக்கிோர்கள். அந்ைச்
சக்ைியரூபமாகிய நீ என்னால் பசய்யப்பட்ைத் ைானத்தை அங்கீ கரித்து என் பாவத்தைப் தபாக்க தவண்டும்
என்று துைித்துத் துதலயினின்று இேங்கி விை தவண்டும், பாரமான ைன் தைகத்தைவிைத் ைிரவியத்தைச்
சாமானியமாக நிதனப்பவதன இந்ைத் ைானஞ் பசய்வைற்கு அருகனாவான். இந்ைத்ைானத்தை ஒருமுதே
பசய்ைவன் சகல பாவங்களும் ஒழித்ைவனாவான். இரண்ைாம் முதே பசய்ைால் சிவ கணத்ைதலவர்களில்
ஒருவனாகச் சந்தைகமின்ேித் ைிகழ்வான். மூன்ோம்முதே பசய்ைால் சிவ சாரூப்யத்தை (சிவனுருதவ)
அதைவான். இந்ைத் ைானம் பூரதண, வருஷப் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரத்ைிலாவது ைீர் த்ைக் கதரயிலாவது

பசய்யத்ைக்கைாகும் அப்படிச் பசய்ைவன் கிருைகிருத்ைியனாவான். இந்ைச் சரிைத்தைக் தகட்ைவனும் இதைச்
பசய்ய விரும்பியவனும் பாவங்கள் விலகி சுவர்க்க தலாகத்தை அதைவார்கள். இவ்வாறு ஸனத்குமார
முனிவர் கூேினார்.
29. பரசுராமர் கதை
ஸனத்குமார முனிவதர வியாசமுனிவர் தநாக்கி, ைல ஞானிதய! பரசுராமர். இந்ைத் ைானத்தைச்
சிவபபருமானால் உபதைசிக்கப் பபற்றுச் பசய்ைார் என்று பசான்ன ீர்களல்லவா ? பரசுராமர் பரிசுத்ைராயிற்தே!
க்ஷத்ைிரிய குலத்தை தசர்ந்ை அவர் ைவஞ் பசய்வைற்கும் சிவபபருமான் அவருக்கு இவ்விரைத்தை

உபதைசிப்பைற்கும் காரணங்கள் என்ன? அவற்தேயும் ையவு பசய்து பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்.
ஸனத்குமார முனிவர் கூேலானார். வியாசதர! சிவ பக்ைரான பரசுராமரின் பிேப்தபயும் அவர் சவுரிய
வரியங்கதளப்
ீ
பபற்ே வதகதயயும் துலாபுருஷ ைானம் பசய்ை காரணத்தையும் நீர் விரும்பியைால்
பசால்லுகிதேன் தகளும். முன்பனாரு சமயம் ைர்மவானான குசிகன் என்னும் அரசன் ஒருவன் இருந்ைான்.
அவன் பலசாலியான ஒரு புத்ைிர பாக்கியத்தைப் பபே விரும்பி ைன்னுைன் மிகவும் வருந்ைக் கடுந்ைவஞ்
பசய்து இந்ைிரதனத்ைரிசித்து அவதனதய புத்ைிரனாகப் பபற்ோன். அப்புைல்வனுக்கு காைி என்ே பபயர்
உண்ைாயிற்று, காைி என்பவனுக்கு சத்யவாைி என்னும் ஒரு புைல்வி பிேந்ைாள். அவதள ரிசிகமுனிவர்
ைிருமணஞ் பசய்து பகாண்ைார். ரிசிக முனிவர்காைி ராசனுக்குச் சந்ைைி விருத்ைி பசய்ய விரும்பி ஒரு

யாகஞ் பசய்து, அைிலிருந்து தைான்ேிய இரண்டு சருக்கதளயும் ைன் மதனவியின் தகயில் பகாடுத்து, உன்
ைாயின் கர்ப்பத்ைிலிருந்து பிேரால் பவல்ல முடியாை க்ஷத்ைிரிய சிதரஷ்ைன் ஒருவனும் உனக்குப் பிராமண
ைர்மங்களில் குதேவின்ேி என்தனப் தபால் விளங்கும் புைல்வன் ஒருவனும் பிேப்பார்கள். நீ இதையும்
உன் ைாய் இதையும் சாப்பிடுங்கள்! என்று கூேி அவற்தேக் பகாடுத்து வனத்தை அதைந்து ைவத்ைில்
இருந்ைார்.

அந்ைச் சமயத்ைில் அவருதைய மாமனாரான காைிராஜன் ைன் மதனவியுைன் ரிசிக முனிவரின்
அச்சிரமத்ைிற்கு வந்ைான். முனி பத்ைினி சத்ைியவைி ைன் பபற்தோதரக்கண்ைதும் மகிழ்ச்சியுைன் வரதவற்று
விதரந்து ைன் கணவர் பகாடுத்ை சருக்கள் இரண்தையும் ைன் ைாயிைம் பகாடுத்து ைன் கணவன்
கூேியதைச் பசான்னாள். ைாயானவள் அவற்தே வாங்கிக் பகாண்டு வஞ்சதன பசய்ய விரும்பியவளாய்த்
ைான் உண்ணதவண்டிய சருதவச் சத்ைியவைியிைம் பகாடுத்து குமாரத்ைி உட்பகாள்ள தவண்டிய சருதவத்
ைான் உண்ைாள். அைனால் சத்யவைி க்ஷத்ரிய குலகாளனான புத்ைிரதன குரூர தைஜஸுைன் கர்ப்பத்ைில்

அதைந்ைாள். பிேகு ஒரு சமயம் ரிசிக முனிவர் ைம் மதனவியின் பயங்கரமான கர்ப்பத்தைத் ைம் ஞான
ைிருஷ்டியினால் உணர்ந்து சத்ைியவைிதய தநாக்கி பபண்தண! நீ உன் ைாயால் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்ைாய்
மகாைபசியாக உன் ைம்பி பிேக்கப்தபாகிோன் அவன் ைன் தவைிய ைவத்ைால் உலகங்கள் அதனத்ைிலும்
புகழ் அதைவான்! என்ோர். அதைக் தகட்ைதும் சத்யவைி ைன் கணவதனப் பணிந்து நாயகதர!
பிராமணர்களுக்குள் துஷ்ைனான பிள்தள எனக்குப் பிேப்பான் என்று சகல சாஸ்ைிரங்கதளயும் உணர்ந்ை
நீங்கள் பசால்வது ைகுைியல்ல! என்ோள். அைற்கு அவர் அடி பபண்தண! அது என் கருத்ைல்ல. உன் ைாயின்
பசயதல அவ்வதகயாகச் பசய்ைது! என்ோர். அைற்கு சத்ைியவைி நாைா! புைிய உலகங்கதளயும் பதைக்க
வல்லவரான நீங்கள் எனக்கு நல்ல புத்ைிரன் பிேப்பைற்குத் ைதய பசய்ய தவண்டும்! என்ோன். அைற்கு
ரிசிக முனிவர், ஐதயா நான் அக்கினி தைவதன தநாக்கி அந்ைச் சருதவ உண்ைாக்கும்தபாது, பஜபித்ை

மந்ைிரம் அத்ைதகயைல்லதவ! நான் விதளயாட்ைாகக் கூைப் பபாய் பசால்லாைவனாயிற்தே! என்ோர்.
அதைக் தகட்ைதும் சத்ைியவைி சுவாமி அப்படியானால் அவ்வதகயில் ஒருவன் நம்மிருவருக்கும் ஒரு
தபரனாவது பவுத்ைிரனாவாவது தைான்ேட்டும்! என்று பகஞ்சினான். ரிசிகர் பபண்தண! நான்
புத்ைிரனிைத்ைிலாவது பவுத்ைிரனிைத்ைிலாவது ஏற்ேத்ைாழ்வு கருைமாட்தைன் உன் விருப்பத்ைின்படிதய
ஆகட்டும்! என்ோர். அைனால் அவர்களுக்குப் பவுத்ைிரராகவும் ஜமைக்கினி முனிவருக்கு புத்ைிரராகவும்
ைவம் புலனைக்கம் முைலி நற்குணங்கள் நிதேந்ைவராகவும் பரசுராமர் தைான்ேினார். காைிராசனின்
மதனவி ைவத்ைில் தமம்பட்ை அக்கினிக்குச் சமானமான பிரமதைஜசுைன் கூடிய விசுவாமித்ைிரமுனிவதரப்
பபற்ோள்.
வியாசதர! அவ்வாறு தைான்ேிய பரசுராமர் க்ஷத்ைிரியர்களுக்கு உரிய தைாள்வலிதமதயாடும்
ைனுர்தவைத்ைின் (வில்வித்தையின்) எல்தலயுணர்ந்ைவராயும் சகல சாஸ்ைிங்கதளயும் கற்ேேிந்ைவராயும்
ஜ்வாதலதயாடு கூடிய அக்கினிக்குச் சமமான காந்ைிமாதனயும் விளங்கச் சிவபபருமாதனக் குேித்துத்
ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைார். அந்நிதலயில் ஒரு காலத்ைில் தஹஹய வமிசத்ைில் தைான்ேிய
கிருைவர்யனுக்குப்
ீ
புத்ைிரனாக கார்த்ைவர்யார்ச்சுனன்
ீ
என்ே அரசன் ஒருவன் இருந்ைான். அவன்
ஆயிரங்தககளும் அைிதைஜசும் சூரியனுக்குச் சமமான காந்ைியும் வாய்ந்ைவன் அவன் ைிரிஷிைர் என்ே
முனிவதர வழிபட்டு அவர் அருளால் அக்கினி பகவாதனதய அஸ்ைிரமாகப் பபற்று , அவ்வஸ்ைிரத்ைால்
பற்பல நகரங்கள் கிரமங்கள் நந்ைவனங்கள் முைலானவற்தேபயல்லாம் சுட்பைரித்து சமுத்ைிரத்தையும்
முனிவர் ஆசிரமங்கதளயும் பகாளுத்ைிக் பகாண்டு ஆபஸ்ைம்ப முனிவர் இருக்கும் ஆசிரமத்தையும்

பகாளுத்ைினான். அந்ை முனிவர் அைனால் தகாபங்பகாண்டு அவதன தநாக்கி, நீ விதரவில் பரசுராமனால்
ைதல ஒழிக! என்று சாபமிட்ைார். அந்ைச் சாபத்தைப்பபற்று கார்த்ைவரியார்ச்சுனன்
ீ
சில நாட்கள் பசன்ே
பிேகு ஜமைக்னி முனிவரின் ஆசிரமத்தை அதைந்ைான். அவர் கார்த்ைவரியனுக்கு
ீ
மரியாதை பசய்ைார்.
அப்தபாது அவரிைத்ைிலிருந்ை காமதைனு என்னும் பைய்வகப்
ீ
பசுதவப் பார்த்து வியப்புற்று, இது நான்
நிதனத்ைவற்தேபயல்லாம் பகாடுக்கும்; ஆதகயால் இதை எப்படியாவது அதையதவண்டும் என்று
தபராதசப்பட்டு ஜமைக்னி முனிவதர தநாக்கி மகரிஷிதய நான் உமக்கு பற்பல பசுக்கதளத் ைருகிதேன்.
இந்ைக் காமதைனுதவ எனக்குக் பகாடுக்க தவண்டும் என்று தகட்ைான். அைற்கு அவர் மறுக்கதவ
கார்த்ைவரியன்
ீ
மூர்க்கத்ைனமாகப் தபார் பசய்ய முயன்ோன். அந்ைச் சமயம் முனிவர் அருகிலிருந்ை
அவரது குமாரரான பரசுராமர் ைம் ஆயுைங்களால் அவனுைன் தபார் பசய்து அவனது ஆயிரம்

பூஜங்கதளயும் அறுத்பைேிந்து, மதஹந்ைிரகிரிதய அதைந்து சிவ சந்நிைியில் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைார்.
அதையேிந்ை கார்த்ைவரியார்ச்சுனன்
ீ
புத்ைிரர்கள் ஜமைக்கினி முனிவரிைம் பசன்று அவதரக் பகான்று
விட்ைார்கள். பின்னர் மதகந்ைிரகிரியில் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ை பரசுராமர் சிவப்பிரசாைம் பபற்றுக்
பகாண்டு ைம் இருப்பிைத்ைிற்குத் ைிரும்பி வந்ைார். அங்கு ைம் ைந்தை மாண்ைைற்காகப் பபரிதும்
வருந்ைிப்பழிக்குப் பழிவாங்க தவண்டும் என்று குமுேினார். கார்த்ைவரியதனயும்
ீ
அவனது புத்ைிரர்கதளயும்
பவுத்ைிரர்கதளயும் பகான்று, ைன் ைந்தையின் உைலில் தைத்ை அஸ்ைிர காயங்கதளக் கண்டு மனம்

கலங்கி, அந்ை க்ஷத்ைிரிய குலத்தைதய (அரசினத்தைதய) நிர் மூலமாகச் பசய்தவன்! என்று சபைஞ்பசய்ைார்.
அவ்வாதே க்ஷத்ைிரியர்கதளபயல்லாம் பகான்று பூவுலகம் முழுவதும் எவ்விைத்ைிலும் க்ஷத்ைிரியப்பூண்டு
என்பது சிேிதுமில்லாமல் பசய்து, பூமிதயப் பிராமணர்களுக்குத் ைானஞ்பசய்து விட்டு, ைவச்பசயதல
தமற்பகாண்ைார்.
பிேகு பல காலம் கழித்து அவர் மீ ண்டும் வந்து பார்க்கும்தபாது, மாண்டுதபான க்ஷத்ைிரிய வம்சத்ைினரின்
பபண்கள் பிராமணர்கதளக் பகாண்டு பிள்தளகதளப் பபற்று ைங்கள் வம்சத்ைிற்கு சந்ைைி விருத்ைி பசய்து
பகாண்டிருப்பதையும் அப்புத்ைிரர்கள் பிராமணர்களிைம் இராஜ்ஜியத்தை வாங்கிப் பரிபாலனஞ்
பசய்வதையும் அேிந்ைார். அந்ைக்குலம் ைதலபயடுக்க பவாட்ைாமல் ஆங்காங்தக பசன்று
க்ஷத்ைிரியர்கதளக் பகான்ோர். இவ்வாறு இருபத்தைாரு ைதலமுதே க்ஷத்ைிரிய குலத்தைக் கருவறுத்து
ஒழித்ைார். அைில் சில க்ஷத்ைிரிய மங்தகயர் பிராமணரின் கிருதபயால் சில பிள்தளகதளக் காப்பாற்ேிக்
பகாண்ைார்கள். பரசுராமர், ைாம் பசய்ை க்ஷத்ைிரியக் பகாதல நீங் கும்படி பூமி முழுவதையும் அதநகம்
பசுக்கதளயும் காசிப முனிவருக்குத் ைானஞ்பசய்து அைன்பிேகு அஸ்வதமை யாகம் பசய்து அைனாலும்
ைன் பாவம் ஒழியாது சிவபபருமாதனக் குேித்துத் ைவஞ்பசய்து, இப்பாவம் எப்படி நீ ங்கும்? என்று தகட்ைார்.
சிவபபருமான் அவதர தநாக்கித் துலாபுருஷைானம் பசய்யும்படிச் பசான்னார். சர்தவஸ்வரனாகிய

சிவபபருமானால் பசால்லப்பட்ைச் சிேந்ை துலாபுருஷ ைானத்தைப் பரசுராமர் பசய்து ைம் பாவங்களிலிருந்து
நீங்கிப் புனிைமானவராய் ைவச் பசயதல தமற்பகாண்ைார். வியாசதர க்ஷத்ைிரிய குலத்தைப் பலமுதே
துவம்சம் பசய்ை பாவத்தைப் தபாக்கும்படியாக இந்ைத் ைானம் பரசுராமரால் பசய்யப்பட்ைது. பிரமஹத்ைி
முைலான பபரும் பாவங்கதளபயல்லாம் அழிக்கத்ைக்க இந்ைத் துலா புருஷைானத்தைப் பபான்தன
பகாண்டு பசய்வைற்குச் சக்ைியற்ேவர்கள், பவள்ளி, தைன், பநய், பவல்லம், ஆதையணி முைலிய
பபாருள்கதளயாவது துலாவில் (ைிராசில்) ஏற்ேி பபான் ைக்ஷிதணயுைன் ைானம் பசய்ைால் புகழதைந்து,
சுவர்க்கம் முைலான தபாகங்கதள எய்துவார்கள். மனம் வாக்கு காயங்களால் பசய்ை பாவங்களும் பகாதல
முைலியவற்ோல் தநர்ந்ை பாவங்களும் இந்ைத் துலா புருஷ ைானத்ைால் நீங்கி விடும் எந்ைப் பாவத்தைச்
பசய்ை தபாைிலும் துலாபுருஷ ைானஞ்பசய்ைவன் அவற்ேிலிருந்து நீங்கிப் பரிசுத்ைனாவான் என்பைற்குச்
சந்தைகமில்தல. நான் பால்யத்ைிலாவது இளதமயிலாவது முதுதமத்ைதசயலாவது பசய்ைிருக்கும்

பாவங்கதளபயல்லாம் பபாறுத்ைருள தவண்டும். துலா புருஷ ரூபமாக இருக்கும் பரமசிவதன! நான்
துலாவில் ஏேிப் பபான்தன நிதே காட்டி உம்தம நமஸ்கரிக்கிதேன்! என்று பிரார்த்ைித்துப் பல
அந்ைதணாத்ைமர்களுக்கு அப்பபாருதளத் ைானமாக வழங்க தவண்டும். துலா புருஷ ைானத்தை ஒதர
தவைியனுக்கு பகாடுக்கக் கூைாது. அப்படி ஒருவனுக்தக பகாடுத்ைால் பாபம் ஒழியாது. இந்ைத் துலா புருஷ
ைானத்தைச் பசய்தைன் பைினான்கு இந்ைிரப்பட்ைம் வதரயில் சுவர்க்கதலாகத்ைில்
விருப்பமானவற்தேபயல்லாம் அனுபவித்து வாழ்ந்ைிருப்பான்! இவ்வாறு ஸனத்குமார முனிவர் கூேினார்.
30. பாைாளதலாக வர்ணதன
வியாச முனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி ஞானச் பசல்வதர! எந்ைத் ைானத்தைச் பசய்வைால் சகல
ைானங்கதளயும் பசய்ை பயதன அதையக்கூடுதமா அந்ைத் ைானத்தை எனக்காகவும் மானுைர்க்காகவும்
பசால்லியருள தவண்டும்! என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸனத்குமார முனிவர், எல்லாத் ைானங்கதளயும்
பசய்ை பயதன அளிக்கவல்லதும் முக்ைிதயக் பகாடுக்க வல்லதும் சம்சார துக்கத்ைிலிருந்து கதரதயேச்
பசய்யவல்லதும் ஏழு உலகங்களுக்கும் அைிபனாகச் பசய்யத்ைக்கதும் சூரிய சந்ைிராைிகளுள்ள வதரயில்
சுவர்க்க பைவியில் ைன் வமிசத்ைாருைன் வாழ்ந்து, பிேகு விஷ்ணு பைவிதயப் பபேச் பசய்யத் ைக்கைாகவும்
உள்ளது பிரம்மாண்ைைானம்! என்று கூேினார். அதைக் தகட்ைதும் வியாசர் பிரம்மாண்ைைானம் என்பது
எத்ைதகயது? என்று தகட்ைார். வியாசதர! அண்பாண்ை பிரம்மாண்ைங்கதளயும் அவற்ேிலுள்ள

ஆன்மதகாடிகளுைன் பதைத்து காத்து துதைக்கும் ஆற்ேலுதையவன் சிவபபருமாதன என்று ைன்
ஞானத்ைால் உணர்ந்து. யான் எனது என்னும் ைற்தபாதும் ஒழிந்து யாவுஞ் சிவன் பசயல் எனக்பகாண்டு
சுகதுக்கங்களும் கர்மஞானங்களும் அவனாதலதய ைிருவுளஞ் பசய்யப்பட்ைனபவன்றும் மனத்துைன் உலக
வியாபாரமின்ேி இதேவனிைத்ைிதலதய மனதைப் பைித்ைிருத்ைல் பிரமாண்ை ைானம் எனப்படும்
அத்ைதகயினர் எல்லாப்தபாக பாக்கியங்கதளயும் இம்தம மறுதமப் பயன்கதளயும் ஐயமின்ேி
அதைவார்கள்! என்று ஸனத்குமாரர் கூேினார். ஸனத்குமார முனிவதர! பிரமாண்ைம் எப்படி

உண்ைாக்கப்பட்ைது? அது யாரால் பதைக்கப்பட்ைது? அது எவ்வளவு பரப்பளவு வாய்ந்ைது? அைற்கு ஆைாரம்
என்ன? இவற்தே எனக்கு விளக்கிச் பசால்லதவண்டும்! என்று வியாசர் தகட்ைார் ஸனத்குமார முனிவர்
கூேலானார்.
வியாசதர! இந்ைப் பிரமாண்ைத்ைின் பரப்பளதவயும் உயரத்தையும் சுருக்கமாகச் பசால்லுகிதேன். இந்ைப்
பிரமாண்ைத்ைிற்குக் காரணமாகவும் அவ்யக்ைமாயும் அனாமயமாயும் எல்லாவற்றுக்கும் பிேப்பிைமாயும்
எல்லாவற்ேிற்கும் லயஸ்ைானமாயும் விளங்கும் சிவத்ைினின்று ஆகாயம் உண்ைாயிற்று.
ஆகாயத்ைிலிருந்து வாயுவும்(காற்றும்) வாயுவிலிருந்து அக்கினியும் (பநருப்பும்) அக்கினியிலிருந்து ஜலமும்
(நீரும்) ஜலத்ைிலிருந்து பிருத்வியும் (நிலமும்) தைான்ேின. பஞ்ச பூைாத்மகமான பிரமதைவர் உண்ைாகிப்
பிரமாண்ைத்தைச் சிருஷ்டி பசய்ைார். அவற்றுள் பாைள தலாகங்கள் ஏழு சுவர்க்க தலாகங்கள் ஏழு இந்ை
உலகங்களுக்கு ஆைாரமாக பவண்ணிேமான ஆைிதசஷன் விளங்குவான். அவன் விஷ்ணுபவன்று
பசால்லப்படுவான். பிரமவாக்கின்படி அந்ை ஆைிதசஷன் எல்லா உலகங்கதளயும் ைாங்கி நிற்பான். அந்ைச்
தசஷனுதைய குணானுபவங்கதளத் தைவர் முனிவர் முைலானவர்களாலும் பசால்ல முடியாது. ஆயிரம்
ைதலகளும் தைவர் முனிவர்களால் பசய்யப்படும் பூதஜயும் சித்ைர்களால் பசால்லப்படும் அனந்ைன் என்ே
பபயரும் எல்லாத் ைிக்குகதளயும் பிரகாசிக்கச் பசய்யும் ஸவஸ்ைிகா பூஷணம் தபான்ே ஆயிரம்

பணமுடிகளும் பநருப்புைன் பிரகாசிக்கும் பவண்மதல தபாலச் சுவாதலதயாடு சுழன்று பகாண்டிருக்கும்
ஈராயிரம் விழிகளும் நவமணிகள் இதழத்ை கிரீை குண்ைலங்களும் ைிவ்விய மணம் பபாருந்ைிய
மலர்மாதலகளும் பவண்ணிே ஹாரமும் நீ லநிே ஆதையும் தகலாயகிரி தபான்ே உயர்வும் கலப்தப
இரும்புலக்தக முைலான ஆயுைங்களும் வருணன் கன்னிதகயானவாருண அருகிலிருந்து பசய்யும்
உபாசதனயும் பிரகாசிக்கும் விஷஜ்வாதலயும் சங்காஷணாத்மகமும் ருத்ைிர ரூபமும் பிரளய
காலாந்ைத்ைில் சர்வ தலாகங்கதளயும் ைன்னிைத்ைில் ஒடுக்கும் வல்லபமும் சகல அண்ைங்கதளயும் ஒரு
கடுகு தபாலச் சுமக்கும் ஆற்ேலுதையவனாக விளங்கும் ஆைிதசஷனுதைய உருவத்தை ஒருவராலும்
வர்ணிக்க இயலாது அவனது ைதல இரத்ைினங்களின் தமல் படிந்ைிருக்கும் பூமியானது அம்மணிகளின் மீ து
பிரைிபிம்பத்ைில் குசுமமாதல தபாலத் தைாற்ேமளிக்கும், அந்ைச் தசஷன், தசார்வுற்ே காலத்ைில் எல்லா
மதலகதளாடும் உலகம் முழுவதும் அதசயும் அது பூகம்பம் எனப்படும் அவனுதைய குண

விதசஷங்கதளச் சித்ைர், முனிவர், கந்ைர்வர், உரகர், கின்னரர், யக்ஷர், தைத்ைிரியர், ைானவர் முைலானவர்கள்
அேியாைவர்களாகி அனந்ைன் என்று பசால்வார்கள்.
அழிவில்லாைவனாக விளங்கும் அந்ை ஆைி தசஷன், ைன் மார்பில் அணிந்ைிருக்கும் பசஞ்சந்ைனதைத்ைன்
பபருமூச்சினால் பேக்கச் பசய்து ைிக்குகளான மாைர்கதள அதையச் பசய்யவல்லவன். பலகாலம் ைவஞ்
பசய்ை கர்க்கர் அவனிைமிருந்து நிமித்ை சாஸ்ைிரத்தையும் சகலமான தஜாைிஷ சாஸ்ைிரத்தையும்
அதைந்ைார். பாைள தலாகங்களில் இரத்ைின மயமான பூமியும் ரத்ைினங்கள் இதழத்ை உப்பரிதககளும்
மைில்களும் ைங்கம் விதளயும் பூமியும் உள்ளன. அங்குைிைி புத்ைிரர்களான தைத்ைியர்களும்

நாகராஜர்களும் இராக்ஷஸர்களும் வசிக்கிோர்கள். ஒளி வசும்
ீ
இரத்ைினங்கள் உள்ள பாைளதலாகமானது
ஆனந்ைத்தை அளவின்ேி ஏற்படுத்தும் அைில் அைற்கு இதணயான தலாகம் கிதையாது. தைவைானவ
கன்னிதககளால் உண்ைாகும் தமாகத்தை விடுத்ை விரக்ைனுக்கும் பாைள தலாகத்ைில் விருப்பம் உண்ைாகத்
ைதையிராது என்று ைிரிதலாக சஞ்சாரியான நாரை பகவான் சுவர்க்க தலாக வாசிகளான இந்ைிரன்
முைலான தைவர்களுக்குச் பசால்லியிருக்கிோர் அங்கு பகலில் சூரியபவாளியும் இரவில் சந்ைிரன் ஒளியும்
கிதையாது. குளிர்ச்சிபவப்பங்களும் இல்தல இரத்ைின ஒளிதய இதவ யாவுமாக விளங்கும் அங்கு
தைவாமிர்கத்ைிற்கு இதணயான பானவதக உணவு வதககளும் ைிருப்ைிதய விதளவிக்கக் கூடிய
அன்னபானங்களும் ருதுக்கள் ஆேிலும் புஷ்பிக்கும் மலர் வதககளும் அம்மலர்களிலுள்ள தைதனப்பருகி
ரீங்காரஞ் பசய்யும் பபான் மயமான வண்டுகளின் கூட்ைங்களும் தவடூரிய மயமான, மரங்களும்,
அவற்ேின் ைளிர்கதள உண்டு களித்ை தகாகிலங்களின் குரதலாதசயும் ஸ்படிகத்ைினாற் பசய்ை

படிக்கட்டுகள் நிதேந்ை ைைாகங்களில் அன்ேலர்ந்ை பபான்மயமானத் ைாமதர மலர்களும், அமிர்ைமயமான
ைண்ண ீதரப் பபருக்கும் ஆறுகளும், இரத்ைின மயமான நீ லாம்பர பீைாம்பரங்கதளக் பகாடுக்கும் மரங்களும்,
வஜ்ரதகாதமைங்களால் உருவாக்கிய அணிமணிகதள வழங்கும் மதலகளும் வாயாது வாசதன வசும்
ீ
மலர்கதளயும் சந்ைனத்தையும் பகாடுக்கும் மரங்களும், வதண,
ீ
தவணு, மிருைங்கம் முைலிய

வாத்ைியங்கதள எப்தபாதும் வாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் நாக கன்னிதககளும் நிரம்பப் பபற்றுள்ள பாைாள
தலாகத்ைில் ஒருவன் எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்ைிருப்பினும் அவனுக்குக் காலம் கழிந்ைைாகதவ தைான்ோது.
31. நரகதலாக வர்ணதன
வியாசதர! பாைாள தலாகத்ைிற்கு தமதல இருக்கும் நரக தலாகத்தையும் அைில் பாவிகள்கிைந்து
அனுபவிக்கும் துன்பங்கதளயும் பசால்லுகிதேன். ரவுரவம், சூகரம், தராைம், ைாலம், ைிவசனம் மகரஜ்வாதல
ைய்ைகும்பம்; ைப்ைலவணம், விதலாஹிைம் தவைரிணி; பூபவாைி; கிரமிலம்; கிருமி தபாஜனம்; அசிபத்ரவனம்,
லாலாபக்ஷம், அபாயம் வன்னிஜ்வாதல அைசிரசு, ஸந்ைம்சம், காலசூத்ரம், ைமசு, விசிதரா ைனம்,
ஸ்வதபாஜனம், அைிர்ஷ்ைம், மஹாரவுரவம், சான்மலி முைலிய நகரங்களில் பாவிகள் சதமக்கப் படுவார்கள்,
தவைியர் முைலிதயாருக்கு விதராைமாகப் பபாய் சாட்சி பசான்னவன் ரவுரவம் என்னும் நரகத்தையும்
சிசுஹத்ைி பசய்ைவனும் விசுவாசகாைகனும் சுராபானஞ் பசய்ைவனும் பிரமஹத்ைி பசய்ைவனும் பபான்
ைிருடியவனும் இப்பாவிகதளாடு சிதநகஞ் பசய்ைவனும் சூகரம் என்னும் நரகத்தையும் ஆசாரியதனக்
பகான்ேவனும் உைன் பிேந்ைாதளாடு கூடிக் குலாவியவனும் ைாதயக் கூடியனுபவித்ைவனும் ைப்ைகும்பம்
என்னும் நரகத்தையும் பைிவிரதைகதளப் பலாத்காரமாகப் புணர்ந்ைவனும் ைன் நாயகிதயப் பிேனிைம்
தசர்ப்பித்ைவனும் ைப்ைதலாஹம் என்னும் நரகத்தையும் ஆசிரியதன அவமைித்ைவனும் ைன் ைாய்
ைந்தையர் குழந்தைகள்முைலாதனாதர வஞ்சித்துப் புசித்ைவனும் பைய்வ நிந்தை பசய்ைவனும்
தவைவிக்கிரயஞ் பசய்ைவனும் தசரத்ைகாைப் பபண்கதளச் தசர்ந்ைவனும் ைப்ைகலம் என்னும் நரகத்தையும்
ைர்ம சாஸ்ைிர விதராைமாக நைந்ைவன் அவிசிதராைம் என்னும் நரகத்தையும் தைவர் , பிதுரர்,
முைலாதனாதரத் துதவஷித்ைவனும், இரத்ைினங்கதளக் குதேத்து மைித்ைவனும் புனிைமான
இரத்ைினங்களுக்குத் தைாஷஞ் பசான்னவனும், தைவர், பிதுரர் முைலாதனாருக்கு நிதவைியாமல்
ைின்ேவனும், லாலாபக்ஷம் என்னும் நரகத்தையும் அன்னபானங்களில் விஷம் கலந்து பகாடுத்ைவன்
விச்சனம் என்னும் நரகத்தையும் அசத்ைியவான்கதளாடு சிதநகித்ைவனும் புசிக்கத் ைகாைவற்தேப்
புசித்ைவனும் யாகஞ் பசய்ய அருகதை அல்லாைாருக்கு யாகஞ் பசய்வித்ைவனும் யாகத்ைில் பசய்யும்

தஸாம விக்ரயணம் என்னும் ைானத்தை வாங்கியவனும் ருைிராந்ைம் என்னும் நரகத்தையும் நண்பதனக்
பகான்ேவனும், மதுதவக் காரணமின்ேி விரும்பியதபாபைல்லாம் பருகியவனும், வாலிபத்ைால் மத்ைனாகித்
ைர்மசாஸ்ைிர விதராைமாக நைந்ைவனும், ைன் ஜீவ ன மார்க்கத்தை விட்டுக் கபைமார்க்கமாக ஜீவித்ைவனும்
தவைரிணி நரகத்தையும் மிருகங்கதள இம்சிப்பவனும் வடு
ீ முைலியவற்தேத் ைீ யிட்டுக்
பகாளுத்ைியவனும் வன்னி ஜ்வாதல என்னும் நரகத்தையும் ைனது ஆஸ்ரம ைருமத்தை விடுத்ைவனும்
பிேருதைய விரைங்கதளக் பகாடுத்ைவனும் சந்ைம்ஸம் என்னும் நரகத்தையும் பகற்காலத்ைில்
தரைஸ்கவனஞ் பசய்ைவன் ஸ்வதபாஜனம் என்னும் நரகத்தையும் அதைந்து பற்பல கஷ்ைங்கதள
அனுபவிப்பார்கள்.
இத்ைதகய நரகங்கள் அதநகம் உள்ளன. வர்ணாசிரமங்களுக்கும் ைர்ம சாஸ்ைிரத்ைிற்கும் விதராைமாய்
மனவாக்கு காயங்களால் பாவஞ்பசய்ைவர்கள் யாவரும் ைதலகீ ழாகக் கஷ்ைத்தை அனுபவிப்பார்கள். அந்ை
நரகவாசிகள் ஒரு காலத்ைிலும் தைவர்கதளப் பார்ப்பைில்தல. அத்ைதகய நரகங்கதள அனுபவித்ை பிேகு
மரம் பேதவ, மிருகங்களாகப் பிேப்பார்கள். ைர்ம சாஸ்ைிரத்ைில் கூேியபடி நைந்ைவர்கள் சுவர்க்க தபாகத்தை
அனுபவித்து நல்ல பிேவிதய அதைந்து முதேயாக முக்ைிநிதல அதைவார்கள். எவ்வளவு புண்ணியர்கள்
சுவர்க்கத்ைில் இருக்கிோர்தளா அவ்வளவு பாவிகள் நரகத்ைில் இருக்கிோர்கள். எந்ைப் பாவத்தை
புத்ைியில்லாமல் பசய்து விட்ை தபாைிலும் அந்ைப் பாவத்ைிற்குத் ைக்கபடி சுலபமாகவும் கஷ்ைமாகவும்
பிராய்ச்சித்ைங்கள் மநுவாைி பபரிதயாரால் கூேப்பட்ை ஸ்மிருைிகளில் பசால்லப்பட்டிருப்பினும் அவற்தேச்
பசய்து ைங்கள் பாவத்தை விலக்கிக் பகாள்ளாமல் அலட்சியமாக இருப்பவர்கள் இவ்வாறு நரகதலாகத்தை
அதைந்து கஷ்ைங்கதள அனுபவிப்பார்கள். பிராயச்சித்ைங்கதளச் பசய்து பகாள்ளச் சக்ைியில்லாவிட்ைால்.

நாம் பாவஞ் பசய்தைாதம என்னும் உணர்வுைன் சிவபபருமாதன தநாக்கித் ைன் பாவங்கதளப் தபாக்குமாறு
காதல, உச்சி மாதலகளில் சிவஸ்மரதண பசய்து பகாண்டிருந்ைால் அதவ ஒழியும் என்னும் பாவ
நீக்கத்ைினாலும் புண்ணியப் பிராப்ைியினாலும் சுவர்க்கத்தை அதைவார்கள் என்னும் தவைங்கள்
கூறுகின்ேன. ஜபம், தஹாமம், ைியானம், முைலியவற்ோல் சிவபபருமாதனதய தைாத்ைிரஞ் பசய்பவன்

சர்வகர்ம பந்ைங்கதளயும் ஒழித்து, தைதவந்ைிராைி தபாகங்கதள அனுபவித்துச் சிவஞானத்தை அதைவான்.
சிவபக்ைி உள்ளவனுக்கு ஒரு காலத்ைிலும் நரகம் என்பது சித்ைிக்க மாட்ைாது.
வியாச முனிவதர சுகத்ைிற்கும் துக்கத்ைிற்கும் காரணமாக இருப்பது மனம். ஆதகயால் அதைச்
சிவபபருமானிைதம நிறுத்ைித் ைியானித்ைால் பிரமஞானம் உண்ைாகும். அந்ை ஞானதம பிரப்பிரமம்!

ஞானதம ைத்துவ பசாரூபம் ஞானதம சராசராத்மகமான ஜகத்ரூபம் ஆதகயால் ஞானத்தைவிைச் சிேந்ைது
தவபோன்ேில்தல சிவ ஞானத்தை அதைந்து முக்ைி நிதல எய்துவைற்கு இதுதவ வழியாகும்.
பாைாளத்ைின் தமலுள்ள நரகதலாகம் இத்ைதகயைாகும். அைற்கும் தமலுள்ள பூவுலகத்ைின் விபரத்தைச்
பசால்லுகிதேன் தகளும்.
32. பூமண்ைல வர்ணதன
வியாச முனிவதர பூ மண்ைலத்ைின் விஸ்ைீரணத்தைச் சுருக்கமாகச் பசால்லுகிதேன் . அது ஜம்புத்ைீ வு
பலக்ஷத்ைீ வு சான்மலித் ைீ வு சூதசத்ைீ வு , கிரவுஞ்சத்ைீவு , புஷ்கரத்ைீவு சாகத்ைீவு என்ே ஏழு ைீவுகளாய்
உவர்நீர்க்கைல், கருப்பஞ்சாற்றுக்கைல், தைன்கைல், பநய்க்கைல், ையிர்க்கைல், பாற்கைல், சுத்ை நீர்க்கைல்

என்னும் ஏழு சமுத்ைிரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளன. அவற்ேில் ஜம்புத்ைீ வு எல்லாத் ைீ வுகளுக்கும் நடுவில்
உள்ளது. அைன் மத்ைியில் பபான்மயமான தமருபர்வைம் பூமியில் பைினாயிரம் தயாசதன தவரூன்ேியும்
எண்பத்து நான்காயிரம் தயாசதன உயர்ந்தும் உள்ளது. தமருமதலயானது பூமியான ைாமதர மலருக்கு
ஒரு பமாட்டுப் தபால விளங்கும் இமாசலம் தஹமகூைம் நிஷைம் என்னும் மூன்று மதலகளும் தமருவின்
பைன் ைிதசயிலும், நீலம் ஸ்தவைம், சிருங்கி என்னும் மூன்று பர்வைங்களும் தமருவின்வை ைிதசயிலும்
பைினாயிரம் தயாசதன அகலமும் இருபைினாயிரம் தயாசதன உயரமும் நவரத்ைினமயமான சாரலும்
பதுமராக மணிதயப் தபான்ே பசந்நிேமும் அக்னிஜ்வாதலதயப் தபான்ே பிரகாசமும் பகாண்டு
விளங்குகின்ேன. தமருவின் பைற்குப் பக்கத்ைில் பாரைம். கிம்புருஷம்
ஹரிவர்ஷம் என்னும் மூன்று நாடுகள் உண்டு வைக்குப் பக்கத்ைில் ரம்யகம், ஹிரண்மயம் உத்ைரகுரு
என்னும் மூன்று நாடுகள் உண்டு இவ்வர்ஷங்கள் ஒவ்பவான்றும் ஒன்பைாயிரம் தயாசதன பரப்பளவு
உள்ளதவ நடுவிலுள்ள இளாவிரை கண்ைத்ைின் மத்ைியில் தமருமதல மிகவும் உன்னைமாக இருக்கும்.
தமருவின் கிழக்கில் மந்ைிரமும் பைற்கில் கந்ைமாைனமும் தமற்கில் விபுலமும் வைக்கில் சுபார்ஸ்வமும்
ஆக நான்கு மதலகள் நான்கு புேங்களிலும் நின்று பைினாயிரம் தயாசதன அகலமும் ஒன்பைாயிரம்
தயாசதன உயரமுங் பகாண்டு அம்தமருவுக்கு உறுைியாக கவிட்கம் பதசலங்களாக நிற்கின்ேன.
இம்மதலகளும் மந்ைிரகிரியில்கைப்பமரமும் கந்ைமாைனகிரியில் ஜம்பு விருக்ஷமும் விபுலகிரியில் அரச
விருக்ஷமும் சுபார்சுவகிரியில் ஆல மரமும் விளங்கும். இம் மரங்கள் ஆயிரம் தயாசதன விஸ்ைீரண
முதையன். நாவல் மரத்ைினாதலதய இத்ைீ பத்ைிற்கு ஜம்புத்ைீவு(நாவலந்ைீவு) என்று பபயர் அம்மரத்ைின்

பழங்கள் ஒவ்பவான்றும் யாதனதயப் தபான்ே உருவமுதையனவாய்ப் பழுத்து நிலத்ைின் மீ து விழுந்து,
அப் பழச்சாற்ேிலிருந்து பபருகும் ஆோகிய ஜம்புநைியாகிேது அைன் சாரத்தை அருந்துதவார் எப்தபாதும்
மகிழ்ச்சியுைன் வாழ்ந்ைிருப்பார்கள். அந்ை நைி ைீர த்ைில் உள்ள மண் பபான் மயமாக வல்லது
தமருவுக்குக்கிழக்தக பத்ராசுவமும் தமற்தக கதுமாலமும் உள்ளன. அவற்ேிற்கு இதையிதலைான்
இளாவிரை கண்ைம் உள்ளது. கிழக்கில் மந்ைர மதலயின் அடியில் அருணமும் பைற்கில் கந்ைமாைனத்ைின்
அடியில் மானைசரசும் தமற்கில் விபுலகிரியின் அடியில் சீத ைாைமும் வைக்கில் சுபார் சுவகிரியினடியில்
மகாமடுவும் என நான்கும் மடுக்கள் உண்டு இந்ை மடுக்களில் முதேதய சுமித்ைிரக்கா விசித்ைிதர ,
தவப்பிரதச, ைிருைாக்கியம் என்னும் நான்கு நந்ைன வனங்கள் உண்டு. இந்ை நந்ைன வனங்களின் நடுவில்
முதேதய ைாமதர மலருைன் கூடிய ைைாகமும் குமுைங்களுைன் கூடிய மானைசரசும் பசந்ைாமதரயுைன்

கூடிய விமதலாைகமும் நீத லாற்பலத்துைன் கூடிய மதனாரைமும் என நான்கு ஓதைகளுண்டு நீைரஞ்சனம்
குமுை குரர ஹாமால்யவான் என்ே மதலகள்(பர்வைங்கள்) பூர்வ பாகத்ைிலும் தகசர பர்வைம்
ைக்ஷிணபாகத்ைிலும், ைிரிகூைம், சிரம், பைகம், ரஜைம், நிஷைம் என்பதவ ைக்ஷிணபாகத்ைிலும் இருக்கின்ேன.
தமற்புேத்ைில் சிசிவாசசு தவதூரியம் கபிலம், கந்ைமாைனம், ஜாருைி, என்னும் பர்வைங்களும் வைபாகத்ைில்
சங்க சூைம், ரிஷபம், ஹம்சம் காலஞ்சரம் என்னும் பர்வைதகசரங்கள் உள்ளன.

இந்ை தமருமதலயின் உச்சியில் பைினாலாயிரம் தயாசதன பரப்தபாடு விளங்குவது பிரமதலாகம் உள்ளன.
இதைச்சுற்ேிலும் அஷ்ைைிக்குப் பாலகர்களின் உலகங்கள் அந்ைப் பிரமதலாகத்ைின் எட்டுத் ைிக்குகளிலும்
சந்ைிர மண்ைலம் பிரகாசிக்கிேது. ைிருமாலின் ைிருவடியில் தைான்ேிய கங்தக நைியானது அவ்விைத்ைில்
சீதை என்றும் அலகநந்ைா என்றும் சுசுக்ஷõசு என்றும் பத்ரா என்றும் நான்கு ைிக்குகளிலும் பபருக்பகடுத்து
ஓடுகிேது. சீ தை என்னும் நைி கிழக்கிலும், அலக நந்ைாநைி பைன் ைிதசயிலும் சுசுக்ஷõசு என்னும்

நைிதமற்கிலும் பத்ரா நைி வைைிக்கிலும், பிரவாகித்து மதலகதள அைிக்கிரமித்து, கைதல அதைகின்ேன.
சுநீ லம் நிஷைம் மாலியவான் கந்ைமா ைனம் என்ே நான்கு மதலகள், ைாமதர பமாட்டுப் தபான்ே
தமருமதலயின் நாற்புேத்ைிலும் உள்ளன. பரைம், தகதுமாலம், பத்ராசுவம் குரு என்னும் நான்கு வர்ஷங்கள்
தமருவாகிய ைாமதரக்கு இைழ்கள் தபாலுள்ளன. இைன் நடுவில் தைவகூைமும் பைன்னண்தை
கந்ைமாைனமும் வைவண்தைதகலாயமும் முதேதய கீ ழ்தமல் பாகங்களில் நிஷை நீல பர்வைங்களும்
தமருவின் நான்குபுேத்துச் சிகரங்களின் ஒவ்பவாரு பாகத்ைிலும் இரண்டு தகசர பர்வைங்களும்
இருக்கின்ேன. அைில் தசலத்துதராணி என்ே ஓர் ஓதையுண்டு, அதைச் சுற்ேிலும் மனரம்மியமான மலர்கள்
பூத்ைிருக்கும். நந்ைவனங்களும் காடுகளும் மற்ேதவயுமுள்ளன. அக்காடுகளில் எப்தபாதும் யக்ஷர்களும்
கின்னரர்களும் கந்ைர்வர்களும் விதளயாடிக் பகாண்டிருக்கிோர்கள். இைற்குப் பூதலாகச் சுவர்க்கம் என்ே
பபயருண்டு ைர்மஞ் பசய்ைவர்கள் அந்ை தலாகத்ைில் சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் அதைப் பாவிகதளா

பார்க்கவும் அதையவும் இயலாது. கிம்புருஷாைி எட்டு வர்ஷங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு தகாபம், துக்கம்,
அயர்வு, துதவஷம், பசி, ைாகம், பயம்; தசாம்பல் முைலியன கிதையாது. எப்தபாதும் தநாயற்ே உைலும்
துக்கமில்லாதமயும் இருபத்ைிரண்ைாயிரம் ஆயுளும் அதைவார்கள். கிருைம் ைிதரைம் என்னும் இரண்டு
நைிகள் அந்ை பூமியில் பாய்ந்து பகாண்டிருப்பைால் மதழ பபய்வைில்தல. அப்பூமியில் தபாகம்
அளவிைப்பட்டுள்ளது. அைிகமாக அனுபவிக்க முயன்ோலும் பயன்பைாது. அப்பூமியின் நைிைீரத்ைிலுள்ள
மணற்பாகங்கள் பபான்னிேமாகவும் மலர்கள் பபான்னிேமாகவும் கதரப்புேம் இரத்ைின மயமாகவும்
தவடூரியமயமான பசும்புல்லும் உள்ள ைிட்டுக்களுமாக விளங்குவைால் அங்குள்ளவர்கள்
விதளயாடிப்பபாழுது தபாக்குவார்கள்.
33. பாரை வர்ஷம்
வியாசதர! இனி, இமயமதலயின் பைன்பாகத்ைிலுள்ள பாரை வர்ஷத்ைின் பரப்தபச் பசால்கிதேன். பாரை
வர்ஷம் ஒன்பைாயிரம் தயாசதன பரப்பளவுதையது. இைற்குக் கர்மபூமி என்று மற்போரு பபயரும் உண்டு.
இங்கு புண்ணியம் பசய்ைவர்கள் புண்ணியபூமியான தைவ தலாகத்தையும் பாவஞ் பசய்ைவர்கள்
நரகத்தையும் ஞானிகள் தமாட்சத்தையும் அதைவார்கள். இப்பாரை வர்ஷமானது நவகண்ைங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டு இந்ைிரத்ைிம்னம் சுதசரு, ைாமிரபர்ணம், சுபஸ்ைிமான், நாகத்வபம்,
ீ
சவுமியத்ைீப ம், காந்ைர்வம்,
வாருணம், பரைம், என்னும் பபயர்களால் வழங்கப்படுகின்ேன. ஒன்பைாவைான பரைக்கண்ைமானது. நான்கு
சமுத்ைிரங்களால் சூழப்பட்டும், வைக்குத் பைற்கில் ஆயிரம் தயாசதன விஸ்ைீரணத்தைாடு கூடியைாகவும்
இருக்கும். இக்கண்ைத்ைின் கிழக்தக, கிராைர்களும் தமற்கில் யவனர்களும் ைக்ஷிணபாகத்ைில் ஆந்ைிரரும்
வைக்கில் துருஷ்கரும் வசிக்கிோர்கள். இக்கண்ைத்ைின் நடுவில் பிராமண க்ஷத்ைிரிய, தவசிய சூத்ைிரர்
என்னும் நான்கு வர்ணத்தைார்கள் தகாைானு தகாடியாக வசிக்கிோர்கள். இவர்கள் அஸ்வதமைாைி
யாகங்களாலும் புண்யத் ைீர்த்ை ஸ்நானங்களாலும் தைவைாப் பிரைிஷ்தைகளாலும் தகாைானம் முைலிய
ைானங்களாலும் நற்கைி அதைகிோர்கள். இந்ைப் பூமியில் மதஹாந்ைிரம், மலயம் சஹ்யம் சுக்ைிமான்.
ரிஷம், விந்ைியம் பாரியாத்ைிரம் என்ே ஏழு குல பர்வைங்கள் (மதலகள்) இருக்கின்ேன. தவைஸ்மிருைி
நர்மதை சுரஸங் என்ே நைிகள் பாரியாத்ைிரம் என்னும் மதலயில் உற்பத்ைியாகி, நான்கு புேத்ைினும் பரவி,
இப்பூமிதயப் பரிசுத்ைம் பசய்கிேது. விந்ைிய மதலயிலிருந்து தகாைாவரி, பீமாைி ைாபி முைலிய மகாநைிகள்
தைான்ேி, ைங்களிைம் ஸ்நானபானம் பசய்பவர்களின் பாவங்கதளப் தபாக்கித் தூய்தமப் படுத்துகின்ேன

கிருஷ்ணதவணி காதவரி முைலான நைிகள் சஹ்ய பர்வைத்ைில் தைான்ேி, பைன்னாட்தைத் தூய்தம பபேச்
பசய்கின்ேன. கிருைமாலா ைாம்பிரபர்ணி முைலியநைிகள் மலயமதலயில் தைான்ேி அவ்விைங்கதளச்
சுத்ைம் பசய்கின்ேன. குமாரி என்னும் நைி சுத்ைிமான் என்னும் பர்வைத்ைில் உண்ைாகிேது.
இப்பூமியில் நான்கு வருணத்ைாகும் ஸ்நானபானங்கதளச் பசய்து சுகத்தையும் பரிசுத்ைத்தையும்
அதைகிோர்கள். இந்ைக் கண்ைத்ைில் நான்கு யுகங்கள் உண்டு. மற்ே ைீபங்களில் இத்ைதகய யுகங்கள்

இல்தல. இந்ைப் பரை கண்ைத்ைிலுள்ள ஜம்புத்வபமானது.
ீ
கரும பூமியாதகயால் இைிலுள்ள ஜனங்கள்
தகாைானம் முைலிய ைானங்கதளயும் அக்னிதஹாத்ைிரம் முைலிய சத்கர்மங்கதளயும் ைவம் முைலான
தயாகங்கதளயும் பசய்து நற்கைியதைகிோர்கள். ஒன்பது வதக வருஷங்களுள் பாரை வருஷதம சிேந்ைது.
மற்ேதவகள் யாவும் தபாகபூமிகதளயன்ேிப் புண்ணியஞ்பசய்து நற்கைி அதையத் ைக்கதவயல்ல.
ஆதகயால் பிேவிகள் பலவாகத் தைான்ேினாலும் இப்பரை கண்ைத்ைில் ஒரு பிேவி எடுப்பது அருதமயிலும்
அருதமயாகும். சுவர்க்க தமாக்ஷங்கதளயதையக் காரணமாக இருப்பது இந்ைப் பரை கண்ைமாதகயால்
ைன்னியர்களாக இருக்கும் தைவர்களும் இந்ைப் புண்ணிய பூமியில் தைான்ேினால் மறுபடியும்
தைவாம்சமதையலாம் என்று விரும்புகிோர்கள். இவர்கள் இந்ைப் பூமியில் தைான்ேிச் சிவபபருமாதனத்
ைியானித்து உயர்பைவி அதைகிோர்கள். ஆதகயால் இப்பரை கண்ைத்ைில் தைான்ேி ஈசதனத் ைியானித்துப்
பைவியதைவதை விை உன்னைமானது தவேின்தமயால் இதுதவ தமலானது. இப்பரைகண்ைம் முப்பத்து
நாலாயிரம் தயாசதன விஸ்ைீரணம் உதையைாய் உவர்நீ ர்க்கைல் இலட்சம் தயாசதன விஸ்ைீரண
முதையைாய் ஜம்புத்ைீ பத்தை சூழ்ந்ைிருக்கும். இைற்கு இரட்டிப்பாக இருப்பது பலலட்சத்ைீபம் அைில்
தகாதமைகம் சந்ைரம் நாரைம் துந்துபி தசாமகம் கமனஸ் விப்பிரராஜம் என்னும் வர்ஷமதலகளுள்ளன
அப்பர்வைங்களில் எப்தபாதும் தைவர், கந்ைர்வர் மகிழ்ச்சியுைன் வசிப்பார்கள். அங்குைப்ைாசிகா கந்ைர்வர்

மகிழ்ச்சியுைன் வசிப்பவர்கள். அங்குப்ைாசிகா பாபக்னி த்ருைிவா, கிருபா அமிருைா சுகிர்ைா என்னும் ஏழு
நைிகள் பாயும் அதநகம் சிறு நைிகளும் உள்ளன. அங்குள்ளவருக்கு மதனாவியாைி தைகபீதை முைலியன
இல்தல. அந்ை நைிகளில் நீராடி அைன் நீ தரப் பருகிதனார் பைினாயிரம் ஆண்டு காலம் ஜீவித்ைிருப்பார்கள்.
அவ்விைத்ைில் ஜம்புத்ைீ தவப் தபால யுகாவஸ்தை இல்தல எப்தபாதும் ைிதரைாயுகத்ைிற்குச் சமமாகதவ
இருக்கும். அந்ைணர் முைலான நான்கு வர்ணத்ைாரும் இருக்கின்ேனர் பிலக்ஷத்ைீவு என்னும் பபயர்
அவ்விருக்ஷணத்ைினாதலதய உண்ைாயிற்று. அவ்விைத்ைில் சங்கரதரயும் ைிருமாதலயும் பிரமதைவதரயும்
தவைமந்ைிரங்களால் பூஜிக்கிோர்கள். இது கருப்பஞ்சாற்றுக் கைலால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
அைற்குப்பின் சான்மலித்ைீ பத்ைில் ஸ்தவைம் ஹரிைம், கீ முைம் தராஹிைம் தவத்யுைம் மானவம் சுப்பிரபம்
என்னும் ஏழு வர்ஷ பர்வைங்கள் இருக்கின்ேன. சான்மலி என்னும் பபயர் அங்குள்ள அந்ை

மரத்ைினாதலதய உண்ைாயிற்று. அைற்கு இரட்டிப்பாக சுோக்கைல் சூழ்ந்ைிருக்கும் சுக்லா, ரக்ைா, ஹிரண்யா ,
சுந்த்ரா, சுக்ரா, விதமாசனா நிவர்த்ைி என்னும் ஏழு நைிகள் அவ்வர்ஷங்களில் உண்ைாகின்ேன. அப்பூமியில்
நான்கு வர்ணத்ைாரும் இருக்கிோர்கள். அவர்கள் யக்ஞம் முைலியவற்ோல் விஷ்ணுதவ வணங்குவார்கள்.
அங்கு தைவர்கள் உல்லாசமாக வசிப்பார்கள் அைற்கு இரட்டிப்பாகிய குசத் வபத்ைில்
ீ
நான்கு
வர்ணத்ைார்களும் வாழ்வார்கள். ஆசார அனுஷ்ைானங்களில் ைவேமாட்ைார்கள். சிவபபருமாதனயும்
ைிருமாதலயும் வழிபடுவார்கள் குதசசயம், ஹரிஜுைிமான் புஷ்பவான பர்வைம் மணித்ருமம் மஹாதசலம்
மந்ைிராசலம் என்னும் ஏழு மதலகளும் தூைபாதவ சிதவ பவித்தர சம்மைிவித்தய ைம்பா , மஹி என்னும்
ஏழுநைிகளும் தமலும் பல ஆறுகளும் இருக்கின்ேன. அங்குள்ள குதசயினாதல இது அப்பபயர் பபற்ேது.
இதை பநய்க்கைல் சூழ்ந்ைிருக்கும். அைற்கு இரட்டிப்பாகித் ையிர்க்கைலால் சூழப்பட்ை கிரவுஞ்சைீ பதமா,

கிரவுஞ்சம், வாமனம், அந்ைகாரம் ைிவாவிருத்யம் புண்ைரீகம் துந்துபி, கமனனம் என்னும் ஏழுமதலகளும்
பலவிைமான மரங்களும் மலர்வனங்களும் தைவகந்ைர்வர்களும் நான்கு வர்ணாத்ைார்களும் தநாயில்லாை
வாழ்க்தகயும் பகாண்ைைாக விளங்கும் கவுரி, குமுைவைி சந்ைியா ராைரீ மதனாஜலா, கியாைி, புண்ைரீகா
என்னும் ஏழு நைிகள் உண்டு. இங்குள்ளவர்கள் சிவபபருமாதன தயாக மார்க்கத்ைால் ைியானிக்கிோர்கள்.
அைற்கு இரட்டிப்பாகிய க்ஷீரசமுத்ைிரத்ைால் சூழப்பட்ை சாகத்ைீவானது உையகிரி, ஜலைராம், பதரைா, சாமம்
அஸ்ைகிரி, அம்பிகாகிரி, தகசரி என்னும் ஏழுமதலகதளக் பகாண்ைது. நான்கு வர்ணத்ைாரும் அங்குள்ளனர்.
சுகுமாரி, குமாரி, நளினா, தவணுகா, இக்ஷú, தரணுகா, கபஸ்ைி என்னும் ஏழுநைிகளும் அதநக மதலகளும்
நைிகளும் உள்ளன. அங்குள்ளவர்கள் ைர்மவான்கள் மகிழ்ச்சிதயாடு இருப்பார்கள். அவர்கள் சூரியதனதய
எப்தபாதும் யாகாைி கர்மங்களால் வழிபடுவார்கள். அைற்கு இரட்டிப்பாகிய புஷ்கரத்ைீ வானது மானைசரசு

என்ே ஆயிரம் தயாசதன விஸ்ைீரணமுள்ளத் ைைாகத்தையும் அைில் ைாமதர மலர்கள் ஐந்து தயாசதன
உயர்ந்தும் இருக்கும். அங்குள்தளார் இராகத்தவஷாைிகளும் உத்ைதமாத்ைம் தபைமும் இன்ேிச்
சத்ைியவான்களாய் பபான்மயமான அலங்காரத்தைாடு ஜுரம் முைலான தராகங்களின்ேி பைினாயிரம்
வருஷம் வாழ்வார்கள். அது சுகமான இைம் புஷ்கரம் ைாைகி கண்ைம் மகாவைம்
ீ
நியக்தராைம் என்னும்
இைங்களில் தைவர்களால் பூசிக்கப்பட்ைவராய் பிரமதைவர் எழுந்ைருளியிருப்பார். அது சுத்ை நீர்க்கைலால்

சூழப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு சப்ை சமுத்ைிரங்களால் (ஏழுகைல்களால்) சூழப்பட்டிருப்பதவ சப்ை
ைீவுகளாகும். கைல் நீர் சந்ைிரன் விருத்ைியாதகயால் விருத்ைியாகி சந்ைிரன் குதேயும்தபாது குதேந்து
விடும். சமுத்ைிரத்ைிலுள்ள வைமுகாக்கினி அந்ை ஜலப்பபருக்தக பருகிவிடும் புஷ்கரத் ைீவில் உள்ளவர்கள்
அறுசுதவயுைன் கூடிய அன்னபானம் முைலானவற்தேதய அருந்துவார்கள். சுத்ை நீர் க் கைலுக்குப் புேம்தப.
உலகங்கள் இல்தல பிராணிகளுமில்தல ஆயினும் பபான்னிேமான பூமி அைற்கு இரட்டிப்பு விரிவாக

ஆயிரம் தயாசதன உயரமாக இருக்கும் அைற்கு அப்பால் அண்ைச்சுவர் உள்ளது. அதுவதரயிலுந்ைான் பூமி
இந்ை ஏழு ைீவுகளும் ஐம்பது தகாடி தயாசதன விஸ்ைீரணமாம். இதுதவ எல்லாப் பிரணாகிகளுக்கும்
ஆைார காரணமாக விளங்கும்.
34. மிருத்யுஞ்சய மந்ைிரம்
வியாச முனிவதர! சூரிய சந்ைிரரின் கிரணங்கள் பசல்லும் எல்தலயும் பூதலாகம் என்று வழங்கப்படும்.
சந்ைிர மண்ைலமானது பூமியிலிருந்து லக்ஷதயாசதன உயரத்ைிலும் சூரிய மண்ைலமானது அைன் தமல்
லக்ஷதயாசதன உயரத்ைிலும் அைன் தமல் கிரஹ மண்ைலமும் நக்ஷத்ைிர மண்ைலமும் புைனும்,

சுக்கிரனும் அங்காரகனும் பிரகஸ்பைியும் சனியும் அைன்தமல் சப்ை ரிஷிகளின் மண்ைலமும், அைன் தமல்
லக்ஷதயாசதன பைாதலவில் தஜாைி சக்கரமுள்ள துருவ மண்ைலமும் உள்ளன. இதுவதர மூன்று
உலகங்களும் தகாடி தயாசதனயுமாயின. அைன்தமல் மஹாதலாகம் அைில் சநகர், சநந்ைனர்,
சநாைனர்கபிலர் ஆசரி, ஓை வஞ்சசிக என்னும் தவைியர் எழுவர். அதநகசத்புருஷர்கள் பணி பசய்ய
வாழ்ந்ைிருப்பார்கள். அைன்தமல் ஜனதலாகம்! அங்தக தவராஜர் என்னும் தைவர்கள் பசிைாகமின்ேி
வாழ்வார்கள். அைன்தமல் ைதபாதலாகம் அங்தக தைவர்களும் ைவதவைியர்களும் வசிப்பார்கள் அைன்தபரில்
பிரமதலாகம், அங்குள்ளவர்கள் நிர்மலமான மனமும் ைர்மத்ைில் விருப்பமும் ஞானமும் புலனைக்கமும்
சத்ைியதம நித்ைியம் என்னும் சிந்தையும் உதையவர்கள். இவ்வதகயாக தமல் ஏழு உலகங்கதளயும் கீ ழ்
ஏழு உலகங்கதளயும் உமக்குச் பசான்தனன். இதுதவ இந்ை அண்ைத்ைின் விஸ்ைீரணம்
இவ்வண்ைகைாகத்ைில் பத்துப் பங்கு ைண்ண ீரும் பத்துப் பங்கு அக்கினியும்(பநருப்பும்) பத்துப் பங்கு

வாயுவும்(காற்றும்) பத்துப் பங்கு ஆகாயமும் பத்துப் பங்கு பிராணிகளாயும் இருக்கும். இவ்வண்ைத்ைிற்கு
முைன்தமயான புருஷர் சிவபபருமான்! அவர் ஆைியந்ைமற்ேவராகவும் அளவிைப்பைாை
பிரபாவத்தையுமுதைய அநந்ைராகவும் எல்லாவற்ேிற்கும் ஆைார பூைராகவும் விளங்குவார்
அவரிைத்ைினின்றும் அதநக தகாடி அண்ைங்கள் உண்ைாயின. விேகில் பநருப்பும், பாலில் பநய்யும், எள்ளில்
எண்தணயும் விளங்குவது தபால எல்லா உயிர்களிலும் சிவபபருமாதன உள்ளுதேப்பூைமாக விளங்குவார்.
சராசராத்மகம் என்ே விருக்ஷங்களுக்கு விதையாக இருக்கின்ேனர். அந்ை இதேவனிைமிருந்தை, மனம், புத்ைி
சித்ைம் அகங்காரம் முைலியன தைான்றும். அவருதைய இச்தசயில் மூலப்ரகிருைி தைான்ேி,
சிவபபருமானிைமிருந்து ஜகத்து உண்ைாகிேது. சிவசக்ைி சிவங்களின் ஐக்கியத்ைில் எல்லாத்
தைவமானுைகைி தபைங்களும் கர்மங்களும் உண்ைாகும். சிவபபருமாதன, ைிரிமூர்த்ைி ஸ்வரூபமாக இருந்து
சிருஷ்டி முைலான காரியங்கதள நைத்துகிோர். எவரிைத்ைிலிருந்து உலகங்களதனத்தும் தைான்ேி
எவரிைத்ைில் லயமதையுதமா எவர் சர்வத்துக்கும் காரணதரா அவதர சிவபபருமான்!
இவ்வாறு ஸநத்குமாரர் கூேியைாகச் சூைமுனிவர் பசான்னார். அவதர தநாக்கி தநமிசாரண்ய முனிவர்கள்
சூைமுனிவதர சிவபபருமானுக்கு அத்யந்ைப் பிரியமாகவும் சகல சாஸ்ைிர இரகசியமாகவும் ைர்மார்த்ை
காமதமாக்ஷம் ஆகிய புருஷார்த்ைங்கள்(அேம், பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்னும் தபறுகள்) ஆகிய
புருஷார்த்ைங்கள், நான்தகயும் பகாடுக்கவல்லதுமான ஷைாட்க்ஷர மந்ைிரத்தைப் பூர்வத்ைில் தகட்டு
மகிழ்ந்தைாம். இன்னும் சிவத்ைிற்குப் பிரியமாயும் அஷ்ைமாசித்ைிகதள அளிக்கத் ைக்கைாயும் உள்ள எந்ை
மந்ைிரத்ைால் மாண்ைவ்யர் முைலான மாபபரும் முனிவர்கபளல்லாம் தைவத்வத்தை அதைந்ைார்கதளா,
அந்ை மந்ைிரத்தை உபதைசிக்க தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். அவர்களுக்கு சூைபுராணிகர் கூேலானார்.
தநமிசாரணிய முனிவர்கதள! முன்பபாரு சமயம் பரமசிவனார், குமாரக் கைவுளுக்கு உபதைசித்ை
மந்ைிரத்தையும் அைன் மான்மியத்தையும் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள். அந்ை மந்ைிரத்துவக்கத்ைில்
பிரணவத்தை உச்சரிக்க தவண்டும். அகாராைி கணங்களில் மூன்ோவைாகிய சகணத்ைன் மூன்ோவது
அக்ஷரமாகிய ஜ என்னும் எழுத்தைப் பஞ்சம சுரமாகிய உகாரத்தைாடு கூட்டி இறுைியில் பிந்துவாகிய

பூர்ணானுசுவரம் (மகாரம்) தசர்த்தும், எட்ைாவது ஸவர்க்கத்ைில் மூன்ோவது அக்ஷரமாகிய ஸ என்னும்
எழுத்தை, இரண்டு பிந்துக்களுைன் கூட்டி இவ்விரண்டு எழுத்துக்களுக்கும் பிரணவத்ைிற்கும் மத்ைியல்
ஹவும் என்னும் பீஜாக்ஷரத்தைக் கூட்டி ஜபிக்க தவண்டும். இதுதவ மிருத்யுஞ்சய மந்ைிரம். இது
சிவபபருமானுக்கு ப்ரீைியானதும் சர்வசித்ைிதயயும் பகாடுக்கவல்லதுமாகும் பிரமஹத்ைி , பிேன்மகளிர்
கல்வி சுராபானஞ் பசய்ைல் பபான் ைிருைல், சிசுஹத்ைி, குருபத்ைினிதயக் கலத்ைல், நம்பிக்தகத் துதராகம்,
ஆசிரியதரக் பகால்லுைல், ைாய் ைந்தை, மாைர் முைலிதயாதரக் பகால்லுைல், முைலான் பாைங்கள் இந்ை
மந்ைிரத்தை உச்சரிக்க அக்கினியில் அகப்பட்ை இலவம் பஞ்சு தபாலச் சாம்பலாகிவிடும் ஒருவன் இந்ை
மந்ைிரத்தைப் பக்ைி பூர்வமாக நூறுமுதே ஜபித்துச் சிவபபருமானின் சிரசில் ஒரு மலதரயாவது
சமர்ப்பித்ைால் தகாடி முதே இந்ை மந்ைிர ஜபஞ் பசய்ை பயதன அதைவான். இம்மந்ைிரத்தை நாள்தைாறும்
முக்காலங்களிலும் நூறு ைைதவக்குக் குதேயாமல் ஜபித்ைால் ஜபிப்பவனுக்கு ஒருகாலமும் அபமிருத்யு
(துர்மரணம்) அதைகிேைில்தல. இந்ை மந்ைிரத்தை ஜபிக்கும் காலத்ைில் அங்க நியாச கரநியாச
நியமத்தைாடு ஜபித்ைால் தகாடி ஜன்மங்களில் பசய்ை பாவங்கதளப் தபாக்கிச் சிவசாயுஜ்யத்தை
அதையலாம். அன்ேியும் புலி ைிருைர் குஷ்ைதநாய், தபய்கள் ஜ்வரம் முைலியவற்ோல் பைாந்ைரவதையும்
காலத்ைிலும் இதை உச்சரித்ைால், அப்பயங்கள் நீங் குவதைாடு தபார்முதனகளிலும் பதகவதர அழித்து

பவற்ேி பபறுவார்கள். பலவிைமான துன்பங்கதள அனுபவித்துக் பகாண்டிருந்ைாலும் இதை இரவு பகலாக
இதைவிைாது மானசீகமாக ஜபித்ைவர்கள் அத்துன்பங்களிலிருந்து நீங்கித் ைங்கள் இஷ்ை சித்ைிகதள
பயல்லாம் அதைவார்கள். ைம் மதனவியுைன் கூடி உலக நதையில் இருப்பவனாயினும் இைற்குரிய
மிருத்யுஞ்சய மந்ைிரத்ைினால் இந்ை மந்ைிர ஜபஞ் பசய்வானாயின் எல்லாக் தகாரிக்தககளும் ஈதைேப்
பபறுவான் இம்மந்ைிர ஜபம் பசய்தவான் பிரமசரியம், உபவாசம், மவுனவிரைம் முைலியவற்தே அனுஷ்டிக்க
தவண்டியைில்தல. கும்பமுத்ைிதர காட்டி சுகாசனத்ைிலிருந்து ைன் இையமாகிய சஹஸ்ர ைள கமலத்ைில்
எழுந்ைருளியுள்ள சர்தவஸ்வரனாகிய சிவபபருமாதன இந்ை மந்ைிரத்ைால் ைியானித்து மானசீக மாக ஒரு
வருஷகாலம் ைியான தயாகத்ைிலிருந்ைவன் அஷ்ைமாசித்ைிகதளயும் ைிவ்விய தைகத்தையும்
சர்வக்ஞத்துவத்தையும் நீங்காை ஆனந்ைத்தையும் ஆகாயமார்க்கத்ைில் சஞ்சரிக்கும் படியான
தயாக்யத்தையும், பரமசிவத்தைக் பிரத்யக்ஷமாகத் ைரிசிக்கும் சித்ைிதயயும் அதைகிோன். இதை ஆைியில்
பரமசிவன் உமாமதகஸ்வரிக்கும் சுப்பிரமணியருக்கும் சுப்பிரமண்யர், நந்ைிக்கும் அவர் ஸநத்குமார
முனிவருக்கும் அவர் வியாச முனிவருக்கும் பசான்னதை நான் உங்களுக்கச் பசான்தனன் இந்ை
மந்ைிரத்தை அகஸ்ைியர் முைலிய முனிவர்கபளல்லாம் ைியானித்து, பிணி மூப்பு முைலிய
நீங்கியிருந்ைார்கள்!
35. மிருத்யுஞ்சய பிரபாவம்
தநமிசாரணிய வாசிகதள! மந்ைிர ராஜமான மிருத்யுஞ்சய மந்ைிரப் பிரபாவத்தைச் பசால்லுகிதேன். முன்பு
ஒரு காலத்ைில் இந்ை விஷயத்தைப் பற்ேி அதனத்துலக அன்தனயான உமாதைவி சிவபபருமானிைம்
தகட்கச் சிவபபருமான் பார்வைிதைவிதய தநாக்கிக் கூேியைாவது. உதமதய! ஸத்தயாஜாைாைி ஐந்து

ைிருமுகங்களுைன் கூடிய என்தனச் சிருஷ்டிக் கிரமத்ைாலாவது சங்காரக்கிரமத்ைாலாவது மிருத்யுஞ்சய
மந்ைிரத்ைால் இையத்ைில் ைியானிப்பவன் எனக்குச் சமமானவன், அவன் எல்லாப் பாவங்களும் நீங்கி,
அஷ்ைமா சித்ைிகதளயும் அதைவான்! என்று கூேினார். நாைா! அபமிருத்யுதவ ஒழிக்கத்ைக்க
மிருத்யுஞ்சயமந்ைிரத்தைக் தகட்தைன் துராத்மாக்கன் ஒரு காலத்ைிலும் அதையாை ைாயும் பரிசுத்ை
மனமுதைய ஞானியர்களாதலதய அதையத் ைக்கைாயும் பவப்பைட்பம் முைலான சுகதுக்கங்களால்
வருந்தும் ஜகத்தை சுகமதையச் பசய்யவல்லைாயும் இருக்கிே முக்ைி நிதலதய அதையும் மார்க்கத்தை
எனக்காகவும் உலகினருக்கு இைம் உண்ைாவைற்காகவுஞ் பசால்லதவண்டும் என்று உமாதைவி தகட்ைாள்.
பிரிதயதய! இந்ைப் பஞ்ச பூைாத்மகமான தைகத்ைில் சர்வ வியாபியான என்தனச் சிதவாஹம் என்ே

ஞானத்ைால் அேிந்து பகாள்பவன், ைன் ஜனன மரண பந்ைத்ைிலிருந்து விடுபடுவான். நான் எனது என்று
கருதுவதை பந்ைமும் துக்ககரமானதுமாம் நான் அல்லன், என்னுதையைல்ல என்று பற்றுைதல விடுத்ைதல
சுகம். உைன்பற்தே விட்ைவதன மதனவிமக்கள் உற்ோர் உேவினர் முைலான பந்ைங்கள்
பாைிக்கப்பைமாட்ைா. இதுைான் பாசுபை தயாகம்! என்ோர் பிதே சூடிய பபம்மாள்.

நாைா! இந்ைிரிய நிக்கிரகம் (புலன் ஒடுக்கம்) பசய்வது மிகவுங் கடினமானைாயிற்தே! நான் எனது என்னும்
ைற்தபாைம் ஒழிவதும் துர்லபம் ஆயிற்தே! இதைக் காட்டிலும் சுலபமான வழிதய உபதைசிக்க தவண்டும்
என்ே பார்வைி தைவி தகட்ைாள். பபண்தண! இராகத் துதவஷாைிகதள ஒழிப்பது கிதரை யுக ைிதரைாயுக ,
துவாபரயுகங்களில் கஷ்ைமான இருக்கும் தபாது கலியுகத்ைில் அதைப் பற்ேிச் பசால்லவும் தவண்டுதமா ?
என்ோர் உதமபயாரு பாங்கர் அைற்கு உமாதைவி சுவாமி! மனிைர்கள் யாவரும் பாவயுக்ைர்களாக

இருப்பைால், அவர்கள் பிேவிக்கைதலச் சாமானியமாகக் கைக்கக்கூடிய வழிதயச் பசால்லதவண்டும்! என்று
தகட்கச் சிவபபருமான் கூேலானார். தைவ!ீ உனக்குக் கிரியாதயாகத்தைச் பசால்கிதேன். அதுதவ மனிைரின்
அைத்ைிற்கான முக்ைி பநேி அது கவதலகதள ஒழிக்கத் ைக்கதும் நல்தலாரின் சித்ைத்ைினாதல கதைப்
பிடிக்கத் ைக்கதும் ஆகும். மூர்த்ைிகளில் ஆவாகனம் முைலானவற்தேச் பசய்து, என்தனப் பூஜிப்பது
கிரியாதயாகம், ஞானதயாகம் என்னும் இரண்டின் இந்ைிரிய நிக்கிரகமில்லாமல் (புலபனாடுக்கம் இல்லாமல்)
ஞானதயாகம் தககூைாது, ஆதகயால் கிரியாதயாகத்தைக் கதைப்பிடித்ைவன் முதேதய ஞானத்தையும்
முக்ைிதயயும் அதைகிோன். கிரியாதயாக்ைினால் தைவத்வம் உண்ைாகிப் பின்னர் சிேந்ை பிேவிகதள
எடுத்து முக்ைிதய அதையாலம். அக்கினியானது காற்றுைன் தசர்ந்து ைிருணகாஷ்ைங்கதள நாசஞ்
பசய்வது தபால, சிவலிங்க அர்ச்சதனயாவது பாபங்கள் அதனத்தையும் நாசஞ்பசய்து விடும் என்னுதைய

நாமத்தைவணாக
ீ
உச்சரித்ை தபாைிலும் அவர்கள் கர்ம நீக்கம் பபறுவார்கள். கர்ம பூமியில் பிேந்து, என்தன
ஆராைிக்காைவனின் பிேவிபயனற்ேது இரத்ைினம், புஷ்பம், சந்ைனம முைலியவற்ோல் பூஜித்ைாலும்
பக்ைியில்லாவிட்ைால் எனக்குத் ைிருப்ைியில்தல. அதவ குதேந்ைிருப்பினும் பக்ைி மட்டுதம
இருக்குமானால் எனக்குத் ைிருப்ைி உண்ைாகும். எத்ைதகதயா தகாடி ஜன்மங்களின் ஒரு ஜனனம் இந்ைக்
கர்ம பூமியில் கிதைப்பது அருதம அைிலும் மனிைஉைல் கிதைப்பது துர்லபம், அப்படிக்கிதைத்ை அரிய
உைலால் சிவலிங்க அர்ச்சதன பசய்யாைிருப்பது என்ன துக்ககரமானது! என்ோர் பரம சிவன்.
பார்வைிதைவி பரமதன தநாக்கி, நாைா! நான்கு வருணத்ைார்களும் என்ன மந்ைிரங்களால் லிங்கார்ச்சதன
பசய்யத்ைகும்? என்று தகட்ைாள். பிராமணர்கள் தவை மந்ைிரங்களாதலயும் புராதனாக்ைத்ைாதலயும் பூஜித்து,
பிருைிவி, அப்பு, தையு, வாயு, ஆகாயம், சந்ைிரன் சூரியன், யஞ்வா, ஆகஎட்டும் சிவமூர்த்ைம் என்று கருை

தவண்டும் எல்லாத் தைவர்களும் மந்ைிரத்தை ஆஸ்ரயித்ைிருக்கிோர்கள் மந்ைிரதமா பிந்துதவயும் பிந்து
நாைத்தையும் நாைம் பரமாத்மாதவயும், ஆஸ்ரயித்ைிருத்ைலால் அப்பரமாத்மாதவ முன்பு கூேிய
மிருத்யுஞ்சய மந்ைிரத்ைால் ைியானிக்க தவண்டும். யகாரத்துக்கு எட்ைாவது எழுத்ைாகிய ஹ என்னும்
எழுத்தைத் ைீர்க்கமாக்கி (ஹா) அைன் பின்னர் பிந்து (ம்) தசர்த்து அங்கந்நியாச கரந்நியாசமாக ஜபிக்க
தவண்டும் இவ்வாறு முதேயாகப் பூஜிப்பவர்களுக்கு எல்லா விருப்பங்களும் தககூடும் என்று
பபரிதயார்கள் எல்தலாரும் பசால்லியிருக்கிோர்கள். இகத்ைிலும் பரத்ைிலும் சிவபூதஜதய, எல்லாச்
சித்ைிகதளயும் பகாடுக்கவல்லது, உலகத்ைில் என்தனப்பூஜித்து எல்லாப் பயதனயும் அதைய
பஞ்சபிரஸ்வரூபத்தை உணர்ந்து நான் தைாறும் என்னுதைய சாரூப்யத்தை அதைவான். அந்ைப் பஞ்சப்பிரம
மந்ைிரத்தைச் பசால்லுகிதேன் என்று கூேியருளினார். இது எல்லா மந்ைிரங்களிலும் உன்னைமானது, இதைப்
பயின்று பூதஜ பசய்வைால் கிதைத்ைற்கரிய தைவத்துவம், கந்ைர்வத்வம் முைலான ைன்தமயும்

அஷ்ைமாசித்ைியும் அதைவார்கள். மிருத்யு பயம்( மரண பயம்) கிரக பயம் முைலியன இந்ை மந்ைிர
ஸ்மரதணயினாதலதய நீங்கிவிடும். இதைச் பசபிப்பவர்களுக்கு இடி மதழ காற்று முைலான ஐம்பபரும்
பூைங்களால் உண்ைாகும். ஆபத்துக்களும் ஒரு தபாதும் சம்பவிக்க மாட்ைாது. இந்ை மந்ைிரத்தை நூறு
முதே பஜபித்ைவன் நூறு பிேவிகளில் பசய்ை எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழிப்பான்! என்று சிவபபருமான்
கூேியருளினார். இவ்வாறு ஸநத்குமார முனிவர் கூேியருளினார்.
36. பஞ்சப் பிரம மந்ைிரம்
வியாச முனிவதர! பஞ்சப் பிரம மந்ைிரத்ைின் பிரபாவத்தை விளக்கமாகச் பசால்கிதேன். தகளும்
அந்ைரங்கமான, பரிசுத்ைமான இைத்ைில், ைான் பரிசுத்ைனாகவும் ஒருமுக மனமுதையவனாகவும் இருந்து,
இந்ைப் பஞ்சப் பிரம மந்ைிரத்தைப் பிரித்து அங்கந்நியாஸ கரந்நியாசங்கதளச் பசய்யதவண்டும்
எப்படிபயன்ோல்.

ஓம் ஹரம் ஹ்ருையாய நம
ஓம் ஹ்ரீம் அதகாதரப்ய சிரதச ஸ்வாஹா
ஓம் ஹ்ரூம்தகார தகாரைதரப்ய சிகாய வஷட்
ஓம் ஹ்தரம் ஸர்வ ைஸ்ஸர்தவப்ய; கவசாய நம
ஓம் ஹ்பரௌம் நமஸ்தை ருத்ரரூதபப்ய

ஓம் ஹ்ர; அஸ்த்ராயபட் தநத்ராப்யாம்வஷட் பூர்புவஸூவதராமிை ைிக்பந்ை
என்னும் அங்கந்நியாசமும் அதுதபாலதவ கரந்நியாசமும் பசய்ய தவண்டும். இவ்விைம் அதகார
மூர்த்ைிதய நாை பிந்து கதலகளுைன் ைன் இையத்ைில் பூஜிக்க தவண்டும். அைன் நடுவில் ைண்ைம்
இளஞ்சந்ைிரன் அங்குசம், பகாடி இவற்தேயுதைய அதகாதரஸ்வர் என்னும் தைவிதயப் பூஜிக்க தவண்டும்
ஓம் அதகாதரசி ஹ்ரீம் ஹூம்பட் என்ே மூலமந்ைிரத்ைால் பஜபிக்க தவண்டும். இப்படி ஏகமனத்துைன்
பூஜித்ைால் விரும்பினபவல்லாம் தககூடும் ைியானம்.
மகா பாபியாக இருப்பினும் இந்ைத் ைியானத்ைால் ஈஸ்வரதனப் பூஜித்து லக்ஷம் வில்வங்களால் சிவலிங்க
அர்ச்சதன பசய்பவன் எல்லாப் பாபங்களும் நீங்கப் பரிசுத்ைனாவான். இந்ை மந்ைிரத்ைினாதல இலக்ஷம்
ைாமதரகளால் அர்ச்சதன பசய்து தஹாமம் பசய்ைவன் அணிமா முைலான சித்ைிகதள அதைவான்.
பயற்ேினால் பூஜித்து அைனாதலதய தஹாமம் பசய்ைவன் ஜராமரணங்களில்லாை உலகத்தை அதைவான்.
எள்ளினால் தஹாமம் பசய்ைால் கிரக பீதைகள் நசிக்கும் பநய்தயாடும் சர்க்கதரதயாடும் பூஜித்ை பாலுள்ள
மரத்ைின் சமித்துக்களால் தஹாமம் பசய்ைவனுக்கு ஆயுள் விருத்ைி அதையும் அதகாதரஸ்வரி சதமைராகிய
அதகார மூர்த்ைியின் பூதஜதய இவ்வாறு பசய்ைவன் மூவுலகங்களிலும் துர்லபமான பைவிதய
அதைவான். இந்ைப் பூதஜதய பசய்யும் தபாது அதகார மூர்த்ைிக்கு ப்ரீைியாக அதகாதரஸ்வரி
முத்ைிதரதயக் காட்டி மனப்பூர்வமாகத் ைியானித்ைால் பூைப்தரை தபசாசங்கள் கிரகதவைாளங்கள் சாகினி
ைாகினிகளால் சிேிதும் துன்பமுமின்ேி தைவாசுர மனுஷர் சுவாைீனமாவார்கள் இந்ைப் பூதஜதயச் பசய்தை
மாமுனிவர்கள் எல்தலாரும் தமாக்ஷ சித்ைிதய அதைந்ைார்கள். ஸத்தயாஜாைக்கிரமத்ைால் பூஜிப்தபார்
தமாக்ஷத்தையும் ஈசான கிரமத்ைால் பூஜிப்தபார் சுவர்க்காைி தபாகத்தையும் அதைவார்கள்.

எந்ைவதகயிலாவது சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைவன் இஷ்ைசித்ைிதயயும் தமாக்ஷத்தையும் அதைவான்
என்பைில் சிேிதும் சந்தைகமுமில்தல!
37. ஈஸான கல்பம்
வியாச முனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி சிவதநசச் பசல்வதர! ஆன்ம தகாடிகளுக்குப் புத்ைி
முக்ைிகதளக் பகாடுக்கவல்லவர் சிவபபருமாதன! அவர் ைம்தம மந்ைிதராக்ைமாகப் பூஜிக்காவிட்ைாலும்
பக்ைியுதையவர்களுக்கும் அவரவர்களுதைய இஷ்ை காமியங்கதளக் பகாடுக்கும் தபாது மந்ைிர பூர்வமாக

அர்ச்சதன பசய்பவர்கள் அதையும் பயதன எடுத்துச் பசால்லவும் தவண்டுமா ? உலகங்கள் அதனத்ைிற்கும்
உள்ளுதே இதேவனும் தமாக்ஷத்தைக் பகாடுக்கத் ைக்கவரும் அந்ை மகா தைவதனயன்ேி தவறு இல்தல
என்று சந்தைக மேத்பைரிந்ைிருந்தும் விழித்துக் பகாண்டிருந்தும் தூங்குவது தபால் உழலும் மாந்ைர்கள்
விஷ்ணுவின் மாதயயால் அகப்பட்டு தமாக்ஷமார்க்கத்தையுதைய வழியேியாமல் உழலுவைற்குக் காரணம்
என்ன? என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸனத்குமாரர் கூேினார்.
ைாவரஜங்கமங்களான பிராணிகள் யாவும் ைத்ைமது விதனக் கீ ைாகத் ைநுகரணபுவன தபாகங்கதள
அனுபவிக்கிோர்கள். மனிைர்களுக்கு உணவு உேக்கம் பயம் கல்வி முைலியன பபாதுவாக இருப்பினும்
ஞானிகளுக்தக மனிைர்கள் என்னும் பபயர் ைகுைியுதையதும் ஞானிகளல்லாருக்கு மிருகங்கள் என்னும்

பபயர்ைகுைியுதையதுமாகும். அந்ைணர் முைலான நான்கு வர்ணத்தைாராக இந்ை மாநிலத்ைில் பிேந்ைவர்கள்
எவ்விை முயற்சி பசய்தைனும் சிவ ஞானத்தை அதைய தவண்டுவது அவசியமாகும். அப்படியில்லாமல்
மானுைர் சமுசாரமாகிய காட்டில் பநடுங்காலம் உழன்று பபருந்துன்பங்கதள அனுபவித்தும் அைதன
பவறுத்தும் சிவபபருமானின் ைிருவருதள நாடி அவ்பவம்பபருமானின் ைிருவடிதய அதையாது நரகத்தை
அதைகிோர்கள். அங்கு கஷ்ைங்கதள அனுபவித்து இேந்ை பிேகு புல்பூண்டு முைலிய ைாவரங்களாகத்
தைான்ேி மீ ண்டும் ைிரியக்கு (பேதவ) தயானியற் பலமுதே பிேந்தும், பிேகு மானுைரில் இழிந்தைாராகப்

பிேந்து சர்வதலாக காரணபூைரான சிவபபருமாதனயதையாது மீ ண்டும் மீ ண்டும் சம்சார துக்கத்ைில்
வருந்ைி அழுந்துவார்கள். இனி முன்பு நீர் தகட்ை பஞ்சப் பிரம விைானத்தைப் பற்ேி பார்வைி
தைவியாருக்கும் பரமசிவனாருக்கும் நைந்ை உதரயாைதலச் பசால்லுகிதேன் தகளும்.
வியாசமுனிவதர! பஞ்சப் பிரமஸ்வரூபியான சிவபபருமாதன காராம் பசுவின் பஞ்ச கவுவியங்களால்
அபிதஷகம் பசய்து, எள்ளினால் ஆயிரத்து எட்டுமுதேகள் தஹாமம் பசய்ைால், எல்லாப்

பாவங்களிலிருந்தும் நீங்குவர் அவ்விைமாகதவ ஒவ்பவாருைினமும் நூற்பேட்டுக்கும்பங்களில் மகாநைி
ைீர்த்ைங்கதள லக்ஷ்மி நீங்காமல் வசித்ைிருப்பாள். அவன் பிேவிகள் தைாறும் புத்ைிரபாக்கிய முதையவனாக
இருப்பான். ஒருநாள் முழுவதும் உபவாசமிருந்து அஸ்ைமித்ை பிேகு ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சன்னிைானத்ைில்
பஞ்சாமிர்ைத்ைால் அபிதஷகம் பசய்து முத்ைம் என்ே பயற்ேினால் ஆயிரத்பைட்டு முதே தஹாமஞ்
பசய்ைவர்கள் யக்ஷராக்ஷசதபசாசங்கதளச் சுவாைீன ப்படுத்ைிக் பகாண்டு யுத்ைகளத்ைில்
பவற்ேிதயயதைகிோர்கள். தமலும் ைக்ஷிணமூர்த்ைி சன்னிைானத்ைிதலதய மூன்று ைினங்களில்
ஆயிரத்பைட்டுத் ைைதவக்குங் குதேயாமல் காராம்பசுவின் பநய்தயாடு சமித்ைினால் தஹாமஞ் பசய்தும்
அைன் ையிர் கலந்ை அன்னத்தைக் பகாண்டு தஹாமஞ் பசய்ைால் மதனாரம்மியமான புத்ைிர பாக்கியங்

கிதைக்கும். ைாமதர மலர்களால் ஆயிரத்பைட்டுமுதே பூஜித்ைவர்கள் பிரமஹத்ைி முைலிய பாவங்கள்
நீங்கி சிவ சாயுஜ்ஜியமதைவார்கள். பிச்தச எடுத்துண்ணும் ஏதழதயயாயினும் ைீர்த்ைைால் அபிதஷகம்
பசய்து வில்வத்தைக் பகாண்டு பூஜித்ைவன் அஸ்வதமை யாகஞ் பசய்ை பயதன அதைவான் பஞ்ச
கவுவியங்களால் அபிதஷகித்து பவித்ரபாணியாய் பரிமள சந்ைனத்ைால் அலங்காரஞ் பசய்ைவன்
அபயப்பிரைானஞ் பசய்ை பலத்தை அதைவான், பநய்தயாடு தஹாமஞ் பசய்ைவன் ைரித்ைிரம் நீங்கச்
பசல்வத்தை எப்தபாதும் அனுபவிப்பான். இந்ை ஈசான மந்ைிரத்தைத் ைனக்கு ஆபத்ைான தவதளகளில்
சூரியனுக்கு எைிராக நின்று, தககதள தமதல உயர்த்ைி ஜபிப்தபான், சர்வ பாபங்களிலிருந்தும் சந்தைகமின்ேி
நீங்குவான். இந்ை மந்ைிரத்தை ஜலபானம் மட்டும் பசய்து பகாண்டு ஜலத்ைிலிருந்து ஏழு நாள் பஜபம்
பசய்தவான் மது பானம், மலமூத்ராைி பக்ஷணம், ைங்கத்தைத் ைிருைல், குரு மதனவிதயக் கூடுைல்,
முைலான மகாபாவங்களிலிருந்தும் நீங்கித் தூய்தம பபறுவான். அரசர்களிைம் வாங்கத் ைகாை ைானத்தைப்
பபறுைல். சூத்ைிரனுதைய அன்னத்தை எப்தபாதும் உண்ணல் முைலியன பசய்ைிருக்கும் ஒருவன்

முக்காலங்களிலும் இந்ை மந்ைிரத்தை மனைினால் ஜபித்ைால் அவனுக்கு யாதன, சிங்கம், பதகவர்
முைலியதவகளால் ஒருக்காலும் ைீங் குண்ைாகாது. இந்ை ஈசான மந்ைிரத்தை மனத்ைால் ைியானிப்தபான்
இத்தைகத்துைதனதய சிவசாரூப்யத்தை(சிவனுருதவ) அதைகிோன்.
38. நற்புருஷ கல்பம்
வியாச முனிவதர! இனித் ைற்புருஷமூர்த்ைியின் பூஜாபயதன விளக்கமாகச் பசால்லுகிதேன் தகளும்,
வில்வம், அத்ைி ஆகியவற்ேின் சமித்துக்களால் ைற்புருஷ மந்ைிர ஜபம் ஜபித்து ஆயிரத்பைட்டு முதே

தஹாமஞ் பசய்ைால் பிரமஹத்ைி முைலிய பாவங்கள் நீங் கும். ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சந்நிைானத்ைில் இந்ை
மந்ைிரத்தை ஒரு மாைகாலம் ஜபித்ைால் யக்ஷிணி பிரசன்னமாகி தவண்டியதவகதள அளிப்பாள்.
ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சந்நிைானத்ைில் கரவரீ புஷ்பத்ைால் அர்ச்சதன பசய்ைால் வசிய சித்ைியாகும். ஆறுமாை
காலம் கரண ீகரபுஷ்பத்ைால் அர்ச்சிப்பவன் விரும்பிய பபாருதளத் தைவ கந்ைர்வர் பூர்த்ைி பசய்வார்கள்.
நாள்தைாறும் சிவலிங்கத்தைப் பூஜிப்தபார். மனிைவுைம் தபாடு முக்ைிதய அதைவார்கள். இந்ை மந்ைிரத்ைால்
உப்தபாடு ைிலகத்தைக் கட்டிப் பூசிப்தபான் பதகவர்கதளயும் வயப்படுத்துவான். கீ ர்த்ைிதய விரும்பியவன்
பநய்யினாலும் ஆயுள் விருத்ைிதய விரும்பியவன். அறுகம் புல்லினாலும் தஹாமம் பசய்ய தவண்டும்.
சின சன்னிைானத்தை பமழுகிச் சுத்ைஞ்பசய்து தகாலமிட்ைவன் எல்லா வியாைிகளிலிருந்தும் விடுபடுவான்
கடுகினால் தஹாமஞ் பசய்தைான் சர்வஜன ரக்ஷகனாவான். சந்ைிர சூரிய கிரஹண புண்ணிய காலங்களில்
இந்ை மந்ைிரத்தை விஷ்ணு ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சன்னிைானத்ைில் ஆயிரத்பைட்டு முதே ஜபிப்தபான்

மதனாபீஷ்ைத்தை அதைவான். ஓராண்டுக் காலம் ைியானிப்பவனுக்குப் பரமசிவதன பிரசன்னமாகி
தவண்டுவனவற்தே உவந்ைளிப்பார். பஞ்சகவுவியத்தை உட்பகாண்டு இந்ை மந்ைிரத்தை ஜபிப்பவன்
தமாக்ஷத்தையதைவான். பர்வ காலத்ைில் ஜபிப்பவன் சர்வ யாகங்கதளயுஞ் பசய்ைபலதன அதைவான்
மயானத்ைில் ஜபம் பசய்பவனுக்கு எல்லாப் பிராணிகளும் வசவசியஞ் பசய்ய விரும்பியவன்
பவண்கடுகினாலும் வசியஞ் பசய்ய விரும்பியவன் தமகநிே மலராலும் தஹாமஞ் பசய்ய தவண்டும் சகல

சித்ைிதயயும் பகாடுக்கக் கூடியைான இந்ை மந்ைிரத்தை ஜபிப்பவன் அேம், பபாருள். இன்பங்கதள இங்கும்
அனுபவித்து, மறுவுலகிலும் முக்ைிநிதல அதைவான்.
39. அதகார, வாமதைவ, ஸத்தயாஜாை கல்பங்கள்
வியாச முனிவதர! அதகார மூர்த்ைியில் பிரபாவத்தைச் பசால்கிதேன் அதகார மூர்த்ைிதய ஸ்மரிப்பைற்குத்
ைிைி, வாரம் நக்ஷத்ைிரங்கதளக் கவனிக்க தவண்டியைில்தல. அவதர எந்ைச் சமயத்ைில், ஸ்மரித்ை
தபாைிலும் அப்தபாதை எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் நீங்கலாம். தூய நீராடி அன்ோைக் கர்மங்கதள
முடித்து, அதகார மூர்த்ைிதயப் பஞ்ச கவுவியத்ைால் அபிதஷகஞ் பசய்து அதகார மந்ைிரத்தைப் பைினாயிரம்
ைரம் ஜபித்துப் பசு பநய்யினால் ஆயிரம் முதே ஓமம் பசய்ைவன் மூவுலகங்கதளயும் சுவாைீன ம் பசய்து
பகாள்ளுவான். சதுர்த்ைசியிலாவது அஷ்ைமியிலாவது ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சந்நிைியில் எட்ைாயிரம் ஜபித்து
மண்டூகத்ைின் பகாழுப்பினால் ஆயிரம் தஹாமஞ் பசய்ைவனும், மனிைக் கபாலத்ைில் ைவதள பநய்யினால்
ைாமதர நூல் தசர்த்துத் ைீபம் ஏற்ேி அைில் தைான்ேியதமதய எடுத்து ைிகலமிட்ைவனும் பிேர்
கண்களுக்குப் புலப்பைாைவனாகிோன் இவ்வாதே எருக்கு நூலினால் விளக்பகரிக்கத் ைிலகம் இட்ைவன்

அைிரிசயவித்தையும் பிரமதலாகாைி தகாலகங்களுக்குச் பசல்லும் ஆற்ேலும் எல்லாப் பபாருள்கதளயும்
ஊடுருவிப் பார்க்கும் வல்லதமயும் பபறுவான். கார் எள்ளினால் பைினாயிரம் தஹாமம் பசய்து பஞ்சுத்ைிரி
தசர்த்து பநய் ைீப த்ைின் தமதய ைிலகஞ் பசய்ைவன் பிேர் கண்களுக்குப் புலப்பைாமல் சஞ்சரிப்பான்.
தகாதராசனத்ைால் ஆயிரம் தஹாமஞ் பசய்ைவனுக்கு பூைப் பிதரை தபசாசங்கள் எல்லாம் ைன் வசமாகி ,
ைாகினி, சாகினி ஜ்வரம் முைலிய பீதைகள் ஒழியும் ஹரிைாளத்ைால் எண்ணாயிரம் தஹாமஞ் பசய்து
ஐயாயிரம் ஜபித்ைவன் அஷ்ைசித்ைிகதள அதைவான். ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சந்நிைானத்ைில் லக்ஷம்
வில்வங்களால் அர்ச்சித்து இலக்ஷம் ஜபஞ் பசய்து பைினாயிரம் தஹாமம் பசய்ைவன் மூவுலகச் சித்ைியும்
ஜ்வரம் முைலான தராகங்களின் நீக்கவும் அதைவான். அம்மந்ைிரத்தைதய எப்தபாதும் ஜபிப்பவன் அதையக்
கூைாை சித்ைி ஒன்றுமில்தல, பிரமச்சரிய நிதலயில் இருந்து பஞ்ச கவுவியங்கதளதய புசித்து, ஒருமாை
காலம் ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சந்நிைியில் இந்ை மந்ைிரத்தை ஸ்பரித்துக் பகாண்டிருந்ைவன் சுவர்க்கத்தையும்

பாைாள தலாகத்தையும் இந்ைத் தைகத்துைதனதய அதையும் வல்லதமதயப் பபறுவான். காய்கனிகதளதய
உணவாக உட்பகாண்டு ஏகலிங்கார்ச்சதன பசய்ைவன் பிரமஹத்ைி முைலான பாவங்களிலிருந்து
நீங்குவான் கரபிøக்ஷ ஏற்றுச் சாப்பிட்டு ஆறுமாைகாலம் ைக்ஷிணாமூர்த்ைி சந்நிைியில் சிவபூதஜ பசய்து
இந்ை மந்ைிரத்தை ஜபித்ைவன் எல்லாத் துன்பங்களிலிருந்தும் விலகுவான். நாள் ஒன்றுக்கு நூறுமுதே
இந்ை மந்ைிரம் ஜபிப்பவன் எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழிப்பான். இது அதகாரமூர்த்ைியின் பிரபாவமாகும்.
வியாச முனிவதர! இனி வாமதைவ மூர்த்ைியின் வல்லபத்தைச் பசால்லுகிதேன். ைக்ஷிணாமூர்த்ைி
சந்நிைியில் பஞ்ச கவுவியங்களால் அபிதஷகம் பசய்வித்து, பவண்தமயான மலர்களால் அர்ச்சதன பசய்து,
வாமதைவ மந்ைிரத்தை எண்ணாயிரம் ஜபித்து, பவண்தம, பசம்தம, மஞ்சள் நிேமுள்ள பைினாயிரம்

மலர்களால் ஓமஞ்பசய்ைவனுக்கு, மதனாரை சித்ைி ஏற்படும். மூன்று நாட்கள் உபவாசமிருந்து வாமதைவ
மந்ைிரத்தை நாள் ஒன்றுக்குப் பைினாயிரம் ஜபித்து ஹாஸபக்ஷியின் (பருந்து) எலும்தபக் தகயில்
கட்டிக்பகாண்ைவன் பூைப் பிரதை ராக்ஷஸமானுை, மிருக பக்ஷியாைிகள் வசியமாகப் பபறுவான். காராம்
பசுவின் பநய்யினால் எண்ணாயிரம் தஹாமம் பசய்து வாமதைவ மந்ைிரத்தை எண்ணாயிரம் ஜபம்
பசய்ைவனுக்கு யக்ஷணியானவள் சுவாைீன மாகிச் சம்பத்து முைலியவற்தேக் பகாடு ப்பாள். பரிமள மிகுந்ை
எண்ணாயிரம் மலர்கதள வாமதைவ மந்ைிரம் ஜபித்து ைக்ஷிணாமூர்த்ைிக்குச் சமர்ப்பித்ைால்
விரும்பியவனபவல்லாம் சித்ைியாகும். யதவயினாலாவது பநல்லினலாவது வாமதைவ சந்ைிரஞ் பசால்லி
லக்ஷம் அர்ச்சதன பசய்ைவன் குதபர சம்பத்தை அதைவான். நாகபுஷ்பம், புன்னாகமலர் அதசாகமலர்,
கர்ணிகாரம் பாைிரிமுைலிய மலர்கதள வாமதைவ மந்ைிரஞ் பசால்லி தைன், பநய் கூட்டி ஆயிரம் தஹாமஞ்
பசய்ைால் ஐஸ்வரிய விருத்ைி அதைவான். கடுகினால் தஹாமஞ் பசய்ைவனுக்கு கிரக பாதைகள் நீங் கும்

பபருங் கடுகினால் தஹாமஞ் பசய்ைவன் கிரகபந்ைனம் பசய்யும் வல்லதமதய அதைவான் பலவிைமான
மலர்கதளக்பகாண்டு வாமதைவ மந்ைிரத்ைால் அர்ச்சதன பசய்ைவன் வறுதம நீங்கிச் சுகமதைவான்.
ைகரம் மல்லிதக, பசந்ைாமதர முைலிய மலர்களால் பூஜித்ைவன் நஷ்ைராஜ்யலாபம் அதைவான். சுக்லபக்ஷ
பிரைதம முைல் பூரதண வதரயில் ைினந்தைாறும் எண்ணயிரம் மலர்களுக்கு குதேயாமல் அர்ச்சதன
பசய்ைவன். சிவ சாரூப்யத்தை( சிவனுருதவ) அதைவான். ைிவ்ய சந்ைனத்ைினால் அபிதஷகித்துப்

பரிமளமலர்களால் எண்ணாயிரம் தஹாமம் பசய்ைவன் சம்பத்துள்ளவனாகவும் ைீர்க்காயுஷ்மானாகவும்
பிேரால் பவல்ல முடியாைவனாகவும் ஆகிோன் இந்ை வாமதைவமூர்த்ைிதய சூரியனாகப் பிரகாசித்தும்
பர்ஜன்ய ரூபமாக வர்ஷித்தும் எல்லாப் பூைங்கதளயும் சிருஷ்டி முைலான காரிங்கதளச் பசய்வித்தும்
எல்லா விருப்பங்கதளக் பகாடுத்தும் விளங்குவார். இது வாமதைவ மூர்த்ைியின் பிரபாவமாகும்.
வியாசதர! இனி ஸத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைியின் பிரபாவத்தைச் பசால்லுகிதேன். ஸத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைிதயக்
கிருஷ்ணயஜூஸ் ஸம்ஹிதையில் கூேியுள்ளபடி, எண்ணாயிரம் முதே ஸத்ைிதயாஜாை மந்ைிர ஜபம்
பசய்து, ஆத்மார்த்ைமாக எட்ைாயிரம் தஹாமம் பசய்ைவன் ைன் மதனாவிருப்பம் எல்லாவற்தேயும்
அப்தபாதை அதைவான். தைன், பநய், கூட்டிய எண்ணாயிரம் மலர்கதளக் பகாண்டு தஹாமம் பசய்ைவன்
யக்ஷராக்ஷச தபசாசம் முைலானதவ வசியமாகப் பபறுவான். இரசாயன சித்ைிதயயும் அதைவான். காமக்
குதராைங்கதளப் தபாக்கி நிராகாரனாய் மவுனவிரைத்தைாடு சுக்ல வஸ்ைிரமணிந்து இந்ைிரிய நிக்கிரகம்
பசய்து பயிற்ேினால் எண்ணாயிரம் தஹாமஞ் பசய்து ஸத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைிதயப் பூஜித்ைவன்
அஷ்ைமாசித்ைியும் பதகவதர நலிவுேச் பசய்யும் ஆற்ேலும் அதைவான். தைன் பால் ஆகியவற்ோல்
எண்ணாயிரம் தஹாமம் பசய்ைவன் நஷ்ைராஜ்ய லாபத்தை அதைவான். வில்வம் எருக்கு அத்ைி, அரசு
முைலிய சமிதைகளால் எண்ணாயிரம் முதே சிவசந்நிைியில் ஸத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைிக்கு ப்ரீைியாக
தஹாமம் பசய்ைவன். அளவற்ே ராஜ்யதபாகத்தை அதைவாள். இந்ை ஸத்ைிதயாஜ மந்ைிரத்தை
நாள்தைாறும் ஆயிரம் முதே அன்தபாடு ஜபித்ைவன் தநாயின்ேி தகாடி மன்மைாகாரமான அைிசுந்ைர
தைகத்தை அதைவான். ஆதை ஆயிரம் மலர்மாதல முைலியவற்ோல் அர்ச்சதன பசய்ைவன்.
சவுபாக்கியத்தை அதைவான். இதை வைவால விருக்ஷத்ைின் கீ தழயிருந்து இலட்சம் முதேகள்
ஜபித்ைவனுக்கு யக்ஷிணி சித்ைி உண்ைாகும் ைண்ண ீரின் நடுதவயிருந்து ஐயாயிரம் ஜபித்ைவன் பிரமஹத்ைி
முைலான பாபங்கதள ஒழிப்பான். ஐம்பைினாயிரம் ஜபித்ைால் மகாபாைகங்களும் இருபத்தையாயிரம்
ஜபித்ைால் உபபாைகங்களும் ஒழியும். ஏகலிங்கார்ச்சனம் சய்து இலட்சம் முதே இந்ை மந்ைிரஞ் ஜபித்ைவன்
சிவைரிசனம் அதையப்பபறுவான். இதவபயல்லாம் இகதலாககத்தை விரும்பியவர்கள் பபறுகிே
பயன்களாகும். நிஷ்காமியனாய் இந்ை மந்ைிரஞ் ஜபத்தைச் பசய்ைவன் ஞானமதைந்து சிவசாயுஜ்ஜிய
மதைவான். இது ஸத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைியின் பிரபாவம்.

வியாச முனிவதர! இனி சிவலிங்கமூர்த்ைியின் தபைங்கதளயும் சாத்வை
ீ பூஜாவிைிதயயும் அைனாலதையும்
சாைனங்கதளயும் உமக்குச் பசால்லுகிதேன் தகளும்.
ஸ்வயம்புலிங்கம் பாணலிங்கம், தஜாைிர்லிங்கம் என்று பலனளிக்கவல்ல மூர்த்ைிகள் மூன்று இதவதய
வணங்கத்ைக்கன பரிசுத்ை மனத்துைன் நித்ைிய நியமங்கதள முடித்து பக்ைி நிதேந்ை உள்ளத்தைாடு
ஆசாரமுதையவனாய் மிக உணவு பகாண்டு சர்வ பூைங்களிைம் இைமுதையவனாய் மவுன விரைம்
பூமியில் படுத்ைல் இந்ைிரிய நிக்கிரகமுதையவனாய் முைிதயாரான சமயாசாரியிைம் சிவபூஜா
விைானத்தைத் பைரிந்து பகாண்டு பிரைட்சதண நமஸ்கார ஜப ைியான தயாகாப்பியாசம் முைலியவற்ோல்
சிவபபருமாதனப் பூஜிக்க தவண்டும். யாவற்றுக்கும் பக்ைிதய காரணம்! மதஹஸ்வரதனப் பக்ைியிதலதய
அதைய தவண்டும்; எல்லா வருணாசிரமிகளும் பாலவிருத்ைர்களும் ஆஸ்ைிக புத்ைிதயாடும்
சிரத்தைதயாடும் நாள்தைாறும் சர்வபூை அந்ைர்யாமியான பரமசிவதனத் ைியானிப்பார்களானால்
சர்வசித்ைிகதளயும் அதைவார்கள் உலகம் முழுவதும் சிவஸ்வரூபதம என்று உணர்ந்து ைியானிப்பவன்
ஆறுமாைகாலத்ைில் தயாகியாவான். சிவபபருமானிைதம மனம் பைிந்துள்ள சமாைியும் தயாகாப்பியாச
சாமர்த்ைியமும் பகாண்ைவனாய்த் ைியானம், ஜபம், மனனம் முைலியவற்தேச் பசய்ைவன். ஜீவன்
முக்ைனாவான். இனி மந்ைிர பலன்கதளச் பசால்லுகிதேன்.
கங்தக, முைலிய நைிகள் நர்மதை முைலிய நைிகள் பாற்கைல் முைலிய சமுத்ைிரங்கள், மதகந்ைிரம்

முைலான மதலகள் சிவாலயங்கள் முைலியபரிசுத்ைமான இைங்களிலும் தமற்ேிதச தநாக்கிய ஸ்வயம்பு
லிங்கமுள்ள இைங்களிலும் காராம் பசுவின் சாணத்ைினால் சுத்ைம் பசய்து, அவ்விைத்ைில் சிவபபருமாதனப்
பஞ்சகவுவியங்களால் ஸத்தயாஜாை மந்ைிரத்ைால் அபிதஷகம் பசய்து, வாமதைவ மந்ைிரத்ைால் பிரைிஷ்தை
பசய்து ைத்புருஷ மந்ைிரத்ைால் பஞ்சாமிர்ைம், சுத்ைஜலம் ஆகியவற்தே அபிதஷகித்து ஈசானமந்ைிரத்ைால்
அர்ச்சதன பசய்யதவண்டும் சிவலிங்கமானது ஸ்வயம்பு லிங்கமாயினும் பாணலிங்கமாயினும்
தைவாசுரர்களால் பிரைிஷ்டிக்கப் பட்ைைாயினும் லக்ஷணக் குதேயாக இருப்பினும் உதைந்ைிந்ைாலும்

அதசவுற்று இருந்ைாலும் இது சித்ைிகதளபயல்லாம் பகாடுக்கவல்லது என்று பூஜிக்க தவண்டும்
சாமானியமாக கருைக்கூைாது. இவ்வாறு சிவலிங்கப் பபருமாதன ஆறுமாைகாலம் அர்ச்சதன பசய்ைவன்
சர்வசித்ைிதயயும் அதைவான். சிவபூஜாக்ஷரத்தை எண்ணாயிரம் ஜபஞ்பசய்து சிவபபருமாதனத் ைன்
இையத்ைில் பிராணாயாமம் முைலானவற்ோல் ைியானித்ைவன் எல்லாத் துயரங்கதளயும் ஒழித்து
நிர்ப்பயமாக வாழ்வான் மதலயின் உச்சியிலிருந்து இதை ஜபித்ைவன் இத்தைகத்துைன் சிவைரிசனம்
பசய்வான். உண்ணத்ைக்காை அன்ன பானங்கதளயும், பகல் நித்ைிதரயும், ஸ்வப்பனத்ைில்

தரைஸ்ஸ்கலிைமும் பிராமண நிந்தையும், தகாநிந்தையும் தைவநிந்தையும், பைிவிரைாநிந்தையும், ைர்ம
சாஸ்ைிர விதராைமான நைத்தையும் பகாள்வைால் வரும் பாவங்கள் அதனத்தும் ஈசான மந்ைிர ஜபத்ைால்
பஸ்மமாகி விடும். இதுவதர பஞ்சப பிரம விைானத்தைச் பசான்தனன் இனி சிவபக்ைர்களின் பிரபாவத்தை
முன்பு பரமசிவன் பார்வைிக்குச் பசான்னபடிதய பசால்லுகிதேன்.
வியாச முனிவதர! தூய்தமயான பக்ைி சிரத்தைதயாடு சிவபபருமாதன இதைவிைாமல் அர்ச்சதன
பசய்தும் ைியானித்தும் தயாகஞ் பசய்தும் காலங்கழிப்பவர்கதளச் சிவபபருமானாகதவ பாவிக்க தவண்டும்.
நாசரகிைமான சிவதலாகத்தைத் ைவஞ் பசய்யாைவர்கள் ஒருதபாதும், அதைவைில்தல, ைவத்ைாதலதய

தைவர்கள் ைங்களது உயர் பைவிகதள அதைந்து வாழ்கிோர்கள். முனிவர்கள் ைவத்ைால் பிரமானந்ைத்தை
அதைகிோர்கள். இதைச் சத்ைியம் என்று எண்ணதவண்டும். ைன்னால் அதையக் கூைாை ஒவ்பவான்தேயும்
ைவத்ைாதலதய அதையலாம். ஆயினும் ைவம் ஒன்தே கடினமானது. அந்ைத் ைவத்தை மும்மூர்த்ைிகளும்
இன்னமும் கதைப்பிடிக்கிோர்கள். சிவபபருமாதன யாது கருைிப் பூசிக்கிோர்கதளா அவர்கள் அந்ைப்
பயதன அதைவது சத்ைியம். அந்ைத் ைவம் சாத்வகம்,
ீ
ராஜஸம், ைாமஸம் என்று மூவதகப்படும் தைவர்கள்
தைவ பைவிதய அதையச் பசய்வதும், ஊர்த்துவ தரைசுகளாகிய முனிவர்கள் பசய்வதும் சாத்வகமான
ீ
ைவமாகும் உலகத்ைிள்ளவர்கள் பலவிைமான தபாக பாக்கியங்கதளக் கருைிச் பசய்யும் ைவம்
ராஜஸைவமாகும் அசுரர்கள் ராக்ஷசர் முைலிதயார் உைதலவருத்ைிப் பிடிவாைத்ைால் பசய்யும் ைவம்
ைாமஸமாகும் இவற்ேில் சாத்வகதம
ீ
சிேந்ைது. அது ஜபம் ைியானம் முைலானவற்ோல் பக்ைிதயாடு
தைவர்கதளயும் சிவபபருமாதனயும் பூஜிப்பைாகும் அவ்வாறு சாத்வகத்
ீ
ைவஞ் பசய்தவார் இகத்ைில் எல்லா
சுகங்கதளயும் அனுபவித்துப் பரதலாகத்ைில் தமாக்ஷத்தை அதைவார்கள். உத்ைமமான ைர்மத்ைிதலதய
மனம் நாள் தைாறும் நீராைல் சிவபூதஜ காயத்ரீ முைலான ஜபங்ள் அவுபாசனாைி தஹாமம், ஆசாரம்,
அஹிம்தச. சிவ விரைங்கள் மவுன விரைங்கள் புலனைக்கம், மனதை வித்ைியா விஷயத்ைில் பசலுத்துைல்.
சத்ைியம், குதராைமின்தம தகாைானம் முைலிய ைானங்கதளச் பசய்ைல் பபாறுதம அந்ைக் கரணங்கள்
ஒடுக்கம் ைதய வாவி கூபங்கதள எடுத்ைல் தைவாலய நிர்மாணஞ் பசய்ைல் சத்ைிரம் மைம் தைாப்பு
ஆசிரமம் முைலியனேியமித்ைல் ைீர்த்ை யாத்ைிதர பிரஜாபத்ைியம் முைலிய கிரச்சிரங்கதள அனுஷ்டித்ைல்
சாந்ைிராயணஞ் பசய்ைல் மாைப்பிேப்பில் ைர்ப்பணம் பசய்ைல் கிரகணம் முைலிய புண்ணிய காலங்களில்
ஸ்நானாைானாைிகதளச் பசய்ைல் முைலியதவ இகத்ைில் சவுக்கியத்தை அனுபவித்து இந்ைிராைி
தலாகங்களிலும் இஷ்ை காமியங்கதள அனுபவிக்கச் பசய்வனவாகும் அந்ைியகாலத்ைில் பரமசிவதனத்
ைியானித்து, அவருதைய ஸ்வரூபத்தைமனத்ைில் ைியானித்ைலும் தரசக பூரககும் பகங்களால் பிராண
வாயுதவ நிறுத்ைிச் சிவத் ைியானம் பசய்ைலும் பிராணாயாமம் முைலியவற்ோல் சர்தவஸ்வரதனத்
ைியானிப்பதுமாகிய இதவ ஞானத்ைால் அதையத்ைக்கதவ தமாக்ஷத்தைக் பகாடுக்கவல்லதவ. பபண்
தூக்கம் ஆசனம் வஸ்ைிரம் வாசதனத் ைிரவியம் தூபம் ைாம்பூல பூஷணம், இராஜ்ய தபாகம் சுவர்ணம்
ைாமிரம் முைலியதவ வடு
ீ குைிதரகள் பசுக்கள், வித்வத் ைன்தம தவை சாஸ்ைிரங்கள் ஆைல் பாைல், வணா
ீ
மிருைங்கத்பைானிகள் யாதன குதை சாமரம் முைலியன தைாக வடிவமாைலால் இவற்தே விரும்பியவன்.
தயாக மார்க்கத்தை அதையமாட்ைான் எள்ளுக்குள் தைலரசமிருந்து அந்ை எள்தளச் பசக்கிலிட்டு ஆட்ைச்
பசய்வது தபால, தமற்கூேிய தபாகங்களின் இச்தசயானதவ, ஒருவனது மனத்ைில் இருக்குமானால்
அவதன அதவ நல்ல தயாகமார்க்கத்ைில் பசல்ல பவாட்ைாமல் உலக வியாபாரமாகிய பசக்கிலிட்டு

ஆட்டுவிக்கும் ஜராமரண பீதையுதைய பிராணிகள் ஏற்ேத்ைின் துலாக்தகாதலப் தபால பல பிேவிகளில்
உயர்வும் இழிவும் அதைந்து துன்புறுகிோர்கள். எண்ணற்ேப் பிேவிகதள அதைந்ை பின்னர் மனிை தைகம்
ஒன்று கிதைப்பதும் துர்லபம். புண்ணிய கர்மச் சிேப்பினாதலதய மனிை தைகம் தககூடும், ஆதகயால்
கர்மாைிகள் விதசஷமானதவ.

சுவர்க்க தமாட்சங்களுக்குச் பசல்லத் ைக்க அரிய மானுை தைகத்தை அதைந்தும் உயிர்க்கு உறுைி தைடிக்
பகாள்ளாைவன் இேந்ை பிேகு பநடுங்காலம் பபருந்துக்கத்தை அனுபவிக்கிோன். தைவாசுரப்
பிேவிகதளவிை மனிைப் பிேவிச் சிேந்ைைாக இருக்க அத்ைதகய மானுைத்தை அதைந்தும் நரக வாதைதய
அதையாை வழிதய ஏன் தைடிக் பகாள்ளாைிருக்கிோர்கள்? ைர்மத்ைிற்கு மூலமாக இருக்கும் மனிை தைகம்
எடுத்தும் தமாட்சத்தைத் தைைாவிட்ைாலும் நரகத்தையாவது ைாவரப் பிேவிதயயாவது சம்பாைித்துக்
பகாள்ளாமல் இருப்பது உசிைம் இலாபத்தைக் கருைிதய வியாபாரஞ் பசய்பவன் இலாபங்

தககூைாவிட்ைாலும் நஷ்ைம் அதையாமல் இருக்கவும் மூலைனத்தையாவது காத்துக் பகாள்வதும்
சிேப்பான பசயல் அல்லவா? அதுதபாலதவ ைன் மூலைனமாகிய மனிை தைகத்தை இழந்து தபாகாமல்
இருப்பது சிேப்பு மானிைதைகத்ைிலும் அந்ைணத்துவத்தைப் பபறுவது மிகவும் அருதம அத்ைதகய
அந்ைணத்துவத்தை அதைந்தும், ஆத்மாட்சணம் பசய்து பகாள்ளாைவதன விை இழிந்ை ஜந்து எது
இருக்கிேது? புண்ணிய பூமியான ஜம்புத்ைீவில் கிதைப்பது நிச்சயம் என்று கருைப்பைாை மானுை தயானியில்
ஜனித்தும் ஆன்மாவுக்கு நல்ல கைிதயத் தைடிக் பகாள்ளாைவன் ஆத்மத் துதராகியாவான். இதுதவ
கர்மபூமியாதகயால், இவ்விைத்ைில் தைடியவற்தே இவ்விைத்ைிதலதய அனுபவிக்க தவண்டுதமயன்ேி
அங்கு ஒன்றும் தைைமுடியாது. ஐம்புலன்களும் நல்ல நிதலயில் இருக்கும் தபாதை ஆத்மாவிற்குச்
சத்கைிதயச் சம்பாைித்துக் பகாள்ள தவண்டும். நித்ைியமில்லாை இந்ைத் தைகத்தை அதைந்ைவன்,

நித்ைியமான தமாக்ஷத்தை அதைய முயற்சி பசய்யாவிட்ைால், தைகநஷ்ைமும் தமாக்ஷ நஷ்ைமும்
அதைந்து உபயப் பிரஷ்ைனாவான். மனிைனுக்கு ஆயுள் குதேவு அதுவும் இரவில் நித்ைிதர பாைிதயக்
பகாண்டு தபாகும், மற்ேப் பாைியில் இளதமயும் மூப்பும் பாைிதயக் பகாண்டு தபாகும். அைிலும் தநாய்
முைலிய பீதைகள் மனக்கவதலகள் அதரப் பங்தக பகாண்டுதபாகும் எப்தபாது ைான் மாண்டு தபாவான்
என்பதை ஒருவனும் அேியான் வருங்காலமேியாை மரணத்ைிற்கு அஞ்சிப்புண்ணிய கருமங்கதளச்
பசய்யாமல் தைரியமாக இருப்பது ைக்கது ைானா? ைருமதம பரதலாக யாத்ைிதரக்குக் கட்டுச்தசாோரும்
ைானம் பசய்ைிருப்பானாகில் அவன் பசார்க்க தலாகம் பசல்லும்தபாது அங்கு உைவிஉண்ைாகும் ைனத்தை
வட்டில்
ீ
தவத்துவிட்டு இேந்ைால் அது அவதனாடு வரமாட்ைாது. அவனும் சாப்பாடு பகாண்டு தபாகாைவன்
வழியிதல கஷ்ைப்படுவதைப் தபால பல துன்பங்கதள அனுபவிப்பான் அைிைிகதள எைிர் பகாண்ைதழத்து,

அர்க்கிய பாத்ைியாைிகளால் பூஜித்தைார் அன்னபானங்கதளயும் யமமார்க்கத்ைில் பபறுவார்கள் என்று நம்பிப்
புண்ணியத்தைச் பசய்து பாவத்தைத் ைவிர்க்க தவண்டும். புண்ணியத்ைால் சுவர்க்கம் முைலான
உலகங்கதளயும், பாவத்ைினால் நரக வாைதனதயயும் அதைகிோர்கள். ஒரு முதேயாவது
சிவபபருமாதனதய சரணாகைிபயன்று நம்பியவன் தகாரமான நரகத்தையும் யமதனயும் காணமாட்ைான்.
அவன் சிவகாலம் மனிை தைகத்தை அதைந்து கிரமப்படி புண்ணிய மிகுைியால் தமாக்ஷத்தை அதைவான் ,
சிவபபருமாதனதய கைிபயன்று எப்தபாதும் மனத்ைில் ைிைங்பகாண்டுள்ளவன் ைாமதர இதலயில் ைண்ண ீர்
ஒட்ைாைதுதபால, பாவத்ைில் தைாயாைவனாகி தமாக்ஷமதைவான், சிவ சிவ ஹரஹர என்று சிவநாமங்கதள
ஸ்மரித்துக் பகாண்டிருப்பவன். நரக தவைதனதயயும் யம பாதைதயயும் அதைவைில்தல. ஆதகயால்
மானிைதைகம் எடுத்ை புத்ைிமான். சிவபபருமானிைம் இதையோை பக்ைி பசலுத்ை தவண்டும். இவ்வாறு
ஸனத்குமார முனிவர் வியாசருக்குச் பசான்னார்.
40. க்ஷத்ைிரிய ைர்மம் (அரசினர் அேம்)
வியாச முனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி பிரமதைவனின் முகத்ைிலிருந்துத் தைான்ேிய
அந்ைணர்களும் தைாள்களிலிருந்து தைான்ேிய க்ஷத்ைிரியர்களும் பைாதைகளிலிருந்து தைான்ேி தவசியரும்
பாைத்ைிலிருந்துத் தைான்ேிய சூத்ைிரருமாக உலகத்ைிலுள்ள மக்கள் நான்கு வர்ணத்ைவர்களாக இருக்க
அவர்களில் உயர் குலத்தைார் இழிகுலத்ைாராகவும் இழிந்தைார் உயர்குலத்தைாராகவும் பிேவி மாறுவைற்கு
நியாயம் என்ன? அதை எடுத்துச் பசால்ல தவண்டும் என்ோர்.

ஸனத்குமாரர் கூேலானார்: வியாசதர! உயர்ந்ை பிேவிதய அதைந்தும் அந்ைப் பிேவிதயக் காத்துக்
பகாள்ளும் பதகதய அேியாமல் இழிந்ை பிேவிதய அதைகிோர்கள் ஆதகயால் புத்ைிமான் , ைன்
பிேவிதயக் காத்துக் பகாள்ள முயலதவண்டும் அந்ைணன் க்ஷத்ைிரிய மங்தகயிைம் பிள்தளதய
உண்ைாக்குவானாகில், அவன் பிராமணத்துவம் நீங்கி க்ஷத்ைிரியனாகிோன். இவ்வாறு ைன்னிலும் குதேந்ை
குலத்ைாருைன் சங்கமம் பசய்வைால் பல சாைிகள் உண்ைாகின்ேன. அவுபாசன அக்னி தஹாத்ைிரங்கதளச்
பசய்ைவனும் தவைசாஸ்ைிரங்கதள உணர்ந்ைவனுமாகிய தவைியன், சூத்ைிரச் தசாற்தே உண்டு, அது

வயிற்ேில் இருக்தகயிதலதய இேப்பானாயின் சூத்ைிரப் பிேவிதய அதைவான். சுபகரமான அந்ைணனாகப்
பிேந்தும் உண்ணத் ைகாை பைார்த்ைங்கள் அைாவது இதேச்சிதய உண்ைவன் க்ஷத்ைிரியனாகப் பிேப்பான்.
சூத்ைிரனாக இருப்பவனும் புத்ைிமானாகி நற்கர்மங்கதளச் பசய்வானாகில் தவசியப் பிேவிதய அதைவான்.
சூத்ைிரன் ைன் குல ைர்மத்தை அனுசரித்து ைன் தமல் குலத்ைார் மூவருக்கும் பணி புரிவாதனயாகில்
தவசியனாகப் பிேப்பான். தவசியன் அேநூல்கதள உணர்ந்து அவற்ேின் படி நைந்து அைிைிகதளப் பூஜித்து.
அைன் மிகுைிதயச் சாப்பிடுவாதனயாகில் க்ஷத்ைிரியனாகப் பிேப்பான் க்ஷத்ைிரியனாகப் பிேந்ைவன்
நல்வழியில் சம்பாைித்ை ைிரவியத்ைால் யாகங்கதளச் பசய்து. தைவர்கள் ைிருப்ைி பசய்வித்து, தவை
சாஸ்ைிரங்கதளப் பயின்று காரூகாபத்யம், ஆகவன ீயம் ைக்ஷிணாக்கினி ஆகியவற்தேப் பூஜித்து எப்தபாதும்
ைானம் பகாடுப்பைால் நதனந்ைதகயனாய்ப் பூமிதயப் பரிபாலிந்து ைன் பத்ைினி ருது காலத்ைில்
கூடிக்கலந்து அேம், பபாருள், இன்பம் என்பனவற்தே அனுபவிக்க விரும்பி தகாப் பிரமணர்கதளக் காத்து
புேமுதுகு காட்ைாமல் தபார் பசய்து தைகத்தைக் கழிப்பானாயின் அவன் அந்ைணப் பிேவிபயடுத்து தவை
சாஸ்ைிரங்கதள உணர்ந்து யாகாைி காரியங்கதளச் பசய்து தவை பைவிதய அதைவான். ஆதகயால்
பிராமணத்துவம் பபரு முயற்சியுைன் அதைய தவண்டியைாகி இருக்க, அதை அதைந்தும் காத்துக்
பகாள்ளாமல் தகவிடுைல் உசிைமல்ல இவ்வாறு ஸனத்குமாரர் கூேினார். அப்தபாது வியாச முனிவர்

அவதர தநாக்கி, மகாஞானிதய தபார்களத்ைில் மடிந்துதபான க்ஷத்ைிரியன் பிராமணனாகப் பிேப்பான் என்று
கூேின ீர்கதள, அந்ை யுத்ைத்ைின் மகிதம என்ன? அதைக் தகட்க விரும்புகிதேன் என்ோர்.
ஸனத்குமாரர் கூேலானார் வியாசதர! யாக காலத்ைில் பபருந்ைக்ஷிதண பகாடுத்ைால் வருகின்ே பயனும்
யுத்ைபூமியில் உயிதர விட்ைவன் பபறும் பயனுக்கு ஈைாக மாட்ைாது என்று பபரிதயார்கள் கூறுவார்கள்.
ஆதகயால் க்ஷத்ைிரியர்கள் ைங்கள் ஆயுைத்ைால் அதையும் பயன்கதளச் பசால்லுகிதேன் தகளும்
பதகவர்களின் பதைகதள அழித்து வரீ பவற்ேியதையும் குரனுக்கு அேம் பபாருள் இன்பம் எனப்படும்
மூன்று விைப் புருஷார்த்ைங்களும் தக கூடும், தமலும் பபரும் புகதழயும் யாகஞ் பசய்ை பயதனயும்
அவன் அதைவான் பதகவதன பவன்று அவனது வாகனத்ைில் ஏேிக் பகாண்ைவன் , விஷ்ணு பைவிதய
அதைவான் தபார்க்களத்ைில் பதகவர்கதள ஆயுைத்ைினால் அடித்து, பதகவரது ஆயுைத்ைால் அடிப்பட்டு
உயிர் துேப்பவன் அஸ்வதமைஞ் பசய்ை பயதன அதைவான். அரசன், அதமச்சன், ைளபைி யுத்ை வரன்
ீ

முைலியவர்களில் யாராவது விைப்பட்ை ஆயுைங்களால் உைலுள்ள உதராமங்கள் எத்ைதன அழிகின்ேனதவா
அத்ைதனக்காலம் புண்ணிய தலாகத்தையும் வரீ பசார்க்கத்தையும் அதைவான், பசு வதைச்
பசய்ைவனாயினும் பிரமஹத்ைி பசய்ைவனாயினும் பசுவின் நிமித்ைமாகவும் பிராமணன் நிமித்ைமாகவும்
ைன் ைதலவதன முன்னிட்டுப் தபார்க்களத்ைில் உயிர் நீத்ைவன் சுவர்க்கத்தை அதைவான். தபார்க்
களத்ைில் பயமின்ேி ைன் பதைகதள காத்துப் தபாராடியவனும் ைன்னால் சாத்ைியமின்ேி உயிர் விட்ைவனும்
தமற்கூேிய பயதனதய அதைவான். யுத்ைகளத்ைில் உயிர் நீங்கித்ைன்தைகத்தைப் பூைப்பிதரை
தபசாசங்களுக்கும் கழுகு கூளி பருந்து முைலிய பிராணிகளுக்கும் விநிதயாகஞ் பசய்ைவன் குதேவற்ேப்
பைவிதய அதைவான். ைானம், ைர்மம், யாகம் முைலியயாவுஞ் பசய்யக்கூடும் பிராணதன விடுைற்கு

மட்டும் ஒருவனும் மனந்துணியாைலால் அதை பவறுத்துத் தைரியத்துைன் யுத்ைம் பசய்ைவன் எல்லாத்
ைானங்கதளயுஞ் பசய்ை பயதன அதைவான். இனிக் பகால்லத் ைக்கவர்கதளயும் பகால்லாமல்
விைத்ைக்கவர்கதளயும் பசால்கிதேன். வட்தைத்
ீ
ைீ யிட்டு விஷ மூட்டுபவன் அஸ்ைிரத்ைால் அடிப்பவன்.
சமயம் அேிந்து தமாசஞ் பசய்யக் கருைியவன் முைலியவர்கள் தவைியராகதவ இருந்ைாலும் அவர்கதளக்
பகால்லலாம்! அவர்கதளக் பகால்வைால் பிரமஹத்ைி தைாஷம் சம்பவிக்காது சிேிது தைாஷமிருந்ைாலும்
அது பசாற்பப்பிராயச் சித்ைத்ைால் ஒழியும் ைன்தனக் பகால்லத்ைக்கப் பதகவராக இருந்ைாலும் யுத்ை
பூமியில் ைாகத்ைிற்குத் ைண்ண ீர் தவண்டும் என்று தகட்ைவனும் தநாயாளியும் பலவ ீனனும் வாலிபனும்
பபண்களும் வில் ஒடிந்ைவனும், நிராயுைபாணியும் நாணறுந்ைவனும் ஆகிய இவர்கதளக் பகான்ேவன்
பிரமஹத்ைித் தைாஷத்தை அதைவான். குடுமியவிழ்ந்ைவனும் பவேிப் பிடித்ைவனும் சருதகக்தகயால்

பற்ேியவனும் பூமிதய வாயால் கவுவியவனும் உன் ஊழியன் என்று பசான்னவனும் என்தனக் காக்க
தவண்டும் என்ேவனும் கிழவனும் யுத்ைப் பயிற்சியில்லாைவனும் நபும்சகனுமாகிய இவர்கதளக்
பகான்ேவனும் பிரமஹத்ைி தைாஷத்தைச் சந்தைகமின்ேி அதைவான். வியாசமுனிவதர! பபரிய
யாகங்களால் கஷ்ைப்பட்டு அதையத் ைக்க உயர்பைவிதய யுத்ைகளத்ைில் ைன் தைகத்தை விடுப்பைனால்
சுலபமாக அதையலாம். ரிக்கு, யஜுர், சாமம், அைர்வணம் என்னும் தவைங்கதளயும் சிøக்ஷ! வியாகரணம்
சந்ைஸ் நிருத்ைம் தசாைிைம் என்ே ஷைங்கங்கதளாடு அத்ைியயனஞ் பசய்து வனத்தை அதைந்து

வானப்பிரஸ்ைாசிரமத்தை ஏற்று தயாகத்தைப் பயின்ேவர்கள் அதையக் கூடிய கைிதய(சங்கிரமயாகத்தை)
யுத்ைமாகிய யாகத்ைில் ைன் உைலான அவிதசக் பகாடுத்ைவன் சந்தைகமின்ேி அதைவான்! இவ்வாறு
ஸனத்குமாரர் உதரத்ைார்.
41. கர்ப்ப வாசம்
வியாச முனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, மாைவதர கர்ப்பவசத்ைில் ஜீவன்கள் அதையும்
துன்பங்கதள விவரமாகச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸனத்குமாரர் கூேலானார். வியாச
முனிவதர! நரக தவைதனயிலிருந்ை பிராணிகள் கர்ப்ப வாசத்தை அதைகிோர்கள். அைில்
அவரவர்களுதைய புண்ணிய பாவங்களின் விதளவாக நால்வதக தயானிகளில் பிேக்கிோர்கள். அதவ
பசடி முைலிய உத்பீஜமும், கிருமி, கீ ைம் முைலிய தவைஜமும் முைதல, ஆதம, பேதவகள் முைலிய
அண்ைஜமும் சதுஷ்பாை ஜந்துக்களாகிய மிருகங்களும் மானுைராகிய சாரயுசமும் ஆகும். பூமியானது
ஜலத்ைால் நதனந்தும் சூரியன் முைலிய தைஜஸால் ைபிக்கப்பட்டும் வாயுவினால் வ ீசப்பட்டும், ஆகாச
சம்பந்ைமாக ஒரு விதை உண்ைாக்கப் பபற்றுச் சரியான ருதுவில் பரிபக்குவப் பட்டு மீ ண்டும் மதழயினால்
நதனக்கப்பட்டு அைிலிருந்து முதளயுண்ைாகி அந்ை முதளயிலிருந்து இதலகள் பவடித்து,

இதலகளிலிருந்து காம்புகளுண்ைாகி அைிலிருந்தும் கிதளகளுண்ைாகி, அவற்ேிலிருந்து மலர், காய் கனி
முைலியன உண்ைாகின்ேனயதவ முைலியதவ. பைிதனழு வதகப்பட்ை ைிருணங்களிலிருந்து தைான்றும்
ஓஷைிகபளல்லாம் பலதனதய முக்கியமாகக் பகாண்ைதவ. இவற்தே அறுத்ைல், இடித்ைல், சதமத்ைல்,
முைலியவற்தேச் பசய்ை அறுசுதவதயாடு உண்டு ஆன்மாக்கள் விருத்ைியாகின்ேன. இத்ைதகய
அன்னமானது ைன்தனப்புசித்ைவர்களின் பிராணதனப் பாதுகாக்கும் அவ்வாறு புசிக்தகயில்
பிராணவாயுவானது அன்னம் தவறு, ஜலம் தவறுமாகப் பிரிக்கின்ேது. அைனால் ஜைராக்கினியின் தமதல
ஜலமும் ஜலத்ைின் தமதல, அன்னமுமாக நிற்கும். அபானவாயுவானது ஜைராக்கினிதய எழுப்ப ஜைராக்கினி
வயிற்ேிலுள்ள ஜலத்தை அைியுஷ்ணமாக்கும் அந்ை ஜலத்ைின் உஷ்ணத்ைினால் அன்னமானது மீ ண்டும்
பசனஞ் பசய்யப்பட்டு அன்னரசம் தவோகவும் அைன் ைிப்பிதவோகவும் பிரிக்கப்பட்டு , காதுகள், கண்கள், நாசி,
தக, நாக்கு, ைந்ைம் சின்னம் குய்யம், நகம், கபம், பவயர்வு என்னும் பன்னிரு மூலங்களால் மலமூத்ைிரங்கள்
பவளிப்படும் அன்னரசதமா, இையத் ைாமதரயில் எல்லா நாடிகளும், பசாந்ை முற்ேிருத்ைலால் பிராணவாயு
அந்ை இையகமலத்ைில் சந்ைித்துள்ள நாடிகளின் முகத்ைிற் பசலுத்ை அந்நாடிகள் நன்ோக இரசமயமாகித் ைம்
மூலமாக அைதன உைல் முழுவதும் பரவச் பசய்யும் இையத்ைில் வந்ைபபாழுதும் நாடிகளின் நடுவிலுள்ள
பபாழுதும் அந்ை அன்னரசத்தை உைலின் அக்கினியானது இரண்ைாகப் பிரித்து ஒரு பாகம் துவக்கு (பமய்)
அகவும் ஒருபாகம் உைிரமாகவும் மாற்றும் உைிரத்ைால் இதேச்சியும் உதராமங்களும் உண்ைாகும்,
மாமிசத்ைிலிருந்து நரம்புகளும் ைதலமயிரும் உண்ைாகும் நரம்புகளிலிருந்து எலும்புகளும் நகங்களும்
உண்ைாகும் எலும்புகளிலிருந்து பகாழுப்பு உண்ைாகும். பகாழுப்பிலிருந்து சுக்கிலம் உண்ைாகும். இது ைான்
பிரசவத்ைிற்கு காரணமாகும்; சுக்கிலமானது பபண்ணின் ருதுகாலத்ைில் அவளுதைய குேியில்

சுதராணிைத்தைாடு கலந்து அந்ைப் பபண்ணின் இரத்ை சம்பந்ைத்ைால் ஜீவன் ைன் கர்மத்ைினால் பசலுத்ைப்
பட்டுப் பிண்ைமாகும்.
சுக்கில சுதராணிைங்கள் கட்டிய பபாழுது ஒரு ைினத்ைிதலதய சிேிது கடினமாய், ஐந்து ைினங்கள் வதரயில்
அப்படிதய இருந்து அைன் தமல் புற்பைம் தபாலாகி ஏழு ைினங்களுக்கு தமல் பைினான்கு ைினங்களில் ரத்ை
மாமிசங்கள் நிரம்பிய மாமிசப் தபயாகி இருபத்தைந்து ைினங்களுக்குள் அந்ைப் பீஜத்ைின் மூதள
தைான்றுவைாகி, ஒரு மாைத்ைில் பஞ்ச பூை சம்பந்ைமதையும், இரண்டு மாைத்ைில் அது ஸ்தூல பிண்ைமாகி
மூன்று மாைத்ைில் எல்லா அவயவங்களில் ஆரம்பம் அதைந்து நான்கு மாசத்ைில் தகவிரல்கள் உண்ைாகி
ஐந்து மாைத்ைில் முகம், நாசி, காதுகள், உண்ைாகி ஆறுமாைத்ைில் பல்வரிதச குய்யம், நகம்,

காதுத்துவாரம்உண்ைாகும் ஏழு மாைத்ைில் பைாப்பூழ் குேியில் பிே அங்கங்களில் முழுத்தைாற்ேமும்
உண்ைாகி எட்டு மாைத்ைில் ைதலமயிர் முைலியவற்றுைன் பூரணமாகி. பரிபக்குவமதைந்து ைாய் உண்ணும்,
அன்னரசத்தை பகாப்பூழ் வழியாக உட்பகாள்ளும், பிேகு ஜன்மாந்ைர உணர்ச்சி உண்ைாகித்ைான் அனுபவித்ை
சுகதுக்கங்கதளயும் பிேவிகதளயும் கருைி; ைான் பலவிை தயானிகளில் ஜனித்ைிருந்து அனுபவித்ை
கஷ்ைங்கதளபயல்லாம் அேிந்து இனி பூவுலகில் பிேவி எடுக்காமலிருக்கும் படியான வழிதய
தயாசிக்கிோன். பிேவிபயடுத்ைவுைதன சிவஞானத்தை அதையதவண்டும் என்ே எண்ணத்தைாடு

ஜீவனானவன் கருமத்ைிற்தகற்ப துக்கங்கதள அனுபவித்து முக்ைிக்குரிய உபாயத்தை நாடி எண்ணமிட்டுக்
பகாண்டு, வழிப்தபாக்கன் மதல பசடி பகாடி முைலியதவகளால் ைதைப்படுவது தபாலக் கர்ப்பாசயப்
தபயால் கட்ைப்பட்டுத் துன்புற்றும் கைலில் வழ்ந்ைான்
ீ
துன்புறுவது தபாலவும் கர்ப்பத்ைில் பூரித்ை
ஜலத்ைால் வருந்ைியும் இருப்புக் பகாப்பதரயில் ஜலத்தைாடிட்டுச் சதமத்ைாற்தபால உைிராக்கினியால்
வருந்ைியும் காய்ச்சிய இரும்பூசியில் குத்ைப்படுவான் தபாலத்ைாயின் கர்ப்பத்ைிலுள்ள கரம்புகளால்
குத்ைப்பட்டும் வருந்துகிோன். துக்கங்களில் எல்லாம் கர்ப்பத்ைில் அனுபவிக்கிே துக்கத்தைவிை

அைிகமானது தவபோன்ேில்தல! இந்ை தவைதனகபளல்லாம் ஏழு மாைத்ைிற்கு தமல் ஜீவனுக்கும்
புலப்படும் ஆதலயிலிைப்பட்ை கரும்தபப் தபாலவும் பசக்கிலிட்ை எள்தளப்தபாலவும் பாபமாகிய இரும்பு
உலக்தகயால் அடிக்கப்பட்டும் கருவடிவமான ஜீவன் துன்பமதைகிோன். இரத்ை மாமிசங்களால் நிரம்பப்
பபற்று மலமூத்ைிரங்கள் பபாைிந்து ைதலமயிரால் மூைப்பட்டு தராகங்களுக்பகல்லாம் வாசஸ்ைானமாகவும்
வாதய பபருந்துவாரமாகவும் உைடுகளில் பகாள்ளும் ஈதழ நீரும் பசாரியவும் தபாகத்ைில் அத்யந்ைமான
தமாகத்தைாடும் இராகத் துதவஷாைிகளால் நிரம்பப் பபற்றும் ைிரும்புவைற்கும் இைமின்ேி இருக்தகயில்
பிரசூை வாயு முேித்துத்ைள்ள தயானிவழியில் பநருக்குண்டு பவளிப்படுத்ைப்பட்டு ஸ்மரதணயில்லாமல்
நிலமிதச தைான்ேிப்பூமிதய ஸ்பரிசித்ைவுைன், ைன் கர்ப்பகால வாசத்ைின் எண்ணங்கதளபயல்லாம் மேந்து

விடுகிோன். அஞ்ஞானம் மூைப்பட்டும் மீ ண்டும் பிேவிதயத் ைரத்ைக்க உலக இன்பத்தைதய விரும்புகிோன்
மலமூத்ைிரத்ைால் நதனந்து நிலத்ைில் வழ்ந்ை
ீ
ஜீவனுக்கு எலும்பின் கூைான உைம்பில் மூன்ேதரக்தகாடி
உதராமங்களும் மூனரதரக் தகாடி நாடிகளும் முப்பத்ைிரண்டு பற்களும் இருபது நகங்களும் ஒருபடி
பித்ைமும் குருணி கபமும் இருபது பலம் நிணமும் பத்துப் பலம் கபிலரத்ைமும் பன்னிரண்ைதர பலம்
தமதையும் மூன்று பலம் அகாரக்ைமும் பன்னிரண்டு பலம் மஞ்தஜயும் அதரப்படி வரியமும்
ீ
ஆயிரம்
பலம் இதேச்சியும். நூறு நலம் இரக்ைமும் தைகமானது அசுத்ைமாக இருந்ைாலும் பரிசுத்ைராகிய
பரமபைியால் அருளப்பட்ைைாய் நித்ைியமான ஆன்மாவுக்கு வாசஸ்ைானமாக இருக்கிேது அந்ைப்
பரமபைியால் ஆன்மாக்களின் விதனக்கீ ைாக சுக்கில சுதராணிைங்களால் இந்ைத்தைகம் ஆக்கப்பட்ைது.
சைா மலமூத்ைிரங்களால் நிரம்பப் பபற்று அசுத்ைமானைாய் பஞ்ச கவுவியம் முைலிய பரிசுத்ை
வஸ்துக்களால் பரிசுத்ைஞ்பசய்ைாலும் சீக்கிரம் அசுத்ைமாகக் கூடிய ைாய், சுகந்ை வாசதனத்

ைிரவியங்கதளப் பூசினாலும் துர்நாற்ேம் வசும்
ீ
இந்ை உைம்தபவிைத் துர்க்கந்ைமானது பிேிபைான்று ம்
இல்தல மதலயிலிருந்து அருவியாறுகள் பாய்வது தபால இந்ைத் தைகத்ைிலிருந்து கபம், மூத்ைிரம் மலம்
புரீைாைிகள் நாள் தைாறும் பவளிதயறுகின்ேன. ைன் தைகமாக இருந்தும் மலமூத்ைிராைிகள் வரும் வழிதய
மண்பகாண்டும் நீர் பகாண்டும் தைய்த்து அலம்பி அருவருத்தும் மனிைர்கள் அந்ைத் தைகத்ைிற்தக ஊழியஞ்
பசய்து பகாண்டும் கந்ை புஷ்ப வாசனாைிகதளச் தசர்த்து அழகு பசய்தும் வருகிோர்கள் ைன் உைலிலிருந்து
பவளியாகும் புதரைங்கதளக் கண்டும் அைனிைம் விரக்ைியதையாைது ஏன்? இந்ை உலகத்ைிலுள்ள மனிைர்கள்
ைங்கள் தைகத்ைிலிருந்து தைான்றும் அருவருப்புகதளக் கண்டும் அைன் மீ துள்ள பற்றுைதல விைாமல்
தமாகங்பகாண்டு இருப்பவர்கதளப் பற்ேி என்ன பவன்று பசால்வது? கங்தக முைலிய புண்ணிய
ைீர்த்ைங்களினால் இதைவிைாமல் சுத்ைஞ் பசய்ைாலும் மானிை தைகம் புனிைமாவது அல்ல. அது

அவனுதைய மனத்தூய்தமயினாதலதய புனிைமாக தவண்டும். பநருப்பிலிட்டுக் பகாளுத்ைினாலும்
மதனாசுத்ைி இல்லாைவனுக்கு தமாட்சம் உண்ைாகாது. அது எப்படிபயன்ோல் கங்தக முைலிய
ைீர்த்ைங்களில் மீ ன் முைலிய நீர் வாழ்வனவும் சிவாலயங்களில் பேதவகள் முைலிய நிலமிதச
வாழ்வனவும் சைா ஜீவத்ைிருந்ைானும் புனிைமாகாைதுதபால, சித்ைி சுத்ைியில்லாைவன் முக்ைி
அதையமாட்ைான். ஆதகயால் சகல விைமான பாவங்கதளச் பசய்ைாலும் தமாக்ஷம் அதைய மன சுத்ைதம
காரணமாக இருக்கிேது அது எப்படிபயன்ோல் ஆண் பபண்கள் கட்டியதணத்துக் கலவி புரியும் சமயத்ைில்
தவறு எண்ணத்தைாடு சம்பந்ைப்படுவார்களானால் அைனால் உற்பத்ைியாகும் குழந்தை ைந்தை
ைாதயப்தபால் இராமல் தவறு வடிவமாவதை சான்ோகும். ைன் மனைிற்கு ரம்மியமில்லாை பபண்பணாருத்ைி
ைன்தனப்பலவந்ைமாக ஆலிங்கனம் பசய்ைாலும் ைான் பிரியப்படுவைில்தல உண்பைற்கும் விளங்கும்
பைார்த்ைங்கள் யாவும் சமமாக இருந்ைாலும் சிலர் ஒவ்பவான்ேில் ைன் மனத்தைச் பசலுத்துவது
தபாலக்காமக் குதராை தலாபங்களில் ஈடுபடுவதும் இம்மனதமயாகும், அவற்ோல் மனிைன் வசப்படுத்ைப்
படுகிோன். அப்படி வசப்பட்ைைிலிருந்து விலகிப் பாவத்தை ஒழிப்பானாயின் தமாக்ஷத்தை அதைவான்.
மனச்சுத்ைிக்காகதவ (அகத்தூய்தமக்காகதவ) ைானம், தயாகம் யாத்ைிதர முைலியவற்தேச் பசய்கிோர்கள்.
ஞானம் என்னும் தூயநன்ன ீராலும் தவராக்கியம் என்னும் மண்ணினாலும் அஞ்ஞானம் என்னும்

இராகத்துதவஷம் முைலானவற்ோலும் மலத்தைச் சுத்ைி பசய்து தபாக்குவானாயின் அவதன
பிரமஞானியாகிோன்.
எவ்விைப் பிேவிதய எடுத்ைவர்களுக்கும் அஞ்ஞானத்ைாலும் பலவிை கர்மதைாஷத்ைினாலும் சம்சாரத்தைச்
சுகமாக அனுபவிப்பவர்கள், சுலபமாக தமாக்ஷமதைய அதநகம் தகாடிக் கிரந்ைங்களில் பசால்லியிருப்பதைச்
சுருக்கமாகச் பசால்லுகிதேன். அைாவது நான் என்னும் ைற்தபாைம் பகாள்வதை பபருந்துக்கமாகும் அதை
ஒழிப்பதை பபருஞ்சுகமுமாகும். பற்பல அரசர்கள் தமாக்ஷமதைந்ைிருக்கிோர்கள். கர்ப்பவாசஞ்
பசய்யும்தபாது உண்ைாகும் ஞானமும், பபண்கல்வியின் முடிவில் உண்ைாகும் ஞானமும் மயான
ஞானபுராணம் தகட்கும் சமயம் ஏற்படும் ஞானமும் ஒருவனுக்கு நீங்காைிருக்குதமயானால் அவன்
உலகசுகத்தை பவறுத்து தமாக்ஷ சுகத்தை அதைவைில் சந்தைகமில்தல. பிேவிதய எடுத்ைவன்
பபரிதயாரால் ஞாதனாபதைசம் பசய்யப்பபற்றும் விதன வசத்ைால் அதைக் கதைப்பிடியாமல் நல்வழியில்
பசல்லும்தபாது அலறுவான் தபால தமாக்ஷவழியிலிருந்து நீங்கி உலக வியாபாரங்களில் உழல்கிோன் ,
வாலிபத்ைில் புலன்கள் எல்லாம் நிரம்பப் பபருதமயினால்ைான் விருப்பத்தைத் பைரிவிக்கவும் பசய்து
முடிக்கவும் சக்ைியற்ேவனாகி, பற்கள் முதளக்கும்தபாது துன்புற்று பாவக்கிரகங்களால் பீடிக்கப்பட்டு

சாைாரண தநாய்கதளயும் பபரியைாக அனுபவித்து, மலமூத்ைிராைிகதளப் புசித்து பசிைரகம் அதைந்ை
காலங்களில் அன்னபானாைிகதளப் பபேமுடியாமல் வருந்ைி, பல வதகயிலும் துன்புறுவான் குமாரப்
பருவத்ைில் காதுகுத்துைலால் வருந்ைியும் வித்ைியாப்பியாசத்ைால் அடிபட்டு ைன் மனம் தபானபடி
பசல்லாமல் ைன் ைாய் ைந்தையால் ைிருத்ைப்பட்டும் துன்பம் அதைவான். யவுவன காலத்ைில் பிேன் கல்வி
பசல்வம் உருவம் முைலியவற்தேக் கண்டு பபாோதம பகாண்டும் ஒருவன் பசால்லிய
அற்பவார்த்தைகளுக்கும் மானத்ைால் தகாபங் பகாண்டும் பகற்காலத்ைில் பபாருள் தைட் கருைிவருந்ைியும்
இரவில் மன்மைாக் கினியால் ைகிக்கப்பட்டும் மாைர்களிைம் மனதைச் பசலுத்ைி பமய் மேந்து இந்ைிரிய
ஸ்கலிைம் பசய்து பகாண்டும், பலவனனாகியும்
ீ
மலமூத்ைிரங்களின் குழியாகியும், ைான்பிேந்ை இைமாகியும்
மற்றும் அசங்கிைங்கபளல்லாம் பபாைிந்து கிைக்கும் இைத்தை உதைதயாராகிய மங்தகயரிைம்
விருப்பங்பகாண்டு அைில் உழல்வதைதய பரமசுகம் என்று எண்ணுகிோன். துன்பங்களுக்பகல்லாம்
பிேப்பிைமாகவுள்ள மங்தகயரிைம் அணுவளவும் சுகமில்தல என்று முன்புபஞ்சசூதை என்பவள்

பசால்லியிருக்கிோள் புருஷன் பபண்களிைம் தவத்ை பிரியத்ைால் அவர்கள் பிரியும் காலத்ைில் மிகவும்
வருந்ைி யவுவன சுக்லத்தை அழித்து தைகம்குன்ேி மயிர்நதரத்து, சந்நிபந்ைங்கள் ைளர்ந்து, பற்கள் உைிர்ந்து
ஸ்ைிரீ புருஷர்களுக்கு பூர்வத்ைில் ஆவதலயுண்ைாக்கிய அங்கங்கள் பிரியமற்ேவனாகி கிழத்ைன்தமயால்
பந்து மித்ைிரர்கள் ஊழியர்கள் முைலாதனாரால் அவமைிக்கப்பட்டு மனம் வருந்துகிோன்.
இத்ைதகயதுன்பங்கதள அனுபவிக்கும் மனிை தைகத்தைக் கண்டு பவறுக்காை வதனவிை அதசைனன்
ஒருவனுமில்தல இளதமக் காலத்ைில் ைான் அேம், பபாருள் இன்பங்கதள நைத்ைி, தமாட்சத்ைிற்குரிய
உபாயத்தை தைடிக் பகாள்ள தவண்டுதமயன்ேி வதயாைிகத்ைில் ஒன்றுஞ் பசய்ய இயலாது.
42. பபண்களின் சுபாவமும், சுந்ைரியின் தசாைதனக் கதையும்
வியாச முனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! பஞ்சசூதை என்பவள் பபண்களின்
தைாஷத்தைப்பற்ேிச் பசால்லியிருக்கிோள் என்று பசான்ன ீர்கதள? அவள் பசான்னவற்தே விளக்கிக் கூே
தவண்டுகிதேன்! என்ோர். ஸனத்குமாரர் கூேலானார். வியாசதர! பபண்கதள தைாஷங்களுக்கு
இருப்பிைமாகவும் அற்ப புத்ைிதயக் பகாண்ைவர்களாகவும் இருக்கிோர்கள். முன்பு ஒரு சமயம் நாரை
முனிவருக்கும், விபசாரியான பஞ்சசூதை என்ே ஓர் அப்ஸரப் பபண்ணுக்கும் நைந்ை உதரயாைதலச்
பசால்லுகிதேன் தகளும். நாரைர் உலக சஞ்சாரம் பசய்து ைிரும்பும் தபாது பிரமனிைம் பிேந்ை பபண்ணான
பஞ்சசூதை என்பவதளச் சந்ைித்து பஞ்ச சூதைதய! என் மனத்ைில் ஒருபபரிய சந்தைகம் உண்டு. அதை
நீைான் பைளிவுபடுத்ை தவண்டும்! என்ோர். அைற்கு அவள், அது எனக்குத் பைரிந்ை விஷயமானால்

பசால்வைற்கு ஒரு ைதையுமில்தல! என்ோள். பஞ்சசூதைதய! உனக்குத் பைரியாை விஷயத்தைப் பற்ேி
நான் உன்தனக் தகட்கவில்தல. அழகிதய! பபண்களின் சுபாவத்தைப் பற்ேி நிச்சயமாக அேிய
விரும்புகிதேன்! என்ோர். பஞ்சசூதை நாரைதர தநாக்கி. நாரைதர! பபண்கதள ஒரு பபண்தண நிந்ைிப்பது
ைர்மமல்ல இந்ை விஷயம் ைங்களுக்குத் பைரிந்ைது ைான். அதைப்பற்ேி நீங்கள் என்தனக் தகட்பதும் ைருமம்

அல்ல! என்ோள். அைற்கு நாரைர் பபண்தண! உண்தமதயச் பசால்லுவது ஒரு தபாதும் ைவோகாது. பபாய்
பசான்னால் ைான் தைாஷம் உண்ைாகும்! என்ோர். பஞ்சசூதை பசான்னாள்.
நாரைதர! நற்குலத்ைில் பிேந்ைவர்களும் அழகிகளும் கணவர்களுைன் கூடியவர்களாக இருந்ைாலும்கூை
பபண்கள் உள்ளூேக் கட்டுப்பட்டு இருக்கமாட்ைார்கள். இவ்வுலகத்ைில் மங்தகயதரக் காட்டிலும்

பாவஜன்மங்கள் கிதையாது. என்பதை நீரு ம் அேிவரன்தோ?
ீ
கணவன் தவை சாஸ்ைிரங்கதள உணர்ந்து
பசல்வந்ைனாகவும் அழகிபயாருத்ைிக்கு சுவாைீ னனாக இருந்ைாலும் மங்தகயர்கள் அவதன அன்பு பாராட்டி
அதணக்காமல் சந்ைர்ப்பம் வாய்க்கும்தபாது பரபுருஷதர விரும்பிக் கூடுவார்கள். மாைர்களான எங்களுக்கு,
கணவனாக வாய்த்ைவன் தபரழகனாக இருந்ைாலும், பவட்கமின்ேிப் பிே ஆைவதரக் கள்ளத்ைனமாக கூடி
மகிழ விரும்பும் பபருந்துர்க்குணம் உண்டு அருகிருந்ைாலும் ைன்தன அன்தபாடு நைத்ைினாலும் கணவதன
விட்டு விட்டுத் ைான் விரும்பியவன் பைாதலவில் இருந்ைாலும் அவன் ைன்மீ து சிேிதும் அன்பு
பாராட்ைாமல் இருந்ைாலும் அந்ை அயலானிைத்ைிதலதய மனத்தைச் பசலுத்ைி மங்தகயர்கள் மகிழ்வார்கள்.
மாைர்கள் ஒரு தபாதும் பைிபக்ைியுைன் இருப்பைில்தல. ஆனால் ைங்கதள நாடிக் பகாஞ்சும் ஆைவர்
கிதைக்காதமயாலும் பலர் கண்டு அவமைிப்பார்கதள என்னும் பயத்ைாலும் சந்ைர்ப்பம் வாய்க்காதமயாலும்
பைிபக்ைி பசய்பவர்களாகத் தைாற்ேமளிப்பார்கள்! ைக்கவன் என்றும் ைகாைவன் என்றும் கிழவன் என்றும்
வாலிபன் என்றும் அழகன் என்றும் அவலட்சணமானவன் என்றும் மங்தகயர்கள் பார்க்கமாட்ைார்கள்,
கணவனாவதை மட்டும் ைிருப்ைிகரமாகக் பகாள்வார்கள். பயம் ைதய பசல்வம், உணவு ைாய் ைந்தையர்,
கணவன் இவர்களுக்குப் பயந்தும் கணவனுக்கு சுவாைீ னப்பை மாட்ைார்கள். நல்லகுல மங்தகயரும்
ஆதையாபரணங்கதள அணிந்து ைங்கள் மன விருப்பப்படிதய ைிரியும் ைாழ்ந்ை குலப்பபண்களுக்குச்
சமமாகதவ நைக்க விரும்புகிோர்கள். கணவன், அைிக அன்தபாடு நைத்ைி வருவானாயினும் கூனன், குருைன்,
பநாண்டி குரூபி முைலிய அன்னிய ஆைவதரதய ஆரணங்குகள் உள்ளூே விரும்புவதும் உண்டு மாைர்கள்
மனம் விரும்பாை ஆைவதன உலகத்ைில் இல்தல. பபண்கள் ைங்களுக்கு ஆைவர்கள் பநருங்கி
வராவிட்ைால் பகாள்ளப் பார்ப்பார்கள். ைங்கள் தமாக விருப்பத்ைிற்தகற்ே பிே ஆைவர் கிதைக்காைைாலும்
உற்ோர் உேவினர்கள் உணர்ந்ைால் ைண்டிப்பார்கதள என்ே பயத்ைாலுதம அவர்கள் பயந்ைவர்களாக

இருப்பார்கதளயன்ேிச் சத்ைியத்ைிற்குப் பயந்து நைப்பைில்தல. மங்தகயர்கள் மரத்ைின் இதலகதளப்
தபாலவும் கைலின் அதலகதளப் தபாலவும் அதலகிே மனமும், கைலில் ஆழந்தைப்தபாலவும்
கண்ைேியப்பைாை மன ஆழமும் பகாண்ைவர்கள் எத்ைதன விேகுகளாலும் ைிருப்ைியதையாை பநருப்தபப்
தபாலவும் எத்ைதன ஆற்று நீர்களாலும் ைிருப்ைியதையாை பபருங்கைதலப் தபாலவும் எத்ைதன
உயிர்களாலும் பூர்த்ைியதையாை யமபுரம் தபாலவும் எத்ைதன ஆைவதர அதைந்தும் அவர்கள் ைிருப்ைி
அதையமாட்ைார்கள். தைவ முனிவதர! மற்போரு இரகசியமும் உண்டு. அதையும் உமக்குச்
பசால்லுகிதேன். அழகான ஆைவதனக் கண்ை மங்தகயிைம் தமாகரசம் பபருக்பகடுக்கிேது. நீராடி. ஆதை
அணிமணிகள் புதனந்து அலங்காரமாகக் கண்பணைிதர பசல்லும் விை புருஷதனக் கண்ைதும் காரிதகக்கு
காமரசம் ைாதன பிரவாகிக்கிேது. இச்சித்ை பபாருள்கதள பயல்லாம் பகாடுப்பவனாயினும் ைன்

கணவனிைம் மனம் விரும்பி நிதலநிற்க மாட்ைார்கள் ஆதை, ஆபரணம், மலர், மணம், வாசதனத் ைிரவியம்
முைலியவற்தே அளவில் அைங்காமல் பகாடுத்ைாலும் ஆதச அைங்கக் பகாடுத்ைாம் காமத்ைில்
ைிருப்ைியதையமாட்ைார்கள். அந்ைகன், சமனன், மிருத்யு, பாைாளம் வைவாக்கினி, வானின் முதன விஷம்
கிருஷ்ண சர்ப்பம். பிரளயாக்கினி இவற்ேின் குரூரம் எல்லாம் மங்தகயரின் குரூரத்ைிற்கு ஈைாகமாட்ைா
பிரம தைவர் ஐம்பபரும் பூைங்கதளப் பதைத்ைதபாது பாவங்கள் யாதவயுஞ் தசர்த்தை பபண்கதளப்
பதைத்ைிருக்கிோர்! என்று பஞ்சசூதை நாரைருக்குச் பசான்னாள்.
இவ்வாறு ஸனத்குமாரர் கூேியதும், வியாசர் அவதர தநாக்கி, அேிஞதர! ஸனத்குமார முனிவதர!
மங்தகயர் மன்மைனால் பீடிக்கப்பட்டு மந்ை புத்ைிதய உதையவர்களாய் நீங்கள் பசான்ன

துர்நைத்தைகதளதய இயற்தகயாகக் பகாண்டுள்ளார்கள். அத்ைதகய மாைர்களிைம் எப்படி ரமிக்கிோர்கள்?
ஆண் பபண்களில் மன்மைதன பஜயித்ைவர்கள் ஒருவரும் இல்தல என்றும் பைரியவருகிேது!
மாைர்கதளத் ைிருமணம் பசய்து பகாள்ளும்தபாது என்தனாடு தசர்ந்து ைர்மங்கதள அனுஷ்டிக்க தவண்டும்,
என்று அக்கினி சாக்ஷியாகச்சத்ைியஞ் பசய்து பகாள்வதுங்கூை வணானதை
ீ
என்று நிதனக்கிதேன். பபண்கள்
சபலபுத்ைியுதையவர்கள் என்று தவைங்களில் கூேப்பட்டுள்ளது. அப்படியிருக்கும் தபாது ைிருமணத்ைின்
தபாது பைிவிரைா ைர்மத்தை அனுசரிக்கும்படிச் பசால்லுகிே மந்ைிரங்கள்யாவுதம உபசாரமாகத்

தைான்றுகின்ேன தவயன்ேி உண்தமபயன்று புலப்பைவில்தல. இது விஷயத்ைில் என்மனம் மிகவும்
சந்தைகம் அதைந்ைிருப்பைால், ைாங்கள் தகள்விப்பட்ை வதகயிதலதய விபரமாக இன்னுஞ் பசால்ல
தவண்டும் என்று தகட்ைார், அைற்கு ஸனத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
வியாச முனிவதர முன்பு அஷ்ைாவக்ரர் என்ே முனிவருக்கும் ைிஸா என்ே பபண்ணுக்கும் நைந்ை

உதரயாைதலச் பசால்லுகிதேன் தகளும். அஷ்ைாவக்ர முனிவர், வைான்ய முனிவர் என்பவதர கண்டு
அவருதைய மகளான பிரபா என்ே கன்னிப்பபண் குணவைியாகவும் பைிவிரதையாகவும் நல்ல
நைத்தையுதையவளாகவும் ரூபவைியாகவும் இருந்ைைால் அவதளத் ைனக்குத் ைிருமணம் பசய்து பகாடுக்க
தவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்கு வைான்யுமுனிவர் அஷ்ைவக்கிர முனிவதர தநாக்கி, நீ வைைிதசக்
கன்னிதயக் பகாண்டு வந்து மணஞ் பசய்து பகாள்ளும் என்ோர். அைற்கு அஷ்ைாவக்கிரா வைைிதசயில்
எங்கு பசன்று யாதரக்காண தவண்டும்? என்று தகட்ைார். அைற்கு வைான்யர் நீ இமயமதலதய அதைந்து
குதபரதலாகத்தைக் கைந்து சித்ை சாரணர் வசிக்கும் உருத்ைிர தலாகத்தையும் கைந்து பசன்ோல் நீர்
பகாண்ைதமகம் தபாலக் கருதமயாகவும் பசும் புற்கதளயுதையதுமான ஒரு வனத்தைக் காண்பாய்! அந்ை
வனத்ைில் பபருந்ைவத்ைினளாகவும் தபரழகியாகவும் ைீ øக்ஷயுதையவளாகவும் விளங்கும் ஒரு மங்தக
இருப்பாள். அவதள நீ அவசியம் பார்க்கதவண்டுவும் நீ அவதளப் பார்த்து விட்டுத் ைிரும்பி

வருவாயானால் என் பபண்தண நான் உனக்கு ைிருமணம் பசய்து பகாடுக்கத் ைதையில்தல நீ சத்ைியம்
ைவோமல் அவ்விைத்ைிற்குப்தபாய் வரதவண்டும் என்று கூேினார். அைற்கு அஷ்ைாவக்கிரர் அப்படிதய
நீங்கள் பசான்ன இவத்ைிற்குப் தபாய் அந்ைப் பபண்தணக் கண்டு தபசி விட்டு வருகிதேன் நீங்கள் மட்டும்
வாய்தம ைவோமல் உங்கள் பபண்தண எனக்குத் ைிருமணஞ் பசய்து பகாடுக்க தவண்டும் என்று கூேி
அங்கிருந்து புேப்பட்டுச் பசன்ோர். சித்ை சாரணர்கள் வசிக்கும் இமயமதலதய அவர் ைாண்டி எல்லாப்
பாபங்கதளயும் ஒழிக்கும் பாஹுைா என்ே நைிதயக்கண்டு விைிப்படி அைில் நீராடி அனுஷ்ைானங்கதள
முடித்து அன்று அங்கு ைங்கி மறுநாள் உையத்ைில் அங்தகதய நீராடி, உத்ருைிராணி கூபத்ைில் மூழ்கி
அங்பகாரு நாள் இருந்து மறுநாள் தகலாயத்தை தநாக்கிப் தபானார். அப்தபாது யக்ஷர் வசிக்கும்
ைீரத்தையுதைய மந்ைாகினியாற்ேில் அவர் நீராடி அைன் கதரயில் அனுஷ்ைானஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ைார்.
அப்தபாது அங்கிருந்ை யக்ஷர்கள் அவதர தநாக்கி மாைவதர! எங்கள் ைதலவனான குதபரன் உம்தமக்
காண இங்கு வருவைால் நீங்கள் இங்தகதய சிேிது தநரம் இருக்க தவண்டும் என்று பசால்ல அவர்
அவ்வாதே இருந்ைார்.
குதபரன் அவ்விைம் வந்து அஷ்ைாவக்கிர முனிவதரவிைிப் படிப் பூசித்து, சுவாமி! ைங்கள் என்
பட்ைணத்ைிற்கு வந்து என்னால் பசய்யப்படும் பூதஜதய ஏற்க தவண்டும் என்று தவண்டினான். அைற்கு
இணங்கிய அஷ்ைாவக்கிரர் அவதனாடு பசன்று குதபரப் பட்ைணமான அழகாபுரிதய அதைந்ைார். அங்கு
குதபரன், அம்முனிவதர அர்க்ய பாத்யாங்களால் உபசரித்து, ைிவ்விய ஆசனம் முைலியன உைவி
மதுவர்க்கங்கதளக் பகாடுத்து உபசரித்ைான், பிேகு அவன் ஞானிதய! என்னிைமிருக்கும் அப்ஸர
மங்தகயதர நாட்டியஞ் பசய்ய உத்ைரவு பகாடுத்ைால் நடிக்கச் பசய்கிதேன். நீங்களும்

மகிழ்ச்சியதையலாம் என்ோன். முனிவரும் இணங்கினார். அைனால் கிருைாசி, மிஸ்ரதகசி, ஊர்வசி, ரம்தப.
முைலாக அப்சரமங்தகயர் வணா
ீ
தவணு மிருைங்கம் முைலிய வாத்ைியங்கதளாடும் பாைல்கதளாடும்
நைனமாடினார்கள். அந்ை ஆனந்ைத்ைிதலதய தைவவருஷம் ஒன்று கழிந்ைது. அதை உணர்ந்ைதும் குதபரன்
கும்பிட்ைவனாய் எவ்வளவு காலங் கழிந்ைது? இனி நான் என்ன பசய்யத்ைகும்? என்று தகட்ைான்.
அஷ்ைாவக்கிர முனிவர் குதபரதன தநாக்கி நான் உன்னால் சிேப்பாகப் பூஜிக்கப் பபற்று பபரும் மகிழ்ச்சி
அதைந்தைன் இனி என் விருப்பப்படி நான் பசல்ல விதையளிக்க தவண்டும் என்று கூேி விதைபபற்று
அங்கிருந்து வைைிதச தநாக்கிப் புேப்பட்டு தகலாயம், மந்ைரம் தஹமம் ஹரபர்வைம் முைலான புனிை
மதலகதளப் பார்த்து மகிழ்ச்சியதைந்து சாஷ்ைாங்கமாக வணங்கி விட்டு தமலும் பசன்று சம்மாயும்
மதனாரம்மியமாகவும் புண்ணிய பூமியாகவும் விளங்கும் ஒரு வனத்தைக்கண்ைார்.

இயற்தக வளங்பகாழிக்கும் அந்ை வனத்ைில் அவர் ஓர் ஆசிரமத்தையும் கண்ைார். அந்ை ஆசிரமத்ைில்
சந்ைிரமண்ைலத்தைப் தபாலப் பிரகாசமாயும் தவரத்ைால், தூண்களும் தவடூரியத்ைால் ைிண்தணகளும்
சந்ைிரகாந்ைத்ைால் இதழத்ை சுவர்களும் நிதலக்கண்ணாடிகள் பைிக்கப் பபற்ே அதேகளும்
பபாற்கலசங்களும் ஸ்படிகச் சாளரங்களும் முத்துச்சரத்ைிதரகளும் தைவர்கள் சஞ்சரிக்கும் விமானங்களும்

முத்துத்தைாரணங்களும் பகாண்ை ஒரு வடு
ீ பைன்பட்ைது. அைன் வாசற் படிதய அஷ்ைாவக்கிர முனிவர்
அதைந்து நான் எப்படி அைனுள்தள நுதழதவன்? என்தன அைிைி என்று உபசரிப்பவர்கள் யார்? என்று
எண்ணிக் பகாண்டிருந்ைார். அப்தபாது பல விை ஆபரணங்களால் அலங்கரிப்பட்ை ஏழு கன்னியர்கள்
உள்தளயிருந்து பவளிதய வந்ைார்கள். அவர்கள் ஒவ்பவாருத்ைியும் சமமான அழகும் ஆபரணங்களும்
இளதமயும் ரைிதைவி தபான்ே வடிவம் பகாண்ைவர்களாகத் ைிகழ்ந்ைார்கள். அவர்கள் முனிவதர தககூப்பி
வணங்கி சுவாமி! ைாங்கள் எங்கள் இல்லத்ைிற்கு வரதவண்டும் என்று தவண்டினார்கள். பபாற்பகாடி

தபான்ே அப்தபரழகிகளின் வணாகானம்
ீ
தபான்ே குரல் ஒலிதய முனிவர் தகட்டு மனங்குளிர்ந்து அவர்கள்
ைம்தம அதழத்ைைற்காக மகிழ்ந்து ஆச்சரியத்துைன் உள்தள பசன்ோர். அங்கு ஒரு சப்ரகூை மஞ்சத்ைின்
மீ து ஒரு கன்னிதக உட்கார்ந்ைிருந்ைாள். அவள் மாசுமருவற்ே ஆதை புதனந்து அணிமணிகள் அதனத்தும்
பூண்டு ைிவ்வியமான தபரழகுைன் மின்னற்பகாடி தபால விளங்கினாள். அவள் முனிவதரக் கண்ைதும்
எழுந்து வந்து வணங்கினாள், அவதள முனிவர் வாழ்த்ைினார். அந்ைக் கன்னிதக அவருக்குத் ைிவ்விய
இருக்தக ைந்து அமர்ந்ைிருக்கச் பசய்ைாள்.
அப்தபாது அஷ்ைாவக்கிரர் அந்ை எட்டு கன்னிதககதளயும் பார்த்து, பபண்கதள! நான் சிரமபரிகாரம் பசய்து
பகாள்ள தவண்டும். ஆதகயால் உங்களில் மனஞ்சலியாைவள் யாதரா அத்ைதகய ஒருத்ைி மட்டும் சிேிது
தநரம் என்னிைம் பணிவிதை பசய்வைற்காக இங்கு இருக்கலாம். மற்ேவர்கள் அந்ைப்புரத்ைிற்குச்
பசல்லலாம்! என்ோர். அதைக் தகட்ைதும் வனிதையர்களில் எழுவர் அஷ்ைாவக்கிரதர கும்பிட்டு விட்டு
அந்ைப்புரத்ைிற்குச் பசன்ோர்கள். முனிவர் அங்கு ஒரு பஞ்சதணயில் படுத்துக் பகாண்ைார். அருகிருந்ை
கன்னிதக மனஞ்சலிப்பில்லாமல் பலவிைமாகவும் அவதர உபசரித்ைாள். அப்தபாது முனிவர் ைமக்குப்
பணிவிதை பசய்பவதள தநாக்கி, பபண்தண! இராக்காலம் வந்து விட்ைது. இனி நானும் தூங்க தவண்டும்.
ஆதகயால் நீ தவறு ஒரு படுக்தகயில் படுத்து உேங்கு! என்ோர். கன்னிதகயும் அப்படிதய ஆகட்டும்!
என்று பசால்லிவிட்டு பசன்று மற்போரு படுக்தகயில் படுத்ைாள். சிேிது தநரதமபடுத்ை அம்மங்தகக்கு
தூக்கம் வரவில்தல. குளிர்கிேதை என்ே பபாய்க் காரணங்காட்டி அஷ்ைாவக்கிரரின் படுக்தகதய அதைந்து
ஒரு பக்கமாகப் படுத்துக் பகாண்டு, சுவாமி என் அருகில் வாரும் எனக்குக் குளிர்கிேது! என்று பசால்லி
அவதரத் ைன் இருதககளாலும் இறுகத் ைழுவி ஆலிங்கனம் பசய்து பகாண்ைாள். முனிவதரா மரம்

தபாலவும் கல்தலப்தபாலவும் சலனமற்ே மனமுதையவராக இருந்ைார். அந்ைக் கட்டிளம் பபண்தணா அவர்
மனங்கலங்காதமயால் துக்கப்பட்டு பாணங்களால் காமாவஸ்தைப் பட்டு அந்ைதணாத்ைமதர! ஆண்கதள
விைப்பபண்கதள காம விஷயத்ைில் தைரியசாலிகள் என்பார்கள். நீங்கள் என் விஷயத்ைில் ையவு
பசய்யாமல் இருப்பைற்குக் காரணம் என்ன? நானாகதவ உம்மிைம் வந்தைனாதகயால் என்தன
மனவிருப்பத்தைாடுக் கட்டியதணத்து மகிழ்ந்து என்தனயும் மகிழ்விக்க தவண்டும்! பற்பல ஆண்டுகள்
உைல் வருந்ைித் ைவஞ் பசய்து அதைய தவண்டிய சுவர்க்கதலாக சுகத்தைபயல்லாம் நான் இப்தபாதை
உமக்குத் ைருதவன்! இைனால் உம்முதைய ைவக்குதேய மாட்ைாது என்தனத் ைிருப்ைி பசய்வரானால்
ீ
எல்லா விைமான சுகங்தளயும் ைங்கு ைதையில்லாமல் நீர் அதையலாம். என் வ ீட்தையும்

பசல்வவளத்தையும் பாரும் நீதர இவற்றுக்பகல்லாம் எஜமானராவர்!
ீ இங்குள்ள மரங்களின் அமிர்ைமயமான
பழங்கதளச் சாப்பிட்டு ரமண ீயமான வாவி கூப ைைாகங்களில் விதளயாடி நானும் என் தைாழிகளுஞ்
பசய்யும் வணாகானத்ைால்
ீ
களித்ைிருக்கலாம்! மங்தகயர் மன்மைவாதையதைந்து, அைனால் ைாங்களாகதவ
வலிய வந்து ஆைவதர தவண்டிக் கூடி மகிழ்ந்ைால் ஆதசப்பட்டு வந்ை மங்தக ஒருத்ைி ைரும் சுகத்தை
விைச் சிேந்ை சுகம் தவறு எதுவுதம இல்தல! இதக நீர் இழந்து விை தவண்ைாம்! என்று பலவாறும் ஆதச
பமாழிகள் பகாட்டினாள். ஆனால் அஷ்ைாவக்கிர முனிவதரா, சுந்ைரிதய பிேன் மதனவியதர நான்
தகயாலும் பைாை மாட்தைன் தமலும் நான் ைிருமணஞ் பசய்து பகாள்ள விரும்பியிருக்கிதேன்.. புத்ைிரப்
தபற்தேக் கருைிதய பபண் கலவி பசய்யத்ைகும் என்று அே நூல்கள் கூறுகின்ேன ஆதகயால் நான்
ைிருமணஞ் பசய்து பகாண்டு நல்ல பிள்தளகதளப் பபற்று உயர் பைவிதய அதையப் தபாகிதேன். இந்ை
நியாயத்தைச் சத்ைியம் என்று உணர்ந்து உனக்கு என்னிைம் உண்ைான ஆதசதய விட்டுவிடு! என்ோர்.
ஓ! மாமுனிவதர வாயு, வருணன் அக்கினி என்ே மூவருதம ஒன்ோகத் ைிரண்டு வந்து பைிவிரைா
ைர்மத்தைப் பாராட்ை தவண்டும் என்று பசான்ன தபாைிலுங் கூை மாைர்கள் மன்மைா வஸ்தைதய
விட்டுவிை மாட்ைார்கள். அவர்கள் என்றும் காம தபாகத்ைிதலதய விருப்பங் பகாண்ைவர்கள். பபண்களில்
பைிவிரதையாகக் காணப்படுபவள் ஆயிரத்ைில் ஒருத்ைியும் உண்தமயில் மனம் பமாழி பமய்களாலும்

பிேபுருஷதரக் கலவாை உத்ைமிதயா லக்ஷத்ைில் ஒருத்ைியும் கிதைப்பது அபூர்வம். பபண்கள் காம இச்தச
பகாள்ளும்தபாது, ைங்கள் ைாய்வழி, ைந்தைவழி பபற்தோரின் கவுரவம் சதகாைரனுதைய கண்ணியம்
கணவனுதைய நல்பலாழுக்கம், ஆசாரம் இவற்தே மைிக்க தவண்டும் என்று கூைப் பபாருட்படுத்ைாமல்
ஆற்று பவள்ளம் ஓடும்தபாது கதரதய இடித்துச் பசல்வதைப் தபாலத் ைங்கள் குலாசாரம்
முைலானவற்தேபயல்லாம் பகடுத்து விடுவார்கள். உலகத்ைிலுள்ள தைாஷங்கதளபயல்லாம் தசர்த்துப்
பபண் உருவமாகச் பசய்ை பிரமதைவர் அவர்களுக்குரிய தைாஷத்தைச் சாமானியமாகச்

பசால்லியிருக்கிோர்! என்ோள் கட்ைழகி. பபண்தண! நான் பசய்ய தவண்டுவது என்ன? நீ எதை
விரும்புகிோய்? என்று அஷ்ைாவக்கிர முனிவர் தகட்ைார் அைற்கு அந்ைச் சுந்ைரி நீங்கள் என்தனாடு கூடிச்
சிேிது காலம் சுகம் அனுபவிக்க தவண்டும்! என்ோள்.
அப்படிதய ஆகுக! என்ே அந்ை முனிவர், அவதளத் ைம் ஞானக் கண்களால் கண்டு, விருத்தையாகி
ஒவ்தவாரவயவங்களும் கண்களுக்கு ரமிக்காைனவாகி விளங்குவைால் இவள் இந்ை வட்டிற்குத்
ீ
ைதலவியாகவும், சாபத்ைினால் இத்ைதகய உருவத்தையும் பபற்ேிருக்கிோள்! என்று கருைினார். எனதவ
அந்ைச் சுந்ைரிக்கு இத்ைதகய சாபம் வந்ை காரணத்தை அேியதவண்டும் என்று ஞான ைிருஷ்டினால்

தநாக்கினார். அப்தபாது சந்ைியா காலம்தநரம் வந்ைது உைதன கன்னிதக அவதர தநாக்கி, முனிவதர!
சந்ைியா காலம் வந்துவிட்ைது அனுஷ்ைானத்ைிற்கு எழுந்ைிருக்க தவண்டும் என்று கூேினாள். அப்தபாது
முனிவர் எனக்கு ஸ்நானஜலம் தவண்டும்! என்ோர் உைதன சுந்ைரி விதரந்து பசன்று ஒரு துண்டு
வஸ்ைிரமும் ைிவ்வியமான தைலமுங்பகாண்டு வந்து, அவர் உத்ைிரவு பபற்று அவரது உைம்பு
முழுவதையும் பைாட்டு எண்தணத் தைய்த்துக் தைலமிட்ைாள். பிேகு அவதர குளியலதேக்கு அதழத்துச்
பசன்ோள். அங்கு உட்கார்ந்து நீராடுவைற்காக அதமக்கப்பட்டிருந்ை இரத்ைின மயமான பீைத்ைில் முனிவதர
அவள் உட்கார தவத்து அவதரக் குளிப்பாட்டினாள். பிேகு சந்ைியாவந்ைனாைிக் கிரிதயகள் முடிந்ைதும்
அவள் முனிவதரத் ைன் சதமயலதேக்கு அதழத்துச் பசன்று அமிர்ைமயமான அறுசுதவயுணதவச்
சாப்பிை தவத்ைாள். உைல் முழுவதும் நன்ோக எண்பணய் தைய்க்கப் பபற்று நன்ோக நீராடி அைன் பிேகு
சூைான தசாற்தேச் சாப்பிட்ைைால் அசைிைட்டி முனிவர் பஞ்சதணயில் படுத்ைார். சந்ைிரகாந்ைி

வசிக்பகாண்டிருந்ை
ீ
அன்ேிரவு முழுவதும் அவருக்குத் பைரியாமதல கழிந்ைது. மறுநாள் விடியற்காதலயில்
விழித்துக் பகாண்டு இரவு கழிந்ைைற்காக வியப்புற்று அந்ை மங்தகதய தநாக்கி, நான் என்ன பசய்ய
தவண்டும்? என்று தகட்ைார். அவருக்கு சுந்ைரி முதேப்படி அன்ன பானங்கதள வழங்கினாள். முனிவர்
உணவருந்ைி பகற்பபாழுதைக் கழித்ைார். அஷ்ைாவக்கிர முனிவர் அனுஷ்ைானம் முைலானவற்தே
முடித்துக்பகாண்ைதும் படுத்து உேங்கலாம் என்ே சுந்ைரி பசான்னாள். அவ்வாதே அவர் படுக்தகயில்
படுத்ைிருக்கும் தபாது அவரருதக சுந்ைரி ைன் படுக்தகதய தவத்துக் பகாண்ைாள். அப்படி அருதக
படுத்ைவதள தநாக்கி, முனிவர் சுந்ைரிதய! நான் என் மனைால் பிேபபண்கதள ஒருதபாதும்
சிந்ைிப்பைில்தல. ஆதகயால் நீ தவறு இைத்ைில் படுத்துக்பகாள்! என்று பசால்லி, அவதள அங்கிருந்து
அகலும்படிச் பசய்ைார். அவதளா என்தனப் பிே பபண் என்று கருை தவண்ைாம். நான் யாருக்கும்

சுைந்ைரியல்ல! என்தனக்கூடி கலப்பைால் உமக்குத் ைர்ம நாசம் விதளந்து விைாது! என்தன உமக்குச்
பசாந்ைமாகதவ கருைலாம் என்ோள். அைற்கு அவர், பபண்தண! ஒருதபாதும் பபண்ணானவள் சுைந்ைரியாக
இருக்க மாட்ைாள் என்ே பிரம்மாதவ பசால்லியிருக்கிோர்! என்ோர்.
ஐயா! என்தன மன்மைனின் தமாக பநருப்பு வாட்டுவைால் நான் உம்முதைய பத்ைினியாக இருக்க
விரும்புகிதேன்! அைற்காக உமது காலடியில் சரணாகைியதைகிதேன் என்தன பிேன் மகளிர் என்று
கருைினால் என்தனக் கல்யாணம் பசய்து பகாண்டு கூைல் இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம். இைனால்
ஒருதபாதும் தைாஷம் விதளந்து விைாது சுைந்ைரியாக நான் இருப்பைால் என்தனச் தசர்வைால் உண்ைாகும்
தைாஷம் எனக்தக சாருதமயன்ேி, உம்தம ஒருதபாதும் சாராது, இப்படிபயல்லாம் தவண்டிக் பகஞ்சும்

என்தன ஆைரிக்காமல் விட்டு விட்ைால் அைனால் உமக்குப் பபருந்தைாஷம் சித்ைிக்கும்! என்ோள் சுந்ைரி.
பபண்தண! நீ பிே ஆைவதனப் பலவந்ைம் பசய்து உன் காம இச்தசக்கு என்தன இணங்க தவப்பைால்
மூளும் பாவம் என்தனச் தசருதமயன்ேி உன்தனச் சாராது. ஆதகயால் நான் உன்தனாடு கூடி மகிழ
மாட்தைன். தமலும் பபண்கள் குழந்தைப் பருவம், சிறுமி பருவம், இளதம முதுதம முைலான எந்ைப்
பருவங்களிலும் சுவாைீ னமுதையவர்களல்ல, அப்படியிருக்க நீ சுவாைீனமுதையவள் என்று பசால்வது
எப்படி? என்ோர் அஷ்ைாவக்கிர முனிவர் நான் கன்னிப் பருவத்ைில் இருந்து பிரமசரிய விரைத்தை

அனுஷ்டிக்கிதேன். ஆதகயால் என்தனப் பிேன் மதனவி என்று கருைாமல் என்தனத் ைிருமணஞ் பசய்து
பகாள்ளும் என்ோள் சுந்ைரி. அைற்கு முனிவர் பபண்தண! நான் கல்யாணஞ் பசய்து பகாள்ள முயன்ேைால்
ஏற்பட்ை ைதைதய நீக்கிக் பகாள்ளதவ இங்கு வந்தைன். இங்தகா நீ உன்தன மணந்து பகாள்ளச்
பசால்கிோய் நாதனா தவபோரு பபண்தண விரும்பியிருக்கிதேன். அவள் ைந்தைதயா என்தன
அனுப்பியைாதலதய நான் இங்தக வந்தைன் இைனால் நம் இருவர் மன விருப்பமும் நிதேதவறுவைாக
இல்தல! என்று பசான்னார். பிேகு இவள் இவ்வளவு ரூபவைியாக இருந்தும் ஆபரணம் ஆதைகள்,

முைலியவற்ேில் குதேவற்ேிருந்தும் நீ இவள் உருவம். பங்கப்பட்டிருப்பைற்குக் காரணம் பைரியவில்தல.
அப்படிதய நான் இவதளக் கல்யாணஞ்பசய்து பகாண்ைாலும் என் பிரமசரிய விரைத்ைிற்கு
குதேவில்லாமல் சாைித்துக் பகாள்ள தவண்டும்! என்று ைமக்குள்தளதய தயாசித்து ைீர்மானித்துக்
பகாண்ைார்.
இவ்வாறு ஸனத்குமாரர் கதை பசால்லும்தபாது வியாச மகரிஷி அவதர தநாக்கி மாைவதர! அஷ்ைாவக்கிர
முனிவர் கடுந்ை பசியாகவும் சாபங்பகாடுக்கச் சக்ைியுள்ளவராகவும் இருந்தும் ஏன் சாபங் பகாடுக்காமல்
இருந்ைார்? என்று தகட்ைார் ஸனத்குமாரர் கூேலானார். அஷ்ைாவக்கிர முனிவர் பநடுதநரம் தயாசித்து

விட்டு அந்ைச் சுந்ைரிதய தநாக்கி பபண்தண! உன் தைகத்ைில் இத்ைதகய குரூரமான கிழத்ைனம் வந்ை
காரணம் என்ன என்பதை சத்ைியமாகச் பசால்! என்ோர், அைற்கு அவள் கூேினாள்.
ஓ ஜிதைந்ைிரியா! இப்பூமிதைவியும் ஆகாயவாணியும் அேிய நான் உண்தமதயச் பசால்லுகிதேன், சுவாமி!
என்தன உத்ைிரைிக்கு ஸ்ைிரீ என்று அேிந்துபகாள்ளும் மிருகங்கள் பேதவகள் முைலியதவகளுக்தக
ஆதை உேவினர் பிரியமிருக்கும் தபாது மனிை உைம்பு பகாண்ைவர்களுக்கு அந்ை இச்தச இருப்பைில்
சந்தைகம் ஏன்? ஸ்ைிரீயின் சாபல்யம் இத்ைதகயது! உம்முதைய பிரமசரிய உண்தமதய தசாைிக்கதவ
இவ்விைமாகச் பசய்தைன். எங்களுதைய சிங்காரச் தசஷ்தைகள் காைற் குறும்புகதளபயல்லாம் கண்டும்
மனம் சலனப்பைாை உம் புலனைக்கத்தைக் கண்டு இந்ைிராைி தைவர்கள், உவந்து எல்லா உலகங்களிலும்
ைதையின்ேிப் தபாக்கு வரவு பசய்யத்ைக்கச் சுைந்ைரத்தையும் ஆற்ேதலயும் உமக்கு பகாடுக்கச் சித்ைமாக
இருக்கிோர்கள். ைிருமணம் பசய்து பகாள்ள தகட்டீதரா, அவதர பபண் சுபாவம் இத்ைதகயது என்று நீர்
அேிந்து பகாள்ளச் பசய்வைற்காகதவ வைைிக்குப் பபண்களான எங்களிைம் உம்தம அனுப்பி
தவத்ைிருக்கிோர். எங்களால் சலனப்படுத்ை முடியாை உம் மன வலிதமதய கண்டு மகிழ்ந்தைாம். நீர்
நலமான வழிதயக் கைந்து பசன்று, அந்ைக் கன்னிதகதய மணந்து நல்லபுத்ைிரதனப் பபேப் தபாகிேீர் ! நீர்
சத்ைியமாக வினவியைால் இத்ைதகய இரகசியங்கதள நான் உமக்குப் தபாைித்தைன். இன்னும் என்ன தகட்க
தவண்டுதமா தகட்கலாம்! என்ோள் சுந்ைரி.
அஷ்ைாவக்கிரர் அவதள வணங்கி, உத்ைிரைிக்காகிய மங்தகதய! இனி நான் உன்தனக் தகட்க தவண்டியது
ஒன்றுமில்தல என்று பசால்லிவிட்டு அவளிைம் விதைபபற்றுக் பகாண்டும் ைம் பசாந்ை நாட்டிற்குத்

ைிரும்பிவந்து இதளப்பாேித் ைன் உற்ோர் உேவினர்கதள வழிபட்டு வைான்ய முனிவரிைம் பசன்ோர்.
அவதரக் கண்ைதும் வைான்ய முனிவர் நான் பசான்ன இைத்ைிற்குப் தபாய் வந்ைாயா ? என்று தகட்ைார்.
அைற்கு அஷ்ைாவக்கிரர் வைான்யதர! நீ பசான்னவாறு கந்ைமாைனம் கைந்து, உத்ைிரைிக்கிலுள்ள
நந்ைவனத்ைில் வசிக்கும் நங்தகதயக் கண்டு உதரயாடி விட்டு அவள் உத்ைரதவப் பபற்தே உம்மிைம்
ைிரும்பி வந்ைிருக்கிதேன்! என்ோர். வைான்யர் மகிழ்ந்து ஓ புலனைக்கம் மிகுந்ை சத்ைியவாதன! நல்ல
லக்கினத்ைில் என் கன்னிதகதய ைிருமணம் பசய்து பகாண்டு மகிழ்வாயாக! என்ோர் அைிசுந்ைரியான
அவர் பபண்தண அஷ்ைாவக்கிரர் ைிருமணஞ் பசய்து பகாண்டு மகிழ்ந்ைிருந்ைார். ஆதகயால் வியாஸ
முனிவதர பபண்களின் சுபாவதம இத்ைதகயது ைான் இலட்சத்ைில் ஒருத்ைிதய பைிவிரதையாக இருக்கக்
கூடும். அத்ைதகய ஒருத்ைியின் பபயதர நிதனத்ைவுைதனதய எல்லாப் பாவங்களும் ஒழியும்

அஷ்ைாவக்கிரதரப் தபான்ே ஆைவர்கள் அகப்படுவதும் துர்லபம் ஆதகயால் இந்ை மகாத்மியத்தைப்
படித்ைாலும் தகட்ைாலும் எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்து பபண்களாயின் பைிவிரதைகளாகவும்
ஆண்களாயின் புலனைக்கம் மிகுந்ைவர்களாகவும் வாழ்வார்கள்!
43. அருந்ைைியின் கற்பியல்பு

வியாசதர! முன்பபாரு சமயம் வசிஷ்ை முனிவரின் மதனவியான அருந்ைைி பபண்களின் இயல்தபப்
பற்ேிக் கூேியதையும் நான் பசால்கிதேன். ஒரு காலத்ைில் இந்ைிரன், சூரியன், அக்கினி, தைவன் ஆகிய
மூவரும். நம்தமப் பூவுலகில் விதசஷமாகப் பூஜிப்பைற்கு நான்குவதக ஆசிரமங்களில் இல்லேதம
(கிரகஸ்ைாசிரமதம) சிேந்ைது. இல்லேத்ைிற்கு மதனவியாவள் குணவைியாகவும் பைிவிரதையாகவும்
இருக்க தவண்டும். அந்ைணர் மற்ே மூன்று வருணத்ைார்களால் பூஜிக்கப்படுவதுதபால நாம் மூவரும்
இல்லேத்தைாரால் பூஜிக்கப்படுகிதோம். நம்தமப் பூஜிப்பைால் மும்மூர்த்ைிகதளயும் பூஜித்ை பயதன

இல்லேவாசிகள் பபறுவார்கள். அைனால் இகதலாக சுகத்தையும் பரதலாக சுகத்தையும் அதைவார்கள்,
பபண்களிைம் பபாய், பாசாங்கு, சாகசம், மாதய, மூர்க்கத்ைனம். உதலாபம் ஆசாரக் குதேவு ைதயயின்தம
முைலிய ைீக்குணங்கள் இயல்பாகதவ இருந்ைாலும் அவற்தே ஒழித்ை நல்ல பபண்மணிகளும் இல்லே
ைர்மத்தைச் சரியாக நைத்ைிய பிராமணர் முைலான நாற்குலத்ைினரும் முதேப்படி அரசு பசலுத்ைிய
மன்னர்களும் தைவர்களுக்கு ஒப்பானவர்கள்! என்று சிந்ைித்ைார்கள். பிேகு அம்மூவரும் மாைர்களின்
பைிவிரதைத் ைன்தமதயப் பரிதசாைிக்க எண்ணினார்கள். முைலாவைாக வசிட்ை முனிவரின் பத்ைினியான
அருந்ைைி தைவியிைம் பசன்ோர்கள்.
கணவதனதய பைய்வமாகப் பாவித்ைிருக்கும் அருந்ைைி ைண்ண ீர் பகாண்டுவர குைத்தை எடுத்துச் பசல்லும்
வழியில் அவதள எைிரில் கண்டு. அக்கினி, சூரியன், இந்ைிரன் ஆகிய மூவரும் நின்ோர்கள். அவர்கதளத்
தைவர்கள் என்று அேிந்ை அருந்ைைி அவர்களுக்கு மரியாதை பசய்து, நீங்கள் இங்கு என்தன நாடி வந்ை
காரணம் என்ன? என்று தகட்ைாள். அைற்கு அவர்கள் மூவரும் நாங்கள் உன்தன ஒன்று தகட்கதவ
வந்ைிருக்கிதோம் என்ோர்கள். அைற்கு அவள் தைவர்கதள நீங்கள் தகட்குப்தபாகும் தகள்விக்குரிய
பைிதலயும் பபண்களின் இயல்தபயும் என் வட்டுக்கு
ீ
ஜலம் பகாண்டு தவத்ை பிேகு நாதன பசால்கிதேன் ,
நீங்கள் எனது பர்ணகசாதலயில் இருந்து வழிநைந்ை கதளப்தப அகற்ேிக் பகாள்ளுங்கள்! என்ோள். அைற்கு
தைவர்கள், நீ ஜலபமடுக்கப் தபாகதவண்ைாம். நாங்கள் அந்ைக் குைத்தை இங்தகதய நிரப்பி விடுகிதோம்.
எங்கள் தகள்விக்குப் பைில் ைந்து எங்கதள விதரவில் அனுப்ப தவண்டும், என்ோர்கள். அருந்ைைியும்
ஒப்புக்பகாண்ைாள். அவர்களில்,
இந்ைிரன் பிேவியினால் பிராமனனிைம் எனக்குப் பயமில்லாைதும், ைவம் பிரமசரியம் அக்னிதஹாத்ர
அனுஷ்ைானங்களால், என் பைவிதய ஒருவன் அதைவதும் சத்ைியமாக இருந்ைால் அந்ைச் சத்ைியத்ைால்
இந்ைக் கும்பம் காற்பங்கு ஜலம் நிரம்பக் கைவது! என்ோன். அக்கினிதயா, யாகம் பிதுர்சிரர்த்ைம்
இவற்தேவிை அைிைிதய வழிபட்டு அன்னமளிப்பைில் நான் ைிருப்ைி அதைவது சத்ைியமானால் அைனால்
இந்ைக்குைம் இன்னுபமாரு காற்பங்கு ஜலம் நிரம்பக் கைவது! என்ோன். சூரியதனா, நாள்தைாறும் என்
உையத்ைில் மந்தைஹர்ன என்று ராக்ஷைதர தவைியர் பசய்யும் அர்க்யபிரைான்யமாகிய பிரமாஸ்ைிரம்
நீக்குவது சத்ைியமானால் இன்னும் காற்பங்கு ஜலம் நிரம்பக் கைவது என்ோன். அவற்தேக் கண்ை
அருந்ைைிதயா இரகசிய ஸ்ைானமும் இைர புருஷ சம்பாஷதணயும் கிதைக்கும் வதரயில் ைான் பபண்கள்
பைிவிரதைகளாக இருக்கிோர்கள் ஆதகயால் மங்தகயதர அைிகக் கவனமாக காக்க தவண்டும். இது

சத்ைியமானால் இைனால் இன்னும் காற்பங்கு ஜலம் நிரம்பிப் பூர்ணகும்பமாகக் கைவது! என்ோள். அவர்கள்
பசால்லியபடிதய குைம் சிேிது சிேிைாக முழுவதும் நிரம்பியது. அதைக் கண்ை தைவர்கள் அருந்ைைிதய
தநாக்கி, பைிவிரைா சிதரான்மணிதய! பபண்களின் மதனாபாவம் எப்படி என்பதைப் பரிதசாைிக்கதவ நாங்கள்
வந்தைாம். இனி நாங்கள் பசல்கிதோம் மங்தகயரிதலயும் உத்ைமர் மத்ைிமர் அைிமர் என மூவதகயினராக
இருக்கிோர்கள்! என்று பசால்லிவிட்டுத் ைங்கள் இருக்தககளுக்குச் பசன்ோர்கள்
வியாசதர! இனி அருந்ைைியின் சரிைத்தையும் ைிருமண காலத்ைில் அருந்ைைி பார்க்கும் காரணத்தையும்
அருந்ைைிதயப் பார்ப்பைால் வரும் பயதனயும் உமக்குச் பசால்லுகிதேன். முன்பு ஒரு காலத்ைில்
அக்கனிதைவன் சப்ைரிஷிகளின் மதனவியரின் மீ து தமாகங்பகாண்ைான். அந்ை தமாகத்ைால்

அம்மங்தகயதர எப்படி அனுபவிப்பது என்று தமாகாக்கினியால் ைகிக்கப்பட்டு மிகவும் வாடினான். அதை
உணர்ந்து பகாண்ை அவன் மதனவி ஸ்வாஹாதைவி ைன் கற்பின் சக்ைியால், அம்முனிபத்ைினிகளின்
உருவங்கதளப் தபால் ஒவ்பவான்ோகத் ைாதன வடிவபமடுத்து ைன் கணவதனக் கட்டித் ைழுவி அவனுக்கு
ஆனந்ைம் பகாடுத்து வந்ைாள். அவ்வாறு அவள் பசய்து வரும் தபாது அருந்ைைிதயத் ைவிர, மற்ே ஆறு
முனிபத்ைினிகளின் உருவங்களாக எடுக்கதவ அவளால் சாத்ைியப்பட்ைது. அருந்ைைியின் வடிவம் ைனக்கு

அதமயாைதைக்கண்டு சுவாகாதைவி பபரிதும் வியப்பதைந்ைாள். உைதன அவள் அருந்ைைியிைம் பசன்று,
கற்புக்கரசிதய! உலகத்ைில் பலமங்தகயதர நான் பார்த்ைிருக்கிதேன். ஆயினும் உன்தனப் தபான்ே
பைிவிரதைதய நான் கண்ைதையில்தல. நான் எல்லாதைவர்களுக்கும் முகமாக இருக்கும் அக்கினி
தைவனுக்கு மதனவியாக இருந்தும், விைம் விைமான தமாக உருவங்பளடுக்கக் கூடிய ஆற்ேல்
மிகுந்ைவளாக இருந்தும் உன்னுதைய வடிவத்தை மட்டும் எடுக்க எனக்தக சக்ைியில்தலபயன்ோல்

மற்ேவரால் சாத்ைியப் படுமா? நீத ய உத்ைமி! ஆதகயால் எந்ைப் பபண்கள் கல்யாண காலத்ைில் அக்கினி,
அந்ைணர், உற்ோர் உேவினர் முன்னிதலயில் அருந்ைைியான உன்தனப்பார்த்து ஸ்மரிப்பார்கதளா அவர்கள்
சுகத்தையும் பசல்வத்தையும் புத்ைிரப் தபற்தேயும் பபற்றுப் பைிமைியாய் தவைவ்யமில்லாமல் பூவுலகில்
ைங்கள் வாழ்நாதள கழித்து உன்தனப்தபால் புகழ் பபற்று புண்ணிய தலாகத்தை அதைவார்கள் என்று
கூேினாள். இைனாதலதய அருந்ைைிதைவியின் பபருதமதயயும் மணமக்கள் அருந்ைைி ைரிசனம் பசய்யும்
காரணத்தையும் அேிந்து பகாள்ளும் இந்ைச் சரிைத்தைப் பக்ைிதயாடு தகட்ைவர்கள். பபண்களாயின்
அருந்ைைி தபாலப் பைிவிரைா ைர்மத்தையும் புருஷர்களாயின் இந்ைிராைி தைவர் தபான்ே புகதழதயயும்
பபற்று இல்லே இன்பத்தை அனுபவித்து. இறுைியில் சிவபைவிதய அதைவார்கள்!
44. சாவித்ைிரியின் சரிைம்
வியாச முனிவதர! கற்பின் சிேப்தபப் பற்ேி மற்போரு சரிைத்தையும் நான் உனக்குச் பசால்கிதேன்
தகளும். பல வளங்களும் நிதேந்து ஓங்கிய மந்ைிர தைசத்ைில் அஸ்வபைி என்ே மன்னன் மனுநீைி
முதேப்படி பசங்தகால் பசலுத்ைி வந்ைான். பநடுங்காலம் புத்ைிரப்தபறு இன்ேி அவன் வருந்ைி சரஸ்வைி
தைவிதய உபாசித்து, அவதளப் பிரத்யட்சமாகத் ைரிசித்து ைாதய! எனக்குச் சந்ைைி விருத்ைி உண்ைாகும்படி
அனுக்கிரஞ் பசய்ய தவண்டும்! என்று தவண்டினான். அைற்கு சரஸ்வைி தைவி மன்னா! உனக்கு ஒரு
புைல்வி பிேப்பாள்! என்று வரமளித்ைாள். அந்ை வரத்தைப் பபற்ே மன்னன் மனம் மகிழாமல் மீ ண்டும்
தவண்டினான். அப்தபாது நாமகள் அவதன தநாக்கி மன்னா! நீ அப்புத்ைிரியால் பற்பல பசல்வங்கதளயும்
அதைவாய்! என்று கூேி மதேந்ைாள். சிேிது காலத்ைில் மன்னன் அஸ்வபைியின் மதனவி ஒரு

பபண்தணப் பபற்ோள் அஸ்வபைி அந்ைக் குழந்தைக்குச் சாவித்ைிரி என்று பபயர்சூட்டி வளர்த்து வந்ைான்.
சாவித்ைிரி மங்தகப் பருவமுற்ேதும் அவளுக்கு மணவிதன முடிக்கத்ைக்க கணவதனத் தைடுவைில்
மன்னன் கவதல பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது அவனது அரசதவக்கு நாரைமுனிவர் வந்ைார். மன்னன்
அவதரப் பூஜித்து ைன் மாளிதகக்கு அதழத்துச் பசன்று ைிவ்ய ஆசனத்ைில் அமர்த்ைி ைன் புைல்விதய
அதழத்து அவருக்குக் காட்டி, முனிவதர! என் ைவப்புைல்வியான இந்ைக் கன்னிதகக்குத் ைக்க மணமகன்
கிதைக்காமல் வருந்துகிதேன் என்ோன். அதைக் தகட்ைதும் நாரைர், புன்சிரிப்பு பூத்து, அரசதன! நீ பபற்ே
அரும்புைல்விதய உன் மனக்கருத்ைின்படி மணஞ்பசய்து பகாடுக்காமல் அவள் விரும்பிய வரதனதய மண
முடித்துக் பகாடுக்க தவண்டும்! என்று கூேி விட்டு சாவித்ைிரியின் கருத்தைப் பற்ேி விசாரித்ைார்.
அவள் சாலவ தைச மன்னனான சத்ைியவான் என்ேவதனதய ைிருமணஞ் பசய்து பகாள்ள விரும்புவைாகக்
கூேினாள். அப்தபாது அஸ்வபைி மன்னன் நாரை முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! அந்ைச்
சத்ைியவானின்குணங்கள் எத்ைதகயன? என்று தகட்ைான். எல்லாம் அேிந்ை நாரை முனிவர் அவன்
தூய்தமயானவன். பசால் ைவோைவன் மன்மைதனப் தபான்ே ஆணழகன். எல்லா வதகயிலும் சிேந்ைவன்.
ஆயினும் ஆயுட்காலம் ஓராண்தையுள்ளவன்! என்று கூேினார். அதைக் தகட்ைதும் அஸ்வபைி மன்னன்
ைிடுக்கிட்டு ைன் புத்ைிரியின் முகத்தைப் பார்த்து மகதள சாவித்ைிரி! ! ைிரிகால ஞானம் உணர்ந்ை பிரம்ம
புத்ைிரராகிய நாரைர் கூேிய வார்த்தைகதளக் தகட்ைாயா ? தமலும் அந்ை சத்ைியவானின் ைந்தைத் ைன்
அரதசப் பதகவர்களிைம் பேி பகாடுத்துவிட்டு மதனவிதயயும் புத்ைிரதனயும். இவற்தேபயல்லாம்
தயாசிக்காமல் நான் உன்தன அவனுக்குக் பகாடுத்ைாலும் அவன் ஒரு வருஷ காலதம உயிர் வாழ்வான்

என்ோல் அதை விைத் துன்பம் தவறு ஒன்றும் உண்தைா? ஆதகயால் நீ தவபோரு நாயகதன மணப்பதை
உசிைம்! என்று கூேினான். ஆனால் சாவித்ைிரிதயா ைன் ைந்தைதய தநாக்கி, எந்தைதய! பலமாைர்களால்
அந்ை அரசகுமாரரின் சிேப்தபக் தகட்டு, அவர் தமல் காைல் பகாண்டு விட்தைன். ஆதகயால் பிேன்
ஒருவதன நான் மணஞ்பசய்து பகாள்ள மாட்தைன்! என்ோள். அப்தபாது நாரைர் அஸ்வபைி மன்னதன
தநாக்கி, அரதச! உன் மகள் சாவித்ைிரி கற்பில் சிேந்ைவளாக இருப்பவளாதகயால் ைன் கணவனின்
ஆயுதளப் பபருக்கி விைிதயயும் பவல்வாள்! நீ அவளது கருத்துப்படிதய ைிருமணஞ் பசய்து பகாடுக்கலாம்

என்று கூேினார். அைனால் அஸ்வபைி மன்னன் ைன் மதனவியான மாளவிதயாடும் மகளான
சாவித்ைிரிதயாடும் இரைத்ைில் ஏேிச்பசன்று சத்ைியவானின் குடும்பம் சஞ்சரிக்கும் நீர ைவனத்தை
அதைந்ைான். அங்கிருந்ை சாலவதைசத்ைரசன் எைிர்பகாண்டு வரதவற்ோன். அரசர்கள் இருவரும்
ஒருவதரபயாருவர் ைழுவிக் குசலம் விசாரித்ை பிேகு அஸ்வபைி மன்னதன என் மகள் சாவித்ைிரி உன்
புைல்வதனத் ைன் கணவனாக உள்ளத்ைில் வரித்ைிருக்கிோள். ஆதகயால் நான் அவதளயும் அதழத்துக்

பகாண்டு இங்தக வந்தைன் என்ோன். உைதன சாலவமன்னன் பதகவரிைம் நாடிழந்ை ைீனனாக இருந்ைைால்
துக்கப்பட்ைான். அஸ்வபைி மன்னன் அவதனத் தைற்ேி பிராமணர்கள் ஏற்படுத்ைிய சுபமுகூர்த்ைத்ைில்
சாவித்ைிரிக்கும் சத்ைியவானனுக்கும் ைிருமணம் முடித்துத் ைன் புத்ைிரிக்கு ஆதை, ஆபரணம் பபான்மணி,
பணிப்பபண் முைலிய சிேப்புகதள வழங்கித் ைன்னகரம் தசர்ந்ைான். சாவித்ைிரிதயா- கற்பில் அருந்ைைிதயப்
தபாலத் ைன் கணவனுக்குப் பணிவிதை பசய்தும் மாமன் மாமியாதரச் சிேப்பாக உபசரித்தும் வந்ைாள்.
இவ்வாறு இருக்கும்தபாது நாரை முனிவர் கூேியவாறு வருைம் ஒன்றும் நாட்கள் நான்கும் கழிந்ைன.
சத்ைியவானுக்கு ஆயுட்முடிவுக் காலம் பநருங்கிவிட்ைது.
வியாசதர! சாவித்ைிரி உள்ளம் துடித்து உமாதைவிதய தநாக்கி ைன் கணவனின் ஆயுள் விருத்ைிதய
தவண்டி விரைம் இருந்ைாள். அந்ைச் சமயத்ைில் சத்ைியவந்ைன் வனத்ைிற்குப் தபாக விரும்பினான்.

ஆதகயால் மாமன் மாமி உத்ைரவு பபற்று சாவித்ைிரியும் ைன் கணவதனாடு பசன்ோள். வனம் அதைந்ை
சத்ைியவான் மரத்ைில் ஏேி காய்கனிகள் பகாய்தும் ைருப்தபப் புற்கதள அறுத்தும் சமிதைதய ஒடித்தும்
வந்ைான். அவன் நிழதலப் தபால அவதனப் பிரியாமல் சாவித்ைிரியும் பின் பைாைர்ந்ைாள். சத்ைியவான்
ஒரு மர நிழதல அதைந்ைதும் ைன் மதனவிதய தநாக்கி, கண்தண தக கால்கள் நடுங்குகின்ேன, கண்கள்
சுழலுகின்ேன என்று ைன் ைதலதய அவள் மடியில் தவத்து நிலமிதசப்படுத்ைான். அப்பபாழுது வாைாை
மலர் மாதலதய மார்பிலணிந்து பாசமும் ைண்டுங் கரத்ைில் பகாண்டு, யமைர்மராஜன் அங்கு வந்து
சத்ைியவானின் உயிதரக் கவர்ந்து பசல்லமுயன்ோன். அதைக் கண்டு சாவித்ைிரி ைன் கணவன்
ைதலதயத் ைதரயில் கிைத்ைி மனம் வருந்ைாமல் யமைர்மதன வணங்கி, என் கணவன் உயிதரப் பிரித்துக்
கவர்வது ஏன்? என்ோள். அைற்கு ைருமன் கற்புக்கு அரசிதய! உன் கணவனின் வாழ்நாள் கழிந்ைைாலும்

அவன் நற்குணத்ைனாைலாலும் நாதன வந்து அவன் உயிதரக் பகாண்டு பசல்கிதேன். பிேப்பன எல்லாதம
அழிவனதவயாகும், நீ கற்பிற் சிேந்ைவளாதகயால் என் உருவத்தை உன் மானுை தைகத்தைாடு கண்ைாய்!
உன்புகதழ நான் என்னபவன்று பசால்லுதவன்! நான் தபாகின்தேன் நீ ைிரும்பிப் தபாகலாம்! என்று
பசால்லி விட்டுப் புேப்பட்டுச் பசன்ோன். சாவித்ைிரி விைாமல் அவதனப் பின் பைாைர்ந்ைாள். யமைர்மன்
வியப்புற்று சாவித்ைிரி சாவித்ைிரி! உைதலாடு கணவதனப் பின் பைாைர்ந்ை கற்பினள் உன்தனப்தபால்
தவறு ஒருத்ைியுமில்தல! உன் கணவனின் உயிதரத் ைவிர நீ தவறு என்ன வரம் தகட்ைாலும்
பகாடுக்கிதேன்! என்ோன். உைதன புத்ைிக் கூர்தமயுள்ள சாவித்ைிரி கால தைவதன! குருைரான என்
மாமனார் கண்பார்தவ பபறுமாறு அருள் பசய்யதவண்டும்! என்று ஒரு வரம் தகட்ைாள். யமைர்மன்
அவ்வாதே அனுக்கிரகித்துவிட்டுச் பசன்ோன். சாவித்ைிரி விைாமல் தமலும் பின் பைாைர்ந்ைாள் அதைக்

கண்டு கூற்றுவன் பைிவிரதைதய! உன் கணவனின் உயிதரத் ைவிர இன்னும் ஒரு வரம் தவண்டுமானால்
தகட்டுக்பகாள்! என்ோன். அைற்கு சாவித்ைிரி, என் ைந்தைக்குப் புைல்வர்கள் பிேக்கதவண்டும்! என்ோள்.
உைதன யமைருமன் நூற்றுவர் புைல்வர்களாகப் பிேப்பார்கள்! என்று கூேிவிட்டுச் பசன்ோன்.
சாவித்ைிரியும் அவதன விைாமல் தமலும் பின் பைாைர்ந்து பசன்ோர்கள். அதைக்கண்ை காலதைவன் அவள்
கற்பின் ஆற்ேதலப் புகழ்ந்து உன் கணவதன ைவிர இன்னும் ஒரு வரம் தகட்டுக் பகாள்! என்ோன். என்
மாமனார் இழந்ை ராஜ்ஜியத்தை அதையுமாறு அருள் பசய்ய தவண்டும்! என்று வரம் தகட்ைாள் யமைர்மன்
அவ்வாதே வரங் பகாடுத்து விட்டுச் பசன்ோன். மீ ண்டும் சாவித்ைிரி அவதன விைாமல் பின் பைாைர்ந்து
பசன்ோள். யமைர்மன் வியப்புற்று சாவித்ைிரிதய தநாக்கி பபண்ணாகிய நீ வனத்ைில் ைனித்து வருவது

ைகுைியல்ல உன் இருப்பிைத்ைிற்குத் ைிரும்பிப் தபா! என்ோன். ஆனால் சாவித்ைிரி விைாமல் ைர்மதைவதன!
நல்தலார் பபரிதயாதரக் கண்ைதும் ைம் துயரங்கள் எல்லாம் நீங்குவர் என்று தமதலார் கூேியிருக்க ைரும
நாயகரான உம்தம நான் ைரிசித்துப் பணிந்து சரணமதைந்தும் இன்னும் மனக்குதேயுைன் இருப்பது
உமக்குத் ைர்மமாகுதமா? உயிர் நீத்ை உைல் ஆதையாபரண சுகந்ை மலர் மாதலகளால் அலங்கரிப்பதைப்
தபால என் உைதல இனிப்பாதுகாத்து வருவைில் பயன் என்ன? என் கணவதனப் பிரிந்து நான்
பசல்லமாட்தைன்! என்று பலவாோகவும் கூேித் துக்கப்பட்ைாள். காலதைவனான யமைர்மன் அவளது

பைிவிரைா ைர்மத்ைிற்குப் பயந்ைவனாகி நீ விரும்பும் இன்பனாரு வரத்தைக் தகள்! என்ோன். அைற்கு அவள்
நான் கற்பில் ைவோது பல புைல்வர்கதளப் பபற்று, என் மாமன் அவர்கதளாடு விதளயாடிச்
சந்தைாஷப்படும்படி வரம் பகாடுத்ைருள தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்ைாள். அைனால் மனமிளகிய
யமைர்மராஜன் சற்றும் தயாசிக்காமல் அவ்வாதே ஆகுக என்று வரம் பகாடுத்து மதேந்துவிட்ைான் சிேிது
தநரத்ைில் ைன் கணவன் கிைக்கும் இைத்தை அதைந்து அவதன உபசரித்ைாள். சாவித்ைிரி உைதன
சத்ைியவான் கண்விழித்ைான். சாவித்ைிரி ைன் கணவதனக் கட்டியதணத்து உபசரித்துத் ைன்
மாமன்மாமியாரிைம் அதழத்துக் பகாண்டு தபானாள். அங்கு அவளுதைய மாமன் ைன் கண்
பபற்ேிருப்பதையும் இழந்ை அரதச மீ ண்டும் அதைந்ைிருப்பதையும் கண்டு மகிழ்ந்ைா ள். பிேகு பல
புத்ைிரர்கதளப் பபற்று அதநக காலம் இன்பமாக வாழ்ந்ைிருந்ைான். ஆதகயால் ைிருமணம் பசய்து பகாள்ள
விரும்பும் ஆைவன் நல்ல சாமுத்ைிரிகா லட்சணமும் பரிசுத்ை வழியில் தைான்ேிய ைாய் ைந்தையாரால்
பிேப்பும் வாய்ந்ை சிேந்ை கன்னிதகதயத் ைிருமணஞ் பசய்து பகாள்வாதனயாகில் அவன் தைவனுக்கு
இதணயாவான். பைிவிரதையான உத்ைமி ஒருத்ைிதய மணந்து பிரமசரியம் முைலிய நான்குவதக
ஆசிரமிகளுக்கு துதண நிற்பார்கதளயானால் அத்ைம்பைிகள் இறுைியில் சிவதலாகத்ைிலும் ஆனந்ைமாக
வாழ்ந்ைிருப்பார்கள்!
45. மனிைன் ைன் மரணகாலத்தை உணரும் குேிகள்
வியாசதர! முன்பபாரு சமயம் பார்வைிதைவியும் பரமசிவனும் உதரயாடும்தபாது பஞ்சப்பிரம
விைானத்தைப் பற்ேிச் சிவபபருமான் கூேிவந்ைார். அப்தபாது பார்வைியார் விரும்பியபடி பிண்ை உற்பத்ைி
முைலிய கர்ப்ப அவஸ்தைகதள எடுத்துதரத்ைார். பிேகு உமாதைவி அப்பபருமாதன தநாக்கி அழியக்
கூடிய மனிை உைலின் முடிவு காலத்தையும் முக்ைி அதையும் விழிதயயும் விளக்கியருள தவண்டும்.
காலச் சக்கரத்தைப்பற்ேி ஒரு சந்தைகம் இருக்கிேது. ைங்கள் ஆயுட்கால முடிதவ மனிைர்கள் முன்னதர
அேிந்துணர்ந்து ைங்கள் ைிருவடித் ைாமதரக்குப் பக்ைி பசய்ய தவண்டுவைால் அதைத் பைரிந்து
பகாள்ளக்கூடிய வழிதயச் பசால்லதவண்டும் என்று தகட்ைாள். அைற்குச் சிவபபருமான் கூேலானார்.

தைவி! நிலம், நீர் , பநருப்பு காற்று ஆகாயம் என்னும் ஐம்பபரும் பூைங்களில் அம்சமான உைதல எடுத்ை
மனிைர்கள் மரணக்குேிப்தப அேிந்து புகதழச் சம்பாைிக்கும்படியான வழிமுதேகதளச் பசால்லுகிதேன்
தகள். சுந்ைரிதய! தைகம் எல்லாம் பவளுத்தும் காதுகள் கண்கள் மூக்கு முைலியன, ஓதச, ஒளி
நாற்ேங்கதள அேியச் சக்ைியற்றும் இருக்கும் மனிைன் ஆறு மாைத்ைில் மரிப்பான் எந்ைச்சப்ைத்தைக்
தகட்ைாலும் அது மிருக சப்ைத்தைப் தபாலக் தகட்ைால் அவன் ஆறுமாைத்ைில் மரணமதைவான். சூரிய
சந்ைிரமண்ைலங்கள் கருத்ைிருக்க கண்ைவன் ஆறு மாைத்ைில் இேப்பான். இைது தக ஏழுநாள் துடித்ைாலும்
சர்வாங்களும் துடித்து நாவு உலர்ந்ைாலும் அவன் ஒரு மாைத்ைில் உயிர் துேப்பான். நாவின் வழி வாைபித்ை
கபங்கள் ஒழுகப்பபற்ேவன் ஒரு பக்ஷத்ைில் மடிவான் பநஞ்சும் வாயும் உலரப் பபற்ேவன். ஆறு மாைத்ைில்
உயிர் நீப்பான். நாத்ைடித்தும் குளிர்ச்சியால் பல்லிறுகக் கட்ைப் பபறுவானாயின் ஆறு மாைத்ைில் இேப்பான்
ைண்ண ீர் பநய் எண்பணய் கண்ணாடி முைலியவற்ோல் ைன் தைகச்சாதயதயக் காணாமல் இருந்ைாலும்
அவன் ஆறு மாைத்ைில் இேப்பான் ைன் தைகச்சாயைலக் காணாமவிட்ைாலும் சிரசில்லாை முண்ைமாகக்
காணப்படினும் ஒரு மாைத்ைில் இேப்பான். இதுவதர அங்கத்தைப் பற்ேிச் பசான்தனன்.
இனி பவளிக் குேிதயப் பற்ேி விவரிக்கிதேன்; சந்ைிர சூரிய மண்ைலங்கதளக் காந்ைியின்ேி ஆதையால்
மூைப்பட்ைதுதபால மங்கலாகக் காணும் மனிைன் பைிதனந்து நாட்களில் உயிர்துேப்பான். அருந்ைைிதய
ஆகாயத்ைில் வாகனமில்லாமலும் சந்ைிரனிைம் களங்கமின்ேியும் இரவில் நட்சத்ைிரங்கள் பிரகாசமின்ேியும்
தமகமின்ேி மின்னவும் கண்ைவன் ஆறு மாைத்ைில் இேப்பான் ைிதசகதளக் கண்டு மயங்குதவான் ஆறு
மாைத்ைில் உயிர் துேப்பான். ஆகாயத்ைில் இரவுக் காலத்ைில் வானவில்தலக் கண்ைவனும் பகற்காலத்ைில்
விண் வழ்பகாள்ளி
ீ
விழக் காண்பவனும் ; காகம் கழுகு முைலியன ைன் ைதலக்கு தமல் வட்ைமிைக்

கண்ைவனும் ஆறு மாைத்ைில் இேப்பான். ஆகாய வழியில் சப்ைருஷி மண்ைலத்தையும் சுவர்க்கமாகிய
ஸ்வாைி மார்க்கத்தையும் எவன் காணவில்தலதயா , அவன் ஆறு மாைத்ைில் இேப்பான். பருவம்,
அமாவாதசயின்ேிதய சந்ைிர சூரியமண்ைலத்தை இராகு மதேப்பது தபாலக் காண்பவனும் ைிக்குகள்
சுழலக் காண்பவனும் ஆறு மாைத்ைில் அழிவான். நீல வர்ணமான ஈக்கள் சாைாரண உைம்தப
பமாய்க்கக்கண்ைவன் ஒரு மாைத்ைில் மரணமதைவான். ைன் சிரசில். கழுகு, காகம், மாைப் புோ முைலியன

உட்கார கண்ைவன் ஒரு மாைத்ைில் உயிர் நீப் பான் ஆகாயத்ைில் கரிய யாதன காணப்பட்ைால்,
ஆறுமாைத்ைில் மரிப்பான். நிேம் ஐந்தும் சுதவ ஆறும் பிேழ்வுற்றுக் காணப்படின் ஆறு மாைத்ைில்
இேப்பான். நாவின்முதனயும் மூக்கின் முதனயும் புருவ நடுவும் காணாவிடில் மூன்று மாைத்ைில்
இேப்பான். தசற்ேிதையில் மிைித்ை பாைச்சுவடு சிதைவுற்றுத் தைான்றுமானால் மரணஞ்சமீ பத்ைவனாவான்.
நான்கு புேத்ைிலும் வானவில் தைான்ேினாலும் பகலில் கண் எைிரில் தபயாடினாலும் ஒரு மாைத்ைில் உைல்
துேப்பான். பூரித்ை தைகமுதைதயார் இதளத்ைாலும் இதளத்ை தைகமுதையவர் பூரித்ைாலும் ஒருமாைத்ைில்
உைல் நீ ப்பார்கள் தபய், பூைம், நரி, கழுதை, அசுரர்; கருங்காக்தக புலி, பசந்நாய், பருந்து குரங்கு முைலியன
ைன்தமல் ஏேவும் அதவ ைன்தனத் ைின்னவும் அவற்தேத் ைான் ைின்னவுமாகிய இவற்ேில் ஒன்தேக்
கண்ைவன் பைிதனந்து நாட்களில் பூவுலகிலிருந்து அகல்வான். குரங்கின் தமதலேிக் பகாண்டு கீ ழ்த்ைிதச
தநாக்கிச் பசல்வைாகக் கனவு கண்ைவன் ஒருபட்ச காலத்ைில் இேப்பான்.
ஒருவன் ைன் மரண ைினத்தை அேிந்து பகாள்ள விரும்புவானாயின் தூய நீராடி, புனிைமான ஆதையணிந்து
நித்ைிய கர்மத்தை முடித்து சுக்கில பட்சமும் அமர பட்சமும் என்று முதேதய பசால்லப்படுகிே வலது
தகதயயும் இைது தகதயயும் ைண்ண ீரால் அலம்பி, சுத்ைமான துணியால் துதைத்து, சுகந்ைமான

சந்ைனத்தை இருதககளிலும் எடுத்துக் பகாண்டு, உள்ளங்தக இரண்டினாலும் சிேிது தநரம் குதழத்து
தககூப்பிக் கும்பிட்ைவனாய் உமாபைிதய ஒருமித்ை மனத்துைன் ைியானித்து நூற்ேிபயட்டுைரம் தைவி
மந்ைிரத்தை ஜபித்து, தககதளப் பிரித்து தநாக்க விரல்களின் கணுக்கள் ஒன்ேில் கருதம நிேமாகக்
காணப்படும், சிறு விரல் முைல் பபருவிரல் இறுைியாக கணுக்கள் ஒவ்பவான்ேிற்கும் மும்மூன்ோய்
பைிதனந்து துைிகள். ஆதகயால் எந்ைக் தகயில் கருதம தைான்றுகிேதைா அந்ைக் தகக்கு உரிய பக்ஷத்ைில்
அவன் இேப்பான் என்றும் கட்தை விரலின் அடிக்கணுமுைல் தமல் தநாக்கிப் பிரைதமயாைி ைிைிகளாக
எண்ணிக்பகாண்டு பசல்தகயில் எந்ைத் ைிைியில் குேி காணப்படுகிேதைா அந்ைத்ைிைியில் அவன் இேப்பான்
என்று பைரிந்து பகாள்ளலாம்.
இனி சுவாசத்ைினால் (மூச்சுக் காற்ேினால்) உணரத்ைக்க மரணக் குேிகளாவன; க்ஷணம், துடி, வலம்

நிமிஷம், காஷ்தைகதல, முகூர்த்ைம், இரவு பகல், பக்ஷம், மாைம், ருது வருஷம் யுகம் கற்பம்மகா கற்பம்
என்னும் சிரமத்துைன் இம்முதேயாகச் சிவ பபருமான் சங்கரித்து வருகிோர். நாசி வழியில் ஓடும்
சுவாசமானது பிங்கதல வழியாக ஐந்து ைினங்கள் பசல்லுமாயின் மூன்று ஆண்டுகளிலும் பத்து ைினங்கள்
ஓடுமாயின் இரண்டு வருஷத்ைிலும், பைிதனந்து ைினங்கள் ஓடுமாயின், ஒரு வருஷத்ைிலும் உைல் நீ ப்பான்
இரண்டு நாசிகளிலும் இருபது நாள் சுவாசம் ஓடுமாயின் ஆறு மாைத்ைிலும் இருபத்தைந்து ைினங்கள்
ஓடுமாயின் மூன்று மாைத்ைிலும் இருபத்தைழு நாட்கள் ஓடுமாயின் ஒரு மாைத்ைிலும் உயிர்விடுவான்
வலது நாசி வழியாக ஆறு ைினங்கள் சுவாசம் பசன்ோல் இரண்டு வருஷம் ஏழு மாைம் பைிபனட்டு நாள்
ஜீவிப்பான் எட்டு ைினங்கள் பசன்ோல் இரண்டு வருஷம் நான்கு மாைம் இருபத்து நான்கு நாட்கள்
வாழ்வான். ஒன்பது ைினங்கள் பசன்ோல் ஒருவருஷம் ஏழுமாைம் பன்னிரண்டு ைினங்கள்

பிதழத்ைிருப்பான். பைிதனாரு ைினங்கள் பசன்ோல், ஒன்பது மாைம், எட்டு நாட்கள் உலகில் இருப்பான்
பன்னிரு ைினங்கள் பசன்ோல், ஏழு மாைம் பன்னிரண்டு ைினங்கள் பிராணதனாடு இருப்பான். இருபத்து
மூன்று ைினங்கள் பசன்ோல் நான்கு மாைம் ஆறுநாட்கள் வாழ்வான். முப்பது ைினங்கள் பசன்ோல்
ஒருமாைம் பத்துநாள் ஜீவித்ைிருப்பான் முப்பத் பைாரு நாட்கள் அப்படிதய பசன்ோல் ஐந்து ைினங்கள்
பிதழத்ைிருப்பான். வாய்வழிதய சுவாசம் பசல்லுமாயின் மூன்று ைினங்களில் இறுைி மூச்தச விடுவான்.
இது ைான் காலச்சக்கிர கிரமம். இதை நான் உனக்குச் பசால்லி விட்தைன்! இவ்வாறு சிவபபருமான்
பார்வைிதைவிக்குத் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளியபடிதய ஸனத்குமார முனிவர் வியாசருக்குக் கூேினார்.
46. மரணத்தை பவல்லும் தயாக நிதலகள்
வியாசதர! பார்வைிதைவி சிவபபருமாதன தநாக்கி நாைா நீங்கள் கூேிய மரணகாலக்குேிகதளக் தகட்டுத்
பைரிந்து பகாண்தைன் உலகினர் உயிதர எமன் வஞ்சித்துக்கவர்ந்து பகாண்டு தபாகிோன் என்று
பசால்கிோர்கதள அவன் அப்பிராணதன எவ்வாறு வஞ்சித்துப் பிடித்துக் பகாண்டு தபாகிோன்? அதையும்
விபரமாகச் பசால்ல தவண்டுகிதேன்! என்ோள். அைற்கு சிவபபருமான் கூேினார். உதமதய! உலகினருக்கு
இைம் உண்ைாவைற்காக அதையும் பசால்கிதேன்! பிருத்வி, அப்பு, தையு, வாயு, ஆகாயம் (நிலம், நீர், பநருப்பு,

காற்று, ஆகாயம்) என்னும் பஞ்ச பூைங்களும் தசர்ந்ைதை மனிை உைலாகும் அவற்ேில் ஆகாயம்
சர்வவியாபியாக இருக்கிேது. மற்ே பூைங்கள் எல்லாம் ஆகாயத்ைிதலதய ஒடுங்கி மீ ண்டும் அைிலிருந்தை
தைான்றுகின்ேன. இந்ை பஞ்சபூை உைல் காரணத்துைன் கூடியைாதகயால், ஞானிகளாக இருந்ைாலும்
அவர்களுதைய உைலுக்கும் ஓர் அழிவு உண்ைாகும் அது ஒரு தபாதும் நிதலயானைல்ல! என்ோர். அவதர
பார்வைி தைவி தநாக்கி, நாயகதர! முன்பு காம தைவனான மன்மைதன நீங்கள் சுட்பைரித்துவிட்டு அவன்
பத்ைினி இரைி பலவாறு துக்கித்து ைங்கதளப் பிரார்த்ைிக்க அவளுக்கு இரங்கி மீ ண்டும் மன்மைதன

உயிர்பபேச் பசய்ைீர்கள்! யமைர்மராஜதன ைங்கள் காலால் உதைத்து அவனது உயிதரப் தபாக்கி பிேகு பூமி
தைவியின் பிரார்த்ைதனக்கு இரங்கி, மீ ண்டும் அவனுக்கு உயிர் ைந்ைருளின ீர்கள். கால தைவனான யமதன
பவன்ேவர் ைங்கதளத்ைவிர எவதரனும் உண்டு என்ோல் அவர் யார் என்று அடியாளுக்கு பசால்ல
தவண்டும் என்று தகட்ைாள். அைற்கு சிவபபருமான் தைவர்கள் அசுரர்கள், யக்ஷர்கள், ராக்ஷசர்கள், உரகர்கள்
மானுைர்கள் முைலிதயார்களாலும் பவல்ல முடியாை யமைர்மதனத் ைியானத்ைால் தயாகஞ்பசய்யும்
ஞானிகள் ைங்கள் உைம்புைதனதய பவன்று விடுவார்கள்! என்ோர். அதைக் தகட்ைதும் உமாதைவி வியந்து
புன்னதக பசய்து, சுவாமி! அத்ைதகய ஞானிகளின் சரித்ைிரத்தை எனக்கு விபரமாகச் பசால்லதவண்டும்
என்று தகட்ைாள் சிவபபருமான் கூேினார்.
நிலா முகத்ைவதள! பஞ்சபூைாத்மகமான தைகமானது பூை குணம் உள்ளது. பஞ்சபூைங்களில்
ஆகாயத்ைிலிருந்து வாயுவும் (காற்றும்) வாயுவிலிருந்து தையுவும் (பநருப்பும்) தையுவிலிருந்து அப்பும்
(நீரும்) அப்புவிலிருந்து பிருைிவியும் (நீலமும்) தைான்றும் இவ்தவந்தும் தசருவைால் உைலாக மாறுகிேது.
பிருைிவிக்கு ஐந்து குணங்களும் ைண்ண ீரும் நான்கு குணங்களும் தையுவுக்கு மூன்று குணங்களும்
வாயுவுக்கு இரண்டு குணங்களும் ஆகாயத்துக்குச் சப்ைம் என்னும் ஒதர குணமும் உண்டு. பூைங்கள்
ைத்ைமது குணங்கதள நீங்கிய காலத்ைில் உைல் அழிவு அதைகிேது ஞானி ஓர் உைதல அதைய
விரும்பியதபாது, அந்ைப் பஞ்சபூை குணங்கள் அவ்வற்ேினின்று உண்ைாகின்ேன. யமதன பவல்ல
தவண்டும் என்று விரும்பியவன் அவனது பூைதைகத்ைில் விளங்கும் ஆகாயத்தைத் ைன் உள்தள கண்டு
அைினிைத்ைிதலதய எல்லாக் குணங்களும் இருப்பைாகத் பைரிந்து பகாண்டு மனத்தைப் புேஞ்பசல்லாமல்
ஒடுக்கி, தயாகத்ைில் இருக்க தவண்டும்! என்ோர் சிவபபருமான்.

நாைா! ைியானம், தயாகம் இவற்ோல் யமதனபவல்லலாம் என்பதை விளக்கிச் பசால்லதவண்டும்! என்று
தைவி தகட்க, சிவபபருமான் கூேலானார் தைவிதய! அந்ை தயாகமார்க்கம் பக்ைி
சிரத்தையுதையவர்களுக்கன்ேி நாஸ்ைிகனுக்கும் தூய்தம இல்லாைவனுக்கும் அைர்மிக்கும் கூேத்ைகாைது
அதைச் சாதுக்களான தயாகிகளின் இைத்தைக் கருைி நான் உனக்குச் பசால்லுகிதேன் தகள்! சுகமான
ஆசனத்ைில் அமர்ந்து பகாண்டு, தயாகத்தைப் பயிலதவண்டும் நாள்தைாறும் ஏகாந்ைமான ஓர் இைத்ைில்
இருந்து ைர்ஜனியால் இரண்டு நாழிதக காலம் காதுகதள மூடிக்பகாண்டு பரமசிவத்தைத் ைியானித்ைால்
வயிற்ேிலுள்ள ஜைாராக்கினியிலிருந்து ஒரு சப்ைம் உண்ைாகி அவனுக்குக் தகட்கும் அன்ேியும் அந்ை

ஓதச, ஊதுவது தபாலக் தகட்டு வயிற்ேிலுள்ள ஆகாரத்தைபயல்லாம் பசனம் பசய்து விடும். ஜ்வராைி
தராகங்கதளப் தபாக்கி உபத்ைிரவங்கதள நீக்கிவிடும். இவ்வாதே நாள்தைாறும் இரண்டு நாழிதக வதரயில்
பயின்று வந்ைவன் மரணத்தை பவன்று சுதயச்தசயாகத் ைரிசித்து எல்லாவற்தேயும் கண்டு சர்வசித்ைிதய
அதைகிோன். மதழக்காலத்ைில் தமககர்ஜதனதயப் தபான்ே சப்ைத்தைக் தகட்டு அப்யசித்ைவன் ,
தயாகியாய் ஜனன மரணங்கதள நீக்கச் சூக்ஷ்மத்ைிலும் சூக்ஷ்மமாகவுள்ள பிரமத்தைத் ைரிசித்து பைதர
நீக்கி மணிதயக் பகாள்பவன் தபால, சம்சாரம் முைலான துக்கங்கதள ஒழித்து, பரமஞானத்தை
அதைகிோன். இது சப்ை பிரம்ம தயாகம் எனப்படும், இந்ை தயாகாபியாச முதையவர்கள், பசி ைாகங்கதளப்
தபாக்கித் ைாம் விரும்பியவற்தே அதைவார்கள். இதுதவ முக்ைிக்குக் காரணம் இது யாவருக்கும் பசால்லக்
கூைாைது. நாசரகிைமானது உபாைி வர்ஜிைமாகவுள்ளது; கால பாசத்ைினால் தமாகிக்கப் பட்ைவர்களும்

பாவிகளும் துர்ப் புத்ைிக்காரர்களும் சப்ை பிரமத்தை அேியமாட்ைார்கள். சப்ைப் பிரமஞானம் உண்ைாகும்
வதரயில் பிேவித்ைதள விலகாது; சப்ைப் பிரமத்தை அேிந்ைவர்கள் ஜன்ம பந்ைத்ைிலிருந்து நீங் குவார்கள்.
ைன் உைம்பில் உண்ைான உேக்கம் தசாம்பல் ைாமசம் காமக்குதராைாைிகள் முைலியவற்தே நீக்கிச் சுகமான
ஆசனத்ைிலிருந்து நூறுவயது பசன்ே கிழவனாக இருந்ைாலும் இந்ை தயாகத்தைப் பயில்வாதனயாகில்
மிருத்யுஞ்சய சரீரத்தையும் ஆதராக்கியத்தையும் ைீர்க்காயுதளயும் அதைகிோன். இதைப் பயின்ேவனுக்கு
சர்தவஸ்வரனிைம் மிகவும் நம்பிக்தக உண்ைாகும்;

இந்ை தயாகத்ைிற்கு ஓங்கார மந்ைிர பீஜாக்ஷரங்கள் தவண்டுவைில்தல, பயிற்சியினாதலதய இதை
அதையலாம். இந்ைச் சப்ைத்ைில் ஒன்பதுவதகப் தபைங்கள் உள்ளன அவற்தேயும் பசால்லுகிதேன். அதவ
தகாஷம், காம்ஸ்யம், ஸ்ருங்கம், கண்ைா வதண
ீ
, புல்லாங்குழல், துந்துபி, சங்கம், தமாகம் தபான்ே
சப்ைங்களாலும் விதவகி இத்ைதகய ஒலிகதளக் தகளாது விடுத்ைால் ஓங்காரத்ைின் ஓதச உண்ைாகும்.
அதைதய அவன் தகட்க தவண்டும். அதுதவ சிேந்ைது அந்ை ஓங்கார சப்ைத்தை யதைாத்மாகப் பயிலும்
ஒருவதன புண்ணிய பாவங்கள் அணுகாது ஆறு மாைத்ைிற்கு அந்ைச் சப்ைத்தை அப்யாசித்ைவன்

மகாதயாகியாய் எல்லா உலகங்களிலும் சஞ்சரிப்பான், தகாஷம் என்ே சப்ைத்தைப் பயின்ேவன் ஆத்ம சுத்ைி
எல்லா தநாய் நீக்கம் வசீகரம் முைலான சித்ைிகதளயும் அதைவான் காம்ஸ்யம் என்பதைப் பயில்பவன்
எல்லா பிராணிகளின் கமனத்தையும் ைடுக்கக் கூடியவனாவான். தமலும் விஷயங்கதளத் ைடுக்கவும் பூைம்,
தபய் முைலியவற்தே அைக்கவும் வல்லவனாவான். மூன்ோவைாகிய ஸ்ருங்கம் என்ே சப்ைத்தைப்
பயின்ேவன் பதகவதர ஒழிக்கவும் ைன் இஷ்ைப் படி அவர்கதள நைக்கச் பசய்யவும் வல்லவனாவான்.
கண்ைா என்னும் சப்ைத்தைப் பயின்ேவன் எல்லாத் தைவர்கதளயும் ைன்னிைம் வரவதழக்கும்
ைிேனுதையவனாவான், அல்லாமல் யக்ஷர், கின்னரர், கிம்புருைர், மானுைர் முைலானவர்கதளயும்
வசப்படுத்ை வல்லவனாவான். வதண
ீ
என்னும் சப்ைத்தை அப்யாசஞ் பசய்பவன் தூரைிருஷ்டிதய

அதைவான். புல்லாங்குழல் என்னும் சப்ைத்தைப் பயின்ேவன் எல்லாம் அேிந்ைவனாவான் துந்துபி
என்பதைப் பயின்ேவன் நிதனத்ை உருவம் எடுக்க வல்லவனாவான். தமாகநாகத்தை பயில்தவான்
ஆகாயத்ைில் சஞ்சரிக்க வல்லவனாவான். சர்வத்தையும், பார்க்கவும் வல்லதமயும் பபற்று சர்வ
சித்ைிமானுமாவான் இவ்வாோக சப்ைத்ைின் விஷயத்தை விவரித்தைன், இனி எதைப் பற்ேிக் தகட்க
விரும்பினாலும் தகட்கலாம் என்ோர் மங்தகபயாரு பாங்கரமான மகாதைவர். உமாதைவி சிவபபருமாதன
தநாக்கி, நாைா! எல்லாவற்ேிற்கும் பிேப்பிைமான ஆகாயத்ைிலிருந்து வாயு (காற்று) தைான்றுைலின்
வாயுமயமான தைகத்ைினால் ஆகாய பசாரூபமான பிரமத்தை எப்படி அேியலாம்? என்று தகட்ைாள் அைற்கு
சிவபபருமான் கூேினார்.
தைவி! பூர்வத்ைில் தயாகிகளின் இைத்ைின் பபாருட்டு விவரித்துச் பசால்லிய அவ்விஷயத்தை உனக்குச்
பசால்லுகிதேன் வாயுமயமான உைல் அழிந்து தபாகும் என்று கால ஞானத்ைால் அேிந்துபகாண்டு

சரீரீயானவன் பிராணாயாமம் என்னும் தயாகத்தைப் பயில்வாதனயாகில் ைனக்கு உண்ைாகும் மரணத்தைப்
பைிதனந்து நாட்களில் விலக்க வல்லவனாவான். அவனது இையத்ைிலிருக்கும் வாயுவானது சைா
ஜைராக்கினிதயாடு கூடி, உள்ளும் புேமும் சஞ்சரிக்கிேது அந்ை வாயு எங்கும் பரவியுள்ளது. அத்ைதகய
வாயுதவப் புேஞ்பசல்லாது ைன்னுள் அைக்கும் தயாகி உலகத்தை பஜயிக்கிோன். வாயுவானது
துருத்ைியிலிருந்து அதைப் பூரிக்கச் பசய்வது தபால பிராண வாயுவானது ஒருவனின்
உள்ளைங்கியிருந்ைால் அவதன தயாகியாக்கும் தரசக , பூரக, கும்பகங்களால் பிராண வாயுதவத் ைன்
வசப்படுத்ைிக் பகாள்பவன் மகத்ைாகிோன். அவன் பல்லாயிரம் ைதலகளும், பல்லாயிரம் தககளும்,
பல்லாயிரம் கால்களும் அதமந்ை விராட்டின் பசாரூபமாகிோன். இந்ை வதகப் பிராணயாமதமா காயத்ைிரி
மந்ைிரத்தை கிரதசாடு கூட்டி வியாஹூைி பூர்வமாய் பிராணவாயுதவ அைக்கி தரசகாைி நிதலயிலிருந்து
மும்முதே சாவைானமாய் ஜபிப்பதை பிராணாயாமமாகும். அதைவிைச் சிேந்ை தயாக மில்தல. அதுதவ
சித்ைிகள் அதனத்தையும் பகாடுக்கக் கூடியது. சந்ைிரன் சூரியன் முைலான கிரகங்கள் அழியும் என்ோலும்
பிராணாயாமம் பசய்தவார் ஒரு காலத்ைிலும் அழிய மாட்ைார்கள். அவர்கள் மீ ண்டும் பிேப்பபய்ைார். நூறு
ஆண்டுக்காலம் வதரயில் புண்ணிய ைீரத்ைிலிருந்து ைருப்தப நுனியின் ஜலத்தை அருந்ைி , உயிர் காத்துக்
கடுந்ைவஞ் பசய்ைவன் பபறும் பயதன தமற்பசால்லியபடி ஒரு பிராணாயாமஞ் பசய்ைவன் பபறுவான்
என்ோல் அைன் பயதன என்ன பவன்று பசால்வது? காதலயில் எழுந்து ஒருைரமாவது விைிப்படி
பிராணாயாமஞ் பசய்ை அந்ைணர்கள் பிரமதலாகத்தை அதைவார்கள். ைனிதமயாய்த் ைிவ்விய
ஆசனத்ைிலிருந்து இந்ைப் பிராணாயாமத்தை அப்யாசித்ைால் ஜராமரணங்கதள நீக்கி, வாயுதவப் தபால
ஆகாயத்ைில் சஞ்சரிக்கும் வல்லபமும் சித்ைதனப் தபான்ே உருவமும் மின்னதலப் தபான்ே

தைககாந்ைியும், அேிவின் விதசஷமாகிய ஆற்ேலும் பராக்கிரமமும் வாயு தவகமும் ஆதராக்கியமும்
தைவர்களுக்கும் கிட்ைாை பைவியும் அதையச் பசய்யும் இதுதவ பிராணாயாமத்ைின் பயன். இனி
தையுவினால் (பநருப்பினால்) அதையுஞ் சித்ைிதயச் பசால்லுகிதேன் புனிை ஆசனத்ைில் சுத்ைனாக இருந்து,
மனிை நைமாட்ைம் பனிகுளிர் முைலிய இதையூறுகள் இல்லாை ைன்னந்ைனிதமயான இைத்ைில் ஒதர
மனைாய் தமல் தநாக்குைன் அதர முகூர்த்ை காலம் இருபுருவங்களின் மத்ைியில் ஈஸ்வர சம்பந்ைமான

பவண்தம பசம்தம கருதம பசுதம வானவில் தபான்ே சித்ைிரம் என்ே நிேங்கள் அதமந்ை தஜாைிதய
இளஞ்சூரியதனப் தபால விளங்கத் ைரிசித்ைவன் புலனைக்கம் பிே உைலில் புகுைல்(கூடுவிட்டுக்
கூடுபாய்ைல்) அணிமாைி அஷ்ை சித்ைிகள் ஞானதநாக்கம் பைாதலவிலுள்ள ஒலிதயயும் உற்றுக் தகட்கும்
ஆற்ேல் பார்ப்பைற்கு அருதமயானவற்தேப் பார்க்கும் வல்லதம முைலானவற்தே அதைவான். இதை
எப்பபாழுதும் பழகுபவன் ஆகாய சஞ்சாரம் பசய்பவனாவான். தவைாத்ைியயனஞ் பசய்ைவர்களாயினும்
ஞானிகளாயினும் முன்கர்மவசத்ைால் என்னுதைய உருவத்தைப் பார்க்க வல்லபமிருப்பினும் பார்க்க
மாட்ைார்கள். என் பிரபாவத்தைக் தகட்கச் சக்ைியிருந்ைாலும் பசவிைர் தபாலக் தகட்கமாட்ைார்கள்.
முைத்ைன்தமயால் குருைர்கதளப் தபால என்தன அேியமாட்ைார்கள். அத்ைதகய வஸ்துதவயாதன
அேிந்ைவன் அணுவுக்கு அணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்ைாயும் அஞ்ஞான இருளுக்கு அைிகரித்ை
தஜாைிமயமான தைஜதஸத் ைரிசித்ைவன் மரணத்தை பவல்கிோன். இதை விை ஆன்மாக்கதளக்
கதைத்தைற்றும் வழி பிரிபைான்ேில்தல. தைஜஸினால் உண்ைாகும் சித்ைிதய நான் உனக்குச் பசான்தனன்.
இனி அப்புவால் (நீரால்) உண்ைாகும் சித்ைிதயச் பசால்லுகிதேன். நீராைல் முைலானவற்தே முடித்துக்
பகாண்டு பரிசுத்ைனாய் நிர்மலமான ஸ்ைானத்ைில் ஏகாந்ைமாக இருந்து, சுகமான ஆசனத்ைில் உட்கார்ந்து
மனத்தைப் புலன்வழி பசலுத்ைாமல் ைன் உைதல நிமிர்த்ைிக் தககதளக் கூப்பி, வாதயப் பேதவயின்
மூக்குப் தபாலக் குனித்து வாய்வழியாக வாயுதவ உட்பகாள்ளுவாதனயாகில் ைாதையின்
உட்பிரதைசித்ைிலிருந்து ஒருவதகயான நீர் உண்ைாகும். அது குளுதமயான அமிர்ை நீர் அதை
அருந்ைியவன் ைிவ்விய உைதல அதையப் பபற்று மாபபரும் தைஜஸ்வாய்ந்ைவனாய்ப் பசிைாகங்கதளப்
தபாக்கி வலிதமயில் யாதனதயயும் தவகத்ைில் குைிதரதயயும் தபான்று விளங்கி பவகுத்பைாதலப்
பார்தவயும் பவகுபைாதல ஒலிக் தகட்கும் ஆற்ேலும் பபற்று கந்ைர்வ வித்ைியாைரர் முைலான
கணங்கதளப் தபான்ே தைஜஸும் புத்ைியில் பிரஹஸ் பைிதயயும் தைவ வருஷங்கள் நூறு வதரயில்
வாழ்தவயும் அதைவான். இன்னும் ஓர் இரகசியத்தையும் பசால்லுகிதேன் அது தைவர்களுக்கும்
அதைவைற்கு அசாத்ைியமானது அைாவது நாதவ வதளத்து அைன் முதனதய உள் நாக்கில் வதளத்து
உள் நாக்குைன் தசர்க்க அைினின்றும் அமிர்ைமயமாகக் குளுதமயான நீர் உண்ைாகும். அந்ை அமிர்ைத்தை
அருந்ைியவன் அமரத்துவத்தை அதைகிோன். நாவிதன (தஜ) தரபம்தபாலவும் மணிநாக்கின் வதளதவப்

தபாலவும் வதளந்து மூலாைார ஸ்ைானத்தைப் பந்ைித்ைால் புனிைமான இைய ைாமதரயிலிருந்து ஓர் பித்து
உண்ைாகி நாவின் நுனிதய அதையும், ஆனந்ைகரமும் ஜகத்காரமும் சம்சார துன்ப நீ க்கமும் நிர்மலமான
பிரமஸ்வரூப உணர்ச்சியும் நியமதன பவல்லுைலும் அமரத்துவமும் பசிைாக நீக்கமும் பசய்யவல்லது
இந்ை அமிர்ைதமயாகும். இதை லம்பிகாதயாகம் என்பார்கள் தமற்கூேியதவகளில் ஒன்தேப்
பயில்வாதனயாகில் அவனுதைய தைரியத்ைினாதல காலதைவனான யமதனயும் பவன்று
பிரம்மானத்ைத்தை அதைகிோன். உலக இன்பம் முழுவதும் பசாப்பனம் தபாலும் என்று உணர்ந்து
அவற்ேில் பவறுப்புற்று சுவர்க்காைி தபாகங்கதளக் கருைாமல் நிதலயான என் ைிருவடியில் மனதை
நிதலநிறுத்ைியவர்கள் என் சாயுஜ்யத்தை அதைந்து கற்ப தகாடிகாலம் வாழ்ந்ைிருப்பார்கள்.

இவ்வாறு சிவபபருமான் பார்வைி தைவியாருக்குக் கூேியதை ஸனத்குமார முனிவர் வியாச முனிவருக்கு
எடுத்துதரத்ைார்.
47. சாயா புருஷ ைரிசனமும் புராணம் தகட்ைலும்
வியாசதர! உமாதைவி உலக நாைதர தநாக்கி, நாைாைாங்கள் கூேிய காலஞானத்தையும்
தயாகசாைனத்தையும் உணர்ந்தைன் இன்னும் இது தபான்ே விஷயங்கதளச் பசால்லதவண்டும் என்று
தகட்ைாள். சிவபபருமான் கூேினார். தைவிஸ பாவங்கள் அதனத்தையும் ஒழிக்கத்ைக்க சாயாப் புருஷ
லக்ஷணத்தைச் பசால்லுகிதேன், தகள்! சுந்ைரி பகலில் சூரியதனயாவது இரவில் சந்ைிரதனயாவது

ைனக்குப் பின்புேமாக்கி நீராடித் தூய ஆதை அணிந்துசந்ைன புஷ்பங்களால் அலங்கரித்துக் பகாண்டு என்
பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தையும் தைவியான உனது நவாக்ஷரி மந்ைிரத்தையும் ஜபித்துத் ைன் தைக சாதயதய
முைலில் பூமியில் பார்த்துப் பிேகு சிேிது தநரத்ைில் ஆகாயத்ைில் மீ ண்டும் அவ்வதகதய பார்க்க தவண்டும்
ஆகாயத்ைில் தைான்றும் சாதய என்னுதையது அதை நிர்மலமான மனத்துைன் ைரிசித்ைால் பிரமஹத்ைி
முைலான பாவங்கள் எல்லாம் ஒழியும். கர்ம சீ லர்களும் ைவமுனிவர்களும் யாகஞ் பசய்ைவர்களும்
அதையுங் கைிதய அதைவைற்கு தயாக சாஸ்ைிரத்தைப் பயிலதவண்டும். அந்ை தயாகத்ைிற்கு முக்கியமாக

தவண்டுவது ஞானம். அந்ை ஞானதமா முதேயாக அதையத்ைக்கது. அது முதேயாக உண்ைாவைற்குப்
பாவ ஒழிய தவண்டும் பாவ ஒழிப்பிற்குப் புராணங்கதளப் படிக்கக் தகட்க தவண்டும் புராணங்கதளக்
தகட்பைினாதலதய சம்சார பந்ைத்தை(பிேவித்ைதளதய) நீக்கி ஞானத்தை எய்ைலாம்.
அது அேம், பபாருள், இன்பம் என்பனவற்ேிற்குக் காரணமாயும் தமாக்ஷத்துக்கு வழியாகவும் இருக்கிேது
ஆதகயால் மனிைப் பிேவி எடுத்தைார். அவசியம் புராணங்கதள வாசித்தும் தகட்டும் ைங்கள்

ஜன்மசாபல்யத்தை அதையதவண்டும் யாகம், ைானம், ைவம், ைீர்த்ை யாத்ைிதர முைலியவற்ோல் வரும்
பயதனப் புராணம் தகட்பது ஒன்ேினாதலதய பபேலாம், அேபநேிதய விளக்கத்ைக்கப் புராணங்கள்
இல்லாவிட்ைால் மனிைர்கள் இைத்ைிதலா, பரத்ைிதலா சுகமதையமாட்ைார்கள். உலகத்ைின் பதைப்பு
முைலான கிரமங்கள் தவைத்ைில் பசால்லப்பட்டிருந்ைாலும் யாவருக்கும் அது விளங்காதமயால் பல காலம்
நீடித்து அேநூல் ஆராய்ச்சி பசய்ய முடியாைவர்கள். சாமானியமாகப் புராணங்கள் தகட்பைாதலதய
அவற்தேபயல்லாம் உணரலாகும். புராணங்களில் ஆைிசிருஷ்டியும் சூரிய சந்ைிர வமிச விருத்ைியும்
மனுவந்ைரக் கிரமமும் ைானக்கிரமமும் ஆசாரமுதேயும் கற்பங்களும் பிரமதைவரால் சுயம்புவாய்ச்
பசால்லப்பட்டுள்ளன. இத்ைதகயப் புராணங்கள் முப்பத்ைாறு உள்ளன. அவற்றுள் ஒரு புராணத்தையாவது
பக்ைிதயாடு முற்ேிலும் தகட்ைவன். வனத்ைிலிருந்து நான்கு தவைங்கதளயும் ஒருமுதே பாராயணம்

பசய்து முடித்ை பயதன அதையலாம். யாகம், ைானம், ைவம் முைலியவற்ேினால் உண்ைாகும் பலதனத்
ைர்ம சாஸ்ைிரங்கதள வாசித்து உணர தவண்டும். இவ்வாறு சிவபபருமான் பார்வைி தைவிக்குக் கூேிய
படிதய ஸனத்குமார வியாசருக்குக் கூேினார். அந்ை வியாச பகவானிைம் தகட்ைபடிதய, நான் உங்களுக்குச்
பசால்லுகிதேன். இவ்வாறு சூைபுராணிகர் தநமிசாரணியமுனிவர்களுக்கு பசான்னார்.
48. மும்மூர்த்ைிகளின் தைாற்ேம்
தநமிசாரணியவாசிகள், சூை புராணிகதர தநாக்கி, மகாதன! சிவபபருமாதன இலிங்கமூர்த்ைத்ைிலும்
பிேதைவர்கதள விக்கிரவடிவிலும் உலகினர் பூதஜ பசய்வைற்குக் காரணம் என்ன என்பதை எங்களுக்கு

விளக்கமாகச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தவண்டிக் பகாண்ைார்கள் அைற்கு சூைமா முனிவர் கூேலானார்.
முன்பு இந்ை விஷயத்தை வியாசர் ஸனத்குமாரமுனிவரிைம் தகட்டு , என்னிைமும் அதைச்
பசால்லியிருக்கிோர் அவர் எனக்குக் கூேியவாதே, நான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள்.
தநமிசாரணிய முனிவர்கதள! முன்பு ைாவர ஜங்கமங்கபளல்லாம் நலிவுற்றுப்பூமி முழுவதும் ைண்ண ீரால்
மூைப்பட்டிருந்ைது பிருமா, விஷ்ணு, ருத்ைிரர் மூவரும் அந்ை ஜலத்ைிலிருந்து தைான்ேினார்கள். அவர்கள்
தைான்ேிய வழிதயப் பண்டிைர்களும் அேிய மாட்ைார்கள். ைாவர ஜங்கமங்கள் நலிவுற்று ஒதர நீர் மயமாக
இருக்கதவ பபரியைான வாயு தைான்ேி அதை உலர தவத்ைது. அதைாடு துவாைச ஆைித்ைர்கள் நான்கு
ைிக்குகளில் நால்வரும் ஆகாயத்ைில் எண்மருமாகப் பிரகாசித்து உலரச் பசய்ைார்கள். அப்தபாது
பாைலதலாகத்ைிலிருந்து காலக்கினி ருத்ைிரர் சர்வதைஜதஸாடு , தைான்ேினார். அவரும் சூரிய தைஜதஸாடு

நீதர உலர்த்ைி யாருமேியாமல் பாைலத்தை அதைந்ைார் இவ்வாறு நீர் உலர்த்ைப் பட்ைதும் ஏழு தமகங்கள்
தைான்ேி மதழ பபாழிந்து, முன்தபால எங்கும் நீர் மயமாக்கின. இப்படிதய மாேிமாேி உண்ைாயிற்று.
அதுதவ இயற்தகயாயிற்று. மும்மூர்த்ைிகளில் அைிைீக்ஷண்ய தைக காந்ைியுைன் கூடிய ருத்ைிர மூர்த்ைிதய
தநாக்கி நான்முகனும் ைிருமாலும் வணங்கி உலகங்கதளப் பதைக்க தவண்டும் என்று இதேஞ்சினார்கள்.
அவ்வாதே ஆகுக என்று ருத்ைிரர் பசால்லி நீருக்குள் மதேந்ைார். பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் அவர் ைிரும்பி
வருவார் என்று எைிர்பார்த்ை வண்ணம் ஓராயிரம் ஆண்டுகள் வதர ைவமிருந்தும், அவர் ைிரும்பி
வரவில்தல. எனதவ பிருமதைவர் விஷ்ணுதவ தநாக்கி, சிருஷ்டி எவ்வாோவது? என்று தகட்ைார். அைற்கு
மகாவிஷ்ணு என்வார்த்தைதயக் தகள் காலைாமைம் தவண்ைாம். உலகப் பதைப்பில் நீ முயல்வாயானால்
அைற்கு தவண்டிய ஆற்ேதலக் பகாடுக்கிதேன். என்ோர். பிரமன் சிருஷ்டி பசய்யத் துவங்கி அண்ைஜம்.

ஸ்தவைஜம், உற்பீஜம். சாரயுஜம் என்னும் நால்வதக தயானிகளான கந்ைர்வ யக்ஷ, ராக்ஷச, தபசாச மானுை,
மிருக, பசு, பக்ஷி, ைாவராைிகதளப் பதைத்ைார். இவ்வாறு பதைத்ை பிேகு நீ ரினுள் மூழ்கிய ருத்ைிரர் சிருஷ்டி
பசய்ய மீ ண்டும் எழுந்ைதபாது பிரபஞ்சம் பதைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு தகாபங்பகாண்டு ைன்
முகத்ைிலிருந்து ஒரு தைஜதஸ விடுத்ைார் அது காலாக்கினியாகிப் பிரமனது சிருஷ்டிகள் அதனத்தையும்
அழித்ைது. அதைக்கண்ை பிருமதைவன் குழம்பி ருத்ைிரர்மூர்த்ைிதய தநாக்கி ஈசானமூர்த்ைிதய!
காலரூபிதய! முக்கண்ணதர! வரைதன! நீலகண்ைதன! தபரவதன! சம்தபா! கபர்ைிதன! பசுபைிதய!

ைிரிசூலைாரிதய! கபாலமாலிதன! தைவ தைவா! பிதரசூடிய பபம்மாதன சங்கரா! சரணம் சரணம்! என்று
ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்ைார். அதைக் தகட்டு மகிழ்ந்ை இதேவன்; பிரமதன! உன் ஸ்தைாத்ைிரத்தைக் தகட்டு
மகிழ்ந்தைன் என்தன தவண்டியவர்கதளக் காக்கிதேன். ஆதகயால் உனக்கு தவண்டிய வரத்தைக் தகள்!
என்ோர். அைற்கு நான் பதைத்ை பிரபஞ்சம் முன்புதபாலதவ இருக்க தவண்டும்! என்ோர்! நான்முகன்.
என் முகத்ைில் உண்ைான தைஜதஸ எவ்விைத்ைில் ஒடுக்கலாம்? என்று ருத்ைிரர் தகட்கதவ பிரமதைவன்
சற்று ஆதலாசித்துவிட்டு நாைதன! பிரபஞ்சத்ைிற்கு அனுகூலமாயிருக்க சூரியனிைம் இந்ைத் தைஜதஸ
தவத்து விட்டு நீதர சூரியனிைமிருந்து சிருஷ்டி முைலான பைாழில்கதளச் பசய்து பிரபஞ்சத்ைில் நான்கு
வர்ணத்ைினராலும் பூஜிக்கப்பபற்றுக் கற்பாந்ைத்ைில் நீதர நாசஞ் பசய்யவும் தவண்டுகிதேன்! என்ோர்.
அவ்வாறு கூேிய பிரமதனப் பார்த்து ருத்ைிரர் புன்னதக பசய்து என்தன இலிங்க மூர்த்ைத்ைில்
பூசித்ைாலன்ேி உனக்குச் சிருஷ்டியாற்ேல் தக கூைாது என்று கூேித் தைதஜாமயமான
இலிங்கவடிவமானார். அந்ை வடிதவா பாைளத்ைிற்கு அடியில் படிந்தும் அண்ைாண்ை சராசரங்களுக்கு
அப்பாலும் உயர்ந்தும் ஓங்கியது. இவ்வாோன தைதஜாமயலிங்கத்ைின் அடிதயயும் முடிதயயும்
அேிவைற்குப் பிருமதைவனும் மகாவிஷ்ணுவும் ஆகாயத்ைிலிருந்து ஓர் அசரீரி ஒலித்ைது. சர்வ மயமாகிய

பரதமஸ்வரரின் தைதஜாமயமான லிங்கமாகிய இதைப் பூஜிப்பவர்கள் அேம்,பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்னும்
நான்கு தபறுகதளயும் அஷ்ைமா சித்ைிகதளயும் அதனத்துலகிலும் சஞ்சரிக்கும் ஆற்ேலும், பதைத்ைல்
காத்ைல், அழித்ைல் என்னும் முத்பைாழில்கதள பசய்வைற்கான ைகுைிதயயும் பபறுவார்கள், தமன்தமயான
பைவிதய அதைய லிங்கபூதஜதய ைவிர தவறு கைியில்தல. ஆதகயால் இந்ை இலிங்கத்தை அர்ச்சித்து
உங்கள் மதனாரைங்கதள அதைவர்களாக!
ீ
என்று அந்ை வாபனாலி வாக்கு கூேியது. அதைக் தகட்ைதும்
அயனும் அரியும் அைன் அடிமுடிதயத் தைடி விரும்பிதை விட்டு விட்டுப் பல காலம் அதைதய
பூஜிப்பாராயினர்.
49. நான்முகனும் மாலவனும் வரம்பபறுைல்
சவுனகாைி முனிவர்கதள! இவ்விைமாகத் தைான்ேிய இலிங்கத்தை விஷ்ணுமூர்த்ைி எல்லா
உபசாரங்கதளாடும் விைிவழுவாமல் பூதஜ பசய்து பலவாோகவும் தைாத்ைிரம் பசய்து சைருத்ைிரிய
நாமங்களால் அர்ச்சதன பசய்து. ைிவ்விய நாமங்களால் பூஜித்ைார். அவர் பூதஜக்கு மகிழ்ந்து
இலங்கத்ைிலிருந்து மஹாதைவர் தைான்ேி கருதணப்பார்தவதயாடு பிருமாதவயும் ைிருமாதலயும் தநாக்கி,
நீங்கள் பசால்லிய துைிகதளக் தகட்டு மகிழ்ந்தைன். விஷ்ணுதவ! தைவர் அசுரர் மானுைர்களால் நீ
பூஜிக்கப்பட்ைவனாய் பதகவர் அதனவதரயும் பவன்ேைக்க வல்லவனாய் ஒருதவதள என்தனயுங் கூை
பவல்ல வல்லவனாய் இருக்கும் வல்லதமதய வரமாகக்பகாடுத்தைன் பிருமதைவதன அழியாை சிருஷ்டி
சக்ைிதயயும் மனுவந்ைராைிக்கிரமங்கதளம் இந்ைிராைி தபைங்கதளயும் ஏக காலத்ைில் நான்கு
தவைங்கதளயும் நான்கு முகத்ைாலும் உச்சரிக்கும் வல்லதமதயயும் உனக்குத் ைந்தைன்! என்று

பசால்லிமதேந்ைார் ஆதகயால் முனிவர்கதள உலகத்ைில் அேம் பபாருள் முைலான புருஷார்த்ைங்கதளக்
பகாடுக்கவல்ல ைவம் தவறு எதுவும் இல்தல இந்ை உலகத்ைில் புத்ைிர பவுத்ைிராைி இராஜ்ய
சம்பத்துக்கதளயும் சுவர்க்க தபாகங்கதளயும் தமாக்ஷ சாம்ராஜ்யாங்கதளம் பகாடுக்க வல்லது சிவலிங்க
பூதஜதயயன்ேி தவேில்தல என்று எனது குருவான வியாச மகரிஷியால் நான் தகட்ைேிந்ைதை இப்தபாது
உங்களுக்குச் பசான்தனன் இன்னும் தகட்க தவண்டியது இருந்ைால் தகளுங்கள்! இவ்வாறு கூேினார்
சூைமுனிவர்.
50. உலகப் பதைப்பு
சுவனகர் முைலான முனிவர்கள், சூைபுராணிகதர தநாக்கி மகாத்மாதவ! இதுவதர நீ ங்கள் பசான்னவற்தேக்
தகட்டு நாங்கள் மகிழ்ந்தைாம். இனி இந்ை உலகம் பிரமதைவனால் எவ்வாறு பதைக்கப்பட்ைதைா அதையும்
விபரமாகச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள். சூை முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார்.
தநமிசாரணியவாசிகதள! அகண்ைாகாரமானவராயும் சத்துமகத்துமானவராயும் மமைாைிகள் அற்ேவராயும்
விஷ்ணு பக்ைியுதையவராயும் பபருந்தைஜதஸயுதையவராயும் கற்பம், காலம் முைலியவற்தே
வதரயறுப்பவராயும் தவைங்களில் ஹிரண்யகர்ப்பர் என்று பசால்லப்படுபவராயும் விளங்கும்

பிருமதைவருக்கு நமஸ்காரம்! முனிவர்கதள! சிருஷ்டி கர்த்ைா பிரமதைவன் என்றும் ஸ்ைிைிகர்த்ைா விஷ்ணு
என்றும் சங்கார கர்த்ைா உருத்ைிரர் என்றும் இவர்கள் மூவரும் சுத்ை சாக்ஷ õத்கார பரமசிவத்ைினின்றும்
தைான்ேியவர்கதள என்றும் உணர்வர்களாக.
ீ
பிரமதைவர் பலவிைமான சிருஷ்டிகதளயும் உருவாக்க
தவண்டும் என்ே கருத்துதையவராக முைலில் ஜலத்தைப் பதைத்து, அைில் ைம் வரியத்தை
ீ
விடுத்ைார் அது
பபான்மயமான ஓர் அண்ைமாயிற்று பிரமதைவர் முன்பு சிவபபருமானிைம் பபற்றுள்ள வரத்ைினால்

சிருஷ்டி பசய்யும் வல்லதமதயயுதையவராய் அந்ைப் பபான்னிேமான அண்ைத்ைிலிருந்தை தைான்ேிச்
சுயம்புவானார். அவர் சிேிது காலம் அந்ை ஜலத்ைில் வசித்துக் பகாண்டிருந்ைார். பிேகு அந்ை அண்ைத்தை
இரண்ைாக்கி அைில் ஒன்தேச் சுவர்க்கமாகவும், ஒன்தேப் பூமியாகவும் பைினான்கு உலகங்களாகவும்,
பூமிக்கும் சுவர்க்கத்துக்கும் இதைதய ஆகாயமாகவும் பதைத்ைார், இந்ைப் பூமி பத்துத் ைிக்குகளுைன்
கூடியைாய் ஜலத்ைின்மீ து மிைந்து பகாண்டிருந்ைது. இந்ைப் பூமியில் காலம், மனம், வாக்கு, காமம், குதராைம்
ஆதச ஆகியவற்தே உண்ைாக்கினார் பிேகு மரீசி, அத்ைிரி, ஆங்கிரஸர், புலஸ்ைியர், கிருது, வசிஷ்ைர்
என்னும் எழுவதரப் பிருமா ைம் மானஸீகப்புத்ைிரர்களாகப் பதைத்ைார் அவர்கள் சப்ை பிரமாக்கள் என்று
வழங்க்படுகிோர்கள். அைன் பிேகு ஸனத்குமாரதர உண்ைாக்கினார். அந்ை ஸனத்குமாரர் அந்ைச் சப்ை
பிரமாக்களிலும் சிேந்து விளங்கினார் அம்முனிகள் எழுவரிைம் பல வம்சங்கள் உைித்ைன. மின்னல், இடி,
தமகம், வானவில் பஜன்யன், முைலானவற்தேப் பதைத்ைார். இருக்கு, யஜுர், சாமம், அைர்வனம், என்னும்

நான்கு தவைங்கதளயும் யாகத்தையும் பதைத்ைார் அவ்தவைங்களில் கூேிய முதேப்படி பலர் பலவிைமான
யாகங்கதளச் பசய்து தைவர்கதளத் ைிருப்ைி பசய்ைிருக்கிோர்கள். மீ ண்டும் பிருமதைவர் ைம்
முகத்ைிலிருந்து தைவர்கதளயும் மார்பிலிருந்து பிதுர் தைவர்கதளயும் புஷ்ைத்ைிலிருந்து அசுரதரயும் பிே
அவயங்களிலிருந்து பலவிைமான பூைங்கதளயும் பதைத்ைார். இவ்வாறு ைாம் பதைத்ை பிராணிகள்
விருத்ைியதையாமல் நலிவுறுவதைக் கண்ை பிருமதைவர் ைம் தைகத்தை இரண்ைாக்கி ஆண் பபண்
வடிவங்களாய்த் ைம் மகிதமயால் மீ ண்டும் முன்தபாலப் பதைத்து பதைப்புத்பைாழில் பசய்ய மனுதவப்
பதைத்ைார். அந்ை தவரஜன் என்னும் மனுதவா பல்வதக ஜீவன்கதளயும் உண்ைாக்கினார். இவ்வாறு
ஆைியாகிய சிருஷ்டிக் கிரமத்தை வாசிப்பவரும் தகட்பவர்களும் கீ ர்த்ைியும் ைீர்க்காயுளும் புத்ைிர
பாக்கியமும் அகண்ை ஐசுவரியமும் அதைந்து நல்வாழ்வு வாழ்ந்து. இறுைியில் சிவதலாகத்தை
அதைவார்கள்.

51. உலகவிருத்ைி
தநமிசாரணிய முனிவர்கதள! இவ்வாறு சிருஷ்டியிதல விருப்பங் பகாண்ை பிருமதைவரின் மகிதமயினால்
சைரூதப என்ே பபண் ஒருத்ைி உண்ைானாள். ைர்மத்ைினால் அயானிதஜயாகத் தைான்ேிய அந்ைச் சைருதப
அதநக காலம் ைவஞ்பசய்து சுவாயம்புமனுதவத் ைிருமணஞ் பசய்து பகாண்டு பிரியவிரைன்
உத்ைானபாைன் என்னும் இரண்டு புைல்வர்கதளப் பபற்ோள். இந்ைச் சுவாயம்பு மனுவினால் ைான்
எழுபத்தைாரு யுகங்கள் ஒரு மனுவின் காலம் என்று வதரயறுக்கப் பட்ைது. சுவாயம்பு மனுவுக்கும்
சத்ரூதபக்கும் பல பபண்கள் பிேந்ைார்கள். கர்த்ைம பிரஜாபைிக்குக் காம்தய என்ே கன்னிதக

தைான்ேினாள். காம்தய என்பவளிைத்ைில் சாம்ராட், அஷி, விராட், பிரபு என்ே நான்கு புைல்வர்கள்
தைான்ேினார்கள். உத்ைான பாைன் இந்ைிரனுக்குச் சமமான குமாரர்கதளப் பபற்ோன். ைர்மத்ைின் கன்னிதக
சுநீ ைியின் கர்ப்பத்ைில் உத்ைானபாைனுக்குப் புைல்வனாக துருவன் தைான்ேினான். அந்ை துருவன்
இளதமயிதலதய மூவாயிரம் ஆண்டுகள் ைவஞ்பசய்து அழியாது உயர் பைவிதய அதைந்து சப்ை
ரிஷிகளின் மண்ைலத்துக்கு தமதலயிருந்து, நவக்கிரங்களுக்கு ஆைாரமாய் தஜாைிஸ்சக்கரத்ைின்
சூத்ைிரத்தைக் தகப்பற்ேிக் பகாண்டு விளங்குகிோன், துருவனுக்குப் புஷ்டி என்னும் கன்னிதகயும் ைான்யன்
என்னும் குமாரனும் பிேந்ைார்கள். புஷ்டி என்பவளிைம் ரிபு ரிபுஞ்சயன் விப்பிரன்; விரகலன் விருகதைஜஸன்
என்ே ஐந்து புத்ைிரர்கள் பிேந்ைார்கள். ரிபு என்பவன் புஷ்கரிணி என்பவதள மணந்து சாக்ஷúஸன் என்ே

மனுதவப் பபற்ோன். தவராஜ மனுவினிைம் அநட்வதல என்பவருக்கு ருரு, பூரு, சைத்விம்னன், ைபஸ்வி,
ஸத்யஸித்து, கவி, அக்னிஷ், தமாமன், அைிராத்ைிரன், அைிமன்யு, சுதயசசன் என்ே பைின்மர் பிேந்ைனர். ருரு
என்பவன் ஆகதனயி என்ே பபண்தண மணந்து அங்கன், சுமனஸ், கியாைி, கிருைி, ஆங்கிரஸ், ஸ்ரஜி என்ே
அறுவதரப் பபற்ோன். அங்கன் ஸுநீைி என்பவனிைம் தவனராஜதனப் பபற்ோன். அந்ை தவனனுதைய
அரசாட்சியில் ஏற்பட்ை குதேயினால் சந்ைைி விருத்ைியில்லாமல் வருந்தும்தபாது தவைியர் அவனது
தகதய மைனஞ்பசய்ய அவனது வலது தகயிலிருந்து பிருகு சக்கரவர்த்ைி வில்லும் அம்பும் ஸூர்ய

தைஜஸும் சகல சாஸ்ைிரவுணர்ச்சியும் பகாண்டு க்ஷத்ைிரிய முைல்வனுமாகப் பிேந்து உலதகச் சமமாகத்
ைிருத்ைி ஆட்சி புரிந்ைான். பற்பல இராஜரூப அஸ்வதமை யாகங்கதளச் பசய்ைான் பிருது என்பவனால்
ைிருத்ைப்பட்ைைாதலதய இந்ை உலகத்ைிற்குப் பிருதுவி என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று. தைவர் முனிவர்
பிதுர்க்கள் கந்ைர்வர்கள் முைலிய எல்தலாருக்கும் உணவு உண்ைாகும்படி பலவிைமான ைானியங்கள்
விதளயத்ைக்க பயிர்களும் பசடிகளும் விருத்ைி பசய்து இந்ைப் பூமி முழுதமக்கும் சக்கவர்த்ைியாக

பிருதுவிளங்கினான். அவனது பகாதையினாதல ைான் யாவரும் ைங்கள் பசிதயத் ைணித்துக் பகாள்ளும்
வழிதய அேிந்ைார்கள். பிருதுவுக்கு ஸூைமாகைர் என்ே இரண்டு புைல்வர்கள் பிேந்ைார்கள். அவர்கதளத்
ைன் பதைகளுக்குத் ைதலவர்களாக்கிக் பகாண்ைான்.
52. பிருது வம்ச விருத்ைி
முனிவர்கதள! பிருது சக்கரவர்த்ைிக்கு ஹவிர்த்ைானி, ஹவிர்த்ைாமன் என்ே இரண்டு புைல்வர்கள் மீ ண்டும்
பிேந்ைார்கள். ஹவிர்த்ைாமன் சிகண்டினிதய மணந்து பிராசீ னபர்ஹி என்ே கன்னிதகதயயும் பிரதசைஸ்
என்ே பபயருதைய பத்துப் புைல்வர்கதளயும் பபற்ோன். பிராசீனபர்ஹி சமுத்ைிர குமாரியாவள் அவளிைம்
தைான்ேிய பைின்மரும், தவைங்களில் வல்லவர்களாகவும் ஒதரவிைமான ைர்மானுஷ்ைானம்

பசய்தவாருமாகப் பத்ைாயிரம் ஆண்டுகள் கைலில் மூழ்கித் ைவஞ்பசய்ைார்கள். அப்தபாது உலகம்
ஆள்தவாரின்ேி உலகம் முழுவதும் பசடிகளும் பகாடிகளும் மரங்களுமாகிப் பிரதஜகள் குதேந்ைன.
இவ்விைமாகத் ைாவரங்கள் வளர்ந்ைதையேிந்ை ைசபிரதசைசுக்கள் ைங்கள் தகாபாக்கினியால் அவற்தேயும்
ஜனங்கதளயும் நாசஞ் பசய்ய முயன்ேனர். இதைக் கண்ை தசாமராஜன் அவர்கதள அவ்வாறு
பசய்யைவாறும் தகாபந்ைணியுமாறும் தவண்டினான். மீ ண்டும் அவன் நான் ஒரு கன்னிதகதயத்
ைங்களுக்காகதவ தவத்துக் பகாண்டிருக்கிதேன். நீங்கள் இவ்வாறு பசய்வைாள் இந்ைப்பிரபஞ்சதம அழிந்து
விடுதம என்று எண்ணித்ைான் அவதள கல்யாணம் பசய்து பகாண்ைால் பிரபஞ்ச விருத்ைியுண்ைாகும்.
அவளிைம் என்னுதைய அதரப் பங்கு தைஜஸாலும் உங்களுதைய அதரப்பங்கு தைஜஸாலும்
ைக்ஷப்பிரஜாப்ைி உற்பத்ைியாகப் தபாகிோன். அவன் உக்கிரமான பிரமதைஜதஸாடு பிரபஞ்ச சிருஷ்டிதயச்
பசய்யப் தபாகிோன் என்று பசான்னான். அைற்கு இதசந்ை பைின்மரும் அவதளத் ைர்ம மார்க்கமாகத்

ைிருமணஞ் பசய்து பகாண்ைார்கள். அவளிைம் ைக்ஷப்பிரஜாபைி சந்ைிரன் அம்சத்ைாலும் இருவரம்சத்ைாலும்
உண்ைானான். ைக்ஷன் சராசரங்கதளயும் சதுர்ப்பாை ஜந்துக்கதளயும், ைிரியக்குகதளயும் சிருஷ்டிக்க
எண்ணி முைல் சில கன்னியதர உண்ைாக்கி, அக்கன்னியரில் பைின்மதரத்ைான் மணந்தும் பைின்மூவதரக்
காசிபருக்கும் மற்தோதர நக்ஷத்ைிரங்களுக்கும் பகாடுத்ைான். அக்கன்னியரிைமிருந்து தைவ அசுரர்களும்,
பக்ஷிகளும் நாகங்களும் இன்னும் அதநகமானதவகளும் உண்ைாயின. அது முைற்பகாண்தை சம்தபாகஞ்
பசய்வைால் சிருஷ்டியாகிேதையல்லாமல் அைற்கும் முன்பு மனசங்கற்பத்ைினாலும் பார்தவயாலும்
ஸ்பரிசத்ைாலுதம பதைப்புகள் உண்ைாயின.
இவ்வாறு சூை முனிவர் கூேி அவதர சவுனகாைி முனிவர்கள் தநாக்கி, சூைமுனிவதர! முன்பு
ைக்ஷப்பரஜாபைி பிரமதைவரின் பபருவிரலிலிருந்து தைான்ேினான் என்று கூேின ீர்கதள! இப்தபாது
ைசப்பிரதசைசுக்களுக்குப் புத்ைிரனாக அவைரித்ைான் என்றும் ைன் புத்ைிரிதயச் சந்ைிரனுக்குத் ைிருமணம்
பசய்து பகாடுத்ைான் என்றும் பசால்வது சந்தைகமாக இருப்பைால் இதை விளக்கதவண்டும் என்ோர்கள் சூை
முனிவர் கூேலானார். உற்பத்ைி நாசம் என்பது பிருமதைவன் முைலானவர்களுக்கும் கற்பந்தைாறும்
உண்ைாவைாலும் பூர்வத்ைில் சிருஷ்டியானது மானசீகமாக இருந்ைைாலும் தஜஷ்ை கனிஷ்ை கிரமமும்
பபண் புத்ைிரன் என்ே கிரமமும் முதேதய அனுசரித்துக் கல்யாணஞ் பசய்யதவண்டும் என்ே கிரமமும்
இருக்கவில்தல. ஆண் பபண் கூடிய பிேதக இத்ைதகய முதேகள் ஏற்பட்ைன. இதைப்பற்ேிப் பண்டிைராக
இருப்பவர்கள் சந்தைகப்படுவது ைவறு. ைக்ஷப்பிரஜாபைியால் ஏற்பட்ை பிரபஞ்சசிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தைப்

பக்ைிதயாடு தகட்பவர்களும் படிப்பவர்களும் புத்ைிரச் பசல்வமும் ைீர்க்காயுளும் சிவதலாக சாம்ராஜ்யமும்
அதைவார்கள். இவ்வாறு சூை புராணிகர் பசான்னார்.
53. காசிபர் முைலாதனார் பரம்பதர

தநமிசாரணிய முனிவர்கள், சூை முனிவதரப் பார்த்து சுவாமி! தைவர், ைானவர், கந்ைர்வர், இராக்ஷசர்
முைலியவர்களின் சிருஷ்டிதய விவரமாகச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். சூைமுனிவர்
பசால்லத் துவங்கினார். முனிவர்கதள! பூர்வத்ைில் ைக்ஷப்பிரஜாபைி ைன்மனைால் சிருஷ்டி பசய்து, அது
விருத்ைியதையாைதைக் கண்டு தயாசித்ைான். வரணப்
ீ
பிரஜாபைியின் கன்னிதகதயக் கூடிக்கலந்து
அவளிைம் ஐயாயிரம் புத்ைிரர்கதள உண்டு பசய்ைான். அவர்கள் ஐயாயிர வதரயும் முன்தப பிரமனிைம்
தைான்ேிய நாரை முனிவர் பார்த்து சிறுவர்கதள! உங்களுக்குச் சிருஷ்டி விஷயத்ைில் என்ன பைரியும்?

காசிப முனிவர் ைக்ஷப்பிரஜாபைியின் புைல்வியிைம் சிருஷ்டி பசய்யப் தபாகிோர். பூமியில் ைிக்குகதளயும்
பிரதைசங்கதளயும் பசவ்வதகயாகத் பைரிந்து பகாண்டு சிருஷ்டி பசய்யத் துவங்குங்கள்! என்று பசான்னார்.
அவர்கள் அவர் கூேியவாதே பூமி முழுவதையும் பார்த்துவரச் பசன்ோர்கள். அவர்கள் அவ்வாறு
பசன்ேதை அேிந்ை ைக்ஷப்பிரஜாபைி, மீ ண்டும் ஹரியஸ்வர் என்னும் பபயதரயுதைய ஐந்நூறு புைல்வதரப்
பபற்று அவர்கதளச் சிருஷ்டி பசய்ய ஏவினான் அவர்களும் ைங்கள் ைந்தையரின் கட்ைதளப்படி சிருஷ்டி
பசய்ய முயலும்தபாது நாரைர் அவர்கதளயும் சந்ைித்து, மைியில்லாை சிறுவர்கதள! பூமியின் பிரமாணத்தை
அேியாமல் எவ்வாறு சிருஷ்டி பசய்வர்கள்?
ீ
என்று தகட்ைார் அவர்களும் பூமியின் பிரமாணத்தை
உணரச்பசன்று பல ைிதசகளிலும் அதலந்து அைன் பிரமாணத்தை உணராமல் கைதல தநாக்கிச் பசன்று
ைிரும்பி வராைவர்கதளப் தபாலச் பசன்று விட்ைார்கள். அப்புைல்வர்களும் ைிதசகளின் தமற்பசான்ேதை
அேிந்ை ைக்ஷப் பிரஜாபைி வரணி
ீ
என்னும் ைன் மதனவியிைம் அறுபது கன்னிதககதள உண்ைாக்கி
அவர்களில் பத்துப் பபண்கதளத் ைர்மப் பிரஜாபைிக்கும் பைின்மூன்று பபண்கதளக் காசி பருக்கும்
இருபத்தைழு பபண்கதளச் சந்ைிரனுக்கும் நான்கு பபண்கதள அரிஷ்ைதநமிக்கும் இரண்டு பபண்கதள
பிரம்ம புத்ைிரருக்கும் இருவதர ஆக்கிரசுக்கும் இருவதர கிருகாசுவர்க்கும் மணஞ்பசய்வித்ைார்.
அவர்களில் அருந்ைைி, வசு ஜாமி, லம்தப, பானு, ம்ருத்வைி, சங்கல்பா, முஹூர்த்தை, ஸாத்தய, விசுதவ
என்ே பைின்மர் ைர்மப்பிரஜாபைியின் மதனவியர். அவர்களில் விசுதவ என்பவள் விசுதவ தைவர்கதளயும்,
ஸாத்யா என்பவள் ஸாத்ைியாதளயும், ம்ருத்வைி மருத்துக்கதளயும், வசு வசுக்கதளயும், பானு
பானுக்கதளயும், முகூர்த்தை முகூர்த்ைங்கதளயும், லம்தப என்பவள் தகாக்ஷத்தையும், ஜாமி என்பவள் நாக
வைி
ீ என்னும் பபண்தணயும் அருந்ைைி பூப்பிரதைசங்கதளயும்; சங்கல்பா சங்கற்பத்தையும் சத்ைியத்தையும்
பபற்ேனர். வசு என்பவள் பபற்ே மக்கள் அயன், துருவன், தசாமன், ைரன், அநிலன், அநலன், பிரத்ைியூஷன்.
பிரபாசன் எனப்படுவார்கள். அந்ை வசுக்கள் எண்மரில் அயன் என்பவன் தவைண்ைன், சிரமன், காந்ைன், முனி
என்ே நால்வதரயும் துருவன் என்பவன் காலன், தலாகப் பிரபாவம் என்ே இருவதரயும் தசாமன் என்பவன்
வர்ச்சான் என்பவதனயும் ைரன் என்பவன் மதனாஹதரயிைம் ைிரவிணன் ஹூைஹவ்யவஹன்.
சிசிைஸ்பிராணன், ரமணன் என்பவர்கதளயும், அநிலன் என்பவன் சிதவ என்னும் ைன் மதனவியிைம்
புதராஜவதனயும் பபற்ோர்கள். அநலன் என்பவன் கிருத்ைிதகப் பபண்கள் அறுவதரயும் மணந்து அக்கினிப்
புத்ைிரன், குமாரன் சரஸ்ைம்பன், சாகன், விசாகன், தககதமயன் என்ே அறுவதரயும் பித்ைியூஷன் என்பவன்
தைவலன் என்னும் இருடிதயயும் உண்டு பசய்ைார்கள். தைவலவிருடி பிரஜாவான்களான இருவதரப்

பபற்ேனர். பிரஹஸ்பைியின் ைங்தகதய எட்ைாவது வசுவான பிரபாசன் மணந்து பைாஷ்ைா என்பவதனப்
பபற்ோன். அவன் தைவைச்சனாய் சர்வாபரணங்கதளயும் விமானங்கதளயும் பசய்யும் வல்லதமதய
அதைந்ைான். பைாஷ்ைா விசுவரூபதனப் பபற்ோன். இதுதவ ைர்மப் பிரஜாபைியின் வமிசம்.
முனிவர்கதள, அைிைி, ைிைி ைநு, அரிஷ்தை, சுரதச, இதல, சுரபி, விந்தை, ைாம்தச, குதராதை சதம; கத்துரு
சனி என்று பைின்மூவரும் காசிபருதைய மதனவியராவர். அவருள் அைிைி என்பவள் சாக்ஷúச
மன்வந்ைரத்ைில் விஷ்ணு சக்ரன் அரிய மான் ைாைா துவஷ்ைா பூஷா , விவஸ்வான் சவிைா; மித்ரா வருணன்
அம்தசாபகன், அைிதைஜஸ் என்பவர்கதளத் தூஷிைான் என்பவனால் பபற்ோள், இவர்கதள
தரவைமன்வந்ைரத்ைிலும் துவாை சாைித்ைர்களாக இருந்ைார்கள். சந்ைிரனின் மதனவியரான் அஸ்வினி

முைலான இருபத்தைழு மாைர்களிைம் மிகவும் அழகு வாய்ந்ை பல பிள்தளகள் பிேந்ைார்கள். அரிஷ்ை தநமி
ைன் மதனவியர் நால்வரிைம் பைினாறு பிள்தளகதளப் பபற்ோன். கிருைாசுவன் தைவர்களுதைய
ஆயுைங்களாகிய அஸ்ைிர சாஸ்ைிரங்கதளப் பிேப்பித்ைான் சூரியன் நாள்தைாறும் தைான்ேி அஸ்ைமனமாவது
தபால இவ்வாறு வான் முதேயாகத் தைான்ேி முப்பத்து முக்தகாடிதைவர்களும் கற்பங்கள் தைாறும்
உண்ைாகி லயமதைகிோர்கள். காசிபர் மதனவியரின் ைிைி என்பவளிைம் ஹிரண்யகசிபு என்பவன்
அனுக்கிலாைன், ஹிலாைன் பிரஹலாைன் ஸம்ஹிலாைன் என்று நான்கு புைல்வர்கதளப் பபற்ோன்

ஹிலாைனுக்கு ஹிலைனும் ஹிலைனுக்கு ஆயுஷ்மான், சிபிகாலன் என்ே மூவரும் தைான்ேினர்
பிரஹலாைனுக்கு விதராசனனும் விதராசனனுக்குப் பலியும் பலிக்குவாணா சுரன் முைலிய நூற்றுவரும்
பிேந்ைார்கள். ஹிரண்யாக்ஷஷக்கு குருகரன் சகுனி, பூைசந்ைாபன் மகாநாைன், காலநாபன், என்ே ஐவர்
பிேந்ைார்கள் ைனு என்பவள் காசிப முனிவரால் வரிய
ீ
பராக்கிரமத்தைாடு கூடிய நூறு புைல்வதரப்
பபற்ோள் அவர்களில் முக்கியமானவர்கள் ைவிமூர்த்ைன், சகுரன், பலிசிவன் பிரபு அதயாமுகன், சம்பரன்,

கபிலன், வாமணன், விசுவாநரன் புதலாமன் வித்ைிராவணன், மஹாசுரன், சுவர்ப்பானு என்பவன் பிரபாதவ
என்பவதளயும், புதலாமன், சசி என்பவதனயும் பபற்ோர்கள். விருஷபர்வா என்பவன் சர்மிஷ்தை என்ே
பபண்தண பபற்ோள். தவஸ்வானவனுக்குப் புதலாதம காளிதக என்னும் இரு கன்னிதககள்
தைான்ேினார்கள். மரீசியின் வமிசத்ைில் அறுபைனாயிரம் ைானவர்களும் பவுதலாமர், காலகஞ்சர் ஆகிய
தபைமுள்ளவர்களும் தைான்ேினார்கள்.
மரீசியின் வமிசத்ைில் தைான்ேிய அவர்கள் பிருமதைவன் குேித்து பவகு காலந்ைவஞ் பசய்து,
பபான்மயமான பட்ைணங்கதளச் சம்பாைித்து தைவர்களால் சாகாவரம் பபற்று வாழ்ந்ைார்கள். விப்ரசித்து
என்பவன் சிம்ஹிதகதய மணந்து உக்கிர பராக்கிரமத்தைாடு கூடி தசமிதகயளான இராகு சல்லியன் சுபலி

பலன் மகாபலன் வாைாபி நமுச்சி வில்லவன் சிவசுகுபன் அரகன் நரகன் கால நாபன் சரமாணன் சரகற்பன்
என்னும் பைினமூன்று பிள்தளகள் உண்ைாகி அவர்களால் அதநகம் புத்ைிரபவுத்ைிரர்கதளப் பபற்ோன்.
ஹிரணியகசிபன் குமாரனான சமக்கலாைனுக்கு நிவாைக வசிகளான அைிபராக்கிரமசாலிகள் பிேந்ைார்கள்.
ைாமதர என்னும் காசியபரின் மதனவிக்கு ஸ்வரத்தைச் சப்ைிக்கும் பக்ஷிகள் தைான்ேின. அவரது
மதனவியருள் காகி என்பவள் காக்தகதயயும், உலூகி என்பவள் தகாட்ைான் வதககதளயும், தசனி
என்பவள் பபண் பருந்தையும், பாசி என்பவள் ஆண் பருந்தையும், கிருத்ரி என்பவள் சுகமான
பக்ஷிகதளயும், ைாமதர என்பவள் குைிதர கழுதை முைலியவற்தேயும் பபற்ோள். வினதை என்பவள்
பேதவயினத்ைில் முைன்தமயானவனும் தவகத்ைில் வல்லவமான கருைதனயும் அருணதனயும் ஈன்ோள்.
கத்துரு என்பவள் பல ைதலகளுைன் கூடியைாயும் ஆகாயத்ைில் சஞ்சரிக்க வல்லைாயும் காமரூபியாயும்
உள்ள தசஷன், வாசுகி, ைக்ஷகன், ஐராவைன் மகாபத்மன், கம்பளன், அசுவைரன், ஏலாபுத்ைிரன், பத்மன்,

கார்க்தகாைகன், ைனஞ்சயன், மகாநீலன், மகாவர்ணன், ைிருைராஷ்டிரன், பலாக்கன், குகன், புஷ்பைந்ைன்,
துர்முகன், சுமுகன் பகுசன் கரதராமன் பாணி முைலிய நாகர்கதளப் பபற்ோள் வதர என்பவள்
பலவான்களாகிய ஐம்பது புத்ைிரர்கதளயும் மரம் பசடி பகாடி முைலிவற்தேயும் பபற்ோள். இதல
என்பவள் புல்பூண்டு முைலியவற்தேப் பபற்ோள். சுவதச என்பவள் யக்ஷராக்ஷசர்கதளயும் முனி
என்பவள் அப்சரஸ்கதளயும் அபிஷ்ைா என்பவள் நானாவிை ஜந்துக்கதளயும் பபற்ோர்கள். காசிபரின்
சந்ைைியில் பற்பல புத்ைிரபவுத்ைிரர்கள் தைான்ேி உலகத்ைில் பரவினார்கள். இந்ைச் சிருஷ்டிகள் யாவும்
சுவாதரசிஷ மந்வந்ைர சிருஷ்டி என்னும் பபயதரயுதையன இனி தவவசுவை மன்வந்ைர சிருஷ்டியின்
வதகதயச் பசால்கிதேன்.
முனிவர்கதள! இந்ை மன்வந்ைர சிருஷ்டியின் துவக்கத்ைில் பிருமதைவர் யாகங்கதளச் பசய்து
முன்புபதைத்ைது தபாலதவ மானசீகமாக ஏழு புத்ைிரர்கதள உண்ைாக்கினார். முன்பு உண்ைான
தைவைானவர்களுக்குள் பபரிய கலகம் உண்ைானைால் அசுரர்கள் நசித்துப் தபானதைக் கண்ை ைிைி என்பவள்
காசிபதரச் சரணதைந்து, தைவர் ைதலவனான இந்ைிரதனக் பகால்லக் கூடிய புத்ைிரன் தவண்டும் என்று
பகஞ்சினாள். காசிபர் அைற்கு இதசந்து நீ ஆயிரம் ஆண்டுகள் நியமத்துைன் புண்ணிய பூமியில் விரைத்தை
அனுஷ்டிப்பாயானால் இந்ைிரதனக் பகால்ல வல்ல புத்ைிரன் உனக்குப் பிேப்பான். இவ்விரை நியமம்
ைவேினால் உன் மதனாரைம் நிதேதவோது என்று பசால்லிவிட்டுத் ைவத்ைிற்குச் பசன்ோர். அவ்வாதே ைிைி
என்பவள் பூதலாகத்ைில் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைாள். அப்தபாது இந்ைிரன் இவளுதைய கர்ப்பத்ைில்
ைனக்கு பதகவன் வளர்கிோன் என்பதை அேிந்து அவள் கர்ப்பத்தை கதலக்க தவண்டும் என்ே

எண்ணத்பைாடு ைாயார் என்ே முதே பாராட்டி பணிவிதை பசய்ய மாறுதவைங் பகாண்டு வந்ைான்.
ைிைியின் விரைத்ைின் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் நூறு வருஷம் குதேவாக இருக்கும்தபாது அவள் அைிகப்
பிரயாதசயினால் தசார்வதைந்து பகற்காலத்ைில் கூந்ைதலப் பாைத்ைில் அவிழ்ந்து விட்டுத் ைன்தன மேந்து
தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது இந்ைிரன் வஜ்ரபாணியாய் பபண்தமக்குேியின் வழியாகக் கர்ப்பத்ைில்
பிரதவசித்து, பிண்ைத்தை ைன் குலிசத்ைால் பவட்டும்தபாது கருவிலுள்ள குழந்தை சப்ைமிட்டு அலேியது.
உைதன இந்ைிரன் மாதராைி! மாதராைி! (அழாதை அழாதை!) என்று பசால்லிக் பகாண்தை ஏழுபிளவாக்கி

பின்னரும் எவ்தவழு பிளவாக்கிவிட்டு பவளிதய வந்ைான். அவ்வாறு வந்ை இந்ைிரதனக் கண்டு ைிைி
துக்கப்பட்ைாள். அைற்கு இந்ைிரன் ைாதய! நீ நியமம் ைவேி இருந்ைைால் உன் கர்ப்பத்ைில் இருந்ை என்
சத்துருதவ நான் துண்டித்தைன் ஆதகயால் என்மீ து தகாபிக்க தவண்ைாம்! என்ோன். அவதனக் கண்ை
ைிைி, என்னுதைய குற்ேத்ைினாதலதய நாசமதைந்ை கர்ப்பம் பலவாகும். ஆதகயால் அவற்தே உன்
உலகத்ைிதலதய தவத்ைிருக்க தவண்டும்! என்ோள். அவ்வாதே இந்ைிரன் ஏழு தலாகத்ைிலும் எவ்தவழு

பபயர்களாக மாருைாள் என்னும் பபயதராடு வசிக்கும்படி வரங்பகாடுத்து விட்டுத் ைன் உலகம் பசன்ோன்.
இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தைப் பதைத்து பிருது முைலான சக்கரவர்த்ைிகதளயும் இந்ைிரன் பிரஜாபைிகள்
பர்ச்சன்யன் குதபரன் முைலிய சுவர்க்க வாசிகதளயும் உண்ைாக்கினார். தவனனுதைய பிள்தளயாகிய
பிருதுசக்கரவர்த்ைிதய அகண்ை பிரபஞ்சத்தைப் பல்தவறு பாகங்களாக்கும் படி காசிபர் கட்ைதளயிட்ைார்.
இவ்வாறு சூை புராணிகர் கூேினார்.
54. உலக நாயகர்கள்
தநமிசாரணிய முனிவர்கள் சூை புராணிகதர தநாக்கி ஞானிதய! பிரபஞ்ச சிருஷ்டிதயப் பற்ேிச்

பசான்ன ீர்கதள, அவர்களில் எவ்பவவ்வதகயாக எவ்பவவ்வருக்குத் ைதலவர்களாக இருந்ைார்கதளா
அதையும் நாங்கள் அேிய விரும்புகிதோம்! என்று தகட்ைார்கள். சூைபுராணிகர் கூேலானார். முனிவர்கதள!
பிராமணர் நக்ஷத்ைிரம் நவக்கிரகம் ஓஷைிகள் யக்ஞம் ைவம் முைலியவற்ேிற்கு அைிபைியாகச்
சந்ைிரதனயும் ஜலத்ைிற்கு வருணதனயும் அரசர்களுக்கு தபரதனயும் ஆைித்ைர்களுக்கு விஷ்ணுதவயும் ,
அஷ்ை வசுக்களுக்கு அக்னிதயயும் பிரஜாபைிகளுக்குத் ைக்ஷதனயும் மருத்துக்களுக்கு இந்ைிரதனயும்
தைத்ைியைானவர்களுக்கு பிரகலாைதனயும் பிதுர்க்களுக்கு பமைர்மதனயும் விரைங்கள் மாைாக்கள் மந்ைிரம்
பசு யக்ஷ ராக்ஷசர் அரசர்கள் சர்வ பூை தபசாசங்களுக்குச் சூலபாணியான பரதமசதனயும் , மதலகளுக்குச்
சார்த்தூலத்தையும், பசுக்களுக்கு ரிஷபத்தையும் பகாடி பசடிகளுக்கு மரங்கதளயும்
அைிபைிகளாகேியமித்தும் அஷ்ை ைிக்குகளுக்குள் கிழக்கில் சுைன்மதனயும் பைன் ைிதசயில் பநய்வைன்
என்பவதனயும், தமற்கில் தகதுமாதனயும் வைக்கில் ஹிரண்ய தராமதனயும் அரசராக ஸ்ைாபித்ைார்
இந்ைச் சிருஷ்டியின் தவபவங்கதளப் படிப்பவர்களும் தகட்பவர்களும் ைீர்க்காயுள் பபற்றுப்
புகழ்மிக்கவர்களாக இவ்வுலகில் வாழ்ந்து இறுைியில் சிவபைமதைவார்கள்.
55. பிருது சக்கரவர்த்ைியின் பிரபாவம்
பூர்வத்ைில் ைர்மவானும் அத்ைிரி என்னும் பிரஜாபைிக்கு இதணயான வல்லதமதயாடு கூடியவனுமான
அங்கப் பிரஜாபைி என்பவன் தைான்ேினான். அவனுக்கும் மிருத்யுவின் பபண்ணான சுநிைி என்பவளுக்கும்
தவனன் என்னும் ஒரு புத்ைிரன் பிேந்ைான். அவன் ைருமஞ் பசய்வைில் மனமில்லாமலிருந்ைான். அவன்
மிருத்யுவின் ைவுஹித்ைிரன் (பபண் வயிற்றுப் பபயரன்) எனதவ மிருத்யு தைாஷத்ைால் , சுைர்மத்தை

விட்டுக் காமத்ைில் பிரியமுள்ளவனாய்த் ைர்ம சாஸ்ைிரத்ைிற்கு விதராைமான ஏற்பாடுகதள உண்ைாக்கி
வர்ணாசிரமங்கதளச் சரிவர நைத்ைச் பசய்யாமல் அைர்மவானாக இருந்ைான். அவன் அரசாட்சியில் யாகாைி
கிருத்ைியங்கள் குதேந்தும், தவைசாஸ்ைிர பாராயணம் குன்ேியும் தைவாலய பூதஜகள் நைவாமலும். யாகஞ்
பசய்ய முயலும் அந்ைணர்கதளச் தசவர்களால் ைடுத்தும் ைவஞ்பசய்தவாரின் ைவநிதலதயக் பகடுத்தும்
ஆட்சி நைத்ைி வந்ைான். அவ்தவனனுதைய அக்கிரமத்தைக் கண்டு மரீசி முைலிய முனிவர்கள் அவதன
தநாக்கி நாங்கள் நீண் ை காலம் பசய்து முடிக்க தவண்டிய யாகங்கதளச் பசய்து முடித்து உலகத்ைிற்கு
நலம் பயக்கத் ைீ øக்ஷபசய்து பகாண்தைாம். இவ்விரைத்தைக் கூைாது என்று ைதை பசய்யாதை நீ இப்படிச்
பசய்வது முதேயல்ல, நாங்கள் பசய்வது புராைனமான ைருமம், இவ்விை ைருமத்தையும் குடிமக்கதளயும்
காத்து இரக்ஷிக்கும் படிதய நீ பதைக்கப்பட்டிருக்கிோய் குடிகதள இரக்ஷதண பசய்வைில்

இராஜாபவன்னும் பபயர் பகாடுக்கப் பட்ைது. அந்ைப் பபயதரக் பகடுத்துக் பகாள்ள தவண்ைாம்! என்று
எடுத்துதரத்ைார்கள். ஆனால் தவனதனா சரித்துவிட்டு என்தன விைத் ைர்மத்தை உண்ைாக்க வல்லவன்
யார்? நான் யாருதைய ைர்மத்தைக் தகட்டு நைக்க தவண்டும்? எனக்கு தமலான அைிகாரி ஒருவருமில்தல!
என்தன அைர்மன் என்று பசால்லிய உங்களுக்குத் ைர்மம் பைரியாது.

நீங்கள் ைான் மூைர்கள்! என்று பலவாோகவும் இகழ்ந்துதரத்து மூவுலகங்களிலும் ைன் அைர்மத்தைப் பரவச்
பசய்ைான். முனிவர்கள் பலவதககளில் முயன்றும் பயன்பைாைைால் அவர்கள் தகாபங்பகாண்டு
அைிபலவானும் பகாடியவனுமான தவன சக்கரவர்த்ைியின் இைது பைாதையில் பலாத்காரமாகத் ைங்கள்
ைவவல்லதமயால் கதைந்ைார்கள். அந்ைத் பைாதையிலிருந்து குறுகிய வடிவமும். பருத்ை உைலும் கரிய
நிேமுமுள்ள ஒருவன் தைான்ேிக் கும்பிட்ைவனாக முனிவர்கதள வணங்கி நின்ோன் . அத்ைிரி முனிவர்
அவதன தநாக்கி, சிறுவதன! உட்காருவாயாக! என்ோர் அவன் மூலமாகதவ புளினர் என்தபார் தைான்ேி

வித்ைியபர்வைத்ைில் வசித்து அவதனப் தபாலதவ அக்கிரமக்காரர்களாக இருந்ைார்கள். மீ ண்டும் தவனனின்
வலது தகயில் முனிவர்கள் கதையதவ அைனால் ைாமதரதபான்ே அவனுதைய உள்ளங்தகயில்
தகாடிச்சூரியப் பிரகாசமாகவும் அக்கினிக்கு ஒப்பான தைஜதஸாடும் அஜசுவம் என்ே வில்தலாடும் பற்பல
அஸ்ைிரங்கதளாடும் பபான்மயமான கவசத்தைாடும் பிருதுபவன்னும் மன்னன் தைான்ேினான். அவனது
தைாற்ேத்ைினால் ைிக்குகள் யாவும் பிரகாசித்துக் குடிகள் மகிழ்ந்ைனர் இவ்விை புத்ைிதராற்பத்ைியில்
ைகப்பனான தவனன் பபரும்பாவங்கதளச் பசய்ைிருந்ை தபாைிலும் புத் என்னும் நரகத்தைப் தபாக்கி,
சற்புத்ைிரனால் புண்ணிய தலாகம் அதைந்ைான். ஆதகயால் மாைா பிைாக்கள் பாவஞ் பசய்ைவர்களாக
இருப்பினும் நற்புத்ைிரனால் நற்கைி அதைவார்கள் என்பைில் சந்தைகமில்தல இவ்விைம் உண்ைாக்கிய

பிருதுதவச் சக்கரவர்த்ைியாக தவண்டும் என்று பிருமா முைலான தைவர்களும் ஏழுகைல்களும் மாபபரும்
நைிகளும் ைங்களிைமுள்ள இரத்ைினங்கதள வாரிக்பகாண்டு புண்ணிய நைிகளில் வந்து எல்லாக்
குடிமக்கதளயும் காத்து ைருமத்தை நிதல நிறுத்ை தவண்டும்! என்று கூேி அவனுக்குப் பட்ைாபிதஷகம்
பசய்ைார்கள், பிருது பூமண்ைலங்களுக்பகல்லாம் அரசனாகி மகாதைஜதஸாடும் புகதழாடும் பிருது
சக்கரவர்த்ைி என்ே பபயதராடும் விளங்கித் ைன் ைந்தையால் புேக்கணிக்கப்பட்ை ைர்மங்கதளயும்
குடிகதளயும் மிகவும் அன்தபாடு விருத்ைி பசய்து பாதுகாத்து, அரசன் என்ே பசால்லுக்கு இலக்கியமாக
இருந்ைான் அவனது ஆட்சிக் காலத்ைில் குடிமக்கள் அதைந்ை மகிழ்ச்சிதய என்பனன்று பசால்தவன் ?
அவன் ரைத்ைில் ஏேிச் பசல்லும்தபாது, நைிகள் நீர் விலகி வழி விைவும் மதலகள் ைாழ்ந்து சமவழி
காட்ைவும் பசுக்கள் எல்லாவிை ரசப்பபாருட்கதளயும் சகலவிை வஸ்ைிரங்கதளயும் பகாடுக்கவும் அவன்
மகிழ்ந்ைிருந்ைான்.
இவ்வாறு பிருது சக்கரவர்த்ைி பசங்தகால் பசலுத்ைிவரும் தபாது பிருமதைவர் ஒரு யாகஞ் பசய்ைார்.
அப்தபாது அப்பூரண குைியில் ஸுைன் மாகைன், என்று இருவர் தைான்ேினார்கள். அருதகயிருந்ை
மாமுனிவர்கள் அவ்விருவதரயும் தநாக்கி; நீங்கள் பிருது சக்கரவர்த்ைியின் புகதழப் தபாற்ேித் துைி
பசய்யுங்கள்! என்று கூேினார்கள். ஸுைமாகைர்கதள! மாமுனிவர்கதள! நாங்கள் இப்பபாழுது ைான்
தைான்ேியவர்களாதகயால் அந்ை மாமன்னரின் பிரபாவங்கதள எப்படி அேிதவாம்? என்று தகட்ைார்கள்.
அைற்கு அம்முனிவர்கள் இனி நைக்கவிருக்கும் விஷயங்கதள எடுத்துத் துைி பசய்யுங்கள் என்று பசால்ல ,
அவ்விருவரும் அவ்வாதே துைி பசய்ைார்கள். அதைக் தகட்ை பிருது சக்கரவர்த்ைி பபரு மகிழ்ச்சியுைன்
அவர்களில் ஸுைனுக்கு அனூபதைசம் என்ே இராஜ்ஜியத்தையும் மாகைனுக்கு மகை ராஜ்யத்தையும்
பகாடுத்ைான். அப்தபாது அருகிலிருந்ை தைவர்கள் அவ்விருவதரயும் பார்த்து, இவ்வரசன் உங்கள்

இருவருக்கும் இவ்வுலகத்ைாருக்கும் விருத்ைியுண்டு பண்ணப் தபாகிோன் என்று கூேினார்கள். அமரர்
வார்த்தைகதளக் தகட்ை ஸுைமாகைரும் மற்ேவர்களும் பிருது சக்கரவர்த்ைிதய அணுகி; எங்களுக்கு
ஜீவதனா பாயத்தைக் கற்பிக்க தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். அைனால் பிருதுச் சக்கரவர்த்ைி அைற்கு வழி
பசய்ய தவண்டும் என்ே கருத்துைன் வில்தலயும் அம்தபயும் எடுத்து பூமியிலிருந்து அவர்களுக்கு
ஆகாரத்தை உண்டு பசய்ய நிதனத்ைான். அப்தபாது பூமிதைவி பயமதைந்து பசுவின் வடிவபமடுத்து
உலகமுழுவதும் ைிரியலானாள். பிருதுச் சக்கரவர்த்ைியும் வில்தலந்ைி அதைப்பின் பைாைர்ந்து துரத்ை, பூமி
பயந்து இந்ைிராைி தைவர்கதளச் சரண் அதைந்து ைன்தனக் காப்பாற்ே தவண்டும் என்று பகஞ்சினாள்.
ஆனால் ஒருவரும் அபயம் பகாைாதமயால் அவள் மீ ண்டும் பிருதுசக்கரவர்த்ைிதயதய சரணதைந்து

அரசதன! நான் இல்லாமல் இவ்வுலகத்தை நீ எவ்வாறு பரிபாலனஞ் பசய்வாய்? எல்லாக் குடிமக்களும்
என்னிைதம வசிக்கிோர்கள். சர்வஜகத்துக்கும் நாதன ஆைாரமாக இருக்கிதேன் என்தன முன்னிட்டு
சண்தை பசய்து கற்பங்கள் தைாறும் பற்பல மன்னர்கள் மாண்டு தபாகிோர்கள். நீ புகழ் பபே தவண்டும்
என்ோல் என்தன ஹிம்சிக்க தவண்ைாம். நீ ைந்ைிரத்தைாடு முயற்சி பசய்ைால் உன் மதனாரைங்கள்
எல்லாம் சித்துக்கும் குடிமக்கதள நீ பாதுகாப்பாய். நான் பபண் பிேவியாதகயால் என் மீ து தகாபம்
பகாள்ள தவண்ைாம். நீத யா பிருத்விபாலன் என்ே பபயதரயதையப் தபாகிோய். அைற்கு விதராைமாகத்

ைர்மத்தை அழிக்காதை? என்று பலவிைமான நல்வார்த்தைகதளயும் பசான்னாள். அதைக்தகட்ை
ைர்மசீ லனாகிய பிருது சக்கரவர்த்ைி ைன் தகாபத்தை அைக்கி பூதைவிதய! ஒருவனுக்காக பலதரக்
பகால்வது ைர்மம் அல்ல ஆனால் பலரின் நன்தமக்காக ஆணாக இருந்ைாலும் பபண்ணாக இருந்ைாலும்
ஒருவதரக் பகால்வது ைர்மதமயாகும். பிரதஜகதளக்காப்பைற்காக உன்தன நான் ஹிம்சிக்க
விரும்புகிதேன். நீ என் பசால்தல இைமாகக் பகாண்டு வசுந்ைதர (வசு-பசாத்து, ைரா-ைரித்ைவள்) என்ே
பபயதரப் பிரபலப்படுத்ைி என் விருப்பத்ைின் படிப் பிரதஜகதளக் காக்க தவண்டும்! என்ோன்.
56. பூதைவி பசுவடிவங் பகாண்ை கதை
பூமிதைவி கனிதவாடு பிருது சக்கரவர்த்ைிதய தநாக்கி அரசதன! நான் பசுவடிவில் நிற்பைால் எனக்தகற்ே
கன்று ஒன்தேத் தைடி, பர்வைம் முைலிய தமடுபள்ளங்கதளத் ைிருத்ைினால் என் பாதல
எல்லாவிைங்களிலும் பாயும்படிச் பசய்கிதேன் என்ோள். பிருதுச் சக்கரவர்த்ைி அதைக் தகட்டு மகிழ்ந்து ைன்
வில்லின் முதனயால் மதலகதள உதைத்து வழிகள் உண்ைாக்கிப் பூமிதயச் சீர்ைிருத்ைினான். முன்
சிருஷ்டியில் இப்பூமிதயச் சீர்ைிருத்ைியவர்கள் ஒருவரும் இல்லாமலும் கிராமம். நகரம் அக்கிரஹாரம்

தைசம் முைலிய தபைங்கள் இல்லாமலும், பயிர், பசு, கிருஷி, வர்த்ைகம், கதை வைி
ீ முைலியன இல்லாமலும்
இருந்ைன. பிருது சக்கரவர்த்ைியால் ைிருத்ைப் பட்ை சமபூமியிதல பிரதஜகள் வசித்ைிருந்ைார்கள்.
ஆகாரங்கள், பல மூலங்கள் மரங்கள், மலர்கள், தைன் முைலிய பபாருள்கள் தைான்ேின. பிருது
சக்கரவர்த்ைியின் பிரார்த்ைதனப் படி சுவாயம்பு மனு ஒரு கன்றுக்குட்டியாக வந்து பூமிதைவியான பசுவின்
மடிதயப் பருக, அைனின்றும் பால் பபருகிப் பூமிபயல்லாம் நதனந்து அதநகமான பயிர்களும் இரச
வஸ்துக்களும் உண்ைாயின. அவ்வாறு தைான்ேியவற்தே ஜனங்கள் ஆகாரமாக உண்டு வாழ்ந்து
வந்ைார்கள். அைன் பிேகு முனிவர்கள் சந்ைிரதன கன்ோகக் பகாண்டு கேந்து தவைம் ைவம் விரைம்
முைலியவற்தே அைனால் உண்டு பசய்ைார்கள். தைவர்கள் இந்ைிரதனக் கன்ோக்கிக் கேந்து ைங்களுக்கு
தவண்டிய ஆகாரத்தையதைந்ைார்கள். சூரியன் பபாற்பாத்ைிரத்ைில் பூமிதயக் கேந்து ைன் தைஜதஸ
உண்ைாக்கினான். பிதுர் தைவர்கள் மயதனக் கன்ோக்கி அந்ைக் கன்ோல் பவள்ளிப் பார்த்ைிரத்ைில் சுைா

என்னும் பாதலக் கேந்து பகாண்ைார்கள். நாகர்கள் ைக்ஷகன் என்பவதனக் கன்ோக்கிச் சுதரப் பாத்ைிரத்ைில்
ஐராவைனால் விஷ்தைக் கேந்து பகாண்ைார்கள். அது முைற் பகாண்தை சர்ப்பங்கள் எல்லாம் காற்தேப்
புசித்து வருகின்ேன. அசுரர்கள் விதராசனதனக் கன்ோகச் பசய்து இரும்புப் பாத்ைிரத்ைில் மாதய ஆகிய
பாதலமதுபவன்னும் அசுரதனக் பகாண்டு கேந்ைார்கள். அதுமுைற்பகாண்தை அசுரர்கள் மாயாவிகள்
ஆனார்கள். யக்ஷர்கள் குதபரதனக் கன்ோக்கி, ஆமபாத்ைிரத்ைில் மதேைலாகிய பாதலக் கேந்ைார்கள்.
இராக்ஷசர்கள் ைங்களரசதன சுமாலிதயக் பகாண்டு இரத்ை மயமான பாதலக் கேந்ைார்கள். அப்சரசுகளும்
கந்ைர்வர்களும் சித்ராைரதனக் கன்ோக்கி வசுர்ஜிதயக் பகாண்டு ைாமதரயிதலயாகிய பாத்ைிரத்ைில்
ைங்களுக்கு தவண்டிய பாதலக்கேந்து பகாண்ைார்கள். மதலகள் ஹிமவாதனக் கன்ோக்கி தமருதவக்
பகாண்டு இரத்ைினங்கதளயும் அவுஷைிகதளயும் கேந்து பகாண்ைன பூர்வம் மதுகைவர்கதள விஷ்ணு

மூர்த்ைி சங்கரித்ைதபாது அவர்களது தமதை(பகாழுப்பு) எங்கும் பரவியைால் உலகிற்கு தமைினி என்றும்,
பிருது சக்கரவர்த்ைியால் இந்ை உலகம் பாகுபாடு பசய்யப்பட்ைைால் பிருத்வி என்ே பபயரும் வழங்கின.
முனிவர்கதள! குடிகதளக் காப்பைில் கருதணயாளனாகவும் தைவமானுைரால் புகழத்ைக்கவனாகவும், பிரம்ம,
க்ஷத்ைிரிய தவசிய, சூத்ைிரர்களால் அரசனாக இருக்க விரும்பப்பட்ைவனாகவும் மானுைருக்குள்
முைல்வனாகவும் யுக்ைத்தை முைலில் நியமித்ைவனாகவும் மற்பேல்லாவிைப் பபாருட்கதளயும் உணதவ
முன்னிட்டுக் கண்டு பிடித்ைவனாகவும் விளங்கிய இந்ைப் பிருது சக்கரவர்த்ைியின் பிரபாவம் சிேப்பாக
தவைங்களில் பசால்லப் பட்டிருக்கிேது. அத்ைதகய சிேப்புதைய பிருது சக்கரவர்த்ைியின் புகதழ
அரசினனாக க்ஷத்ைிரியன் தபார்முதனயில் ஸ்மரித்ைால் பதகவர்கதள பவல்வான். தவசியன்
ஸ்மரித்ைால் ைனலாபம் அதைவான். சூத்ைிரன் ஸ்மரித்ைால் புண்ணியம் அதைவான். கீ ர்த்ைிதய அதைய
விரும்புதவார் யாராயினும் பவுர்ணமியில் சக்கரவர்த்ைிதயத் ைியானித்துச் சரணதைய தவண்டும்
57. மனுவந்ைரம்
இதுவதர வியாச மகரிஷி எனக்குக் கூேிய விஷயங்கதளச் பசான்தனன்! இனி நீங் கள் தகட்க தவண்டியது
எதுவாயிருப்பினும் தகட்கலாம் என்ோர் சூை புராணிகர். அைற்கு தநமிசாரணிய முனிவர்கள்

மந்வந்ைரக்கிரமமும் மநுக்களின் பபயர்கதளயும் விவரமாக அேிய விரும்புகிதோம்! என்ோர்கள். சுவாயம்பு
தவவசுவைன், சாவர்னி, பவுத்ைியன், ரவுச்சசியன், அசாவர்மூ முைலாகத் தைான்ேிய மனுக்கள் பலராவார்கள்,
அவர்களில் சிலர் ைங்கள் வாழ்நாளதனத்தும் இனி கழிக்க தவண்டியவர்களாக இருக்கின்ேனர். இனி
சப்ைரிஷிகதளயும் அவர்களது புத்ைிரவர்க்கங்கதளயும் கூறுகிதேன். மரீசி அத்ைிரி, ஆங்கிரஸ், புலகர், கிருது
புலஸ்ைியர் வசிஷ்ைர் ஆகிய இவ்பவழுவரும் பிரம புத்ைிரர்கள் இவர்கள் வைக்தக சுவாயம்பு

மந்வந்ைரத்ைில் இருந்ைார்கள். ஆக்நிைரர், அக்னிவாகர், தமைசு, மாைா, ைிைி, வசு தஜாைிஷ்மான். துைிமான்
அவ்யர், சவனர், கபுரு ஆகிய இவர்கள் துஷிைாள் என்னும் தைவர்கதளாடு சுவாதராசிஷ மந்வந்ைரத்ைில்
இருந்ைவர்கள் ஹரிக்நர், சுகிர்ைி, தஜாைிரயன், மூர்த்ைிரயன், ஸ்மயன், பிரைிைன், மநஹ்யன், நபன், சூரியன்
ஆகிய இவர்கள் வரிய
ீ
பராக்கிரமத்தைாடு கூடிய சுவாதராசிஷ மநுவின் புத்ைிரர்களாக இருந்ைார்கள்.
வசிஷ்ைருக்கு வாசிஷ்ைாள் என்றும் ஊர்ஜரன் என்றும் பபயருதைய இஷர், ஊர்ஜாைர், ஊர்ஜர். மதுமாைவர்,
சுசி, சுக்கிரவகர், நபசர், நபர், ஆகிய புைல்வர்கள் தவவசுவை மந்வந்ைரத்ைிலிருந்து வந்ைார்கள். சாவர்ணி
மந்வந்ைரத்ைில் கார்க்யர், பிருது, அக்னி, ஜன்மியர், ைாைா, சபீநகர், கபீவரன் என்ே ஏழு முனிவர்களும்
சத்ைியாள் என்னும் தைவர்களும் இருந்ைார்கள். ைாமாமனுவின் புத்ைிரரான துைி. தபாைன் சவைபசியன்
ைபசூலன் ைாமன் ைதபாவைி அகல்மாஷன் ைந்வி ைந்விசூலன் மகரிஷி ஆகிய பைின்மரும் தமாபரர் என்னும்
தைவர்கதளாடு இருந்ைார்கள். தரப்பிய மந்வந்ைரத்ைில் வராப்பிய மநுவிற்கு ைிருைிமான், அவ்யயன்

அவ்யந்ைன். சத்ைியைரீசி நிருச்சவன், அரண்யன், பிரகாசன், நிரத்துதராகன், சத்ைியவாக்கு பிருைி என்னும்
புத்ைிரர்கள் இருந்ைார்கள். சாட்சுச மந்வந்ைரத்ைில் கிருகு நகர் விசுவர், சுைர்மா விரஜசு, ஜாைி நாமா
அசிகிஷ்ணு ஆகிய ஸப்ை ரிஷிகளும் ஆத்ைியர் பிரசூைர் , ரிபுக்கள், தலகர் என்ே தைவகணங்களும் ஆங்கிரஸ்
மகாமுனிவரின் புத்ைிரராகிய நத்வதலயர் என்தபார் சிலரும் இருந்ைார்கள், அத்ைிரி, வசிஷ்ைர், கசியபர்,
கவுைமர் பரத்வாஜர் விசுவாமித்ைிரர் ஜமைக்னி ஆகிய ஸப்ைரிஷிகளும் ஆைித்ைர்கள், மருத்துக்கள் உருத்ைிரர்
அஸ்வினி தைவதைகள் பாஸ்கரர் வசு மகாராஜிகர் சாத்ைியர் என்னும் தைவர்களும் இக்ஷ்வாகு முைலிய
அரசர்களும் அவர்களுதைய புத்ைிரர்களும் தவவசுவை மந்வந்ைரத்ைில் ைர்ம காரியங்கதளச் சரிவரநைத்ைிக்
பகாண்டும் உலதகக் காத்தும் புண்ணிய பைவிதய அதைந்ைார்கள். பரதமஷ்டியின் புைல்வராகவும்
ைக்ஷப்பிரஜாபைிக்குத் ைவுஹிைராகவும் பிரியா என்னும் பபண்ணிைம் தைான்ேி தமருசாவர்னி என்னும்
பபயதரயதைந்ை சிலர், தமருவின் உச்சியில் ைவஞ்பசய்து அங்கு வாழ்ந்ைார்கள்.

ருசி என்னும் பிரஜாபைிக்கு ரவுச்சா என்னும் மனு தைான்ேினார். பூதை என்பவளிைம் பவுத்ைியன் என்னும்
மனு உைித்ைான் இவர்கள் பவுஷய கற்பத்ைில் மனுவாவார்கள். பவுஷ்ய கற்பத்ைிதலதய இராமன்,
வியாஸன், ஆத்ைிதரன். ைீ ப்ைிமான், சுபருஷ்டுைன், அசுவத்ைாமா, கிருபன், சவுசிகன், காலவன் ருரு ஆகிய
முனிவர்கள் இருந்ைார்கள். மரீசி முனிவருக்கு வரவான்,
ீ
வனிவான், சுமந்ைன், ைிருைிமான், வசு, வரிஷ்ணு,
ஆரியன், விஷ்ணு, இராஜா, சுைமைி என்ே புைல்வர்கள் இருந்ைார்கள் சாவர்னி மனுவிற்கு தமருசாவர்னி
என்பவள் முைல் மகன் தமாைைிைி, பவுவசியன், காசிபன் வசு, தஜாைிஷ்மான், பார்க்கவன் த்விைிமான்.
அங்கிரசு, சவனன். வசிஷ்ைன். ஆத்ைிதரயன் அவ்வியயன் பவுலகன் என்னும் புைல்வர் பைின்மூவரில்

மூவர்தைவகணங்களாக இருந்ைார்கள். தராகிைர் என்னும் பிரஜாபைிக்குத் ைீ øக்ஷ என்னும் மங்தகயிைம்
ைிருஷ்ைதகது ைீர்த்ைதகது பஞ்சஹஸ்ைன், நிராகிருைி, பிருது ஸ்ைவசு பூர்த்ைிம்நன் ரசீ கன் பிரகைன், கயன்,
என்தபார் தைான்ேினாரகள் இந்ைப் பிரஜாபைிக்தக அவரது வம்சத்ைிதலதய இரண்ைாவது மந்வந்ைரத்ைில்
அவிஷ்மம்நன் புலகன், சுகிர்ைி, பார்க்கவன் ஆதயாமுக்ைி, ஆத்ைிதரயன், வசிஷ்ைன் அவ்யயன் பவுலஸ்ைியன்,
பிரியைி, நாபாகன், காசிபன் அங்கிரசு, நபசன் சத்ைியன் என்ே தைவகணங்களும் முனிவர்களும்
உண்ைானார்கள். அவர்களில் தைவர்களுக்கு த்விஷிவந்ைாள் என்று பபயராக இருந்ைது. மூன்ோவது
மந்ைவரத்ைில் அக்ஷத்வான் உத்ைதமாஜன் பூரிதஷணன், சைா நீகன், நிரமித்ைிரன். விருடிதசனன், ஜயத்ரைன்,
பூரித்ைம்நன் சுவர்ச்சா என்தபாரும் அவிஷ்மா, காசிபன், புஷ்வமான் வாருணன், அத்ைிதரயன், வசிஷ்ைன்,
அநகன், அங்கீ ரசு, க்ஷராைீஷ்யன், பவுலஸ்யன், அக்னிசுவரன், அக்னிதைஜசு என்பவரில் மூவர்

தைவகணங்களும் மற்தேதயார் முனிவர்களாகவும் இருந்ைார்கள். அதை மந்வந்ைரத்ைில் பிரமபுத்ைிரராகச்
சர்வத்ைிரகன் சுசர்மா தைவாநீைன் ÷க்ஷமகன், ைிரதைக்ஷீ பண்ைகன் ைரிஷன்பாகு; ஊரு என்பவர்கள்
இருந்ைார்கள் நான்காவது மந்வந்ைரத்ைில் த்விைி, வசிஷ்ை புத்ைிரர் ஆத்ைிதரயர்; பவுலகர், ைதபாரைி, ஆர்க்கவர்,
என்பவர்களாகவும் ஐவர் தைவ கணங்களாகவும் மற்தேதயார் முனிவர்களாகவும் இருந்ைார்கள் ரவுச்சிய
மந்வந்ைரத்ைில் அங்கரசு ைிருைிமான், பவுலஸ்த்யன், அவ்யவான், பவுலகஸ்ைன், அைருஷி, பார்க்கவன்.
நிருச்சவன், நிஷ்பிரபஞ்சன், ஆத்ைிதரயன் நிர்தமாகன், காசிபன். சுைபசு, வாசிஷ்டு என்பவருள்

மூவர்தைவகணங்களாகவும் மற்தேதயார் முனிவர்களாகவும் இருந்ைார்கள், சுதநத்ைிரன் க்ஷத்ைிரவிருத்ைகன்,
நிர்ப்பயன், சுைபசு, காைன் என்னும்புத்ைிரர்கள் உண்ைானார்கள். ஆக்கிநிைன்காசிபன், பவுலஸ்ைியன், மாகைன்,
பார்க்கவன், அைிபாகியன் சுசி ஆங்கிரசன், யுக்ைன், ஆத்ைிதரயன், சக்ரன், வாசிஷ்ைன், அஜிைன் என்பவர்களில்
எழுவர் தைவகணத்ைாராகவும் மற்தேதயார் முனிவர்களாகவும் இருந்ைார்கள். பவுத்ைிய மந்வந்ைரத்ைில்
ைாங்கனகதபரு பிரத்ைன், ைத்ைிரன், அநுவுக்கிரன், அைிமானி பிரவணன்,
ீ
விஷ்ணு சங்கிரந்ைனன் தைஜஸ்வி,
சம்பவன் என்பவரில் ஐவர் தைவ கணங்களாகவும் மற்ேவர்கள் ரிஷிகளுமாக இருந்ைார்கள். இதுவதர

பசன்று தபான மந்வந்ைரங்கதளயும் பசல்ல தவண்டிய மந்வந்ைரங்கதளயும் வியாசமுனிவர் பசான்னபடி
பசான்தனன். இவ்வாதே மீ ண்டும் மீ ண்டும் தைான்ேி யழிவதை ஸ்மரதண பசய்பவர்கள்
ைீர்க்காயுதளயுதைதயாராய் புண்ணியதலாகத்தை அதைவார்கள். தைவ வருஷத்ைில் ஆயிர வருைம்
ஆனகாலத்துச் சூரியன், ைன் ைீ ட்சண்யமான கிரணங்களால் பிரபஞ்சத்தைக் பகாளுத்ைி நாசஞ் பசய்கிோன்.
உலகத்ைில் உள்ளவர்கள் பிரமதனச் சரணதைய பிரமன் ஆைிநாராயணதன அதைவான். அந்ைக் காலத்ைில்
பிரளயகாலருத்ைிரன் தைான்ேி சம்ஹரிப்பான். இப்படிதய அதநகம் மந்வந்ைரங்களும் அதநகப்
பிரளயங்களும் உண்ைாகியும் ஜகம் விருத்ைியாகாமல் கதைசியாக தவவசுவை மந்வந்ைிரத்ைில் பகாஞ்சம்
விருத்ைியதைந்ைது. இந்ைப் புண்ணிய சரிைத்தைக் தகட்பவர்களும் படிப்பவர்களும் தகலாய பைவிதய
அதைந்து களித்து வாழ்வார்கள். இவ்வாறு சூைபுராணிகர் பசான்னார்.
58. சஞ்ஞிதகதைவி சாயாதைவியின் சரிைங்கள்
தநமிசாரணிய வாசிகள் சூைமுனிவதர தநாக்கி மகா ஞானிதய, தவவசுவை மந்வந்ைரத்ைின் முதேதமதய
பசால்ல தவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள். சூை முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். முனிவர்கதள! பூர்வத்ைில்
காசிப முனிவருக்குத் ைக்ஷப்பிர ஜாபைியின் புைல்வியிைம் விவசுவான் என்ே ஆைித்ைன்(சூரியன்)
உண்ைானான். அவன் துவஷ்ைா என்னும் முனிவரின் புைல்வியான சஞ்ஞிதகதய மணந்து வாழ்ந்து
வந்ைான். சஞ்ஞிதகயால் ஆைித்ைனின் தைஜதஸச் சகிக்க முடியாைைால் அவன் நீங் காை துக்கத்ைில்
ஆழ்ந்ைாள். அவளிைம் முைலில் மனுபவன்னும் பிரஜாபைியும்; யமனும் யமுதன என்னும் பபண்ணும்

இரட்தைப் தபோகப் பிேந்ைார்கள். சூரியனுதைய ரூபம் அைிக தைஜஸாக இருந்ைைால் அவன் பத்ைினி ைன்
ஆத்மசக்ைியால் ஒரு பபண்தணத் ைன்தனப் தபான்ே சாயலுைன் உண்ைாக்கி அவளுக்குச் சாதய என்னும்
பபயரிட்ைதழத்ைாள். அப்தபாது அந்ைப் பபண், சஞ்ஞிதகதயப் பார்த்து, என்தன உண்ைாக்கிய காரணம்
என்ன என்று தகட்ைாள். அைற்கு அவள் நான் என் ைந்தையின் இல்லத்ைிற்குப் தபாய்வரும் வதரயில் நீ
என் கணவருக்குச் சந்தைகம் இன்ேிச் சுகத்தைக் பகாடுத்துப் பணி பசய்வதுந் ைவிர இச்சிறுவர்கதளயும்
தபைமின்ேிப் பாதுகாத்துவா! என்ோள். அைற்கு சாதய என்னால் இயன்ே மட்டும் உண்தம பவளியாகும்
வதர பசய்கிதேன். என்னுதைய மாறுதவைம் பவளியாகும் காலத்ைில் நான் உண்தமதய
பவளியிட்டுவிடுதவன்! என்ோள். அவ்வாதே பசய்க, என்ே சஞ்ஞிதக. ைன் ைந்தை வட்டுக்குச்
ீ
பசன்ோள்.
புத்ைிரிதயக் கண்ை துவஷ்ைா மிகவும் தகாபித்து, உன் கணவனின் உத்ைரவின்ேி நீ என்னிைம் வந்ைைால் நீ
ஒரு பபண் குைிதரயாகக் கைவாய்! என்று சபித்துவிட்ைார், அவள் அந்ைச் சாபத்தைப் பபற்று உத்ைர குரு

என்னுமிைத்ைில் பபண் குைிதரயாகச் சஞ்சரித்து வந்ைாள். சஞ்ஞிதக ைன் ைந்தையிைம் பசன்ேதையுணராை
சூரியன் அவளால் உண்ைாக்கப்பட்ை சாதயயின் மாறுபாடு அேியாைவனாக அவதளாடுக் கூடிக்கலந்ைான்.
அைனால் சாவர்னி மனு, சனி என்தபாதரயும் பத்ைிதர என்னும் பபண்தணயும் சாதய ஈன்ோள். அவள்
சஞ்ஞிதக தகட்டுக் பகாண்ைபடி புத்ைிர்கதளச் சமமாக நைத்ைாமல் ைன் புத்ைிரரிைத்ைில் அைிக
வாஞ்தசதயாடும் மாற்ோள் புத்ைிரரிைம் பவறுப்தபாடும் வஞ்சதன பசய்து வந்ைாள். அந்ை வஞ்சதனதய
சாயாபுத்ைிரனான யமன் சகிக்க முடியாமல் வாலிபம் முைற் பகாண்டு தபைம் பாராட்டியைால் தகாபித்து
அவதளக் காலால் உதைக்க, அந்ை உதைதயப் பபாோை மாற்ோந்ைாய் உன் கால் புழுக்கக் கைவது என்று
சபித்ைாள். அைற்காக யமன் மனம் வருந்ைிச் சாபத்ைிற்குப் பயந்து ைன் ைந்தையான சூரியனிைம் பசன்று ,

எந்தைதய எங்கள் ைாய் மூத்தைார் மூவதரயும் முனிந்து இதளய புத்ைிரரிைம் அன்புபாராட்டுவதைக் கண்டு
மனந்ைாளாமல் ைாய் ஒருவழியாகப் புத்ைிரரிைம் சமதநாக்கு பசய்யாைைால் உதைப்பைாகச் பசால்லி என்
காதல எடுத்ைது ைவறுைான். ஆனால் பிள்தளயின் குற்ேத்தைச் சகிக்காமல் ைாய் சபிப்பது ைர்மமா ?
அவ்வாறு தூக்கிய கால் புழுச் பசாரிக என்று சபித்து விட்ைாள்.

ஆதகயால் அந்ைச் சாபத்தை மாற்ேி என் குற்ேத்தையும் பபாறுத்து அருள தவண்டும் என்று தவண்டினான்.
சூரியன் ைன் புத்ைிரதன தநாக்கி, மகதன! ைாயின் சாபத்தை விலக்குவது அரிது சக்ைியவானாகவுள்ள
உன்தன இவ்வாறு சபிப்பைற்கு ஏைாகிலும் பபரிய காரணம் இருக்க தவண்டும் அதைவிசாரித்து அேிதவன்.
என்று கூேி, அவதனச் சமாைானம் பசய்துவிட்டுச் சாயாதைவியிைம் பசன்று அைிகதகாபத்தைாடு ,
புத்ைிரர்களிைம் சமதநாக்கம் இருக்க தவண்டுதம அைில்லாமல் யமதனக் தகாபித்துச் சாபமிைலாமா? என்று
தகட்ைான். அைற்கு சாதய இனி என் மாறுதகாலத்தைத் பைரிவிக்காமல் இருப்பது ைவறு என்று எண்ணி,
உண்தமதயச் பசால்லி விட்ைாள். அதைக் தகட்ைதும் சூரியன் அைிக தகாபத்துைன் ைன் மாமனான
துவஷ்ைாவிைம் பசன்று விண்ணப்பித்ைான். துவஷ்ைா நல்ல வார்த்தைகளால் அவன் தகாபத்தை மாற்ேி
உன் மதனவி உன் தைஜஸின் பவப்பத்தைச் சகிக்கச் சக்ைியற்ேவளாய் ைன் தமனி பகட்டு உத்ைிர குரு
என்னும் பசுதமயான காட்டில் ஆத்மபலத்ைால் பபண் குைிதர வடிவு பகாண்டு உன் வரதவ எைிர்பார்த்துக்
பகாண்டு அவள் அங்தக சஞ்சரித்துக் பகாண்டிருக்கிோள் என்று கூேினார். அைனால் தகாபம் நீங்கிய
சூரியன் மீ ண்டும் அவர் தநாக்கி, என் இஷ்ைப்படி நைந்ைால் உன் தைஜதஸ யாரும் சகிக்கும்படியாகவும்
பார்தவக்கு ரம்மியமாக இருக்கும்படியாகவும் நான் பசய்கிதேன்! என்ோர். அைற்குச் சூரியனும்
ஒப்புக்பகாண்ைான். துவஷ்ைா அவதனச் சாதணயிதலற்ேிச் சாதண பசய்து அைனால் ைீ ட்சண்யம் அைக்கி,
பார்ப்தபார் மகிழக்கூடிய உருவத்தை அவனுக்குக் பகாடுத்ைார். சூரியன் துவஷ்ைாவிைம் விதைபபற்றுத்ைன்
மதனவியான சஞ்ஞிதகதய அதைய தவண்டும் என்ே ஆவலால் ைனது தயாக பலத்ைால் ைன் உருதவ
மாற்ேிக்பகாண்டு ஆண் குைிதரயின் வடிவங்பகாண்டு கூடிக்கலக்கமுயன்ோன். அப்தபாது அவதனப்
பத்ைினி பரபுருஷன் என்னும் சந்தைகத்ைால் விலகினாள். அதைக் கண்ை சூரியனாகிய ஆண்குைிதர;
நாசிவழியாகத் ைன்வரியத்தை
ீ
விை, அந்ை வ ீரியத்ைினால் அஸ்வினி தைவதைகள், நாசத்ைியர் என்றும் ைசரர்
என்றும் பபயதரயதைந்து மிகவும் அழகிய உருவத்தைாடுதைான்ேித் தைவ தவத்ைியர்களானார்கள்.
அவர்கதளக் கண்டு சூரியன் மகிழதவ அதைக் கண்ை பபண் குைிதரயான சஞ்ஞிதக ைன் கணவன் என்று
உணர்ந்து, அவன் தைஜஸ் குதேந்து அணுகக் கூடியவிைமாக இருப்பதைக் கண்டுமகிழ்ந்ைாள். யமன்
ைாயின் சாபத்ைால் பீடிக்கப்பட்டு ைர்மத்ைால் பிரதஜகதள இரட்சித்துத் ைன் நல்பலாழுக்கம், ைவம்
முைலியவற்ோல் பைன்ைிதசக்கு அைிபைியாகவும் பிதுரர்களுக்குத் ைதலவனாகவும் சாஸ்ைா என்னும்

பபயருைன் வாழ்ந்ைான். முன்பு சாயாதைவியிைம் தைான்ேிய சாவர்னிமனு தமருமதலயின் உச்சியில்
மறுபைவிதய அதையதவண்டும் என்ே ஆதசயால் ைவஞ் பசய்துவருகிோன். அவன் ைம்பியாகிய,
சனிபகவான் தகாரமான ைவஞ்பசய்து நவக் கிரகங்களில் ஒருவனானான். யமனின் ைங்தகயான யமுதன,
பவகுகாலம் ைவஞ்பசய்து பூமியில் உள்ளவர்கதளச் சுத்ைஞ்பசய்ய யமுதன என்னும் நைியாகப்
பிரவாகித்து யாவதரயும் புனிைராக்கி சகலவிை சவுக்கியங்களுக்கும் ஆைாரமாய்க் காளிந்ைி என்னும்
பபயரில் நைியாக பிரவாகித்து வருகிோள். இந்ைச் சரிைத்தைப் பக்ைி சிரத்தைதயாடு பூசித்துப்
படிப்பவர்களும் தகட்பவர்களும் சகல பாவங்கதளயும் தபாக்கிப் புனிைராய், இகபரதலாக சாம்ராஜ்யங்கதள
அதைவார்கள்.
59. தவவசுவை மனுவின் மரபு
சூரிய புத்ைிரரான தவவசுவைமனுவிைம் வலியவர்களாயும் சூரிய தைஜஸிற்கு ஒப்பானவர்களாயும்
அேபநேிப்படி நைப்பவர்களாயும் இக்ஷ்வாகு, சிபி, நாபாகன், ைிருஷ்ணாதசயாைி நரிஷியந்ைன் நாபாகன்,
கருஷன், பிரியவிரைன் என்ே நவபுத்ைிரர்கள் தைான்ேினார்கள். இவர்கள் அல்லாமலும் தவறு புைல்வதரயும்
உண்ைாக்கப் பலகாலம் யாகஞ் பசய்து ஒருவரும் தைான்ோமல் கதைசியாக இதை என்னும் பபண்
ஒருத்ைி மின்னற்பகாடி தபான்ே சாயலும் சிறுத்ை இதையும் பபருத்ை ைினமும் சந்ைிரதனப் தபான்ே
முகமும், தமகம் தபான்ே கூந்ைலும் ஒல்லிய தைகமும் பகாண்டு, ைிவ்யாலங்கிருை பூஷிதையாய்த்
தைான்ேினாள். அவ்வாறு தைான்ேியவதள மனு பார்த்து பபண்தண! நீ என்தனாடு கூடிப்புத்ைிரதர உண்டு
பசய்வாயாக! என்ோர். ஆனால் இதை என்ே அந்ைப் பபண்! சக்கரவர்த்ைிதய! நான் மித்ைிராவருணர்கள்

என்பவர்களுக்காக உண்ைாக்கப் பட்ைவள் அவர்கதளத் ைான் நான் அதையதவண்டும். உம்மால் என்தன
அைர்மம் அதைய தவண்டியைில்தல! என்று பசால்லி, மித்ைிராவருணர்களிைம் பசன்று அவர்கதள
வணங்கி, நான் உங்களுக்காகதவ மனுவின் யாகத்ைில் உண்ைாக்கப்பட்தைன். ஆதகயால் என்தன ஆைரிக்க
தவண்டும் என்ோள். அவர்கள் இதைதயக் கண்டு, ைர்மம் பைரிந்ைவதள! உன் நதையாலும் ஒழுக்கத்ைாலும்
குணத்ைாலும் அழகாலும் நாங்கள் மகிழ்ந்தைாம் நீ மகத்ைான கீ ர்த்ைிதயப் பபற்று மனுச்சக்கரவர்த்ைியின்

குலத்தை விருத்ைி பசய்யக்கூடிய சுத்ைியும்நன் என்னும் பபயருதைய புத்ைிரன் ஆகப்தபாகிோய்! என்ோர்
இதைக் தகட்டுக் பகாண்டு இதை ைன் ைந்தையிைம் பசல்லும் வழியில் சந்ைிரனின் புைல்வனாகிய புைன்
அவதளச் சந்ைித்து, அவளது உருவலா வண்ணியங்கதளக் கண்; தமாகங்பகாண்டு ைன்தனக்கூடி மகிழ
தவண்டும் என்று தவண்டினான். அவளும் அவனது விருப்பத்ைிற்கு இதயந்து இருவரும் அங்தகதய கூடிச்
சங்கமம் பசய்ைார்கள். அைனால் புரூரவச் சக்கரவர்த்ைி பிேந்ைான். உைதன ைன் பபண்வடிவு மாறுபட்டு

சுத்ைியும்நன் என்னும் புருஷனாகவும் இதைபயன்னும் பபண்ணாகவும் தைான்ேி இருவருங்கூடி உத்கலன்
கயன். விநைாசுவன்; என்ே மூன்று புத்ைிரர்கதளத் ைந்ைனர் அவர்களில் உத்கலன் என்பவனுக்கு உத்கலம்
என்ே பைன்ைிதசதயயும் விநைாசுவனுக்கு தமல்ைிக்தகயும் கயனுக்கு சுயநாட்தையும் பகாடுத்துப்
பாதுகாக்கும்படி ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ைது.
தவவசுவைமனு சூரியனின் விருப்பப்படி இந்ைப் பிரபஞ்சத்தைப் பத்துப் பிரிவுகளாக்கித் ைன் புைல்வருக்குக்
பகாடுத்ைார். அவர்களில் மூத்ைவனாகிய இக்ஷ்வாகு மத்ைிய நாட்தைப் பரிபாலித்து பிரைிஷ்ைானம் என்ே
ஒரு நகரத்தை உருவாக்கிப் புரூரவதன அைில் இருக்கச் பசய்ைான். மனுசக்கரவர்த்ைியால்
உண்ைாக்கப்பட்ை ஆண் பபண் வடிவமான சுத்ைியும் நன்நரசித்ரனுக்கு ஷதக என்னும் பபண்தண

விவாகஞ் பசய்து புத்ைிரவிருத்ைி பசய்ைான். அம்பரீஷனுக்குப் பாக்கிலீகன் என்னும் புத்ைிரனும் தசயாைிக்கு
ஆகர்த்ைர் என்னும் சில புத்ைிரர்களும் சுகன்யா என்னும் ஒரு பபண்ணும் பேந்ைார்கள். சுகன்யா சவன
மகரிஷிதய மணந்து பகாண்ைாள். ஆநர்த்ைனுக்கு தரவன் என்னும் புைல்வன் பிேந்து, ஆநர்த்ைராஜ்யத்ைில்
குசஸ்ைலி என்ே நகரத்தை நியமித்து அைில் வாழ்ந்து, ஸாவஹன் ககுத்மா என இரு புைல்வதர ஈன்ேனன்.
அவர்களில் மூத்ைவன் குசஸ்ைலி இராஜ்ஜியத்தை அதைந்து பிரமதலாகம் முைலிய இைங்களுக்குச்
பசல்லும் வல்லதம பபற்று பலகாலம் பிருமதலாகத்ைில் வசித்து; இஷ்ைமான உருவங்கதள அதைந்து.
தரவைி என்னும் ஒரு கன்னிதகதயப் பபற்று அவதளத் துவாரதகயில் பலராமனுக்குத் ைிருமணம்
பசய்வித்து தமருமதலயில் ைவஞ்பசய்கிோன். ககுத்மா என்பவன் குகஸ்ைலிதய அதைந்து சில காலம்
ஆட்சி பசய்து மூப்பு மரணமின்ேி வாழக்கருைிப் பிரமதலாகத்தையதைய அப்தபாது இராக்ஷசர்கள் அந்ை
ராஜ்யத்தைக் தகப்பற்ேிக் பகாண்ைார்கள். அந்ைக் ககுத்மாைவச் பசயலில் இருந்ைைாலும் ஆட்சிதய

ைானவர் தகக் பகாண்ைைாலும் அவன் புைல்வர் நூற்றுவரும் பல நாடுகளிலும் பரவினார்கள். இக்ஷ்வாகு
புத்ைிரரில் அந்நூற்றுவருதைய வமிசங்கள் பலவிைங்களில் பரவின. நாபாகனுக்குக் காரூைன் என்பவன்
தைான்ேித் ைன்பபயரால் ராஜ்யம் ஒன்தே உண்ைாக்கி, பற்பல க்ஷத்ைிரியதரப் பபருக்கினான் அவர்களில்
ஒருவதன வமிசலிருத்ைி பசய்ைவன். அரிஷ்ைனுக்கு பிரஷத்ைவன் என்பவன் பிேந்து குருவின் பசுதவக்
பகாதலபசய்து, அைனால் சாபம் ஏற்றுச் சூத்ைிரத்துவத்தை அதைந்ைான். தவவசுவைமனுவின் முைல்
மகனாகிய இக்ஷ்வாகுக்கு சூரர்களான புைல்வர்கள் நூற்றுவர் உண்டு. அவர்களில் விகுக்ஷி என்பவன்
மூத்ைவன் அவன் அதயாத்ைியில் சக்கரவர்த்ைியாக வ ீற்ேிருந்து ஐம்பத்ைாறு தைசங்கதளயும் ஆட்சி
பசய்ைான் அவனுக்குச் சகுனி முைலிய பைிதனந்து புைல்வர்கள் தைான்ேி வைதைசங்கதளக் காத்ைனர்.
இக்ஷ்வாகு அரசு புரியும் தபாது, அவன் வட்டில்
ீ
சிரார்த்ைைினத்ைில் சதமக்கப்பட்டிருந்ை முயலின் கேிதய
அவன் புத்ைிரனான விருக்ஷி என்பவன் சாப்பிட்டு சுதவத்ைான். அதை ைந்தையான இக்ஷ்வாகு உணர்ந்து
மனம் வருத்ைிச் சினந்து ஆசிரியதர அதுபற்ேி வினவினான், அைற்கு அவர் அவதன அரசுரிதமக்கு
உதையவனாக்காமல் அனுப்பிவிடு என்ோர். உைதன இஷ்வாகு குருபமாழிதயக் தகட்டு, ைன் புைல்வதன
அவ்வாதே அனுப்பி விட்டு, ைாதன அரசுரிதம ஏற்று ஆட்சி பசய்து சில காலம் பசன்ேபிேகு, விருக்ஷி
என்பவனுக்கு இதளயவனான ஆதயாைன் என்பவதன அரசனாக்கினான். ஆதயாைனுக்கு காகுஸ்ைனும்
காகுஸ்ைனுக்கு அரிநாபனும் அரிநாபனுக்குப் பிருதுவும் பிருதுவுக்கு விஷ்ைாசுவனும் விஷ்ைாராசுவனுக்கு
இந்ைிரனும் இந்ைிரனுக்கு யுவாநாசுவனும் அவனுக்குச் சிராவனும் புைல்வராகத் தைான்ேி வமிச
விருத்ைியாயிற்று சிராவன், ைன் பபயரால் சிராவஸ்ைி என்ே நகரத்தை அதமத்து, ைர்மசீலனாய் ஆண்டு
வந்ைான் சிராவனுக்குப் பிரகத்சுவனும் அவனுக்கு குவலாசுவனும் உண்ைாயினர். அவன் இராஜநீைி
ைவோமல் அரசு பசலுத்தும் தபாது அவனுக்கு வில்லாளிகளான நூறு புைல்வர்கள் தைான்ே
அப்புத்ைிரர்களிைம் ைன் இராஜ்ஜியத்தை ஒப்புவித்து வனஞ் பசன்று ைவஞ் பசய்யதவண்டும் என்று அவன்
கருைியிருந்ைான். அப்தபாது அந்ை குவலாசுவனிைம் உத்ைங்க முனிவர் வந்து இக்ஷ்வாகு குலத்ைரசதன!
நீத ய இந்ைப் பூமிதயக் காக்க தவண்டும் நீ வனஞ் பசல்வது ைகாது. என் ஆசிரமத்ைிற்கு அருதக
மனிைவாதையில்லாை ஒரு மணற் பிரதைசத்ைில் ஓர் அசுரன் பிரமதைவனிைம் பபற்ே வரத்ைால்

தைவர்களாலும் பவல்ல முடியாை பலவானாக பூமியில் வசிக்கிோன். அவன் பபயர் துந்து மதுவின்
தமந்ைனான துந்து என்னும் அவன் உலகத்தை நாசஞ் பசய்யதவண்டும் என்று பூமியின் கீ தழயிருந்து
ைவஞ் பசய்து வருஷத்ைிற்கு ஒருமுதே சுவாசம் விடுகிோன். அப்தபாது பற்பல மதலகள் மரங்கதளாடு
கூடிய பூமியானது ஏழு நாட்கள் வதரயில் நடுங்குகிேது. கருந்தூள் பசந்தூள் பரவிச் சூரிய மண்ைலத்தை
மதேக்கிேது. அவன் கண்களிலிருந்து தைான்றும் பநருப்புப் பபாேிகள் பிரளயகாலாக்கினிதயப் தபால
உலகம் முழுவதையும் எரிக்கின்ேன. அவனது பகாடுதமகதளச் சகிக்க என்னாலும் உலகினராலும்

சாத்ைியப்பைாது நீ தய அவதனக் பகால்லதவண்டும். நீ அவதனக் பகான்று விட்ைால் உலகினர் யாவரும்
சுகம் அதைவார்கள். பூர்வத்ைில் அவதன அழிக்க தவண்டும் என்று நான் பநடுங்காலம் ைவஞ்பசய்ய,
விஷ்ணுமூர்த்ைி பிரசன்னமாகி, உத்ைங்கதர! நீர் இந்ைத் ைந்துதவ அழிக்க விரும்புவராகில்
ீ
உலகத்ைில்
க்ஷத்ைிரியர்களிதல சிேந்ைவனாக விளங்கும் அக்குவலாசுவனுக்கு என் வல்லதமதயக் பகாடுக்கிதேன்
என்று பசால்லியிருக்கிோர். இவ்வாறு பசய்வதை விை ைவஞ் பசய்வது சிேந்ைது அல்ல! என்று கூேினார்.
அதைக் தகட்ைதும் குலவாசுவன் முனிவதர! நான் இனி தமல் ஆயுைங்கதளதய எடுப்பைில்தல என்று
பிரைிக்தஞ பசய்ைிருக்கிதேன். ஆதகயால் என் புத்ைிரர்கள் அவதன வைஞ்பசய்யத் ைதையிராது என்று
கூேித்ைன் புைல்வர்கதள அந்ை முனிவருைன் அனுப்பினான். அவர் அவர்கதளக் பகாண்டு, அந்ை அசுரதனக்
பகால்ல இயலாது என்ோர். அைன் பின் அரசன் ைன் புைல்வர்கதளயும் ைன்தனாடு அதழத்துச் பசன்று
அந்ை வனத்தை அதைந்து அசுரன் இருக்கும் இைம் வதரயில் பவட்டும்தபாது துந்துவினுதைய
சுவாசத்ைினால் அவன் புைல்வரில் மூவர் நீங்கலாக மற்ேவர்கள் உயிர் நீங்கினார்கள். அப்பபாழுது உத்ைங்க
முனிவர் விஷ்ணுதவப் பிரார்த்ைிக்க அவர் குவலாசுவனுைலில் ைன் அம்சத்தைச் பசலுத்ைினார். தைவர்கள்
மலர்மாரி பபாழிந்ைது. இனி இவன் துந்துமாரன் என்ே பபயதர அதையப் தபாகிோன். என்று துந்துபிகதள
முழங்கினார்கள். குலவாசுவன் துந்து என்பவதன தநரில் கண்ைான். அப்தபாது அவன் ைன் வாயிலிருந்து
ஒரு ஜலதவகத்தை உண்ைாக்கினான். அதைக் குலவாசுவன் அைக்கித் ைன்னிைமிருந்ை ைிவ்விய
அஸ்ைிரங்களாலும் விஷ்ணுவின் கருதணயினாலும் அவதனச் சம்ஹரித்து துந்துமாரன் என்னும்
பபயதரப் பபற்ோன். உத்ைங்கமுனிவர் மனம் மகிழ்ந்து அவ்வரசதன தநாக்கி, நீ பசல்வம் முைலியவற்ேில்
குதேவின்ேி வாழ்ந்து பதகவர்கதள பவன்று சிலகாலம் அரசு பசய்து ைவச் பசயதல தமற்பகாண்டு

அழிவு இல்லாை உத்ைமமான பைவிதய அதைவாயாக! என்று வாழ்த்ைினார். அவ்வாதே அவனும் சில
காலம் அரசாண்டு பின்னர் ைவச்பசயலில் இருந்ைான்.
துந்துவால் இேவாமல் ைப்பிய புைல்வர்கள் மூவரில் ைிருைாசுவன் என்பவன் மூத்ைவன் ஹம்சன் , கபிலன்,
என்பவர்கள் இதளதயார் அவர்களில் மூத்ைவனான ைிருைாசுவனுக்கு ஹரிய சுவனும், ஹரியசுவனுக்கு
நிகும்பனும் அவனுக்கு சங்கைாசுவனும் அவனுக்கு அக்ஷõசுவன் கிருைாசுவன் என்ே புத்ைிரர்களும்
ைிருஷத்வைி என்ே பபண்ணும் பிேந்ைார்கள். ைிருஷ்ைவைிக்கு மூவுலகங்களிலும் புகழ் பபற்ே பிரதசனஜித்
தைான்ேினான். அவன் கவுரி என்னும் பபண்தண மணந்து யுவனாசுவதனப் பபற்று வாழ்ந்து வரும்தபாது
அவள் தபரில் தகாபம் பகாண்டு நைியுருவம் அதையும்படிச் சபித்ைான். யுவனாசுவன் மகன் மாந்ைாைா
என்பவன் ைிரிதலாகங்களிலும் ஏகசக்கராைிபத்ைியஞ் பசய்து சசிபிந்துவின் குமாரியான தசத்ைிராதை
என்பவன் உருவப் பபாலிவில் ரைிதயப் தபாலவும், கற்பில் அருந்ைைிதயப் தபரலவும் விளங்கிப்
பைினாயிரம் சதகாைரர்கதளாடு விளங்கியைால் அவதள மணந்து ைவசீ லர்களான புருகுற்சன் முசுகுந்ைன்
என்ே இரண்டு புைல்வர்கதளப் பபற்ோன். புருகுற்சனுக்கு நர்மதை என்னும் பபண்மணியிைம் ைிரிசைசியு
என்பவன் பிேந்ைான். அவனுக்குச் சத்துரு நாசஞ்பசய்யவல்ல ைிரிைன்வாவும் அவனுக்குத்
ைிதரயாருணியும் அவனுக்கு மஹாபலிஷ்ைனான சத்ைியவைனனும் பிேந்ைார்கள். சத்ைியவைனன் ைன்
ஆட்சியில் நூைன விவாகஞ் பசய்து பகாண்ைவருதைய மதனவியதரயும் இளதம
மைப்புள்ளகன்னிதககதளயும் பலாத்காரமாகப் புணர்வைில் விருப்பமுதையவனாக இருந்ைான். அவனுதைய
துர்ச்பசயல்கதளக் கண்டு மனஞ் சகியாை அவன் ைந்தையான ைிதரயாருணி என்பவன் ைன் மகதனக்

கடிந்து ைன் இராஜ்யத்தைவிட்டு வனத்ைில் தவைருைன் வாழும்படி அனுப்பி விட்ைான். சத்ைியவைனன் ைன்
ைந்தையின் கட்ைதளப்படி அவ்வாதே வாழ்ந்து வந்ைான். ைிதரயாருணி ைன் தமந்ைன் பசய்ை
அக்கிரமத்தைச் சகியாமல் விரத்ைியுைன் வனஞ்பசன்று ைவஞ்பசய்ைான். அப்தபாது துவாைச வருஷப்
பஞ்சம் சம்பவித்துப் பிரதஜகள் பபருங் கஷ்ைத்தை அதைந்ைார்கள். அப்தபாது அங்கு ைவஞ்பசய்து
பகாண்டிருந்ை விசுவாமித்ைிரர் ைன் புத்ைிரர்கதள விட்டுவிட்டு கைற்கதரதய அதைந்து அங்தக ைவச்
பசயலில் இருந்ைார். அைனால் அந்ை முனிவரில் பத்ைினி ைன் புத்ைிரர்கதளப் பராமரிக்கும் சக்ைியற்று ைன்

புத்ைிரர்களில் ஒருவதனக் கழுத்ைில் கட்டிக்பகாண்டு தபாய்ச் சத்ைியவைனனுக்கு விற்று அவன் ைந்ை
பபாருதளக் பகாண்டு ஏதனய புைல்வதரக் காப்பாற்ேி வந்ைாள். சத்ைியவைனன் விசுவாமித்ைிரரிைம்
தவத்ை அன்பினால், அப்பிள்தளதயப் பபாருள் பகாடுத்து வாங்கிக் காப்பாற்ேி வந்ைான். களமாகிய
கழுத்ைில் கட்டிக்பகாண்டு வந்ைைால் அவனுக்கு காவலன் என்ே பபயருண்ைாயிற்று அந்ைக் காலவன்
என்பவன் மஹா ைபஸ்வியாக விளங்கினான்.
60. சத்ைியவைனன் சகரன் பரம்பதர
தநமிசாரணிய வாசிகதள! சத்ைியவைனன் விசுவாமித்ைிரரின் புத்ைிரர்கதளயும் மதனவிதயயும் ஆைரித்து,
மாமிசம் முைலான உணவு வதககதள பகாடுத்துைவி அவரது ஆசிரமத்தையும் அைிலுள்ள
ைீர்த்ைங்கதளயும் காப்பாற்ேி வந்ைான் சத்ைிய விரைதனத் ைிதரயாருணன் காட்டுக்கு ஓட்டியதபாதும் ,
வனத்ைிதல அவன் மிருகங்கதள வதைக்கும் தபாதும், ைிரிகால நைப்புகதளயும் அேிந்ை வசிஷ்ை முனிவர்
அருகிதல இருந்தும், தமல் நைக்க தவண்டியவற்தே அவர் அேிந்ைிருந்தும் அவர் சிேிதும்
ைதைபசய்யவில்தல. ஆயினும் சிேிது காலங்கழித்து அவர் சத்ைியவைனதனச் சந்ைித்து நீ ைீ ச்பசயல்கள்
புரிவதை நிறுத்ைிக் பகாள்வாயானால் நான் உன் ைந்தையிைம் பசால்லி, உனக்கு ராஜ்யத்தை

பகாடுக்கச்பசய்கிதேன் என்ோர். அவன் அதைக்தகளாமல், ைன் இச்தசப்படிதய நைந்து வந்ைான் அதைக்
கண்ை அவன் ைந்தை ைிதரயாருணன், ைன் குருவான வசிஷ்ை முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! என்
இராஜ்யத்தை ஆள எனக்குப் பிேகு சந்ைைியில்தலதய! இைற்கு என்ன பசய்வது? என்று தகட்ைாள். அைற்கு
வசிஷ்ைர் உன் குமாரனான சத்ைியவைனன் தமலும் சிவ காலம் வனத்ைிதலதய இருந்ைால் அவனது
பாவங்கள் ஒழிந்து விடும் உன் ஆயுள் முடிவில் அவனுக்தக உன் ராஜ்ஜியத்தைக் பகாடுத்துவிைலாம்!
என்று கூேிவிட்டு சத்ைியவைனதன அதழத்து நான் பன்னிரண்டு வருஷம் ைீ øக்ஷயாக இருப்தபன் நீ
சிேிதும் அக்கிரமமில்லாமல் எனக்குப் பணிவிதை பசய்துவா? என்ோர், அைன் அைற்கிணங்கி அவருக்குத்
பைாண்டு பசய்து வந்ைான். அவரும் ைவதயாகத்ைில் இருந்ைார்.
அந்ைச் சமயத்ைில் விசுவாமித்ைிரரின் குடும்பத்தைக் காக்க, உணவு, ஒன்றும் கிதைக்காமல் இருந்ைைால்
அவன் வசிஷ்ைரின் ஆசிரமத்ைிலிருந்ை காமதைனுவின் வமிசத்ைில் தைான்ேிய இஷ்ைகாமியங்கதளக்
பகாடுக்கத்ைக்க பசு ஒன்தேக் பகான்று ைானும் புசித்து விசுவாமித்ைிரரின் மதனவி முைலியவர்களுக்கும்
ஊட்டினான். அதையேிந்ை வசிஷ்ை முனிவர் பவகுண்டு அவதனக் தகாபித்து அைா பகாடியவதன! உன்
அபசாரத்ைிற்காக உன்தன இப்தபாதை பகான்று விடுதவன். ஆயினும் உன் ைந்தையிைம் உன்தன
அரசனாக்குதவன் என்று நான் பகாடுத்ைவாக்கும் நீ எனக்குப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பணிவிதை
பசய்வைாக ஒப்புக் பகாண்ைதும் என்தனத் ைதை பசய்கின்ேன இந்ை இரண்டு ைதைகளும் இல்லாவிட்ைால்
உன்தன இப்பபாழுதை சபித்துவிடுதவன் உனக்கு உரிதமயில்லாை பிேன் மகளிதராடு நீ கூடிக் காமலீதல
புரிவதும் தவடுவர்தபால ஜீவஹிம்தச பசய்து வாழ்வதும், பசுதவக் பகான்ேதுமான மூன்று குற்ேங்கதளச்
பசய்து விட்ைாய் உன் குற்ேத்ைிற்காக முன்னைாக உன்சிரசில் சங்கிதன அடிக்க தவண்டும். உன்

ைந்தைதயக் கருைி நான் அவ்வாறு பசய்யாது இருந்தைன். இப்தபாது அதவ மூன்தேயுஞ் தசர்த்து அடித்து
விடுகிதேன்! என்று கூேி ைிரிசங்கு என்று கூப்பிட்ைார். அது முைல் சத்ைியவைனன் என்ே பபயர் நீங்கி
அவன் ைிரிசங்கு என்னும் பபயதரப் பபற்ோன். அது முைல் அவன் விசுவாமித்ைிர முனிவரின்
ஆசிரமத்ைில் ைங்கியிருந்ைான். அப்தபாது ஒரு சமயம் விசுவாமித்ைிரர் ைன் ைவத்தை நிறுத்ைி விட்டு ,
புத்ைிரர் முைலானவர்கதளப் பார்க்க விரும்பி விதரந்து வந்ைார் ைன் குடும்பத்தைச் சந்ைியவைனன்
பாதுகாத்து வருவதைக் கண்டு அவர் மகிழ்ந்து உனக்கு என்ன வரம் தவண்டும்? என்று தகட்ைார். அவதரச்
சாஷ்ைாங்கமாக ைிரிசங்கு வணங்கி சுவாமி! வசிஷ்ைமகரிஷி எனக்கு இராஜ்ஜியமில்லாமல் பசய்து
என்தனப் பாவியாக்கி விட்ைார். நான் என் ராஜ்யத்தை அதையத் ைதய புரிய தவண்டும்! என்ோன்.
அஞ்சாதை! உன் பாவங்கதளபயல்லாம் ஒழித்து உன்தன அரசனாகப் பட்ைாபிதஷகம் பசய்து தவப்தபன்!
என்று விசுவாமித்ைிரர் கூேி அந்ை ராஜ்ஜியத்ைிலிருந்ை பஞ்சம் நீங்கும் படி மதழ பபய்யச் பசய்வித்து
யாகம் முைலானவற்தேயும் பசய்து அவனுக்குப் பட்ைம் கட்டி. அவதனதய அரசனாகச் பசய்து ைன்
விருப்பப்படிச் பசன்ோர். ைிரிசங்கு சிலகாலம் பசன்ே பிேகு, தககய வம்சத்ைில் தைான்ேியசத்ைியரதை
என்பவளிைம் அரிச்சந்ைிரதனப் புத்ைிரனாகப் பபற்று அவன் ைக்க வயைதைந்ைதும் அவனுக்கு

இராஜ்யாபிதஷகம் பசய்வித்து ைவவனத்தை அதைந்ைான். அங்கு அவன் வசிஷ்ை முனிவதர சந்ைித்து,
அவதரதய ைன் குருவாகக் பகாண்டு நான் இந்ைத் தைகத்துைதன சுவர்க்கத்தை அதையத்ைதய பசய்ய
தவண்டும்! என்று இதேஞ்சினான். ஆனால் அது அசாத்ைியம் என்று வசிஷ்ைர் பசால்லிவிட்ைார் எனதவ
ைிரிசங்கு வசிஷ்ைரின் புத்ைிரர்கதள அதைந்து அவர்களிைமும் அது தபாலதவ தகட்ைான். அவர்களும் அது
அசாத்ைியதம என்று பசால்லிவிட்ைார்கள். அைனால் ைிரிசங்கு துணுக்குற்று. என் குருவும் குரு

புத்ைிரருமாகிய உங்களால் முடியாது என்ோல் அவ்வாறு பசய்யவல்லவதரதய நான் குருவாகக்
பகாள்தவன் என்ோன். அவதன வசிஷ்ை புத்ைிரர்கள் தநாக்கி நீ எங்கதள அவமைித்ைைால் நீசனாகுக என்று
சபித்ைார்கள். அந்ைச் சாபத்தை அதைந்ை பிேகு ைிரிசங்கு மீ ண்டும் விசுவாமித்ைிரரிைம் சரண் அதைந்து
அவதரக் கண்ை கவுசிகரான விசுவாமித்ைிரர் ைம் ைவப்பயனால் ைிரிசங்கு சுவர்க்கம் என்னும் இைம்
ஒன்தே நியமித்து, அவதன அங்கு ைங்கச் பசய்ைார்.
முனிவர்கதள! அரிச்சந்ைிரன் சக்கரவர்த்ைியாக இருந்து பற்பல இராஜசூய அசுவதமையாகங்கதளச் பசய்து,
மூவுலகத்ைிலும் சத்ைியவான் என்ேப் பபயதரப் பபற்ோன். அரிச்சந்ைிரனுக்கு தலாகிைாகவனும் அவனுக்கு
விருகனும் அவனுக்குப் பாகுவும் தைான்ேினார். பாகு என்பவன் அரசாளும்தபாது, தஹஹய வம்சத்ைில்
தைான்ேியவர்களும் ைாலஜங்க வம்சத்ைில் தைான்ேியவர்களும் அவனுைன் சண்தையிட்டு அவதனக்

காட்டுக்குத் துரத்ைினார்கள். பாகுமன்னன் ைன் இராஜ்யத்தை இழந்து வனத்ைில் பிருகு வமிசத்ைில் உைித்ை
அவுரவர் ஆசிரமத்ைில் புத்ைிர விருப்பத்தைாடு ைவஞ்பசய்ைான். அவுரவர் ஒரு பழத்தை அவனிைம்
பகாடுத்து உன் மதனவிதய இதைச் சாப்பிைச் பசய்! என்ோர். அருகிலிருந்ை அவ்வரசனது மற்போரு
மதனவி அந்ைப் பழத்ைில் நஞ்தசக்கலந்து வஞ்சதனயாகக் பகாடுத்ைாள். சில நாட்கள் பாகு இேந்ைான்.
அவன் மதனவியார் உைன் கட்தை ஏே முயலும் தபாது அவுரவமுனிவர் விஷத்தைாடு
கருவுற்ேிருப்பவதளப் பார்த்து, ராணிதய! கர்ப்பவைியான நீ உைன் கட்தை ஏேக்கூைாது! என்று ைடுத்து
அவள் வயிற்ேிலிருந்ை விஷம் அந்ைச் சிசுதவத் துன்புறுத்ைாைபடி ைன் மந்ைிரத்ைால் ைடுத்ைார். எனதவ
விஷத்துைதனதய அந்ைக் குழந்தை பிேந்ைது. அைன் காரணமாக சகரன்(கரம்-விஷம்: சகரன்-விஷத்தைாடு
தைான்ேியவன்) என்று பபயரிட்டு அவனுக்கு தவை சாஸ்ைிரங்கதளக் கற்பித்ைார்கள். பிேகு அவன் ைன்
ைந்தை பேிபகாடுத்ை நாட்தை மீ ண்டும் அதைந்து மிதலச்சர் முைலானவர்கதள பவன்ேைக்கி ,
ஏகசக்கராைிபைியாக ஆட்சி பசய்து வந்ைான் அவன் அவுரவ முனிவரின் அருளால் அதைந்ை
ஆக்தனயாஸ்ைிரத்ைால் பற்பல மன்னர்கதள பவகு சுலபமாக பவன்று வந்ைான். அைனால் மற்ே அரசர்கள்
மனஞ்சகியாமல் சகரனுதைய குருவான வசிஷ்ைரிைம் பசன்று அவரிைம் விண்ணப்பஞ் பசய்ைார்கள்
ஆனால் குருபசால்லியும் சகரன் தகளாமல் அவன் பதகவர்கதள வதைத்துக் குடிமக்கதளப் பாதுகாத்து
வந்ைான். மிதலச்சர்களில் சைரள் என்பவர்களின் குடுமிதயக் கத்ைரித்து சங்கரிக்க தவண்டும் என்றும்
யவனதர முழுத்ைதலயும் முண்டிைமாக இருக்க தவண்டும் என்றும் காமதபாஜர்கள் தமாவாயில் மயிர்
தவத்ைிருக்கதவண்டும் என்றும் அக்கிரமக்காரர்கள் ஒவ்பவாருக்கும் ஒவ்பவாரு விைமானத் ைண்ைம்
விைித்து சகரன் ஆட்சிபசய்து வந்ைான். சந்ைைி விருத்ைிதய விரும்பிய சகர சக்கரவர்த்ைி வனத்தை

அதைந்து ைவஞ்பசய்து ஒரு முனிவரின் கருதணயால் வரம் பபற்ோன். அைனால் அவன் மதனவியர்
இருவரில் மூத்ைவளிைம் வம்ச உத்ைாரகனும் அற்பாயுளுதையவனுமான அசமஞ்சனும் இதளயவளிைம்
அைிசூரரான அறுபைினாயிரம் புைல்வரும் தைான்ேினார்கள்.
அசமஞ்சன், ைன் இளதமப் பருவத்ைில் அந்ை நகரத்ைிலுள்ள குழந்தைகதள பயல்லாம் நைியில் தபாட்டுக்
பகான்று வந்ைான். அதையேிந்ை சகரன், ைன் குருவாகிய வசிஷ்ைரிைம் ைர்ம சாஸ்ைிரத்தை விசாரித்து
அவதனக் காட்டிற்கு அனுப்பி விடுவது என்று உணர்ந்து அவதன அவ்வாதே வனத்ைிற்கு அனுப்பி
தவத்ைான் அப்தபாது அசமஞ்சனின் மதனவி கர்ப்பவைியாக இருந்ைாள் சில ைினங்களில் குழந்தை
பிேக்கதவ, அைற்கு அம்சமான் என்று பபயரிட்ைாள் மிதலச்சர்களால் குதேவுற்ே ைானம் யாகம்

முைலியவற்தே முன்பு தபாலதவ விருத்ைியாக்கி நிதலநிறுத்ைி அசுவதமையாகஞ் பசய்ய நிச்சயித்ைான்.
அைற்காக இலக்கணம் அதமந்ை ஒரு குைிதரதய அலங்கரித்து பூமிதயச் சுற்ேிவரச் பசய்ைான். அந்ைக்
குைிதரகீ தழக்கைற் கதரயில் சஞ்சரித்துக் பகாண்டிருந்ைது. அப்தபாது தைதவந்ைிரன் சகரசக்கரவர்த்ைியிைம்
பதக பகாண்டு அந்ைக் குைிதரதய அபகரித்துக் பகாண்டு பாைலத்ைில் ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ை கபில
முனிவரின் ஆசிரமத்ைில் கட்டிவிட்டுப் தபாய்விட்ைான். சகரசக்கரவர்த்ைி ைன் அசுவதமைப் புரவிதயக்
காணாமல் ைன் புைல்வர் அறுபைினாயிரவதரயும் அதைத்தைடும் படி அனுப்பினான். அவர்கள்

உலகபமங்கும் தைடியும் காணாமல். பூமதய பவடிக்பகாண்டு பாைலஞ்பசன்று அங்குகபில முனிவரின்
ைவச் சாதலயில் அந்ைக் குைிதர இருப்பதைக்கண்ைார்கள். இந்ை முனிவதன குைிதரதய அபகரித்ைவன்
என்று அவதரப் பலவாறு தூஷித்துக் கூவினார்கள். முனிவர்தயாகம் நீங்கி ஹுங்காரஞ் பசய்ைார்.
அைனால் அவர்கள் அதனவரும் எரித்து சாம்பலானார்கள்.பநடுநாள் கழிந்ை பிேகு, சகரன்ைன் தபரனான
அம்சுமாதன தநாக்கி, நான் ைீ øக்ஷ பசய்து பகாண்டிருக்கிதேன் என்புைல்வர்கள் இேந்ைாலும்
யாகத்தைவிைக்கூைாது நீ அந்ைக்குைிதரதயக் பகாண்டுவா, என்ோன்.

அவ்வாதே அம்சுமான் அந்ைக் குைிதரதயத் தைடிச்பசன்று பாைலத்தை அதைந்து, முனிவதரயும்
குைிதரதயயும் சகரபுத்ைிரர் எரிந்ைனால் உண்ைான சாம்பல் மதலதயயும் கண்டு விஷயத்தை அேிந்து
முனிவதரப் பிரார்த்ைித்து குைிதரதய அவருதைய அனுமைிதயாடு பபற்றுக்பகாண்டு, ைன் மூைாதையருக்கு
ஈமக் கைன் முடிக்க முயன்ோன். அப்தபாது மாதுலனாகிய கருைன் தைான்ேி, நீ ஆகாய கங்தகதய
வரவதழத்ைாலன்ேி இவர்கள் நற்கைி அதையமாட்ைார்கள். சாபத்ைீ யினால் நரகத்ைீ தய
அதைந்ைிருக்கிோர்கள் என்று அேிவித்ைான். அது ைன்னால் முடியாது என்று அம்சுமான் கருைி
குைிதரதயக் பகாண்டு வந்து ைன் பட்ைனாரிைம் தசர்த்து யாகத்தை முடித்ைான். சகரன் சிேிது காலத்ைில்
அம்சுமானுக்கு முடிசூட்டி விட்டுக் காலகைிதய அதைந்ைான். அம்சுமான், அதநககாலம் அரசு பசய்து ைன்
புைல்வன் ைிலீபனுக்குப் பட்ைங்கட்டித் தைகம் நீங்கினான் ைிலீபன், ைன் காலம் முழுவதும் சகர புத்ைிரதர
நற்கைிதயற்ேிச் சாத்ைியப்பைாமல் பகீ ரைன் என்னும் ைன் புைல்வனுக்கு அரசுரிதமதயக் பகாடுத்து
நற்கைியதைந்ைான்.
பகீ ரைன் ைன் முன்தனார் கபிலமுனிவரின் கடுஞ்சாபத்ைால் கடுநரகமதைந்ைிருப்பதை அேிந்து அவர்கதள
நற்கைியதைய பசய்ய தவண்டும் என்று நிதனத்து தகாகர்ண ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் ைவமிருந்து ஆகாய
கங்தகதய வரவதழத்து, அவர்கதளபயல்லாம் நற்கைி அதையச்பசய்ைான் பகீ ரைனுக்கு சுருைமுயனனு ம்
சுருை சயனனுக்கு நாபாகனும் அவனுக்கு அம்பரீஷனும் அம்பரீஷனுக்கு சிந்து ைீப னும் அவனுக்கு
அயுைாஜியும் அவனுக்கும் ருதுபர்ணனும் புத்ைிரராகப் பிேந்ைார்கள். ருதுபர்ணன் அக்ஷவிருையம் என்ே
மந்ைிரத்தை அேிந்து நளசக்கரவர்த்ைியிைம் நட்பு பகாண்டிருந்ைான். ருது பர்ணனுக்கு அநுபர்ணனும்

அநுபர்ணனுக்கு கல்மாஷபாைல் என்னும் காரணப் பபயர் பபற்ே மித்ைிர சகனும் கல்மாஷாபாைனுக்குச்
சர்வகர்மாவும் அந்ை சர்வ கர்மாவுனுக்குத் ைன்தன பவன்ே இராவணதன தநாக்கித் ைன் வம்சத்ைில்
தைான்ேிய ஒருவனால் இேக்கக்கைவாய் எனச் சாபமிட்ை அநரண்ணியனும் அவனுக்கு முண்டி த்
துருவனும், அவனுக்கு நிஷைனும் அவனுக்குத் ைீர்க்கபாஹுவும் அவனுக்கு ரகுவும், அவனுக்கு அஜனும்
அஜனுக்குத் ைசரைனும் ைசரைனுக்குத் ைர்மத்ைிற்கு இருப்பிைமாகவும் இராக்ஷஸ குலகாலனும் நூறு
அஸ்வதமைஞ் பசய்ைவனுமாகிய ஸ்ரீராமனும் ஸ்ரீராமனுக்குக் குசனும் குசனுக்கு அைிைியு ம் அைிைிக்கு
நிஷைனும் நிஷைனுக்கு நளனும் நளனுக்கு நபசும் நபசுக்கு புண்ைரீகனும் புண்ைரீகனுக்கு ÷க்ஷமைன்வாவும்
÷க்ஷமைன் வாவுக்குத் தைவாநீகனும் தைவாநீகனுக்கு அஹீநகுவும் அஹீநருவுக்குச் சகஸ்வானும்

சகஸ்வானுக்கு வரதசனனுமாகப்
ீ
புத்ைிரர்களாக அதநக அரசர்கள் தைான்ேினார்கள். இம்மன்னர்கள்
தவவசுவைமநுமரபில் தைான்ேிச் சிேப்புற்ேவர்கள் இவர்கள் பரம்பதர முழுவதையும் பசால்லி முடிக்க
எவராலும் முடியாது இந்ை தவவசுவைமநு மரதபப் பற்ேிக் தகட்ைவர்கள், நீண்ை ஆயுதளாடும் புத்ைிரப்
தபற்தோடும் விளங்கி சூரிய மண்ைலம் வழியாகச் சிவதலாகத்தை அதைந்து நித்ைியமான
வாழ்தவயதைவார்கள். இவ்வாறு சூைமுனிவர் கூேினார்.
61. பிதுர்தைவர் சிேப்பு
தநமிசாரணியவாசிகள், சூை முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி சூரிய பகவானின் பரம்பதரதயக் தகட்டு

மகிழ்ந்தைாம் இனி சிரார்த்ை தைவர்கள் யார்? பிதுர்க்கள் யாவர்? அவர்கதள எவ்வாறு வழிபை தவண்டும்?
அவர்கள் எத்ைதகய பயன்கதளத் ைருவார்கள்? இவற்தேபயல்லாம் விரிவாக எடுத்துச் பசால்ல தவண்டும்!
என்று தகட்ைார்கள். சூைபுராணிகர் கூேலானார். முனிவர்கதள! நீங்கள் அருதமயான விஷயத்தைக்
தகட்டீர்கள் இந்ை விஷயம் முன்பு ஸனத்குமார முனிவரால் மார்க்கண்தைய மகரிஷிக்கும்
மார்க்கண்தையரால் பீஷ்மருக்கும் பீஷ் மரால் ைர்மராஜருக்கும் பசால்லப்பட்ைன. அவ்விஷயத்தை நான்
உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன். பிதுர்க்கள் சிரார்த்ைாைி கர்மங்களினாதலதய மகிழ்ச்சி அதைவார்கள்.

அவர்களுக்கு தவண்டிய பபாருள்கதளக் பகாடுத்துப் பூஜிக்க தவண்டும் அவ்வாறு சிரார்த்ைங்கதள
முதேப்படி பசய்ைவர்கள் பிதுர்க்களால் விரும்பியனவற்தேபயல்லாம் அதைவார்கள். சிலருதைய
பிதுர்க்கள் புண்ணிய வசத்ைால் சுவர்க்கதலாகத்தையும் சில பிதுர்க்கள் பாவ வசத்ைால் அதைா
தலாகத்தையும் அதைந்ைிருப்பார்கள். ஆதகயால் ஒருவன் பசய்யும் சிரார்த்ைம் அவர்கதள எவ்வாறு
பசன்று அதைகின்ேன என்று தகட்பீர்களாயின், அதையுஞ் பசால்லுகிதேன்; தகளுங்கள்.
சுவர்க்க வாசிகளாகிய தைவர்களும் ைங்கள் பிதுர்சிரார்த்ைத்தைச் பசய்து வருவைாக நான்
தகள்விப்பட்டிருக்கிதேன். பூர்வத்ைில் பீஷ்மர் ைர்மராஜனிைம் பசான்னைாவது ைர்மநந்ைனா! நான் ஒரு
காலத்ைில் என் ைந்தையான சந்ைனு மாமன்னருக்குச் சிரார்த்ைம் பசய்ைதபாது பூமிதயக் கீ ேிப் பிதூர்
ஆவாஹனஞ் பசய்ை இைத்ைிலிருந்து என் ைந்தை தைான்ேி அந்ைப் பிண்ைத்தைக் தக நீட்டிக் தகட்ைார்.
நான் அதை அவர் தகயில் பகாடுக்காமல் ைர்ப்தபயின் தமதலதய தவத்தைன். அவர் அதைக் தகயில்
பகாண்டு பபரிதும் மகிழ்ச்சிதயாடு எனக்குச் சில ைர்மங்கதளச் பசான்னார். அவர் பசான்னதவ நீ
ைர்மவான் உன்னாதலதய நான் புத்ைிரப்தபறுதையவனாதனன். உன்னாதலதய நான்கதைத்தைேிதனன்.
அரசன் பசய்யும் காரியத்தைதய குடிமக்களும் பிரமாணமாகக் பகாண்டு நைக்கிோர்கள். நாதன தநராக

வந்து, உன் தகப்பிண்ைத்தைக் தகயில் பகாடுக்காமல் தவை மார்க்கத்தை நம்பி ைர்ப்தபயின் மீ து என்தன
உத்தைசித்து தவத்ைாய் அைனால் உலகத்ைில் அேபநேி நிதலயாக வளரப்தபாகிேது. என்று நான்
மகிழ்ந்தைன். நீ விரும்பிய காலத்ைிலன்ேி உன் உயிர் நீங்காது நீ வாழ்வாய்! என்று கூேினார். அன்னிய
தலாகத்தை அதைந்ை பிதுர்க்கள் சிரார்த்ைத்ைால் எவ்வாறு ைிருப்ைியதைகிோர்கள்? என்று நான் தகட்தைன்
அைற்கு என் ைந்தை மகதனல, ஆைிதைவனுதைய புத்ைிரர்களான பிதுரர்கள் தைவர் அசுரர்! மானுைர், யக்ஷர்,
ராக்ஷசர், கந்ைர்வர், கின்னரர், உரகர்களாதலயும் பூஜிக்கத்ைக்கவர்கள். எந்ை வர்ணாசிரமத்ைில்
பிேந்ைவர்களானாலும் பிதுர்பூதஜ அவசியம் பசய்யதவண்டியவர்கதள. ைங்கள் பிதுர்தகாத்ைிர
நாமங்கதளக்கூேி சிரார்த்ைங்கதளச் பசய்ைால் பிரமதைவனால் பதைக்கப்பட்ை சிரார்த்ை தைவர்கள் அதை
அதைந்து பிதுரர்களாகிய நாங்கள் சுவர்க்க நரகங்களில் எங்கு இருந்ைாலும் எங்கதள அவர்கள் ைிருப்ைி
பசய்கிோர்கள். இன்னும் இது விஷயமாக உனக்குள்ள சந்தைகங்கதள மார்க்கண்தைய முனிவரிைம்

தகட்டுத் பைரிந்து பகாள்க! என்று கூேிவிட்டு என் ைந்தை மதேந்ைார். அைற்குப் பிேகு சிலகாலம் பசன்ேது.
நான் இந்ை விஷயத்தைப் பற்ேி மார்க்கண்தைய முனிவரிைம் பசன்று தகட்தைன். அவர் பீஷ்மா! நானும்
நீயும் பிேரும் பிதுரர்களின் அனுக்கிரகத்ைினாதலதய புகழ் முைலானவற்தே அதைந்ைிருக்கிதோம் நான்
பல யுகங்களுக்கு முன்பு தமருமதலயில் உச்சியில் கடுந்ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்தைன். அப்தபாது
என்னுதை தைஜஸால் சுவர்க்க தலாகத்ைிலிருந்து ைிவ்வியமான விமானம் ஒன்று அங்கு வரக்கண்தைன்
அந்ை விமானத்ைில் பிரகாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் அக்கினிதயப் தபாலவும் சூரிய ஒளிதயயும் மழுங்கச்
பசய்யத் ைக்க தபபராளியாகவும் ஒருவர் அமர்ந்ைிருந்ைார். அவர் ஓர் அங்குஷ்ை( பபருவிரல்) அளதவ
இருந்ைார். அவதரச் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து, நீங்கள் யார்? நான் எப்படி உங்கதள அேிதவன்? என்று நான்
தகட்தைன். அைற்கு அவர் மார்க்கண்தையதன! நீ என்தன அேியுஞ் சக்ைியுதையவதன ஆயினும் நான்
பசால்கிதேன். நாதனா சகல தலாக சிருஷ்டிகர்த்ைாவான பிரமதைவரின் மானஸ புத்ைிரர்களுதைய

வம்சந்ைான் உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கிேது நான் சந்நியாஸ ஆசிரமத்தை தமற்பகாண்டிருக்கிதேன்.
பநடுங்காலத்ைிற்கு முன்பு தைான்ேி அது முைலாகதவ குமாரனாக இருப்பைால் ஸனத்குமாரன் என்று
அதழக்கப்படுகிதேன். நீ பபரும் பக்ைியுைன் ைவஞ்பசய்ைதமயால் உனக்குத் ைரிசனம் ைந்தைன். நீ என்ன
வரம் தவண்டுகிோய்? என்று தகட்ைார். அைற்கு நான் மாைவதர! பிதுர்க்களின் உற்பத்ைிதயப் பற்ேி எனக்கு
நன்ோகச் பசால்லதவண்டும்! என்று தகட்தைன் அைற்கு ஸனத்குமாரர் பசான்னார்.
முனிவதன! முன்பு பிரமதைவர் சில தைவர்கதளச் சிருஷ்டி பசய்து ைன்தனப் பூஜிக்கும்படி உபதைசித்ைார்.
அவர்கள் பிரமதைவரின் வாக்தக மீ ேித் ைங்கதளத் ைாங்கதள பூஜித்து பகாண்ைார்கள். ைன்தனப் பூஜிக்காை
அத்தைவர்கதள பிரும்மா தகாபித்து நீங்கள் ஞானவனர்கள்
ீ
ஆகுக! என்று சபித்ைார். அவ்வாதே அமரர்கள்

அேிவுகுன்ேி நலிந்து தபாய் பிேகு பிரமதைவதரப் பணிந்து எங்களுக்கு ஞானம் உண்ைாகும்படி அருள் புரிய
தவண்டும்! என்று இதேஞ்சினார்கள். அைற்கு பிரமதைவர் தைவர்கதள! என் புத்ைிரதரச் சந்ைித்து அைற்குப்
பரிகாரங் தகட்டுக் பகாள்ளுங்கள் என்ோர். அைன்படிதய அவர்கள் பிரமபுத்ைிரதர தவண்டினார்கள். அைற்கு
அவர்கள், தைவர்கதள! உங்கதள அந்ைச் சாபம் பாைிக்காது உங்கள் விருப்பப்படிதய பசல்லுங்கள்.
புத்ைிரர்கதள என்று அவர்களுதைய சாபத்தை விலக்கினார். அப்பபாழுது பிரமதைவர் அவர்கதள அதழத்து

அமரர்கதள! நீங்கள் புத்ைிரரால் புத்ைிரர்கதள என்று அதழக்கப் பபற்ேைால் அவர்கள் பிதுரர்களாகவும்
நீங்கள் புத்ைிரர்களாகவும் விளங்குவர்களாக
ீ
என்று அனுக்கிரஹஞ் பசய்ைார். அத்ைதகய பிதுர்க்கதள
குேித்துப் பிண்ைைானம் சிரார்த்ைாைிகதளச் பசய்ைால். அப்பிதுர்த் தைவர்கள் ைிருப்ைியதைந்து
பசய்ைவனுதைய இஷ்ை காமியங்கதளக் தககூைச் பசய்வார்கள். ஆதகயால் விசுவதைவர்
முைலாயிதனாதரச் சிரார்த்ை காலங்களில் பூஜித்து, விரும்பியனவற்தே அதைைல் தவண்டும் என்று
ஸனத்குமார முனிவர் கூேினார்.
62. பிதுர் பக்ைியின் பயன்
ஸனத்குமார முனிவர், பீஷ்மதர தநாக்கி, இராஜ சிதரஷ்ைதர! பிதுர்த் தைவர்கள் எழுவர்! கவ்வியவாஹன்
அனலன் தசாமன், யாமன், அரியமான், அக்நிஷ்வாத்ைன். பர்ஹிஷிைன் என்ே அவர்கள் சுவர்க்கத்ைில்
இருக்கிோர்கள். அவர்களில் நால்வர் தைகத்தைாடும் மூவர் தைகம் இல்லாமலும் விளங்குவார்கள்
இவர்களில் மூவதரத் தைவர்களும் ஏதனய நால்வதர அந்ைணர் முைலான நாற்குலத்ைாரும்
வழிபடுகிோர்கள். பிதுர்க்களுக்குச் சிரார்த்ை காலத்ைில் பவள்ளிப்பாத்ைிரத்ைினால் சிரார்த்ைஞ்

பசய்யதவண்டும் மதனவிதயாடு கூடிய அக்நிமானாயின் சுைா என்னும் சப்ைத்ைினால் தஹாமம் பசய்ய
தவண்டும் அல்லது ஜலத்ைிதலா அல்லது பிராமணனின் தகயாதலா தஹாமஞ் பசய்ய தவண்டும்
அவ்வாறு பசய்பவர்கள் இகதலாக சவுக்கியத்தையும் பரதலாகத்ைில் சுவர்க்க தலாகத்தையும்
அதைவார்கள். தைவகாரியத்தைக் காட்டிலும் பிதுர்க் காரியஞ் சிேந்ைது. அதை அைிக பக்ைியுைன்
பசய்யதவண்டும் பிதுர்க்காரியத்ைினால் அதையுங்கைிதய தயாக பலத்ைினாலும் அதைய முடியாது! என்று
கூேி ைிவ்வியமான ஞானத்தை உபதைசித்து விண்வழிதய பசன்ோர். பீஷ்மதர இனி முன்பு நைந்ை ஒரு
சரிைத்தைச் பசால்லுகிதேன்.
பரத்வாஜ முனிவரின் தமந்ைர்கள் தயாக ைர்மத்தை அதைந்தும் ைம் துர்நைத்தையால்
பிரஷ்ைர்களானார்கள். வாக்துஷ்ைன் குதலாைனன், ஹிம்சிரன், பிசுனன்(தகானன்) கபி (குரங்கு) பிதுர்வர்த்ைி

என அவர்கள் நைத்தை காரணமாக அப்பபயர்கதள பபற்ோர்கள். ஸ்வஸ்ரூபன் (ைங்தகதயரட் சித்ைவன்)
என்று ஓர் புத்ைிரனும் இருந்ைான். இவர்கள் எழுவரும் பிரஷ்ைர்களாகதவ இருந்து அப்பிேவிகதள ஒழித்து
கவுசிக முனிவருக்கு புைல்வர்களாகத் தைான்ேிகர்க்க முனிவரின் சீ ைர்களாகி குரு÷க்ஷத்ைிரத்ைில் ைங்கள்
ஆசிரியருக்குப் பணிவிதை பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அப்தபாது கர்க்கமுனிவர் அவர்கதள தநாக்கி
தவதோர் ஆசிரமத்ைிலிருந்து பசுவுங்கன்றும் ஓட்டிக்பகாண்டு வரும்படிச் பசான்னார். அவர்கள் எழுவரும்
அவ்வாதே பசன்று பசுதவக் கன்றுைன் பிடித்துக் பகாண்டு வரும் தபாது அவர்களில் சிலருக்குப்
பசியினாலும் அேியாதமயானாலும் பாவத்ைினாலும் அந்ைப் பசுதவக் பகான்று புசிக்கலாம் என்ே எண்ணம்
தைான்ேியது. அவர்கள் அதைக்கூேதவ அப்தபாது கபி ஸ்வஸ்ரூபன் என்பவர்கள் அது பாபம் அவ்வாறு
பசய்யக் கூைாது! என்று ைடுத்ைார்கள். பிதுர்வர்த்ைி என்பவர் பிதுர்பக்ைியுதையவனாக இருந்ைைனால் நீங்கள்
இதைக் பகால்வைானால் பிதுர்ப் பிரீைி பசய்து இதைக்பகான்று புசிக்கலாம் என்ோன் . அதைதய யாவரும்
ஆதமாைித்து அந்ைப் பசுதவக் பகான்று சிரார்த்ைத்துக்கு உபதயாகித்து எழுவருமாக அதைச் சாப்பிட்டு
விட்ைார்கள், பிேகு அவர்கள் கன்தே மட்டும் குருவிைம் பகாண்டு தசர்த்து சுவாமீ ! பசுதவப் புலிபயான்று
பகான்றுவிட்ைது! என்று பபாய் கூேினார்கள். முனிவர் கபைமின்ேி அதை ஒப்புக் பகாண்ைார். அவர்கள்
எழுவரும் குலாசார ைர்மத்தை தகவிட்டு தகாவதை பசய்து அதைச் சாப்பிட்ை பாவத்ைாலும் குருவினிைம்
பபாய் பசான்ன பாவத்ைாலும் ைசார்ணம் என்னும் இைத்ைில் தவடுவகுலத்ைில் சதகாைரர்களாகப்
பிேந்ைார்கள்.
கீ ழ்க்குலத்ைில் பிேந்தும் அந்ைக் குலத்து ஆசாரப்படி நைந்தும் பிதுர்பக்ைியுதையவர்களாக இருந்ைைாலும்
அவர்களுக்கு முற்பிேவியின் ஞானம் உண்ைாக்கிச் சிலகாலம் மனவருத்ைத்துைன் காலம் கழித்ைார்கள்.

காலஞ்சரம் என்னும் மதலயில் மிருகங்களாகப் பிேந்ைார்கள் அப்பபாழுது பூர்வஜன்ம நிதனவுைன் இந்ைப்
பிேவிதய ஒழித்துவிை தவண்டும் என்று நிதனத்து சரத்ைீ பத்ைில் சக்ரவாகப் பேதவகளாகப் பிேந்ைார்கள்.
அப்தபாது ஜன்மாந்ைர ஞானத்துைன் குருவிைம் பபாய் கூேினும் பணிவிதைதய முதேப்படி பசய்ைைால்
தகாவதை பசய்ை பாவத்தை ஒழிக்க தவண்டும் என்னும் கருத்துதையவர்களாக இருந்ைார்கள். சுமனஸ்
சுவாக் சுத்ைன் பஞ்சாலன் சித்ைிரத்ரிசகன் சுதநத்ைிரன் சுைந்த்ரன் என்னும் பபயர் பபற்று அவர்கள்

சக்கரவாகப் பேதவகளாகச் சஞ்சரித்துக் பகாண்டிருக்கும் தபாது நீப தைசத்ைரசன் தவட்தையாை வந்ைான்.
சுைந்ைிரன் என்னும் பேதவ அவனுதைய பசல்வத்தைக் கண்டு பபாோதம பகாண்டு நான் இவதனப்
தபால ராஜாவாகப் பிேக்கும்படிப் பூர்வஜனன புண்ணியம் ஏதைனும் இருக்குதமா? என்று ஆதசயுற்றுக்
கூேியது அதைக் தகட்டுக் பகாண்டு அருகிலிருந்ை உைன் பிேப்பான இரண்டு பேதவகள் நீ அரசனாகப்
பிேந்ைால் நாங்கள் அதமச்சர்களாகிதோம் என்ேன அப்தபாது சுவாக் என்னும் பேதவ நீங்கள்

ஞானத்தையதைய விரும்பாமல் இராஜ்ய பசல்வத்தை விரும்பின ீர்கள் ஆதகயால் அவன் அரசனாகவும்
நீங்கள் மந்ைிரிகளாகவும் சிவகாலத்ைில் காம்பிலிய தைசத்தை அதைவர்கள்
ீ
என்று கூேியது அப்தபாது
அம்மூன்று பேதவகளும் சுவாக் என்னும் சதகாைரதன தநாக்கி நாங்கள் தபாகத்தை அதைந்ைால் எப்தபாது
எங்களுக்கு ஞானம் தைான்றும்! அது எப்படி வரும்? என்று தகட்ைான் அைற்கு சவாக், பிதுர்
பக்ைியுதையவர்களாதகயால் மற்போரு பிேவியில் நாம் எல்தலாரும் ஒன்று கூடி மானிைப்பிேவிதய
அதைந்து ஞானவான்களாதவாம்? என்று கூேியது.
63. கர்க்க முனிவரின் சீ ைர்கள்
ஏழு சக்கரவாகப் பேதவகளும், மானச சரஸில் அன்னப் பேதவகளாகப் பிேந்து நீதரயும் காற்தேயும்
அருந்ைிக் பகாண்டு ைவத்ைால் ைங்கள் உைதல இதளக்கச் பசய்து பகாண்டிருந்ைன. வனத்தையதைந்ை
நீபதைச்ைரசன் தவட்தையாடித் ைன் பதைகதளாடு நகரத்தையதைந்து சிலகாலம் கழித்துத் ைன் புைல்வனான
ஹநூஹன் என்பவனுக்குப் பட்ைங்கட்டி விட்டு, வனத்தையதைந்து ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைான்.
அவனது ைவத்ைினால் அந்ை வனம் பிரகாசித்ைைால் தவப்பிராஜம் என்ே பபயதரப் பபற்ேது. அன்னங்களுள்
நான்கு தயாக நிதலயாகிய ைவத்ைிதலதய விருப்புைனும் மூன்று தமாக விருப்பத்துைனும் அப்பிேவிதய
கழித்ைான். சுைந்ைிரன் என்ே பேதவ காம்பிலிய நகரத்ைின் அரச குமாரனான ஹநூஹன் என்னும்
பபயருைன் பிேந்ைது. சித்ரத்ரிசகன் சுதநத்ைிரன் என்னும் பேதவகள் அந்ை நகரத்ைில் ஒரு தவைியனுக்குப்
பிள்தளயாகப் பிேந்து தவைங்கதள கற்றுணர்ந்து, சாஸ்ைிரவான்களாக விளங்கினார்கள். பஞ்சாலன் என்ே
பேதவ ருக்தவைியாகத் தைான்ேி ஆசாரியனாக விளங்கினான். சுத்ைன் என்தபான் தவைியனாகத் தைான்ேி
இரண்டு தவைங்கதள உணர்ந்து பகாண்ைான். சுவாக் என்பவன் சாமதவைமுணர்ந்ை தவைியனானான்

சுமனஸ் என்பவன் யாகஞ் பசய்விக்கும் ைகுைியுதைய ஆசிரியனாகப் பிேந்ைான். இவ்வாறு சிலகாலம்
பசன்ே பிேகு ஹநூஹன் என்னும் அரசன் பிரமைத்ைன் என்னும் ைன் புைல்வனுக்குத் ைன் அரச
உரிதமதய வழங்கிவிட்டு வனத்தையதைந்து பபருந்ைவஞ் பசய்து உயர் பைவிதய அதைய விரும்பிக்
காலம் கழித்து வந்ைான். அவ்வரசன் அவ்வாறு வனத்ைிற்குச் பசல்லும்தபாது, பஞ்சாலனும் சுத்ைனும்
அவனுைன் ைவவனத்தை அதைந்து ைவஞ்பசய்து சிேந்ை பைவிகதள அதைந்ைார்கள்; ஏதனய நால்வரும்
அந்ைக் காம்பலிய தைசத்ைிதலதய ஒரு ஏதழப்பிராமணனுக்குப் புத்ைிரர்களாகப் பிேந்து, ைிருைிமான்,
சுமஹாத்மா ைத்துவைரிசி, நிருத்ைகன் என்ே பபயர்களுைன் சாஸ்ைிரங்கதளபயல்லாம் கற்றுத் தைர்ந்து,
தயாக மார்க்கத்ைிலிருந்து முக்ைிதய அதைந்ைார்கள்.
பீஷ்மதர! தகாவதையான பபரும் பாவத்தை பசய்ைவர்களாயினும் பிதுர் ைிருப்ைி பசய்வித்ை சிேப்பினால்
பல பிேவிகதளக் கழித்ை பிேகும் முற்பிேவி உணர்ச்சிதயாடும் முக்ைிதய அதைந்ைார்கள் ஆதகயால்
ஒவ்பவாருவரும் பிதுர்காரியத்தைப் பக்ைி சிரத்தையுைன் அவசியம் பசய்யதவண்டும் என்று மார்க்கண்தைய
முனிவர் எனக்குச் பசால்லியிருக்கிோர் என்று பீஷ்மர் ைர்மராஜதன தநாக்கிக் கூேினார் என்று சூை
முனிவர் தநமிசாரணிய வாசிகளுக்கு எடுத்து கூேினார், தமாக்ஷ சாம்ராஜ்யத்தை அதைந்து
சிவபபருமானுதைய ைிருவடி நீழ தலயதைய தவண்டும் என்று விரும்புதவார் யாவரும் இந்ைச் சிவமஹா
புராணத்தைப் படித்தும் தகட்டும் பிேருக்குச் பசால்லியும், சிவபபருமானின் ைிருவடியில் மனதைச்
பசலுத்ைியும் நல்வழியில் நிற்பார்களாக மஹாதைவா என்று ஒருமுதே பசான்னவுைதனதய பிரமஹத்ைி

முைலான பாவங்கபளல்லாம் ஒழிந்து தபாமாயின் அந்ைப் பபருமானுதைய மஹாபுராணத்தைப் பக்ைிதயாடு
வாசிப்பவரும் தகட்பவரும் நீங்காை சிவதலாகத்ைில் வாழ்வார்கள் என்று பசால்லவும் தவண்டுதமா?
இந்ைச் சிவமஹா புராணத்தைச் பசால்லிய அந்ைண உத்ைமதர ஆதையணிகளால் அலங்கரித்து
சிவபபருமானாகப் பாவித்து விஷ்ணுமூர்த்ைியின் அபராவைாரமாகிய வியாஸரூபிதய! தைவரீருக்கு
நமஸ்காரம் பசய்கிதோம்! என்று பூஜித்ைால் அதனத்துலக நாயனாகிய சிவபபருமான்

பபருமகிழ்ச்சியதைந்து ைம் பைவிதயத்ைருவார். இந்ைப் புராணத்தைச் பசால்லிவந்ை புராணிருக்குக்கன்றும்
பசுவுமாகத்ைக்கைக்ஷிதண தவத்துத் ைானம்பசய்ய தவண்டும். பபான்னால் பசய்ை சிவலிங்கமூர்த்ைத்தை
அவருக்குக் பகாடுத்து, சாஷ்ைாங்கமாகக் கும்பிட்டு, ைாங்கள் பசால்லிய புராணத்தைச் சிரவணஞ் பசய்ை
பயன் எமக்குத் தககூடுமாக! என்று பசால்ல தவண்டும். அவ்வாறு பசய்ைவர்கதள, புராணம் தகட்ை பயதன
அதைவார்கள். ஆதகயால் இப்புராணஞ் பசான்னவதரச் சிவமாகதவ பாவிக்க தவண்டியது அவசியமாகும்.
ைர்மசம்ஹிதை முடிந்ைது.
தகலாய ஸம்ஹிதை
1. சத்ைிர யாகமும் வியாஸரிைம் தகள்வியும்
முன்பபாரு சமயம் இமயமதலயில் ைவஞ்பசய்ைிருந்ை முனிவர்கபளல்லாம் சிவைரிசனம் பசய்யக் கருைிக்
காசியம் பைிதய அதைந்ைார்கள். அங்குள்ள கங்தக நைியில் நீராடி மணிகர்ணிதகத் துதேதய அதைந்து
நீராடி தைவர், முனிவர், பிதுரர் முைலாதனாருக்குத் ைர்ப்பணஞ்பசய்து விஸ்வநாைதரத் ைரிசித்துப் பூதஜ
பசய்ைார்கள். சைருத்ைிரம் என்னும் தவை வாக்கியங்களால் ஸ்துைி பசய்து ஒவ்பவாருக்கும் கிருை
கிருத்ைியர்களாதனாம் என்று மகிழ்ந்து காலங்கழித்து வந்ைார்கள். அப்தபாது பஞ்சக்குதராைம் என்ே
÷க்ஷத்ைிரத்தைத் ைரிசிப்பைற்காகச் சூை புராணிகர் அங்கு வந்ைார். ஒரு நாள் முனிவர்கள் அவதரக்கண்டு
அவருைன் மற்ேவர்களும் கூட்ைமாகக் கூடி ஸ்வாமி சன்னிைானத்ைிற்குச் பசன்று, விசவநாைதரத் ைரிசித்து
முக்ைி மண்ைபத்தை அதைந்ைார்கள். அங்குள்ள ைிவ்யாசனத்ைில் உட்கார்ந்ை புராணிக சிதரஷ்ைரான

சூைமுனிவதர அர்க்கிய பாத்ைியங்களால் பூஜித்து ஆனந்ைமாக விளங்கினார்கள். அப்தபாது சூை புராணிகர்
அவர்கதள தநாக்கி, நலமா? என்று தகட்ைார். சிவபபருமானின் ைிருவருளாலும் பபரிதயாரின்
நல்லாசியாலும் சுகமாகதவ இருக்கிதோம்! என்று முனிவர்கள் கூேிவிட்டு சூை புராணிகர் உற்சாகமாக
இருப்பதையேிந்து பிரணவப் பபாருதளயேிய விரும்பினார்கள்.
வியாசபகவானின் சீ ைதர! மகா புராணிகதர! தவை வியாஸபகவானால் புராணங்கள் அதனத்தையும்
எங்கதளப்தபான்ேவர்களுக்கு உபதைசிக்கும் வதகயில் புராணிக உத்ைமர் என்று தபாற்ேப்படும் பபரிதயாதர!
புராணங்கள் தவைத்ைின் பசாரூபத்தையும் அைன் அங்கங்கதளயும் உணராைாரும் அேியும்படி
அதனவருக்கும் பயன்படும்படியாகச் பசால்லப்பட்ைதவ, தவைதமா பிரணவத்ைின் பபாருதளக் குேிக்கும்,
பிரணவதமா மதஹஸ்வர ஸ்வரூபம், மதஹாவரதனா ைங்கள் இைய கமலத்ைில் எழுந்ைருளியிருப்பவர்,

நாங்கள் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளும் சிவசரிைமாகிய அமுைத்தை அடியார்களாகிய நாங்கள் அருந்ைி எங்கள்
ைீவிதனதய ஒழித்துப் பரமானந்ைத்தை அதையச் பசய்ய தவண்டும். ைங்கதளத் ைவிர எங்களுக்கு
அத்ைதகய அரும்பபரும் பபாருள்கதள உபதைசிக்க வல்லவர் யார் ைான் உண்டு! என்று பமய்சிலிர்க்க
கூேினார்கள். சூை புராணிகர் அைற்கிணங்கி விநாயகர் சுப்பிரமணியர் பார்வைி பரதமஸ்வரன் நந்ைிதைவர் ,
ஸனத்குமார முனிவர் வியாஸர் ஆகியவர்கதளத் துைி பசய்து விட்டு பசா ல்லத் துவங்கினார். புண்ணிய
சீலர்கதள! மிகவும் நுட்பமான தகள்விதயக் தகட்டீர்கள் இதை என் ஆசிரியரான வியாஸ முனிவர் முன்பு
தநமி சாரணிய வாசிகளுக்குச் பசால்லியிருக்கிோர். அதை அவ்வாதே பசால்கிதேன். புலன்கதளப் புேஞ்
பசால்லாைவாறு அைக்கிப் பக்ைிதயாடு தகட்பீர்களாக.
முன் ஸ்வாதராசிஷ மனுவந்ைரத்ைில், மிகவும் புண்ணிய பூமியாகிய தநமிசாரணியத்ைில், முனிவர்கள்
அதனவருங்கூடி ைீர்க்கசத்ைிர யாகஞ் பசய்து பரதமஸ்வரதன மகிழச்பசய்து ஈஸ்வரரூபம் இத்ைதகயது
என்று அேிந்து பகாள்ள தவண்டும். என்று விருப்பம் பகாண்ைவர்களாய், வியாஸ பகவானின் வருதகதய
எைிர்பார்த்துக் பகாண்டிருந்ைார்கள். விஷ்ணுவின் அம்சமாகவும் ஜகத்குருவாகவும் பராசர முனிவரின்
ைவப்பயனாகவும் பகவானாயுமுள்ள வியாஸமுனிவரின் வருதகதயக் கண்டு யாவரும் எழுந்து, அவதர
எைிர்பகாண்ைதழத்து மலர்ந்ை முகத்துைன் அர்க்கிய பாத்ைியாைிகளால் பூஜித்ைார்கள் அவதர
யாகசாதலயில் பபான்மயமான ஆசனத்ைில் அசரச் பசய்து மகாவிநயத்தைாடும் கூப்பிய கரங்கதளாடும்
நின்ோர்கள். வியாஸமுனிவர் அம்முனிவர்கதள தநாக்கி, ரிஷிகதள நீங்கள் ஆரம்பித்ை யாகம்

இதையூரின்ேி நதைபபற்ேைா? இந்ை யாகத்ைில் பரதமஸ்வரதனப் பூஜித்ைைற்குக் காரணம் என்ன? இவ்வாறு

நீங்கள் அவதர அர்ச்சிப்பைற்குக் காரணம் ஈஸ்வரஸ்வரூபத்தை அேிய தவண்டும் என்னும் எண்ணம்
உங்களுக்குத் தைான்ேியிருப்பதையாகும்! என்ோர்.
முனிவர்கள் வியாஸதர வணங்கி நாராயணனுதைய அம்சமாகத் தைான்ேியவதர! நீ தர ஜகத்ைிற்குக்
குருவாவர்ீ சிவபபருமான், ைிருமால், பிரமன் முைலாதனாரின் பிரசாை முழுவதையும் அதைந்ைிருக்கிேீர் .
பாவிகளால் அதைய முடியாை உம் ைிருவடித் ைாமதரகதளத் ைரிசித்தைாம். ஆதகயால் நாங்கதள

கிருைகிருத்ைியர்கள் புனிைமான தநமிசாரணியத்ைில் சத்ைிர யாகத்தை முடித்தும் பிரணவ ஸ்வரூபமான
பரமசிவத்தையேிய தவண்டும் என்று கருைிய எங்கள் கருத்து நிதேதவோைைால் அதைத்ைாங்கதள!
எங்களுக்குக் கூேியருளதவண்டும் எங்கள் சந்தைகங்கதளப் தபாக்கத் ைங்சுதளயன்ேி மூவுலகிலும் தவறு
யார் இருக்கிோர்கள்? அபாரமான பவசாகரத்ைில் மூழ்கிக் கிைக்கும், எங்கதள சிவஞானமாகிய ஓைத்ைினால்
முக்ைியாகியக் கதரதய அதையச் பசய்யதவண்டும்! என்ோர்கள். தவை வியாஸர், பரதமஸ்வரதரத்
ைியானித்துச் பசால்லத் துவங்கினார்.
2. பார்வைி பரதமஸ்வரர் உதரயாைல்
அந்ைதணாத்ைமர்கதள! சிவரூபத்தை விசாரித்ைேியதவண்டும் என்னும் ஞானம் உலகத்ைில் உண்ைாவது
துர்லபம் சிவப்பிரசாை முதையவர்களுக்தக பக்ைியுண்ைாகும் என்று தவைங்கள் கூறுகின்ேன. ைீர்க்க சத்ைிர
யாகத்ைினால் அம்பிகாபைிதய அர்ச்சித்ைபடியால் அந்ைப் பரமபைியின் இலட்சணங்கதள மதகஸ்வரர்
உதரயாைலான ஓர் இைிகாசத்தை உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன். ஜகன் மாைாவாகிய ஈஸ்வரி,
ைக்ஷனுதைய ைவப்புைல் வியாகத் தைான்ேிச் சிவபபருமாதன அதைந்ை தபாது ைன் ைந்தையான ைக்ஷன்
சிவநிந்தை பசய்ைைால் அவனால் தபாஷித்து வளர்க்கப் பட்ை ைன் உைதலயும் அவன் குமாரி என்பைால்
பபற்ே ைாக்ஷõயணி என்ே பபயதரயும் மாற்ேக் கருைி சிவபபருமானின் ைிருவருளால் ஹிமாசல
மன்னனுக்குப் புைல்வியாக உதம என்னும் பபயருைன் தைான்ேினாள். பிேகு உமாதைவி ைவஞ்பசய்து
சிவபபருமாதன மணந்ை பிேகு ஒருசமயம். சிவபபருமாதன தநாக்கி, பகவாதன! பதைப்பு முைலிய
ஐந்பைாழில்கதளயும் நைத்துபவதர! சர்வக்ஞதர, எனக்கு இந்ை அவைாரத்ைில் மந்ைிர ைீ øக்ஷ பசய்து
என்தனப் பரிசுத்தையாக்க தவண்டும்! என்று தகட்ைாள்.
தைவ!ீ அத்ைதகய தயாசதன உனக்கு இருக்குமாயின் நீ தகதலயங்கிரிக்கு வந்ைால், அவ்வாதே
பசய்கிதேன்; என்று சிவபபருமான் கூேிவிட்டு தைவிதயாடு வள்ளிமதலதய அதைந்து, விைிப்படி
உதமக்குத் ைீ øக்ஷ பசய்து, பிரணவ ஸ்வரூபத்தை உபதைசித்ைார், பிேகு இருவரும் சுத்ை ைத்துவ
பசாரூபமான உத்ைியான வனத்தை அதைந்ைார்கள். சுமாலினி முைலிய தைாழியர்கள் பகாண்டு வந்ை
மலர்கதளபகாண்டு உமாதைவி ைன்தன அலங்கரித்துக் பகாண்டு சிவபபருமானின் மடியில்
அமர்ந்ைிருந்ைாள். அப்தபாது சிவபபருமான்; பார்வைிதைவியின் ைிருமுகத்தைகண்டு ஆனந்ைப்பட்டுக்

பகாண்டிருந்ைார். அப்தபாது தைவி, சிவபபருமாதன தநாக்கி நாைா! பிரணவ மந்ைிரத்தை உபதைசிக்கப்
பபற்ே நான் அைன் பபாருதள அேிய விரும்புகிதேன். அந்ைப் பிரணவம் எப்படித் தைான்ேியது? அைற்குப்
பிரணவம் என்னும் பபயர் எப்படி வந்ைது? அைிலிருந்து எத்ைதன மந்ைிரங்கள் தைான்ேின? தவை ஆைி என்று
அதைச் பசால்லுவாதனன்? அந்ைப் பிரணவ மந்ைிரத்ைிற்குத் தைவர் யார்? அந்ைப் பிரணவ தைவர்கதள
எவ்வாறு பாவிப்பது? அதை எப்படிப் பூஜிப்பது? பிரணவம் எப்படி பிரபஞ்சத்ைிற்கு ஆத்ம ஸ்வரூபம் என்பது?
பிரணவ மந்ைிரத்தை ஜபிக்கத் ைக்கவர்கள் யார்? அைனால் உண்ைாகும் பயதனயும் அைன் பூஜா
ஸ்ைானத்தையும் அைற்குரிய மண்ைலப் பிரமாணத்தையும் அைற்கு உரிய ரிஷிகதளயும் நியாசக்
கிரமங்கதளயும் எனக்கும் ைதய பசய்து விவரமாகச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தகட்ைாள். சகல
தலாகநாயகரான சிவபபருமான் பசால்லத் துவங்கினார்.
3. பிரணவப் பபாருள்
பார்வைீ நீ தகட்ை விஷயத்தைப்பற்ேிச் பசால்கிதேன். அதைக்தகட்ைவுைதனதய ஜீவர்கள் என் ைன்தமதய
அதைவார்கள் பிரணவப் பபாருதள உணர்வதை என் பசாரூபத்தை உணர்வைாகும். அது எல்லா
வித்தைகளுக்கும் விதையாக விளங்குவது; அது சூக்ஷ்மமானது விதசஷ அர்த்ைம் பகாண்ைது

சாமானியர்களால் அேிவைற்குச் சாத்ைியமற்ேது சர்வஜ்ஞத்வமும் குணத்ைிரயமும் சர்வ வியாபியுமாகிய
நான் ஓம் என்ே அந்ைப் பிரணவத்ைிதலதய பூர்ணமாக விளங்குதவன் உலகத்ைிலுள்ள ஸ்ைாவரம் சங்கமம்
முைலான எல்லா ரூபங்களிலும் காணப்படுவது பிரணவப் பபாருதள! அதுதவ பரப்பிரம்மம் அதுதவ
ஏகாக்ஷரம் என்றும் ஆைிமந்ைிரம் என்றும் சர்வசாைகமானது என்றும் பசால்லப்படுவது எல்லாவற்ேிற்கும்
ஆைியில் அப்பிரணவம் உச்சரிக்கப் படுகிேது. பிரணவதம நான்! நாதன பிரணவம்! எனக்கும்

பிரணவத்ைிற்கும் சிேிதும் தபைதமயில்தல. ஆதகயால் முனிவர்கள் எல்தலாரும் என்தன ஏகாக்ஷரரூபி
என்று அேிகிோர்கள். பிரணவதம வாச்சியம். யாதன அைன் வாசகம் தமாக்ஷத்தையதைய விரும்பும்
முமூக்ஷúக்கள் அதைதய அேிய தவண்டும். பிருமா முைல் ைாவரம் ஈோகவுள்ள எல்லாவற்ேிற்கும் பிராண
ஸ்வரூபமாக இருப்பைால் அது பிரணவம் என்னும் பபயதரப் பபற்ேது. அது பஞ்ச வர்ணாத்மகமானது.
அகார உகார மகாரங்களாகிய மூன்றும் தசர்ந்து மூன்று மாத்ைிதரயுதையைாக உச்சரிக்கப் பிரணவமாகும்.
தமலும் அைதனாடு அதர மாத்ைிதர கூட்டி உச்சரித்து ஈசான மந்ைிரத்தை ஜபித்ைால் நாைபிந்துக்களின்
மூலமாக என்தன அேியலாம். அப் பிரணவ ஸ்வரூபியான என்னிைமிருந்தை தவைங்கள் தைான்ேின. தவை
முைல்வன் நான். பிரணவதம என் வாசகம். அகாரமானது ரதஜாகுணத்துைன் நான்கு முகங்கதளயுதைய
பிரமனாய்ச் சிருஷ்டிதயச் பசய்யும் உகாரமானது. ஸத்வ குணத்துைன் பிரகிருைி என்னும் தயானியாகிய

விஷ்ணு உருவமாய் உலகத்தைக் காக்கும் மகாரமானது ைதமா குணத்துைன் உருத்ைிரனாகிய புருஷனாய்
உலகத்தை சங்கரிக்கும் பிந்துவானது மதகஸ்வர பசாரூபமாய்த் ைிதராபாவத்தைச் பசய்யும் நாைமானது
சைா சிவரூபமாய் எல்லாவற்தேயும் அநுக்கிரகிக்கும், சைாசிவமூர்த்ைிதய நாைாந்ைத்ைில் சர்வ
கர்த்ைாவாகவும், சர்வக்ஞனாகவும் அகார உகார மகார பிந்து நாைங்களாகிய பஞ்சவர்ணங்களில் முதேதய
ஒன்ேிற்பகான்று தமம்பட்ைன. ஸத்தயாஜாைம் அகாரமும் வாமதைவம் உகாரமும் அதகாரம் மகாரமும்
ைற்புருஷம் பிந்துவும் ஈசானம் நாைமுமாகும். அகார ரூபியான வாமதைவ மூர்த்ைியினின்று பைின்மூன்று
கதலகளும், மகாரூபியான அதகார மூர்த்ைியினின்று எட்டுக் கதலகளும், பிந்து ரூபியான ைற்புருஷ
மூர்த்ைியினின்று நான்கு கதலகளும் நாைரூபியான ஈசான மூர்த்ைியினின்று ஐந்து கதலகளும் தைான்றும்
மந்ைிரம், யந்ைிரம், தைவதை, பிரபஞ்சம் குரு, சீைன் என்று ஆறுவதகச் சாைனங்களால் என்தன அேிந்து
ஐக்கிய அநுசந்ைானஞ் பசய்து பகாள்ள தவண்டும். சமஷ்டி ஸ்வரூபமான மந்ைிரத்தைச் பசான்தனன். அந்ை
மந்ைிரதம யந்ைிரமாவதையும் அைன் மண்ைலக்கிரமத்தையும் உனக்குச் பசால்லுகிதேன். ஆறு
ஆைாரங்களுக்கும் அப்பாற் பட்டிருக்கும் என்தனத் ைியானிக்க தவண்டும்.
தவராக்கியமுதைய புருஷதன என்தன அவ்வாறு பாவிக்க தவண்டும் என்தன அவ்வாறு உணர்வைற்கு
விரைம், சாந்ைம், ைவம், இந்ைிரிய நிக்கிரகம் (புலனைக்கம்) சவுரவர், ஆசாரம், தவை தவைாங்க ஞானம்
பிராமணத்துவம் விஷய விரக்ைி முைலிய குணங்கதளயுதையவன் சகல சாஸ்ைிர ஞானத்தையும் தயாக
நிதலதயயும் உத்ைமாசரியனாகிய பைிதய வணங்கி, மகிழச் பசய்து சிவமாகதவ பாவித்து, ைன்
மனநிதலதமதய அேிந்து பகாள்ள தவண்டும். அவரைற்கிணங்கி அனுமைி ைருவாராயின் பன்னிரண்டு
நாட்கள் பாதலதய ஆகாரமாகக் பகாண்டு, கைற்கதர நைி, மதல சிவாலயம் முைலிய இைங்களில்

சுக்கிலபக்ஷத்துப் பஞ்சமி அல்லது ஏகாைசிகளில் காதலயில் நீராடி அன்ோைக் கர்மங்கதள முடித்து தூய
உள்ளத்தைாடு குரு முன்னிதலயில் பசன்று வணங்க தவண்டும். நாந்ைி முகத்ைால் பிதுரதர அர்ச்சித்து
கண்ைத்ைிற்கு தமல் சவுஸஞ் பசய்து பகாண்டு நகங்கதளந்து நீராடி இருபத்தைந்து நாழிதகக்குதமல்
பபார்மாதவ உண்டு மாதலக் கைன்கதள முடித்து அவுபாசனஞ் பசய்து குரு காணிக்தக பகாடுத்து
குருதவப் பூஜிக்க தவண்டும். பிேகு ஓமப்பபாருட்கதள பகாண்டு ைங்கள் சூத்ைிரத்ைில் கூேியுள்ளபடி
பிரஜாபத்ைியம் என்னும் இஷ்டிதய தவை மந்ைிரத்ைினால் பசய்து தவைியருக்குத் ைக்ஷிதண பகாடுத்து
ைான் அதுவதரயில் பசய்துவந்ை தஹாமாக்கினிதய ஆத்மதராபணஞ் பசய்யும் மந்ைிரத்தைச் பசால்லி
அன்னத்தையும் தஹாமம் பசய்து புருஷஸுக்ை மந்ைிரத்ைினால் ஓமாந்ைஞ் பசய்ய தவண்டும். அந்ை
அக்கினியில் வைைிதசயில் ைர்ப்பாசனத்ைில் மரவுரி மான் தைால் முைலியன அணிந்து உட்கார்ந்து

மவுனமாகக் காயத்ைிரிதய மதனாைிைத்துைன் விடிய ஐந்து நாழிதக வதரயில் அப்பியாசம் பசய்ய
தவண்டும். பிராம முகூர்த்ைத்ைில் அவ்விைத்தை நீங்க நீராைதல முடித்து சருதவப்பசனஞ் பசய்து விரஜா
தஹாமத்தை வாமதைவமைத்ைினாலாவது அல்லது சவுனகாைி மைத்ைினாலாவது பசய்ய தவண்டும்.
இவ்வாறு பசய்பவன் கர்ப்பவாச கஷ்ைத்ைிலிருந்து விடுபடுவான். ஓமத்தை முடித்து காதலக்கைன் கழித்து
நித்ைியாக்னிதய வளர்த்து. அதை ஆத்மாதராபணஞ் பசய்து சூரிய உையம் ஆகும் வதரயில் காயத்ைிரிதய
ஜபித்து, உலக இன்பத்தை விடுத்து பிரணவத்தை உச்சரித்து சிதக, உபவைம்,
ீ
கடிசூத்ைிரம் ஆகியவற்தே

விலக்கி கிழக்கு முகமாகவாவது வைக்கு முகமாகவாவது சிேிது தூரம் பசல்லதவண்டும். விரக்ைி முற்றுப்
பபோவிட்ைால் ைண்ைம், கமண்ைலம் கடி சூத்ைிரத்தை அணிந்து பகாள்ளலாம். பிேகு ஆசிரியதர அதைந்து
சாஷ்ைாங்கமாக வணங்கி அவரது ைிருவடியில் பக்ைிதயாடு நிற்கதவண்டும். அப்தபாது குரு விரஜா
தஹாமஞ் பசய்துள்ள பஸ்மத்தை எடுத்து அக்கினிரிைி! முைலான மந்ைிரத்துைன் உைல் முழுவதும் பூசி,
பநற்ேியில் ைிரிபுண்ைரம் அணிந்து தைவிதய! இவன் ைன் இையத்ைில் உன்தனயும் என்தனயும்

ைியானிக்கும் தயாக்கியதையுதையவனாகக் கைவன்! என்று கூேி அவரது வலது தகதயச் சீ ைனுதைய
சிரசின்தமல் தவத்து, சீைனது வலது காைில் பஞ்சவர்ணத்மகமான பிரணவ மந்ைிரத்தை அைற்குரிய ரிஷி
சகிைமாக உபதைசிக்க தவண்டும். மந்ைிரம் யந்ைிரம் முைலான ஆறுவிை சாைனங்களால் அதை அேிந்து
பகாண்டு, குருதவ சாஷ்ைாங்கமாக வணங்கித் ைினந்தைாறும் அவருக்குப் பணிவிதை பசய்ய தவண்டும்.
உதமதய! அைன் பிேகு அவன் என்தன ஒருபபாழுதும் மேவாமல் குருவினிைம் ஞானாப்பியாசம் பசய்ய
தவண்டும். சமைமாைி குணங்களும் தவை சாஸ்ைிர ஞானமும் இராகத்து தவஷம் முைலானவற்ேின்
நீக்கமும் உதையவனுக்கு யைி என்னும் பபயரும் என்தன உபாசிக்கும் தயாக்கியதைதயயும்
உண்ைாக்கும். இையகமலத்ைில் ஆைாரசக்ைி முைல்ைிரிைத்துவம் வதரயில் அந்ைராகாசத்ைில் ஓம் என்னும்
ஏகாக்ஷர பசாரூபமாகிய பிரமத்தைதய ைியானிப்பவன் என் உலகத்தை அதைந்து சிவஞானத்தைச்

சம்பாைித்துச் சாயுஜ்யத்தை அதைகிோன். தமலும் அவன் அனுஷ்டிக்க தவண்டிய நியமங்களாவன;
காதலயில் எழுந்து சுத்ைஸ்படிக ஒளி தபான்ேவராயும் பரசிவமாயும் உள்ளவராக மனைில் குருதவத்
ைியானித்து தசாைதசாப சாரங்கதளாடும் கூப்பிய கரங்கதளாடும் குருவின் முன்னிதலயில் பசன்று
சாஷ்ைாங்க நமஸ்காரஞ் பசய்து நான் உையம் முைல் மாதலவதரயில் பசய்யும் பசயல்கதள பயல்லாம்
சன்னிைானத்துப் பூதஜயாகப் பாவித்து, எனக்கு அனுக்கிரஹிக்க தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்து அவர்
அனுக்கிரகத்தை பபே தவண்டும். பிேகு ஜிதைந்ைிரியமதைய தூய்தமயான ஓர் இைத்ைில் ைிவ்ய
ஆசனத்ைில் அமர்ந்து மூலாைி பிரமாந்ைிரம் வதர பிரணவத்தை உச்சரித்து சிரதசாடுகூடிய
பிராணாயாமத்ைால் தைகத்தைச் சுத்ைஞ்பசய்து ைிருணத்தைப் பூமியிலிட்டு மலஜலங்கழித்து, ஜல சமீ ப ம்
பசன்று சற்று விலகியிருந்து சவுசஞ் பசய்ய தவண்டும். தககால்கதளச் சுத்ைம் பசய்ை பிேகு ஆசமனஞ்
பசய்து பிரணவத்ைியானம் உள்ளவனாய் மவுனத்தைாடு வைக்கு முகமாய்ப் பழுத்ைமாவிதல

முைலியவற்ோல் ைந்ை ைாவனஞ் பசய்து இருமுதே ஆசமன ீயம் பசய்து, பநல்லிக் காயளவு மண்தணக்
பகாண்டு, தககால் விளக்கி அருதணாைய காலத்ைில் தைகம் முழுவதும் மண்தணப் பூசி முைலில்
ஸ்நானம் பசய்து பிேகு என்தனயும் குருதவயும் ைியானித்து நீராை தவண்டும்.
தைவ!ீ அைன் பிேகு நீரில் இேங்கி, சங்க முத்ைிதரதய எழுைி பிரணவத்ைால் பன்னிரண்டு முதேகள்
ஸ்நானஞ் பசய்து, கதரதயேிக் தகாவணத்தை சுத்ைப்படுத்ைி ஆசமன ீயம் பசய்து பிரணவத்ைால்
தைகந்துதைக்கும் வஸ்ைிரத்தைப் புதராக்ஷித்து முைலில் முகத்தைத் துதைத்து, சிரம் முைல் பாைம்வதர
நன்ோகத் துதைக்க தவண்டும். பிேகு குரு சன்னிைானத்ைில் வந்து மவுனமாய்ச் சுத்ைமாக இருந்து புது
அதரஞாண் பூண்டு கவுபீனம் ைரித்து இருமுதே ஆசமன ீயம் பசய்து ஜலக்கதர பசன்று விபூைிதய

சத்ைிதயாஜாை மந்ைிரத்ைால் எடுத்து அக்கினிரிைி என்னும் மந்ைிரத்ைால் உத்தூளனஞ் பசய்ய தவண்டும்.
ஆதபாவா என்னும் மந்ைிரத்ைால் மானசீகமாய் ஜலம் புதராக்ஷித்து, ஓமாபு என்னும் மந்ைிரங்களால்
ைிரிபுண்ைரந்ைரித்து பிரணவத்ைால் உைல் முழுவதும் தூளனஞ் பசய்து தகதய அலம்பி இரண்ைாவது
முதே பஸ்மத்தை எடுத்து தமதல பசான்ன மந்ைிரங்களாதலதய குதழத்து, ைிரியாயுஷம் ைிரியம்பகம்
என்னும் மந்ைிரத்தைப் பிரணவத்துைன் பஜபித்து சிரம், பநற்ேி, மார்பு, தைாள், நாபி, தக, சந்ைி முைலான
இைங்களிலும் யைாக்கிரமமாய்த் ைரித்துக் தகதய அலம்பி பஞ்சாக்ஷரத்தை பஜபித்து, குருதவத்
ைியானிக்க தவண்டும். (இவற்ேில் முைலில் பசால்லியது தூளனம்; பின்னர் பசால்லியது ைிரிபுண்ைரமும்
ஆகும்.) ருஷி சந்ைஸுகதளாடு கூடிய யதைாக்ைமான ஆறுபிரணாயாமங்கதளச் பசய்து, பிராண வாயுதவ
அைக்கி இந்ைிரியத் துவாரங்களில் பிரணவத்ைால் மும்முதே பைாட்டு ஆசமன ீயம் பசய்து ஓங்கார

பசாரூபியான பரதமஸ்வரதனத் ைியானிக்க தவண்டும் சூரியமண்ைல மத்ைியில் சர்வதைதஜாமயமாகியும்
பரமாகியும் எட்டுக்கரங்கள் நான்குமுகங்களுைன் அர்த்ை நாரீஸ்வர பசாரூபமாயும் சர்வாலங்கார
சர்வாச்சார்யங்களுக்கு இருப்பிைமாயும் இருப்பவருக்கு மூன்று முதே அர்க்கியம் பைாடுத்து, நூற்பேட்டு
முதே பஜபம் பசய்து பன்னிரண்டு முதே ைர்ப்பணஞ் பசய்து மறுபடியும் ஆசமன ீயம் பசய்து, ருஷியாைி
கிரமங்களுைன் மும்முதே பிராணாயாமத்தைச் பசய்து மவுனமாய்ப் பூதஜ பசய்யுமிைம் பசன்று அங்கு

கால் அலம்பி, இருமுதே ஆசமனஞ்பசய்து பூதஜத் ைலத்ைில் வலது காதல முைலில் எடுத்துதவத்துப்
பிேகு பசன்று விைிப்படி மண்ைலத்தைச் பசய்ய தவண்டும்.
4. பஞ்சவரண பூஜா மண்ைலம்
தூய நன்ன ீதர நறுமண மலர்களால் பூஜித்து, அலங்காரமான பந்ைல் ஒன்தே அதமத்து அைன் கீ ழ்
இரண்டு முழ அகல நீ ளத்ைிற்கு தகாமயங்பகாண்டு, பமழுகி ஓதலயினால் பைின் மூன்று பாகமாகக்
கிழித்து மண்ைலத்ைின் கீ ழ்ப்பக்கத்ைிலிருந்து தமல் முகம் தநாக்கி, முன்பு பசய்ை பைின்மூன்று கீ ேதலயும்
ஒவ்பவான்தேப் பைின்மூன்று கூோக நூற்று அறுபத்பைான்பது கூறுகளாக்க தவண்டும். மத்ைிய கூதேத்
ைாமதரபமாட்டுப் தபாலாக்கி அதைச் சுற்ேிலும் இைழ் உள்ளது தபால எட்டுப் பாகஞ் பசய்து அைன் நுனி
நீலவர்ணமாகவும் அடி பவண்ணிேமாகவும் பமாட்டு மஞ்சள் நிேமாகவும் இருக்கச் பசய்ய தவண்டும்.
தமற் கண்ை எட்டுப் பாகத்ைின் பைற்குபாகத்ைிலுள்ள இைதழ ஆைியாகக் பகாண்டு வலம் சுற்றும்
கிரமத்ைில் ஒன்று கறுப்பும் மற்போன்று பபான்னிேமாகவும் மாேிவர நிேங்கள் அதமக்க தவண்டும்.
அன்ேியும் பமாட்டின் நடுவில் பிரணவாக்ஷரம் எழுைியிருக்க தவண்டும் இத்ைதகய பீைத்ைின் தமல்

பரதமஸ்வரதன அதமக்க தவண்டும். அவர் தமல் அமதரசதரயும் மகாகாளதரயும் எழுை தவண்டும்.
இவ்விரு உருவங்களின் சிரசில் ைண்ைம் ஒன்று வதரய தவண்டும். தமற்கண்ை பீைத்தை
நீலவர்ணமாகவும் பரதமசதரப் பபான்னிேமாகவும் அமதரசதரயும் மஹாகாளதரயும் முதேதய இரத்ை
நிேமாகவும் கருநிேமாகவும், ைண்ைத்தைப் புதக நிேமாகவும் அத்ைண்ைத்ைின் தமல் சிவபபருமாதன
ஸ்படிக நிேமாகவும் வதரந்து சத்ைிதயாஜாை மந்ைிரத்ைினால் இரத்ைமயமான வட்ைஞ் பசய்ய தவண்டும்
அைற்கு அஷ்ை(எட்டு) தகாணங்கள் உண்ைாக்கி நான்கு மூதலகளிலும் நான்கு துவாரஞ்பசய்து.
அக்கினித்ைிக்கில் மஞ்சள் நிேமாக எட்டி ைழுள்ள ைாமதர ஒன்தே எழுைதவண்டும். அந்ை மலர்க்கிதைதய
பபான்னிே பபாகுட்பைான்தே அதமக்க தவண்டும். இத்ைதகய பபாகுடின் நடுவில் ஹகாரம் எழுைியிருக்க
தவண்டும். ஸ என்னும் எழுத்து எழுைதவண்டும் அடுத்ை பபாகுட்டில் உகர ஊகாரங்களும் அைற்கடுத்ை
ைளத்ைின் பபாகுட்டில் அவுரமும் ஈசானைிக்கில் முன்தபால மலரும் பபாகுட்டும் எழுைி அைன் மத்ைியில்

ஸக என்னும் எழுத்து எழுைி அைற்கு உகாரம் தசர்த்து மத்ைியில் விந்துதவ எழுைி அைன் பவளிப் புேத்ைில்
ஐந்து தகாணங்கள் பசய்து அைன் மத்ைியிலுள்ள பபாகுட்தை இரத்ை மயமாகவும் பபான்மயமாகவும் பசய்ய
தவண்டும். இைழ்கதளச் பசந்நிேமாகவும் அதைச் சுற்ேிலும் கரு நிேமாகவுமாக்கி அதைச் சுற்ேிலும்
மீ ண்டும் பவண்ணிே முண்ைாக்கி இைன் கிழக்குப் பக்கத்ைில் ஆறு தகாணங்களுைன் இரத்ை நிேத்ைிலும்
உத்ைரபாகத்ைில் ைிரிதகாணத்துைன் பவண்ணிேத்ைிலும், தமல்பாகத்ைில் பபான்நிேமாகவும் உண்ைாக்கி,
நான்கு மூதலகளிலும் உகாரமும் தமல்புேத்ைில் மகாரமும் பூர்வபக்கத்ைில் அகாரமும் அதமக்க
தவண்டும். இவ்வாதே அக்கினி ைிக்குமுைல் மற்ே ைிக்குகளுக்பகல்லாம் அதமத்துக் பகாள்ள
தவண்டும்.(இதை விளக்கமாககுரு மூர்த்ைத்ைால் அேிக) இவ்விைமாக மண்ைலம் எழுைிச் சூரியதனப்பூதஜ
பசய்பவன் பிரமத்தை அேிவைற்கு ைகுைியுதையவனாகிோன்.
5. பஞ்சாவரண பூஜாவிைியும் அங்கநியாஸ கரநியாஸமும்
தமற்பசான்ன அத்ைியாயத்ைில் விரித்ை மண்ைலத்ைின் பைன் ைிக்கில் வைக்கு முகமாகப் புலித்தைாலில்
நன்ன ீர் பைளித்து அைன் தமல் உட்கார்ந்து சத்ைிகமலாய என்னும் மந்ைிரத்தை நம என்பதைாடு கூட்டிப்
பன்முதே ைன்னால் இயன்ே அளவு பசபிக்க தவண்டும். அைன்பிேகு பிரணவபூர்வமாய் பிராணாயாமத்தை
விைிப்படிச் பசய்து. அக்கினிரிைி என்னும் மந்ைிரத்ைினால் விபூைிதய உைம்பு முழுவதும் பூசிக்பகாண்டு
குருதவ நமஸ்கரித்து மண்ைலஞ் பசய்ய தவண்டும். அதைச் பசய்யும் முதேயாவது நான்கு புேம்
சதுரமாகவும் மத்ைியில் முக்தகாணமாகவும் அைற்கு விருத்ைமாகவுஞ் பசய்து, ஓம் என்னும் மந்ைிரத்ைினால்
பீைஞ் பசய்து சங்கு தவத்து அைில் நீர் பரப்பி பரிமள புஷ்பங்களால் பிரணவத்தைாடு அருச்சதன பசய்து,
பிரணவத்தை மீ ண்டும் ஜபித்து ஏழு முதே ஜலம் பைளித்து தைனுமுத்ைிதர காட்ை தவண்டும். மீ ண்டும்
பிரணவத்ைால் புதராக்ஷித்து சங்க முத்ைிதர காட்டி அஸ்ைிர மந்ைிரத்ைால் ைன்தனயும் கந்ை புஷ்பாைி
பூஜாத்ைிரவியங்கதளயும் புதராக்ஷிக்க தவண்டும், தமலும் பிராணாயாமத்தை விைிப்படி மூன்றுமுதே
பசய்து ருஷியாைிக்கிரமங்கதளச் பசய்ய தவண்டும். அைன் விபரத்தையும் எடுத்துக் கூறுகிதேன்.
மந்ைிரத்ைின் பபயர் ஸவுரவம், ருஷி தைவபாகர் என்பர், காயத்ைிரி என்னும் சந்ைஸ் எழுத்ைின் கணக்கு

தைவதை சூரிய மதகஸ்வரர் ஹ்ரா முைலிய ஆறு அக்ஷரங்கதள ஜபித்ை அங்கநியாச கரநியாஸங்கதளச்
பசய்ய தவண்டும்; முன்பு எழுைிய சக்கரத்ைில் அக்கினி மூதலயிலுள்ள ைாமதரயில் அக்கினி
மந்ைிரத்ைினால் ஜலம் பைளித்து, பிரபூைம், விமலம், காரம் என்னும் தைவதைகதள ஆவாஹனஞ் பசய்து
காலாக்கினி ருத்ைிரதரயும் ஆைார சக்ைிதயயும் அநந்ைதரயும் பிருத்விதயயும் இரத்ைின ைீ பத்தையும்
அைற்தமல் ஆவாஹனஞ் பசய்து. மானசீகமாக நவரத்ைின கசிைமான கிரகமும் அைனருதக விருட்சங்களும்
உத்ைியான வனமும் இருப்பைாகப்பாவித்து ைருமம் ஞானம், தவராக்கியம், ஐஸ்வரியம் என்னும் நான்கு
வதகயுங் பகாண்டு அருச்சிக்க தவண்டும்.
பிேகு அைர்மம் அஞ்ஞானம் அதவராக்கியம், அதநசுவரியம் என்னும் நான்கால் அருச்சிக்க தவண்டும்,
அந்ை மண்ைலத்ைிதலதய மாதயதயக் கீ ழ்ப்பீைமாக்கி விைானத்தை ஞானத்ைால் மூடி அைனால்
ராஜஸைாமஸ ஸாத்விக குணங்கதள ஆவாஹனஞ் பசய்வதுைன் பூர்வைிக்கு முைல் ைீப் தை, சூக்ஷ்மி,
ஜதய, பத்தர, விபூைி, விமதல அதமாதக தவத்யுன முைலிய ஆவணசக்ைிகதளச் சுற்ேிலும் ஆவாஹனஞ்
பசய்ய தவண்டும். பிரமவிஷ்ணு. ருத்ைிரர்கதளயும் அந்ைராத்மாதவயும் ஞானரூபமான பரமாத்மாதவயும்
ஆவாகனஞ் பசய்து, தயாக பீைத்தை தவைவிைிவழி அருச்சதன பசய்து அைன்தமல் மூலமந்ைிரத்ைினால்

ஆைார சக்ைிதய ஸ்ைாபித்து பிராணாயாமஞ் பசய்து இைகதலயால் சுவாசத்தை உட்பகாண்டு பசந்தூரம்
தபான்ே தமனியுதைய அர்த்ைநாரீசுவதர உருத்ைிராக்க மாலிதக பாசம் கட்வாங்கம், கபாலம், அங்குசம்,
பங்கயம், சங்கு, சக்கரம், முைலிய ஆயுைங்களும் சதுர் முகங்களும் பன்னிரு கண்களும் உதையவராய்
மானசீகமாய் இையகமலத்ைில் ஆவாகனஞ்பசய்ய தவண்டும். ஹ்ராம். ஹ்ரீம் என்ே பீஜாக்ஷரங்களால்
அருச்சதன பசய்ய தவண்டும். அைன்தமல் பிரகாச சக்ைியுைன் சூரியதன ஆவாகனஞ் பசய்து தைனு
முைலிய முத்ைிதரகதளக்காட்டி ஹ்ராம், ஹ்ரீம் என்னும் மந்ைிரத்ைால் பஞ்தசாபசாரம் பசய்து மூல
மந்ைிரத்ைால் பூஜிக்க தவண்டும். முன் கண்ை கமலைளத்ைின் இைழ்களில் அக்னி, ஈசானன். நிருைி. வாயு
ஆகிய இவர்கதள முைல் ஆவணத்ைில் ஆவாகனம் பசய்து பூஜித்து இரண்ைாவது ஆவாணத்ைில் பூர்வாைி
ைிக்குமுைல் ஆைித்ைன், பாஸ்ரன் பானு, ரவி என்னும் சூரியர்கதள நாமதபைங்களால் ஆவாகனஞ் பசய்து
பூஜிக்க தவண்டும் மூன்ோவது ஆவாணத்ைில் ஈஸான ைிக்குமுைல் அர்க்கன், பிரமன், உருத்ைிரன். விஷ்ணு
ஆகிய நால்வதர பூஜிக்க தவண்டும் சந்ைிரன். அங்காரகன், புைன் பிரகஸ்பைி சுக்கிரன், சனி, ராகு, தகது
முைலியவர்கதளப் பூர்வ ைிக்கு முைல் சுற்றும் ஆவாஹனஞ் பசய்து பூஜிக்க தவண்டும். அன்ேி
இன்பனாரு வதகதயயும் கூறுகிதேன்.
முைலில் கூேியவாதே பிரைமத்ைில் பசய்து அைற்குப் பிேகு இரண்ைாவது ஆவாணத்ைில் துவாைச
ஆைித்ைர்கதளயும் மூன்ோவது ஆவாணத்ைில் சூரியன் நீங்க எட்டுக் கிரகங்கதளயும் பசய்தும் கதைசியில்
கங்தகயாைி புண்ணிய ைீர்த்ைங்கதளயும் ருஷீஸ்வரர்கதளயும் தைவர் கந்ைருவர்கதளயும் ஆவாகனஞ்
பசய்து பூஜிக்க தவண்டும். இத்ைதகய மூன்று ஆவாகணங்களுக்குள் தவைமயமான குைிதரகதளயுதைய
சூரியதனப் பூஜித்து அைனருகில் சதுரமான மண்ைலம் ஒன்தே எழுைி குருணி நீர் பகாள்ளக் கூடிய

குைத்ைில் நறுமண நீர் நிரப்பி சந்ைனத்ைால் அர்ச்சதன பசய்து, முழந்ைாளிட்டு நமஸ்கரித்து, சிந்துரவர்ணாய
நம; கமண்ைலாய நம; சுவச் சராபரணாய நம என்று தைாத்ைிரஞ் பசய்து புஷ்பம் அக்ஷதைகுங்குமம்
வாசதனத் ைிரவியங்கள் கலந்ை நீ தரப் பபாற்பாத்ைிரத்ைில் எடுத்து தமற்கூேிய மந்ைிரங்களாதலதய துைித்து
அர்க்கியத்தை அங்கீ கரித்து எனக்கு அனுக்கிரகிக்க தவண்டும். என்று பிரார்த்ைிக்க தவண்டும். தகதயச்
சுத்ைஞ் பசய்து முன் பசான்ன மந்ைிரங்கதள உச்சரித்து விபூைி பூசி மூலமந்ைிரத்ைினால் கரநியாஸஞ்
பசய்து பஞ்தசாபசாரத்ைால் அர்ச்சித்து ஓம்குருதவ நம என்று அருச்சதன பசய்யதவண்டும்
பஞ்சாத்மகவான பிரணவத்தைப் பஞ்சமஸ்வரத்துைன் கூட்டியும் இருபுேங்களிலும் அவுகாரங் கூட்டியும்(
க்ஷவு) உச்சரித்து இருகரம், புேம், இருபைாதை, முைலியன படியும் படி, குரு, கணபைி துர்க்தக,
÷க்ஷத்ைிபாலகன், முைலியவர்கதள நமஸ்கரித்து பிரணவபூர்வமாய் ஹ்ருையநியாசஞ் பசய்து, அைற்கு தமல்
உபஸ்ைானஞ் பசய்து அபஸ்ர்ப்பந்து என்னும் மந்ைிரத்ைினால் பிரணவபூர்வமாய் அஸ்ைிரமந்ைிரத்துைன்
அருதகயுள்ள விக்நகரானவர்கதளயும் ஆகாயத்ைிலுள்ளவர்களான யக்ஷராக்ஷசர்கதளயும் விலக்கி ,
ைிவ்வியாசனத்ைில் உட்கார்ந்து பிராணவாயுதவ அைக்கி பிரம நாடியினால் அம்சமந்ைிரத்ைினால்
ஜீவதசைன்னிய பசாரூபியான பரதமஸ்வரதன இையத்ைில் சித்துருவமாய்த் ைியானிக்க தவண்டும் தரசகக்
கிரமத்ைினால் பிராணாயாமம் பசய்து நூற்றுப் பன்னிரண்டு பீஜாட்சரங்களால், வாயு அக்கினி வருணன்
முைலாதனார் மந்ைிரத்ைாலும் ைத்ைமதுதவை மந்ைிரத்ைினாலும் பிராணப் பிரைிஷ்தை பசய்து;

மாதுருகாக்ஷரத்தை பிரணவத்துைன் ஆவாஹனஞ் பசய்து பூஜிக்க தவண்டும் மீ ண்டும் பிராணாயாமம்
பசய்து ருஷிக்கிரமமாய் ருஷிகதளத் ைியானிக்க தவண்டும்.
தைவ!ீ இைற்கு ருஷி பிரமன், சந்ைஸ் தைவி காயத்ைிரம், தைவதை நான் பீஜம்-அகாரம் சக்ைி-உகாரம் கீ லகம்மகாரம் என்று உணர்ந்து ஜபித்து தமாக்ஷõர்த்ைத்ைில் விநிதயாகிக்க தவண்டும் இருகரங்களின்

ைர்ஜனிகளால் அங்குஷ்ைங்கதளத் பைாட்டு ஓங்கார பூர்வமாகவும் பிரதமாக்ைமாகவும் அகாரய பவன்று(ஓம்
அகராய அங்குஷ்ைாப்யாம் நம என்றும்) அங்குஷ்ைங்களால் ைர்ஜனிதயத் பைாட்டு ஓம் உகராயைர்ஜன ீப்
யாம் நம என்றும் மத்ைியமங்கதளத்பைாட்டு ஓம் மகாராயமத்ைியமாப்பியாம் நம என்றும்
அநாமிதககதளத் பைாட்டு ஓம் பிந்ைதவ அநாபிகாப்பியாம் நம என்றும் அகார உகார மகார நாை
பிந்துக்கதளச் தசர்த்து, இருகரங்கதளயும் தமலும் கீ ழுந்ைைவி கரைலகரப்ருஷ்ைாப்யாம் நம என்று ஜபித்
கரநியாஸம் முடித்து அம்பிரம்ஹாத்மதண ஹ்ருையாய நம என்றும் அம்விஷ்ணுவாத்மாதன
சிரதஸஸ்வாஹா என்றும் மம்ருத்ராத்மதன சிகாயவஷட் என்றும் அம் ப்ரஹ்மாத்மதன சுவகாய ஹும்
என்று இருதைாள்கதளயும் பைாட்டும் உம் விஷ்ணு வாத்மதன தநத்ைிரத்ைிரயாய வவுஷட் என்றும் மம்
ருத்ைிராத்மதன அஸ்ைிராயபட் என்றும் வியாஹ்ருைிகதளப் பிரணவாந்ைமாக (ைிக்பந்ை) என்று

ைிக்பந்ைனாஞ் பசய்ய தவண்டும். பிேகு முகம் முைலிய அவயவங்களில் ஈசானாைிகதள விநியாஸஞ்
பசய்ய தவண்டும். அைாவது சிரம் முகம் இையம் பாைம் என்னும் இைங்களில் ஐந்து ஈசான கதலகதள
நியாயஞ்பசய்து நான்கு ைிதசகளிலும் ைற்புருஷாைி நான்கு முகங்கதளயும் ஆவாகனஞ் பசய்து இையம்
கண்ைம் தைாள் நாபி வயிறு புஷ்ைம் மார்பு என்னுமிைங்களில் அதகார கதலகள் எட்தையும் நியாஸஞ்
பசய்து குைம், ஆண்குேி, பைாதை, முழங்காலின் கீ ழ்ப்பிரதைசம் புஷ்ைம் இதைபக்கம் என்னும் இைங்களில்
வாமதைவ கதலகள் பைின்மூன்தேயும் நியாஸஞ் பசய்து பாைம் தக பிராணன், சிரம் தைாள்
என்னுமிைங்களில் ஸத்தயாஜாைகதலகள் எட்தையும் நியாஸஞ் பசய்து இவ்வதகயாக சிவகதலகளில்
முப்பத்பைட்டிதனயும் நியாஸஞ் பசய்து முடித்ைபிேகு இைில் விடுபட்ை அவயவங்களிலும் பிரணவ
மந்ைிரத்ைினால் நியாஸம் முடித்து தைவியினுதைய ஹம்ச மந்ைிரத்ைினாலும் நியாஸஞ் பசய்ய
தவண்டும்.
6. பூஜா மந்ைிரமும் சைா சிவரூபமும்
சிவபபருமான் உமாதைவிதய தநாக்கிக் கூறுகிோர். தைவ!ீ நான் அமர்ந்ைிருக்கும் பீைத்ைின் இைது பாகத்ைில்
சதுரமாக ஒரு மண்ைலஞ் பசய்து அைில் ஓரிைத்ைில் ஆசனம் அதமத்து, அஸ்ைிர மந்ைிரத்ைால் சங்கத்தை
ஸ்ைாபித்துப் பிரணவத்ைால் அதை அர்ச்சித்து தூயநன்ன ீதர அைில் நிரப்பி நறுமண மலர்களால் பிரணவ
மந்ைிரத்தைக் பகாண்டு அர்ச்சதன பசய்ய தவண்டும் ஏழுமுதே பிரணவத்தை ஜபித்து தைனு
முத்ைிதரதயக் காட்டிப் பிேகு சங்க முத்ைிதரதயக் காட்டி அம்மண்ைலத்ைினிதைதய அர்த்ை சந்ைிரா
காரமாயும் அைன் மத்ைியில் முக்தகாணமாயும் அைன் மத்ைியில் அறுதகாணமாயும் எழுைி அைில் பீைத்ைின்

மீ து அர்க்கிய பாத்ைிரத்தை தவத்து அைில் ைர்ப்தப எள், பநல், யதவ, அக்ஷதை கந்ைம் புஷ்பம் பவண்கடுகு
விபூைி என்பனவற்தேப் தபாட்டு ஸத்தயா மந்ைிரத்ைால் அபிமந்ைிரித்து முன்பசான்னபடி அங்கு நியாஸஞ்
பசய்து கவச மந்ைிரத்ைால் அவகுண்ைம் (மூடுவது) பசய்து தைனுமுத்ைிதரகாட்டி அைற்குப்பிேகு அந்ை
சங்கு ைீர் த்ைத்தை எடுத்து, அஸ்ைிர மந்ைிரத்ைால் பிரணவபூர்வமாகப் பூதஜத் ைிரவியங்கதளயும்
ைன்தனயும் மண்ைலத்தையும் புதராக்ஷணம் பசய்ய தவண்டும் பிேகு முன்பு எழுைியுள்ள பத்மத்ைின்
ஈசான பாகத்ைில் ஓம் குர்வாஸநாய நம என்று குருவுக்கு ஆசனங் கற்பித்து குங்குருப்தயா நம என்று
குருதவ வரைாபய அஸ்ைங்களும் இருகண்களும் சிவவடிவமும் பைன்முகமும் படிகம் தபான்ே நிர்மல
சரீரமும் பிரசன்ன முகமுங் பகாண்டு எழுந்ைருளியிருப்பைாகப் பாவித்து, சிரமப்படி நறுமண மலர்களால்
அர்ச்சிக்க தவண்டும். பத்மத்ைின் நிருைிபாகத்ைில் விநாயகதர கணாநாந்ை வா என்ே மந்ைிரத்ைால் சிவந்ை

தைகமும் சர்வாபரணமும் பபரிய சரீரமும் பாசம் அங்குசம், ைந்ைம், தமாைகம், இவற்தே ஏந்ைிய கரங்களும்
யாதனமுகமும் பகாண்ைவராய், விக்கினங்கதளபயல்லாம் விலக்கும் கணபைிதய என்று ஏகமனைாய்த்
ைியானஞ் பசய்து நறுமண மலர்களால் யைாவிைியாக அர்ச்சிக்க தவண்டும்.வாதழ முைலிய பழங்கள்,
தைங்காய், தமாைகம் முைலியன நிதவைித்து நமஸ்கரிக்க தவண்டும், பிேகு அந்ைப் பதுமத்ைின் வாயு
ைிதசயில் ஆசனம் ஒன்று கற்பித்து, ஸ்கந்ை மூர்த்ைிதய ஸ்கந்ை காயத்ைிரிதயப் பிரணவத்தைாடு கூட்டி ,
ஆவாகனஞ் பசய்து, உைய சூரியன் தபான்ே காந்ைியும் மயில்வாகனமும் சதுர்புஜமும் ைிவ்விய தைகமும்

மகுை ஹாரங்களும் வரை அபயஹஸ்ைமும் உயர்த்ைியதசவற் பகாடியும் ைரித்ை
இருகரங்கதளயுதையவராய்ப் பாவித்து, கந்ை புஷ்பாைிகளால் கிரமமாகப் பூஜித்து நமஸ்கரிக்க தவண்டும்.
அநைப் பதுமத்ைின் கிழக்குவாசலில் பைன்ைிதசயில் ஆசனங்கற்பித்து அந்ைப்புேத் ைதலதமதயயும்
ைங்கமதல தபான்ே பபான்னிேதமனியும் அணிமணிகளின் அலங்காரமும், சந்ைிரசூைமும், முக்கண்களும்
நான்கு தககளில் சூலம் மான்மழு பபாற்பிரம்புகதளத்ைரித்து தகாலமும் சிங்கம் தபான்ே உக்கிரமுகமும்
பகாண்ை நந்ைிதைவதர ஆவாஹனம் பசய்து பூஜிக்க தவண்டும் அந்ைப் புதுமத்ைின் கிழக்கு வாசலில்
வைைிதசயில் மருத்ைின் குமாரியும் நந்ைி தைவரான கணவதரப் பரைதசதவ பசய்து
பகாண்டிருப்பவளுமாகிய சுபதசதய விைிப்படிப் பூஜிக்க தவண்டும் அைன் பிேகு அந்ைப் பதுமத்தைச் சங்கு
ைீர்த்ைத்ைால் புதராக்ஷித்து ஆைார சக்ைிதயச் சாமரவர்ணமாகப் பாவித்துத் ைியானிக்க தவண்டும். அந்ை
ஆைார சக்ைியின் தபரில்குண்ைலா கிருைியாகவும் பவண்ணிேமாகவும் பரந்ை பைமும் அந்ைப் பைத்ைால்
ஆகாயத்தை அளாவும் ஆைிதசஷதன ஸ்ைாபித்து அவ்வனந்ைன் தபரில் ஓர் சிங்காைனம் நிர்மாணித்து
ைர்மம் ஞானம் தவராக்கிரம் ஐஸ்வரியம் என்னும் நான்கும் கால்களாகவும் ஆக்கிதனயாைி மூதலகளில்
அைர்மம் அஞ்ஞானம், அதவ ராக்கியம் அதநசுவரியம் என்னும் நான்கும் மூதலகளாகப் பாவித்து
அச்சிங்காைனம் இரத்ைினமயமான விைானம் கட்ைப்பட்ைைாகச் பசய்து, அந்ைச் சிங்காைனத்ைின் மீ து

ைாமதரக் பகாடி பைர்ந்து இதலகள் முட்கள் பபாருந்ைிய ஓர் மலர் பல இைழ்கதளாடும் அைன் இைதய
பமாட்டும் இருப்பைாகப் பாவித்து, இைழ்களில் சித்ைிகதளயும் தகசரங்களில் சக்ைிகதளயும் அஷ்ைப்பிரைான
ைளங்களில் வாமதைவாைி உருத்ைிரர்கதளயும் கர்ணிதகயில் தவராக்கியத்தையும் விதையில்
நவசக்ைிகதளயும் கிழக்கில் சிவாத்மகமான ைர்மத்தையும் நாளத்ைில் சிவஞானத்தையும் கர்ணிதகயின்
தபரில், அக்கினி, சந்ைிரன், சூரியன் என்னும் மூன்று மண்ைலங்கதளயும், அைற்கப் புேம் சிவ ைத்துவத்தை
எல்லா ஆசனங்களுக்கும் உச்சியில் பல விை புஷ்பங்களாலும் ஆகாயமயமான சரீரத்தைாடும்
விளங்குவைாகத் ைகரவித்தையால் ஆவாஹனஞ் பசய்ய தவண்டும் ஆைார சக்ைி முைல் சுத்ை வித்ைியா
ைத்துவம் வதரயிலுள்ள அவருதைய பசாரூபத்தைப்பிரணவ பூர்வமும் நதமாந்ைமுமாக உச்சரித்துப்
பூஜிக்க தவண்டும். பூஜாக்கிரமம் இவ்வதகயது.
பார்வைீ! இன்னும் தகள் தைகம், முகம், ைதல இவற்ேில் தபைங்கதளச் பசால்லுகிதேன். என்தனப் பூஜிக்கும்
விஷயத்ைில் முத்ைிதரகதளத் பைரிந்து பகாண்டு புஷ்பாஞ்சலிகளால் ஸத்ைிதயாஜாை மந்ைிரத்பைாைங்கி
சைாசிதவாஹம் வதரயில் உச்சரித்து அப்பபாழுது மூலாைாரத்ைினின்று பன்னிரு சக்கரங்கதளப் பிளந்து
பகாண்டு, பிரமாந்ைிரம் வதரயில் உண்ைாகும் நாைத்தை ஓங்கார தகாசரமாகி யானாகத் ைியானிக்க
தவண்டும், சுத்ை ஸ்படிகம் தபால நிர்மலராகவும் ஆனந்ை வடிவினராகவும் நித்ைியமானவராகவும்
அக்ஷரரூபியாகவும் சர்வதலாக காரண ரூபியாகவும் சர்வதலாக மயமாகவும் பராத்பரராகவும் உள்ளும்
பவளியும் விளங்குபவராகவும் அணுவுக்கணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்ைாயும் பக்ைர்களுக்கு எளியவராகவும்
ஈஸ்வரராகவும், நாசரஹிைராகவும் பிரம, இந்ைிர, விஷ்ணு ருத்ைிராைியருக்கு அரியராகவும் தவைதவைாந்ை
காரமாகவும் வித்வான்களின் வாக்குக்கு எட்ைாைவராகவும் அப்பிரதமயமாகவும் ஆைிமத்யாந்ை ரகிைராகவும்
சம்சாரதராகிகளுக்கு மருந்ைாகவும் உள்ள என்தன பாவனாமாத்தரயாய ஆவாஹனம், ஸ்ைாபனம்

ஸந்நிதராைம் நிரீக்ஷணம் நமஸ்காரம் முைலானவற்தே மானசீகமாகச் பசய்ய தவண்டும். சைாசிவராயும்
நிஷ்களராயும் சுத்ை ஸ்படிகதமனியராயும் குளிர்ந்ை பார்தவயும் மின்னற்பகாடி தபால பைர்ந்ை ஜைா
அைவியும் புலியைஜம் புன்னதகயும் பத்மைனமும் பசந்ைாமதர தபான்ே தக கால் இைழ்களும் ஐந்து
முகமும் பத்துக் கரங்களும் சந்ைிர சூைமும் உள்ள மூர்த்ைிதயத் ைியானிக்க தவண்டும், அந்ைச் சைாசிவ
மூர்த்ைியின் கிழக்கு முகமானது ைாமதர தபான்ேதும் முக்கணங்களும் சந்ைிரதனத் ைரித்ை முடிதயயும்
உதையது. பைன்புேத்ைிலுள்ள முகத்தை நீர்பகாண்ை தமகம்தபான்ே கருநிேமுதையதும் சிவந்ை
ைிரிதகந்ைிரங்களும் தகாதரப் பற்களும் தகாரபார்தவயும் பகாண்ை துடிக்கும் உைடுைனும் பாவிக்க
தவண்டும். வைபுேத்துள்ளது பவழம் தபான்ே நிேமும் பநற்ேியின் கறுத்ை முன் பைாங்கல் மயிரும்

முக்கணங்களும் பிதேயணிந்ை முடியும் உதையைாகப் பாவிக்க தவண்டும். தமல் தநாக்கியைாக உள்ளதை
சந்ைிரகாந்ைியும் புன்னதகயும் முக்கண்களும் சந்ைிர பூஷணமும் உதையைாகப் பாவிக்க தவண்டும்
ஸ்படிக்காந்ைியும் பிதேநிலா சூடிய ஜைாமுடியும் மலர்ந்ை முக்கண்களும் உதையைாக ஐந்ைாவது
முகத்தைப் பாவிக்க தவண்டும். இவதர வைபுேத்ைில் சூலம், பரசு, வஜ்ஜிரம், கட்கமும், இைது புேத்ைில்
பிநாகம், நாராநகம், மணிபாசம், அங்குசமுமுதையவராய்ப் பாவிக்க தவண்டும். முழந்ைாள் முைல் கண்ைம்
வதரயில் வித்யா கதல பபாருந்ைியைாயும் அது முைல் பநற்ேி வதரயில் சாந்ைிகதலதயாடும் அைற்கு

தமல் காத்ைியாைீை கதலயுைனும் ஈசான மகுைமும் ைற்புருஷமுகமும், அதகார இையமும், வாமதைவ
குஹ்யமும், சத்தயாஜாை பாைமும், முப்பத்பைட்டு கதலகளுைன் கூடியவராயும் ஈசானாைி பஞ்ச
பூைஸ்வரூபமாயும், ஓங்கார மயமாயும் அம்சமயமாயும் பஞ்சாட்சர ஷைாட்சரரூபமாயும் ஷைங்கரூபியாயும்
ஷாட்குண்ய பரிபூரணமாயும் உள்ளவராகத் ைியானிக்க தவண்டும்.
தைவ!ீ மதனான்மணியான உன்தன என் இைதுபுேத்ைில் பிரணவ பூர்வமாய் கவுரீமிமாய என்னும்
மந்ைிரத்ைால் ஆவாஹனஞ் பசய்து ஏகாக்கிர சித்ைனாய் ைியானிக்க தவண்டும். நீ தலாற்பலம் தபான்ே
ைிருதமனியும் பரந்ை விழியும் முழு நிலாதவப் தபான்ே முகமும் நீ ல நிேத்தைாடு சிறு கூந்ைர்சுருள்
பைாங்கும் பநற்ேியும் சந்ைிர அணியும் பூரித்ை ைனபாரங்களும் நுண்ணிய இதையும் பீைாம்பர ஆதையும்
சர்வாபரண அலங்காரமும் ைிலகமணிந்ை பநற்ேியும் மணம்வ ீசும் பல மலர்களணிந்ை கூந்ைலும் , எனக்குச்
சமானமான குணங்களும் சிேிது நாணத்ைால் குனிந்ை தநாக்கும் வலதுதகயில் பபாற்ோமதரயுங் பகாண்டு,
ைிவ்வியாசனத்ைில் வற்ேிருப்பைாக
ீ
உன்தனயும் என்தனயும் புனிைமான மனதுைன் பாவித்து சங்கு நீரால்
பிரணவ மந்ைிரத்தைக் பகாண்டு புதராக்ஷித்து அபிதஷகம் பசய்ய தவண்டும். பவாய நம என்று
பாத்ைியமும் வாமதைவாய நம என்று ஆசமன ீயமும் தஜஷ்ைாய நம என்று யக்ஞஉபவைமும்
ீ
ருத்ைிராய
நம. என்று புனராசமன ீயமும் காலாய நம என்று கந்ைமும் கலவி கரணய நம என்று அக்ஷதையும்

பலவிகரணய நம என்று புஷ்பமும் பலாய நம என்று தூபமும் பலப்பிரமைகாய நம என்று ைீப மும் பஞ்சப்
பிரமந்ைரத்ைால் கரந்நியாசமும் பசய்து பிரணவத்ைால் உனக்கும் எனக்கும் முத்ைிதரகதளக் காட்டி
முைலில் என்தன அர்ச்சிக்க தவண்டும். இரண்ைாவைாக உன்தன அர்ச்சிக்கும் தபாது தமற்
கூேியமந்ைிரங்கதள ஸ்ைிரீலிங்கமாகக் கூேிப் பஞ்சாவரண பூதஜதயச் பசய்ய தவண்டும். கணபைி
ஸ்கந்ைர்கதள முைலில் பூஜித்ை படிதய மீ ண்டும் கந்ைபுஷ்பாைிகளால் பூஜிக்க தவண்டும். அைன் பிேகு
மண்ைலத்தை நான்கு புேத்ைிலும் அங்கந்நியாஸ கரந்ைியாஸங்களுைன் பூஜிக்கதவண்டும் அத்ைாமதரயின்
எட்டுப் பாகத்ைில் பூர்வைிக்கிலுள்ள இைழில் அனந்ைதனயும் ைக்ஷணபாகத்து இைழில் குக்ஷ்மதனயும்
தமற்புேத்து இைழில் சிதலாத்ைமதனயும் உத்ைர பாகத்ைிலுள்ளைில் ஏகதநத்ைிரதனயும்
ஈசானைிக்கிலுள்ளத்ைில் ஏக ருத்ைிரதனயும் அக்கினி ைிக்கில் சிகண்டீசதனயும் இரண்ைாம் ஆவாணத்ைில்

பூஜிக்க தவண்டும் மூன்ோவது ஆவாணத்ைில் கிழக்குத் ைிக்கில் விரதஷசானதனயும் இைற்கு வைபுேத்ைில்
நந்ைிதயயும் இைது புேத்ைில் மஹாகாளதனயும் க்ஷிணபாகத்ைில் பிரூங்கீ சதனயும் இருபுேத்ைிலும்
விநாயகதரயும் தமற்புேத்ைில் விருஷபதனயும் வைபுேத்ைில் பவன், சருவன், ஈசானன், உருத்ைிரன், பசுபைி
உக்கிரன், பீமன் மஹாதைவன் என்னும் இவர்கதள தயாதவைாபைௌ, என்னும் மந்ைிரத்ைால் பூஜிக்க
தவண்டும் ைாமதரப் பபாருட்டின் பூர்வபாகத்ைில் ஈஸ்வரதனயும் இைன் பாகத்ைில் விஸ்தவசதனயும்
வைபாகத்ைில் பரதமசதனயும் தமற்குப் பக்கத்ைில் சர்தவஸ்வரதனயும் பூஜிக்க தவண்டும் இக்கர்ணிதகக்கு
பைன்பாகத்ைில் உருத்ைிரதன ஆதவாராஜா! என்னும் மந்ைிரத்ைால் பூஜிக்க தவண்டும்.
அக்கர்ணிதகயின் ைளத்ைில் உள்ளத்ைில் பூர்வ ைிக்கில் சிவபபருமாதனயும் பைன் ைிக்கில் ஹரதனயும்
வைைிக்கில் மிருைதனயும் தமற்கில் பவதனயும் யதைாக்ைமாகப் பூஜித்தும் அந்ைக் கர்ணிதகயின்
வைபக்கத்ைில் விஷ்ணுதவ பிரைைவிஷ்ணு என்னும்மந்ைிரத்ைால் பூஜித்தும் பூர்வத்ைிக்கிலுள்ள
பூர்வைளத்ைில் வாசுதைவதனயும் பைன் ைளத்ைில் அனிருத்ைதனயும் வைக்கில் சங்கர்ஷணதனயும்
தமற்கில் பிரத்யும்னதனயும் பூஜித்து ஆவாஹனம் பசய்ய தவண்டும். அப்பதுமத்ைின் தமற்குப் பாகத்ைில்
பிரமதைவதர ஹிரண்ய கர்ப்பா என்னும் மந்ைிரத்ைால் ஹிரண்ய கர்ப்பதனயும் பைன் பாகத்ைில்
விராஜதனயும் வைைிக்கில் புருஷதனயும் தமற்புேத்ைில் காலதனயும் பூஜிக்க தவண்டும். அப்பதுமத்ைின்
பூர்வைிக்கு முைல் எட்டுத் ைிக்குகளிலும் முதேதய ைிக்குபாலர்கதள அவர்களது பீஜாஷரமாகிய
மந்ைிரங்கதளகூட்டி பூஜிக்க தவண்டும். எவ்வாபேனில் இந்ைிரனுக்கு ஓம் அம்லாம் இந்ைிராயா என்றும்,
நிருைிக்கு ஓம் அம்க்ஷõம் நிர்ைிதயா என்றும் வருணனுக்கு ஓம் அம் அம்வாம் வருணயா என்றும்
வாயுவுக்கு ஓம் அம்யாம் வாயதவ என்றும் குதபரனுக்கு ஓம் அம்சாம் குதபராய என்றும் பூஜிக்க

தவண்டும். நிருைி ைிக்கின் வைக்கில் பிரமதனயும் ஈசான ைிக்கின் வைக்கில் விஷ்ணுதவயும் பூஜிக்க
தவண்டும் பவளியிலுள்ள தரதகயின் ஈசான ைிக்கில் சூலத்தையும் கிழக்கில் வஜ்ரத்தையும் அக்கினி
ைிக்கில் பரசுதவயும் பைன் ைிதசயில் பாணங்கதளயும் நிருைி ைிக்கில் கட்கத்தையும் தமற்குத் ைிதசயில்
பாசத்தையும் வாயுைிக்கில் அங்குசத்தையும் வைபுேத்ைில் பிருகத்தையும் தமற்குமுகமாக ÷க்ஷத்ைிர
பாலதனயும் ஆவாஹனஞ் பசய்ை தைவர்கதளபயல்லாம் எல்லா ஆவரணங்களிலும்

இருப்பைாகப்பாவித்துப் புஷ்பாஞ்சலி எடுத்துப் பிரைக்ஷிணஞ் பசய்து பிரணவ பூர்வமாகச் சிவ நாமத்ைால்
அர்ச்சித்து காந்ைாைிகளான ÷ஷாை தசாபசாரங்களாலும் பூதஜ பசய்ய தவண்டும் சுத்ைமாய் நிதவைனத்தைச்
சித்ைஞ் பசய்து பைார்த்ை வதகபலகாரம் பழவதககளுைன் நிதவைித்து, ஆசமன ீயம் பகாடுத்து ைீர்த்ைத்தை
உட்பகாள்ளும்படி பிரார்த்ைித்து, ைாம்பூலம் சமர்ப்பித்து கர்ப்பூர நீராஞ்சனம் பசய்வதைாடு எஞ்சிய
பூதஜகதள முடித்து சத்ைிர சாமதரகளால் உபசரித்து, தைவி தைவர்களாகிய இருவதரயும் ைியானிக்க
தவண்டும் பரமசிவத்துக்குரியஐந்பைாழுத்தை (பஞ்சாட்சரத்தை) நூற்பேட்டு ைியானிப்பதுைன் தைவி
மந்ைிரத்தையும் பஜபித்து எழுந்து நின்று புஷ்பத்தைக் தகயில் பகாண்டு தயாதைவாைா என்ே
மந்ைிரத்ைாலும் தயாதவைாதைா என்னும் மந்ைிரத்ைாலும் மும்முதே வலம் வந்து அந்ைப் புஷ்பத்தை
மந்ைிரபுஷ்பமாகச் சமர்ப்பித்து சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்கரித்து அடிக்கடி பிரைிக்ஷிணஞ் பசய்து
ைிவ்யாசனத்ைிலிருந்து சிவ அஷ்தைாத்ைரங்களால் அர்ச்சித்து மஹாதைவதர அடிதயன் பசய்ை பூதஜ
மந்ைிரத்ைாலும் ைந்ைிரத்ைாலும் நியமனத்ைாலும் யந்ைிரம், ஆவாஹனம் ைிரவியம் சக்ைி காலம்
முைலியவற்ோல் குதேவுற்ேிருந்ைாலும் அவற்தே அங்கீ கரித்து என்தன ஆட்பகாள்ள தவண்டும் என்று
பிரார்த்ைிக்க தவண்டும் சங்க ைீர் த்ைத்ைாலும் தைவி தைவர்கள் இருவதரயும் புதராக்ஷித்து
தைவியஷ்தைாத்ைர சை நாமங்கதள பஜபிக்க தவண்டும். ஆைியந்ை குனியதரயும் எப்தபாதும் பரிசுத்ைமான
ஆத்மாதவாடு இருப்பைால் சிவம் என்றும் சிவைத்துவத்தை அேிந்ை பபரிதயார்கள் யாவரும்
உச்சரிக்கிோர்கள்.
மஹைாைி ைத்துவங்கதள விைச் சிதரஷ்ைமானது பிரகிருைி எனப்படும். அந்ைப் பிரகிருைிக்கும் பரமாயும்
புருஷராயும் இருக்கிோர்கள் என்பார்கள். தவைாைிகளில் பரதமஸ்வரதன சுவர ரூபமாக இருப்பைாகக்
கூறுகிோர்கள். ஆதகயால் தவைாைிகளால் அேியத்ைக்க பசாரூபர் தவைாந்ைத்ைில் அதமயப் பபற்ேவர்.
அந்ைப் பரதமஸ்வரதன பிரகிருைியில் மதேந்தும் அதைதய அனுபவித்தும் வருகிோர். அப்படி
மதேந்ைிருக்கும் புருஷனிலும் சிதரஷ்ைமானவர் மதஹஸ்வரர் எனப்படுவர் யாவும் அவருக்தக அைீைமாக
இருக்கிேது. அந்ைப் பிரகிருைி புருஷனிைமிருந்தை யாவும் தைான்றுகின்ேன. தமலும் சாத்துவகம்
ீ
ராஜஸம்
ைாமஸம் என்னும் குணங்களான மாதயதய பிரகிருைி பயன்றும் அந்ைமாதயதய அைக்கவல்லவர் ைாதம

என்றும் அந்ை வதகயால் மதஹஸ்வரன் என்றும் தமலும் அந்ை மாதயதய அழிக்க வல்லவராதகயாலும்
மதஹஸ்வரர் என்றும் கூேப்படுகிேது. உருத்ைிரன் என்பைில் ருத் என்ோல் துக்கம் என்றும் அந்ைத்
துக்கத்தை நசிக்கச் பசய்வைால் த்ராதவைி என்றும் பபாரும்படும் அன்ேியும் ருத் என்பைற்குச் சப்ைம்
என்றும் அந்ைச் சப்ைத்ைால் அஞ்ஞானத்தை ஒழித்து நாைப் பிரமத்தைத் பைரிவிப்பைால் ருத்ைிரன் என்றும்
சங்காரகாலத்ைில் பிரதஜகதள தபாைனஞ் பசய்து சங்கரிப்பைால் ருத்ைிரன் என்னும் பபயதராடும்
விளங்குவர். சிவைத்துவம் முைல் பிருைிவி ைத்துவம் வதர வியாபித்ைிருப்பைால் விஷ்ணுபவன்றும்
ஜகத்துக்கு எல்லாம் பிதுர் பூைராய் இருப்பைால் பிைாமகனார் என்றும் சமுசார தவத்ைியபரன்றும்
பபயருதையவராவார். தவத்யன் எவ்வாறு பிணிதயப் தபாக்கடிக்கிோதனா அது தபாலதவ ஆன்மாக்களின்
பிணிதய தபாக்கடிக்கிோர். அன்ேியும் தபாக தமாக்ஷங்கதளத் ைரவல்லவராதகயாலும் அந்ைப் பபயதரப்
பபறுகிோர் ஸ்தூலசூக்ஷ்மங்களாயும் அணுவிற்கு அணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்ைாயும் இந்ைிரியங்கள்
இருந்ைாலும் விஷயங்களாற் கிரகிக்கப்பைாைவராகவும் முயற்சியில்லாமல் அதனத்தையும் அேிய
சக்ைியுள்ளவராைலின் சர்வக்ஞர் எனப்படுகிோர். உன்னைமான குணங்களாலும் அேியச்
சாத்ைியமில்லாைவராைலாலும் இவரினும் தமவானஆத்மாயாருக்கும் இல்லாைைாலும் பரமாத்மா என்ே
பபயரும் பகாண்ைவர் இத்ைதகயவதரப் பிரணவ பசாரூபியாய்த் ைியானித்துப் பூஜித்து ைன் மதனாரைம்
நிதேதவே தவண்டும் என்று அர்க்கியம் பகாடுத்து பிரணவத்ைால் அர்ச்சதன பசய்து புஷ்பாஞ்சலி
பகாண்டு வலம் வந்து தமற்கண்ை மந்ைிரத்ைால் மந்ைிர புஷ்பங்பகாண்டு , பிரம்ம நாடிவதர பஞ்சாக்ஷர
பசாரூபியாகவும் நாைப் பிரமமாயும் வியாபித்ைிருக்கும் தைவிதய இைது நாசிதகயால் பவளிதய
விைதவண்டும் வலது நாசிதகத் துவாரமாய்ச் சிவானந்ைத்தை உட்பகாண்டு அனுபவித்து பவளிதய விை
தவண்டும். பூர்வத்ைில் பூஜித்ைபடிதய சர்வாபரண தைவதைகதளயும் முதேப்படி உத்வாசனம் பசய்து

வித்யாபூதஜ பசய்து குருபூதஜ பசய்து சங்கத்தையும் அர்க்கிய பாத்ைிரத்தையும் எடுத்து அைில் எஞ்சிய
ஜலத்தை சிரத்ைில் புதராக்ஷணஞ் பசய்து(பைளித்து) அந்ைப் பாத்ைிரங்கதள கண்களில் ஒற்ேிக் பகாண்டு
தூயபபாருட்கதளச் சண்தைசுவரர்க்குச் சமர்ப்பித்து, பிராணாயாமம் பசய்து, ருஷிசந்ைசுகள்
பூர்வமாய்ஷைங்கங்கதளச் பசய்து, சைா சிவமூர்த்ைிதயத் ைியானிக்க தவண்டும்.

தைவ!ீ தமதல பசான்ன மண்ைலத்தைக் தகலாச பிரஸ்ைரம் என்பார்கள். இது சிவ ைத்துவம்
உணர்ந்ைவர்களுக்கு உபதைசிக்கத் ைக்கது இது தவைாந்ைங்களின் சாரமானபாகம் முனிவர் மனைிற்கும்
அதகாசரமானது இது இரகசியமண்ைலம் என்று அேிவாயாக இந்ை மண்ைலத்தை நிர்மாணஞ் பசய்து
தமற்கூேியபடிதய பிரைி ைினமும் அர்ச்சிக்க தவண்டும். அப்படிச் பசய்யச் சக்ைியில்லா விட்ைால்
பட்சத்துக்கு ஒருமுதே பசய்ய தவண்டும். அல்லது மாைம் ஒரு முதேயாகிலும் சாதுர்மாசிய

பவுர்ணமியிலாகிலும் வருைத்ைிற்கு ஒருமுதேயாகிலும் பசய்ய தவண்டும். இந்ைப் பூதஜ விஷயத்ைிதலதய
இன்னுதமார் சிேப்தபச் பசால்லுகிதேன் குருவினிைத்ைில் எந்ைத் ைினம் உபதைசம் பசய்து
பகாள்ளுகிோதனா. அன்தே அவர் சன்னிைானத்ைில் தமற்கண்ை ைினங்களில் எதை அனுஷ்டிக்கச்
சக்ைியுண்தைா அதைச் பசய்வைாக பிரமாணம் பசய்து பகாள்ள தவண்டும். அந்ை நாட்களில் பூர்தவாக்ை
விைிப்படித் ைவோது பூஜித்து வரதவண்டும். ஈசானிய பாகத்ைில் சண்தைசுவரருக்கு நிர்மாலியத்தை
நிதவைித்து லிங்கத்தை வஸ்ைிரத்ைினால் சுற்ேிப் பரிசுத்ைமான ைானத்ைில் நிறுத்ைிப் பிரணவத்ைால்
புஷ்பத்தை அைன் சிரத்ைில் தவத்து ஆைாரசக்ைி முைல் சுத்ைவித்ைியா வதர மனைால் பாவித்து
பரதமசதன பஞ்ச கவ்வியத்ைால் அபிதஷகிக்க தவண்டும். அன்ேியும் பஞ்சாமிருைத்ைாலும் பரிமளமுள்ள
புண்ணிய ைீர் த்ைத்ைாலும் பாவமானம், ருத்ைிரம், நமகம், சமகம், லிங்க சூக்ைம் அைர்வண சூக்ைம் ரிக்தவை
மந்ைிரங்களாலும் சாமதவைத்ைிலுள்ள சாமகானத்ைாலும் பஞ்சப்பிரம மந்ைிரத்ைாலும் பஞ்சாக்ஷரத்ைாலும்
சிவ நாமங்களாலும் ஜபித்து, அபிதஷகம் பசய்து லிங்கத்தைத் தூய்தமயான ஆதையால் துதைத்து,
அதராபணஞ் பசய்து பீைத்ைில் தவக்க தவண்டும். பிேகு சூரிய பூதஜபசய்து ஆைாரசக்ைிதயயும்
அனந்ைதனயும் அந்ைப்பீைத்ைின் கீ ழ் ஆவாஹனம் பசய்து பூஜித்து, அைன்தமல் சிங்காசனம் அதமத்து தமல்
ஆவரணம் உண்ைாக்கி இலங்கத்ைில் உன்தனயும் என்தனயும் ஆவாகனஞ் பசய்து பூஜிக்க தவண்டும்.
சுந்ைரீ! இந்ைச் சிவ பூஜாகிரமமானது மிகவும் இரகசியமாகும். இதை உனக்கு விளக்கஞ்பசய்தைன் இது
மிகவும் பாதுகாக்கத் ைக்கது. பக்ைியில்லாைவர்களுக்கு உபதைசிக்கத் ைகாைது. என் பக்ைராயும்
சன்னியாசியாயும் ஆதசதய ஒழித்ைவராயும் குரு பக்ைியுள்ளவராயும் சமாைி குண முள்ளவராயும்
ஜிதைந்ைிரியராயும் உள்ளவருக்தக உபதைசிக்கத் ைக்கது. இதைப் பக்ைியில்லாை மூைருக்கு உபதைசிக்கிேவன்
சிவத் துதராகத்ைால் நரகத்ைிற்கு ஆளாவான் என் பக்ைர்களுக்கு எத்ைதகய ைானத்தைக் பகாடுத்ைாலும்

பூஜித்ைாலும் உண்பித்ைாலும் அழியாை பைவிதயக் பகாடுப்தபன் இைனால் நானும் ைிருப்ைியதைதவன்.
இவ்வாறு சிவபபருமான் பார்வைிக்குக் கூேியைாக சூைமுனிவர் எடுத்துதரத்து விட்டு தநமிசாரணிய
வாசிகதள தநாக்கி முனிவர்கதள! சிவபூஜாக்கிரமத்தையும் சிவமண்ைலபரிமாணத்தையும்
யந்ைிரக்கிரமத்தையும் ஆவாஹன முதேதயயும் உதமயவள் தகட்டு பரமசிவதனத் பைாழுது பக்ைர்களின்
மதனா பீஷ்ைத்தை வணங்கியவுைதன நிதேதவற்ேவல்ல அவரது ைிருவடிகதள வணங்கி, ைன்
எல்தலயற்ே மகிழ்ச்சிதய அேிவித்ைாள். இது மிகவும் இரகசியமானது. இதைச் சிவஞானம் உள்ளவர்கதள
அேிய தவண்டும். இைனால் மதனாவியாைியும் நீங் கும் சிவஞானமும் உண்ைாகும். இவ்விைமாகப்
பரமசாதுவும் மகாைபஸ்வியுமாகிய வியாச முனிவர்களுக்கு உபதைசித்து அவர்களுதைய உபசாரங்கதளப்
பபற்றுத் ைிருக்தகயிதலக்குச் பசன்ோர். அந்ை முனிவர்களும் சிவானுபவத்தை அனுபவித்ைனர். இந்ை

இரகசியமான சிவ பூஜாக்கிரமத்தை பரதமஸ்வரன் பார்வைிக்கும், பார்வைியார் சுப்பிரமணியருக்கும், அவர்
நந்ைியம் பபருமானுக்கும் அவர் சநத்குமார முனிவருக்கும், அவர் என் குருவாகிய வியாஸ முனிவருக்கும்
உபதைசித்ைார் அவரிைமிருந்து நான் இதை உபதைசிக்கப் பபற்தேன். நான் அேிந்ை வண்ணம் உங்களுக்கும்
உபதைசித்தைன். நீங்கள் உங்களிைம் பக்ைியுள்ளவர்களுக்கு உபதைசிக்கக் கைவர்கள்.
ீ
இந்ை சிவ
பூஜாக்கிரமத்தையும் மண்ைலக்கிரமத்தையும் பக்ைியுைன் தகட்பவர்களும் படிப்பவர்களும் எழுதுபவர்களும்
பிேப்பற்று தமாட்சானந்ைத்ைில் சைா வாழும்படி ஸ்ரீகண்ை பரதமஸ்வரன் ைிருவருள் பசய்வார். இவ்விைமாக
சூைபுராணிகர் காசியம்பைியில் சிவபூஜாக்கிரமத்தை முனிவர்களுக்கு உபதைசித்து பஞ்சக்குதராச
யாத்ைிதரதய முடிக்கச் பசன்ோர். முனிவர்கள் எல்தலாரும் சிலகாலம் இருந்து இந்ைச் சிவபூதஜதயச்
பசய்து பரம தயாகிகள் அதையக்கூடிய தகலாய பைவிதய அதைந்ைார்கள்.
7. வாமதைவர் முருகப்பபருமாதன அதைைல்
முனிவர்களில் பலர் இவ்விைமாக வியாஸ முனிவரிைம் உபதைசம் பபற்ே வாமதைவ பூஜாக்கிரமத்தை
மேந்து அதை மறுபடியும் பைரிந்துபகாள்ள தவண்டும் என்ே சூைமுனிவரின் வருதகதய

எைிர்பார்த்ைிருந்ைனர். அந்ை ஆண்டின் இறுைியில் சூைமுனிவர் சூரியதனப்தபால் வந்ைார். முனிவர்கள்
அவதர வரதவற்று உபசரித்து, வழிபட்டுக் களித்ைனர். சூைரும் அவர்களது நலன்கதள விசாரித்து
அவர்களுைன் கங்தகயில் நீராடி பிதுர்தைவதைகளுக்கும், ஸ்ருைிகளுக்கும் ஜலைர்ப்பணம் பசய்து, கதரதய
அதைந்து தூய ஆதை அணிந்து இரண்டு முதே ஆசமனியம் பசய்து, விபூைிதயச் சத்தயாஜாை
மந்ைிரத்ைால் அபிமந்ைரித்து தூய்தமயாய்த் ைாரணஞ் பசய்து உருத்ைிராக்ஷ மாதலதய அணிந்து, நித்ைிய
கர்மங்கதள முதேப்படி பசய்து முடித்ைார்கள். உதமப்பாகனான விஸ்தவஸ்வரதனச் சகணங்களுைன்
அர்ச்சித்து அத்யந்ை பக்ைியுைன் நமஸ்கரித்து, காலதபரவதரயும் முதேப்படி அர்ச்சித்து பலமுதே
பிரைக்ஷிணம் பசய்து சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து, பஞ்சாக்ஷரமந்ைிரத்தை ஆயிரத்பைட்டுமுதே பஜபித்து
பரதமஸ்வரதன மன்னிப்புக் தகட்டுக் பகாண்டு சண்தை சதர அர்ச்சித்து முனிவர் கூட்ைம் சூழ , முக்ைி
மண்ைபத்தை அதைந்து முனிவர்கள் நிர்மாணித்ைிருந்ை ஆசனத்ைில் அமர்ந்து ைன்னிைம் விசுவாசமும் சிவ
பக்ைியும் பகாண்ை முனிவர்கதள தநாக்கி அவர்களுக்குச் சித்ைம் சுத்ைமாகும்படி சூைமுனிவர் கூேலானார்.
முனிவர்கதள! நான் காசித் ைிருத்ைலத்ைிலிருந்து பைன்ைிதச பசன்று கன்னியாகுமரிதயக் கண்தைன்
அங்தக கைலில் நீராடி பராசக்ைி ஸ்வரூபியான கன்னியாகுமரிதயத் ைரிசித்தைன். பிேகு மறுபடியும்
பபான்முகலி ைீர த்தையதைந்து அங்கு தூய நீராடி பிதுர் ைர்ப்பணம் பசய்து, காளத்ைி ÷க்ஷத்ைிரத்தை
அதைந்து தமற்ைிதச தநாக்கி ஸ்படிக நிேமாய் ஐந்து சிரங்களுைன் கூடித் பைரிசித்ைவுைன்
எல்லாப்பாவங்கதளயும் ஒழிக்க வல்ல காளத்ைீசதரயும் ஞானப் பூங்தகாதையாதரயும் அர்ச்சித்து வணங்கி
அங்தகதய நான்கு மாைங்கள் வசித்ைிருந்தைன். அப்தபாது ஒரு நாள் ஞானப் பூங்தகாதையின்
சன்னிைானத்ைில் ைர்ப்பாசனத்ைில் உட்கார்ந்து இந்ைிரியங்கதள அைக்கி மவுனவிரைத்தைாடு
பிராணாயாமக்கிரத்ைினால் மூச்தசயைக்கி பரமசமாைியில் தயாகத்ைில் இருந்தைன். கருணாநிைியும் நீர்
பகாண்ை தமகம் தபான்ே தமனியும் மின்னல் தபான்ே ஜதையும் கமண்ைலம் ைண்ைம் ைிரிபுண்ைரந்
துலங்கும் பநற்ேியும், உருத்ைிராக்ஷமாதல பூண்ை அவயவங்களும் மலர்ந்ை பசந்ைாமதர தபான்ே
தநத்ைிரங்களும் பகாண்ை எனது குருவாகிய வியாச பகவான் என் இையத்ைில்
ஆவிர்ப்பவித்ைிருக்ககண்தைன். உைதன சமாைி கதலந்து கண் விழித்துப் பார்த்து ஒருவதரயும்

காணாதமயால் சப்ைமிட்டு அழுதைன். இப்படி நான் துக்கித்ைதபாது அசரீரியாக பூர்வத்ைில் உன்னிைத்ைில்
சிவபூஜாக்கிரமத்தைக்தகட்டு அேிந்ை முனிவர்கள் உன் வருதகதய எைிர்பார்த்து இருப்பைால் நீ அங்கு
பசல்வாயாக! என்று பசால்லக்தகட்டு எழுந்து ஸ்ரீ காளத்ைி நாைதரயும் ஞானப் பூங்தகாதையாதரயும்
பணிந்து, பன்னிரண்டு முதேகள் வலம் வந்து சிவாக்தஞதயச் சிரதமற்ைாங்கி நாற்பது நாட்கள் விைாமல்
நைந்து இங்கு வந்ைதைந்தைன். ஆதகயால் என்னிைமிருந்து நீங்கள் பைரிந்து பகாள்ள தவண்டியதவ
ஏைாயினும் இருந்ைால் பைரிந்து பகாள்ளலாம் என்ோர்.
சூை முனிவதர! நீங்கள் பூர்வத்ைில் வாமதைவரால் பசால்லப்பட்ை விராஜ தஹாமத்தை சுருக்கமாகச்
பசால்லக் தகட்டிருக்கிதோம். அதை நாங்கள் நன்ோக உணருமாறு விரிவாகத் ைாங்கள் பசால்லதவண்டும்
என்ோர்கள். சூைமுனிவர் அவர்கதள தநாக்கி பரம ரகசியமாகவும் அைியற்புைமாகவும் உள்ள விரஜா

தஹாமமான்மியத்தை என் குரு மூலமாகக் தகட்டிருக்கிதேன். அந்ை இரகசியத்தை பவளிப்படுத்ைக் கூைாது
என்தே இதுவதரயில் ஒருவருக்குஞ் பசால்ல வில்தல. நீங்கள் சிவ பக்ைியிலும் அதைச் சார்ந்ை
கதைகளிலும் பற்றுள்ளவர்கள். ஆதகயால் அதை உங்களுக்கு உபதைசிக்கிதேன். சாந்ை சித்ைத்துைன்
தகட்பீர்களாக. பூர்வத்ைில் கர்ப்பவாச பமாழிந்ைவராயும் சிவஞானங்கதள உபதைசிக்க வல்லவராயும்
உபநிஷை அர்த்ைங்கதளயும் நன்ோக அேிந்ைவராயும் தைவ அசுர மானுைர்களுதைய கர்மத்ைின் கதரதயக்
கண்ைவராயும் உள்ள வாமதைவ முனிவர் உைல் முழுவதும் விபூைிப் பூச்சும் உருத்ைிராக்ஷ மாதலயும்
பூண்டு ஜைா மகுைத்துைன் ஆதசதய ஒழித்து அகங்காரத்தை நீக்கி, அஞ்ஞானாைி பயங்கதளப் தபாக்கித்
ைிகம்பரராய் சர்வ தலாகங்களிலும் சஞ்சரித்து வந்ைார். அவர் ைமக்கு இதணயான சீ ைர்கதளாடு

பூதலாகத்ைில் பாைம் படிவைால் பரிசுத்ைஞ் பசய்து சர்வ ைீர் த்ைங்களிலும் நீராடி பரமாத்விைம் தவத்ை சிவ
சிந்ைதனதயாடு எங்கும் சஞ்சரிக்கும் காலத்ைில் ஒருநாள். உலதக உய்விக்கும் பபாருட்டு மகாதமருவின்
உச்சியில் பைன் பாகத்ைில் குமார சிகரத்தை அதைந்ைார். அங்கு சிவபபருமானின் குமாரரும்
மயில்வாகனத்ைினரும் ஞான சக்ைிதயயுதையவரும் அகாரமாகிய காட்தை அழித்ைவரும்
சர்வதைவர்களால் பூஜிக்கத்ைக்கவரும் பைய்வாதன வள்ளி சதமைராக உள்ளவருமான சுப்ரமண்யதர
நமஸ்கரிக்க தவண்டும் என்று வாமதைவர் விரும்பினார். அங்கு விசாலமாயும் அைிக குளிர்ச்சியாயும்

அமுைம் தபான்று பருகவல்லைாயும் அைிக பரிசுத்ைமாயும் அளவு காண முடியாை ஆழமுதையதுமான
சரவணப் பபாய்தகயில் ைன் சீ ைர்களுைன் நீராடிக் குளித்து தைவருஷி பிதுரர்களுக்குத் ைர்ப்பணம்
முைலானவற்தே பசய்து ைிருநீறு பூசிக் பகாண்ைார். அந்ைக் குமார கிரியில் நாரைாைி முனிவர் கூட்ைங்கள்
புதைசூழ ஸநத்குமாரர் முைலான தயாகியர்கள் பநருங்கியிருக்கக் தகாடி இளஞ் சூரியன் உைித்ைாற் தபால
மயில் வாகனத்ைில் நான்கு தககதளாடும் கம்பீர தைகத்தைாடும் மகுைம், தகயூரம் முைலானவற்ோல்

அலங்கரிக்கப்பட்ை சர்வ அவயவங்கதளாடும் ஞானசக்ைி கிரியா உக்ைிகளால் உபாசிக்கப்பட்ைவராயும்
தசவற் பகாடி, வரை அபய அஸ்ைங்கதளாடும் விளங்கும் சாக்ஷõத்குமர குருபரதனக் கண்டு வாமதைவர்
ஆனந்ைங்பகாண்டு புளகாங்கிைமாய் சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்கரித்து, ைன்தன மேந்ைவராய் தைாத்ைிரஞ்
பசய்யலானார்.
பிரணவார்த்ைாய பிரணவார்த்ை வியாபதன! பிரணவாைாரபீைாய பிரணவாய! தவைாந்ைார்த்ை பசாரூபாய
தவைாந்ைார்த்ை விைாயதன! தவை தவத்யாய குகாய, குசாசு நிகாைாய குஹ்யாய குஹ்ய ரூபாய
குஹ்யாகம விதை! அணதவ அண ீயதச மகதை மகீ யதச, பராவாக்கியாய, பரமாத்ம பசாரூபிதண! ஸ்கந்ைாய
ஸ்கந்ை ரூபாய! சிந்தூராருண தைஜதச! மந்ைார தமாத்ைியன் மகுைாைி பிருதை! சிவசிஷ்யாய சிவ புத்ைிராயா
சிவைாயிதன! சிவப்ரியாய சிவாநந்ை நிதைதய, காங்தகயாய, கார்த்ைிதகயாய நிவதை! மாதுருபுத்ைிராய்!

மகதை! சரகான காயிதன! ஷைாக்ஷர சரீராய! ஷட்விைார்த்ை விைாயிதன! ஷட்தூவர்த்ைீரூ பாய, ஷண்முகாய
துவாைசயை தநத்ைிராய! துவர்ைசாயவ பாகதவ; துவாைசாயுை ைாராய துவாைசாத்மதன! சதுர்புஜாய, சாந்ைாய
சத்ைிருக்கிை ைாரிதண! வரைாபயஹஸ்ைாய, அசுரவிைாரிதண! கஜாவல்லி குசாலிப்ைருமங்கு மாங்கிை
வக்ஷதர! கஜானனாநந்ைாய கரிம்தண நந்ைிைரத்மதன பிரமாைி தைவமுனி கந்ைர்வ கின்னராைிதயார் பரவப்
பபற்ே கீ ர்த்ைி, பத்துத்ைிக்கிலும் பரவப் பபற்ேவதன! இரத்ைினங்கள் இதழத்துப் புஷ்பாரம் பூண்ை
முடிகதளயுதைய தைவர்கள் பணிவைால், அவர்களது முடிகளிலுள்ள இரத்ைினங்கள் உைிர்ந்தும் மகரந்ைம்
ஒழுகியும் பசந்ைாமதர தபான்ே ைிருவடிகதளயுதையவதன! உன்தனப் பணிகிதேன் என்று வாமதைவர்
இதுதபாலப் பல முதேகள் தைாத்ைிரஞ் பசய்து மும்முதே வலம்வந்து சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து
வணங்கி, ஸுப்ரமண்தயாகம் என்னும் சாமதைவ கரத்துைன் அஞ்சலி பசய்ைவராய் புளகாங்கிை

முதையவராய் ஆனந்ை பாஷ்பம் பசாரிந்து பகாண்டு, விநயத்துைன் நின்ோர். அதைக்கண்ை தைவ
தசனாபைியாக சுப்பிரமண்யர் பூரண கைாட்சத்துைன் அவதர தநாக்கிக் கூேலானார்.
வாமதைவ முனிவதன! உன்னுதைய தைாத்ைிரத்ைாலும் பக்ைி பூதஜயினாலும் அத்யந்ை ஆனந்ைமதைந்தைன்
உனக்கு மங்களம் உண்ைாகட்டும் நீ தயாகியரில் உயர்ந்தைன். நித்யசுத்ைதனயும் பரிபூரணதனயும்
ஆதசதய ஒழித்ைவனாயும் உள்ள உன்தனப் தபான்ோர் எதையும் அதையதவண்டிய
தகாரிக்தகயற்ேவர்களாக இருந்ை தபாைிலும் உலகக் காப்பு நிமித்ைம் சாது பசாரூபிகளாய் சஞ்சரிப்பார்கள்
ஆதகயால் நான் உனக்குச் பசய்யதவண்டிய காரியம் என்ன? எந்ை விஷயத்தை என்னிைம் தகட்க
விரும்புகிோய்? தகள் என்ோர். பகவாதன! ஞானவள்ளதல உம்முதைய சன்னிைானத்ைில் ஜீவர்களான என்

தபான்ே ஆன்மாக்கள் எந்ைச் சந்தைகத்தையும் தகட்ைேிய வல்லவர்களாதவாம்! தமருதவச் சார்ந்ைகாகமும்
பபான்னிேமாவதுதபால உம் சன்னிைானத்ைில் இருக்கப் பபற்ே நான் அேியாதமயால் ைவோகக்
தகட்பினும் மன்னித்துப் பரம ரகசியப் பபாருதள உபதைசிக்க தவண்டுகிதேன். பிரணவ பசாரூபதம
பரதமஸ்வர வாசகமாயும் ஜீவான்மாக்களின் பாசங்கதள விடுவிப்பைால் பசுபைியாயும் உலகத்ைில்
வழங்கப்பட்டு வருகிேது. பிரபஞ்சம் அதனத்தும் தவை தவைாகங்கள் யாவும் பிரணவத்ைிலிருந்தை
தைான்றுகின்ேபைன்று அநாைியாகச் பசால்லப்படுகிேது. அந்ைப் பிரணவதம பிரமம் என்றும் அந்ைப் பிரமதம
சர்வ ஜகத்ரூபம் என்றும் தவைாந்ைாங்களும் கூறுகின்ேன. ஆதகயால், தைவ தசனாபைிதய! தைவர்பைதய!
பைீனாம்பைதய! பரிபூரணாய! அதநகதகாடி வந்ைனம், சிவத்தை விைப் பிரணவம் அந்நியபமன்று
ஏற்பைவில்தல சிவத்ைிற்கு அன்னியமானது ஒன்றுமில்தல என்று தகள்விப்பட்டிருக்கிதேன். அந்ைச்
சிவமயமான பிரணவப் பபாருதள ஆைாரக் கிரமத்துைன் உபதைசக்கிரமமாக உபதைசித்து என்தனக்

கிருைார்த்ைனனாக்கும்படி தவண்டுகிதேன். சகல ஜகத்துக்குக் காரணகர்த்ைராயும் பிராணிகளின் ஜன்ம
கருமங்கதள ஒழித்து தமாக்ஷ லக்ஷ்மியின் சாம்ராஜ்ய பட்ைாபிதஷகத்தைச் பசய்யவல்லவராயுமுள்ள
உம்தமக்காட்டிலும் பரம ஆசாரியர்கள் யாரிருக்கிோர்கள்? என்று வாமதைவர் கூேிப் பணிந்ைார்.
சுப்பிரமணியர், ஆனந்ைமதைந்து, சைா சிவபசாரூபியாய் பிரணவசரியாய, முப்பத்பைட்டுக் கதலகளுைன்
உமா சகாயராய் நந்ைி தைவராைியர் நமஸ்கரிக்கும் பாைாம்புயராயும் உள்ள பரதமஸ்வரதனச்

சாஷ்ைாங்கமாய் வணங்கி தவைங்களுக்கும் அைிகப்பட்ை ரகசிய அர்த்ைத்தை உலகிற்கும் அருள்வைாக
வாமதைவ முனிவருக்கு உபதைசிக்கத் துவங்கினார்.
8. சந்நியாஸக்கிரமம்
வாமதைவதர தநாக்கிச் சுப்பிரமணியர் கூேலானார். வாமதைவதர! நீர் சிவபபருமானிைத்ைில் அத்ைியந்ை
பக்ைியுள்ளவர் சிவஞானிகளில் அைி சிதரஷ்ைர் மூன்று உலகங்களிலும் நீர் அேியாைது ஒன்ேில்தல. நீர்
யாவும் பைரிந்ைவர் ஆயினும் உலகிற்கு அருள்வதை முன்னிட்டு நீர் தகட்ைதைக் கூறுகிதேன்.
இவ்வுலகத்ைில் ஜீவர்கள் ைத்துவத்ைில் உழன்று பலவிை சாஸ்ைிரங்களிலும் அவாவுதையவராய்
மாதயயால் பசுக்கதளப் தபால அகப்பட்டு பரசிவத்தையதைவதை, அந்ை மாதயயாதலதய வஞ்சிக்கப்
பபற்று ைன்தனயேியாமதல ஒழிகிோர்கள். இதை என் வலக்கரத்தை உயர்த்ைி உண்தமயாகக் கூறுகிதேன்.
எல்லா உபநிஷைங்களிலும் பரமசிவதம பிரணவ அர்த்ைபமன்று முதேயிடுகின்ேன. அந்ைப் பிரணவார்த்ை
பசாரூபியான பரமசிவன் மதனாவாக்குகளுக்கு எட்ைாைவரும் ஆனந்ை ரூபியும் ஞான ரூபியும்
நிர்ப்பயரூமாவார். அவரிைமிருந்தை சராசரத்மகமான உலகமும் விஷ்ணுபிர்ம ருத்ைிதரந்ைிராதுவரும்

உைிக்கிோர்கள். அவரிைமிருந்து எல்லாம் தைான்ேினாலும் ைான் எைனின்றும் யாராலும் பிேப்பிக்கப்பட்ை
ைில்தல. அவரது தைக தைஜசின் முன்பு மின்னலும் சூரியனும் சந்ைிரனும் அக்கினியும் ஒளி மழுங்கும்
அந்ைத் தைஜசினாதலதய யாவும் பிரகாசிக்கும் அவர் சர்வ ஐஸ்வரியங்கதளாடும் கூடியிருப்பார் ஆைலில்
சர்தவசுவரன் எனப்படுகிோர் ைகர ஆகாச மத்ைியில் உள்ளவராதகயால் முழுக்ஷ úக்களால்
ைியானிக்கத்ைக்கவர். அவரது பராசக்ைி மதனாஹரியாயும் நிர்க்குணியாயும் நிஷ்கதளயாயும் பிரகாசித்துக்
பகாண்டிருக்கிோள். அந்ைச் சக்ைியினிைமிருந்தை இந்ைப் பிரபஞ்சம் விருத்ைியாகிேது. அவருக்கு மூன்றுவிை
உருவங்கள் உள்ளன. அதவ ஸ்தூல சூக்ஷ்ம பரம் எனப்படும். எல்லாத்தைவர்களுக்கும் அைிதைவராயும்
நிஷ்களராயும் அநாைியாயும் ஞானக்கிரியா பசாரூபராயும் உள்ளவதர பரதமசுவரர் எனப்படுகிோர். அவரது
மூர்த்ைதம சைாசிவம் எனப்படும். அவதர சத்தயாஜாைாைி பஞ்சப் பிரம ரூபியாய் கலா பஞ்ச விக்கிரக சுத்ை
ஸ்படிக நிேமாக இருப்பவர் சந்ைிரதனப் தபான்ே குளிர்ந்ை பார்தவயும் ஐந்து முகமும் துர்புருஷ முகமும்
அதகார இையமும் வாமதைவகுஹ்யமும் சத்தயாஜாை பாைமும் சர்வக்ஞத் வாைிஷ்ை சக்ைிகதளாடு கூடிய
தைகமும் உதையவராய்த் ைன்தன உபாசிக்கின்ேவர்கள் இையத்ைில் பிரகாசிக்கிோர். அவரது சத்ைியாகிய
மதனான்மணியால் பகிர்ந்துள்ள வாைபாகமுதையவதரச் சமஷ்டியாயும் வியஷ்டியாயும் பாகுபடுத்ைிக்
கூறுகிதேன். இதை உபதைசக்கிரமமாகத் பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும்.
வாமதைவதர! இவ்வுலகில் அந்ைணர் முைல் நான்கு வருணத்ைவர் இருக்கிோர்கள். அவர்களில் முைல்
மூன்று வர்ணத்ைவதர தவைாத்ைியயனஞ் பசய்ய உரியர் நான்காவது வருணத்ைினர் அதைக் தக ட்க
தயாக்கியதை உதையவதரயன்ேி வாசிக்க அருகரல்லர் முைல் மூவர்ணத்ைவர்களும் தவைத்ைிலுள்ள
ைர்மங்கதளதய அனுஷ்டிக்க தவண்டும். அதுதவ முக்கியம் சுருைி, ஸ்மிருைிகளில் கூேிய வருணாசிரம

ைர்மங்கதளத் ைவோமல் அனுஷ்டித்து, பரதமசதனப் பூஜித்து, பற்பல முனிவர்கள் சாயுஜ்ஜிய பைவிதய
அதைந்ைிருக்கிோர்கள். பிரமசரியத்ைினால் ரிஷிகளின் யக்ஞத்ைால் தைவர் கைதனயும், சிரார்த்ைத்ைினால்
பிதுர் கைதனயும் முடிக்க தவண்டும் என்று தவைம் கூறுகிேது. இவ்வதகயான மூன்று கைன்கதளயும்
விலக்குவைால் கிரகஸ்ைாசிரமத்தையதைந்து மதனவிதயாடு வனத்தையதைந்து இந்ைிரிய
நிக்கிரகம்(புலனைக்கம்) பசய்து சீ தைாஷ்ணங்கதளச் சகித்து ஆகாரத்தை மட்டுங்படுத்ைித் ைவத்ைிலிருந்து
சமைமாைி குணங்களதையப் பபற்று இயமாைி தயாகங்கதள அப்பியசிக்க தவண்டும். இவ்வாறு பயின்ோல்
புத்ைிசலியாமல் ஓடுங்கும். இவ்வதகயாய் சுத்ை ஆத்மாவாகிச் சர்வ கர்மங்கதளயும் ஒழித்து ஞான
பூதஜதயச் பசய்ய தவண்டும். இைனால் சிவஞானத்தை அதைந்ைால் ஜீவன்முக்ைர்களாய்ப்
பிரமானந்ைத்தை அனுபவிப்பார்கள் அத்ைதகய ஜீவன் முக்ைியதையச் சிவஞானம் உண்ைாக தவண்டும்.
அைதனயதைய உத்ைம ஆசிரியதனத் பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும். அவர் சர்வசாஸ்ைிரங்கதளயும்
உணர்ந்து தவைாந்ைத்ைின் கதரதய உணர்ந்ைவராகவும் புத்ைிமானாகவும் உத்ைம குலத்ைில்
உைித்ைவராகவும் யைியாகவும் இருக்க தவண்டும். அத்ைதகயவருக்குத் ைண்ைாகாரமாய்ப் பணிந்து
தைாத்ைிரங்களால் சந்தைாஷத்தை உண்ைாக்க தவண்டும். சிவபபருமாதன குருவாவர். குருதவ
சிவபபருமானாவர் அவதர அைீப ைமாகப் பாவித்துத் ைான் அப்யசிக்க தவண்டிய பிரணவார்த்ைத்தை
உணர்த்ை தவண்டும் என்று தகட்டு அவரது ைிருவருதளப் பபற்று பன்னிரண்டு நாட்கள் பாதலப் பருகிச்

சுக்கிலபட்ச சதுர்த்ைி ைினத்ைிலாகிலும் ைசமி ைிைியிலாகிலும் உையத்ைில் எழுந்து நியமத்துைன் நீராடி தூய
ஆதை அணிந்து நித்ைிய கர்மங்கதள முடித்து, ஒதர மனைாய்க் குருதவ வணங்கி அதழத்து நாந்ைி
சிரார்த்ைம் பசய்ய தவண்டும். அப்பூதஜயில் சத்ைியவசு என்ே விசுதவதைவர்கதளப் பூஜிக்க தவண்டும்.
அப்பூதஜயில் சத்ைியவசு என்ே விசுதவதைவர்கதளப் பூஜிக்க தவண்டும். தைவ சிரார்த்ைத்ைில் பிரம
விஷ்ணு மதஹஸ்வரர்கதளயும் ருஷி சிரார்த்ைத்ைில் தைவமானுைதரயும் ைிவ்யசிரார்த்ைத்ைில் வசுருத்ைிர
ஆைித்ைர்கதளயும் மானுை சிரார்த்ைத்ைில் ஜனகர் முைலான முனிவர்கதளயும் பூை சிரார்த்ைத்ைில் பஞ்ச

மகா பூைங்கதளயும் பிதுர் சிரார்த்ைத்ைில் பிைாதவயும் அவரது பிைாதவயும் அவரது பிைாதவயும் மாதுர்
சிரார்த்ைத்ைில் மாைாதவயும் பிைாவின் மாைாதவயும் அவர் மாைாதவயும் ஆன்ம சிரார்த்ைத்ைில் ைனக்குத்
ைானும் முற்கூேிய பிைாவின் பிைாதவயும் அவர் பிைாதவயும் அவர்களது பத்ைினிகளுைன் பூஜிக்க
தவண்டும், ைாதயப் பபற்ே பாட்ைன் சிரார்த்ைத்ைில் அவதரயும் அவர் பிைாதவயும் அவர் பிைாதவயு ம்
பூஜிக்க தவண்டும் இச்சிரார்த்ைங்களில் எல்லாவற்ேிலும் விசுதவதைவர்கதளப் பூஜிக்க தவண்டும்.
சிரார்த்ைத்ைில் அந்ைணர் இருவருக்குக் குதேயாமல் வருவித்து சுத்ை ஜலத்ைினால் அவர்களது பாைத்தை
அலம்பி எல்லாச் சம்பத்துகதள அதைவைற்குக் காரணமாயும் ஆபத்துக்களுக்கு தூமதகதுவாயும் உள்ள
அவர்களது பாை தூளிகள் என்தன ரக்ஷிக்குமாக என்று பிரார்த்ைித்து அந்ை நன்ன ீதரச் சிேிது சிரசில்

புதராக்ஷணம் பசய்து பைளித்துக் பகாண்டு அந்ை தவைியதர வணங்க தவண்டும். மனைில் பரமசிவதனத்
ைியானித்து கிழக்கு முகமாக நல்ல ஆசனத்ைில் உட்கார்ந்து ஆசமன ீயம் பசய்து தூய்தமயான
யக்தஞாபவ ீைம் (பூணூல்) அணிந்து பவித்ைிரம் ைரித்து தரசகக் கிரமத்ைினால் மூன்று பிராணாயாமங்கதளச்
பசய்து வருஷ மாை ைிைிகதளச் பசால்லி நான் தவசுவதைவாைி பலிகதளயும் அஷ்ைவிை
சிரார்த்ைங்கதளயும் அக்கினி மூலமாகச் பசய்து முடித்து சன்னியாஸம் பபேப் தபாகிதேன். நீங்கள்
அனுமைியளிக்க தவண்டும் என்று அவர் விருப்பத்தை அேிந்து விசுதவ தைவார்த்ைமாய் பிரமாணர்கதள
நியமித்து விசுதவ தைவர்கதளயும் பிதுர்மாதுரு மாைா மகவர்க்கங்கதளயும் அப்பிராமணர்களிைத்ைில்
ஆவாஹனஞ் பசய்து சிரமப்படி ஓமம் பசய்ய தவண்டும் புனிைமான வாதழயிதலயில் அறுசுதவதயாடு
கூடிய பைார்த்ைம் அன்னம் பலகாரம் முைலியவற்தேப் பதைத்துத் ைத்ைம் ஆசார முதேப்படி ைங்கள்

சூத்ைிரத்ைிற்தகற்ப நாம தகாத்ைிரங்கதளச் பசால்லிப் பிதுர்க்களின் பபாருட்டுத் ைத்ைஞ் பசய்கிதேன். என்று
தைவர்களுக்கு அக்ஷதையும் பிதுர்க்களுக்குத் ைிலமும், ஜலத்துைன் கூட்டியும் தைவர்களுக்கு ஸ்வாஹா
என்றும் பிதுர்களுக்கு ஸ்வைா என்றும் ைத்ைஞ் பசய்து யத்பாைபத்ம ஸ்மரணாத் யச்சரீ நாம் ஜபாைபி
நியூநங்கர்ம பதவத் பூர்ணம் ைம்வந்தை ஸாம்ப மீ ஸ்வரம் எந்ைப் பரமசிவனுதைய ைிருவடித் ைாமதரதய
ஸ்மரித்ை மாத்ைிரமும் அவருதைய ைிருநாமத்தை ஜபித்ை மாத்ைிரமும் பசய் கருமங்கள் பூர்த்ைியாகுதமா
அந்ைச் சாம்பசிவதன இக்கருமம் சம்பூர்ண பயதனயதையும் பபாருட்டு நமஸ்கரிக்கிதேன். என்று பணிந்து
யான் பசய்யும் நாந்ைி சிரார்த்ைத்தை நீங்கள் அங்கீ கரிக்க தவண்டும் என்று கூேிப் தபாஜனம் பசய்விக்க
தவண்டும்.
அவ்வாறு தபாஜனம் பசய்து பகாண்டிருக்கும்தபாது மற்ேவர்கதளக் பகாண்டு உருத்ைிரம், நமகம், சமகம்,
புருஷசூக்ைம் பஞ்சப்பிரம மந்ைிராைிகளால் தபாஜனாந்ைம் வதரயில் பாராயணம் பசய்வித்து மீ ண்டும்
அந்ைணர்கள் தகயில் உத்ைிரதபாஜனம் பகாடுத்து அவர்கதள எழுந்ைிருக்க பிரார்த்ைித்துக் தககால்
பரிசுத்ைம் பசய்வித்து ைானும் பரிசுத்ைம் பசய்து பகாள்ள தவண்டும். யாவரும் ஆசமன ீயம் பசய்து
ஓமஸ்ைானத்ைின் கிழக்தக ைிவ்யாசனத்ைில் உட்கார தவண்டும். பிராணாயாமத்துள்ள மூவிை
பிராணாயாமங்கதளச் பசய்து சங்கற்பம் பசய்து நான் பசய்ைநாந்ைி சிரார்த்ை அங்கமாகப் பிண்ைப்
பிரைானம் பகாடுக்கின்ே படியால் அதை உட்பகாள்ள தவண்டும்! என்று பிதுர்க்கதள பிரார்த்ைித்து ைங்கள்
சூத்ைிரம் படி பிதுரர்கதள ஆவாஹனம் பசய்து, ஒவ்பவாருவருக்குங் கிரமமாய் பிண்ை ைானஞ் பசய்து,
பரமாத்மாவான பரமசிவதன இைய கமலத்ைில் ைியானித்து முன்பு பசான்ன யத்பாை-வாம் மந்ைிரத்தை

பைனஞ் பசய்து ைன் சக்ைிக்குத் ைக்கபடி அந்ைணர்களுக்குத் ைக்ஷிதண பகாடுத்து பிரைக்ஷிதண நமஸ்காரம்
பசய்து, நான் கூட்டியும் குதேத்தும் முடித்ை குற்ேங்கதள மன்னித்துக் கிருைார்த்ைனாக்க தவண்டும் என்று
பிரார்த்ைித்து எழுந்ைிருக்கச் பசய்யதவண்டும். பிண்ைப் பிரசாைத்தைப் பசுக்களுக்காகிலும் நீ ரிலாகிலும்
விட்டுவிை தவண்டும். புண்ணியாசனம் பசய்து இஷ்ை பந்துக்களுைன் எஞ்சிய அன்னத்தை
உண்ணதவண்டும். அன்தேய பபாழுதைச் சிவத்ைியானத்ைில் கழித்து, மறுநாள் காதலயில் நித்ைிய
கருமங்கதள முடித்து கால் ைவிர மற்தேத் ைானங்களில் சவுசஞ் பசய்து பகாண்டு புண்ணிய ைீர் த்ைமாடித்

தூய ஆதை அணிந்து இருமுதே ஆசமனியஞ் பசய்து மவுனவிரைம் பூண்டு ைிருநீ று பூசி அந்ைணர்களுைன்
புண்ணியாவாசனம் பசய்து ைீர்த்ைத்ைினால் புதராக்ஷணம் பசய்து மிகுந்ை ஓமத் ைிரவியங்கதளத்
ைக்ஷிதணயுைன் சிவரூபியான குருவிற்கு ஆதைதயாடு பகாடுத்து சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்கரித்து
எழுந்ைிருக்க தவண்டும் புைிைான கடி சூத்ைிரம் கவுபீனம் வஸ்ைிரம் ைண்ைம் கமண்ைலம் சமித்து
முைலியவற்தே எடுத்துக் பகாண்டு சமுத்ைிரக்கதர நைிக்கதர மதலயடிவாரம் சிவாலயம் ரிஷிகள்

வசிக்கும் ஆசிரமம் பசுக்கள் கட்டுமிைம், பரிசுத்ைத்ைலம் ஆகிய இவற்ேில் ஒன்ேில் பசன்று ஆசமனியஞ்
பசய்து மானஸீகமாய்த் தைவி மந்ைிரத்தையும் பஞ்சப் பிரமமந்ைிரத்தையும் ஓங்காரத்துைன் மும்முதே
பஜபித்து அக்னி மீ தைபுதராகிைம் ஜிதஷத்தவா தஜத்வா அக்நாயாயாகி விதைதய பின்தனாதை
வரபிஷ்தைதய
ீ
என்னும் மந்ைிரங்களாகிய நான்கு தவைங்களின் ஆைிதயயும் பீஜாக்ஷரங்களுைன் தசர்த்து
ஜபித்து அவ்தவைங்களுக்கு அங்கங்களான சிøக்ஷ, வியாகரணம் சந்ைசுநிருத்ைம் தஜாைிஷம், கல்பம்
ஆகியவற்ேின் அடிகளான விருத்ைிராதை ஆைியாகவுள்ளனவற்தே பஜபித்து பிேகு அைாபைாைர்
மஜிக்ஞாஸா என்ே ைர்ம சாஸ்ைிரத்ைின் அடிதயயும் அைாபைா பிரமஜிக்ஞாஸா என்று தவைாந்ை
சூத்ைிரத்ைின் அடிதயயும் பஜபித்து பிரமன் இந்ைிரன் சூரியன் சந்ைிரன் பிரஜாபைி ஆத்மா அந்ைராத்மா
ஞானாத்மா பரமாத்மா முைலிதயாதர பிரணவபூர்வமாக நமவந்ை சதுர்த்ைியங்களுைன் உச்சரித்து வணங்கி
பபாரிமாவில் ஒரு பிடிதய எடுத்துப் பிரணவத்ைால் அதை உட்பகாண்டு இருமுதே ஆசமன ீயம் பசய்து

முைற்கூேிய ஆத்மா முைலிய நாமங்களால் நாபி முைலிய ஸ்ைானங்கதள ஸ்பரிசித்தும் அவர்களுதைய
நாமங்கதளதய மீ ண்டும் ஸ்வாஹாந்ைமாகக் கூேியும் பால், ையிர், பநய் இதவகளால் மும்முதே
பிராசனஞ் பசய்தும் இருமுதே ஆசமன ீயஞ் பசய்து கிழக்கு முகமாய் மூன்று பிராணாயாமங்கதளச்
பசய்ய தவண்டும்.
9. சந்நியாசம்
இவ்வாறு முருகப்பபருமான் கூேியவற்தே வாமதைவர் மிகவுங கவனமாகக் தகட்டு வந்ைார்.
முருகப்பபருமான் மீ ண்டும் கூேலானார். வாமதைவதர முன்பு கூேியபடிதய கர்மங்கதளபயல்லாம்

காதலயில் முடித்துப்பகற்காலத்ைில் புண்ணியைீர் த்ைமாடி தூய ஆதை அணிந்து, ஒதர மனதுதையவனாய்
வனஞ்பசன்று நறுமணமுதைய புஷ்பங்கதளயும் சந்ைனாைிகதளயுஞ் தசகரித்து, பூஜாைானத்ைில் நிருைி
ைிக்கில் தைவதைவதரயும் கண நாசகனாயும் விளங்கும் விக்தனஸ்வரதன கணநாயந்த்ைா என்ே
மந்ைிரத்ைால் முதேப்படிச் பசந்நிேம், பருத்ைவுைன் சகல ஆபரணங்களால் அலங்கரித்ை அவயவங்கள்,
நான்கு கரங்களிலும் பாசம் அங்குசம் உருத்ைிராக்ஷம் அபயம் ஏந்ைியிருக்கும்படி ஆவாஹனஞ் பசய்து
தசாை தசாபசாரங்களுைன் தூபைீபங்களால் அருச்சித்து பாயசம் தமாைகம் தைங்காய் பழவதககள் முைலிய
நிதவைனத்ைால் மகிழ்வித்து மும்முதே வலம் வந்து தைாப்புக்காரணம் தபாட்டு என் காரியம்
இதையூேின்ேி நதைபபே தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்து உபாசனாக்கினியில் ைங்கள் சூத்ைிரப்படிப்
பிரைஷ்தை பசய்து பரமதன நிர்மாணித்து வியாஹ்ருைிகளால் ஓமஞ்பசய்து பூர்ணாகுைி முடித்து,

காயத்ைிரிதயக் கிரமமாக அபரான்ன பரியநைம் பசபித்து மாதலப் பபாழுைில் சந்ைியா வந்ைனம் சுடித்து
அக்னி பூதஜ பசய்து மவுனமாகக் குருவின் கட்ைதளப்படி உபாசனாக்னியில் அன்னத்தைப் பசனஞ் பசய்து
அவ்வக்னியிதலதய ருத்ைிர சூகத்ைைினாலும் சத்தயாஜாைாைி பஞ்சப் பிரம மந்ைிரங்களாலும் கவுரீமி
மாயாய என்னும் மந்ைிரத்ைினாலும் உதமயும் பரதமசனனும் இருப்பைாகப் பாவித்து ஓமஞ்பசய்து
ஸ்விஷ்ைகிருை ஓமம் ஒருமுதே அக்கினிக்காகச் பசய்து மற்றும் ஓமதசஷத்தை முடித்து உத்ைரபாகத்ைில்
ைிவ்யாசனத்ைில் இருந்து மவுனமாய் அருதணாத்யம் வதர சித்ை சுத்ைியுைன் காயத்ைிரிதய ஜபிக்க
தவண்டும். காதலயில் ஜபித்ைலிருந்து நீங்கி, புண்ணிய ைீர்த்ைமாடி விபூைி துளனஞ் பசய்து முன்னுள்ள
உபாசனாக்கினியில் அன்னத்தைப் பசனம் பசய்து வைபுேத்ைிலிருந்து பநய்யால் பரிசுத்ைஞ்பசய்து
வியாஹ்ருைிகதளயும் உருத்ைிர சூக்ைத்தையும் பஞ்சப் பரம மந்ைிரத்தையும் ஜபித்து ைகராகாசத்ைில் சிவ
பாைாம்புயத்தைத் ைியானித்து பிரஜாபைி, இந்ைிரன், விசுதவதைவர், பிரமன் முைலியவர்களுக்குப் பிரணவ

பூர்வமாய் சுகாந்ைமான ஓமம்பசய்து, பிேகு புண்யாவாசனஞ் பசய்து அக்கினி ைிருப்ைிக்காக அக்கினிதய
ஸ்வாஹா! என்று ஓமம்பசய்து பஞ்சப்பிரணர்களுக்குப் பஞ்சப்பிராண மந்ைிரத்ைால் தஹாமம் பசய்து
உருத்ைிர ஸுக்ை பஞ்சப்பிரம ஸுக்ைாைிகதளச் பசய்து முதேப்படி தசஷத்தையும் முடித்து,
அவ்வத்தைவர்கதளயும் நிதனத்துத்ைான் பசய்ை கருமங்கதளத் ைியாகஞ் பசய்து முடிக்க தவண்டும்.
இதுவதர நான் கூேியது அக்கினியில் பசய்யதவண்டிய காரியங்கள் என்று அேிவராக!
ீ

வாமதைவதர! இனி இந்ை ஓமத்தை ஆத்மாவிற் பசய்ய தவண்டியதை விளம்புகிதேன். இந்ைத் தைகம்
இருபத்ைாறு ைத்துவங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இத்ைத்துவங்களின் உள்ளிருக்கும் ஆன்மா
பரிசுத்ைமாகும்படி ஸ்மரித்து, அந்ைத்ைத்துவங்களில் ஒன்ோன ஆன்ம ைத்துவ சுத்ைிக்காகத்
தைத்ரியசாதகயில் அருண பாைத்ைிற்படிக்கப்பட்ை பிருத்வியாைி புருஷாந்ைமாக உள்ள மந்ைிரக் கிரமத்ைால்
பநய், அன்னம், முைலிய சமித்துக்கதளாடு சிவ பாைாம்புயங்கதளத் ைியானித்து மவுனவிரைத்துைன்

பிருத்வியாைி பஞ்சபூைங்கதளயும் பஞ்தசந்ைிரியங்கதளயும் ஸப்ை ைாதுக்கதளயும் பிராணவாயுக்கள்
ஐந்தையும் அன்னைி பஞ்ச தகாசங்கதளயும் சங்கற்பானு குணங்கதளயும் பிரகிருைி புருஷர்கதளயும்
குேித்து தமதல பசான்னமுதேப்படி ைத்துவம் எனவும் பிரமவாக்கியங்களால் கூறுவர். பிருைிவி முைல்
சிவ ைத்துவம் வதரயில் இருக்கும் ைத்துவங்கதள ஞானத்ைால் அேிந்து பரிசுத்ைஞ் பசய்ய தவண்டும்.
பிேகு பைிதனாரு மந்ைிரங்களால் பாஸ்மீ பைபூருவ மாயும் சதுர்த்ைியாந்ைமாயும் ஓங்காரத்துைன் நம
சப்ைத்தை இறுைியில் கூட்டி ஆகுைி பசய்யதவண்டும். அந்ைப் பைிதனாரு பபயர்களாவன ஓம் சிவதஜாைிஷ
நம; ஓம் பரமாத்மதந; விவடீகாய; க÷ஷாத்காயவியா பகாய விசுவைிைாய, கசதனாத்சுகாய,
தலாகத்ைிரயாயதலாக வியாபிதந தைவாய, விவித்யாய, பரப்பிரமதன ஆகியவற்தே யைாக்கிரமமாகவும்
விசுவரூபமாய பரமபுருஷாய சிவாய என்பனவற்தோடு கூட்டி ஓமம் பசய்து ைங்கள் ஸுத்ைிரத்ைிற் கூேிய
படி ஓமத்ைிற்குரிய பூர்வாங்கங்கதளயும் உத்ைிராங்கதளயும் முடித்து ஆஜ்யத்துைன் ஓமம் பசய்து, மிகுந்ை
அன்னத்தை பிரசாைமாக உட்பகாண்டு ஆசாரியருக்குத் ைக்ஷிதண பகாடுத்து, முன்பு பசய்ை ஓமத்துக்குச்
சாக்ஷி பூைராக இருந்ை பிரமதன உத்வாசனஞ் பசய்து, அன்ேிரதவக் கழித்து விடியற்காதலயில் எழுந்து
காதலக் கைதன முடித்து, அக்கினிக்கைதனச் பசய்து சமஞ்சந்து மநுதைைி என்னும் மந்ைிரங்கதள ஜபித்து
யாதை யக்தந என்னும் மந்ைிரத்தைக் கூேி அவ்வக்கினியால் ைன் வலக்கரத்தைச் சூதைற்ேி , அதைதய
மீ ண்டும் ைன் ஆன்மாவில் ஆதராபணஞ்பசய்து, சூரியனுக்குச் பசய்யதவண்டிய கைதன முடித்து
நைிக்கதரதய அதைந்து நாபியளவு ஜலத்ைில் இேங்கி, பிரஜாபத்கிதயஷ்டிதய முடித்து கிரகஸ்ைாசிரமத்தை
விட்டு சன்னியாசிரமத்துக்குப் தபாக தவண்டியைற்காக தவைங்களில் கூேியுள்ளபடி , காயத்ரி முைலிய
ைிவ்யமந்ைிரங்கதள ஓங்காரத்ைில் ஐக்கியஞ்பசய்து. அப்பிரணவத்தை உபதைசித்துக் பகாள்ள தவண்டும்.
அக்காயத்ரிதய வியாஹ்ருைிகளுைன் பாைம் பாைமாய் உச்சரித்து, அவளது பசாரூபமான பரதமஸ்வரியும்
சங்கரரின் பாைி உைதலப் பபற்ேவளும் ஐந்து முகங்கதளயுதையவளும் பைிதனந்து கண்களும்,
நவரத்ைினங்களாலும் சந்ைிர கதலகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ை பஞ்சமுடியும் சுத்ைஸ்படிக
சமானமானகாந்ைியும் வரைம், அபயம், அங்குசம், குேடு, கபாலம், பாசம், சங்கு, சக்கரம், பகதை, ைாமதர
முைலியன ஏந்ைிய பத்துக்கரங்களும் கங்தகயின் பவள்ளம் தபான்ே பவண்முத்து மாதலயில்
அலங்கரிக்கப்பட்ை கண்ைமும், இரத்ைின கங்கணங்களால் அலங்கரித்ைமணிக்கட்டுகளும் தமகதலணிந்ை
இதையும் ைண்தை சிலம்பு முைலியவற்ோல் அலங்கரித்ை பாைங்களும் பவண்பட்ைணிந்ை தமனியும்
பபற்று முனிவர், கந்ைர்வர், யக்ஷர், ைானவர், மானிைர் முைலிதயாரால் தசவிக்கப்பட்ைவளும் சர்வாத்ம
பசாரூபிணியும் மூவுலக வியாபிணியும் சிவபசாரூபிம் சைாசிவபத்ைினியும் அழகிய
அவயங்கதளயுதையவளுமாகத் ைியானிக்க தவண்டும்.
எவன் அந்ைச் சிவ பசாரூபிணியாகிய காயத்ைிரிதயக் கிரமமாக உபாசிக்கவில்தலதயா அவன் பிரமகற்ப
பரியந்ைம் ரவுரவாைி கிரஹத்தை அனுபவிப்பான். அக்காயத்ரி வியாஹ்ருைியினின்றுந் தைான்ேி அைிதலதய
லயமதைவான். அவ்வியாஹ்ருைி பிரணவத்ைில் தைான்ேி அைிதலதய லயமதையும் அந்ைப் பிரணவம்
எல்லாதவைங்களுக்கும், ஆைியானது அதுதவ சிவ வாசக சப்ைம் அச்சிவதம பிரணவம் அப்பிரணவதம சிவம்
வாச்சிய வாசக சப்ைங்களுள் சிேிதைனும் தபைமில்தல. ஆதகயால் அப்பர சிவதம ஏகாக்ஷரமாகிய பிரமம்
அதுதவ பரம்பரமான பபாருள். அதுதவ யாவற்றுக்கும் காரணம். அதுதவ அகண்ைாகாரமாயும் நிர்மலமாயும்
சர்வதைதஜா மயமாயும் நிஷ்கள நிரஞ்சன நிராமய, சச்சிைானந்ைமாயும் விளங்கும். அதைதய துேவிகள்
எல்தலாரும் மனமாகிய ைாமதரயின் மத்ைியில் பவகு காலம் ைியானித்து ஆனந்ைம் அதைந்து பிேவிதய
ஒழிக்கிோர்கள். இத்ைதகய வடித்பைடுத்ை காயத்ரியாகிய பிரணவத்தை அனுசந்ைானம் பசய்ய தவண்டும்.
அகம் ரக்ஷஸ்ய, எத்சந்ைஸாம் ரிஷபம், தகாபாயந்ைம் என்னும் மூன்றும் அதுவாக மந்ைிரங்களால்
ஈக்ஷணத்ைிரியங்களாகிய மண், பபண், பபான்னளவில் உள்ள ஆதசதய ஒழித்து, பிரணவத்தை
வியாஹ்ருைியுைன் ஜபித்து, ஓம் புவ ஸந்நிய ஸ்ைம்மயா! ஓம் சுவஸந்நியஸ்ைம் என்று சர்வ
மந்ைிரங்கதளயும் விட்டு, பிரணவத்தை மீ ண்டும் கூேி, வியாஹ்ருமயாைித்ைிரியங்கதளச் சமஷ்டியாக
உச்சரித்து சன்னியஸ்ைம் என்று பசால்ல தவண்டும். சைாசிவமூர்த்ைத்தை இையத்ைில் ைியானித்து

பிதரஷமந்ைிரத்தை ஜபித்துசர்வைான மனதுைன் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் என்னிைத்ைில் அபயம்
உண்ைாக்ககைவது சுவ அந்ைத்ைினால் ஜலத்தை எடுத்துக் கீ தழ விைவும். பிேகு காயத்ைிரிதய ஜபித்து,
ைன்தகயால் நான் பூண்டிருக்கும் பூணூதலயும் சிதகதயயும் எடுத்து வியாஹ்ருைிகளுைன் பிரணவத்தை
உச்சரித்து வன்னிஜாயாம் என்னும் மந்ைிரத்தை ஜபித்து சமுத்ைிரகச்சசுவா என்று ஜலத்துைன் விை
தவண்டும் ஜலத்தை பிரஷ மந்ைிரத்ைால் அபிமந்ைிரித்து மும்முதே ஆசமன ீயம் பசய்து அதரயில்
உடுத்ைிய ஆதை முைலானவற்தேக் கீ தழ தபாட்டு விை தவண்டும். இதவ முடிந்ை பிேகு வைக்கு

முகமாகதவனும் கிழக்கு முகமாகதவனும் ஏழடி நைக்க தவண்டும், அப்படி நைக்கும்தபாது, ஆசாரியர்
அணுகி, நைவாதை நைவாதை! என்று கூேித்ைடுத்து வியவகார நிமித்ைமாகக் தகாவணத்தையும்
ைண்ைத்தையும் பபற்றுக் பகாள்ள தவண்டியது எனக்கூறுவைற்கு இணங்கி, அவற்தே பபற்றுக் பகாண்டு
சூத்ைிரத்துைன் காவியாதைதயத் ைரிக்க தவண்டும் ஆசாரியர் சீைதனப் பார்த்து இந்ைிரஸ்ய வஜ்தராஸி
என்னும் மந்ைிரத்ைால் பகாடுத்ை ைண்ைத்தைப் பிரார்த்ைதனயுைன் வாங்கி அைதனத் ைனக்குச்சிதநகிைனாக
இருக்க தவண்டிக் பகாள்ள தவண்டும். ஆசாரியரது அண்தமயில் பசன்று சிவபாைாம் புயத்தைத்
ைியானித்து, அவதர மும்முதே சாஷ்ைாங்கமாக பணித்து அஞ்சலி பசய்ைவனாக அவரது பாைத்ைருதக
நிற்க தவண்டும். முன் பசய்ை விரஜா தஹாமத்ைின் பஸ்மத்தை ஆசாரியர் சீைனது தைகம் முழுவதும்
அக்னி நித்யாைி மந்ைிரத்ைாலும் ஈசானாைி மந்ைிரங்களாலும் தூளனஞ்பசய்து ைிரிபுண்ைரத்தை

ைிரியாயுஷ்ைிரியம்பகம் மந்ைிரங்களால் ைரிக்க தவண்டும். அவ்வாசாரியதர இையகமலத்ைில் பார்வைி
சகிைராய்ச் சைாசிவத்தைத்ைியானித்து சீ ைனது சிரசில் ைனது தகதய தவத்துச் சந்தைாஷமனதுைன் ருஷி
சஹிைமாய்ப்பிரணவத்தை அவனது வலது காைில் உபதைசிக்க தவண்டும். அப்பிரணவத்தை மூன்று
பிரகாரமாய் அைனர்த்ைத்தை உபதைசிக்க தவண்டும். அதுவும் ஷட்விைார்த்ைபரிஜ் ஞானத்துைன் பசால்ல
தவண்டும். இதவ முடிந்ை பிேகு சீைன் ஆசாரியதரப் பன்னிரண்டு முதேகள் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து
அவரது சுவாைீன மாகி எந்ைக் காலத்ைிலும் பக்ைியில்
ைவோமல் பணிவிதை பசய்து தவைாந்ைார்த்ைங்கதளயும் பிரணவ பசாரூபத்தையும் சிவஞானத்தையும்
பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும் என்று பிரார்த்ைதன பசய்யக் கைவன் விடியற் காலத்ைில் நீராடி குருதவ

வணங்கி அன்ேன்று பசய்ய தவண்டிய அனுஷ்ைானங்கதள அவரால் அேிந்து முதேப்படி முடித்து மூல
மந்ைிரத்தை ஒவ்பவாருதவதள பன்ன ீராயிரத்ைிற்கு குதேயாமல் ஜபம் பசய்ய தவண்டும். இத்ைதகய
ஜபத்தை முடித்து முற்கூேிய தகலாய பிரஸ்ைரம் என்னும் மண்ைலத்தைக் கிரமப்படி நியமித்துப் பூஜிக்கத்
துவங்க தவண்டும். நாள்தைாறும் ைவோமல் இந்ைப் பூதஜதயச் பசய்து வரதவண்டும். ஸ்படிகமயமான
இலிங்கத்தையும் பூசதன பசய்து வரதவண்டும். அப்படி பூதஜ பசய்ய யத்ைனிக்கும்தபாது குரு
சன்னிைானத்ைில் என் பிராணன் ஒழிந்ைாலும் சிரச்தசைம் அதையதநரிட்ைாலும் முக்கண் பபருமாதனப்
பூஜிக்காமல் ஆகாராைிகதள பசய்வைில்தல? என்று சத்ைியஞ் பசய்து, மஹாதைவரிைத்ைிதல
புனிைமனதுைனும் அத்யந்ைபக்ைியுைனும் பஞ்சாவரணக் கிரமத்துைன் பூஜிப்பானாக!
10. ஷட்விைார்த்ைம்
வாமதைவர் முருகப் பபருமாதன தநாக்கி பகவாதன! விதசஷ ஞான அமிர்ைவாரிதய! உம் அகண்ைமான
சிவசம்பத்தை அதைவைற்கு ஷட்விைார்த்ை பரிஞ்ஞானம் முக்கியமானது என்று ைிருவாய்
மலர்ந்ைருளின ீர்கள். அதை விளக்கி அந்ை அர்த்ைத்ைின் வழிதயயும் ஞானத்ைின் வழிதயயும்
அவ்வர்த்ைத்ைால் அேியக்கூடிய பபாருள் இன்னது என்பதையும் அதை அதைவைால் கூடும் பயன்
முைலியவற்தேயும் பசால்ல தவண்டும். இதை அேியாமல் பல சாஸ்ைிரங்களால் தமாகிக்கப்பட்டு
உழல்கிதேன். இதை விட்டுச் சிவ பாைமாகிய ைாமதரயிலிருந்து பபருகும் அமுைத்தை உண்டு இந்ை
அஞ்ஞானத்ைிலிருந்து நீங்கி, சிவானந்ைத்தை அனுபவிக்கத் ைாங்கள் கிருதபதயக் கருைிச் சரணதைந்தைன்!
என்ோர் அைற்கு தகயிதல ஞானசக்ைிதய ஏந்ைிய முருகப் பபருமான் கூறுகிோர். வாமதைவ முனிவதன!
பரதமசனுதைய பிரணவார்த்ை பசாரூபத்தையும் ஷட்விைார்த்ை பரிஞ்ஞானத்தையும் தகட்ை உனக்கு
அவற்தே விவரித்துக் கூறுகிதேன். முைலாவது மந்ைிரம், இரண்ைாவது யந்ைிரம், மூன்ோவதும் தைவதை
பபாருள், நான்காவது பிரபஞ்சம், ஐந்ைாவது குரு, ஆோவது சீைன் ஆகியவற்தேத்ைான் ஷட்விைார்த்ைம் என
வகுத்துள்ளனர். இந்ை ஆேில் முைலாவைாகிய மந்ைிர பசாரூபத்தைச் பசால்லுகிதேன். ஆைியக்ஷரமாகிய
அகாரமும் ஐந்ைாவைாகிய உகாரமும் பவர்த்ைத்துக்கு ஐந்ைாவைாகிய மகாரமும் ஆகிய இந்ை மூன்று

அக்ஷரங்கதள விந்து நாைங்களுைன் தசர்த்ைால் பிரணவமாகும். இதுதவ தவைத்ைிற்கு ஆைி என்றும்
சமஷ்டி என்றும் தவைாந்ைங்கள் கூறும் இைில் நாைம் என்பது சர்வ சமஷ்டி பசாரூபமாகும் இதுதவ
சிவபசாரூபமாகும். இரண்ைாவைான யந்ைிர கிரமத்தை பசால்லுகிதேன். இப்தபாது பசால்லப் தபாகும்
யந்ைிரத்தைதய சிவலிங்கமாகப் பாவிக்க தவண்டும். அந்ை யந்ைிரத்துக்கு கீ ழ் ஆைாரச் சக்ைிதய ஸ்ைாபித்து
அைன்தமல் பிரணவமயமான பீைத்தை நிர்மாணஞ் பசய்து அைற்குதமல் பிரைம சுவரமாகிய அகாரத்தையும்
பஞ்சமவர்ணமான உகாரத்தையும் அைன் சிரசில் மகாரத்தையும் அைன் சிரசில் விந்துதவயும் அைன்

சிரசில் நாைத்தையும் எழுைிச் சுற்ேிலும் பிரணவத்ைால் மைில்கள் உண்ைாக்கி அைற்கு நாைத்ைினால் வாயில்
உண்ைாக்க தவண்டும். மூன்ோவைாகிய பரமசிவனாதலதய பசால்லப்பட்ை தைவைார்த்ைத்தைச்
பசால்லுகிதேன்.
சத்தயாஜாைம் பிரபத்யாமி என்று ஆரம்பித்து சைாசிதவாம் என்னும் பஞ்சப் பிரம்ம மந்ைிரபரியந்ைம் பஞ்சப்
பிரம பசாரூபமாயும் பிரணவ பிரமரூபிணிகளாயும் தைவைாபசாரூபிகளாயும் தவைங்களின் சிவமூர்த்ை
தபைங்கதளப் பஞ்சப் பிரமங்கள் என்றும் முன்பு கூேியுள்ளபடி ஈசானாைி மகுைக்கிரமமாகவுள்ள சிவ
விக்கிரகத்தைப் பாவிக்க தவண்டும். அவ்தவந்து முகங்களும் சிருஷ்டியாைி பஞ்ச கிருத்ைியங்களுக்குக்
காரணமாக இருக்கிதேன். இவ்விைமான சைாசிவம் எழுந்ைருளியிருக்கும் பீைமானது பரமபைம் என்றும்

தயாகிகளாலும் யைிகளாலும் அதையத்ைக்கபைன்றும் அவதர உபாசிக்கின்ேவர்களுக்கும் பிரணவத்ைில்
பிரீைியுள்ளவர்களுக்கும் சிவ சாம்ராஜ்யத்தை இச்சித்ைவர்களும் உரியைாகவுள்ள ஸ்ைானமாகும். அந்ை
ஸ்ைானத்தை அதைந்து இச்சித்ை தபாகங்கதள அனுபவித்துப் பிரளயம் முடியும்வதர பிரமானந்ைத்துைன்
விதளயாடி மஹாபிரளய காலத்ைில் சிவ பசாரூபத்தை அதைகிோர்கள். தைப்பிரமதலாகயிைி என்னும்
தவைத்ைின் பபாருளின்படி சைா சிவத்ைின் ஐசுவரியத்தையும் அதைகிோர்கள். அவர்கதள சர்தவசுவரிய
சம்பன்னர்கள் என்று அைர்வசிதகாைபநிஷைங்கள் கூறுகின்ேன. அந்ை ஸ்ைானத்தை அதைந்ைவன் மீ ண்டும்
பிேப்பைில்தல என்று சாந்தைாக்தயாபநிஷைம் கூறும். அவ்விைதம தைத்ைிரீய சாதகயில் சமகமந்ைிரத்ைில்
பஞ்சப்பிரமஸ்ைானத்தைவிை அதையத்ைக்க ஸ்ைானம் தவேில்தல என்று கூேப்பட்டுள்ளது. அந்ைப் பஞ்சப்
பிரம்மத்ைினிைமிருந்தை நிவர்த்ைியாைி கதலகள் சூஷ்ம ரூபிகளாகத் தைான்ேின. அது ஐந்து வதகயாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்தவந்துள் ஒன்று புருஷன், சுதராத்ைிரம் வாணி சப்ைம் ஆகாயம் ஆகிய

இவ்தவந்ைாய் விரிந்து ஈசானப் பிரமத்ைினால் வியாபரிக்கப்பட்டு உள்ளது. இன்பனான்று பிரகிருைி
பைாக்கு, பாணி, பரிசம் வாயு ைற்புகுைப் பிரமத்ைினால் வியாபரிக்கப் பபற்றுள்ளது. மற்போன்று அகங்காரம்,
தநத்ைிரம், பாைம், ரூபம், அக்கினி அதகாரப் பிரமத்ைினால் வியாபரிக்கப் பபற்றுள்ளது. நான்காவது புத்ைி
நாக்கு பாயு ரசம் ஜலம் வாமதைவ பிரமத்ைினால் வியாபரிக்கப் பபற்றுள்ளது. ஐந்ைாவது மனம் முக்கு குேி
பரிமளம் பூமி சத்தயாஜாை பிரமத்ைினால் வியாபரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வதகயால் பிரபஞ்சம் பஞ்சப்
பிரமங்களாதலதய வியாபிக்கப் பபற்றுள்ளது. இயந்ைிர ரூபத்ைினாதலதய சிவவாசகமான பிரணவத்தை
உபதைசித்தைன் அச்சிவபபருமானாதலதய உபதைசிக்கப்பட்ைைாக இதைக் கருை தவண்டும்.
வாமதைவ முனிவதன! சைாசிவப் பிரமம் சமஷ்டி ரூபமாயும் ஆகாசாைிபைியாயும் பிரபுவாயும் ஆைியந்ை
சூனியராயும் உள்ள சைாசிவத்ைின் யஷ்டி ரூபத்தைச் பசால்லுகிதேன். மதகஸ்வரனும் உருத்ைிரனும்
விஷ்ணுவும் பிரமனும் அச்சைாசிவத்ைில் அம்சமாகத் தைான்றுகிோர்கள். அந்ை மதகசதன! இைது பாகத்ைில்
மாயசக்ைிதய ஏந்ைி அருவுருவாய் விளங்குகிோர் அந்ை மதகச ரூபம் நான்கு வதகயன. அதவ, ஈஸன்
விசுதவசன் பரதமஸன் சர்தவஸன் எனப்படும் அைில் உருத்ைிர மூர்த்ைிதபைம் ஒன்றும் ஜீவஸ்வரூபம்
என்றுமுள்ளன. இதுதவ ைிதராபவசக்கரம் எனப்படும் ஜீவஸ்வரூபங்கள் தபாகங்கதளக் கருமத்ைிற்கு ஈைாக
அனுபவித்து புண்ணிய பாவ அந்ைத்ைில் பரதமசானுக் கிரகத்ைால் ஜனனமதைகிோர்கள். இதுவதர
சர்தவசுவராைி தபைங்கதளக் கூேி வந்தைன். இதை ைிதராபாவசக்கரமாயும் சாந்ைிகளாமயமாயும் மதகசுவரர்
எழுந்ைருளியிருக்கப் பட்ைைாயும் உத்ைதமாத்ைமமாயும் உள்ளது. இந்ை ஸ்ைானத்தை அதநகர்

விரும்புகிோர்கள் தமற்கூேியபடிதய அம்மதகசுவரருதைய ஆயிரத்ைில் ஓரம் சத்ைில் உருத்ைிரமூர்த்ைி
அதகார முகமாயும் தைஜஸ்ைத்துவங்களுக்கு அைிபராயும் வாமபாகத்ைில் கவுரீ சத்ைியுைனும்
சர்வசம்மாரகாரகராயும் உைிப்பார் அவ்வுருத்ைிரமூர்த்ைியின் வியஷ்டி ரூபம் நான்கு வதகப்
தபைங்கதளயுதையது. அது சிவன். அரன், மிருைன், பவன் என்பன. இைதனச் சம்சார சக்கரம் என்பர். இந்ைச்
சம்சார சக்கரம் மூன்றுவதக அதவ நித்ைியம் தநமித்ைிகம், மஹாப்பிரளயம் என்பனவாம் நித்ைியம்
என்பது ஜீவ ஒடுக்கமும் தைமித்ைிகம் பிரமன் ஓடுக்கமும் ஆகும் மகாப்பிரளயம் பிரமம் பரப்பிரம்மத்ைில்

ஒடுங்கும் காலம் ஆகும். இவ்வாறு தவைங்கள் கூறுகின்ேன. இத்ைதகய ஜன்ம துக்கத்ைில் ஜீவராசிகள்
உழன்று ஆயாசமதைந்து ஆன்ம பசாரூபமேியாைவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் வருத்ைத்தைப்
தபாக்குவைற்காக அவரவர் விதனப்பயதன அனுசரித்து உருத்ைிரமூர்த்ைியினால் அழிக்கப்படுகிோர்கள்.
அந்ை அழித்ைல் (சம்ஹாரம்) மூவதகப்படும். அந்ைச் சங்கார காலத்ைிலும் ஆக்கல் முைலான
ஐந்பைாழில்கள் (சிருஷ்டியாைி பஞ்ச கிருத்ைியங்கள்) இல்லாமற்தபாவைில்தல. எவ்வாபேனில் பவாைி

தைவர்கள் அக்காலத்ைிலும் இருப்பைால் நுண்ணுருவாக (சூஷ்மரூபமாக) சிருஷ்டிபஞ்சகம் நதைபபறும். இது
வித்யா ரூபமாகவும்களாமயமாயும் நிராமயமாயும் உருத்ைிரன் எழுந்ைருளியிருப்பைாகவும் உள்ளது. இதை
அேிய விரும்புதவார் அவதர ஆராைித்து. உருத்ைிர சாதலாக்கிரமமாகச் சாயுஜ்யப் பைவிதயப் பபறுவார்கள்.
அந்ை ருத்ைிரமூர்த்ைியின் ஆயிரத்ைில் ஓரம்சமாக விஷ்ணுமூர்த்ைி உைிப்பார். அவர் வாமதைவ
சக்கரத்ைிலிருந்து தைான்ேி, ஜலைத்துவத்ைிற்கு நாயகனாகி இைது பாகத்ைில் இரமாசக்ைிதய ஏந்ைி
எல்லாவற்தேயும் காக்கவல்லவராகவும் மகாத்மாவாகவும் விளங்குவார். அவருதைய வியஷ்டிரூபத்தைக்
கிரமமாகச் பசால்லுகிதேன்.
வாசுதைவன், அனிருத்ைன், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன் என்ே நான்கு பபயர்களுைன் அந்ை மாலவன்

கூடியிருப்பர். இைதன ஸ்ைிைிச் சக்கரம் என்பார்கள் எல்லா உலகங்களுக்கும் நான்முகப் பிரமன் முைலான
சிருஷ்டிகர்த்ைர்களுக்கும் இரக்ஷகர்கள் சரீரம் எடுத்ைவர்கள் பசய்துள்ள புண்ணியபாவங்களுக்குத் ைக்க
பயன்கதள பகாடுப்பவர் இந்ை விஷ்ணுதவயாவர். இத்ைதகய காத்ைல் முதே இவருதையைாகும். இந்ைப்
பரிபாலனத்ைிலும் பஞ்சக்கிருத்ைியங்கள் நுட்பமாகதவ நதைபபறும். இைற்தக ஸ்ைிைிசக்கரபமன்றும் பிரம
பிரைிஷ்ைா ஸ்ைானம் என்றும் பரமபைம் என்றும் ஜனார்த்ைனர் வசிக்குமிைமாயும் விஷ்ணு
பக்ைியுதையவர்கள் அதையும் ஸ்ைானமாகவும் விஷ்ணு பக்ைர்கள் சாதலாக்கியக்கிரமத்ைினால்
முக்ைியதையத் ைக்கைாகவுள்ளது. இவரது ஆயிரத்ைில் ஓரம்சமாய் சத்தயாஜாை முகாத்மகராய்ப்
பிருத்வியாைி ைத்துவங்களுக்கு நாயகராகவும் ஜகத்ைிற்குப் பிரபுவாகவும் சிருஷ்டி கர்த்ைாவான பிைாமகன்
கதலமகதளாடு தைான்றுவார். அவருக்கு ஹிரண்யகர்ப்பன் விராட், புருஷன், காலன் என்று நால்வதகப்
பபயர்கள் உண்டு. இைற்கும் சிருஷ்டிசக்கரம் என்ே ஒரு பபயருண்டு. இந்ைப் பிரமனிைத்ைிலிருந்தை
ஸ்வாயம்பு முைலானமநுக்களும் ஜனகர் முைலான முனிவர்களும் தைான்றுவார்கள். பிரகிருைியில்
அைங்கியிருக்கும் ஜீவராசிகதள கர்மங்களுைன் பணிந்து புத்ைிர மித்ைிரர் முைலானவர்கதளாடு
சுகதுக்கங்கதள அனுபவிக்கச் பசய்வதை சிருஷ்டியாகும். இந்ைச் சிருஷ்டிக்காலத்ைிலும் பஞ்சக்
கிருத்ைியங்கள் உண்டு. இதுதவ சிருஷ்டி சக்கரம் நிவிர்த்ைி களாமயம், பிைாமகர் எழுந்ைருளியிருப்பதும்
பிரமதன அனுசந்ைிப்தபார் அதையத்ைக்கதும் சாதலாக்கியக்கிரமத்ைால் முக்ைிதயப் பயக்கத்ைக்கைாகவும்
உள்ளது.
இவ்விைமான நான்கு சக்கரங்களுக்கும் பிரணவதம காரணமாகவுள்ளது. இதைதய ஜகத்சக்கரபமன்றும்
சிருஷ்டி முைலான பஞ்ச வட்ைங்கதளாடு கூடியபைன்றும் தவைம் கூறுகிேது. இந்ைச்சக்ரம் சம்புவின்

சக்ைியால் சுழற்ேப் பபற்ேைாய்சிருஷ்டி முைலான பஞ்சகிருத்ைியங்கதளாடு கூடியிருப்பைால் பஞ்சாரம்
என்றும் குயவனின் சக்கரம் நிற்காமல் சுழல்வது தபால சிருஷ்டி ஸ்ைிைி ஓய்வின்ேி நைப்பைால்
காலச்சக்கரம் என்றும் வழங்கப்பபறுகிேது. சம்புவின் தைஜசினாலும் சக்ைிகாரியத்ைினாலும் இச்சக்கரம்
சுழன்றும் ஹிரண்ய தஜாைிஸ் என்ே பபயருைன் விளங்குகிேது. அச்தசாைியானது ஜலத்ைினாலும் அது
அக்கினியினாலும் அது காற்ேினாலும் அது ஆகாயத்ைினாலும் அவ்வாகாயம் அகங்காரைிகளாலும்
அவ்வகங்காரம் மகத்ைாலும் ஆகிய ஆவரணங்களால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளன தமற்பசான்ன சக்கரத்ைிலும்
ஜலம் பைின்மைங்கு அைிகமாம் இம்முதேதய ஏழு ஆவரணங்களும் பப்பத்து அைிகப்பட்ைைாக இருக்கும்
இவ்வார்த்ைத்தை ஹிரண்யதஜாைி ஹிரலிதஸயமத்ய என்று தவைம் கூறும் சர்வ வியாபியான
பரதமஸ்வரதன ஜலநடுவில் இருப்பைாக எவ்வாறு பகாள்ளலாம் என்ோல் ஸத்தயாஜாை மூர்த்ைியின்
அதநகாம்சத்ைில் ஓர் அம்சம் ஹிரண்ய கர்ப்பனாக இருத்ைலின் அவ்வாறு இருக்கக் கூடும். இவ்வாறு
அருளல் (அனுக்கிரஹம்) மதேத்ைல் (ைிதராபவம்) அழித்ைல்(சங்காரம்) காத்ைல்( ஸ்ைிைி)
பதைத்ைல்(சிருஷ்டி) ஆகிய ஐந்பைாழில்கதள (பஞ்சக்கிருத்ைியங்கள்) ைம் சக்ைியுைன் கூடி லீதலயாகச்
சிவபபருமான் இதைவிைாமல் பசய்கிோர் வாமதைவதன! அைிகமாகக் கூறுவைில் என்ன பயன்? சாரத்தை
மட்டுதம பசால்லுகிதேன். பஞ்சப் பிரமஸ்வரூபிபயன்றும் சர்வ சக்ைியுைன் கூடியவர் என்று அேிவாயாக.

தநமிசாரணிய வாசிகதள! ஆைிகுருவான ஸ்ரீ சுப்பிரமணியரால் உபதைசிக்கப்பட்ை தவை உட்பபாருதள
அேிந்து பரதமஸரின் வாக்கியங்களுள் ைமக்குத் பைரியாைவற்தே வாமதைவ முனிவர் தகட்கிோர். ஞான
சக்ைிதயத் ைரித்ை பரமானுக்கிரகரான சுப்பிரமணியதர! ைாங்கள் கூேியவற்ோல் என் சந்தைகம் ஒழிந்ைது.
சைாசிவப் பிரமம் முைல் கிருமிவதரயிலுமுள்ள ஜீவராசிகளின் நிதலதய நான் அேிந்து பகாண்தைன்.
எல்லா ஆண் பபண் உருவமாகக் காணப்படுகிே ஜகத்ைிற்கும் ஆைிகாரணம் பபண் உருவமா? அல்லது ஆண்
உருவமா? அல்லது அலியா(நபும்சகமா)? இம்மூவதகயில் எது உத்ைமமானது? இந்ை மூவதக உருவன்ேி
தவறு ஏதைனும் உண்ைா? இந்ை விஷயத்தைப் பற்ேி அைிகமாக தயாசதன பசய்தும் ஒன்றும்
தைான்ேவில்தல. பண்டிைர்கள் சாஸ்ைிரங்களால் தமாகிக்கப்பட்டுச் சிருஷ்டிகதளப் பலவிைமாகச்
பசால்லுகிதேன். அவ்விை ஜகத்துக்கும் ஸ்ைிரீ புருஷரூபமான சைாசிவமும் ஒதர பசாரூபம் ைான் என்பைன்
உண்தம எனக்கு விளங்கவில்தல. ஆதகயால் இவற்ேின் சித்ைாந்ைத்தை விரித்துச் பசால்ல தவண்டும்!
என்று வாமதைவ முனிவர் தகட்டுக் பகாண்ைார். அவதர தநாக்கி சுப்பிரமணியர் மலர்ந்ை முகாரத்ைாமதர
இந்ை இரகசியார்த்ைத்தை விவரிக்கலானார். நீர் இப்தபாது என்னிைம் தகட்ை விஷயத்தை நான் முன்பு என்
அன்தனயாரிைம் அமுைம் உண்ணும்தபாது தகட்டிருக்கிதேன். அதைதய இப்தபாது நான் உமக்குச்
பசால்லுகிதேன். இந்ை ஜகத்ைிற்குக் காரணப் பபாருதள அதநகர் அதநகவிைமாகக் கூேி வாைாடுகிோர்கள்.
உன்னால் உபதைசமதைந்ை சீ ைரில் உமக்குச் சமானமானவர் இல்தல. கபிலர் உண்டு பண்ணிய

சாஸ்ைிரங்களில் இன்னமும் பலர் உழல்கின்ேனர். இன்னுஞ் சிலர் நந்ைி, ைைீசி, கவுைமர் முைலிதயாரில்
சாபங்களால் சிவநிந்தை புரிந்து, அஞ்ஞானத்ைில் அகப்பட்டு அவலமுறுகிோர்கள். அவருள் அதநகர்
நிரீசுவரவாைிகள் அவர்களின் வார்த்தைதய ஒருவரும் தகட்கலாகாது. தகவல அநுமானப்
பிரமாணங்களுைன் கூடிய பரதமஸ்வரதன இல்தல என்று வாைாடுவார்கள் பிரத்யக்ஷப் பிரபஞ்சத்தைப்
பபாய்பயன்று பசால்லி அப்பிரத்யட்சமான பரதமஸன் எப்படி இருக்கக்கூடும் என்பார்கள். அத்ைதகயவர்கள்
நாஸ்ைிகரும் பரதலாகத்தை நம்பாைவரும் சிவபக்ைி அடியார்பக்ைி குரு விசுவாசம் இல்லாைவரும்
ஆவார்கள். அவர்களுைன் கூடுைலும் பகாடியைாகும் உதரயாடுவதும் அணுகுவதும் அைனினும் பகாடியது.
ஆதகயால் பரதமஸனாகவும் பரமாத்மாவாகவும் நிர்க்குணநிராமய, நிரஞ்சன, நிராைாரமாயும் உள்ள எங்கும்
நிதேந்து எக்காலத்ைிலும் அழிவற்ே சின்மயானந்ை, பிரமமான சைா சிவப்பிரமதம அேியத்ைக்கது. அதுதவ

உண்தம என்று பல முதேகள் என்வலது கரத்தை உயர்த்ைிக் கூறுதவன். வாமதைவ முனிவதன! எல்லாப்
பிரபஞ்சமும் ஆண் பபண் உருவமாகதவ காணப்படுகின்ேன. அப்பிரபஞ்சத்ைில் ஷட்தகாசமயமான
பிண்ைங்கதள உண்ைாகின்ேன. ஆண் பபண் உேவின்ேி ஷட்தகாசமயமான தைகம் ஒரு தபாதும்
உண்ைாகாது. அப்பிண்ைம் ைாய் ைந்தையரின் சங்கமங்களால் தைான்றுகின்ேன. இவ்விைமாகதவ, உைல்கள்
அதனத்தும் ைந்தையின் அம்சத்ைால் தைால், மாமிசம், உைிரம் முைலியனவும் ைாயின் அம்சத்ைால் எலும்பு,
நரம்பு, பகாழுப்பு ஆக ஷட்தகாசங்கள் கூடிய தைகம் ஆகும், ஆதகயால் எப்தபாதும் அழிவற்ே
பரமாத்மாவாய் சர்வாத்ம பசாரூபியாக இருக்கும் பரதமஸ்வரனிைம் ஸ்ைிரீபுருஷ பாவம் இருப்பைாகப்
பண்டிைர்கள் கூறுவார்கள். உபநிஷைங்கள் அந்ைப் பபாருள் சச்சிைானந்ை பசாரூபம் என்றும் நிர்க்குணப்

பிரமம் என்றும் நாமரூபமற்ேது என்றும் பசால்லுகின்ேன. அவ்விைமான பிரமத்ைில் ஸ்ைிரீ புருஷரூபம்
எப்படிக் கற்பிக்கலாம் என்ோல் அதையும் விவரிக்கிதேன். அசத்தை நிவர்த்ைிப்பைால் சத்து உண்ைாகும்.
அஞ்ஞானத்தைப் தபாக்குவைால் ஞானம் உண்ைாகும். இதுதவ சித்து எனப்படும். அந்ைச் சித்துச் சத்ைமானது
மூன்று இலிங்கத்ைிலும் விரவியிருப்பைால் அதை ஆண் உரு(புருஷரூபம்) என்றும் சித்பைன்பது
பிரகாசமுண்ைாவைற்குக் காரணமாயிருத்ைலால் பபண்ணுரு(ஸ்ைிரீ ரூபம்) என்றும் கூேப்படும். அந்ைப்
பிரகாச மயமானசித்தும் அழிவற்ே ஆனந்ைமயமான சத்தும் ஒன்று தசர்வைால், உலகத்தைாற்ேத்ைிற்கு
காரணம் ஆகின்ேன. சத்து சுத்ைமான பிரமத்தைதய புருஷன் என்றும் விவகரிப்பார்கள். சித்துச்
சத்ைத்தைதய ஸ்ைிரீ என்பார்கள். எப்தபாதும் பிரகாசமாக இருந்ைாலும் விளக்கிற்கு பநய், ைிரி
முைலியவற்ேின் தைாஷத்ைால் பங்கம் தநர்வதுதபால சத்து பைார்த்ைத்தைாடு சித்துப் பைார்த்ைம் கூடுவைால்
ஜகம் தைான்றும். அக்கினி எல்லாவற்தேயும் பரிசுத்ைம் பசய்வைாக இருப்பினும் அது சுடுகாட்டில்

இருக்கும்தபாது ைனித்து ஓர் கருநிேமும் மற்ேவர் அணுகக் கூைாைைாகவும் இருப்பது தபாலப் பிரமம்
எப்தபாதும் சுயம்பிரகாசமாக இருந்ைாலும் சித்து தசர்வைால் அழியுங் பிரபஞ்சமாகும். இவ்விை சக்ைி
ஜீவாத்மாதவ அதைந்து எல்லா ஜகத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும், எல்லாக் காலத்ைிலும் சக்ைி சம்பந்ைமின்ேி
ஒன்றும் அதசயாது, சக்ைி சம்பந்ைத்ைினாதலதய உலகத்ைிற்பலவான் என்றும் சத்ைியவான் என்றும்
பசால்லுகிோர்கள்.

வாமதைவதர! பரமாத்மாவிைத்ைில் சிவ ைத்துவம், சக்ைி ைத்துவம் ஆகிய இரண்டும் இருக்கின்ேன. இந்ைச்
சிவ சக்ைிகளுதைய கலப்பால் உண்ைாவதை ஆனந்ைம் என்று பசால்லப்படுகிேது. அதைதய சச்சிைானந்ைம்
என்பதும் உண்டு. அதைப் பற்ேி முனிவர்கள் எல்தலாரும் பாவத்தைப் தபாக்கி அழிவற்று இருக்கும்
பரப்பிரமத்ைினிைத்ைில் அைக்கக்கூைாை மனதைச் சமாைியிலிருத்ைி அநாமயமாயும் ஆைியந்ை சூணியமாயும்
அகண்ைமாயும் எண்ணற்ேைாயும் இருக்கும் ஆனந்ைத்தை அனுபவிக்கிோர்கள். சிவ சக்ைிகதளதய

சர்வாத்மா என்றும் சத்ைியம் என்றும் ஞானம் என்றும் நித்ைியசுத்ை பசாரூபம் என்றும் உபநிஷைங்கள்
கூறும். அகண்ைமாய் ஒன்ேிலும் அைங்குைல் இன்ேி எல்லாவற்ேிருக்கும் பபரிைாயுள்ளைால் பிரமம்,
என்னும் பபயதராடு பிரமணத்துவம் பிரகத்துவம் இரண்டும் சத்துப் பைார்த்ைத்ைிதலதய
அைங்கியிருக்கின்ேன. நித்ைிய சுத்ைராக இருப்பைால் பிரகத் என்றும் சர்வ வியாபியாக இருப்பைால் பஞ்சப்
பிரம பசாரூபி என்றும் அப்பஞ்சப் பிரமத்ைினிைத்தை இந்ைப் பிரபஞ்சமானது தைான்றுவது என்றும்
அைனாதலதய பிரமம் என்றும் விவகரிக்கிோர்கள். ஸகாரம் சிவாத்மகமாகவும் ஹகாரம்
சத்ைியாத்மகமாகவும் இருப்பைால், இதுதவ மஹா மந்ைிரமாகவும் தயாகியர் உச்சரிக்கும்
மூலமந்ைிரமாகவும் இருக்கிேது. குருவின் உபதைச காலத்ைில் சத்ைியாத்மகமான மந்ைிரத்தை
உச்சரிக்கிோர்கள். இதைதய பசுவான ஜீவன் உச்சரித்துப் பிேவிப் பபருங்கைதலத் ைாண்ை தவண்டும்
சத்ைியாத்மகமான சிவஞானம் வந்ைால் அவதன சிவசாரூபத்தை அதைகிோன். பிரம வாக்கியத்ைில்
சாஸ்ைிர ஞானதம பிரமம் என்று சுருைி கூறும் சாஸ்ைிர ஞானதம தசைன்னியம் அந்ைச் தசைன்
அதனத்ைிலும் இருக்குஞ் தசைன்னியம் எங்கும் ஞானாசிரியாத்மகமாகவும் சுைந்ைிரமாகவும் இருக்கும்
சுபாவதம ஆன்மா என்று சிவசூத்ைிரம் பசால்லும் இவ்விைமாகப் பிரமாத்மக பசாரூபத்தை இதுவதர
விவரித்தைன். இனி ஜீவ பசாரூபத்தை விளக்குகிதேன்.
சிவ சூத்ைிரத்ைில் ஞானம் என்பது ஒன்று உண்டு. அந்ை ஞானம் ஜீவர்களுக்குக் பகாஞ்சமாகக்
கிதைத்ைிருக்கும் அேிவாற்ேல் (ஞானசக்ைி) என்றும் பசயலாற்ேல் (கிரியாசக்ைி) என்றும் பிரமத்ைினிைம்
இரண்டு உண்டு அச்சக்ைிகள் சிருஷ்டிக்குக் காரணமாக இருக்கும் அந்ைச் சக்ைிகதளதய சுதவைாசுவைர
உபநிஷைம் பராசக்ைி என்று கூறும் பரதமஸ்வரனுக்கு ஞானம் கிரிதய, இச்தச, (அேிவு, பசயல், விதழவு)

என்று மூன்று கண்களுண்டு அக்கண்கதள இந்ைிரியத் துவார தகாசரமாகச் சீவன் மனத்ைில் ைியானித்துச்
சத்ைாய் அேிகிோன். ஆதகயால் ஆன் மாவிைத்ைிருந்தை இச்பசாரூபம் காணப்படும். வாமதைவதர பிரபஞ்ச
பசாரூபமான பிரணாவர்த்ைத்தைக் கூறுகிதேன். ஓம் இைி என்ே வாக்கியதம பிரமம் என்று தைத்ரீய
உபநிஷைம் கூறும் பிரணவத்ைிலிருந்தை பிரபஞ்சம் தைான்ேியபைன்று அவ்வுப நிஷைம் தமலுங்கூறும்.
அவ்வுபநிஷைத்ைின் ைாத்பரியத்தைக் கூேின் சிவ சக்ைியின் சம்தயாகதம பரமாத்மாபவன்று நிச்சயமாகும்.
அந்ைப் பரமாத்மாவிைமிருந்து ஆகாயமும் அைிலிருந்து அக்கினியும் அைினின்று ஜலமும் அைினின்று
பிருைிவியும் தைான்றும் மாதயதய பிரகிருைியும் அப்பிரகிருைியுைன் கூடியவதர மதகசுவரர் என்று எல்லா
சாஸ்ைிரங்களும் கூறும். அந்ைப் பரப்பிரமத்தை யைிஷ்டித்ை சக்ைிதய பராசக்ைி என்று விவரிக்கிோர்கள்.
அப்பராசக்ைியினின்று சிவசக்ைி யுைித்ைாள் அவளிைமிருந்து, ஆனந்ைசக்ைியும் அவளிைமிருந்து இச்சா
சக்ைியும் (விதழவாற்ேலும்) அவளிைமிருந்து ஞானசக்ைியும் (அேிவாற்ேலும்) அவளிைமிருந்து

கிரியாசக்ைியும் (பசயலாற்ேலும்)ஆக ஐந்து விை சக்ைிகள் உைிப்பார்கள். இவரிைமிருந்து நிவர்த்ைி முைலான
கதலகள் உைிக்கும் சித்து ஆனந்ைம் என்பவற்ேிைமிருந்து நாை விந்துக்கள் தைான்றும் இச்சா
சக்ைியினின்றும் மகாரமும் ஞானசக்ைியினின்று உகாரமும் கிரியா சக்ைியினின்று மகாரமும்
ஞானசித்ைியினின்று உகாரமும் கிரியா சக்ைியினின்று ஹகாரமும் உண்ைாயின. சிவபிரானிைமிருந்து
ஈசானரும் (இயக்கமும்) அவரிைமிருந்து ைற்புருைரும்(ஆட்சியும்) அவரிைமிருந்து அதகாரரும் (நடுக்கமும்)
அவரிைமிருந்து வாமதைவரும் (விளக்கமும்) அவரிைமிருந்து சத்ைிதயாஜாைரும் (தைான்றுவித்ைலும்)
தைான்ேினர் பஞ்ச பிரம்மர்களிைமிருந்தை அகாராைி மாத்ரு கணங்களும் அவற்ேினிைமிருந்து
முப்பத்பைட்டுக் கதலகளும் தைான்றும் ஈசானரிைமிருந்து சாந்ைியும் ைற்புருஷரிைமிருந்து சாந்ைி கதலயும்
அதகாரரிைமிருந்து வித்யாகதலயுங் யாைிைகதலயும் வாமதைவரிைமிருந்து பிரைிஷ்ைா கதலயும்

சத்தயாஜா ைரிைமிருந்து நிவர்த்ைிக் கதலயும் தைான்றும் ஈசானமும் சித்சக்ைியும் தசர்வைால் அருளல்
முைலான ஐந்பைாழில்களும் அவரிைமிருந்தை கலாவருண பசாரூபமான பூைங்களும் உைிக்கும் அந்ை
ஐம்பூைங்கதள ஈசசிற்சக்ைி பசாரூபம் என்று கூறுவார்கள். அவற்ேின் குணங்களாவன ஆகாயமானது
சத்ைத்தைதய குணமாகவும் வாயு(காற்ோனது) சப்ை ஸ்பரிசங்கதளதய குணமாகவும் அக்கினி
(பநருப்பானது) சப்ை ஸ்பரிச ரூபங்கதளதய குணமாகவும் ஜலம்(நீரானது) சப்ை ஸ்பரிச ரூப ரசங்கதளதய

குணமாகவும் பிருைிவி( நிலமானது) சப்ை ஸ்பரிச ரூப ரச கந்ைங்கதளதய குணமாகவுதையன
இவ்விைமாகதவ பிரபஞ்சம் காணப்படும் சர்வ சமஷ்டியாய் எங்கும் வியாபித்ைிருக்கும் விராட்தை
பிரமாண்ைம் என்று கூேப்படும்.
பிருத்வி ைத்துவம் முைல் சிவ ைத்துவம் வதரயிலும் பரதமஸ்வரனிைத்ைில் ஒடுங்கும் ஜீவரூபத்ைில்
விராட் ஒடுங்கும் மீ ண்டும் சக்ைியுைன் சிருஷ்டிக்கு ஆரம்பித்ைலால் சக்ைி மூலமாக தமற்பசான்ன

ைத்துவங்களும் ஸ்தூலசூக்ஷ்மரூபமான பிரபஞ்சங்களும் தைான்றும். பிரளயம் வதர ஜீவித்ைிருக்கும்
மதகசன்ைன் இச்தசயால் ஜகத்தைச் சிருஷ்டிக்க தவண்டும் என்று எண்ணங்பகாண்ைால் அதைதய சிவ
ைத்துவம் எனவும் இச்சா சக்ைி ைத்துவம் என்றும் பகாள்ளப்படும், ஞானசக்ைியும் கிரியா சக்ைியுங் கூடினால்
அைில் ஞானம் அைிகமிருந்ைால் சைாசிவ ைத்துவம் என்றும் ஞானத்தை விைக் கிரிதய அைிகரித்ைிருந்ைால்
மதகஸ்வரத் ைத்துவம் என்றும் அேிவாயாக. ஞானக்கிரியா சக்ைிக்குச் சமானமாகவும்
சுத்ைவித்யாத்துமகமாகவும் ைன் அங்கரூபங்களின் அவயவங்களினின்றும் தைான்ேிய பூைங்களுக்குத் ைன்
சுத்ை பசாரூபத்தை மாயா ைத்துவத்ைால் மதேத்து அம்மாதயயினால் ஜகத் உண்ைாவதை
மற்தேதயாருக்குத் பைரிவிக்காது. உண்தமயாகிய ைனது பரம ஐஸ்வரியரூபத்தையும் அந்ை

மாதயயினாதலதய மதேத்தும் விளங்குபவதரதய புருஷன் என்றும் தவைங்கூறும் சமுசாரர்களாக
இருக்கும் ஜீவர்கள், ஈஸ்வரதனச் சமுசாரிபயன்று அவரது மாதயயினாதலதய தமாகித்து, அவரினும் ஜைத்
தவறு என்றும் ைாங்கள் தவறு என்றும் ஆன்மா தவறு என்றும் பிரதமயதைகிோர்கள் அவரது மாதயதய
அேிந்து சிவத்ைிற்கும் பிரபஞ்சத்ைிற்கும் தபைமில்தல என்று அேிந்ை பிேகு ஒருதபாதும் அேியாதம
(அஞ்ஞானம்) அணுகுவைில்தல. இந்ைிரஜாலத்தைக் காண்பவர் பிரதமயதைந்தும் காட்டுதவார்
பிரதமயதையாதும் இருப்பார்கள். அதுதபாலதவ தயாகியர் பிரதமயதையார் இவ்விைமாய்க் குருவாற்
சிவபசாரூபத்தை அேிந்ைவன் குருதவஞான பசாரூபியாகப் பாவித்துத்ைான் சிவபசாரூபியாகின்ோன்.
அந்ைச் சிவத்ைிற்கு சர்வகர்த்துரு பசாரூபிணி, சர்வகஞ்ஞத்வ பசாரூபிணி பூரணத்துவ பசாரூபிணி,
நித்ைியத்துவ பசாரூபிணி வியாப பசாரூபிணி என ஐந்து சக்ைிகள் இருக்கிோர்கள். அவர்களது
சக்ைியினாதலதய சூரியர்கள் பிரகாசிக்கிோர்கள். கதல வித்தை, இராகம், காலம், நியைி, என்னும் ைத்துவப்
பஞ்சகரூபங்கள் கதல என்று பசால்லப்படும். அைில் கதல என்பது சிேிது ைத்துவமேியச்

சாத்ைியமாகவுள்ளது. வித்தை முன்தனயதைவிைக் பகாஞ்சமைிகம் அேியச் சாைகமாகவுள்ளது. இராகம்
என்பது விஷயங்களில் ஆதசதய உண்டு பசய்யத் ைக்கது காலம் என்பது பாவா பாவங்கதளயும்
கணிைங்கதளயும் காண்பிக்கும். நியைி என்பது இதைச் பசய்யலாம் இதைச் பசய்யக்கூைாது என்ே
ைீர்மானத்தை விதளப்பது இவ்தவந்துதம பரதமசனது பசாரூபத்தை பவளிப்படுத்ைாமல் மதேப்பைால்
பஞ்சகஞ்கம் (சட்தை) எனப்பபயர் பபற்ேன. இவ்வாறு கூேிவந்ை சுப்பிரமணியதர தநாக்கி வாம தைவர்
நியைிக்குக் கீ ழ் பிரகிருைி என்றும் அைற்குதமல் புருஷன் என்று ைங்களால் முன்பு கூேியது என் நிதனவில்
இருக்கிேது. இப்தபாது மாதயயால் அது மதேக்கப்படுகிேது என்றும் அம்மாதயக்குக் கீ தழ இருக்கிேது
என்றும் ைிருவாய் மலர்ந்து கூேின ீர்கள். இதை விளக்கியருள தவண்டும் என்று தகட்ைார்
முருகப்பபருமான் கூேலானார்.

வாமதைவா! அதை நான் மீ ண்டும் பசால்கிதேன். சர்வ கர்த்ைாவான பரதமஸ்வரதன ைன்னுதைய
மாதயயினால் ைன் உருவத்தை மதேக்கிேவர் தபாலக் காணப்படுகிோர் அவர் கலாபஞ்சகங்களால்
பிரகிருைியின் தபரிலிருந்து புருஷனாகி அைன் குணங்கதள அனுபவிக்கிோர். அவரது சமஷ்டிரூபம்
சத்வாைி குண வயப்பட்ைது. அைற்குப் பிரகிருைி ைத்துவம் என்றும் பபயருண்டு. அைனிைமிருந்தை சத்துவம்
ராஜஸம், ைாமசம் என்னும் குணங்கள் உண்ைாகின்ேன. அக்குணங்களிைமாக வஸ்து நிச்சயம் பசய்யும்
புத்ைி உண்ைாகும். அப்புத்ைியினிைமிருந்து அகங்காரம் தைான்றும். அவ்வகங்காரம் மூன்று வதகப்படும்.
அதவ ஜீவன சாைகம் தவகம், கர்வம் அக்குணங்களால் உண்ைான சத்துவம் முைலானதவ மீ ண்டும்
மூவதகயாகப் பிரிந்து தைஜஸினின்று தைான்ேிய அகங்காரத்ைினிைமாக மனம் புத்ைி இந்ைிரியங்கள்

முைலானதவ தைான்றும் மனம் சங்கற்பம் விகற்பம் என்பைற்கு உள்ளாவது புத்ைியால் அேியத்ைக்க
இந்ைிரியம் பத்து வதகயாகும். அதவ பசவி (சுதராத்ைிரம்) பமய்(பைாக்கு) கண்(சட்சு) வாய்(சிங்குதவ)
மூக்கு(ஆக்கிராணம்) ஓதச(சப்ைம்) ஊரு(ஸ்பரிசம்) ஒளி(ரூபம்) சுதவ(ரசம்) நாற்ேம்(கந்ைம்) ஆகியன
புத்ைிக்குக் தகாசரம், விகாரத்ைினால் உண்ைான கர்தமந்ைிரியங்கள் வாய், கால், தக, மலவாய், கருவாய்,
(வாக்கு) பாைம், பாணி, பாயு, (உபஸ்ைம்) ஆகும். இதவ சூக்ஷ்ம ரூபத்ைால் விளங்கும் தமற்கூேிய

இந்ைிரியங்களிலிருந்தை ஆகாயம், வாயு, அக்கினி, ஜலம், பூமி தகாசாரமாகும்! என்று முருகப்பபருமான்
கூேினார். அவதர தநாக்கி வாமதைவர் தகட்கலானார். ஷண்முகா! இதுவதர பூைசிருஷ்டி வதகதயத்
ைங்களிைமிருந்து தகட்டு அேிந்தைன். முன்பு பூைசிருஷ்டிதயப் பற்ேிக் கூேியைற்கும் இப்தபாது
கதலகளினின்றும் சிருஷ்டியாகிேது என்று கூேியைற்கும் முரணதைகின்ேதை. இப்தபாது இதை இவ்வாறு
ஏன் கூேதவண்டும்? அதை விளக்கியருள தவண்டும். ஆன்மைத்துவம் மகாரத்ைினின்றும் வித்ைியா ைத்துவம்
உகாரத்ைினின்றும் சிவ ைத்துவம் அகாரத்ைினின்றும் விந்துநாைங்கள் சர்வ ைத்துவங்களினின்றும் தைான்றும்
தமற்கூேிய ஐந்பைழுத்துக்களிலிருந்தை பிரம, விஷ்ணு, உருத்ைிர, மதகசுவர், சைாசிவர் தைான்றுகிோர்கள்.
என்றும் அவர்கள் அம்சங்களில் ஒவ்பவாரு பாகத்ைிலிருந்து மற்தேதயார் தைான்றுகிோர்கள் என்றும்
ைாங்கள் கூேியது சந்தைகமாக இருப்பைால் அதையும் விளக்கியருள தவண்டுகிதேன் ! என்று வாமதைவர்
வினவதவ அைற்கு ைிருமுருகன் விளக்கத் துவங்கினார்.
வாமதைவ முனிவதன! பஞ்சபூைாத்மகமான பிரபஞ்சம் கதலகளினிைமாக உண்ைாவது என்று பசால்வது.
பிரபஞ்சம் பருஉைல் நுண்ணுைல்களால் (ஸ்தூல சூக்ஷ்மங்களால்) இருவதகயாகும். அந்ை ஐம்பூைங்கள்
பசுபைியின் சரீரமாகும். சிவ ைத்துவம் முைல் பிருைிவி ைத்துவம்வதர சிவசக்ைி சம்தயாகத்ைால்

ைத்துவந்தைான்றும்தபாது, அவற்ேிலிருந்தை பிரபஞ்சம் தைான்றும். ைத்துவங்களின் பாகுபாதை கதலகள்
எனப்படும் அக்கதலகளின் பகுைியும் பஞ்ச பூைங்களும் ஐக்யமாவைால் ஸ்தூலசூக்ஷ்ம தபைமாவதைப்
பிரமஞானிகள் அேிகிோர்கள். ஸ்தூலசூக்ஷ்மாத்மகமான பிரபஞ்சத்ைில் சந்ைிரன் சூரியன் முைலான
நவக்கிரகங்களும் அசுவினி முைலான நட்சத்ைிரங்களும் பிரம விஷ்ணு மதகசாைிதைவர்களும் இந்ைிரன்
முைலான அஷ்ைைிக்குப் பாலகர்களும் மற்தேய தைவகணங்களும் பிதுர்த் தைவதைகளும் அசுரர்களும்
இராக்ஷசமானுைர்களும் பசு, பக்ஷி புழு, பாம்பு முைலிய தபைங்களுள்ள சங்கமப் பிராணிகளும் மரம், பசடி,
பகாடி, புைிர் மதல ஓஷைிகள், அஷ்ை குலாசலங்கள், கங்தக முைலான மஹாநைிகள் ஏழு கைல்கள் மற்றும்
புலப்படும் எல்லாப் பபாருள்களும் உற்பத்ைியாகின்ேன. ஆண் பபண் வடிவான சிவ சக்ைிகளின்
சம்தயாகத்ைினால் ஏற்பட்டு விளங்கும் ஞானியருள் உயர்ந்ைவனான உன்தனப் தபான்ே ஞானியர்கள்
பிரபஞ்சதமபிரமமும் பிரமதம பிரபஞ்சமாக இருப்பைால் அவ்வாதே உபாசிப்பார்களாக வாமதைவதன!

ஸர்தவாதவ ருத்ைிர என்னும் தைத்ரீய உபநிஷைம் இவ்வாறு கூறும். இைனால் பிரபஞ்சாத்மகமாகதவ
சைாசிவர் விளங்குகிோர். முப்பத்பைட்டுக் கதலகளின் கிரமங்கதளச் சந்தைகமேத்பைரிந்து பகாண்ைவதன!
ஸைாசிதவாஹம் என்னும் ஞானத்துைன் பிரபஞ்ச தைவ ையாந்ைிர மந்ைிராத்மா! என்னும் ஞானமும்
உதையவனாவான். அவதன குரு அத்ைதகய குருவின் ைதயயால் எல்லாப் பந்ைங்களும் அறுபடும். அந்ைக்
குருவின் ைிருவடித் ைாமதரயில் மிகுந்ை அவாதவாடு பணிவிதைபசய்து அவதரதய சிவமாகப் பாவித்துக்
குருகுல வாசஞ் பசய்ைால், ைானும் சிவபசாரூபம் உதையவனாகிோன். குணதபைங்களால் அேியக்கூைாை
எல்லா வஸ்துக்களும் பிரணவஸ்வரூபமாகும்.
வாமதைவதர! இராகத் துதவஷாைிகதள ஒழிக்கவல்லைாயும் தவைங்களுக்குள்தள சாரமானைாயும்
உபநிஷைப் பபாருளாயும் இரகசியங்கள் எல்லாவற்ேிற்கும் இரகசியமாயும் எல்லாப் பிரபஞ்ச

பசாரூபியாயுமுள்ள பஞ்சப் பிரமத்ைால் பசால்லியவாதே உனக்குச் பசான்தனன், இந்ை ஷட்விைார்த்ை
ஞானப் பபாருளில் நம்பிக்தக தவக்காமல் மைகர்வங்பகாண்டு இராகத் துதவஷ யுத்ைனாய் தைவ ராக்ஷச,
மானுவ, யக்ஷ, கந்ைருவ கின்னராைியரில் யாராவது பிசகு என்று சந்தைகிப்பாரானால் அத்துராத்மாவின்
சிரங்கதள, சத்துருக்கதள அழிக்கும் காலாக்னி தபான்ே எனது தவலாயுைத்ைால் துணித்துவிடுதவன்
சிவாத்துவிை வித்துக்களில் சிேப்புதையவனாகிய உனக்கு இவ்வர்த்ைத்தை உபதைசித்தைன். இதையேிந்ை
உனதுகதைக்கண் பார்தவயால் எத்ைதகய அற்பனான பசுவும் பசுபைியாவான் உன்தன வணங்கி
வழிபடுதவார்களுக்கு அருள் புரிய உலகவருதன முன்னிட்தை இத்ைதகய அரிய பபாருதள
உபதைசித்தைன். நீ அழியாை சிவபைவிதய அதைவாயாக! என்று ைிருமுருகன் அருள்பாலித்ைார்.

அதைக்தகட்ை வாமதைவ முனிவர் சிவ சுப்பிரமணியரின் ைிருவடித் ைாமதரயில் வண்டுகள் எப்படிப்
படிந்துசிக்குதமா, அவ்வாறு பணிந்து ஆனந்ைத்தை அனுபவித்துக் களித்ைிருந்ைார்.
11. ஆசார்ய அபிதஷகம்

வாமதைவ முனிவர், முருகப்பபருமாதன தநாக்கி அறுகுணச் பசல்வதன! அமுைவாரிைிதய தமற்கூேிய
சந்நியாசிகளுக்குக் குருத்துவம் எவ்வாறு கிதைக்கும் எத்ைதகயகுருதவ அதைந்ை ஜீவராசிகளுக்குப் தபாக
தமாக்ஷங்கள் விதரவில் கிட்டும்? குருத்துவம் வாதழயடி வாதழயாகப் பரம்பதரயாக வந்ைால் ைான்
உபதைசஞ் பசய்ய தயாக்கியதை உண்பைன்று இருப்பைால் அைதனயும் சந்நியாசிகள் சவுனஞ் பசய்து
பகாள்ள தவண்டியவிைி, அவர்கள் நீராைதவண்டிய முதேகள் முைலியவற்தேயும் விளக்கிக் கூே
தவண்டும் என்று தகட்ைார் அைற்கு சுப்பிரமணியர் பசால்வராயினர்.

வாமதைவதர! ஆசார்ய ைன்தம சித்ைிப்பைற்குச் சாைனமாகவுள்ள தயாக பட்ைாபிதஷகத்தைப் பற்ேி
முைலில் பசால்லுகிதேன். தவகாசி, ஆவணி மாசி ஆசுதவஜம் கார்த்ைிதக மார்க்கசீரிஷம் இம்மாைங்கள்
ஒன்ேில் சுபைினத்ைில் பஞ்சதம பூரதண ஆகிய இவ்விருைிகளில் ஒன்ேில் உையத்ைில் எழுந்து
காதலக்கைன்கதள முடித்து குருவின் அனுமைிபபற்று ஒதர மனைாக நந்நீராைதவண்டும். ைன் ஆதைகதள
நதனத்து தவத்து இரண்டு புரியாக பூணூல் பூண்டு தூயதகாவணம் அணிந்து இருமுதே ஆசமன ீயஞ்
பசய்து ஸத்ைிதயாஜாைாைி மந்ைிரத்ைால் உத்தூளன அவகுண்ைன ைிரிபுண்ைரங்களாக விபூைிதய அணிந்து
பகாள்ள தவண்டும் பிேகு குருவின் தகதயப் பற்ேிக் கிழக்குமுகமாக அலங்காரமான மண்ைபத்ைில்

குருவால் பகாடுக்கப்பட்ை தூய்தமயான ஆசனத்ைில் அமர்ந்து ஆசாரியரால் சங்க ைீ ர்த்ைம் புதராக்ஷிக்கப்
பபற்று முன்பு கூேியுள்ளபடி மண்ைலத்தையும் யந்ைிரத்தையும் ஆவர்ண தைவர்கதளயும் பிரணவத்ைால்
ஆவாகனஞ்பசய்து நன்மலர்களால் அர்ச்சித்து அஸ்ைிரமந்ைிரத்ைால் மூடி, கவசமந்ைிரத்ைால்
ஆவாணஞ்பசய்து, தைனுசங்கம் முைலிய முத்ைிதரகதளக் காட்டி தூபைீபங் பகாடுத்து, ஐந்துவிை மலர்கள்,
பத்ைிரங்களால் பூஜிக்க தவண்டும். மணமுள்ள மலர்களால் அலங்கரித்து நல்ல பழவதககளால் நிதவைித்து
நீல ம் மாணிக்கம் பவளம் ைங்கம் தகாதமைகம் ஆகியவற்தேச் சமர்ப்பித்து ஆைாரசக்ைி முைல் முன்பு
பசான்னவாறு மூல மந்ைிரங்களால் முதேப்படி அருச்சிக்க தவண்டும் மண்ைபத்ைின் ஈசான ைிக்கில்
சதுரமாக மண்ைலம் ஒன்று இயற்ேி அைன்தமல் ைிவ்யாசனம் கற்பித்து அங்கு ைானிருந்து முன்தன
கும்பத்ைில் ஆவாஹனஞ் பசய்துள்ள ஜலத்தை மந்ைிரபூர்வமாகக் பகாண்டுவந்து பிரைக்ஷிணமாக (வலமாக)
அபிதஷகஞ் பசய்யதவண்டும். இைனிதைதய ஏழு ஆவர்த்ைி பிரணைமந்ைிரத்தையும் பஞ்சப்பிரம

மந்ைிரத்தையும் பஜபித்து சங்க ஜலத்ைில் அபிதஷம் பசய்து, தூபைீ பங் பகாண்டு தூய்தமயான துணியால்
துதைத்து, தைாய்த்துள்ள சூத்ைிரம் தகாவணம் ஆதை அணிந்து தககால்கதள அலம்பி ஆசாரியர்
விபூைிதயக்தகயில் எடுத்து, சீைனின் தககதளப் பிடித்துக்பகாண்டு மண்ைப மத்ைியிலுள்ள ஆசனத்ைில்
கிழக்கு முகமாக உட்காருவித்து, ைான் வைக்கு முகமாக உட்கார்ந்து ைத்துவஞானத்ைில் அவாவுள்ள சீைதன
நிருமலனாகுக என்று அருள் கூே தவண்டும், ஆசாரியர் ைான் பரிபூரணனாகவும் சிதலாக
மதைந்ைவனாகவும் இரண்டு நாழிதக கண்மூடியிருந்து பிேகு கண்விழித்து சாவைானமான மனதைாடும்
பூரண சுபிட்சத்தைாடும் சீைதன தநாக்கி ைனது விபூைி பூசிய தகதய அவனது சிரத்ைில் இருத்ைி வலது
காைில் ஹம்ஸதஸாஹம் என்னும் அக்ஷரங்கதள உபதைசிக்க தவண்டும் அவற்றுள் முைல் அக்ஷரமான
ஹகாரம் சத்யாத்மகமும் ஸகாரம் சிவாத்மகமுமாம் சர்வாத்மகராயும் சம்புவாயும்

ஹம்ஸபைவாச்சியராயும் பஞ்சப்பிரம பசாரூபியாயும் இருப்பவன் நாதன எனப்பாவிக்கக் கைவாய்
பிரஜ்ஞானம்பிரமா.. சர்வம் கல்லைம் பிரமா, தஸாஹமஸ்மி-பிரஹ்மா ஹமஸ்மி- பிராமதணா ஹமஸ்மி
ஹிரண்யபாஹதவ ஸப்பிரமஸிவ தபான்ே வாக்யங்கதள உபதைசித்து ைன்தனதய சிவமாகப்
பாவிக்கத்ைக்க மந்ைிரங்கதள அவன் மனைில் நிறுத்ைி விபூைி பூசியுள்ள தகயினால் சங்குநீதர எடுத்து
அஸ்ைிர மந்ைிரத்ைினால் ஓர் இைத்தைச் சுத்ைம்பசய்து அங்கு சங்தக தவத்துப் பிரணவ சந்ைிரம் கூேி
நறுமணமலர் முைலானவற்ோல் அலங்கரித்து பரிசுத்ைம் பசய்து பிரணவத்ைி னால் சங்கில் நீ தர
நிரப்பிப்பிரணவத்தை ஏழு வியாஹ்ருைிகளுைன் ஜபிக்க தவண்டும்.
பிேகு அந்ை சங்க ைீர்த்ைத்தை எடுத்துக் பகாண்டு காணப்படும் உலகத்தை ஒழித்து நித்ைியப் பபாருளாகிய
சிவபபருமாதனயதையும் ஞானம் தககூடுமாக என்று ஆசிர்வைித்து, அவன்மீ து பைளிக்க தவண்டும்.
சிஷ்யதனதய சிவபசாரூபமாகப்பாவித்து, சிஷ்யபீைத்தை யதைாக்ைமாக அர்ச்சித்து அப்பீைத்ைில்
சிவாைனத்தை நியமித்து அவனுதைய பாைம்முைல் சிரம் வதரயில் ஈசானாைிப் பஞ்சப் பிரமகிரமமாய்
ஆவாஹனஞ் பசய்து பிரணவத்ைினின்றும் உண்ைான முப்பத்பைட்டு கதலகதளயும் அங்கங்களில் நியாசஞ்
பசய்து அவனுதைய சிரசில் சிவபபருமாதன ஆவாஹனஞ் பசய்து தைகத்ைில் சங்குதைனு முைலிய
முத்ைிதரகதளக் காட்டி ÷ஷாைச உபசாரங்கதளாடு அர்ச்சிக்க தவண்டும், பாயாசான்னத்தைப் பிரணவ

மந்ைிரத்ைால் நிதவைித்து தககால்கதளச் சுத்ைஞ் பசய்வித்து ஆசமன ீயம் பசய்யச் பசய்து தூபைீ பங்காட்டி
பவாைி நாமங்களால் அர்ச்சிக்க தவண்டும். தவைாங்கசம்பன்னர்கதள அவ்விைம் வரவதழத்து
அவர்களுைன் குரு ப்ரஹ்மவிைாப்தனாபரம் ம்ரஹுர்தவவாருணிஹிதயாதலவானாம் முைலாக ைஸ்யப்
ப்ரஹ்ருைிபீன ஸ்யய பரஸ்ஸம்தஹஸ்வர வதர ைம் பஜபித்து பசங்கழுநீர் மலர்களால் புதனந்ை
மாதலதயக் கழுத்து முைல் பாைம் வதரயில் பைாங்கும்படிச் சீைனுக்குச் சூட்டி சூலக்குேிதய அவன்

பநற்ேியில் ைரிக்க தவண்டும். குதைபாதுதக சிவமந்ைிரங்கதள அேியச் சத்ைி, ைான் இச்சீ ைனுக்கு எவ்வாறு
குருவானாதரா அவ்வாதே இச்சீைன் பிேருக்குக் குருவாக இருக்கத் ைகுந்ை தயாக்கியதை முைலியவற்தேக்
பகாடுக்க தவண்டும். அைற்கு தமல் சிவரூபியான சீைதனப் பார்த்து, சீைதன! இந்ை வினாடி முைல்
எப்தபாதும் சமாைியில் ைவோமல் இருக்கக்கைவாய்! என்று ைானும் அச்சிவரூபியான சீைனுக்கு நமஸ்காரம்
பசய்ய தவண்டும். அவ்விைத்ைில் உள்ளவர்கள் சந்நியாசமதைந்ைால் குருவான சீ ைதன முதேப்படி
நமஸ்காரஞ் பசய்யதவண்டும். இதவ முடிந்ை பிேகு, சீைன் ஆசனத்ைிலிருந்து எழுந்து ைன் குருதவயும்
அவரது குருதவயும் குருவின் சீ ைர்கதளயும் முதேப்படி நமஸ்கரிக்க தவண்டும். இவ்வாறு பசய்யுஞ்
சீைதனக் குரு பிரணவத்ைால் அருள் பாலித்து இது முைல் உலகிற்கு அருள்வைன் பபாருட்டு ஓர் இரவிற்கு
அைிகமாக ஓரிைத்ைிலும் ைங்காமல் உலகங்கள் அதனத்ைிலும் சஞ்சரிக்கக் கைவாய். யாராகிலும் உன்னிைம்
சிவஞானம் தபாைித்துக் பகாள்ள வந்ைால் அவர்கதள ஒரு வருைகாலம் தசாைதன பசய்து அைன் பிேதக

உபதைசிப்பாயாக! இராகாைி துதவஷங்கதள ஒழித்துக் தகாபத்தை நீக்கி ஞானகர்தமந்ைிரியங்கதள அைக்கி
சத்புருஷர்களான சிவஞானிகளின் கூட்டுேதவாடு எப்தபாதும் சிவஞானத்ைில் பைிந்ைிருப்பாயாக சிவ
பக்ைியில்லாைவர்களுைன் ஒருதபாதும் கூைதவண்ைாம் உன் பிரணனுக்கு அவஸ்தை வந்ைதபாைிலும் குரு
பக்ைியில் ைவே தவண்ைாம். எப்தபாதும் சிவானந்ைத்ைிதலதய ஆழ்ந்ைிருப்பாயாக என்று உபதைசிக்க
தவண்டும் வாமதைவதர! இதுவதர தயாகபட்ைாபிதஷக முதேதமதயச் பசால்லி வந்தைன்.
இனியைிகளுக்கு தூய்தம பசய்யத்ைக்க மயிர்கதளைல் முதேதயயும் (சவுனக்கிரமத்தையும்)நீராடும்
முதேதமதயயும் பசால்லுகிதேன்.
சீைன் முைலில் குருதவ நமஸ்கரித்து விதைபபற்று, ைதல நீராடி ஆசமன ீயம் பசய்து, ஆதை அணிந்து
மயிர்கதளைலுக்கு (சவுனத்ைிற்கு) உட்கார்ந்து, தூய நன்ன ீரால் மண்தணக் பகாண்டு க்ஷவரகன் ைன்
தககதளயும் கத்ைிதயயும் பரிசுத்ைம் பசய்வித்து சிவம் சிவம் என்று ைான் உச்சரித்து, ைன் இரு
கண்கதளயும் இரண்டு கட்தை விரலால் அஸ்ைமந்ைிரத்ைால் மூடி பிரணவத்தை பஜபிக்க தவண்டும். அந்ை
மந்ைிரத்ைாதலதய கண்தணத்ைிேந்து பன்னிரு முதே அம்மந்ைிரத்ைினால் கத்ைியில் ைண்ண ீதரத் பைளித்து
(புதராக்ஷணம் பசய்து) பிரணவத்தை உச்சஸ்வரமாக உச்சரித்து ைன் சிரத்ைின் வலப்பக்கத்து
மயிதரக்கதளவித்து பூமியில் இதலதயவிட்டு அைன்தமல் அம்மயிதர தவக்க தவண்டும். பிேகு,
வலக்கிரமமாகத் ைதலயின் மயிதரக் கதளந்து முகத்ைிலுள்ளைற்கும் அவ்வாதே பசய்வித்து கால் , தக,
நகங்கதளக் கதளவிக்க தவண்டும். பிேகு எழுந்து, வில்வம், அரசு, துளசி இவற்ேில் ஒன்ேின் அடியில்
மண்பணடுத்துக் பகாண்டு மகா நைிக்கு பசன்று பகாப்பூழுக்குமுள்ள நீரில் இருந்து பன்னிருமுதே நீராடி,
தூய்தமயான இைத்ைில் இருந்து ைான் பகாணர்ந்ை மண்தண முன்ோகப்பிரித்து அதை தமலும்
மும்மூன்ோகப் பிரித்து அஸ்ைிரமந்ைிரத்ைால் நீர் பைளித்து (புதராக்ஷணம் பசய்து) அப்பிரிவின்
ஒருபாகத்தை எடுத்துக் தககதளப் பன்னிருமுதே சுத்ைஞ் பசய்யதவண்டும். மற்போரு பாகத்தை எடுத்துப்
பாைங்களிலும் மற்தேப் பாகத்தை சிரம் முைலிய அவயவங்களிலும் கிரமப்படி பூசி ைண்ண ீரில் இேங்கிப்
பன்னிருமுதே சிரதசத் ைைவிப் பன்னிருமுதே மூழ்க தவண்டும், ஒவ்பவாரு ஸ்நானத்ைிற்கும் கதரதயேி
பைினாறு முதே வாய் பகாப்புளித்து, பைினாறுமுதே பிரணவ மந்ைிரத்ைால் ஆசமன ீயஞ்பசய்து முதேப்
படி பிராணாயாமத்தை எட்டு முதேகள் பசய்து, தவறு மண்தண எடுத்து முன்பசான்ன கிரமப்படிப் பிரித்து
ஒரு பாகத்ைால் குேிகதளயும் பாைங்கதளயும் மற்ேப் பாகங்களால் தவறு இைங்கதளயும் பரிசுத்ைஞ்
பசய்து, இருமுதே ஆசமன ீயம் பசய்து பைினாறு பிரணவ சப்ைத்ைால் பிராணாயாமம் பசய்து, ஸ்நானஞ்
பசய்து, சந்நியாசி ஆசிரமத்ைிற்காகச் பசால்லியுள்ள முதேப்படி மண்தணப் பூசி ஸ்நானஞ் பசய்து
ைண்ைத்தை யைாவிைியாக பரிசுத்ைம் பசய்து, பூமியில் தவக்க தவண்டும் ஆசாரியதரயும்
சிவபபருமாதனயும் ஸ்மரித்து சூரியதனப் பார்த்து மூன்று முதேகள் பணிந்து, ஐந்து அங்கங்களால்
வந்ைனஞ் பசய்து ைண்ண ீரில் இேங்கி நடுவிலிருந்து ைான் முன்பு பிரித்துள்ள மண்ணின் மிகுந்ைவற்தேப்
பூசி மூன்று முதே பிரணவத்ைால் நீராடி கதரதயேி தவறு மண்ணால் தககால் அலம்பி , இருமுதே
ஆசமன ீயம் பசய்து, மறுபடியும் ஆசமன ீயம் பசய்து, விரஜாபஸ்மத்தை எடுத்துத் தைகம் முழுவதும்

உத்தூளனக் கிரமமாய்த் ைிரிபுண்ைரம் ைரித்து, மத்ைியான்னக்கிரிதய முடித்துக் குருதவயும் புண்ணிய
ைீர்த்ைத்தையும் நமஸ்கரித்து, முன்பு பசான்ன பஞ்சாவரணக்கிரமமானக்தகலாஸப் பிரஸ்ைரம் என்னும்
மண்ைலத்ைில் பரதமஸ்வரதன முதேப்படி அர்ச்சித்துக் குருதவ ஸ்மரித்து சுத்ைமான வட்டுக்குச்
ீ
பசன்று
பிச்தச எடுத்துக் கிதைத்ைதை உண்பானாக!
12. ைகன கனன விைி
வாமதைவதர! க்ஷவர ஸ்நான விைிகதள முதேப்படி கூேிதனன் இன்னும் தகட்க தவண்டியது இருப்பின்
தகட்ைேிந்து பகாள்வாயாக! என்று சுப்பிரமணியர் தகட்ைார். உைதன வாமதைவர், முக்ைர்களாகிய
சந்நியாசிகதளத் ைகனஞ் பசய்ய தவண்டும் என்றும் அவர்கதளச் சமாைிதவக்க தவண்டும் என்றும்
அவர்களிலும் முக்ைர்களாய்ப் பிரமத்தை உபாசித்து சர்வாத்மக பசாரூபனான பரதமசதன சிதவாஹம்
பாவதன பசய்யும் ஞானிகளாகி, உபாசனாக்கிரமத்ைால் தைகமாகிய கூட்தை விட்டு, முக்ைியதைதவார்களது
தைகத்தைக் கனனம் பசய்யுங் கிரமத்தையும் அவரவருதையும் புண்யதலாகப் பிராப்ைி விதசஷங்கதளயும்
விளக்கமாக பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார். முருகப் பபருமானும் அவ்வாதே விளக்கத் துவங்கினார்.
வாமதைவதர! சிவ ரகசியங்களில் மிகவும் முக்கியமான இந்ை இரகசியத்தை முன்பு ஜகத் குருவாகவும் என்
பிைாவாகவும் பிநாகபாணியாகவும் உள்ளவர் சிவ தயாகிகளில் சிேந்ைவரான ரிபதயாகிக்கு உபதைசித்ைார் .
அவ்வாதே (உனக்குச் பசால்லுகிதேன். இது மற்ேவருக்குக் கூேலாகாது சந்நியாஸக் கிரமத்தை அதைந்ை
புருஷன், இதைவிைாமல் சமாைியில் இருந்து சிதவாகம் பாவதனயால் தைகத்தைத் ைிரித்ைிருப்பின்
பரிபூரணனாவான் அவதன ைீரன். அவதன சிவபசாரூபியாவரன், சந்நியாஸ ஆசிரமத்தை அதைந்தும் சித்ை
ஸ்வாைீன ம் இன்ேிச் சமைமாைி குணங்களற்ேவனாய், சமாைி தககூைாதும் இருந்ைால் ஞாதுரு, ஞானதஞய
விலக்ஷணமாகிய மூன்று பைார்த்ைங்கதளயும் சமாைிதயயும் குருமுகமாகத் பைரிந்து. தயாகாப்பியாசம்
பசய்து, எப்தபாதும் பிரணவத்தை பஜபித்து அத்விைானந்ைத்தை அனுபவிக்க தவண்டும். என்றும்
அவாவுைதன தைகத்தைத் ைியாகஞ் பசய்ய தவண்டும். அவ்வாறு பசய்ைால் சைாசிவத்ைின் ைிருவருளால்
நந்ைிபயம்பபருமான் மூலமாக அைிவாஹ்யர் என்னும் அக்கினிக்கு அைிபன் பகற்காலத்ைிற்கு அைிபன்

சுக்கில பக்ஷத்ைிற்கு அைிபன் உத்ைராயணத்ைிற்கு அைிபன் தைஜஸிற்கு அைிபன் ஆகியஐவர் உத்ைிராயண
காலத்ைில் பிராணன் விடுஞ்சமயத்ைில் தைான்ேி தஜாைிர் மார்க்கமாய்ப் புண்ணியதலாகங்கதளச்
தசர்ப்பார்கள் தமலும் ைக்ஷிணாயணத்ைில் பிராணன் விடுதவார்கதள இருளுக்கு அைிபன் இரவுக்கு அைிபன்
கிருஷ்ண பக்ஷத்ைிற்கு அைிபன் புதகக்கு அைிபன் ஆகிய ஐவர் தூமாைி மார்க்கமாய்ப் புண்ணிய தலாகத்ைில்
தசர்த்து, புண்ணிய முடிவில் மானிைதைகம் எடுக்க அனுப்புவார்கள். முன்தன பசான்ன உத்ைிராயண
அபிமான தைவர்கள் பூதலாகத்ைிலிருந்து ஜீவ ர்கதளத் ைிவ்வியதைகத்துைன் தஜாைிர்மார்க்கமாய்
பரத்ைிற்பரமாயும் அஞ்ஞானித்ைிற்கு அைீைமாயும் இருளுக்கு ஒளியாயும் வாசாம தகாசரமாயும் உள்ள
சைாசிவ பைத்ைில் தசர்த்து ைாங்கள் அச்சைாசிவத்தைவணங்கி ஒருபுேத்ைில் நிற்பார்கள். அங்கு

பாைாரவிந்ைத்தை அதைந்ை ஜீவர்கதளச் சர்வதலாதகஸ்வரரான சைாசிவர் ைம் பூரண கைாட்சத்ைால்
அனுக்கிரகித்து விரக்ைனாக இருந்ைால் மகா மந்ைிரைாத்பரியத்தை உபதைசித்து முக்கண், நான்கு தைாள்,
சந்ைிரகதல கங்தக முைலியவும் ைம் தைஜஸும் பகாடுத்து சிவகணத்ைில் ஒருவனாக இருக்க அபிதஷகம்
பசய்வார்.
எங்கும் ைதையின்ேிச் பசல்லத்ைக்க விமானமும் பகாடுத்து சாரூபபைவிதய அதையச் பசய்கிோர்.
இவ்வாறு ைன்னிைம் பகாணர்ந்ைவர்கள் தபாகத்ைில் இச்தசயுள்ளவர்களாக இருந்ைால். அதை அனுபவிக்க
உருத்ைிர கணிதகயர்கள் ஆைல் பாைல் மிருைங்க இதசகள் முழங்கச் சந்ைனம் ஆதை ஆபரணம்
அமுைகுைங்கள், மனரம்மிய ஆசனம் பபாருந்ைியதகாடி சூரியப் பிரகாசமாய்ச் சந்ைிரகதலயுைன் மற்றும்
பலவிை லக்ஷணங்கள் பபாருந்ைிய விமானத்தைக் பகாடுத்து, விரக்ைி வரும்வதரயில் தபாகத்தை

அனுபவிக்கச் பசய்வார். தபாக முடிவில் அவர்களுதைய அஞ்ஞானம் ஒழியும்படி சமுசாரமாகிய காட்தை
ஒழிக்க, அக்கினி தபான்ேைான சக்ைி மந்ைிரத்தை உபதைசித்து ைம் ைிருவருளால் சூரியதனப் தபாலப்
பிரகாசிக்கும் ைன்தமதயயும் அஷ்ை மகாசித்ைிகதளயும் முப்பத்பைட்டுக் கதலகதளயும் பைாண்ணூற்று
ஆறு ைத்துவங்கதளயும் பிரமபிரளயத்ைிலும் அழியாை முக்ைிதயயும் பகாடுக்கிோர். இந்ைப் பைதம
யாவராலும் அதையத்ைக்கது எல்லாச்சம்பத்தையும் அளிக்கத்ைக்கது (இது முக்ைிகண்ைாபைம் என்னும்

பபயருைன் இருப்பைாக தவைாந்ைிகளால் நிச்சயிக்கப் பபற்றுள்ளது) பிராணதனவிை இச்தசயுள்ள
சந்நியாஸிகளின் அந்ைத்ைில் சந்நியாசக் கிரமங்கதளச் சந்தைகமின்ேி அேிந்ை மற்தேயச் சந்நியாசிகளும்
தவைதவைாங்க சம்பன்னர்களான அந்ைணர்களும் சுற்ேிலும் இருந்து, பிரணவத்தை பஜபித்து, உபநிஷை
வாக்கியங்கதள உபதைசித்து விளங்கச் பசய்து பிராணவாயு பிரியும் வதரயில் பசய்ய தவண்டிய நியமன
தமயன்ேி, அைற்குப் பிேகு அவர்களுக்குத் தைகத்தைப் பற்ேிய சம்பந்ைம் ஒன்றுமில்தல. அப்படி

அவர்களுக்குத் ைங்கள் தைகங்கதளத் ைகன கனனங்கள் முதேப்படி பசய்யாதமயால் துர்க்கைி ஒன்றும்
அணுசூவைில்தல. ஏபனனில் எல்லாக் கர்மங்கதளயும் ஒழித்துப் பஞ்சபூைாத்மகமான சரீரத்தை மேந்து
இவ்விைத்ைிதலதய முக்ைர்களான சந்நியாசிகள், சரீரம் பிராணவாயுக்களுைன் கூடியிருக்கும் காலத்ைிலும்
அைற்கு உண்ைாகும் கஷ்ை சுகங்கதளயும் பவய்யில் மதழகதளயும் சகித்ைவர்கள். ஆைலால்
பிராணவாயுக்கள் விலகிய பிேகு துர்க்கைி பயான்றும் அதைய மாட்ைார்கள்.
அப்படிதய அவர்களுக்கு சம்ஸ்காராைிகதளச் பசய்யாைைால் ஆங்குள்ள அரசர் முைலாதனார்க்கு
÷க்ஷமக்குதேவு உண்ைாகும். அந்ைத்தைாஷ நிவாரணத்ைின் பபாருட்டு ந இரண்யாய என்று பைாைங்கி ந
ஆமிலித்தகைபிய என்பது வதரயிலுள்ள உருத்ைிரவாக்கியங்கதளப் பிரணவத்துைன் கூட்டி பஜபம்பசய்து
பகாண்தை, தூய்தமயான நைிக்கதர முைலியஸ் ைானங்களில் பள்ளம் பவட்டி புத்ைிரர் இருந்ைால்

அவர்களால் கிரமமாக சம்ஸ்காரத்தை முடிப்பிக்க தவண்டும். அவர்கள் இல்லாவிட்ைால் சந்நியாசியின்
குலத்ைார் யாராயினும் சீைராயினும் அதைமுடிக்கலாம் சந்நியாஸி ைங்கிய இைத்ைிதல அவதரச்சுத்ை
ஜலத்ைில் அபிதஷகித்து ைிவ்விய புஷ்பங்கதளக் பகாண்டு உருத்ைிர மந்ைிரங்களால் அருசித்து எைிரில்
மண்ைலம் ஒன்று இயற்ேிச்சங்கும் ஸ்ைாபித்து பிரணவ உச்சரிப்புைன் அைில் நீ ர் நிரப்பி கிரமப்படி அதைப்
பூஜித்து அத்ைீர் த்ைத்ைால் அபிதஷகித்து மலர்களால் சிரதசபரிதனாருத்ரஸ்யா என்று சுத்ைம் பசய்து கவுபீன
சூத்ைிரங்கதளக் கதளந்து புைிைாகச் சார்த்ைி, விபூைியால் விைிப்படி சர்வாங்கத்ைிலும் உத்தூளனக்கிரமமாகத்
ைிரிபுண்ைரந்ைரித்து மாலிதககளால் அலங்கரித்துப் பஞ்சப் பிரமமயமான விமானம் இயற்ேி அதை
அம்மந்ைிரத்ைால் பூஜித்து மலர்களால் அலங்கரித்துத் தைகத்தை அைில் உட்காரதவத்து
வாத்ைியதகாஷம்தவை பாராயணம் உபநிஷைப் பைனத்துைன் கிராமவலம் வந்து முன்பு கூேிய பள்ளத்ைிற்கு
பகாண்டு தகாப தவண்டும். அந்ைப் பள்ளம் கிராமத்ைிற்கு வைபுேம் கீ ழ்ப்புேங்களிலாகிலும் நைிைீரம்,
நாட்ைபட்ை மரத்ைடி தைவாலயத்துக்கு அருகாதமயிலும் இருக்கலாம்.
அக்குழிதயப்பிரணவஸாபா ஹிருைிகளால் பரிசுத்ைம் பசய்து வன்னிபத்ைிரங்கதளயும் ைருப்தபகதளயும்
வைக்கு நுனியாகப் தபாட்டு சரீரத்தைக் குழியிலிட்டு அந்ைக்குழிதயப் பிரணவத்ைால் அபிமந்ைிரித்து பஞ்ச
கவுவியங்பகாண்டு, பஞ்சப்பிரம மந்ைிரம் உருத்ைிர ஸுக்ைம் பஜபித்து சங்கு நீரால் அபிதஷகித்து
புஷ்பத்தைச் சிரசிலிட்டு தவை பாராயணத்துைன் தயாகத்ைிலிருப்பது தபால உருவங்கற்பித்து தூபைீபங்
பகாடுத்து, விஷ்ணு ஹவ்யமிைி என்று கூேி வலது தகயில் ைண்ைத்தையும் இைதுதகயால்
கமண்ைலத்தையும் பிரஜாபதைந என்னும் மந்ைிரபூர்வமாகக் பகாடுக்க தவண்டும். அவரது சிரசில் வலது
கரத்தை தவத்து பிரதசஞ்ஞானம் என்னும் மந்ைிரத்தைப்பைனம் பசய்து பகாண்தை ைைவி உருத்ைிர

ஸூக்ைத்ைால் பநற்ேிதயத் ைைவி மீ ண்டும் அந்ைக்கரத்தை சிரசில் இருத்ைிமாதனா மகாந்ைம் என்னும்
நால்வதக மந்ைிரங்கதள உச்சரித்துக் பகாண்தை தைங்காதயச் சிரசில் அடித்துக் கபாலந்ைிேந்ை பிேகு
குழிதய மூடி பஞ்சப் பிரமமந்ைிரத்ைால் அவ்விைத்தைப் பரிசுத்ைம் பசய்து தயாதைவானாம் என்பது முைல்
ஸமதஹஸ்வர வதரயில் பஜபித்து சம்சாரதராஹ நிவாரணகாரணராயும் பரப்பிரமமாயும் ஆைியந்ை
சூனியராயும் மகாதைவராயும் சர்வஞ்ஞராயும் அபராைீ னராயும் சர்வாநுக்கிரஹகாரராயும் உள்ள சைாசிவ
மூர்த்ைத்தை ஜாணளவு பீைத்ைில் ஸ்ைாபித்து நறுமணமலர் , வில்வம், துளசி முைலியவற்ோல் அர்ச்சதன
பசய்து தூபைீபங் பகாடுத்து பால் பரிசுத்ை அன்னம் நிதவைித்து பக்ைியுைன் ஐந்து பிரைக்ஷிணம் பசய்து
நமஸ்காரம் பசய்து பிரணவத்தைப் பன்னிரு முதே உச்சரித்துப் பத்துத்ைிக்குகளும் பிரணவத்ைால்
அர்க்கியங் பகாடுத்து பூஜித்து தவண்டும்.

இவ்வாதே பத்துநாட்கள் பசய்வது அவசியம் பைிதனாராவது நாளில் ஓர் தவைிதக நிர்மாணஞ்பசய்து
புண்ணிய ைீர் த்ைத்தைப் புதராக்ஷித்து வைக்கு முகமாக இருந்து கிழக்கு தமற்காகச் சதுரமாக மண்ைலம்
இயற்ேி அைனுள் முக்தகாண அறுதகாணங்கதளக் கிரமமாக ஏற்படுத்ைி சங்க பூஜாக்கிரமப்படி பூதஜ
பசய்து. பிராணாயாமஞ் பசய்து முன்பு கூேிய ஐந்து தைவதைகதளப் பூஜிக்கப் தபாவைாகச் சங்கற்பம்

பசய்து தகயில் இருக்கும் ைர்ப்தபதய வைபுேத்ைிலிட்டு நல்ல ைீர்த்ைத்ைில் தகதய அலம்பி தமற்புேம்
துவக்கி ஆறுதகாணங்களிலும் புஷ்பங்கதள ஓம்ஹ்ரீம் அக்கினிரூபா , அைிவாைிகாம் தைவைாம்
ஆவாஹாயாமி என்று விைியாகதவ ஐவர்கதளயும் ஆவாஹனம் பசய்யதவண்டும் முத்ைிதரகதளக்
காட்டிப் பூரணாங்கங்கதளயும் பாவிக்க தவண்டும். அதவ பாசம் அங்குசம் அபயம் வரைம் ஏந்ைியும்
சந்ைிரகாந்ைத்ைிற்குச் சமமான இரத்ைினம், பதுமராகச் சமானமான நககாந்ைிகளுைன் கூடிய தககள்

தகாதவப் தபான்ே சிவந்ை அைரம், மாதலக்காலம் தபாலச் சிவந்ை வஸ்ைிரம் பசந்ைாமதரதயப் தபான்ே
உள்ளங்தக கால் ÷ஷாைசகதலகளுைன் கூடிய சந்ைிரதனப் தபான்ே முக மண்ைலம் கருதணக்கைலான
மூன்று கண்கள் சந்ைிரகதல கங்தக ைரித்ை ஜதை மாணிக்கமகுைம் வஜ்ரகுண்ைலம் கண்ணாடி தபான்ே
ைாதை உன்னைமான ஸ்ைன மண்ைலம் ஹாரதகயூர கைக ஓட்டியாணங்களால் அலங்கரித்ை அவயவங்கள்
சிறுத்ை இதை மாணிக்கத் ைண்தையால் அலங்கரித்ை பாைம், மதகசதனப் தபால யாவற்தேயும்
அனுக்கிரகிக்கும் வல்லதம சிவமூர்த்ை பசாரூபம் சத்ைியாத்மக பசாரூபம் சாபாநுக்கிரக சக்ைி முைலியன
பபாருந்ைியனவாக இருக்க தவண்டும் இவ்தவந்து தைவர்களுக்கும் சங்கைீர்த்ைத்ைால் பாைத்ைில் பாத்ைிய
ஜலத்தையும் தகயில் ஆசமன ீய ைீர் த்ைத்தையும் சிரசில் அர்க்கிய ஜலத்தையும் பகாடுத்து,
அத்ைீர் த்ைத்ைினாதலதய அபிதஷகித்து, சிகப்புமயமான ஆதைகளாலும் பபான் மயமான மகுைங்களாலும்
விதலயுயர்ந்ை ஆபரணங்களாலும் அலங்கரித்து வாசதனயுள்ள பசந்நிேச் சந்ைன அக்ஷதைகளாலும்

பரிமளமுள்ள மலர்களாலும் மூலமந்ைிர பாராயணத்துைன் அர்ச்சதன பசய்ய தவண்டும். பரிமளதூபமும்
பநய்த்ைீப மும் காண்பித்துத்தைன் கூட்டிய பாயசம் பநய் சர்க்கதரயாலாக்கிய பலகார வதககள் வாதழ
பலா முைலிய பழங்கள் ைனித்ைனி நிதவைித்து தவண்டிக் பகாள்ள தவண்டும். இதவபயல்லாவற்ேிற்கும்
பிரணவாைி மூலமந்ைிரத்தைதய யுச்சரிக்க தவண்டும் பிேகு ைீர்த்ைம் ஆசமன ீயம் பகாடுத்துக் தககால்
அலம்பச் பசய்து அர்க்கியம் பகாடுத்து ைாம்பூலம் தூப ைீ பங்களால் மகிழதவத்து பிரைக்ஷிதண
நமஸ்காராைிகதளச் பசய்து தககூப்பியவனாக தலாக மாைாக்கதள! என் பூதஜதய ஏற்றுச் சிவபைமதைய
இச்தச பகாண்டிருந்ை இந்ை சந்நியாஸி அவ்வாதே அதையதைய நீங்கள் சிவ சன்னிைானத்ைில்
விஞ்ஞாபனம் பசய்ய தவண்டும்! என்று பிரார்த்ைித்து, அவரவர் ைானத்தை அதைய விசர்ஜனம் பசய்ய
தவண்டும். முன்பு கூேிய வட்டித்துள்ள பலகார பழ அன்னவதககதளக் கன்னிதககளுக்காவது

பசுக்களுக்காவது ஜலத்ைிலாவது இைதவண்டும் அவ்விைத்ைிதலயாவது ைான் இருக்கும் கிரகத்ைிலாவது
அதைந்ை சந்நியாஸிதயக் குேித்து, பார்வண சிரார்த்ைம் பசய்வது அவசியம் ஒருதபாதும்
சந்நியாஸிகளாயதைந்ைவர்களுக்குச் சிரார்த்ைாைிகள் ஒருவருக்கு அைிகமாகச் பசய்யக் கூைாது.
வாமதைவதர! இனி பார்வண சிரார்த்ை முதேதயச் பசால்கிதேன், தகட்பாயாக, கர்த்ைாவானவன் முதேப்படி
ஸ்நானம்பசய்து, பிராணாயாமம் முடித்து ஒதர மனமுதையவனாய்ப் பவுத்ைிரம் அணிந்ை தகயுைன்
ைர்ப்தபதய எடுத்து பரதலாகம் அதைந்ையைிக்காக பார்வணசிரார்த்ைம் பசய்யப் தபாகிதேன் என்று
சங்கற்பித்து தகயிலுள்ள ைர்ப்தபதய வைபுேத்ைில் எேிந்து, தகயலம்பி சிவ பக்ைர்களாகவும் தவை
தவைாங்க சம்பன்னர்களாகவும் உள்ள நான்கு பிராமணர்கதள அதழத்து அப்யங்க ஸ்நானம் பண்ணுவித்து,
ைான் பசய்யும் சிரார்த்ைத்ைிற்குச் சிரார்த்ை தைவர்களாக இருந்து அனுக்கிரகம் புரிய தவண்டும் என்று

விசுவதைவருக்காக ஒருவதரயும் ஆன்ம பசாரூபிக்காக ஒருவதரயும் அந்ைராத்மகருக்காக ஒரு வதரயும்
பரமாத்மாவிற்காக மற்ேவதரயும் நியமித்து பாைப் பிரக்ஷõளனஞ் பசய்து, நறுமணமலர்களால், அர்ச்சித்து
தூப ைீ பங்பகாடுத்துச் சிவபசாரூபிகளாகப் பாவித்து ைிவ்விய தபாஜனங்களால் ைிருப்ைி பசய்வித்து , அவர்கள்
சந்நிைானத்ைில் கிழக்கு முகமாகத் ைருப்தபதய இட்டு பிராணாயாமஞ் பசய்து சிவரூபியான பைிக்குப்
பிண்ைைானஞ் பசய்கிதேன் என்று சங்கற்பம் பூண்டு கிதழ இட்ை ைருப்தபதய மூன்று மண்ைலஞ் பசய்து
அந்ைப் பிராமணர்களுக்குச் சதுர்த்ைியாந்ைமாகப் பிரணவ பூர்வமாகத் ைீர் த்ைத்துைன் பிண்ைத்தைத்
ைருப்பாசனத்ைில் இட்டு எழுந்து அவர்கதளயும் எழுப்பி தக கால் அலம்பி ஆசமன ீயம் பசய்து பிரைக்ஷிண
நமஸ்காரம் பசய்து, ைக்ஷிதண பகாடுப்பைால் ைிருப்ைிப்படுத்ைி முதேப்படி விசர்ஜனஞ்பசய்து வட்டிற்கு
ீ

அனுப்பி, அதை ைானத்ைில் சந்நியாஸிகதளக் குேித்து உருத்ைிர பலிதயச் பசய்யதவண்டும். பன்னிரண்ைாம்
நாளன்று, விடியற்காதலயில் எழுந்து காதலக் கைதன முடித்து, முதேப்படி நீராடி சந்ைியா வந்ைனம்
முைலானவற்தே முடித்துச் சிவ பக்ைர்களாகவும் ஜிதைந்ைிரியர்களாயும் தவைதவைாங்க
சம்பன்னர்களாகவும் உள்ள பிராமணர்கதளப் பிரார்த்ைித்து வரவதழத்து பகற்காலத்ைில் எண்பணயிட்டு
ஸ்நானம் பசய்வித்து சிவ சன்னிைானத்ைில் முன்புதரத்ை பஞ்சாவர்ணக் கிரமப்படி பூதஜ பசய்து
மும்முதேப் பிராணாயாமஞ் பசய்து, சிற் பசாரூபியான என் குருவிற்குப் பூதஜ பசய்யப் தபாகிதேன்

என்று சங்கற்பம் பசய்து பகாண்டு பவுத்ைிர விரலுைன் பிராமணர்களுக்குப் பாைபூதஜ பசய்து ைிரிபுண்ைரம்
அணிவித்துத் ைானும் அவ்வாதே புரிந்துபகாண்டு மவுனமாகக் கிழக்கு முகமாக இருத்ைிச் சைா
சிவக்கிரமமாக எட்டு பிராமணர்கதள வகித்து மிகுந்ை நால்வதரக் குருவாகவும் பரமகுருவாகவும் பராத்பர
குருவாகவும் பரதமஷ்டி குருவாகவும் ைியானித்து ஸ்தூலமாக இவர்கதளச் சாம்பசிவனாகதவ தபைம்
இல்லாமல் பாவித்துப் பிரணவத்ைால் ஒவ்பவாரு நாமங்கதளயும் த்விைீ யாந்ைமாக ஆவாஹனஞ்பசய்து,

ஆசன ஆசமன ீய, பாத்ைிய அர்க்கிய வஸ்ைிர கந்ை அக்ஷை புஷ்பங்களால் பிரணவபூர்வமாக நாமங்கதளச்
பசால்லிச் சதுர்த்ைியாந்ைமாகப் பூஜிக்க தவண்டும். பிேகு தூபைீபங் பகாடுத்து வாதழயிதலயில்
நானாவிைமான பழவதககளுைன் அறுசுதவயுைன் கூடிய அன்னத்தை வட்டித்து விஷ்ணு! இந்ை
ஹவ்யத்தை இரட்சிக்கக் கைவன் என்று பிரார்த்ைதன பசய்து, ஆதபாசனம் பகாடுத்து சைாசிவாைி
பன்னிரண்டு தைவர்கதளயும் ைனித் ைனியாகக் கூப்பிட்டு ஏ தைவா என்னும் மந்ைிரத்தை பஜபித்து
அக்ஷதையுைன் கூடியஜலத்தை அப்பன்னிருவர் மத்ைியில் ைத்ைஞ்பசய்து சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்கரித்து,
இவர்களுக்கு நான் பகாடுத்ை ைீர் த்ைம் அமிர்ைமாகட்டும்! என்று கூேிப் தபாஜனம் பசய்யும் தபாது கணநா
நைிவா என்னும் ருக்தக ஆரம்பித்து தவைாைி ருத்ைிர சமகப் பஞ்சப் பிரமமந்ைிரங்கதள ஜபம்
பசய்யதவண்டும். அவர்கள் உண்ைபிேகு உத்ைாரதபாஜனம் பகாடுத்து தககால் பரிசுத்ைம் பசய்வித்து
ஆசமன ீயம் பசய்ை பிேகு ஆசனத்ைில் அவர்கதளத் ைிருப்ைிதகட்டு, கர்ப்பூராைிவாசதனதயாடு கூடிய

ைாம்பூலத்தைத் ைக்ஷிதணயுைன் பகாடுத்து, பாதுதக, குதை விசிேி, மதன, ைண்ைங்கதளக் பகாடுத்து
பிரைக்ஷிதண நமஸ்காரங்கதளச் பசய்து, மகிழச்பசய்து அவர்களின் ஆசிர்வாைத்தைப் பபேதவண்டும் குரு
பசாரூபிகளாகவும் சைாசிவ பசாரூபிகளாயுமுள்ள பிராமதணாத்ைமர்கதள! எனக்கு எக்காலத்ைிலும் குருபக்ைி
ைவோைிருக்க அருள்புரிவர்கள்
ீ
என்று தவண்டி ஆசனத்ைிலிருந்து உபசாரத்துைன் எழுப்பி , வாசற்படி
வதரயில் பின் பைாைர்ந்து பசன்று உபசாரஞ் பசய்து அனுப்பி அவர்கள் ைன்தனத் ைிரும்பிப் தபாவாயாக
என்று பசான்ன பிேகு, ைான் ைிரும்பித் ைன் உேவினர் வாக்கங்கதளாடும் பிராமணர்கதளாடும் மீ ைமான
அன்னத்தை உண்டு ைன்தனாடு உண்ணும் பிராமணர்களின் ஆசிதயயும் பபற்றுக் பகாள்வானாக இந்ை
முதேப்படி குருவாரைதனதயப் பக்ைியுைன் பசய்பவன் இவ்வுலகத்ைில் சர்வ தபாகங்கதளயும்
அனுபவித்து வாழ்நாள் முடிவில் தயாகியர்களுக்கும் துர்லபமான சிவதலாகத்தை அதைகிோன் என்று
சுப்பிரமணியப் பபருமான் வாமதைவ முனிவருக்குச் பசான்னார்.

பிேகு அவர் வாமதைவதன! இதை நீ சநத்குமார முனிவனுக்கும் வியாசனுக்கும் பசால்லுக! என்று
அருள்பாலித்ைார், அவ்வாதே வாமதைவர் சநத்குமார முனிவருக்குச் பசால்ல சநத்குமாரர், சுகருக்குச்
பசான்னார் தவசம்பாயனர் தபலர் தஜமினி சமந்து என்ே நால்வர் வியாச முனிவரின் சீ ைர்கள் ,
அகஸ்ைியர், புலஸ்ைியர், புலகர் கிருது என்ே நால்வர், வாமதைவரின் சீ ைர்கள், ஸநகர் ஸனந்ைனர்,
ஸநத்சுஜாைர் என்ே நால்வர் ஸநத்குமாரரின் சீ ைர்கள் இந்ை நால்வர்களும், குரு பரமகுரு பரமார்த்ை குரு
பரதமஷ்டி குருபவன்று சர்வதலாகப் பிரசித்ைராக விளங்குவர் , பிரணவார்த்ை பிரகாசிகமாயும் அேம்
பபாருள் இன்பம் வடு
ீ என்றும் நான்கு புருஷார்த்ைங்களில் நான்காவைாகிய தமாக்ஷ சாம்ராஜ்யத்தைக்
பகாடுப்பைாயும் தகலாசப் பிரஸ்ைரபமன்னும் மண்ைலமாயும் சிவ பூஜா விைியாயும் சந்நியாஸ

ஆசிரமக்கிரமமாயும், சைாசிவப் பிரமத்தை சந்நியாசத்ைாலதையும் கிரமமாயும் விளங்கும் விஷயங்கதள
உனக்குச் பசான்தனன். சர்வய ைீந்ைரர்களாலும் பூஜிக்கத் ைக்கைாயும் தவைதவைாந்ைங்களின் சாரமாயும்
எல்தலாருக்கும் மகிழ்ச்சிதய உண்ைாக்கத்ைக்கைாயும் உலகிற்கு கீ ர்த்ைியுண்ைாகச் பசய்வைாயும்
மங்களகரமாயும் ைகரவித்யா ரகசியமாயும் தவைாந்ைங்களின் சித்ைாந்ைமாகவும் உலக குருவாகிய என் பிைா
சிவபபருமானால் பசால்லப்பட்ைைாயும் உள்ள இந்ை இரகசியத்தை நான் என் ைந்தையிைம் தகட்ை படிதய
உனக்குச் பசான்தனன். இனி இது வாமதைவ மைம் என வழங்குக. இந்ை வாமதைவ மைப்படிச் சிவபூதஜ
பசய்பவர்கள் சிவஞானத்ைினால் பிேவிகள் தைாறும் ஞானிகளாய்ப் பிரம விஷ்ணு ருத்ைிராைிக் கிரமமாய்
தமாக்ஷத்தை அதைவார்கள் என்று வாமதைவ முனிவருக்கு உபதைசித்து, முருகப் கைவுள்

ஸ்கந்ைகிரியிலிருந்து தகலாயச் சிகரத்தை அதைந்ைார். அந்ைக் காரணத்ைால் இந்ை நூலின் இப்பகுைி
தகலாய ஸம்ஹிதை என்ே பபயதரப் பபற்ேது.
13. சூைமுனிவர் விதை பபறுைல்

தநமிசாரணிய வாசிகதள! இவ்வாறு உபதைசம் பபற்ே வாமதைவர், பக்ைி முைிர்ச்சியுைன் தகலாயத்தை
அதைந்து. பரம பைிதயத் ைரிசித்து, நமஸ்கரித்து, பலதவை வாக்கியங்களால் துைித்து சிவானுக்கிரகம்
அதைந்து வாழ்ந்ைிருந்ைார். ஆதகயால் இந்ைப் பிரணவ பபாருதள நீங்களும் அேிந்து பகாண்டு இந்ைக்
காசி ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் வாழ்ந்து விஸ்வநாைரின் ைிருவடியில் பக்ைி பசய்து, சிவசாயுஜ்யத்தை அதைவர்களாக.
ீ
நானும் என் குருவான வியாஸபகவானிைம் தசதவ பசய்யப் பைரிகாசிரமம் பசல்கிதேன் உங்கதளப்

தபான்ே சாதுக்களுதைய ைரிசனம் எப்தபாதும் எனக்கு உண்ைாகும்படி அருள் பசய்வ ீர்களாக. இதுவதர
நீங்களும் தகட்ை விஷயங்கதளச் பசான்தனன். இது சிவமஹா புராணத்ைில் உருத்ைிரஸஹஸ்ரம் என்றும்
பசால்லப்படும் இது மங்களங்களுக்கு எல்லாம் மங்களமாகவும் சைாசிவப் பிரமத்தை அேியத் ைக்கைாகவும்
பாவங்கதளயும் தராகங்கதளயும் ஒழிக்கத்ைக்கைாகவும் இவ்வுலகில் தபாகத்தையும் பரதலாகத்ைில்
தமாட்சத்தையும் பகாடுக்கத் ைக்கைாகவும் உள்ளது என்று சூைமா முனிவர் கூேினார் இந்ை
ஸம்ஹிதைதயக் தகட்ை முனிவர்கள் மகிழ்ந்து பமய்சிலிர்க்க, சூைமா முனிவதர தநாக்கி சுவாமி!
அடியவர்களான எங்கள் அஞ்ஞானம் அேதவ ஒழிந்ைது! என்று தக கூப்பி நின்ோர்கள். அப்தபாது
சூைமுனிவர் அவர்கதள தநாக்கி முனிவர்கதள! இதை ஞானமற்ேவர்களுக்கும் நாஸ்ைிகர்களுக்கும்
பக்ைியற்ேவர்களுக்கும் பசால்லக் கூைாது. தவைாந்ைத்ைின் உச்சியில் விளங்கும் பபாருள் சிவபபருமாதன

என்று உணர்ந்ை பபரிதயார்களுக்தக இதைச் பசால்லதவண்டும் எனது குருவான வியாஸ முனிவர் , அதநக
தவைாந்ைங்கதளயும் தவைசாரங்கதளயும் பைிபனண் புராணங்கதளயும் அதநகமுதே தயாசித்து சிந்ைித்து
இறுைியில் இதுதவ சாரமானது என்று எனக்கு உபதைசித்ைருளினார். முனிவர்கதள! சிவபக்ைியற்ேவன்
இைதனக் தகட்ைாலும் பக்ைியுதையவனாவான் ஒருமுதேக் குருமுகமாகக் தகட்ைவனின் பாவங்கள்
ஒழியும் இருமுதே தகட்ைவன் சிவபக்ைி முைிரப் பபறுவான். நான்கு முதே தகட்ைவன் சிவஞானம்
அதைவான். ஆதகயால் தபாக தமாக்ஷங்கதளப் பபே விரும்பியவன் இதை அடிக்கடி தகட்க தவண்டும்.
ஐந்து முதே தகட்க தவண்டும் என்தே எனது குரு எனக்கு உபதைசித்ைார். எந்ைப் பலதன நாடி இைதனப்
படித்துக் தகட்கிோதனா அதை அவன் அதைவான் என்ோர். இவ்விைம் கூேிய சூைமுனிவதர
தநமிசாரணிய வாசிகள் ஆதை ஆபரணம் சந்ைனம் புஷ்பம் அக்ஷதை முைலியவற்ோல் அருச்சித்து
பலமுதேகள் நமஸ்கரித்து அன்புள்ள பசாற்களால் துைித்து தவை வாக்கியங்களாலும் எப்தபாதும்
இவ்வாதே சிவசரிைங்கதளச் பசால்லிக் பகாண்டிருக்க தவண்டும் என்று விதை பகாடுத்து

அனுப்பினார்கள். இந்ைக் தகலாய ஸம்ஹிதைதயப் பக்ைியுைன் படித்துக் தகட்பவர்கள் அேம், பபாருள்,
இன்பங்கதள அனுபவித்து, சிவஞானத்ைால் சிவ சாம்ராஜ்யத்தை அதைவார்கள் அவர்கள் பிேவிகள் எடுக்க
தவண்டிவந்ைாலும் அப்பிேவிகள் தைாறும் சிவஞானச் சிவத்ைியானமுதையவர்களாகதவ இருந்து முடிவில்
அழியாப் பைவிதய அதைவார்கள்.
கல்யாண சம்ஹிதை முடிந்ைது.
ஸநத்குமார ஸம்ஹிதை
1. ஸனத்குமார முனிவர் தநமிசம் அதைைல்
சூைமுனிவர், தநமிசாரணிய வாசிகதள தநாக்கி நான் உலக நாயகனாகிய ஸ்ரீஅர்த்ைநாரீஸ்வரதரத்
ைிரிகரண சுத்ைியாகப் பணிந்து பசால்லுகிதேன். மகா புண்ணியகரமான தநமிசாரணியத்ைில், எனக்கும்

உலகத்ைிற்கும் குருவும் பராசரமுனிவரின் புத்ைிரரும் காலஞானம் அேிந்ைவரும் பிரமசரிய நிதலயினின்று
ைவோைவரும் இலக்ஷத்து இருபத்து ஐயாயிரம் கிரந்ைங்கதளயுதைய மகாபாரை காவியத்தை
இயற்ேியவரும், நான்கு தவைங்கதளயும் சீர்ைிருத்ைிப் பிரித்து வியாஸமுனிவர் என்று பபயர்
பபற்ேவருமான எனது குருவானவர், நான்கு தவைங்களால் சூழப்பபற்ே சிருஷ்டி கர்த்ைாவாகிய
பிரமதைவதரப் தபால அதநகம் முனிவர்கள் சூழ வற்ேிருந்து
ீ
ைிவ்யசரிைங்கதளச் பசால்லிக்
பகாண்டிருந்ைார். அப்தபாது ஞான வித்தைதயக் கதரகண்ைவரும் மங்களமூர்த்ைியும் பிரம புத்ைிரருமாகிய
ஸநத்குமார முனிவர், உலகம் உய்யும் பபாருட்டு அங்கு வந்ைார். அவர் ைரிசனம் கண்ைதும் தநமிசாரணிய
முனிவர்கள் அதனவரும் ஆனந்ைமாக எழுந்து அர்க்கிய பாத்ைிய ஆசமன ீயங் பகாடுத்து
ைிரிகரணங்களாலும் பூஜித்து சக்ைி விநயத்துைன் தககூப்பி நின்ோர்கள். ஸநத்குமார முனிவர் அவர்களுக்கு
இனிய வார்த்தைகளால் அருள் பாலித்து, அவர்கள் அளித்ை ைிவ்வியாசனத்ைில் அமர்ந்ைார்.

அப்தபாது தநமிசாரணிய வாசிகள் அவதர தநாக்கி, பிரம புத்ைிரதர! லிங்கார்ச்சன விைிதயயும்
தைவதைவனின் பூஜாக்கிரமத்தையும் அவரின் ைிருவருளால் உண்ைாகும் பயன்கதளயும் சிவமூர்த்ைி
தபைங்கதளயும் சிவ மந்ைிர பசாரூபத்தையும் அந்ை மந்ைிர அனுஷ்ைான விைிகதளயும், அடியவர்களான
எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். அைற்கு தயாகீ ஸ்வரரான ஸநத்குமார முனிவர்
ைதபாமூர்த்ைிகளான அந்ைணச் சிதரஷ்ைர்கதள ஆசனத்ைில் இருங்கள்! என்று பசால்லி நட்சத்ைிரங்களால்
சூழப்பபற்ே சந்ைிரதனப் தபால விளங்கினார்.
2. உலக உற்பத்ைி
தைதஜா மூர்த்ைியும் ைிரிகால ஞானியும் ஷாட்குண்ணிய பரிபூரணருமான ஸநத்குமார முனிவதர,
தநமிசாரணிய முனிவர்கள் பணிந்து, பகவாதன! ைங்கள் ைிருவாக்கால், ஸனாைனமாயும் புண்ணியகரமாயும்
பஞ்சப் பிரம ஸ்வரூபத்தை நன்கு உணர்த்ை வல்லைாயும் உள்ள சிவமஹா புராணத்தை நாங்கள் தமலும்
தகட்க விரும்புகிதோம். ைாங்கள் எல்லாம் அேிந்ைவர் ைங்களுக்குத் பைரியாை விஷயம் ஒன்றும்
மூவுலகங்களிலும் இல்தல! என்ோர்கள். அைற்கு அவர்கதள தநாக்கி ஸநத்குமாரர் கூேியபடிதய நான்
உங்களுக்குச் பசால்கிதேன் என்று சூைமுனிவர் பசால்ல ஆரம்பித்ைார்.

அருந்ைவ முனிவர்கதள தைவதைவனான பரமசிவனால் பசால்லப்பட்ை அைிரகசியமான சிவ புராணத்தைக்
தகளுங்கள். இதை அத்யந்ை பக்ைியுைன், தகட்பவர்கதள, கிருை கிருத்ைியர்கள். இப்புராணம் புண்ணியம்,
தைஜஸ், ஆயுள் விருத்ைிதயக் பகாடுக்கவல்லது அேம், பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்பனவற்ேிற்கு
காரணமானது தவைத்ைிற்குச் சமமானது. எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்து, பரிசுத்ைமாக்கவல்லது.
முனிவர்கதள! வியாஸபகவான் முன்பு கூேியுள்ளபடி நான் உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன். இந்ைச்
சிவமஹா புராணம் பபருதமதய நூறு ஆண்டுகள் பசான்னாலும் அளவுபடுத்ை முடியாது. இதைச்
சுருக்கமாகச் பசால்லுகிதேன்.
பிருத்வி (நிலம்) முைலான ஐம்பபரும் பஞ்ச பூைங்களின் தைாற்ேமும், பிரம விஷ்ணுக்களின் பைாைக்கமும்
அவர்களின் சம்வாைமும் ஜம்புத்வபம்
ீ
முைலானவற்ேின் பிரமாணங்களும் பாரைாைி வருஷக் கிரமங்களும்
பாைாளம் முைலான கீ ழ் உலகக் கிரமங்களும் சந்ைிர சூரிய மண்ைலக் கிரமங்களும், கால சக்கர கைியும்,
ஸநத்குமார பராக்கிரமமும் அவர் மஹாதைவதர பூஜித்ை விைியும் அவர் மஹா தைவரால் அதைந்ை
வரப்பிரசாைமும் தமருவின் உச்சியில் அவர் வாசஸ் ைானம் பபற்ேதும் அங்கு அவர் ைம்
மாணவர்களுக்குச் சிவஞானம் தபாைித்ை முதேயும் அவர் பிரமவிஷ்ணு ருத்ைிரர்கதளத் ைரிசித்து,
அவர்களுைன் சம்வாைம் பசய்ைதும் விபீஷணனுக்கும் உருத்ைிரமூர்த்ைிக்கும் ஏற்பட்ை சம்வாைமும் எல்லாத்
ைீர்த்ைங்களின் மகிதமயும் சிவலிங்க பூதஜ முதேயும் இலிங்க உற்பத்ைியும் பிரளயக்கிரமமும் மூர்த்ைி
தபைமும் பிரம விஷ்ணுக்களுக்கு உண்ைான மாதயதய அகற்ேத் தைான்ேிய சிவலிங்கக் தகாலமும்
சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தையின் பயனும்; அவதர மலர்களால் அருச்சிப்பைால் அதையும் பயனும்

தூபைீபங்பகாடுத்து ஆராைிப்பைால் அதையும் பயனும் பழவர்க்கங்கதளக் பகாண்டு நிதவைிப்பைால்
அதையும் பயனும் ைானமகிதமயும் மாச பூஜா பலனும் உபவாசமிருந்து அர்ச்சதன பசய்வைால் அதையும்
பயனும் சதுர்த்ைசி அஷ்ைமியின் பயனும் அைில் பூதஜ பசய்யும் கிரமங்களும் நாமாஷ்ைமியின் கிரமமும்
தவலக்ஷணாஷ்ைமியின் கிரமமும் விபூைி; மான்யமும் சவுச முதேயும் அவிமுக்ை மான்மியமும் ஓங்கார
வர்ணிதயயும் யஞ்தஞஸ்வர மான்மியமும் ைீர்த்ைக் கிரமமும் நந்ைிதைவரின் பூஜாக்கிரமமும் அவதர
அபிதஷகித்ை முதேயும் நீ ல கண்ை மான்மியமும் ைிரிபுரைகனமும், வாசுதைவப் பிரபாவமும் அவரது
பூஜாக்கிரமமும் ைர்மப் பிரபாவமும் மகாதைவ சங்கீ ர்த்ைனத்ைால் அதையும் பயனும் ஞானவிசாரதணயும்
தமாக்ஷக்கிரமமும் ஆகியன எல்லாம் இைில் அைங்கியுள்ளன.
முனிவர்கதள! ஈஸ்வரனின் சித்ைிர கிருத்ைியத்தை விரித்துச் பசால்லுகிதேன் பூர்வத்ைில் பிரபஞ்சம் இருள்
மயமாய், அேிய முடியாமலும் நாமரூபமற்ேைாயும் இருந்ைது. அப்தபாது மஹா தயாகியான
உருத்ைிரமூர்த்ைியானவர் ைன் ஆன்ம இச்தசயினால் மனதையும் அைற்குப் பிேகு அகங்காரத்தையும்
பதைத்ைார். அகங்காரத்ைிலிருந்து பஞ்ச பூைங்களும் மூலப்பிரகிருைி மஹத் அகங்காரம் பஞ்ச ைன்
மாத்ைிதரகள் விகாரம் முைலியன உண்ைாயின. ஸப்ை, ஸ்பரிச, ரூப, ரஸ, கந்ைங்கள், பிராணன், அபானன்,

வியானன், சமானன், உைானன் சத்வரஜைதமாகுணங்கள் அவற்தோடு உண்ைாயின. இவற்ேிலிருந்து பிரம,
விஷ்ணுக்கள் பிேந்ைார்கள். இவ்விருவருக்கும் தமாகத்தை உண்டுபண்ணும் நிமித்ைமாக சரீரமில்லாைவரும்
மஹாதைவரும் பிேப்பற்ேவரும் அதயானிஜரும் ஆைியந்ைம் அற்ேவருமாகிய பரமசிவன் தைான்ேி பிரம
விஷ்ணுக்கதளத் ைன் மாதயயால் தமாகிக்கச் பசய்து ைம் தைஜதஸச் சகல பிரபஞ்சங்களிலும்
வியாபிக்கச் பசய்ைைால், அந்ைப் பரமசிவதன விைப் பரமான பபாருள் கிதையாது. பிரமவிஷ்ணுக்கள்
இருவரும் பரமசிவத்ைின் இைத்ைிதலதய ஜனித்து கற்பங்கள் தைாறும் ஜகை சிருஷ்டியாைிகதளச்

பசய்கிோர்கள் மஹாதைவர் ஹாரூபியாய் அந்ைப் பிரபஞ்ச சிருஷ்டிகளான சர்வ பூைங்கதளயுஞ்
சங்கரிக்கிோர். கற்பங்களில் அதநக யுகங்களும் மனுவந்ைரங்களும் அைங்கியுள்ளன. எழுபத்பைாரு யுகங்கள்
ஒரு மனுவந்ைரமாம் அதுதவ பைினான்கு முதே ைிரும்பினால் ஒரு கற்பமாம் அக்கற்பதம பிரமதைவனுக்கு
ஒரு பகல் அவ்வளவு காலதம( நீசாகற்பம்) இரவாகின்ேது. இவ்விைமான நாட்கணக்கின்படி மாசம், வருஷம்
பக்ஷங்கள் கணக்காகி நூறு வருஷங்கள் ஒரு நிமிஷம் அவர் பிரமாைி துருணபரியந்ைமான
சராசரங்கதளயும் சூரிய சந்ைிராைி நவக்கிரகங்கதளயும் பூதலாகபுவர்தலாக சுவர்தலாக மகாதலாக
ஜதனாதலாக ைதபாதலாக சத்ைியதலாக பாைாள சுைல அைல விைல ைராைல ரசாைல மகாைல
தலாகங்கபளன்னும் பைினான்கு உலகங்கதளயும் சிருஷ்டித்து அந்ை ஒரு நிமிஷத்ைிதலதய பிரளயஞ்
பசய்து சங்கரித்து ைாதன சர்வ தலாகங்களிலும் சர்வவியாபியாயிருந்து, பிரபஞ்ச காரியத்தை

இயற்ேிவருகிோர். பிரமதலாக முைல் பாைாளம் வதரயிலுள்ள பைினான்கு உலகங்களின் விஸ்ைாரமும்
பர்வைங்களின் கிரமமும் சமுத்ைிர பரிமாணமும் ைீபங்களின் தபைமும், ைிக்குகளின் நிதலதமயும்
பசால்லுகிதேன். ைாவரங்கதளக் காட்டிலும் சங்கமம் ஆயிரம் மைங்கும் சங்கமங்கதளக் காட்டிலும்
மற்ேதவகள் ஒவ்தவாராயிரம் பங்கு அைிகமாகவிருக்கும்படி சிருஷ்டிக்கிோர். இவதர சர்வ
கிருத்ைியங்கட்கும் காரணராயிருத்ைலின் தமற்கண்ை தைகங்கபளடுத்ை ஒவ்பவாரு சீ வனும் அவரிைதம
பக்ைி பசலுத்ை தவண்டும் அவதரதய பஞ்சபூைாத்மகராயும் ஞான பசாரூபியாயும் நிர்குணராயும்
நிருமலராயும் விளங்கும் பரம் பபாருபளன்று ஞானவான்கள் ைியானிக்கின்ோர்கள். அப்பரதமசதன
விதளயாட்ைாக சக்ைியுைன் கூடி ஜகத்தைச் சிருஷ்டிக்கிோர் அவரினின்று மூலப்பிரகிருைியும் தைான்றுவர்
அப்பிரமதைவர் சிவாக்கினிதனதய தமற்பகாண்டு ைன்முகத்ைினின்று பிராமணர்கதளயும் புயத்ைினின்று
க்ஷத்ைிரியர்கதளயும் பைாதையினின்று தவசியர்கதளயும் பாைத்ைினின்று சூத்ைிரர்கதளயும்

முன்தனயர்களின் ஆசாரகிருத்ைியாைிகளில் ஒவ்பவாரு பங்குகுதேவாகப் பின்தனதயார்கள்
பசய்யும்படியாகவும் சிருஷ்டித்ைார் இப்படியாகச் சிருஷ்டியால் ைாவர சங்கமாைிகள் விதசஷமாகப் பபருகும்
யுகாந்ைத்ைில் உருத்ைிரர் கால ரூபியாகத் தைான்ேிச் சங்கரிப்பார் என்று ஸநத்குமார முனிவர் கூேினார்.
இவ்வாறு கூேியதைக் தகட்ை வியாஸபகவான் வினவலானார். ஸநத்குமார முனிவதர!
பிரதமாற்பத்ைிதயயும் இவ்வுலக சிருஷ்டிக்கிரமத்தையும், இந்ை ஜகத்தையழியாது பாலிக்குந்ைிேத்தையும்
அைனால் அவருக்குப் பிரமத்துவங் கிதைத்ைதையும் பசால்ல தவண்டுகிதேன் என்ோர். அவ்வாதே
ஸநத்குமார முனிவர் பசால்லலாயினர் ஆரம்பத்ைில் இருள் எங்கும் வியாபரித்தும் ைிக்குகள்
நிதலபைரியாைிருக்தகயில் மதஹசுவரன் தயாகத்ைின் பிரிவால் அவ்விருதளப்தபாக்க ஓர்

ஒளிதயயுண்ைாக்கினர். அவ்பவாளி பசந்நிேமாய் ரதஜாகுணமதைந்து அக்கினி (பநருப்பு) உருவபமடுத்ைது
அவ்வக்கினி சத்துவகுணத்துைன் கூடி ைதமாகுணத்ைினால் பிருைிவிதய (நிலத்தை) யுண்ைாக்கியது.
அம்மூன்ேினின்றும் ஜலம்(நீர்) தைான்ேியது. அைினின்று அதகாராத்ைிராைி காலங்கள் தைான்ேின,
அக்காலத்ைிற்கைிபரான சூரியாைிகள் உண்ைாயினர். அைில் சூரியன் பிரபலனாய்த் ைன் கிரணங்களால்
இருதளப் தபாக்கி ஜலத்தை வற்ேச் பசய்கிோன். அக்காலத்ைில் சங்கரன் ஜலரூபியாகத் தைான்றுவார்.
அந்ை ஜலத்ைினின்றும் அண்ைபமான்று தைான்றும் அவ்வண்ைத்ைினின்று நாராயணன் தைான்றுவார்
அவரிைமும் பிரமனும் பிரமனிைம் காலம் ைிக்கு முைலியனவும் தைான்றும்.
3. பிரமாண்ை வரலாறு
அவ்வியக்ைத்ைினின்று மகத்தும் அைினின்று பிரம்மனும் தைான்ேினதமயால் இைற்குப் பிரம்மாண்ைம்
என்று பபயர்கள் உண்ைாயிற்று. அவ்வண்ைத்ைிற்குச் சமுத்ைிரங்கதள உைிரமும், ஆகாயதம வயிறும்
வாயுதவ சுவாசமும் அக்கினிதய தைஜஸும் ரஸங்கதள நைிகளும் முற்கூேிய ஆகாயதம மற்ேவதகயாற்
காதுகளும் சந்ைிர சூரியர்கதள கண்களும் தமருமதலதய பைாதையும் தமைினிதய மார்பும் ஆகும்

அப்பூமியின் எல்தலதய சமுத்ைிரமும் அைன் எல்தலதய பாைாளதலாகமாகும் அப்பாைாளதலாகத்ைின்
கீ ழ்ஜலமும் அந்ை ஜலத்ைின் எல்தலயில் நாகராஜாக்கள் வசிக்குந் ைானமும், அத்ைான முடிவில் இருளும்
அைனிறுைியில் அக்கினியும் அைன் கதைசியிற் பிருைிவியும் (நிலமும்) ஆக இவ்தவழுவதகயாற்
சூழப்பட்டிருக்கும்.
இவ்வதகயாக ஆக்கப்பட்டுள்ள பிரபஞ்சத்தைப் பிரமதைவர் சிருஷ்டிக்க இச்தசயுள்ளவராய்க் கருப்ப
வாசத்ைிலிருந்து பிேக்கும் மானுைவர்க்கங்கதள (ஜராயுஜத்தை) யும் முட்தையிலுண்ைாகும் (அண்ைஜம்)
பேதவ இனங்கதளயும் (உத்பீஜம்) ைாவரங்கதளயும் சுதவைஜம் என்னும் புழுபூச்சிகதளயும் தைவதயானி
தபைமாகிய வித்ைியாைரர் அப்சரசுகள் யக்ஷர் இராக்ஷசர் பிசாசர் கின்னரர் குஹ்யகர் சித்ைர்கதளயும்
பிருத்வியந்ைரிக்ஷம் ைிருைிவபமன்னும் மூன்று தலாகங்கதளயும் சிருஷ்டிக்கிோர். இவ்வாறு
உண்ைாக்கப்பட்ை சமுத்ைிரம் (நிலத்ைிலும்) பிருைிவியினும் இருமைங்கு அைிகமாகும் பூமியிலும்
சமுத்ைிரத்ைிலும் பலவதகப்பட்ை பிராணிகள் வசிக்கும் இப்புவனம் ஆைியில் கைவுளால் ஒன்ோகதவ
தைான்ேினும் தைவ மாநுைர்களால் சுவர்க்க மத்ைிய பாைலம் என்னும் மூவதகப் பபயர்கதளாடு
அதழக்கப்பட்டு வருகிேது. இப்பிரிவினுட் பிரிவுகள் ஒவ்பவான்ேினும் உருத்ைிரமூர்த்ைி உபாசிக்கப்பட்டு

வருகிோர். இம்மூன்று உலகங்களுக்கும் காரணராயிருப்பவர் உருத்ைிரதன என்று உபாசித்து சிருஷ்டியா ைித்
பைாழிதலயும் பசய்து வருகிோர்கள், வியாஸமுனிவதர! இவ்வதகயான பிரபஞ்சத்ைின் அளதவயும்,
காரணத்தையும் ைவத்ைால் அேியத்ைக்கது. இப்பூமியில் பலைீவுகளும் வருஷதபைங்களும்
உண்ைாயிருக்கின்ேன. அவ்விைங்களில் பிராணிகள் அற்பாயுளுைனும், அற்பபுத்ைியுைனும் கூடியிருப்பைால்
அவர்களுதைய எண்ணங்கதள நிதேதவற்ே காருண்ணிய மூர்த்ைியாகிய சிவபபருமான் நாம
தபைங்கதளாடு எழுந்ைருளியிருக்கிோர்.
ஐம்புத்ைீவில் தகாதமைம் என்னும் ைலத்ைில் கிரிதஜஸ்வரர் என்னும் பபயருைனும் சான்மலித்ைீவில் பசுபைி
என்ே பபயதராடும் குசத்ைீவில் அரன் எனவும் கிரவுஞ்சத்ைீவில் விருஷபத்வஜன் என்ே பபயருைனும்
சாகத்ைீவில் சங்கரன் எனவும் புஷ்கரத்ைீவில் பாவதலாசனன் எனவும், அங்கங்குள்ள ஜீவராசிகள்

வழிபட்டு,பூசதனபசய்து இஷ்ை தபாகங்கதள அனுபவிக்க எழுந்ைருளியிருக்கிோர். அத்ைீ வுகளில்
ஐம்புத்ைீவில் ஜம்பு விருக்ஷம் ஆயிரம் தயாசதன உயர்ந்து புதைபரந்து அமுைத்ைிற்குச் சமமான ரசமுள்ள
பழங்கதளக் பகாடுக்கும் அத்ைீவின் பரப்பிற்கு இருமைங்கு ைண்ண ீர் அதைச் சூழ்ந்ைிருக்கும் அந்ைத் ைீ வு
ஏழு வதக வர்ஷங்களாகப் பிரிக்கப் பபற்ேிருக்கிேது. அைனுள் பாரை வருஷம் என்பது ஒன்பது
கண்ைங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, எண்குல பர்வைங்கதளாடு விளங்கும் இைில் இளரவிரை கண்ைம் நடுவில்
உள்ளது. தமதல பசான்ன விருக்ஷத்ைின் பழச்சாறு ஓர் ஆோகப்பாயும் அைற்கும் உத்ைர ைிக்கில்
மஹாதமருமதல உள்ளது, இம்மதலதய ஜம்புநைி பிரைக்ஷிணக் கிரமமாகச் சுற்ேிவரும், தமருமதலயின்
உச்சியில் எண்பத்து நான்காயிரம் தயாசதன பரந்து, அழகுைனும் கூடிய தகலாய பர்வைம் விளங்கும்.
அங்கு, சூரியாைிகிரணங்கள் இராது. அைன் பவளிதய கிரணமாக வசி
ீ நிற்கும் காமக்குதராைங்கதள பவன்ே
ஜிதைந்ைிரியர்கதள, அதை அதையக் கூடும். சிவத்ைினிைத்ைில் பக்ைியில்லாைவரும் யாகம் முைலான

ைர்மங்கதளச் பசய்யாைவரும் அதை அதைய இயலாது. அதைச் சுற்ேிலும் நீ லம் நிஷைம் தஹாமகுண்ைம்
இமவான் என்னும் நான்கு பர்வைங்கள் உண்டு. அைன் பைன்பகுைியிலுள்ள மதலயானது
இருபத்தையாயிரம் தயாசதன உயரமுள்ளைாக இருக்கும். அைில் நளினிஹ்ராைினி பலாவனி என்ே மூன்று
நைிகள் தமற்குமுகமாகவும், கங்தக என்னும் மஹாநைி அதநக உபநைிகளுைனும் ஜம்புத் ைீவில் பாயும்,
இதவதயயன்ேிபல புண்ணிய ைீர்த்ைங்கள் இந்ை ஜம்புத் ைீவில் உண்டு. இவ்விைமாக மற்ே ைீவுகள்
ஒவ்பவான்ேிற்கும் இருமைங்கு அைிக வஸ்ைீரணமும் மற்ேதவயுங் பகாண்ைைாகும். இத்ைீவுகள் யாவும்
ஆங்காங்குள்ள மரங்களின் பபயதரத் ைன் பபயராகக் பகாண்டிருக்கும். ஆங்குள்ளவர்கள் அந்ைந்ை
மரங்களின் பழச்சாற்தேதய ஆகாரமாக உட்பகாள்வார்கள். இந்ை ஜம்புத் ைீவல்லாது மற்ேத்ைீவுகளில்

உள்ளவர்கள் தநாய், மூப்பு, தசாகம், துக்கம் ஆயாசம் ஆயுள் வித்ைியாசம் முைலியனவின்ேி மகிழ்ச்சிதயதய
அனுபவித்து வருவார்கள். அங்கு நவரத்ைினமயமாக விளங்கும் எங்கும் பபாற்குன்றுகளும் கால
தவறுபாடுகளால் மாறுைதலதையாது ஒதர காலம் தபாலப் பழங்கதளக் பகாடுத்து வரும் மரங்களும்
இருக்கும். அங்குள்ள நைிகள் பல கிதள நைிகளுைன் கூடி, அவ்வவ்விைங்கதளத் தூய்தமப்படுத்ைிக்
பகாண்டிருக்கும். அங்கு முனிவர், கந்ைர்வர், சித்ைர், ைானவர் வித்ைியாைரர் நாகர், யக்ஷர், கிம்புருைர் ஆகிய
புண்ணிய புருஷர்கதள வசிப்பார்கள். சூரிய சந்ைிராைிகளில் உண்ைாகும் பவட்பைட்பங்களும் வாயு

வருணர்களால் ஏற்படும் மாறுைல்களும் இராது ஒவ்பவாரு ைீபங்களிலுமுள்ள குலபர்வைங்கள்
அறுபைினாயிரம் சிறு பருவைங்களின் மத்ைியில் இருக்கும் அவ்விைங்களிலும் தமற்பசான்ன
சவுக்கியங்கதள அனுபவித்தை புண்ணிய புருஷர்கள் வசித்ைிருப்பார்கள். அப்புண்ணிய புருஷர்கள்
நாளதைவில் மரணமதையாது கற்பத்ைின் முடிவில் உருத்ைிரரால் சங்கரிக்கப்படுவார்கள்.
இனி ஜம்புத் ைீவின் கால அளதவச் பசால்லுகிதேன். இந்ைத் ைீவில் நான்கு வதக யுகங்கள் வழங்கப்பட்டு
வரும் அதவ, கிதரைாயுகம் ைிதரைாயுகம், துவாபரயுகம் கலியுகம் எனப்படும். அவற்ேிற்கு காலம், பைிதனழு
லட்சத்து இருபத்பைண்ணாயிரம், பன்னிரண்டு லட்சத்து ஆோயிரம், எட்டு லட்சத்து முப்பத்து இரண்ைாயிரம்
வருஷங்கதளயுதையன. இத்ைதகய எழுபத்ைிரண்டு சதுர் யுகங்கள் பகாண்ைது ஒரு மந்வந்ைரமாகும்.
இத்ைதகய பைினான்கு மந்வந்ைரம் பகாண்ைது ஒரு கற்பம். இந்ைக் கற்பம் பிரமனுக்கு ஒரு நாளாகும். இது
தபான்ே நாட்கள் முந்நூற்று அறுபது பகாண்ை வருைம் ஒன்ேின் படி ; நூறு வருஷங்களாகப் பிரமன்
ஜீவித்ைிருப்பார். இத்ைதகய பிரமகற்பம் அரனுக்கு ஒரு நிமிஷமாகும். அந்ை நிமிஷத்ைின் அதரப் பாகத்ைில்
பிரமாைிகளின் தைாற்ேமும் மற்தேய அதரப் பாகத்ைில் அவர்கள் ஒடுக்கமும் ஆகும்.
தமதல பசான்ன ஜம்புத்ைீவின் பரப்பளவிற்குள் இந்ைத் ைீ வு சதசரு ைாமிரபரனு கபஸ்ைி மனு நாகத்ைீவு
சவுமியம் காந்ைருவம் காரணம் ஆகிய எட்டுத் ைீவுகள் இருக்கின்ேன. இந்ைப் பூமிதயச் சுற்ேிலும் பலவிை
சமுத்ைிரங்கள் சூழ்ந்து கதைசியில் சுத்ை ஜல சமுத்ைிரத்ைால் சூழப் பபற்ேிருக்கும். இைற்கப்புேம்
தலாகாதலாக பர்வைம் பூமியின் அளதவ விை மும்மைங்கு பருத்து விசாலமுள்ளைாக இருக்கும். அந்ைப்
பருவைத்ைின் தலாதகஸர்கள் என்னும் நால்வர் வியாைிகதள இல்லாைவர்களாய் அதைப் பரிபாலித்து
வருகிோர்கள். அைற்கப்புேம் சூரிய சந்ைிரக்கிரணங்கள் கிதையாது. இதுைான் பூமியின் பிரமாணமாகும்.
4. பாைாள வர்ணதன
ஸநத்குமார முனிவர் தமலும் பைாைர்ந்து கூேலானார். முனிவதர! இதுவதரயில் பூமியின் பிரமாணத்தை
பசால்லி வந்தைன். இனி பாைாள தலாகத்ைின் அளதவயும் மற்ேவற்தேயும் பசால்லுகிதேன். தபாகவைி
என்னும் நகரம் நவரத்ைின மயமான உப்பரிதககளுைன் பாைாள தலாகத்ைில் அதமந்து இருக்கும் அந்ை
நகரத்ைில் வாசுகி ைக்ஷன், கார்க்தகாைகன், ைனஞ்சயன், காளியன், பவனன், பூரணன், மணிபாலன், பத்ைிரன்,
கவுசிகன், வசுலந்துமாேன், கம்பளன். அசுவைரன், ைித்ைிரி, அரிபுத்ைிரன், ஜம்பு, பத்ைிரன், பலாசுகன், கரவரன்,
ீ
புண்ைரீகன், மதகாரகன் என்ே நாகராஜாக்கள் வசித்ைிருப்பார்கள். இவர்கள் ைவிர பரைாைி சித்ை
முனிகணங்களும் அனந்ைாைி மஹாநாகங்களும் அங்கு சுகமாக வாழ்ந்து வருவார்கள். அங்குள்ளவர்கள்
பவண்பட்டு நீலப்பட்டு உடுத்ைி சந்ைிர ஹாரதகயூரங்கதள அணிந்து மின்னல்தபான்ே ஒளியுள்ள
அப்சரசுகள் பசய்யும் நைனங்கதளக் கண்டும், கீ ைங்கதளக் தகட்டும் மகிழ்ச்சியுைன் இருப்பார்கள். அந்ை
நாகர்கள், ஜ்வரம் பீதை துன்பம் அசங்கிைம் முைலியவற்றுள் தவண்டியவற்தே அப்சரசுகளால் அதைந்து

சுகமனுபவிப்பார்கள். அந்ை நகரின் நடுவில் தவர தவடூரியங்கள் இதழத்ை ஆயிரக்கால் மண்ைப நடுவில்
தகாதமைகமதழத்ை சிம்மாசனத்ைில் நாகராஜாக்கள் அமர்ந்து ஆட்சி புரிகிோர்கள். அங்கு எங்கு பார்த்ைாலும்
முத்துத்தைாரணங்களும் சந்ைிரகாந்ைக் கற்களாலிதழத்ை தமல்மாடிகளும் சூரிய காந்ைக் கற்களாலாகிய
மைில்களும் அதைச் சுற்ேிலும் சுகதைாைைம் நிரம்பிய அகழிகளும் அவற்றுள் ைங்கப்பங்கயம் தபான்ே
ைாமதர மலர்களும் நிதேந்ைிருக்கும். அந்ைமண்ைபத்தைச் சுற்ேிலும் பசும்புல் பைர்ந்து பாயசம் பநய் ையிர்
பால் நிதேந்துள்ள கிணறுகதளாடு ஆறு ருதுக்களிலும் மாறுபைாை புஷ்பங்கதளக் பகாடுத்து
அங்கிருப்பவர்கதளச் சுகித்ைிருக்கச் பசய்யும் கந்ைமதல தபான்ே அன்னக்குவியல்களும் மைக்கிணறுகளும் ;
நதர ைிதர மூப்பு அணுகாை யவுவன கன்னியர்களும் விரும்பிதயாதர பவறுக்காமல்
சுகங்பகாடுத்ைிருப்பார்கள். இத்ைதகய அழதகாடும் சிேப்தபாடும் விளங்கும் நாகதலாகம் தகாடி தயாசதன
அகல நீள முதையைாக இருக்கும் இவ்வளவு விஸ்ைீரணமுள்ள பாகத்ைின் சிேப்பில் ஒரு பாகத்தைதய
உனக்குச் பசான்தனன்.
இதுவன்ேி இரணியபுரம் என்ே நகரம் தகாடி தயாசதன விஸ்ைீரண முதையைாய், தவர தவடூரிய
தகாதமைகங்கள் இதழத்துப் பபான்னாலாகிய விைானங்களுைன் விளங்கும் அங் கு காலதவறுபாடுகள்
இராது. ஒதர விைமான சிேந்ை மலர்கதளயும் கனிகதளயும் பகாடுத்துக்பகாண்டு பசடிகளும் மலர்களும்

விளங்கும். அங்குள்ள கன்னியர்கள் பவண்பட்டு உடுத்ைி, முத்ைாரம் முைலிய ஆபரணங்கதளப் பூண்டு
விமானத்ைில், ஏேி புருஷர்களுக்குச் சுகத்தைக் பகாடுத்துக் பகாண்டிருப்பார்கள். அங்குள்தளாருக்கு பயம்,
தகாபம், பிணி, மூப்பு வியாைி, அசங்கிைம் முைலியன இராது. அங்கு பிரகலாைன் முைலிய தைத்ைியர்களும்
மற்ேவர்களும் நிதேந்ைிருப்பார்கள். சுரபி என்னும் அசுரன் நாராயணனது ஆக்தஞயால் பூமிதயத்ைாங்கிக்
பகாண்டு இருப்பான். அவதனச் சுற்ேிலும் சுைன்மா சர்வாங்கன் சுசர்வாங்கன். சுலபன் ஆகிய நால்வர்

இருப்பார்கள். இவர்கள் வசிக்குமிைம் காமியபுரி என்று பபயர் அங்தகயும் பாயசம், பால், ையிர், பநய், தைன்
முைலியதவ நிரம்பிய கிணறுகளும் குளிர்ந்ை காற்றும், எக்காலத்ைிலும் பழங்கதளத்ைரும் மரங்களும், ஆறு
ருதுக்களிலும் மலரும் நந்ைவனங்களும் சந்ைிரதனப் தபான்ே ைவளமாளிதககளும் அமிர்ைமயமான
குண்ைங்களும் இருக்கின்ேன அங்கு புண்ணிய புருஷர்கள் வந்து அப் தபாகங்கதள அனுபவிப்பார்கள்.
பாைாள தலாகத்ைின் வர்ணதனதயச் சிேிதை பசான்தனன். இனி அனந்ைன் வசிக்கும் குஹ்ய புரியானது,
நவரத்ைினமிதழத்ை மாளிதககளும் அமிர்ைமயமான வாவிகளும் தவடூரியம் தபான்ே பசும்புற்ேதரகளும்
விரும்பியவற்தே பகாடுக்கத்ைக்க மரங்களும் பகாடிகளும் தகாடி சூரியர்களும் உைித்ைாற் தபான்ே
பிரகாசமும் பிரமதைவதை சத்ைிய தலாகத்தையும் விஷ்ணுவின் தவகுண்ைத்தையும் தபான்ே
சிேப்தபயுதையது. இனி இயமபுரத்தைச் பசால்லுகிதேன்.
இரவுரவம், தபாைம், சூகரம், பாலம், கும்பீபாகம், களக்கிரகம், பிரவாசி, அதைாமுது தவைரணி, அசிபத்ரவனம்,
யமசூலி, தபரவம், ஏகபாஷாணம்; அசிைாலவனம், ஊர்த்துவகம், சூலம், கரம், பவாலுதக, சிருங்காைகவனம்
அந்ைகாரம் ைமசுதகாரம் மக்ஷிகம் என்ே தபைமுள்ள நரகங்களில் ைத்ைமது கர்மத்ைிற்கு ஏற்ப அவரவர்
கிதலசத்தை அதைவார்கள். இன்னும் அந்ை நகரங்களில் உரிவாள் முைலியவற்ோல் பவட்டியும் அறுத்தும்
தவைரணி நைியில் நீந்ைிச்பசய்தும் உைலின் தைாதல உரித்து விட்டு உப்பு ஜலத்தை இதேத்தும் சான்மவி
என்னும் விருட்சத்ைில் தபாட்டு தமலிருந்து இழுத்தும் சிலதர ச் பசக்கிலிட்டு ஆட்டியும் சிலதரக்
கும்பீபாகத்ைில் உைதல பவட்டிச் சதமத்தும் துன்புறுத்துவார்கள். பபாய்சாக்ஷி பசான்னவன் ரவுரவ
நரகத்தையும் பரமஹிம்தச பசய்ைவன் தபாைகத்தையும் மித்ைிர தபைஞ்பசய்ைவன் சூகரத்தையும் பிராமண
பசாத்தை அபகரித்ைவன் கும்பீபாகத்தையும் பகாடுத்ைதை மீ ண்டும் வாங்கிக் பகாண்ைவன்

காலக்கிரகத்தையும் பபண் பகாதல ஸ்ைிரீ ஹத்ைி பசய்ைவன் துர்க்கந்ை மாமிசமுதைய நரகத்தையும்
பிேருதைய ைனைான்ய ைங்க ரஜிைம் முைலானவற்தே அபகரித்ைவன் யமசூலத்தையும் ைாதய
பகான்ேவன் அதைாமுகத்தையும் சிவபசாத்தை அபகரித்ைவன் சர்ப்பங்களால் கடிக்கப் பபற்று தவைரிணி
நைிதயயும் ஊதரத் ைீ யிட்டுக் பகாளுத்ைியவன் அசிபத்ரவனத்தையும் தவை சாஸ்ைிரங்கதள நிந்ைித்து ைர்ம
மார்க்கத்தை அழித்ைவன் அதநக ஆயிரம் ஆண்டுகள் தபரவத்தையும் சிதனகிைனின் மதனவிதய
இச்சித்ைவன் ஏகபாஷாணத்தையும் சரணங்பகாடுத்து தக விட்ைவன் அசிைாலவனத்தையும் பிேன்
மகளிதரக் கூடிக் களித்ைவனும் பிேர் பசாத்துக்கதள அபகரித்ைவனும் பபாருள் வாங்கிக் பகாண்டு பபாய்
சாட்சி பசான்னவனும் யமசூலத்தையும் அதைவார்கள். பிராமணருதைய யக்தஞாபவைம்,
ீ
ஆசாரம்
காயத்ைிரி முைலியவற்தேயும் சிவலிங்கத்தையும் சிவபூதஜதயயும் நிந்ைித்ைவனுதைய நாதவ அறுத்து
அதநகம் நாட்கள் தவைரணி நைியில் கஷ்ைமதையச் பசய்வார்கள் பிரதஜகள் பசய்ை குற்ேத்ைிற்கு ஏற்ப
ைண்ைதன ைராமல் அைிக்கிரமத்து தககால்கதள வாங்கிவிட்ை அரசதனச் சிருங்காைகவனத்ைில் இயம
தூைர்கள் இழுத்துச் பசல்வார்கள். அங்கு அவதனத் துண்டு துண்ைாக பவட்டி விடுவார்கள். வட்தைக்
ீ
பகாளுத்ைியவன் அந்ை காரத்தையுதைய நரகத்தை அதைவான். அங்கு காட்டு ஈக்களால் உைல்
பமாய்த்துக்கடிக்கப் பபறுவான். நரகங்கதளச் சுருக்கமாகச் பசான்தனன் பாவஞ் பசய்ைவர்கதள
யமபுரத்தைஅைிகக் கஷ்ைத்துைன் அதனகக் காலங் கழித்து அவ்வழிதயத் ைாண்டுவார்கள். புண்ணியஞ்
பசய்ைவர்கதளா அைிக விதரவில் வாகனம் பல்லாக்கு குதை முைலியவற்றுைன் குளிர்ந்ை நந்ைவனங்கள்
வழியாக ஆங்காங்கு பசி ைாங்கதளத் ைனித்துக் பகாண்டு மகிழ்ச்சியாகச் பசல்வார்கள். பிேவி
பயடுப்தபாருக்குப் பிேக்கும் காலத்ைிலும் பிராணதன விடுகின்ே காலத்ைிலும் வருந்துக்கமும் சம்சார

துக்கமும் பலவிை ஆதசகளால் அதையும் துக்கமும் அதையகூைாை பபரும்தபாகங்கதள ஆதசப்பட்டு
அதையும் துக்கமுமாக எப்பபாழுதும் துக்ககரமாகதவ இருக்குமாதகயால் ஞானத்தை அதைந்ைவன்
ஒருவதன துக்கநிவாரணம் அதைவான்.
அந்ை ஞானதமா, சிவசரிைங்கதளக் தகட்பைாதலதய உண்ைாக தவண்டும்; அவ்விைம் அதைந்ை ஞானதம
சகல துக்கங்கதளயும் கிதலசங்கதளயும் ஒழிக்கவல்லது புண்ணிய மிகுைியால் சுவர்க்கம் முைலிய

பைவிகதள அதைந்ைவர்களும் அந்ைப் புண்ணியம் கழிந்ை பிேகு மீ ண்டும் துன்பங்கதளதய அனுபவிக்க
தவண்டிவரும் ஆதகயால் ஒருவன் சம்சாரத்ைினின்றும் விலகி சிவ சக்கரத்தை அதைந்து ஞானவானாகி
எப்தபாதும் சிதவாகம் பாவதனயால் இருப்பதை யாவற்ேிலும் உசிைமாகும். சிவஞானம் அதைந்ைவன் ைன்
ஞான வன்தமயால் எல்லாத் தைாஷங்கதளயும் விலக்கி இராகத் துதவஷாைிகளிலிருந்தும் நீங்கி
மதஹஸ்வரனுக்குப் பிரியனாய் அந்ை ஞானாக்கினியில் ஜனனக் கூட்ைமாகிய காட்தை எரித்துச்
சாம்பலாக்கி விடுகிோன்.

5. தமல் உலக வர்ணதன
ஸநத்குமார முனிவர் தமலும் பசால்லலானார். பூமியின் பரிமாணத்தையும் சப்ை ைீப ங்களின் சிேப்தபயும்
நாகதலாகச் சிேப்தபயும் இதுவதர சுருக்கமாகச் பசான்தனன். இனி தமல் உலகங்களின் பபருதமகதளக்
கூறுகிதேன். பூவுலகத்ைிற்கு தமலுள்ள புவர்தலாகத்ைில், தபசாச, குவிஹ்யகயக்ஷ கின்னர கிம்புருை சித்ை
வித்ைியாைராைி தைவ வர்க்கத்ைினரும் புஷ்கலா வாத்ைமாைி தமகக் கூட்ைத்ைினரும் வசிப்பார்கள் இைற்கு
தமல் இலட்சம் தயாசதன தூரத்ைில் சூரியமண்ைலம் இருக்கும் அதைச்சுற்ேிலும் சூரியபவாளி தபான்ே
விமானக் கூட்ைங்களும் அவற்றுள் அறுபைினாயிரம் ரிஷிகள் தவைசாஸ்ைிரங்கதளப் பயின்ேவாறு நாக

கந்ைருவர்களால் சூழப்பட்டும் அறுபைினாயிரம் அப்சரமங்தகயரின் நைனமும் ஹாஹா ஹூஹூ என்ே
பபயதரயுதைய இரண்டு கந்ைர்வ புருஷர்களும் காவிய நாைகலங்காரங்களால் சூரியதனப் தபாற்றும்
கூட்ைமும் அவர்கள் வாயுதவக; மதனாதவகங்களில் சஞ்சரிக்கத் ைக்க விமானத் பைாகுைிகளும்
புண்ணியசாலிகளான இராஜ ரிஷிகள் அந்ை மண்ைலமார்க்கமாகச் பசல்லுைலும் புண்ய புருஷர்கபளல்லாம்
இஷ்ைகாமியங்கதள அதையச் பசன்று. வசித்ைிருக்கும் ஸ்ைானங்களும் பபாருந்ைியிருக்கும்
சூரியதலாகத்ைின் அவாந்ைா தபைமான புண்ணியர்கள் ைிவ்யவிமானங்களின் அலங்கார தமனியு ைன்
அப்சரமங்தகயர் சகிைமாகச் சுகிப்பார்கள் தமதல பசான்ன சூரிய தலாகத்தைவிைப் பபருதமதய
யுதையைாய், அதைவிை இருமைங்கு விசாலமுதைய சந்ைிரதலாகம் தமதல இருக்கும் அந்ை தலாகத்ைில்

மந்ைிர பஜபங்களால் சித்ைியதைந்ை உத்ைமப் பிராமணர்களும் தசாமபானஞ் பசய்ை தவைியரும் , அஸ்வதமை
முைலிய மஹா யாகங்கதளச் பசய்ை உத்ைம இராஜ ரிஷிகளும், பூைானம் பசய்ை புண்ணிய மூர்த்ைிகளும்
ஆதைகள், பபான், பவள்ளி, பசு முைலிய ைானங்கதளச் பசய்ைவர்களும் வசித்து வருவார்கள். அைற்கு தமல்
அங்காரகன் முைலிய கிரக தலாகம் மிக்கச் சிேப்புைன் விளங்கும் அங்கு ஆகாயகங்தக அலகநந்ைா என்ே
பபயருைன் சுத்ை ஜலமாகப் பிரவகிக்கும். அைற்கு தமல் மிகவும் ஒளிவாய்ந்ை மஹரிஷிகளின் தலாகம்
இருக்கும் அைற்கு தமல் அமராவைி தபான்ே சிேப்தபயுதைய யுத்ைகளத்ைில் பதகவருக்கு இதளக்காமற்
புேங்காட்ைாமல் தபார் புரிந்து பவற்ேி பகாண்ை க்ஷத்ைிரியர் வாழும் தலாகம் இருக்கும். அைற்கும் தமல்
தகாடி சூரியப்பிரகாசம் தபான்று தைவதலாகத்தை விை நான்குமைங்கு விசாலமுதைய துருவதலாகம்
வதரயில் அதநகதபைங்கள் இருந்தும் அதவ சுவர்க்கதலாகம் என்தே வழங்கப்பபறும் இைற்குதமல்

மகர்தலாகம் என்னும் புண்ணியநாடு அதநகம் புண்ணியர்களாலும் சித்ைர்களாலுஞ் சூழப்பட்டு , ஒளிதயாடு
ஆனந்ைத்தையும் பகாடுத்துக் பகாண்டிருக்கும் அைற்கு தமல் ஜதனாதலாகம் ஒன்றுண்டு அங்கு
தைதஜாமயமான தைகங்கதளாடு அதநகம் முனிவர்களின் கூட்ைங்களும் சித்ைர் கூட்ைங்களும் சுத்ைம்
புண்ணியபயன்கதள அனுபவித்து பகாண்டிருப்பார்கள். அைற்குதமல் ைதபாதலாகம் இருக்கும். அைில் விரை
உபவாசங்களால் தபைம் இதளக்கச் பசய்ை புண்ணியவான்கள் புண்ணியத்தை அனுபவித்துக்
பகாண்டிருப்பார்கள். அைற்குதமல் சத்ைியதலாகம் இருக்கும். அங்கு ஜனகர் ஜனந்ைனர் ஸநத்குமாரர்
கார்த்ைிதகயர் முைலான சப்ை ரிஷிகளும் அந்ைர தபைமுள்ள பிரமர்களும் வசிப்பார்கள் இந்ைச்
சத்ைியதலாகத்ைின் உட்பிரிவு ஒன்ேில் எல்லாவுலகங்கதளயும் சிருஷ்டிக்கும் பிரமதைவர் வசிப்பார் அைற்கு
தமல் விஷ்ணுதலாகமாகிய தவகுண்ைம் இருக்கும் அங்கு பல விஷ்ணு பக்ைர்களும் பூைர் கூட்ைங்களும்
ைிவ்விய தைகத்துைன் நித்ைியசூரிகளாக வசிப்பார்கள். இந்ை தவகுண்ைத்ைின் அவாந்ைர தபைமான

தகாதலாகம் என்ே ஒரு உலகம் ஒரு புேம் இருக்கும். அைில் தவஷ்ணவ பக்ைர்கள் வசித்து வருவார்கள்.
இதுவதர நான் கூேிவந்ைது புண்ணியஞ் பசய்தைார் அதையும் பைவிகளாகும் இைற்குதமல் தகாடிதயாசதன
விஸ்ைீரணமுதைய புண்ணிய ஸ்ைானம் இருக்கும் அந்ைஸ்ைானம் தயாகாப்யாசத்ைாலும் ஸநஷ்டிக
பிரமசர்ய விரைத்ைாலும் தைவ அனுக்கிரகத்ைாலும் அதையக் கூைாைைாக இருக்கும். ஆனால் அது
சிவஞானத்ைாதலதய அதைய தவண்டியைாகும் அைன் சிேப்தப என்னால் கூேி அளவுபடுத்ை முடியாது.

தமதல பசான்ன தலாகங்கதளச் சிருஷ்டிக்க வல்லதமயுதைய பிரமதைவர் நான்கு தவைங்களாலும்
பிரமஞானிகள் பலராலும் சூழப்பட்டு இருக்தகயில், இந்ைிரர் முைலிய தைவர்களும், பல மாமுனிவர்களும்
அவதரக் காணவந்ைார்கள். பிரமதைவர், அவர்கதள ஆைரவுைன் ÷க்ஷம விசாரதண பசய்து, யாதுவரம்
தவண்டும்? என்று தகட்ைார். அைற்குத் தைவர்கள் மகிழ்ச்சியுைன் அவதர தநாக்கி, ைங்கள் அருளால் ஒரு
குதேயும் இல்தல அதநக தலாக சுகத்தை அதைய நீங்கள் அனுப்பச் பசன்று, அவற்தே அனுபவித்ைலும்
உங்கதளத் ைரிசித்துக் பகாண்டிருப்பதை தமலானது என்று பசால்லி எங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு பபரிய
சந்தைகத்தை விளக்கத் ைங்கதளயன்ேி தவறு யாருமில்லாைைால் ைங்கதளதய தகட்டுத் பைளிவு
பபேவந்தைாம் அைாவது எல்லா தவைாந்ைங்களின் இரகசிய அர்த்ைமாகவும் ைமஸ பரஸ்ைாத் என்னும்
சுருைிக்கு பவளியில் விளங்கும் ஒளியாயும் இருப்பதை நாங்கள் அேிந்து பகாள்ளதவண்டும் என்ோர்கள்.
அைற்கு அவர் அவ்வாதே விளக்கத் துவங்கினார். எல்லா ஜகத்ைிற்கும் காரணகர்த்ைராக இருப்பவர்
சிவபபருமாதன ஆவர் அவரிலும் அன்னியமானது தவபோன்றுமில்தல என்பதை நீ ங்கள் தகட்ைைற்குப்
பபாருளாகும் அவதர பலமூர்த்ைிகளாகப் பிரிந்து. ஐந்பைாழில்கதள நைத்ைி வருகிேவர். நீங்கள் தகட்ை
சந்தைகம் என்னால் அளவுபடுத்ைிக் கூே இயலாைது. அந்ைப்பரம சிவதன அளவுபடுத்ைி விளக்கக்கூடும்
என்று ஆனந்ை தமலிைத் தைவர்களுக்கு உபதைசித்ைார் அத்ைதகய இரகசியப் பபாருதள நானும் அவரால்
ஒருவாறு தகட்டு இருக்கிதேன் ஆதகயால் அதை உங்களுக்குக்கூறுகிதேன் என்று ஸநத்குமார முனிவர்
பசால்லத் துவங்கினார்.
6. ருத்ைிரமூர்த்ைியின் பிரபாவம்
முனிவர்கதள! தநமிசாரணியத்தை அதைந்ை ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி, தவைவியாஸ முனிவர்,
அறுகுணச் பசல்வதர! அடிதயனுக்குள்ள சந்தைகத்தை தவறு யாராலும் விளக்க இயலாைைாலும் ைாங்கதள
சிவஞானத்தை உபதைசிக்கவல்ல குருவாக இருப்பைாலும் உருத்ைிர மான்மியத்தை அடிதயனுக்குச் பசால்ல
தவண்டும் என்ோர். அவர் அவ்வாதே கூேலானார். அந்ை மான்மியத்தை என் குருமுகமாக நான்
தகட்ைவாதே உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன். என்று சூைமா முனிவர் பசால்லலானார். முற்காலத்ைில் இந்ைப்
பிரபஞ்சம் முழுவதும் ைண்ண ீதர சூழ்ந்ைிருந்ைது. அந்ைக் காலத்ைில் அக்கினி, வாயு, சூரியன், சந்ைிரன்,

நட்சத்ைிரம், பூமி, ைிக்குகள் முகூர்த்ைம் சரணம் தைவாசுர கந்ைருவர் தபசாச ராக்கைராகிய சிருஷ்டிதய
கிதையாது. எல்லா விஷயமும் உருத்ைிரமூர்த்ைியின் தைஐசில் வியாபிக்கப் பபற்ேிருந்ைன. அதை
இவ்வாறு ைான் இருந்ைது என்று என்னால் கூேமுடியாது. அத்ைதகய தைஜதஸக் கண்டு ஸநத்கமாரனான
நான் அஞ்ஞானத்ைினால் தககால்கதள அதசக்கச் சக்ைியற்ேவனாய் பிரபஞ்சம் ஒடுங்கியதைா என்று
சந்தைகம் பகாண்டு, அதையேிய ஆதசயுற்று அதலந்து பகாண்டிருந்தைன். அவ்வாறு இருக்கும்தபாது
தகாதரப் பற்களுைனும் பார்க்கப் பயங்கரமானைாகவும் உற்று தநாக்கினால் மங்களகரமுள்ள ைாகவும்
உள்ள ஒரு முகத்தைக் கண்தைன். அைனருதக பசல்லதவண்டும் என்று ஜலத்ைில் தபாகும்தபாது,
துந்துபியின் சப்ைத்தைப் தபால ைதகத்ை அந்ை முகமாகிய ருத்ைிரமூர்த்ைி ஒரு வார்த்தை கூேினார்

அைாவது ஸநத்குமாரதர! நீர் ஏன் இவ்வாறு சுற்ேி உழல்கிேீர் ? நான் ஒருவதன அத்துவிைமான வஸ்து
யுகந்தைாறும் நாதன ைர்மங்கதள நிதலநிறுத்துபவன் இதைச் சிருஷ்டிப்பவனும் பிேகு அழிக்கிேவனும்
காப்பவனும் நாதனயாதவன்! எல்லாம் என்னில் அைங்கும் என் மாதயதய இன்னது என்று அேிந்ைவர்கதள;
என்தனப் பஞ்சக் கிருத்ைிய பசாரூபி என்று அேிவார்கள் என்று பசால்லி மதேந்ைார் . ஆதகயால் அவரது
பபருதமதய இப்படிப் பட்ைது என்று என்னால் எப்படி வதரயறுத்துச் பசால்லமுடியும்? முைலில் பிரபஞ்ச
காரணத்தைச் பசால்லுகிதேன். அவ்வுருத்ைிரமூர்த்ைியிைமிருந்தை பிரமதைவர் தைான்ேி அவர் முைலில்
அன்னத்தைச் சிருஷ்டிப்பார் அவ்வன்னத்ைினாதல பிராணன்கதளப் பிரைிஷ்தை பசய்து; பூைங்கதள விருத்ைி
பசய்வார் அவ்வன்னம் யக்ஞத்ைில் உண்ைாகும் அவ்வியக்ஞம் கர்மத்ைினால் உண்ைாகும் அக்கருமத்ைிற்கு
ஆைாரமாகிய யக்ஞத்ைீ யினாதலதய பர்வஜன்யன் தைான்ேி வர்ஷித்து அன்னத்தை விருத்ைி பசய்வான்.

அந்ை யக்ஞத்ைிற்கு ரிக் யஜுர் சாமம் ஆகிய தவைங்களும் அதநக கற்பங்களும் உபநிஷைங்களும் ஆரணிய
பிரமாணங்களும் அைர்வண சுருைிகளும் இன்ேியதமயாைனவாகும் தவைங்கள் ஏகாக்ஷரமாகிய
பிரணவத்ைினிைம் தைான்றும் அந்ைப் பிரணவதம பிரம பசாரூபம் அதுதவ ஆறு அங்கங்கதளயுதைய
தவைம் எனவும் கூேப்படும். சாங்கிய தயாகத்ைால் அேியத்ைக்கது. அப் பிரணவ ஸ்வரூபதமயாகும்.
தவைத்ைிற்குத் ைாயான காயத்ைிரிக்கும் அந்ைப் பிரணவதம காரணமாக இருக்கிேது. உருத்ைிரன், சக்ைி,
பிரமன், விஷ்ணு ஆகியவர்களாலும் பூஜிக்கத் ைக்கது. ஆதகயால் சிருஷ்டிக்குக் காரணம் யஞ்ஞதமயாகும்

என்று உருத்ைிரமூர்த்ைிதய கூேியுள்ளார். அவரது உபதைசத்ைினாதலதய பிரமதைவர் இந்ை ஜகத்தைச்
சிருஷ்டிக்க முயன்ோர். அவ்வதகதயச் பசால்லுகிதேன்.
பரதமச தபைமாகிய ஐந்து ரூபங்களில் தமல் தநாக்கிய உதராமங்கதளாடும், பயங்கர அக்கினி
பசாரூபமாயுமுள்ள ஒரு முகமும் சூரியனாகப் பிரகாசிக்கும், இரண்ைாவது முகமும் சந்ைிரனாகப்

பிரகாசிக்கும் மூன்ோவது முகமும் குதபர சம்பந்ைமுள்ள நான்காம் முகமும் பரமபை பசாரூபத்தை
விளக்கும், ஐந்ைாவது முகமுமாகிய இவற்ேின் அம்சங்கதளக் பகாண்தை ஐந்து தபைங்களாகப் பிரமதைவர்
சிருஷ்டிப்பார். இந்ை ஐந்து மூர்த்ைங்கதள ைியானிக்கத் ைக்கதவ இவற்ேில் முைல் மூர்த்ைம்
இலக்குமிதயாடு கூடி விதளயாடிப் பரிபாலித்தும் இரண்ைாவது மூர்த்ைம் ைவஞ் பசய்தும் மூன்ோவது
எவற்தேயும் சம்ஹாரம் பசய்தும், நான்காவது சிருஷ்டித் பைாழிதல இயற்ேியும், ஐந்ைாவது ஞானத்தைக்
பகாடுத்தும் விளங்கும். இைனால் எல்லா பூைங்களுக்கும் இரக்ஷகர் ஈசானன் என்று ஏற்படும்
உற்பத்ைிபிரளயம், ஆகைி, கைி, வித்ைிதய, அவித்தய ஆகிய ஆதேயும் அேிந்ைைால் பகவானாகவும்
மகான்களால் ைியானிக்கத் ைக்கவராகவும் பபரிைினும் பபரிைாக இருப்பைால் மஹாதைவராகவும் பிரமாைி
ஸ்ைம்ப பரியந்ைமுள்ள சராசரத்தைப் பாலனம் பண்ணிச் சங்கரிப்பைால் பசுபைியாயும் ஜகத்ைிற்பகல்லாம்
ைாதன அன்தனவடிவமாகவும் ைந்தை வடிவமாகவும் இஷ்ைராயும், ைன்னால் தைான்ேியவராயும்

இருப்பைால் சுவயம்புவாயும் பிரமன் சிரத்ைில் ஒன்தேயறுத்துக் கபாலத்தை ஏந்ைியைால் கபாலியாகவும்,
பிரளயகாலத்ைில் மூவுலகங்கதளயும் சங்கரிப்பைால் சம்வர்த்ைராகவும், பிரளயகாலத்ைில்
மூவுலகங்கதளயும் சங்கரிப்பைால் சம்வர்த்ைராகவும் மீ ண்டும் அவற்தே சிருஷ்டிப்பைால் ைாைாவாகவும்;
எல்தலாருக்கும் சுகம் ஏற்பைச் பசய்வைால் சங்கரராகவும் எல்லாப் பூைங்களிலும் இவரினும் அைிகமான
வஸ்துதவக் கண்டிராைைால் விஸ்தவசுவரராகவும் எக்காலத்ைிலும் ைியானிப்பவர்களுக்கு அழியாை ஆனந்ை
ஐஸ்வரியத்தைக் பகாடுப்பைால் மதஹஸ்வரராகவும் அவரிைமிருந்தை தைான்றும் சராசரத்ைிலுள்ள
பிராணிகள் அவதர அேிய விரும்பாமல் பிரமமாயும் தமலானைற்கும் தமலானைாயும் பரத்ைிற்கும் பரமாக
இருப்பைால் பிரப்பிரம்மமாயும் விளங்குவர்அதைக் காண்பிப்பைற்கும் பசால்லுவைற்கும் யாராலும்
இயலாது; அவதர நீலதலாகிைரராயும் ஏகாக்ஷர பசாரூபியாயும் பிராணமயமாயும் அன்னமயமாயும்
விளங்குவார். அவரது ைரிசனத்தை விை ஆனந்ைம் ைரக்கூடிய தவறு எதுவும் இல்தல. எல்லாத்

தைவர்களுக்கும் அவதர தைவராவர். அவரது மான்மியத்தை அேிந்து பக்ைியுைன் ைியானிப்பவர்கள்.
உருத்ைிரமூர்த்ைியின் சரிைத்தைப் பக்ைியுைன் தகட்டுப் படிப்பவர்கள், அவர் கிருதபயால் எல்லாச்
சம்பத்தையுமதைந்து, சிவஞானம் ஓங்கப்பபறுவார்கள்.
7. விரூபாக்ஷரிைம் பக்ைி
முனிவர்கதள! எல்லாப் தபைமுமுதைய சராசரங்களும் விருபாக்ஷனிைமிருந்தை தைான்றுவன; அவர்
இலிங்கரூபியாய் விளங்குவார். அவரிைமிருந்தை விஷ்ணு உைிப்பார், அந்ை இலிங்கத்ைிைமிருந்தை

எல்லாத்தைவர் வர்க்கத்ைினரும் அவைரிப்பார்கள். அவரது இரகசியத்தை தமலுஞ் பசால்லுகிதேன்.இதம
பகாடுக்கும் தநரத்ைிற்குள் பிரம விஷ்ணு முைலிதயாருக்கு அதநக கற்பங்களாகின்ேன, அவரது அதநககாலம்
பசான்னாலும் அளவிைமுடியாைது. அவரது ைிருநாமங்கதள இதைவிைாமல் உச்சரிப்பவர்கள் அதையும்
பயதன விரித்துக் கூறுகிதேன்.
ைிரிகரண சுத்ைியுைன் அவதரச் சரணதைந்து தைாத்ைரிப்தபார், உருத்ைிர தலாகத்ைில் என்றும் வசிப்பார்கள்.
பஞ்சமாபாைகங்கதளச் பசய்பவர்களாயிலும் அவரது நாமங்கதள உச்சரித்தைார் அந்ைப் பாைங்களிலிருந்து
நீங்கிை இன்பமதைவார்கள். நூறு அஸ்வதமைமியற்ேிதனாரும் உருத்ைிர பஜபம் பசய்ைவர்அதையும்
பயதன அதைய மாட்ைார்கள். பயமதைந்தைார் உருத்ைிரமூர்த்ைிதயதய உபாசித்து. அதைப் தபாக்கடித்துக்

பகாள்ள தவண்டும். ஏதனதயாரால் ஒரு தபாதும் அக அகலாது. அவதர உபாசித்து விஷ்ணு பைவி முைல்
எப்பைவிதயயும் மூவுலகாைி பத்ைியமும் அதையலாம். பிே பைவிதய மற்ே தைவர்கள் உபாசித்து
அதையினும் அதவ நீடித்ைிருப்பதவயல்ல. அதவ கற்ப தபைங்களில் அழியும், எம்பபருமாதன உபாசித்து
அதையும் பைவிதயா அப்படிப் பட்ைைல்ல. எக்காலத்ைிலும் அழியாது ஆைிதைவராகவும்
மகாதைவராகவுமுள்ள அவதர அதைந்தைார் எக்காலத்ைிலும் அஞ்ஞானம் அணுகப் பபோர். அவரது
நாமத்ைியானத்ைால் பிராமணத்வம் உண்ைாகும். தவைசாஸ்ைிர முதேப்படி நைவாது, வர்ணாசிரம

ைர்மங்கதள மீ ேியவனாயினும் சிவ என்னும் பசால்தல உள்ளன்புைன் உச்சரித்ைவுைதன
அப்பாைகங்களிலிருந்து நீங்கி, நற்கைி அதைகிோன். ஏழுவதக தயானிகளில் பிேந்து சம்சாரமாகிய காட்டில்
உழன்று காமக் குதராைாைிகளான புலி கரடிகளால் துரத்ைப்பட்ை ஆன்மாக்கள் சிவபபருமானாகிய
சிங்கத்தைச் சரணதைந்ைாலன்ேி இரட்சிக்கப் பை மாட்ைார்கள். சிவபபருமாதன மனத்ைால் ஒரு
முதேயாவது ைியானித்ைவர்கள் பாபமாகிய சட்தைதயப் தபாக்கி, தைாலுரித்ை சர்ப்பத்தைப் தபாலப்
பிரகாசிப்பார்கள். இருகாலங்களில் அக்னி தஹாத்ைிரத்தைத் ைவோமல் இயற்ேினாலும் பவுண்ைரீக
முைலிய யாகங்கதள விைிப்படி குதேவின்ேி ைக்ஷிதண பகாடுத்து முடித்ைாலும். உருத்ைிர
பக்ைர்களதையும் பலனில் பைினாேில் ஒரு கதலயளதவனும் அதையார்கள். அதநக கர்மதயாகங்களாலும்
ைியான தயாகங்களாலும் பக்ைி தயாகங்களாலும் எந்ைப் பைவிதய நாடி உபாசிக்கிோர்கதளா அதையதைய
அவர் கருதண பசய்வார், சாங்கய தயாகத்ைினால் அேியப்பட்ைவரும் அப்பிரதமயமான
பராக்கிரமமுதையவரும் நாச ரஹிைரும் நிஷ்களரும் அஞ்ஞானமுதையவர்களால் அணுகப்
பபோைவருமாகவுள்ள விரூபாக்ஷிதய அதைந்து இஷ்ைசித்ைிதயப் பபோைார் யார்? ைீர்த்ைங்களுள்
புண்ணிய ைீர் த்ை ஸ்வரூபியாகவும் மங்களங்களுக்குள் மங்களமாயும் பரிசுத்ைப் பபாருட்களில்
பரிசுத்ைருமாக உள்ளவர் பரதமஸ்வரன் அவர் பாலில் மதேந்து கிைக்கும் பநய் தபாலவும். விேகில்

பநருப்புப் தபாலவும்; பூமியில் ஜலம் தபாலவும்; ைீயில் பவப்பம் தபாலவும், நீரில் குளுதம தபாலவும்
வியாபித்ைிருப்பார். அவதரத் தைவர் கந்ைர்வர், யக்ஷர், சித்ைர், வித்ைியாைரர் முைலாதனாரும் அேியச்
சக்ைியற்ேிவர் எனும்தபாது மானுைதரா அேியவல்லார் ? இவ்வரும் பபருதமகள் வாய்ந்ை
உருத்ைிரமூர்த்ைிதய அனுைினமும் அர்ச்சதன பசய்து வருபவர்கள் யமதன பவன்று எல்லா
உலகங்களுக்கும் ைதையின்ேிச் பசல்லும் விமானங்களில் ஏேி, தைவர்கள் வழிபை உருத்ைிரதலாகத்ைில்
வாழ்வார்கள்.
8. ஸநத்குமாரர் வரம் பபறுைல்
இவ்வாறு கூேிய பிரமதைவதர முனிவர்கள் பார்த்து, சிவபபருமாதன எவ்வாறு பூஜிக்க தவண்டும்? அவர்
எத்ைதகய பூதஜயில் பரியமுதையவர் அவதரப் பூஜித்து யார் யார் என்பனன்ன பயதனயதைந்ைனர்
என்று தகட்ைார்கள். அைற்கு பிரமதைவர் கூறுகிோர். முனிவர்கதள! முன்னாளில் இருஷிதகசனாகிய
மஹாவிஷ்ணு அறுபத்ைினாயிரத்து அறு நூறு ஆண்டுகளாக அவதரப் பூஜித்து அவதர தநரில் சிரித்து,
ைாம் அதைய விரும்பிய சக்கரத்தையும் தைவர்களுள் ைதலதமயும் தபாரில் ஒருவராலும்
பவல்லமுடியாை வல்லதமதயயும் அவருக்குச் சமமான தைஜதஸயும் எல்லாவுலகங்கதளயும் காக்கும்
சக்ைிதயயும் அதைந்ைிருக்கிோர். நான் பலகாலமாக விரூபாக்ஷ சாரூபியும் புஷ்கராஷ பசாரூபியும்
மதஹஸ்வரரும் சூல பாணியுமான மஹாதைவதன யாகம் முைலான பசயல்களாலும் பக்ைிபூர்வகமான
பூதஜகளாலும் தவைவாக்கிய அர்ச்சதனகளாலும் ைியானத்ைாலும் பூஜித்து அவதரக்கண்டு நான்
நிதனத்ைிருந்ைபடி ஒதர காலத்ைில் நான்கு தவைங்கதளயும் உச்சரிக்க நான்கு முகங்களும் தைவ மானுைர்
என்தனப் பூஜித்ைால் அந்ைப் பூதஜக்கு இரங்கி அவர்கள் தகாரியதைக் பகாடுக்க சக்ைியும் சராசரங்கதளச்
சிருஷ்டிக்கும் வல்லதமயும், பூை பவுஷிய வாத்ைமான காலங்கதள அேியும் ஞானமும் பிரமபட்ைமும்
தவைங்களுக்கு அங்கமான ஆறு சாஸ்ைிரங்களும் சாங்கியாைி தயாகங்களும் அறுபத்து நான்கு கதலகளும்
பைாண்ணூற்ோறு ைத்துவங்களும் நிர்மலமானதும் சத்யதலாகப் பட்ைாபிதஷகமும் கிதைக்கப்
பபற்றுள்தளன். இப்பரதமசதனக் குேித்தை இந்ைிரன் பாசுபைம் என்னும் விரைத்தை அனுஷ்டிக்கச் சங்கற்பம்
பசய்து நீதரயும் காற்தேயுதம உண்டு சுகங்கதள நீ த்து, ஆதையாபரணங்கதள நீக்கி மான்தைால்
புலித்தைாதலயுடுத்து பல காலம் ைவமிருந்து சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து மூவுலக ஆைிபத்ைியமும்
தைவர்களுக்குத் ைதலதமப்பைவியும் வஜ்ராயுைமும், பபருவலிதமயும் பிராமண,
க்ஷத்ரியர்களாலியற்ேப்படும் யாகத்ைிற்கு அைிதைவதையாக இருந்து; அந்ைந்ை யாகங்களுக்கு உண்ைான
பயன்கதள பகாடுக்கும் சக்ைியும் பபற்று சுவர்க்கத்தையரசு பசய்து தபாகத்தை அனுபவிக்கிோன். என்

மனைிலிருந்து தைான்ேிய ஸநத்குமார முனிவன், பரதமசதனத் ைியானித்து அதைந்ை தமன்தமகதளக்
கூறுகிதேன்.
பூர்வத்ைில் நான் தகலாயத்தைத் ைரிசிக்கச் பசன்தேன். அப்தபாது பகற்காலத்ைில் பிரகாசிக்கும்
சூரியதனப்தபான்ே ஏழாயிரம் விமானங்கள் பத்துத்ைிக்குகளும் பசவிடுபடும்படியாகச் சப்ைம் உண்ைாக்கும்.

மண்கள் கட்ைப் பபற்ேனவாய் மன்னற்பகாடி தபான்ே பவண்பட்டு அணிந்ை தைகமும் வண்டுகள்
பமாய்க்கும் கூந்ைலும் தவர தவடூரிய கங்கணங்களும் ைண்தைகளும் ைாமதர மலர்கதளப் பழிக்கும்
கண்களும் பகாவ்தவக்கனிகதளப் தபான்ே அைரமும் மல்லிதகயரும்தபப் தபான்ே பல்வரிதசயும்
குயிதலாதசப் தபான்ே குரலும் எள்ளின் பூதவப் தபான்ே நாசியும் மன்மைனின் வில்தலப் தபான்ே
புருவமும், பிதே தபான்ே பநற்ேியும் வட்ைமுகமும் அகனின்றும் தைான்றும் புன்னதகதயா

அச்சந்ைிரனிைத்தும் உைிக்கும் சந்ைிரிதகதயப் தபான்றும் யாதன மத்ைகங்கள் தபான்ே ஸ்ைனங்களும்
பபாருந்ைிய அதநகம் கன்னியர்கள் மின்னல் தபால ஒளி வசும்
ீ
தகாள்வதளகள் அணிந்ை தககளில்
பவண்சாமதரகள் எடுத்து வசிவரக்
ீ
கண்தைன். அவ்விமானங்களில் அப்சரசுகளின் வாத்ைிய சங்கீ ை தகாஷம்
மிகுந்ைிருந்ைன அத்ைதகய விமானங்களிதல மிகவும் அழகு பபாருந்ைிய விமானங்களின் நடுதவ
ஸநத்குமார முனிவர் தைஜாமயமான சரீரத்துைன் அதநக புண்ணிய புருஷர்கள் மத்ைியில் உட்காருஞ்
சமயத்ைிலிருந்ைார் அங்தக பல இராஜ ரிஷிகளும் கூடியிருந்ைார்கள். அவர்களுக்கும் ைனித்ைனி
விமானங்கள் அதநகம் இருந்ைன. பிருைிவியினும் அந்ைரிக்ஷங்களிலும் பாைாளத்ைிலும் நட்சத்ைிர
மார்க்கத்ைிலும் பர்வைங்களிலும் தயாகஸ்ைானங்களிலும் உள்ள கணக்கற்ே உருத்ைிர மூர்த்ைிகள் ைிவ்விய
தைஜதஸாடு உருத்ைிராட்ச மாதலகதள அணிந்து விபூைியணிந்து முக்கண்கதளாடு ஒருவருக்கு ஒருவர்
சிேிதும் வித்ைியாசமற்று தமருமதல தபான்ே தைகமுதையவராய் சூழ்ந்ைிருக்க அவர்கள் நடுதவ

விளங்கும் ருத்ரமூர்த்ைிதய சனத்குமாரமுனிவர் நமஸ்கரித்துக் பகாண்டிருந்ைார். அந்ைக் காலத்ைில்
ஸனத்குமார முனிவருக்கு இருந்ை தைஜதஸயும் பிரபாவத்தையும் என்னால் பசால்ல இயலாது என்
புைல்வராகிய ஸனத்குமாரருக்கு இத்ைதகய பிரபாவம் உண்ைானது. அந்ை ருத்ைிர பூஜா பலனாதலதய
என்று உணர்வர்களாக
ீ
அந்ை உலகத்ைில் ஸனத்குமாரருக்குச் சமானமான கீ ர்த்ைியுைன் அதநக கணங்கள்
வசிக்கக் கண்தைன் அவர்களுதைய நாமஸ்மரதணயினாதலதய பாவங்களதனத்தும் பைாதலயும் அந்ை
ருத்ைிர கணங்களுதைய பபயர்கதளப் பர்வ காலத்ைிலும் அமாவாதசயிலும் பிதுர்ைினத்ைிலும் ஸ்மரித்ைால்
புத்ைிரபாக்கியம் அதைவார்கள். க்ஷத்ைிரியர் ஸ்மரித்ைால் யுத்ைத்ைில் பவற்ேியதைவார்கள். நாள்தைாறும்
மூதவதளகளிலும் ஸ்மரித்ைவர்கள் சத்ருத்ைிர பாராயணம் பசய்ை பயதன அதைவார்கள். பபரும் பபரும்
பாவங்கதளச் பசய்ைவர்களாயினும் உருத்ைிர மஹாத்மியத்தைக் தகட்ைால் அவர்களின் பாவங்கள் யாவும்
ஒழியும் அவர்கள் உருத்ைிர தலாகத்தை அதைவார்கள் அதநகம் பபரிதயார்கள் உருத்ைிர உபாசதனயில்

சிேந்ைவர்களாகி உலகம் முழுவதையும் பவன்று சமானமற்ேவர்களாய் எங்கும் சஞ்சரித்ைார்கள். அைிகம்
பசால்வைில்பயனில்தல. முனிவர்கதள! நானும் என் பிைாவுமாகிய நாராயணனும் அந்ைப் பகவானுதைய
ஊர்த்துவ தநத்ைிரமாகிய ைிருபநற்ேிக்கண்தணத் ைரிசித்து பிரமத்துவத்தையும் விஷ்ணுத்வத்தையும்
அதைந்தைாம் அவருதைய பிரபாவத்தை என்னால் பசால்ல முடியாது அத்ைதகய பிரபாவங்கதளயுதைய
உருத்ைிர மூர்த்ைியின் சந்நிைானத்ைில் நிற்கும் ஸநத்குமார முனிவரிைம் நான் பசன்தேன் அவர் என்தனக்
கண்ைதும் விதரந்து நமஸ்கரித்து பசால்லுகிோர்.
வருக பிைாமகதர! எல்லா உலகங்களுக்கும் ைதையின்ேிச் பசல்லும் விமானத்தையும் ைிவ்விய

தைகத்தையும் பபற்ே நான் இந்ை உருத்ைிர தலாகத்ைில் உள்ள சிசுதவக்கூை ஜபிக்கச்சக்ைியற்று
இருக்கிதேன். ஆதகயால் இந்ைத் தைகத்தை விட்டுவிை தவண்டும் என்று விரும்புகிதேன்! என்ோர். அதைக்
தகட்ை நான் ைியான தயாகத்ைில் ஒரு முகூர்த்ைகாலம் இருந்து ைியானித்து ஸநத்குமாரருக்கு இத்ைதகய
கஷ்ைம் உண்ைானைற்குக் காரணம் என்னபவன்று தயாசித்தைன். பராத்பரமான ஜகைீசனுதைய சுரூபதம
அங்குள்ள யாவுதம என்று பைரிந்துக் பகாண்டு சர்வ வியாபியான மகாதைவரின் மகிதமயினால்
ஸநத்குமாரன் புேக்கணிக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும் என்று தயாசித்து விமானத்ைிலிருந்து இேங்கி தககூப்பிச்
பசன்று சர்வதைாமுகனாயும் ஆைியந்ை சூனியனாயும் நாசரஹிைனாயும் காரணங்களுக்பகல்லாம் மூல
காரணனாயும் விளங்கும் சிவபபருமாதனத் ைரிசித்து நமஸ்கரித்து ஸநத் குமாரதர தநாக்கி மகதன!
எல்லா உலகங்களுக்கும் பிரபுவான மகாதைவதர விைச் சிேந்ைவர்கள் ஒருவருமிலர் தயாகத்ைால் அேியத்
ைக்கவர் அவதர தைவர்களில் உத்ைமதைவர் அவர் அந்ை ஜகைீ சனுதைய மாதயதய என்னாலும் என்

பிைாவாலும் அேிய முடியாது. இந்ை விஷயத்ைில் துக்கித்துத் தைகத்தை இழக்கதவண்ைாம் பூர்வம் தலாக
நாயகனாகிய மதகஸ்வரதனக் குேித்து நந்ைிதைவர் பல நாட்கள் ைபஞ்பசய்து அகண்ை சாம்ராஜ்ய
பைவிதய அதையவிரும்பி அது கிட்ைாமல் ைன் தைகத்தை விைத் ைீர்மானித்ைார். அப்தபாது சிவபபருமான்
தைான்ேி, மகதன! வணாகத்
ீ
துக்கிக்க தவண்ைாம் தைகத்தை விைாதை! யாவராயினும் என் மயமாவது
கஷ்ைம் என்னுதைய ைத்துவங்கதளபயல்லாம் உனக்கு உபதைசிக்கிதேன் என் ஆன்ம பசாரூபத்தை

ஒருவர் அேிவது என்பது துர்லபம். ஆதகயால் நீ கணாைிபத்யத்தை அதைந்து என் தசதவ பசய்து
பகாண்டு சிலகாலம் கழித்து என் பசாரூபத்தை உணரக் கைவாய் என்று ஆசீர்வைித்ைார். நந்ைிதைவருக்குச்
சமானனான நந்ைிமுகன் என்னும் கணன் ஒரு சமயம் சிவபிராதனக் குேித்துத் ைவம் பசய்ைான். அவதரத்
ைவத்ைின் பயனாய்த் ைரிசித்து ஐயதன! ைங்களது ஆன்ம பசாரூபத்தை ஒருவர் அேிவது என்பது துர்லபம்
ஆதகயால் நீ கணாைிபத்யத்தை அதைந்து என் தசதவ பசய்து பகாண்டு சிலகாலம் கழித்து என்

பசாரூபத்தை உணரக் கைவாய் என்று ஆசீர்வைித்ைார். நந்ைிதைவருக்குச் சமானனான நந்ைிமுகன் என்னும்
கணன் ஒரு சமயம் சிவபிரதனக் குேித்துத் ைவம் பசய்ைான். அவதரத் ைவத்ைின் பயனாய்த் ைரிசித்து
ஐயதன! ைங்களது ஆத்ம பசாரூபத்தை உபதைசிக்க தவண்டும். என்று தகட்ைான் அைற்கு சாம்பவமூர்த்ைி நீ
ஈசானன் என்னும் உருத்ைிரனிைம் தயாக சாஸ்ைிரத்தைப் பயின்று அதநக காலம் பசன்ே பிேகு அேியக்
கைவாய் என்று அருளினார். ஈசானன் ருத்ைிரதன உபாசித்தை என் ைந்தையாகிய விஷ்ணுவும்
கணாபத்யத்தை அதைந்ைார். நீ துக்கப்பைாமல் இன்னும் சிவத்யானம் பசய்து பகாண்டிருந்ைால்
சிவபபருமான் உனக்குத் ைரிசனம் பகாடுப்பார்! என்று கூேினார். அைன் பிேகு ஸநத்குமார முனிவர் ரிக்,
யஜுர், சாமம், அைர்வண தவைங்களாலும் உபநிஷைங்களாலும் சிவபபருமாதன அதநகவிைமாகத்
தைாத்ைிரஞ் பசய்யலானார்.
சராசரங்களுக்பகல்லாம் காரணகர்த்ைாவாகிய பரமசிவதன! சர்வ பூைங்களின் அந்ைராத்ம ஸ்வரூபிதய!
தைவ தைவதர! சர்வ பூைங்கதளயும் சங்கரிப்பவதர! உலகங்கதள ரக்ஷிப்பவதர! சாங்கிய தயாசத்ைினால்
அேியத் ைக்கவதர! கர்ம ஸ்வரூபிதய! ைர்மபலன்கதளக் கைாக்ஷிப்பவதர! தகாடி சூர்ய சமானமான கண்
உள்ளவதர! தைவரீதர சிலகாலம் நான்கு முகங்களுைன் பிரகாசிக்கிேீர் , நான்கு கரங்களுைன் பிரகாசிக்கிேீர் !
நான்கு தவைங்களின் ஸ்வரூபிதய! சைக்கிருது நீதர! வாயு ஸ்வரூபிதய! காலாக்கினி ருத்ைிர ஸ்வரூபிதய!
ைர்மத்தை நிதல நிறுத்ைி அைர்மத்தை ஒழிப்பவதர! விஷ்ணுவுக்குச் சக்ராயுைம் அளித்ைவதர! காளகூை
விஷத்தை உண்ைவதர! தைவ அசுரர்கதள ரட்சிப்பவதர! காலங்கதளக் கணிக்கச் சூரிய ஸ்வரூபமாக
ஆனவதர! உற்பத்ைி நாசமற்ேவதர! சரணமதைந்தைாதர ரட்சிப்பவதர! ரிக்கு முைலிய தவைங்களின்
அர்த்ைஸ்வரூபிதய! கால ஸ்வரூபிதய! உம்முதைய சரீரத்ைிலிருந்தை பைினான்கு உலகங்களும் தைான்ேி

நாசமதைகின்ேன! இவ்வாறு யாவும் உம்மிைம் தைான்ேி அழிைதல ஒருவரும் அேிந்ைிலர் , தயாதகஸ்வரதர!
உமக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்! என்று ஸநத்குமாரர் பலமுதே பணிந்ைார். அவதர மகிழ்விக்க
சிவபபருமான் பிரசன்னமான முகமண்ைலமும், முக்கண்களும், ைண்ைக மண்ைலதமந்ைிய கரமும், சந்ைிர
சூைமும் புலித்தைாலாதையும் சிங்கத்தைால் தபார்தவயும் நாகப்பூணூலும் உருத்ைிராக்ஷõபரணங்களும்
கங்காைரமும், கட்வாங்கம், அசனி, சூலம், மழு, கத்ைி, வில், முத்கரம், சங்கு, சக்கரம், அலம், கபாலம்
இவற்தேத் ைாங்கியும் காதள வாகனத்ைினராய் அதநக சிவகணங்களால் சூழப்படும் நந்ைிதைவர்
சூலாயுைதமந்ைி முன்தன பசல்லவும் தகாடி சூரியருக்குச் சமானமாகக் காட்சியளித்ைார். பிேகு அவர்
ஸநத்குமாரதர தநாக்கி ைிைபக்ைியுதைய ஸநத்குமார முனிவதன! உனது ைியான ஸ்தைாத்ைிரங்களுக்கு
மகிழ்ந்தைன். நிர்மல சித்ைத்தைாடு கூடிய உனக்கு மங்களமுண்ைாகட்டும்! என்று அருள்கூேி உனக்கு
இஷ்ை மானதைக் தகட்கலாம். உனக்கு மகத்ைான கீ ர்த்ைிதய ஏற்படுத்ை தவண்டும் என்தே
பிரசன்னமாதனன் என்ோர்.
ஸநத்குமாரர் சிவபபருமாதன தநாக்கி மதஹஸ்வரா! என் ைந்தை பிரமதைவரால் ஸநாைனமாயும்
பராத்மரமாயுள்ள உம்தமத் ைரிசித்ைதை சிதரஷ்ைமானது. அதைவிைச் சிேந்ைது ஒன்றுமில்தல ஆயினும்
நான் வரம் பபறுைற்குப் பாத்ைிரனாக இருந்ைால் எந்ைக் காலத்ைிலும் ைங்கள் ைிருவடித் ைாமதரகளிலிருந்து
என் மனம் நீங்காது, அன்பு பகாண்டிருக்கும்படி வரமருள தவண்டும். நான் பலகாலம் ைியானஞ் பசய்து
பகாண்டிருக்கும்தபாது என் மனம் சலித்து காமக் குதராைாைிகளில் பிரதவசித்து சுகதுக்கங்கதள
அனுபவித்ைிருக்கக் கூடுமாயின் அவற்தேபயல்லாம் குற்ேங்களாகப் பாராட்ைாமல் பபாறுத்ைருள

தவண்டும். நான் பிராணாயாமம் பசய்து ைங்களது பிரம்மானந்ை ஸ்வரூபத்தை அனுசந்ைானம் பசய்து
பகாண்டிருக்கும்தபாது ஜகத்வாசதனயால் பிரம்மானந்ைத்ைிற்குப் பின்னமுண்ைாகாைவாறு அருள்புரிய
தவண்டும். யாருக்கு மனத்தூய்தமயில்தலதயா அவர்களது ஹவ்விய கவ்வியங்கதளத் தைவர்களும்
பிதுரர்களும் புசிக்க மாட்ைார்கள். உம்மிைமிருந்து தைான்ேிச் சகல உலகங்கதளயும் சிருஷ்டி பசய்யும்
பிரம்மதைவனது பைவியளித்ைினும் எனக்கு தவண்ைாம், நீ தர யக்ஷ கின்னரர் கிம்புருஷ காந்ைர்வ சித்ை
வித்ைியாைர உரகமானுை சராசரமாகத் தைான்றுகிேீர் . நீதர பிரபு ஆதகயால் உம்தமவிை தவறு

பைய்வத்தைச் சரணம் அதையமாட்தைன். எக்காலத்தும் அழிவற்று விளங்கும் சுயம் தஜாைிதய! என்தன
அனுக்கிரகிக்க தவண்டும்! என்று தவண்டினார். அதைக் தகட்டு மகிழ்ந்ை சிவபபருமான் தயாகீ ஸனான
ஸனத்குமார முனிவதன! என்தனப் பக்ைி பசய்யத்ைக்க சிவபக்ைர்களில் நீத ய சிேந்ைவன்! முனிவர்களில்
நீத ய சிலாக்யன் எப்தபாதும் குமார ஸ்வரூபனாயும் ஸர்வதலாக சஞ்சாரியாயும் எக்காலத்தும் அழியாை
உைலும் சிவைத்துவ உணர்ச்சியும் பபற்ேவனாக விளங்குக என்னுதைய நாமங்களும் எனது

தலாகவிபவங்களும் எனது ரகசியங்களும் உனக்கு நன்ோக விளங்குமாக! எங்கும் நீ நிதனத்ைபடி பசல்லத்
ைக்கதும் நிர்மலமான நவமணிகளிதழத்ைதும் முத்துச் சரங்கள் பைாங்க விட்ைதும் ஸ்படிகத்
ைிண்தணதயயுதையதும் சந்ைிர மண்ைலம் தபால ஆகாயத்ைில் பசல்லத் ைக்கதும் தவடூரிய
சாளரமுதையதும் ைிவ்விய ைீ பங்களதமந்ைதும் சுகமான காற்றும் உயர்ந்ை துவஜங்களும் பகாண்ை
ைிவ்விய விமானத்ைில் ஏேிச் சஞ்சரித்து அதநக காலம் பசன்ே பிேகு பராசர முனிவருதைய தைஜஸால்
விஷ்ணு அமிசமாகத் தைான்ே விருக்கும் வியாசனுக்குச் சிவைத்துவங்கதள உபதைசிக்க கைவாய் அவன்
உன்னால் ஞானமதைந்து அவதன உனக்குச் சத்பாத்ைிரமானவனாதகயால் நீ அவனுக்கு எல்லாவற்தேயும்
உபதைசம் பசய்க! என்ேருளி அந்ைர்த்ைியானமானார்.
9. பிரமகீ தை உதரத்ைது
ஸநத்குமார முனிவர், தைவதைவனாகிய பரதமசனால் அழியாை தைகத்தைப் பபற்று பார்வைி தைவியால்
புத்ைிரனாக ஸ்வகரிக்கப்பட்டுச்
ீ
சர்வ தலாக சஞ்சாரியாய் ைாதம ைாைாவாய்; ைாதம ஜகத்கர்த்ைராய்
அழிவற்று வாழ்ந்து வந்ைார். முனிவர்கதள! பரமசிவதன யக்ஞபைி உமாபைி, யக்ஞதஹாைாவும்
தஹாமஸ்வரூபியும் அவதர வியக்ைமாகவும் அவ்யக்ைமாகவும் அவதர! தயாகிகள் எல்தலாருள் ைம்
தயாகத்ைினால் பராத்பர வஸ்து பவன்று உணர்ந்து ைியானிக்கப்படுபவரும் அவதர! தமாக்ஷங்பகாடுக்க
வல்லவரும் அவதர! அவதரத் ைியானிப்தபார் எல்லாப் பாபங்கதளயும் ஒழித்து அவரது ைிருவடிகதள
அதைவார்கள். ைாமதர இதலயானது ைண்ண ீரிலிருந்ைாலும் அந்ைத் ைண்ண ீர் ஒட்ைப்பபோைது தபால
அவருதைய ஸ்வரூபத்தை அேிந்ைவர்கள் ஜகத்ைிலிருந்ைாலும் குடும்ப தைாஷங்களால் பைாந்ைரவதைய

மாட்ைார்கள் என்று ஸநத்குமார முனிவர் கூேினார். இவ்வாறு சிவப்பிரபாவத்தை ஸநத்குமாரர் மூலமாகக்
தகட்ை முனிவர்கள் அதனவரும் பசய்சிலிர்த்து ஆனந்ைப் பரவசத்துைன் அவருதைய பாைங்களில் பணிந்து
கூேலானார்கள்!
சிவஞானத்ைில் வல்லவரான சிதரஷ்ைதர உங்கள் அருளால் தவைாந்ைங்களின் இரகசியத்தையும் சிவத்
ைியான கிரமத்தையும் அேிந்து பகாண்தைாம். சீைர்களான எங்களால் ைங்களது நிஷ்தைக்குத் ைதை
தநர்ந்ைது. இனிதமல் ைாங்கள் நிஷ்தையில் இருக்கலாம் என்று விண்ணப் பித்து அவர்கள் ஸநத்குமார
முனிவரிைம் விதைபபற்றுக்பகாண்டு இச்தசயற்ேவர்களாய் அது முைல் சிவபஞ்சாக்ஷரங்களாலும் விபூைி
ருத்ைிராக்ஷõைிகளாலும் ஓங்காரத்ைினாலும் காலவித்தைகளாலும், சமாைானத்ைினாலும் ஸவ்வியாப
ஸவ்வியாபிரைக்ஷிணங்களாலும் வாமதைவாைி விரைங்களாலும் சத்ருத்ைிரீ முைலான

ஸ்தைாத்ைிரங்களாலும் சிவபூதஜ பசய்து வந்ைார்கள். இவ்விைமாகப் பூசித்ை முனிவர்களுக்பகல்லாம்
மனவாக்கு காயங்களுக்கு எட்ைாை உருத்ைிரமூர்த்ைி ைிருவருள்புரிந்து அவரவர் விரும்பிய பபாருதளக்
பகாடுத்ைிருக்கிோர். ஆதகயால் எவன் பூவுலகில் சிவபூதஜதய முதேப்படி பசய்கிோதனா அவனது
மதனாரைம் பூர்த்ைியாகிவிடும் அவதர தகாரிக்தககதளக் பகாடுப்பவர். அவதர பிராமணாைி ஸர்வ
வர்ணங்களிலும் பக்ைி பசய்தவாதரத் ைாரைம்மியம் இல்லாமல் காத்ைருள்பவர். எந்ைப் பக்ைனாவது இந்ைப்
பூதலாகத்ைில் மூன்று நாட்கள் சம்சாரசிந்தையினால் கஷ்ைமதைந்து அைற்காகவாவது சிவ பூதஜ
பசய்ைால் அதுவும் சிேந்ைதையாகும். பாவ மிகுைிதய உதையவதன யாயினும் சிவநாம ஸ்மரதண
பசய்ைால், உைதன ைன் பாவங்கதள ஒழித்துச் சிவஞானியாவான். சிவபபருமாதன ஆஸ்ரயித்ைவன்

ஒருதபாதும் துர்க்கைி அதைவைில்தல. இந்ை அத்ைியாயத்ைிற்குப் பிரம கீ தை என்று பபயர். இது பூர்வத்ைில்
பிரமதைவரால் சில முனிவர்களுக்குச் பசால்லப்பட்ைது. இதைப் பக்ைிதயாடு படிப்பவர்களும், படிக்க
தகட்பவர்களும் படிக்கச் பசய்பவர்களுமாகிய அவர்கள் யாவரும் எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் நீங்கிப்
புனிைராவார்கள். இந்ைப் பிரம கீ தைதய பிராமணர்கள் சிவசந்நிைியில் நாள்தைாறும் பாராயணஞ் பசய்ைால்
இந்ைவுலகத்ைில் சித்ைர்களாக இருந்து பிேகு, ÷க்ஷமத்தை அதைவார்கள். இந்ைப் பிரம கீ தைதய

அர்த்ைத்துைன் பைரிந்து பகாண்டு சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைவர்கள் நதரமூப்பு மரணங்கதளயும் எல்லாப்
பந்ைங்கதளயும் ஒழித்துச் சிவபைத்தை அதைவார்கள்.
10. மும்மூர்த்ைி ைிருநகர்கள்
வியாச முனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி பிரமதலாகம் விஷ்ணுதலாகம், உருத்ைிர
தலாகங்களின் கிரமத்தையும் அவற்ேின் சிேப்தபயும் தகட்க விரும்புகிதேன் என்று தகட்ைார். ஸனத்குமார
முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். எண்பத்து நான்காயிரம் தயாசதன அகல நீளங்கதள உதையதும் அதநக
நைிகதளயுதையதும் சுவர்ண மயமானதும் பூமிக்கு ஓர் ஆைார ஸ்ைம்பமானதும் இரத்ைின மயமான
கும்பங்களும் அமிர்ை மயமான சுதனகளும் ஆறு ருதுக்களிலும் பலவிை மலர்கதளக் பகாடுக்க வல்லதும் ,
சக்கிரவாகம் சதகாரம் முைலான பேதவகள் சஞ்சரிக்கப் பபற்ேதும், ஐராவை குலத்ைில் உண்ைாகிய
யாதனகளும் புலிகளும், கரடிகளும், வானரங்களும் ரத்ைின மயமான மாளிதககள் விளங்கப் பபற்ேதும்
குதபரன் முைலிய யக்ஷர்களும் சித்ைிரதசனன் முைலிய கந்ைர்வர்களும் வித்ைியாைர கணங்களும் ைத்ைம்
நாயகியதராடு விதளயாடிக் பகாண்டிருக்கப் பபற்ேதும் ஹாஹா ஹுஹு க் களாகிய காயகாளும்,

விசுவாவசுவும் தும்புருநாரைரும் கானஞ்பசய்யப் பபற்ேதுமாக இருப்பது தமரு பர்வைம். அங்கு மயில்
நைமிை சந்ைிரகிரணத்ைிற்கு இதணயான காந்ைியுள்ள ஜலமாக கங்காநைி பிரவகிக்கவும், அைன் ைீரத்ைில்
அதநகம் தைவர்கள் ைங்கள் நாயகியதராடு கூடி ஆங்குள்ள பபாற்ோமதர மலர்கதளக் பகாய்து பகாண்டு
அருகிலுள்ள பவண்மணற் குன்றுகளில் விதளயாைவும் குளிர்ந்ை நறுமணங் கமழும் மந்ைமாருைம் வ ீசவும்.
எப்பபாழுதும் ஆனந்ைமயமாக இருக்கும் அைன் சிேிது தமற்பாகத்ைில் சூரியகிரணமும் சந்ைிரகிரணமும்
கிதையாது அந்ைப்பகுைி தைவமானுைர்களால் மனைாலும் காண்பைற்கரியது, அங்கு தைவாைி தைவனுதைய
நகரம் விளங்கும் அது பைிபவண்ணாயிரம் தயாஜதன பரப்பளவும் பபான்மயமானமைிலும் தமன்மாடியில்
ஸ்படிகங்கள் இதழக்கப் பபற்ேதும் தவடூரியமயமான வடுகளும்
ீ
மாளிதககளின் தமல் துவஜங்கள்
நாட்ைப் பபற்ேதுமாக இருக்கும் அந்ை நகரத்ைிற்கு ஆயிரம் வழிகளுண்டு அவ்வழிகளில் அதநக ஆயிரம்
மாளிதககள் உள்ளன.
அதவ சூரிய பிரகாசமும் இரத்ைின மயமான பீைங்களும் மரகைத் ைிண்தணகளும் தவடூரியக்
கட்டில்களும் முத்துத்ைிதரவிடுத்ை சாளரங்களும் மாணிக்க ஊஞ்சல்களும் அமிர்ைம் நிதேந்ை கும்பங்களும்
அகருசந்ைன தூபமும் நறுமணங்கமழ்ந்து வாைாை மலர்களுமுதையன நதர ைிதர மூப்பற்ே
துவாரபாலகர்கள் அம்மாளிதககதளக் காப்பார்கள் அம்மாளிதககளின் காந்ைிதயா பிரளய காலாக்கினியின்
தைஜசுதபால ஜ்வலித்தும் ஒரு பக்கம் இரத்ைினங்களின் காந்ைியும் மற்போரு பக்கம் சுவர்ணத்ைின் ஒளியும் ,
தவபோரு பக்கம் தவரநிேமும் இன்பனாரு புேம் தவடூரிய விளக்கமும் நவரத்ைின ஒளியானது
நானாவதகயாகப் பத்துத் ைிக்குகளிலும் பரவி பஜாலிக்கும் அத்ைதகய சிேப்புதைய நகரத்ைின் நடுதவ ஒரு
சிேந்ை மாளிதகயுண்டு. அதுதவ சிவஸ்ைானமாகும். அங்கு நவரத்ைினங்கள் இதழத்ை ஏழாயிரம்

ஸ்ைம்பங்களுள்ள மண்ைபமும் இரத்ைின கசிைமான அதநகம் பிரகாரங்கதளயுதைய ஒரு தகாபுரமும்
உண்டு. அந்ை மண்ைபத்தைச் சுற்ேிலும் தவடூரிய நிேம் பபாருந்ைிய பசும்புற்ே பிரதைசங்களும் ைங்கத்
ைகட்டிதனபயாத்ை ைளங்கதளயுதைய வில்வ மரங்களும் அந்ை மண்ைபத்ைில் இந்ைிர நீலங்கள் இதழத்ை
அதேகளும் அவற்ேிற்கு தவரங்களால் சாளரங்களும் மரகைத்ைினால் ைிண் தணகளும் தகாதமைகத்ைினால்
பீைங்களும் அங்கங்தக புஷ்ப பழங்கதள இதைவிைாமல் வழங்கும் மரங்களும் அந்ை மண்ைபம் முழுவதும்
அதநகவாயிற்படிகளும் பல நிேமுதைய துவஜங்களும் பபான்மயமான மலர்கதளயுதைய பாரிஜாைங்களும்
மரகை நிேமான கைலிகளும் நறுமலர்கதளச் பசாரியும் கைம்ப மரங்களும் அமுைம் பபருகும் ைைாகங்களும்
பசந்ைாமதர, பவண்ைாமதர மலர் தபான்ே பல மலர்கள் நிரம்பிய வாவிகளும் இந்ைிர நீலங்கதள
மாதலகட்டினாற் தபான்று எப்பபாழுதும் வண்டுகள் பண்பாடும் குளங்களும் ைளர்கதளப் புசித்துச்
சிவநாமங்கதளப் பஞ்சம ஸ்வரத்துைன் பஜிக்கும் குயில்கள் வாழ்கின்ே தசாதலகளும், அந்ைச்

தசாதலகளிற் பைர்ந்துள்ள அமிர்ைமாரி பபாழியும் தமகங்கதளக் கண்ை பபான்னிே சிேகுகதளயுதைய
மயில்கள் ைாமும் சிவ பபருமாதனப் தபாலதவ நீலகண்ைம் என்னும் பபயர் பபற்ேிருப்பதை எண்ணிக்
கனி கூர்ந்து சிவநாமஸ்மரதண பசய்வன தபாலதவ தககயத் பைானி பசய்யும் சிேப்பும் மரகைரத்ைினம்
தபாலப் பசுதம வாய்ந்ை கிளிகளும் பார்வைி தைவியின் குரபலாலிதயக் கற்றுக் பகாள்ள அவ்விளஞ்
தசாதலயில் ைவஞ் பசய்தவாதரப் தபாலத் தைவியின் நாமங்கதள ஸ்மரித்துக் பகாண்டிருக்கும் வனப்பும்

மந்ை மாருைம் வசுைலும்
ீ
துக்கமற்ேதும் குளிர்ந்துள்ளதும் ஒளிமயமானைாகவுமுள்ள அந்ை மண்ைபத்ைிற் கு
எட்டு வாசல்கள் இருக்கின்ேன.
அவற்றுள் கிழக்கு வாசல் ஸ்ரீதுவாரம் என்று பபயர் பபற்ேிருக்கும் அவ்வுயர்ந்ை தகாபுரத்ைில் மஹாசித்ைன்
என்ே பபயருதைய சிவகணநாைன் ைாமதர மாதலயணிந்து பபருந்ைவசியாய் அந்ை வாயிதல காப்பான்
பைன் ைிதசயில் லக்ஷ்மித்வாரத்ைில் காளதமகம் தபால மிகவுயர்ந்து கறுத்ை தைகத்தையுதையவனாய்

சூலம் ைாங்கி மகாகாயன் என்ே சிவகணன். காத்ைிருப்பான் பைன் ைிதசயில் சிவநாமபுரம் என்ே வாயிலில்
சிலாக்கின படி மகாவரியனாகிய
ீ
கண்ைகர்ணன் என்பான் புண்ணியச் சிவகணங்கதளாடு காவல் பசய்வான்
நிருைி ைிக்கிலுள்ள வாயிலில் பீம நாைன் என்பவன் காத்ைிருப்பான் தமற்ேிதசத் துவாரம் வாருணம்
எனப்பபயர் பபறும் அங்கு நந்ைீசுவர கணங்கள் காவல் பசய்வர் வைதமற்கு வாயிதல ஹவிஜிஹ்வன்
என்னும் கணநாைன் காப்பான் வைவாயிலுக்குக் கீ ர்த்ைித் துவாரம் என்று பபயர் அங்கு மதகசன் என்னும்
சிவகணநாைன் காவல் பசய்வான் ஈசான் வாயிலில் சிவருத்ைிர கணங்கள் பைாகுைியாகக் காத்ைிருப்பார்கள்
எட்டுத் துவாரங்கள் இருப்பினும் ஈசான வாயிதல ஈஸ்வரனுக்கு பிரியமானது அங்கு தகாபத்தை பவன்று
இந்ைிரிய நிக்கிரகம் பசய்து சாந்ைத்தை அதைந்து பசுபைியிைத்ைில் பக்ைி பசய்ைவர்களும் சாங்கிய
தயாகாப்பியாசஞ் பசய்ைவர்களும் ஆகமவிைி வழுவாமல் சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைவர்களும்

கிரகஸ்ைாசிரம ைர்மத்ைிலிருந்து முதேப்படிப் புண்ணியம் பசய்ைவர்களும் சிவபபருமாதனப் பார்த்ைிவ
லிங்கத்ைிலும் பாணலிங்கத்ைிலும் பூஜித்ைவர்களும் க்ஷத்ைிரியர்களாக இருந்து நியாயந் ைவோமல் இராஜ
நீைிதயச் பசலுத்ைியவர்களும் யுத்ைரங்கத்ைில் இராஜநீ ைி ைவோம் ைம் உயிதர விட்ை க்ஷத்ைிரியர்களும்
சுயைர்மந் ைவோது சத்ைியவாைிகளாக இருந்து வர்த்ைகத்ைில் அநியாயம் பசய்யாை தவசியர்களும்
உருத்ைிரன் இந்ைிரன் விஷ்ணு முைலிதயாருக்கு யாகங்களால் ஆகுைி பகாடுத்ை பிராமணர்களும்
நாள்தைாறும் ஆயிரம் தகாைானம் பசய்ைவர்களும் சாஸ்ைிர விைிப்படி பூைானம் பசய்ைவர்களும், வடும்
ீ
அைற்கு தவண்டிய சாமான்களும் தபாஜன பைார்த்ைங்களும் ஆயுள் வதரயில் அவனது குடும்ப
சவரக்ஷதணக்கு தவண்டிய எல்லா பபாருள்களும் அைங்கிய (தஸாபஸ்கர) ைானஞ் பசய்ைவர்களும்,
சுவர்ண ைானஞ் பசய்ைவர்களும் துலாபுருஷ ைானஞ் பசய்ைவர்களும் யாவரிைத்ைிலும் பிரியமாக

வசனிக்கிேவர்களும், முதேப்படிப் பிரமசரியம் ைவோமல் தவைாத்ைியானஞ் பசய்ைவர்களும், பவுணைரீகம்
வாஜதபயம் அஸ்வதமைம் அப்தைார் யாமம், கருை சயனம் முைலிய யாகங்கதள விைிப்படி ைக்ஷிதண
பகாடுத்து ைவறுைலின்ேிச் பசய்ைவர்களும் அங்கு ஆனந்ைத்தை அனுபவித்து அதநக கற்ப காலம் வசித்து
மீ ண்டும் பூவுலகத்தையதைந்து சிேந்ை பிேவிகதள எடுத்துத் ைர்மத்தையும் சிவஞானத்தையும் உலகத்ைில்
பிரபலப்படுத்ைிச் சிவைத்துவத்தை அதைந்து தமாக்ஷத்தைப் பபறுவார்கள். இதுதவ தைவ தைவனான
மஹாதைவனுதைய யஸ்ைானம் எல்லாக் தகாரிக்தககதளயும் அணிமாை அஷ்ைசித்ைிகதளயும்
பகாடுக்கவல்ல சிவபுரத்தைப்பற்ேி உங்களுக்குச் பசான்தனன்.
முனிவர்கதள! அந்ைச் சிவபுரத்ைிற்கு அருகில் தமருவின் மற்போரு பகாடு முடிவில் தைவதைவனாதலதய
நிர்மாணஞ் பசய்து புண்ைரீகாக்ஷனுக்குக் பகாடுத்ை விஷ்ணு நகரம் ஒன்றுண்டு , அந்ை நகரம்

சந்ைிரகிரணத்ைிற்குச் சமமான பவள்ளியிற்பசய்ை மைில்களும் ையிர்க்கைல் தபான்று அழகு வாய்ந்ை
ைைாகங்களும் நவரத்ைினங்களிதழத்ை ஆயிரம் வாயில்களும் இரத்ைினங்களாற் பசய்ை ஈராயிரங்கால்
மண்ைலமும் உதையது. அந்ை மண்ைபத்ைினிதைதய நவரத்ைின பபாற்பராகங்களால் பசய்யப்பட்ை
விஷ்ணுபைமும், அவ்விஷ்ணு பைத்ைின் நாற்புேமும் தகலாய சிகரத்தைப் தபான்ே நான்கு தகாபுர
வாயில்களும் பபான்மயமான மரங்களும் எப்பபாழுதும் புஷ்பிக்கும் பகாடிகளும் தகாகிலங்களும்
கிளிகளும் அதமந்ைிருக்கும் கிழக்கு வாசலில் தமகம் தபான்ே உைலுள்ள யக்ஞகரன் என்னும்
பிரைாபமுதையவனும் தமதல வாயிலில் ஹரிபுத்ைிரன் என்பவனும், மற்ே இருவாயில்களில்
விஷ்ணுகணங்களும் காவல் பசய்கிோர்கள். அங்கு விரும்பியவற்தேக் பகாடுக்கும் மதுநைி என்னும் ஆறு
பபற்ோமதர முைலிய மலர்கதளயுதையைாகப் பிரகாசிக்கும் அைில் வான்தகாழி, சக்கரவாகம், சதகாரம்

முைலிய பேதவகள் வசிக்கும், சத்ைியவான்களும் இதைவிைாமல் அக்கினி காரியங்கதள பசய்ைவர்களும்,
தைவர் பிராமணர்கதளப் பூஜித்ைவர்களும் முக்காலங்களிலும் விஷ்ணுபக்ைிதயச் பசய்ைவர்களும் விஷ்ணு
சரிைங்கதள வாசித்ைவர்களும் அங்கு துக்கதசாகங்கள் இல்லாமல் பல காலம் வசித்து ைங்கள்
புண்ணியங்களுக்குத் ைக்கவாறு பூவுலகில் பிேவிபயடுத்து, ைர்மங்கதள நிதல நிறுத்ைி விஷ்ணு பைவிதய

அதைவார்கள். விஷ்ணு பைவியின் பிரபாவத்தைச் பசான்தனன். இனி பிரம பைவிதயச் பசால்லுகிதேன்
தகளுங்கள்.
தமருவின் மற்போரு சிகரத்ைில் ஹிரண்யகர்ப்பனாகிய பிரமதைவனுதைய நகரம் விளங்கும், அது
இரண்ைாயிர தயாசதன பரப்பளவு உள்ளது. விதசாகம் (தசாகம் அற்ேது) என்ே பபயதரயும் உதையது
பபான் மயமான மைில்களும் எப்பபாழுதும் மலர்கள் பழம் முைலியவற்தேக் பகாடுக்கும் மரங்களும்
வாவிகள், ைைாகங்களும், குயில்களும், தசாதலகளும், பபான் அன்னங்களும், சந்ைிரமண்ைலங்களுக்கு
இதணயான மாளிதககளும் அைியுன்னமான மூன்று தகாபுரவாயில்களும் இதைதய ஓர் ஆயிரக்கால்
மண்ைபமும் பகாண்ைது. அந்ை மண்ைபத்ைில் தவடூரியத்ைால் பசய்ை அதேகளும் நான்கு வாயில்களும்
அதமந்ைிருக்கும். கிழக்கில் துவராைிபனும் வைக்கில் பிரமதயானி என்ே பபயர் உள்ளவனும் காவல்
பசய்வார்கள். அந்ை நகரத்ைில் சிருஷ்டி கர்த்ைாவான பிரஜாபைி வசித்ைிருக்கிோர். அங்கு அமிர்ைா என்னும்
நைி ஓடுகிேது. அைில் முத்துப் தபான்ே மணலும் பசந்ைாமதர முைலிய மலர்களும் விளங்கும்.
அங்குள்ளவர்கள் அந்ை நைிநீதரப் பருகி; நதர, ைிதர, மூப்பு இன்ேி மகிழ்ச்சியாக வசிப்பார்கள். தவைங்கதள
இதைவிைாமல் அத்ைியயனஞ் பசய்ைவர்களும், அஷ்ை விரைங்கதளச் பசய்ைவர்களும், தவைங்கதள

அத்ைியயன காலத்ைில் துவங்கி உத்ஸர் ஜன காலத்ைில் விட்ைவர்களும், அவ்தவைங்கதள உைித்ைம்
அநுைித்ைம், பசாரிைம் முைலிய ஸ்வரதபைம் உணர்ந்து உச்சரித்து அதநகம் முதேகள் அத்ைியயனஞ்
பசய்ைவர்களும் யாகங்கதளச் பசய்ைவர்களும், குருபக்ைி பசய்ைவர்களும் முதேப்படி பிøக்ஷதயற்றுப்
புசித்ைவர்களும் ைீர்த்ையாத்ைிதர பசய்ைவர்களும் பிராமணப் பிேவிபயடுத்துக் தகாபம் ஒழித்ைவர்களும்
ைியான தயாகஞ் பசய்ைவர்களும், தயாகசாஸ்ைிரத்தைப் பயின்தோரும் சாங்கியத்தைக் கற்தோரும்
தவைாந்ைங்கதள வாசித்ைவர்களும் அந்ைப் பிரம பைவிதய அதைந்து தசாக தமாகங்கதளப்தபாக்கி அதநக
அவாந்ைா கல்பங்கள் அங்கு வசித்து, மீ ண்டும் கர்ம பூமிதய அதைந்து, விைிப்படிப் பரமசிவதன அர்ச்சதன
பசய்து, நற்கைிதய அதைவார்கள். அது ஸத்வகுணப் பிரைானமான ஞானத்ைாதலதய அதையத் ைக்க
ஸ்ைானமாகும் அந்ை பிரஜாபத்ைிய ஸ்ைானம் இத்ைதகயது. இவ்விைமாக மதலகளில் உன்னைமான
தமருபர்வைத்ைின் உச்சியில் இந்ை மூன்று ஸ்ைானங்களும் இப்புவனத்ைிற்கு ஆைாரமாக விளங்குகின்ேன.
இவற்ேில் வசிக்கும் புண்ணியவான்கதள மகாமங்களங்களுைன் கூடிசிலர் தமகரூபிகளாகி வர்ஷித்தும்
மின்னல்களாகப் பிரகாசித்தும் கிரகநக்ஷத்ைிரங்களாகி விளங்கியும் இந்ைிர தலாகங்களுக்கு
அைிபத்ைியமுமதைவார்கள். அவர்கதள எவ்வுலகத்ைிலும் சஞ்சரிக்கும் வல்லதமயும் அதநக காலம்
வசிக்கும் ைீர்க்க ஆயுளும் பபற்ேவர்கள். இந்ை விஷயம் பூர்வத்ைில் பிரமதைவரால் பசால்லப்பட்ைது.
இதைப் பூரதணக் காலங்களில் வாசிப்பவர்கள். இஷ்ைார்த்ைங்கதள அனுபவிப்பார்கள். வியாஸ
முனிவதன, இந்ை அத்ைியாயத்தைக் தகட்பவர்கள் பிரமஹத்ைி பாவங்கதள ஒழித்துச் சுகஜீவிகளாக
வாழ்வார்கள் என்று ஸநத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
11. பலதைவர் உலகு உதரத்ைல்
வியாஸ முனிவர், ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி உலகங்களின் கிரமத்தைத் ைாங்கள் பசால்லக்
தகட்தைன். உருத்ைிர மூர்த்ைிகளுதைய அண்ைங்கதளயும் சங்கிதயயும் எனக்கு விவரித்துச் பசால்ல
தவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்கிணங்க ஸநத்குமார முனிவர் எடுத்துதரக்கலானார். பிரமதலாகத்தை
விை மதகஸ்வரதலாகம் இருமைங்கு விசாலமானது பிரம விஷ்ணு மதகஸ்வர தலாகங்கள் மூன்தேயும்
தசர்க்கச் சரிபாைியாகவுள்ளது உருத்ைிரதலாகம் அங்கு அதநகமாயிரம் உருத்ைிர மூர்த்ைிகளும்
அதநகங்தகாடி விஷ்ணுக்களும் வசிப்பார்கள். அங்குள்ளவர்களுக்கும் நறுமண தைகமும் சிவனருளும்
சூலாயுைமும் பபாோதமயின்தமயும் சந்ைிரசூைமும் விருஷப வாகனமும் உண்டு. பிரமதலாகத்ைிலிருந்து
எண்ணற்ேவர்களும் விஷ்ணு தலாக வாசிகளும் நிர்மல மனதுைன் மூவுலகங்கதளயும் பவன்ேவகளாய்

மகிழ்ச்சியான உள்ளத்துைன் எல்லாம் உணரும் வன்தமதயாடு வசித்ைிருப்பார்கள், மணிமயமான பூமியும்நுண்ணிய பபாற்பராகம் தபான்ே மணலும் விளங்கும் அவ்விைத்ைில் சூரிய சந்ைிரக்கிரணங்களும் வாயுவின்
சஞ்சாரமும் கிதையாது ஆயினும் ஒளியும் காற்றும் குதேவிலாது விளங்கும் எத்ைதகய உயர்ந்ை
தைவபைவிதய அதைந்ைவர்களானாலும் சந்ைிரதசகரமாகிய உருத்ைிரபைவிதய அதைந்ைாவலன்ேி
அவ்வுலதக அதைய ஒருவராலும் இயலாது, அங்குள்ளவர்கள் யாவரும் சுயம் பிரகாச ஸ்வரூபிகள்
இரத்ைின மயமான தகாபுரங்களும் எங்குஞ் பசல்லத்ைக்க விமானங்களும் உண்டு பூமண்ைலத்ைில் இல்லே

வாழ்தவ விைி வழுவாமல் நைத்ைி சிவபூதஜதயக் காலந்ைவோமல் பசய்ைதவைியர்கள் அவ்விைத்ைிலும்
சந்தைாஷ சித்ைத்துைன் சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டிருப்பார்கள். கந்ை புஷ்ப. தூப ைீ ப சைருத்ைிரீய மந்ைிரம்
முைலியவற்றுைன் மகாதைவப் பிரசாைம் பபற்ேவர்கதள இந்ை உலகத்தை அதைவார்கள். முன்பு பசால்லிய
எல்லா உலகங்களும் . இந்ை உருத்ைிர உலகத்ைிற்குகீ த ழதய இருக்கின்ேன என்று அேிவாயாக அைற்கு
தமல் இரண்டு பங்கு அைிகமான பிரமாணத்துைன் மாதயசபவனம் என்ே பபயருள்ளதலாகம் உண்டு. அைில்
அதநகமான பூைகணங்களுைன் மதனாவுல்லாசமான கிரகங்களில் தயாகிகளாயும் மாதயசர் என்னும்
பபயர்பபற்ே உருத்ைிரகணங்கள் வசிப்பார்கள் அைற்குதமல் இருமைங்கு அைிக பிரமாண்ைத்துைன்
பலதலாகம் உண்டு. அங்கு ஹரான் என்ே பபயர் பகாண்ை உருத்ைிர கணங்கள் வசிப்பார்கள். அைற்கு
ஸர்வ நாமபுரம் என்ே பபயரும் உண்டு அைற்குதமல் அக்கினிஸ்ைானம் என்ே தலாகத்ைில் உருத்ைிர
பகவாதனக் குேித்து அக்கினி காரியஞ் பசய்து சிவகணங்களானவர்கள் வாழ்வார்கள். அதைவிை இரு
பங்கு உச்சியில் உக்நம் என்னும் தலாகத்ைில் பாசுபை விரைத்தை அனுஷ்டித்ை புண்ணியர்கள் பஸ்ம
ருத்ைிராக்ஷைாரிகளாக வசிப்பார்கள், தலாகாநுக்கிரக கார்த்ைமாய்ப் பரதமசனும் அங்கு ைானும் ஒரு
பஸ்மருத்ைிராக்ஷைாரியாய் வசித்ைிருக்கிோர் சமைமாைிகுண சம்பன்னர்களும் பூைைதய யுதையவர்களும்
அபயங்பகாடுத்து ரட்சித்ைவர்களும் சத்ைியவான்களும் இந்ைிரிய நிக்கிரகஞ் பசய்ைவர்களும் பாசுபை

தயாகிகளும் இதைவிைாமல் சிவபூதஜ பசய்ைவர்களும் அந்ைதலாகத்தை அதையப் பபறுவார்கள். அந்ைப்
பசுபை ஸ்ைானத்தைவிை இருபங்கு தமம்பட்ைைாய் மாதஹசுவர ஸ்ைானம் என்று ஒன்றுண்டு அங்கு அதநக
மதகசுவரர்களுைன் நாயகனாகிய மதஹஸ்வரர் வசிப்பர் , அங்கு சர்வதலாதகசனாயும் ஈஸ்வரனாயும்
காமரூபியாயும் அந்ைராத்மாவாயும் விளங்கும் சிவபபருமான், உயிர்களதனத்ைிற்கும் ஆனந்ைத்தை
உண்ைாக்க பிரமதலாக விஷ்ணு தலாகாைிகதளச் சிருஷ்டித்து விரும்பியவற்தேத் ைந்ைருளி
வசித்ைிருப்பார். அதைவிை தமலாக ஸ்ைிர ஸ்ைானம் என்று ஒருஸ்ைானம் உண்டு. அதுதவ எல்லா
உலகங்களிலும் சிேந்ைது.
12. அழியாை பைவி
வியாஸ முனிவர், ஸநத்குமாரதர வணங்கி சுவாமி! ைாங்கள் பசான்ன ஸ்ைிரஸ்ைானத்ைின் சிேப்தப அேிய
ஆவலுைன் இருக்கிதேன் என்ோர். அைற்கிணங்கி ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார். வியாஸ முனிவதர!
தைவாைிதைவனான பரதமஸ்வரனின் மகாத்மியத்தையும் அந்ை ஸ்ைிர தலாக சிேப்தபயும் , பிருமா
முைலான தைவர்களும் சாங்கிய தயாகிகளும் மீ மாம்தசதய உணர்ந்ைவர்களுதம உள்ளபடி அேிவார்கள்.
உதம விநாயகர் ைிருமால் ருத்ைிரர் முைலிதயாராதலயும் அது துைிக்கத்ைக்கது. அந்ை விஷயத்தை அந்ை
ஈஸ்வரப் பிரசாைத்ைாதலதய நான் அேிந்தைன்.
அந்ை ஸ்ைிர ஸ்ைானத்ைில், அதநகம் ஆயிரதயாசதன விசாலமான ஒரு நகரம் இருக்கும், அங்கு ஓர்
உயர்விைத்ைில் அைிக நிர்மலமாகவும் ஞானமயமாகவும் விளங்கும் ஒரு பீைம் இருக்கும், அந்ைப் பீைத்ைில்
ைிரிகாலங்களிலும் அழிவற்ே அவ்யயநிஷ்கள நிரஞ்சன நிராமய, சச்சிைானந்ை ஸ்வரூபியான பரமசிவன்
எழுந்ைருளியிருப்பார். அவருதைய இைது கண்ணிலிருந்து உமாதைவியார் தைான்ேி அவரது இைது
பாகத்ைில் வற்ேிருப்பைால்
ீ
வாம தலாசதன என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று அவருதைய வலது
கண்ணிலிருந்து பவண்தம நிேமான முத்துப் தபான்ே பைாரு நீர்த்துளி தைான்ேியது அதுதவ கங்தக என்ே
பபயருைன் மூன்று உலகங்களிலும் வியாபித்ைது பிரமதைவனுதைய சிரதஸக் கிள்ளிய ருத்ைிரப்
பரிவாரங்களும் விஷ்ணு மூர்த்ைியானவர். ஒரு சமயம் ஆயிரம் ைாமதர மலர்களால் பூஜித்து அைில் ஒரு
மலர் குதேந்ைைற்காக ைம் கண்தணப் பேித்து அருச்சதன பசய்ைபபாழுது அவருக்கு சக்கரப்
பிரசாைமளித்ைதபாது உண்ைாகிய பரிவாரங்களும் ைக்ஷயாக சங்காரத்ைிற்காக வரபத்ைிரதர
ீ
அனுப்பியதபாது
உண்ைான பரிவாரங்களும் அந்ைகாசூர சங்காரத்ைின் தபாது தைான்ேிய பரிவாரங்களும், பபான் மயமான
உைல் பபற்ே முப்பது தகாடித் பைாதகயுள்ள தவறு பரிவாரங்களும் கருதம நிேம் வாய்ந்ை எண்பது

தகாடித் பைாதகயுள்ள தவறு பரிவாரங்களும் அவரது மனத்ைால் எட்டுவிைமாகச் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அங்தக
வசிக்கிோர்கள்.
வியாஸ முனிவதன! அந்ை ஸ்ைானத்தைக் காணவும் உவதமயினால் உணர்த்ைவும் வர்ணித்துச்
பசால்லவும் ஒருவராலும் இயலாது. இந்ை எண்வதக பரிவாரத்ைவர்களும் பற்பல தகாடி பிரம்ம

விஷ்ணுக்கதளயும் அதநகங்தகாடி அண்ைங்கதளயும் சிருஷ்டித்துக் காத்துச் சங்கரிக்கும்
வல்லதமயுள்ளவர்கள், இதுதவ அநாமயமும் சாசுவைமுமான ஸ்ைானமாகும். அத்ைதகய சிவபபருமாதன
இந்ை உலகத்ைில் சிவலிங்கமூர்த்ைத்ைில் அன்புபகாண்டு ஆராைித்ைால், ைாய் ைந்தைதயக் பகான்ேவன்,
தகாஹத்ைி பசய்ைவன் குரு மதனவிதய குலாவியவனாயினும் அப்பாவங்கதள நீக் கி அந்ை ஸ்ைானத்தை
அதைவான். இத்ைதகய பாவியும் சிவலிங்க அர்ச்சதனயால் அவ்வுலதக அதைவான் என்னும்தபாது
மனப்பூர்வமாகப் பக்ைிதயாடு பூஜித்ைவன் அைதன அதைவான் என்பதைச் பசால்லவும் தவண்டுதமா?
இதுதவ ைகராகாச வித்தையால் அேியும் சிவபுரமாகிய அழியாப்பைவி என்று அேிவாயாக!
13. சிவ ÷க்ஷத்ைிரங்கள்
ஸநத்குமார முனிவர் பசான்னதைபயல்லாம் தகட்டு வந்ை வியாஸமுனிவர் அவதர தநாக்கி சுவாமி!
எல்லாம் வல்லவனும் தலாகநாயகனும் சுபர்த்ைியும் வருஷபத்துவஜனும் ஆகிய சிவபபருமானுக்கு
எத்ைதகய பூதஜயினால் மகிழ்ச்சியுண்ைாகுதமா? அத்ைதகய பூதஜதய அடிதயனுக்கு உபதைசிக்க
தவண்டும் என்ோர். அைற்கிணங்க ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார். எல்லா பாவங்கதளயும்

ஒழிப்பைாயும் தமாக்ஷத்தைக் பகாடுப்பைாயும் விதரவில் சிவபபருமாதன மகிழ்விப்பைாகவும் உள்ள சிவ
பூஜாவிைிதயச் பசால்லுகிதேன் ஜாக்கிரதையாகக் தகட்பாயாக. பூர்வத்ைில் முப்பத்து முக்தகாடி தைவர்கள்
நாற்பத்து எண்ணாயிரம் முனிவர்கள், சப்ை மருத்துக்கள், பன்னிரு ஆைித்ைர்கள் எட்டு வசுக்கள் நாகர்கள்
கந்ைர்வ யக்ஷ கின்னரர்கள் முைலிதயார் ஒருங்கு தசர்ந்து தமருபர்வைத்ைின் உச்சியில் ஈசானமூர்த்ைிதய
அதைந்து சிவ மகாத்மியத்தை அேிந்து பகாள்ள விரும்பி இருக்கும்தபாது சத்ைியவானாகவும்
ஜிதைந்ைிரியனாகவும் பக்ைியுள்ளவனாகவும் உள்ள விபீஷணன் பக்ைிதயாடு அங்கு பசன்று சிவபபருமாதன
வணங்கிக் தககூப்பி, தைவ தைவா! எத்ைதகய சிவபூதஜதயச் பசய்ைால் இஷ்ைசித்ைிகள் தககூடும்! இந்ை
விஷயத்தை எனக்குத் பைளிவுப்படுத்ை தவண்டும் என்று தவண்டிக் தகட்க , ஈசானனர் கூேினார்.
விபீஷணா! நீ தகட்ை விஷயம் மிகவும் இரகசியமானது. சாஸ்ைிரங்கள் அதனத்ைின் சாரமாகவுள்ளது.

அதைப் பிரம்மா முைலான தைவர்களும் அேியார்கள். அதை என் பக்ைனான உனக்கு உபதைசிக்கிதேன்.
எனக்குப் பிரீைியான ஸ்ைலங்கள் அதநகம் இருக்கின்ேன அவற்ேில் நான் அதநக மூர்த்ைங்களாக
விளங்கியிருப்பினும், அவ்வதககளில் பூஜிப்பதைவிை இலிங்கமூர்த்ைத்ைில் என்தனப் பூஜிப்பைிதலதய நான்
பபரு மகிழ்ச்சியதைகிதேன். விதரவில் இஷ்ைகாமியங்கதள அளிக்கும் ஸ்ைலங்கதளச் பசால்லுகிதேன்.
சாசுலாங்கம், பத்ைிரகர்ணம், தகாகர்ணம், அவிமுக்ைம், ஓங்காரம் என்ே ஐந்து ஸ்ைானங்கதள பஞ்சாயைனம்
எனப்படும். இதவதய உத்ைம ஸ்ைானங்கள் இவ்விைங்களில் என்தனத் ைரிசித்ை உயிரினங்கள்
தமாக்ஷமதையும் இதுபரம இரகசியம் இவ்தவந்து ÷க்ஷத்ைிரங்களிலும் அவிமுக்ைம் எனக்குப்
பபருவிருப்பமானது, ருத்ைிரவாசம் என்றும் ஆனந்ை கானனம் என்றும் பசால்லப்படுகிே அவிமுக்ை
÷க்ஷத்ைிரத்ைில் இேப்தபாருக்கு நாதன ைாரக உபதைசத்ைால் சகல பாவங்களிலிருந்தும் நீக்கி முக்ைிதயத்
ைருகிதேன். ஓங்கார ÷க்ஷத்ைிரத்தைத் ைியானித்ைவனுக்கு நான் மகிழ்ந்து அஸ்வதமை பயதனக்

பகாடுக்கிதேன். இந்ைப் பஞ்சாயைன ஸ்ைானங்கதளயன்ேி, அரிச்சந்ைிர பைத்ைில் ருத்ைிரமூர்த்ைமாக
வசிக்கிதேன். அங்கு அதநகம் முனிவர்கள் என்தனப் பூஜித்து சித்ைி அதைந்ைார்கள். சுவர்ணாசலத்ைில்
தயாகீ ஸ்வரன் என்ே பபயருைன் இருக்கிதேன். அங்கு என்தனப் பூஜித்ைவர்கள் விஷ்ணு பைவிதய
அதைந்ைிருக்கிோர்கள். ைருவனத்ைில் பத்ைைண்டி என்றும் மகாகாளன் என்றும் வசிக்கிதேன்.
கமலாலயத்ைில் தபரமூர்த்ைமாக வசிக்கிதேன் காளஞ்சரத்ைில் கற்கதைஸ்வரன் என்றும் வாமகூைத்ைில்
பூதைசுவரன் என்றும் தகைாரத்ைில் மதஹஸ்வரனாகவும் தைவைாருவனத்ைில் சுந்ைதரசனாகவும்
வசிக்கிதேன். இந்ை எட்டு ஸ்ைானங்களும் எனக்கு விருப்பத்தை உண்ைாக்கும் ÷க்ஷத்ைிரங்களாகும்.
இவ்விைங்களில் என்தன ஆராைிப்தபார் பநற்ேிக் கண்ணும் நீலகண் ைமும் பபற்று ருத்ைிரர்களாக
வாழ்வார்கள்.

விபீஷணா முைலில் பசான்ன ஐந்தும் பிேகு பசான்ன எட்டும் ஆகிய பைின்மூன்று ஸ்ைானங்களிதல
என்தனப் பூஜித்ைவர்கள். அதநக தகாடி ருத்ைிரர்களாக இருக்கிோர்கள். இவ்விைங்களில்
மிதலச்சர்களானாலும் குரூர ஜந்துக்களாயினும் மரணமதைந்ைால் அதவயா வும் மதஹஸ்வர கைிதய
அதையும் என்று அேிவாயாக. அந்ை ÷க்ஷத்ைிரங்களில் என் சிவலிங்கத்தை அர்ச்சித்ைால் அவர்கள்

பாவிகளாயினும் பிராயச்சித்ைமில்லாமதல ைங்கள் பாவத்தை ஒழிப்பார்கள். தகாரமான ைவஞ்பசய்தவாரும்
சிவலிங்க பூஜா பயதனயதைய மாட்ைார்கள், பிரயாதகயில் நூறு ஆண்டுக்காலமாக ஸ்நானம் பசய்ை
பலனும் நூறுமுதே சாந்ைிராயண விரைம் அனுஷ்டித்ை பயபலனும் ஆயிரம் பபான்தன ைானஞ் பசய்ை
பயனும் தகாமூத்ைிரம் யதவ சருகு அருந்ைி விரைம் இருந்ை பயனும் ைிலைானஞ் பசய்ை பலனும் லிங்க
பூதஜக்கு ஈைாக மாட்ைா நாதன உலகங்கதளதனத்ைிற்கும் கர்த்ைா நாதன பதைப்பவன். நாதன

சங்கரிப்பவன் யுகந்தைாறும் ைர்மத்தை நிதலநிறுத்துகிேவன். நாதன பிரமன் நாதன விஷ்ணு, சூரியன்
சந்ைிரன், நாதன கண்ணுக்குப் புலப்படும் எல்லாப் பபாருள்களும் நாதன மன்மைன், வாயு அதநகமான
ரிஷிகள், பூஜிக்கத்ைக்க சாஸ்ைிர ஸ்வரூபி நாதன குதபரன், இந்ைிரன், நாதன ருஷபம் ைர்மம், நாதன
ஸ்கந்ைன் நாதன ஷட்ருதுக்கள், நாதன அஷ்ைமாநாகங்கள்; நாதன தமரு மந்ைிர தகலாசாைி பர்வைங்கள்!
நாதன பிரஹலனாைி அசுரர்கள் நாதன க்ஷீராப்ைி முைலிய சமுத்ைிரங்கள் நாதன வருஷமாஸாைி காலங்கள்
நாதன ைாவரஜங்கமங்கள் இவ்விைம் சர்வாத்ம ஸ்வரூபியாக விளங்கும் என்தன அர்ச்சிப்பவர்கள்
விரும்பிய பபாருதள அதைந்து பிேவியில்லாை தமாக்ஷத்தை அதைவார்கள். எனக்குப்பிரியமான
ைிைிகளில் சத் பிராமணனுக்குத் ைீப ைானம் பசய்ைவர்கள் என் உலகத்தை அதைவார்கள் இலிங்கபூதஜ
பசய்து பபான்ைானஞ் பசய்தைாரும் என் பூதஜக்காக அர்க்கிய பாத்ைியமும் தூபைீப மும் பகாடுத்ைவர்களும்
காணாபத்யத்தை அதைவார்கள். முதேப்படி யாகம் பசய்து விதசஷ ைக்ஷிதண பகாடுத்ைவன்

சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்ை பயதன அதைவான். என்னுதைய லிங்கத்தைப் பாலினால் அலம்பியவன் ைன்
பிேவியாகிய அழுக்தகக் கழுவியவனாவான். ஏக லிங்கார்ச்சதனதய ஓராண்டுக்காலம் பசய்ைவன்
காணாபத்ைியம் அதைவான். சிவபூதஜயில் மதனாலயப்பட்ைவனுக்குப் பிரயாதக புஷ்கரம முைலிய
ைீர்த்ைங்கள் தவண்டியைில்தல பலமுதே புண்ணிய ைீர்த்ை ஸ்நானம் பசய்ைவர்களும்
சிவலிங்கார்ச்சதனயில் வரும் பயதன அதைய மாட்ைார்கள். யாவற்றுக்கும் காரணமாகிய மனத்தைப்
பரிசுத்ைம் பசய்து, என் பூதஜயில் மனதை ஸ்ைிரமாக நிறுத்ை தவண்டும். சிலர் ைவஞ்பசய்கிோர்கள். சிலர்
யாகஞ்பசய்வார்கள். சிலர் மாதசா வாரப÷க்ஷõபவாசங்கள் இருப்பார்கள். அதவ ைரும் பயன்கதளயும் என்
பூதஜயினாதலதய அதையலாம் என்னுதைய மூர்த்ைிதய வடு,
ீ காடு, மதல, நைி, ைீரம், மனம் முைலிய
எங்காவது அர்ச்சித்ைவன் கணாபத்ைியமதைவான். என் நாமஸ்மரதண பசய்ைாலும் என்

மஹாத்மியங்கதளப் படித்ைாலும் எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்து, ருத்ைிரதலாகத்தை அதைவார்கள் என்
மகாத்மியத்தை அேிந்து சிவபூதஜ பசய்து, சிவஞானம் அதைந்து சிதவாகம் என்னும் பயதன
அதைந்ைவர்கள் சந்ைிர சூரியர்கள் இல்லாை இைங்களிலும் பிரகாசத்தை ஏற்படுத்துவார்கள். சூரியதனக்
கண்ை இருள் தபாலவும் கருைதனக்கண்ை நாகம் தபாலவும் என் நாமஸ்மரதண பசய்பவதனக் கண்ைதும்
எல்லாப் பாவங்களும் நடுங்கும்! என்று சிவபபருமான் கூேியருளினார்.
அதைக்தகட்ை விபீஷணன், சர்வ பூதைஸ்வரதன! சர்வ தைகமுகதன! நாசமில்லாப் பபாருதள!
அப்பரதமயஸ்வரூபிதய! புராண புரூஷா! நீதர வாயு! நீதர அக்கினி! நீதர ைக்ஷிணாமூர்த்ைி நீ தர
பரிசுத்ைமுள்ளவர்! நீதர ஏழுகைல்கள்! பக்ைாகளின் காமதைனு கற்பக விருக்ஷம் நீ தர சர்தவஸ்வரர்! எனக்கு
அஷ்ைமகா சித்ைிகளும் தககூைச் பசய்ய தவண்டும். நான் தைவரீருக்குத் ைாசன் சரணங்பகாடுக்க

தவண்டும்! என்று பலவாறு தவண்டினான். சிவபபருமான் அவனுதைய தவண்டுதகாளுக்கு இரங்கி
விபீஷணா! என்னுதைய இலிங்கார்ச்சனதம அஷ்ைமாசித்ைிகதளயும் பகாடுக்கத்ைக்கது. அதைக் காட்டிலும்
சிேந்ை மந்ைிரமும் கிதையாது. அதுதவ அஸ்வதமைம் முைலான மஹாயாகங்களின் பயதனயும்
ைரவல்லது இன்னும் அது சீக்கிரத்ைில் தககூடும் படி ஓர் இரகசியத்தைச் பசால்லுகிதேன். சதுர்த்ைசி
அஷ்ைமி ஆகிய இவ்விரு ைினங்களில் எட்டு யாமங்களிலும் இதை விைாமல் பூஜித்ைவன் அைிசீக்கிரத்ைில்
சித்ைியதைவான். இது பரம இரகசியம் இைதனச் சிவபக்ைர்களுக்தக உபதைசிக்க தவண்டும்.
சிவபக்ைியில்லாைவனுக்கு இதைச் பசால்லலாகாது உன்னால் பசய்யப்பட்ை ஸ்தைாத்ைிரங்கதளப்
பக்ைியுைன் படித்ைவர்கள் சிவ பூஜா பயதன அதைவார்கள்! என்று கூேியருளினார். அைன் பிேகு

விபீஷணன் சிவபபருமானிைம் விதை பபற்று பகாண்டு ைன் இச்தசப்படி இலங்காபுரிதய அதைந்து. ைான்
உபதைசிக்கப்பட்ைவாதே அஷ்ைமி சதுர்த்ைி ைினங்களில் எட்டு யாமங்களிலும் ஏகமனைாய், சிவலிங்க
பூதஜதய விைி வழுவாமல் பசய்து அஷ்ைமகா சித்ைிகள் தககூைப் பபற்ோன். சிவலிங்க பூஜா பலன்
இத்ைதகயது! என்று ஸநத்குமார முனிவர் கூேினார்.
14. சிவபூஜா பயன்

வியாஸ முனிவர் ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி ஜ்தயாைிஷ்தைாமம், ைீர்த்ை ஸ்நானம், உபவாசம்
÷ஷாைசைானம் இவற்தேச் பசய்ய சக்ைியற்ே அந்ைணன் எவ்விைமாக நற்கைிதய அதைவான் என்பதை
விளக்க தவண்டும்! என்று தகட்கதவ ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார். வியாஸ முனிவதன! சவுசிைி
கங்தக குரு÷க்ஷத்ைிரம், பிரயாதக, தநமிசம் புஷ்கரம் ைிரிசிதராைா க்ஷீரநைி கண்ைகி பிரம்மவர்த்ைம்,
யமுதன, கங்காத்துவாரம், சுகச்சிராசுவம்பத்ைிர கர்ணம் த்ருஷத்வைி கரதைாதய தலாகிதை சரயுதகாதக ,

அருதண, ைாமதர, தசாணமடு, தகாைாவரி நர்மதை தவத்ைிரவைி காவிரி; கிருஷ்தண விைஸ்ைா ஸரஸ்வைி
ஸப்ைசமுத்ைிரங்கள் முைலியனவும் சிவலிங்க நமஸ்காரத்ைினாலதையும் பயனில் பைினாேில் ஒரு பங்கு
பயதனயும் பகாடுக்க மாட்ைாது. பிரம்மாண்ைத்ைில் அறுபத்பைட்டுக்தகாடி புண்ணிய ைீர்த்ைங்கள்
இருக்கின்ேன. அத்ைீர்த்ைங்கள் யாவற்ேிலும் ஸ்நானம் பசய்ைவனுதைய பயதன ஒரு மாைகாலம்
தகாபமில்லாமல் சாந்ைசித்ை மதைந்து சிவலிங்க பூதஜதயச் பசய்ைவன் அதைவான். நான்கு
தவைங்கதளயும் ஒரு முதே பாராயணம் பசய்ைய பயதன ஒரு முகூர்த்ைம் சிவலிங்க பூதஜதயச்
பசய்ைவன் அதைவான். ஆதகயால் யாகம்ைானம் ைவம் முைலிய யாவற்ேிலும் சிவலிங்க பூதஜதய
சிேந்ைது சகல சராசரங்களும் சிவலிங்கத்ைிைமிருந்தை தைான்ேி அைிதலதய லயமதையும்! என்று கூேினார்.
அதைக் தகட்ைதும் வியாஸ முனிவர், ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி சுவாமி! ஜகத்முழுவதும் எப்படி
இலிங்கத்ைில் தைான்ேி இலிங்கத்ைிதலதய லயமதையும்? இலிங்க பூதஜதய எப்படிச் பசய்ைால்
சிவபபருமான் மகிழ்ச்சியதைந்து விதரவில் விரும்பிய வரங்கதளக் பகாடுப்பார்? ஏராளமான
முனிவர்களும் பிதுர்க்களும் ைக்ஷிணாமூர்த்ைிதய உபாசித்ைிருப்பைற்குக் காரணம் என்ன? சிவ பூதஜ
பசய்து ருத்ைிர தலாகத்தை அதைந்ைவர்களும் பூதலாகத்ைிற்குத் ைிரும்பி விடுவது ஏன்? பிேவிதய
ஒழிக்கத்ைக்க சிவபூதஜ விைி யாது? இவற்தேபயல்லாம் விளக்கமாகச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்க
ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார்.
ஆைிகாலத்ைில் மதகஸ்வரர் சிருஷ்டிதய விரும்பி பிரகிருைிதயச் சிருஷ்டித்ைார். பிரகிருைியிலிருந்து
வாயுவும் வாயுவிலிருந்து அக்கினியும் அக்கினியிலிருந்து லிங்கமும் தைான்ேின. அந்ை லிங்கமானது
தகாடி சூரியதன மிஞ்சிய ஒளியும் இரத்ைினமயமான காந்ைியும் ஊனக் கண்ணாற் காணமுடியாை

தபபராளிப் பிழம்பும் நூறு தயாசதன அகலமும், ஆயிரம் தயாசதன உயரமுமானைாய்த் தைான்ேியது.
இலிங்கத்ைினிைத்தை பிரமாைி தைவர்கள் யாகங்கள் விஷ்ணு சந்ைிர சூரியாைி நவக்கிரகங்கள் முைலாதனார்
ைம் ஒளிதய இழந்ைவர்களாய் அங்தகவந்து பரமசிவதனத் தைாத்ைரித்துத் துைிக்க முயன்ோர்கள்.
அப்தபாதை சத்வ ரதஜாைதமா குணங்கள் பிரகிருைி சாங்கியதயாகம் நைிகள் மதலகள் கைல்கள்
பிருைிவி(நிலம்) அந்ைரிக்ஷம் ைிக்குகள் நக்ஷத்ைிரங்கள் மாைம் முைலான காலங்கள் முைலிய யாவும் அந்ை
லிங்கத்ைில் லயமதைந்ைன அைனால் லிங்கம் ஒன்தே அதநக காலம் விளங்கியது மீ ண்டும் உலகத்தைப்
பதைக்க விரும்பிய பரதமஸ்வரர் லிங்கத்ைிலிருந்தை விஷ்ணுதவயும் பிரமதனயும் பதைத்து ஞான
உபதைசம் பசய்து பிரமதன நீ சிருஷ்டி பசய்க! விஷ்ணுதவ நீ பாலனஞ் பசய்க! என்று அருளி
அந்ைர்த்ைானமாயினர் இவ்விைமாக லிங்தகாற்பவத்தைச் பசான்தனன். இந்ை உலகம் பிரளய காலத்ைில்
யாவும் ஜலனமாகி, அதநக ஆயிரம் ஆண்டுகள் அவ்வண்ணதம இருந்து, சிவதைஜசினால் அந்ை ஜலம்

தசாஷிக்கப்பட்டு ஒழிய அைிலிருந்ை ஜீவராசிகள் அழிந்ைது. அப்பபாழுது தபரவ நாைம் ஒன்று உண்ைாகி
மீ ண்டும் அத்தைஜஸ் லிங்கமயமாயிற்று.
அைற்குப் பிேகு ைிருமால் முைலிய தைவர்கள் பரமசிவதன தநாக்கி, பரமசிவதன! நீத ய குமாரஸ்வாமி! நீத ய
ஓங்கார ஸ்வரூபி! ஷட்கார ஸ்வரூபி! ைண்ை நீ ைி! பிரம விஷ்ணுக்கள் முைலிதயார் பிரளயத்ைில்
உம்தமதய அதைகிோர்கள். நீதரயாக ஸ்வரூபி! உம்முதைய மாதயயினாதல இந்ைஜகம்முழுவதும்
மதேக்கப்பட்டிருக்கிேது. உம்முதைய ஞானஸ்வரூபத்தை எங்களுக்கு உபதைசிக்க தவண்டும் என்று
தவண்டினார்கள். அப்பபாழுது சிவபபருமான் அவர்கதள தநாக்கி தைவர்கதள! இது முைல் நீங்கள் என்
ஞானத்தையதைந்ைவர்கள் ஜராமரணத்தை ஒழித்ைவர்கள் இனி இச்தசப்படி பதைத்ைல் முைலான

பைாழில்கதளச் பசய்து உலகத்தை நைத்துவர்கள்!
ீ
என்று கூேி மதேந்ைார். ஆகதவ உலகம் முழுவைற்கும்,
சிவபபருமாதன காரணகர்த்ைர் அவதரப் பூஜித்ை பிரமதைவர் பதைத்ைல் பைாழிதலச் பசய்கிோர். நூறு
வாஜதபய பயனும் நூறு அஸ்வதைம பயனும் ஆயிரம் ராஜசூயப் பயனும் ஒன்பது மாைம் நியமத்துைன்
சிவலிங்கார்ச்சதன பசய்வைால் அதைந்து சிவஞானிகளாவார்கள். தமரு, மந்ைர், விந்ைிய, மலயாசல,
மதகந்ைிர பர்வை ராஜாக்கள் வாலகில்லியர், தநமிசாரணியர், மாத்ரு பர்வை கணங்கள், நட்சத்ைிரங்கள்,

நவக்கிரகங்கள், பிதுர்க்கணங்கள் முைலாதனார் யாவருதம சிவலிங்கார்ச்சதனதய சிேந்ைபைன்று பசய்து
இஷ்ை சித்ைிதய அதைந்ைிருக்கிோர்கள். பாகயாகம் அவிர்யாகம் என்ே இரண்டின் பயதனயும் முதேப்படி
சிவபூதஜதய ஒருநாள் பசய்ைவன் பபறுவான். புலஸ்ைியர் புலகர் கிருது, ைக்ஷன், நந்ைிசர், பிருகு, அங்கிரசு,
மரீசி, ைைீ சி சம்வர்த்ைர், தசமினி, சஞ்சகீ ஷு, சுக்கிரன், பிரகஸ்பைி, சியவனர், ஜமைக்கினி, உத்ைங்கர்,
அகஸ்ைியர், மது, பிரகலாைன், அத்ைிரி, வசிஷ்ைர், காசிபர், கவுைமர், பரத்துவாஜர், விசுவாமித்ைிரர், சமுத்ைிர

ராஜாக்கள் ஆகிய இவர்களும் சிவ லிங்கார்ச்சதனயால் சித்ைி பபற்ோர்கள். புற்று மண்தணக் பகாண்டு
பார்த்ைிவலிங்கம் பசய்து ஒரு வருஷம் பூஜித்ைவன் காணாபத்ைியம் அதைவான் சிவலிங்கார்ச்சதன
பசய்வைிலும் சிவாலயத்தை விளக்குைல் பத்துப்பங்கு விதசஷப் பயனும் பமழுகுவது நூறு பங்கும் பயனும்
உண்ைாக்கும்.
ஒருமுதே சிவலிங்கத்ைிற்கு நீரினால் அபிதஷகம் பசய்ைவன் பத்துக்குற்ேங்கதளயும் பாலினால்
அபிதஷகித்ைவன் நூறு குற்ேங்கதளயும், பநய்யினால் அபிதஷகித்ைவன் ஆயிரங்குற்ேங்கதளயும், தைனால்
அபிதஷகித்ைவன் பைினாயிரங் குற்ேங்கதளயும் மன்னிக்கப் பபறுவான். சிவபபருமான்,
அபிதஷகித்ைினாதலதய பபருந்ைிருப்ைி அதைவார். புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்ைவன் இருபைினாயிரம்
குற்ேங்கதள ஒழித்ைவனாவான். தூபத்ைினால் முப்பத்ைினாயிரம் குற்ேங்கதளயும் ைீ பத்ைினால்

நாற்பைாயிரம் குற்ேங்கதளயும் ஒழிப்பான். சிவபபருமாதன அர்ச்சிப்பவன் ைன் குற்ேங்கதளயும் நீக்கிக்
பகாண்டு, இஷ்ை காமியங்கதள அதைவான். ருத்ைிராட்சமாதலகளால் அலங்கரித்ைவன் எண்ணற்ே
பயன்கதள அதைவான். விைியால் பசய்யப்படும் யாகங்கதளவிை சிவமந்ைிரம் பஜபித்து ருத்ைிராக்ஷத்தைப்
பூண்ைவன், பபரும் பயன் அதைவான். உபாம்சமாக ஜபித்ைவன், அைினிலும் நூறு பங்கு பயதனயும்
மானசீகமாக ஜபித்ைவன், ஆயிரம் பங்கு பயதனயும் அதைவார்கள். ைிருமணம் ஒஷைம் முைலான சிவபூஜா
உபகரணங்கதளச் தசகரிப்பைாலும் சிவாலயத்ைிற்கு விதராைமாக இருக்கும் பசடி , பகாடி, மரங்கதளச்
தசைிப்பைாலும் தைாஷங்கள் ஏற்பைாது பூஜா உபகரணங்கதளபகாடுத்து உபகாரஞ் பசய்ைவனும் சிவபூதஜ
பசய்ை பயதன அதைவான். சிவ நிர்மாலியத்தைக் காலில் மிைிபைாைவாறு ைகுந்ை இைத்ைில் விடுப்பவன்
ஆயிரம் பசு ைானபயதன அதைவான். சிவபபருமானுக்கு ஷட்ரதசாதபைமான உணவுகதள

உபதயாகித்ைவன் நூறு வருஷம் சிவபூதஜ பசய்ை பயதனப் பபறுவான் பபண்கள் மிதலச்சர்
முைலியவர்கள் பிரணவ மந்ைிதராச்சாரணமில்லாமதல நூறு பிரைக்ஷிணம் பசய்ைால் சிவபூதஜ பசய்ை
பயதன அதைவார்கள் ஆதகயால் யாராயினும் பக்ைிதயாடு உபவாசம் இருந்து சிவ பூதஜ
பசய்யதவண்டும் ைாமதர நீ தலாத்பலம் வில்வம், பவழம் முத்து முைலிய நவரத்ைினங்கள்
முைலியவற்ோல் அர்ச்சதன பசய்து. கீ ை வாத்ைியங்களால் பஜதன பசய்ைவர்கள் இகதலாகத்ைில் எல்லாப்
தபாகங்கதளயும் அனுபவித்து ருத்ைிரதலாகத்ைில் சுகம் அதைவார்கள். மானுைதயானியில் பிேந்தைார்
ைிரிகாலங்களிலும் சிவ பூதஜ பசய்யதவண்டும். சிவபபருமாதன தயாகமூர்த்ைி, இந்ைிரமூர்த்ைி,
ைக்ஷிணாமூர்த்ைி, வருணமூர்த்ைி, வரைமூர்த்ைி, குதபரமூர்த்ைி, யாகமூர்த்ைி, விஷ்ணுமூர்த்ைி, அக்கினிமூர்த்ைி,
நிஷ்களமூர்த்ைி, முைலிய தபைங்களில் அவரவர் விரும்பிய மூர்த்ைங்களில் பூஜிக்கலாம் அவ்வாறு

பூஜித்ைவன் பாசுபைவிரைத்தை அனுஷ்டித்ைவனாவான் இத்ைதகய மூர்த்ைிதய உபாசித்து அதநகம்
முனிவர்கள் சிேந்ை கைிதய அதைந்ைிருக்கிோர்கள். ைக்ஷிணாமூர்த்ைிதய பூஜிப்பது சிலாக்கியம் அந்ைப்
பூதஜயால் ஜீவதனாபாயம், சிரத்தை நம்பிக்தக ைதய, சுகம், இஷ்ைார்த்ைம், ஞானம் முைலியன யாவும்
உண்ைாகும் ஆைலின் ைக்ஷிணாமூர்த்ைிதய உபாசித்து சிதவாகம் பாவதனதய அதைய தவண்டும், பராசர
புத்ைிரதன; இந்ை லிங்தகாற்பவ கைனம் சகல பாவங்கதளயும் ஒழிக்கும் சிவலிங்க ைரிசனம் பசய்ைாலும்
சிவ சரிைங்கதளக் தகட்ைாலும் சிவநாமங்கதள ஸ்மரித்ைாலும் சகல பாவங்கதளயும் ஒழித்து. அசுவதமை
பயதன அதைவார்கள். இது பிரம்ம தைவருக்குச் சிவபபருமானால் உபதைசிக்கப்பட்ைது. இதைப்
படித்ைவர்களும் தகட்ைவர்களும் தகாபம் தமாகம் முைலியன நீக்கி, உருத்ைிரதலாகத்தை அதைவார்கள்
என்று ஸநத்குமார முனிவர் கூேினார்.
15. புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்கள்
முனிவர்கதள! இவ்வாறு ஸநத்குமார முனிவர் கூேியதும் வியாஸ முனிவர் அவதர தநாக்கி, சுவாமி!
ைிரியம்பகனுதைய ஸ்ைானங்கள் யாதவ? அவருதைய மூர்த்ைங்கள் எத்ைதன? அம்மூர்த்ைங்கதளப்
பூஜிப்பைால் அதையும் பயன்கள் எதவ? எந்ை மூர்த்ைத்தைப் பூஜிப்பைால் இஷ்ைசித்ைிகதள அதையலாம்?

என்று தகட்கதவ, ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார். ஆைிதைவனாகவும் மஹாதைவனாகவும்,
சுபர்த்ைியாகவும் எல்லாத் தைவர்களாலும் துைிக்கப்பட்ைவனாகவும் பக்ைர்கதள
அனுக்கிரகிப்பவனாகவுமுள்ள சிவபபருமாதன நமஸ்கரித்துச் பசால்லுகிதேன். வியாஸ முனிவதன!
ஷட்குண்யப் பரிபூரணரான சிவபபருமான் நானாவிை பூைங்களிைத்தும் வியாபித்ைிருக்கிோர் அவதரதய
பலதபைமான பபயர்களால் துைித்து பூஜிப்பவர்கள் தபாகங்கதள அதைகிோர்கள். அவதர சூரியனாகி
உலகங்கதளதனத்ைிலும் பிரகாசிக்கிோர். அவதரதய பிராமணர்கள் பூஜித்துப் பயனதைகிோர்கள்
சூரியதன, ைிரிமூர்த்ைி ஸ்வரூபம் என்று கூேப்படும் அவதர விஷ்ணு என்ே பபயருைன் எல்லா
உலகங்களிலும் வியாபித்து பாலனஞ்பசய்து ைச அவைாரங்கள் எடுத்து ைருமத்தை நிதலநிறுத்துகிோர்.
அந்ை மூர்த்ைத்தைப் பூஜித்து அதநகர் சித்ைி அதைந்ைிருக்கிோர்கள். அவதர சுப்பிரமணியராக இருந்து,
தைவதசனாைிபத்ைியத்தை வகித்து அசுரர்கதளக் பகான்று எப்தபாதும் பகவானுைன் கூடி தஸாமாஸ்கந்ை
மூர்த்ைியாக விளங்குகிோர். இன்னும் சந்ைிரன் குதபரன், வருணன், சப்ை மருத்துக்கள், உமாபைி முைலிய
மூர்த்ைிகளாகவும் விளங்குவார், யார் யார் எந்பைந்ை மூர்த்ைங்களில் பக்ைி பசய்கிோர்கதளா,
அவ்வவர்களுக்கு அந்ைந்ை மூர்த்ைத்ைிலிருந்தை எல்லா விருப்பங்கதளயும் நிதேதவற்றுகிோர். ஆதகயால்
அவர் வசிக்கும் இைங்கதள அதநகம் ஆண்டுகள் பசான்னாலும் பசால்லி முடியாது. எங்கும் நிதேந்ை
மதகஸ்வர ஸ்வரூபத்தை அகண்ைமாகயன்ேிக் கண்ைமாகச் பசால்ல முடியாது. ஆயினும் சுருக்கிச்

பசால்லுகிதேன். சீக்கிரத்ைில் சித்ைியளிக்கவல்ல உருத்ைிரபைம் என்னும் ÷க்ஷத்ைிரமும் சிதலஷ்மாைகமும்
அவிமுக்ைமும் மஹாலயமும் தகாகர்ணமும் பத்ைிரகர்ணமும், சுவர்ணாசலமும் மாதஹஸ்வரமுமாகிய
ஸ்ைானங்களில் இதைவிைாது எழுந்ைருளியிருப்பார் , மாதஹஸ்வர ÷க்ஷத்ைிரம் இரண்டும் தயாசதன
அகலநீளங்கதளயுதையது. அங்தக உயிர் துேந்ைவர்களுக்குப்பூர்வம் சிவபபருமாதனப் பிரார்த்ைித்து
உமாதைவியார் வரதமற்ேவாறு, உருத்ைிர தைகம் கிதைக்கும் சிதலமாைகம் என்னும் ஸ்ைலம் பைினான்கு
தயாசதன பரப்பளவுதையது அங்தக சிவபபருமாதனப் பூஜித்ைவர்கள் இஷ்ைசித்ைிகதள அதைவார்கள்.
அங்கு அதநகர் பூஜித்துக் கணாபத்ைியம் அதைந்ைிருக்கிோர்கள்.
விஷ்ணு சந்ைிரன், இந்ைிரன், சூரியன், மருத்துக்கள், அசுவினி தைவதைகள் பூஜித்து தமலான பைவிதய

அதைந்ைார்கள். சுவர்ணாசலம் என்பது தமருவின் சிகரத்ைில் அதரதயாசதன விஸ்ைீ ரணம் உதையது.
அங்கு முனிவர்கள் அதநகர் பூஜித்துப்தபாக பாக்கியங்கதள அதைந்துள்ளனர், அவிமுக்ைமாகிய காசி
÷க்ஷத்ைிரத்ைில் பிரணவ ஸ்வரூபியான பகவான், விசுதவஸ்வரன் என்னும் பபயதராடு விளங்குகிோர். இது
தைவர்களும் அதையத்ைக்க ஸ்ைானம், இந்ைக் கலி காலத்ைில் பகவான், அங்கு பிரத்ைியட்சமாக வசிக்கிோர்.
காசியிதலதய கர்த்ைதமஸ்வரம், பீமசண்தைசுவரம்,இராதமஸ்வரம் விருஷபத்து வதஜஸ்வரம்,
மணிகர்ணிதக என்ே ஐந்து ÷க்ஷத்ைிரங்களில் பஞ்சாயைனமாக விளங்குகிோர், அங்கு அதநக தயாகியர்கள்
எக்காலமும் பூதஜ பசய்து பகாண்டிருக்கிோர்கள். அங்தக இேப்பவர்களுக்கு வாசாம தகாசரமான ஆனந்ை
ஸ்வரூபம் கிதைக்கும். சிவபபருமான் அைதன நீங்காது இருப்பைால் அவிமுக்ைம் என்ே பபயர்
உண்ைாயிற்று அந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் பிரும்மா முைலான தைவர்கள் உபதைசிக்கிோர்கள் பத்ைிரகர்ணம்

என்னும் ÷க்ஷத்ைிரம் அைிவிதரவில் மன விருப்பங்கதளக் பகாடுக்கவல்லது. ைமக்குத்ைாதம சமானமாக
விளங்கும் உஜ்வலம் சுபுண்யம் என்ே இரண்டு ÷க்ஷத்ைிரங்கள் அைிபுண்ணியமானைாகவும் பார்ப்பைற்கு
ரம்மியமாகவும் கங்காத்துவாரத்ைில் விளங்குவன அந்ை÷க்ஷத்ைிரங்கதள அைர்மவான்களும் பாவிகளும்
ரதஜாைதமா குணங்களுதையவர்களும் அதையமாட்ைார்கள். களங்கமற்ே மனமுதையவர்கதள அங்கு
வசிப்பார்கள். பிரமவர்த்ைம் என்பது மகாபுண்ணியகரமானது, அங்தக சிவபபருமாதன பூஜித்ைால் விதரவில்
சித்ைிஅதையலாம் வியாஸ முனிவதன! மகா புண்ணியகரமான ஸ்ைானங்கதளச் பசான்தனன். இந்ை
இரகசிய ஸ்ைானங்கதள சிவ பக்ைர்களுக்கும், தவைத்ைில் நம்பிக்தக தவத்ைவர்களுக்குதம
உபதைசிப்பாயாக என்ோர்.
16. பரமனுக்குப் பிரியமான ைலங்கள்
ஸநத்குமார முனிவதர வியாஸ முனிவர் தநாக்கி, சுவாமி பரமசிவனின் ஸ்ைான மஹாத்மியங்கதளயும்
ைீர்த்ைச் சிேப்புகதளயும் தகட்கக் தகட்க எனக்குத் ைிருப்ைி ஏற்பைவில்தல. மீ ண்டும் தைவதைவனான
மஹாதைவருதைய சரித்ைிரங்கதள விஸ்ைாரமாகச் பசால்ல தவண்டும்! என்ோர். அைற்கிணங்கி
ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார். வியாஸ முனிவதன! எல்லா பாபங்கதளயும் ஒழிக்கத்ைக்கைாகவும்

பர்வகாலங்களில் ஒரு முதே படித்ைாலும் இந்ைிராைி தலாகங்கதளக் பகாடுக்கவல்லதும், உலகிற்கு
அருளும் பபாருட்டு மகாதைவனால் பசால்லப்பட்ை இரகசியங்கதள உனக்குச் பசால்லுகிதேன் பக்ைியுைன்
தகட்பாயாக. சிவபபருமானுக்கு அத்யந்ை பிரியமுள்ள ஸ்ைானங்களாவன: ஸாகலாண்ைம், குரண்ைம்,
முகுண்ைம், மண்ைதலசுவரம், காலஞ்சரம், கைகண்ைம் பதலசுவரம் என்ே ஸ்ைலங்களில் பரமசிவன்
அதநகவிைமான பூைகணங்கதளாடும் தைவர்கள் முனிவர்கள், கந்ைர்வர்கள், சித்ைர்கள் முைலானவர்களால்
பூஜிக்கப் பபற்று, மிகப் பிரீைியுைன் அவ்விைங்களில் இருப்பார். பிராணிகள் இந்ை ஸ்ைங்கதள ஒரு

முதேயாவது அதைந்து பரிசுத்ைமனத்தைாடு அங்குள்ள ைீர்த்ைங்களில் நீராடி தைவப் பிதுர்க்களுக்குத்
ைர்ப்பணங்கதளச் பசய்து சிவபபருமாதனப் பூஜித்து நியமனத்துைன் ஒருநாள் வசித்ைாலுங்கூை ராஜஸூய
அஸ்வதமை யாகங்கதள பசய்ை பயதன அதைவார்கள். தமதல பசான்ன இைங்களில் பிராணிகள் பாபஞ்
பசய்யாமல் வசித்து அந்ைிமககாலத்ைில் உைதல நீப்பார்களானால் சாங்கியம் முைலிய தயாகங்களுக்குத்
துர்லபமாயும் ஞானியருக்கு அப்பிரத்யக்ஷமாயும் பாசுபைம் தபான்ே விரைங்களான சாைிக்கத் ைக்கைான
மாஹதைவ பைத்தை அதைவார்கள்!
17. புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்கள்
என் குருதவ! நீங்கள் இதுவதர பசால்லி வந்ை ஸ்ைலங்களில் தகாரிக்தகதயாடு பூதஜபசய்ைால்
சிவபபருமான் பகாடுக்கும் வரங்கதள விவரமாகச் பசால்ல தவண்டுகிதேன் என்ோர். வியாஸ முனிவர்
அைற்கு ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார். வியாஸ முனிவதன! அைிரகஸ்யமான சரிைங்கதள உனக்குச்
பசால்லுகிதேன். பூர்வம் ஒரு காலத்ைில் அதநகமான வாலகில்யாைிமா முனிவர்கள் பலகாலம்
பரமசிவதனப் பூஜித்து அவருதைய ைிருவருதளப் பபே தவண்டும் என்று, மூன்று தவதளகளிலும்
ைவோமல் பூஜித்து வந்ைார்கள். அந்ை வாலகில்யருதைய பூதஜயால் ப்ரீைியதைந்ை பரமசிவன்
அவர்களுக்குத் ைரிசனம் பகாடுக்க அவர்கள் மஹாதைவதர சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்கரித்து தைவ தைவா !
பரத்ைிற்கும் பரமான பரம்பபாருதள வாசாமதகாசர ஸ்வரூபிதய! வரை மூர்த்ைிதய! எது பார்க்கமுடியாதைா
எது பசால்ல முடியாதைா, அந்ைப் பபாருதள நாங்கள் கண்பணைிதர கண்தைாம்! இனி எங்களுக்குப்

பைினான்கு உலகங்களிலும் கிதைப்பைற்கு அரிய பபாருள் எதுவுமில்தல என்று ஆனந்ைப் படுகிதோம்
ஆதகயால் எங்கள் மீ து கருதண காட்டி நீர் வசிக்கும் இரகசிய ஸ்ைானங்கதளயும் அந்ை ஸ்ைன
மான்மியங்கதளயும் ஆங்காங்கு பூஜித்ைால் அதையும் பயன்கதளயும், உலகிற்கு அருளும் பபாருட்டுக்
கூேியருள தவண்டும் என்று தவண்டினார்.
ருத்ைிரமூர்த்ைி, அந்ை வாலகில்யதர தநாக்கி, முனிவர்கதள! எனக்கு முக்கியமான ஸ்ைானங்கள்
அதநகமுள்ளன. அதவ மஹாபுரம், சக்ைாபுரம், ஸ்ரீபர்ைம், ஜாப்பிதயசுவரம் ஆம்ராடிதகசுவரம், மகாகாளபுரம்,
மத்யதமசுவரம், தைவைாருவனம், மகாதபரவம், குஹ்யஸ்ைானமாம் இதவயாவும் எனக்குப் பிரியமுள்ள
ஸ்ைானங்களாகும். இவ்விைங்களில் எந்ை வர்ணத்ைாராயினும் என்தன ஒருமுதே ைரிசித்ைால் விதரவில்
இஷ்ை சித்ைிதய அதைவார்கள். குஹ்ய ஸ்ைானத்ைில், பிரம்ம க்ஷத்ைிரிய, தவசிய, சூத்ைிர, மிதலச்சர்கள்,
பாவிகள், ஸ்ைிரீகள் முைலியவர்கள் யாராயினும் என்தனப் பூஜித்ைால் அவர்கள் இந்ைர தலாகத்ைல்
பலகாலம் வசித்து, மீ ண்டும் பூவுலகத்ைில் பிரபுக்களாகத் தைான்ேிச் சர்வ சுகங்கதளயும் அனுபவித்து
காணாபத்ைியத்தை அதைவார்கள். இந்ை ஸ்ைானங்களில் பிதுர்க்கதளக் குேித்து, சிரார்த்ை ைர்ப்பணங்கதளச்
பசய்ைவர்கள் பிதுர்க்களுைன் சுவர்க்க தலாகத்ைில் வசிப்பார்கள். இதவ அதைவைற்குத் துர்லபமான
ஸ்ைானங்கள் இவற்தேச் பசான்தனன். இவற்ேின் மகாத்மியத்தை அேிந்து, அந்ைிய காலத்ைில் அங்கதைந்து
உயிர்துேந்ைால் அவர்கள் உருத்ைிர சாரூப்யத்தை அதைவார்கள். எல்லாப் புண்ணிய ஸ்ைானங்களிலும்
கங்காத்வாரத்ைில் விளங்கும் குஹ்யஸ்ைானதம, சிேப்பானது அைன் மகிதமதய தைவர்களும் அேியார்கள்.
இது சிரத்தையற்ேவனுக்கு பசால்லக் கூைாது. மாணவனாகவும் புத்ைிரனுக்குச் சமமானவனாகவும் உள்ள
சிவ பக்ைனுக்தக பசால்லத்ைகும். இந்ை அத்ைியாயத்தைப் பக்ைிதயாடு, பர்வ காலங்களில் வசித்ைவர்கள்
நால்வதகப் புருஷார்த்ைங்கதளயும் அதைந்து மகிழ்வர்! என்று ஸநத்குமார முனிவர் கூேினார்.
18. சிவபபருமானின் பிரபாவம்.

ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி, வியாஸமுனிவர், சவாமி மஹாதைவன் விஷ்ணு பிரமன் ஆகிய
இவர்களில் பைாழில்களால் சிேந்ைவர் யார் என்பதை விளக்கியருள தவண்டும்! என்று தகட்ைார்.
அைற்கிணங்கி ஸநத்குமார முனிவர் பசால்லத்துவங்கினார். பூர்வத்ைில் மூவுலகங்கதளயும் பவன்ே
பலிச்சக்கரவர்த்ைியிைம் விஷ்ணு மூர்த்ைியானவர், தைவர்களால் பிரார்த்ைிக்கப் பட்டுச் பசன்று
மூவுலகங்கதளயும் ைானமாக வாங்கி அந்ை மாபலிதயப் பாைாள தலாகத்ைிற்கு அனுப்பி பாற்கைலில்தயாக
நித்ைிதரயில் இருந்ைார். அந்ைக் காலத்ைில் பிரகலாைன் முைலான அசுரர்கள், புண்ைரீகாக்ஷனாகிய

விஷ்ணுதவத் ைரிசிப்பைற்காகப் பாற் கைதல அதைந்ைார்கள். அந்ைச் சமயத்ைில் சித்ை வித்ைியாைரர் நரகர்
கந்ைர்வர் தைவர்கள் பிரம்மரிஷிகள் அப்சரஸ்கள் முைலானவர்களும் அங்கு வந்ைிருந்ைார்கள். அவர்கள்
யாவரும் ஒன்றுகூடிப் பீைாம்பரைாரியாகச் தசஷாசனத்ைில் ைிருக்கண் வளருந் ைிருமாதலயதைந்து
சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து துைிக்கிோர்கள். ஜகத்ரக்ஷகராகிய ஸ்ரீ விஷ்ணுமூர்த்ைிதய! நீதர கர்த்ைா! நீதர
காமக்குதராை தலாபங்கதள பவன்ேவர்! நீதர ஸத்வகுணமுதையவர்! நீதர மூவுலகங்கதளயும்
பரிபாலனஞ் பசய்கிேவர்! அசுரர்கதள அடிக்கடித் துவம்சம் பசய்து எங்கள் பைவிதய நிதல நிறுத்துபவர்!
இவ்வுலகம் ைண்ண ீரில் மூழ்கியதபாது அதை நிதலப்படுத்ைி ரட்சித்ைவராக மூர்த்ைியும் நீ தர! உம்தமக்
காட்டிலும் எளியவர்களான எங்களுக்குக் கைிதவேில்தல என்று தைாத்ைிரஞ் பசய்ைார்கள். அப்பபாழுது
தைவாசுரர் முைலிய எல்தலாதரயும் பார்த்து விஷ்ணுமூர்த்ைி பசால்லுகிோர்.

தைவர்கதள! முனிவர்கதள அசுரர்கதள; எல்லா உலகங்களுக்கும் காரண பூைனான பஜகைீசனுதைய
மகிதமதயச் பசால்லுகிதேன் தகட்பீர்களாக சிவபபருமாதன அர்ச்சதன பசய்தை நானும் பிரமனும்
இத்ைதகய உயர்ந்ை பைவிதய அதைந்ைிருக்கிதோம் பூர்வத்ைில் நானும் பிரமனும் ைனித்ைனி
ஜகத்கர்த்ைாக்கள் என்று விவாைஞ் பசய்து பகாண்டிருக்கும் பபாழுது ஒரு தஜாைி தைான்ேியது நாங்கள்
அைன் அடிதயயும் முடிதயயும் தைடி அேிதவாம் என்று ஆயிரம் ஆண்டுகள் அதலந்தும் காணமுடியாமல்
அந்ை தஜாைிதய அதைந்து, தைாத்ைிரஞ் பசய்தைாம், அப்பபாழுது சிவ பபருமான் பிரசன்னராகி, தமந்ைர்கதள!
நீங்கள் இருவரும் விவாைஞ் பசய்ய தவண்ைாம், பிரமதன நீ என் வலப்புேந் தைான்ேிதன! விஷ்ணுதவ! நீ
என் இைப்புேந் தைான்ேிதன! உங்கள் இருவருக்கும் என் கிருதப பரிபூரணமாக விளங்கும். நீங்கள்
சமானஸ்ைர்கள் பிரமதன நீ பதைத்ைல் பைாழிதலதயயும் விஷ்ணுதவ நீ காத்ைல் பைாழிதல
பசய்வர்களாக
ீ
என்று அருள்பலவரங்கள் ைந்து மதேந்ைார். ஆதகயால் அண்ைரண்ை
பிரம்மாண்ைங்களுக்கும் காரணபூைரான சிவபபருமாதன எல்தலாருதைய மனவிருப்பங்கதளயும்
பகாடுக்கவல்லவர். நீங்கள் அவதரத் துைித்து உங்கள் விருப்பங்கள் தககூைப் பபறுவர்களாக!
ீ
என்று
கூேினார். ஆதகயால் வியாஸ முனிவதன சுயம்புவாகிய சிவபபரூமாதன ஸர்வசிதரஷ்ைன் என்று
உணர்வாயாக என்று ஸநத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
19. மலர்களின் மகிதம
வியாஸ முனிவர் ஸநத்குமார முனிவதர வணங்கி, சுவாமி! சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தையால் அதையும்
பயனும் சிவபூதஜயில் புஷ்பார்ச்சதன பசய்வைால் வரும் பயனும் பாலினால் அபிதஷகம் பசய்வைால்
வரும் பயனும் இதவபயன்றுவிரித்துச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்கிணங்கி ஸநத்குமார
முனிவர் கூேலானார். பராசர புத்ைிரதன! அக்கினிஷ்தைாமம். உக்த்யம் வாஜதபயம் பவுண்ைரீகம்
அைிராத்ைிரம். அப்தைார்யாமம் என்னும் ஏழு யாகங்கதளயும் முதேப்படித் ைக்ஷிதண பகாடுத்து,
அன்னைானங்கள் பசய்து முதேப்படி முடித்ைவர்கள் எந்ைப் பயதன அதைவார்கதளா. அந்ைப் பயதன ஒரு
சிவ லிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்ைவன் அதைந்து விடுவான். ஆைவதரா பபண்டிதரா சூத்ைிரதரா
நபும்சகர்கதளா சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்ைவர்கள் எவ்வதகயினதரனும் அற்புைவருஷங்கள் உருத்ைிர
பைவியில் வாழ்வார்கள், மனிைப் பிேவிபயடுத்து முைல் தவகாசி ஐப்பசி கார்த்ைிதக மகா மாைங்களில்

கங்தக முைலான மகாநைிகளில் நீராடி அதையும் பயதனச்சிவ பூதஜக்கு சந்ைன ைானம் பகாடுத்ைவன்
அதைவான் சிவாராைதனக்காக பூைானஞ் பசய்ைவர்கள், அதநக தகாடி காலம் உருத்ைிர சாரூப்பியத்தை
அதைந்து உருத்ைிரதலாகத்ைில் வாழ்வார்கள் சிவலிங்காபிதஷகத்ைிற்குத் தைல ைானஞ் பசய்ைவர்கள்.
அைனிலும் நான்கு பங்கு சிேப்பான பயதன அதைவார்கள். பநய் ைானம் பசய்ைவன் அறுபது தகாடி
வருஷமும் கபிதலப் பசுவின் பாதலத் ைானங் பகாடுத்ைவன். எண்பது தகாடி வருஷமும், உருத்ைிரப்
பைவியில் வாழ்வார்கள். மூதவதளகளிலும் நீராடி மாதசாபவாச ப÷க்ஷõவாசங்கதள ஆயுள் காலம்

வதரயிலும் பசய்ைவன் அதையும் பயதன சிவலிங்கத்துக்குப் பாலாபிதஷகம் ஒரு முதே பசய்வைனால்
அதையலாம். நூறுதகாைானம் பசய்வைால் வரும் பயதனச் சிவபபருமானுக்குச் சார்த்ைிய ஒரு மலரால்
அதையலாம். சிவபபருமாதன ஆைல் பாைல் இன்னிதசக் கருவிகளால் மகிழ்வித்ைவன் ைான் பசய்ை நூறு
குற்ேங்கள் மன்னிக்கப்படுவான். கரு பநய்ைல் மலரால் சிரவணமாசத்ைிலும் ைாமதரயால்
புரட்ைாசிமாைத்ைிலும் நாயுருவி, ைர்ப்தப முைலியவற்ோல் ஐப்பசி மாைத்ைிலும் பூஜிக்கத்ைகும், உற்பலம்,
கரவிைம், பவள்பளருக்கு, சம்பகம் வில்வம் அறுகு முைலியவற்ோல் எக்காலமும் சிவபபருமாதனப்

பூஜிக்கலாம். சிவபபருமானுக்கு பவண்தமயான மலர்களில் விருப்பம் அைிகம் பகாக்கு மந்ைாதர , கரவரம்,
ீ
பவள்பளருக்கு ஊமத்ைம் என்று நான்கு மலர்களின் கந்ைத்தையும் சிவபபருமான் ஆக்கிராணிப்பார் பகாக்கு
மந்ைாதரயும் ைாமதரயும் நிர்மாலிய மாகமாட்ைாது. ஒருற்பலம் ஆயிரம் கரவரீ மலதரயும் ஓர்
பவள்பளருக்கு ஆயிரம் உற்பலத்ைிற்கும் சமம் சரபுன்தன ஒன்றுக்கு ஆயிரம் சிந்து புஷ்பங்கள் சமம்.
கர்ணிகாரம் ஒன்ேிற்கு ஆயிரம் சுரபுன்ன இதணயாகும் சிந்து புஷ்பம் ஆயிரத்ைிற்கு ஓர் கண்ைங்கத்ைிரி
மலர் சமம். எல்லா மலர்கதளயும்விை வில்வபத்ைிரதம சிேப்பானது. வில்வபத்ைிரத்துக்குச் சிவபபருமான்
மகிழ்வதைப் தபால தவறு எந்ை மலருக்கும் மகிழ்வைில்தல. சிேந்ை மலர்களால் பபறும் தபாகங்கள்
யாவற்தேயும் ஒன்று தசர்த்ைால் அதை விை அறுபத்து நான்கு மைங்கு பயதன வில்வத்தைச்

சூட்டுவைால் அதையலாம். சிவபபருமானுக்கு அர்ச்சிக்கத்ைக்க நல்லமலர்கதள முயற்சி பசய்து தைடி
அஷ்ைமி ைிரதயாைசி சதுர்த்ைசி முைலிய ைினங்களில் அவற்ோல் பூஜிக்க தவண்டும். பத்ைிரபுஷ்பங்களால்
சிவபபருமானுக்கு அர்ச்சதன பசய்ைவன் துர்க்கைி அதையமாட்ைான். சிவசன்னிைியில் எப்தபாதும்
ைிருவிளக்குத் பைாண்டு பசய்ைவன் உருத்ைிரதலாகத்ைியக் கட்ைதளதய நியமித்ைவன் ருத்ைிரசாரூப்யம்
அதைவான். சிவபபருமாதன சர்வதலாக காரணபூைர் என்று உணர்ந்து ைிரிகரணங்களும் இதணந்து
பூஜித்ைவன் உருத்ைிர சாயுஜ்ஜியம் அதைவான்! என்று ஸநத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
20. சிவ புண்ணியம்
வியாஸ முனிவர் ஸநத்குமாரமுனிவதர தநாக்கி சுவாமி! சிவபபருமாதன எவ்வாறு ஆராைதன பசய்ய

தவண்டும் என்பதை விவரமாகச் பசால்லதவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸநத்குமார முனிவர் கூேத்
பைாைங்கினார். வியாஸ முனிவதன! பூர்வம் ஸ்ரீதகலாயகிரியில், பார்வைி சதமைராக எழுந்ைருளியிருந்ை
பரதமஸ்வரதர ைிருநந்ைிதைவர் இந்ை விஷயமாக தகட்க அைற்கு அவர் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளியதை நான்
நந்ைிதைவரிைம் தகட்ைவாறு பசால்லுகிதேன் சிவபபருமான் நந்ைிதைவரிைம் பசான்னைாவது. என்னுதைய
சன்னைி என்று நியமித்து, அைற்குப் பபாற்கலசம் அதமத்ைவன் அத்ைதகய கலசங்கள் அதநகம் தவத்ை
உயர்ந்ை மாளிதகயில் வசிப்பான் என்தன உத்தைசித்து, பசு பபான் வஸ்ைிரம் ஆகியவற்தே
ைானஞ்பசய்ைவன் உலகம் முழுவைற்கும் ஏகச்சக்கராைிபைியாக இருப்பான். என் உற்சவத்ைிற்காக ரிஷப
வாகனஞ் பசய்து தவத்ைவன் எல்லாப் பாபங்கதளயும் தபாக்கி என்தனாடுகூடி வசிப்பான். நிதவைனம்
ஆைல் பாைல் வாத்ைியங்கள் ைீ ப தூப முைலியன நைக்கும் படி ஆலயக்கட்ைதளகதள நியமித்ைவர்கள்
பிரமதலாகத்ைில் வசிப்பார்கள். சிவ நாமங்கதளச் பசால்லி சுரைாளம் பசய்தைார் பிரமஞானிகளாவர்.
அக்கினிஷ்தைாமாைி யாகங்களில் என்தனப் பூஜித்தைார் , இந்ைிர பைவிதய அதைவார்கள். ைிரிகால
சந்ைியாவந்ைனாைிகளாகி தகவல்ய சித்ைியதைவர். இயக்கர்களுக்கு நாதன குரு மத்ைியான்னக்கைன்களால்
என்தனப் பூஜித்ைவர்கள் உலக பாலகர் ஆவார்கள். என்னுதைய ஆலயத்தை ைிருவலகிடுைலால் ஐந்நூறு
பங்கு பயனும் அதையலாம். இலிங்கக் குேிதயப் பபான்னாலும் பவள்ளியினாலும் அர்ச்சதன
பசய்ைவர்கள் காணபத்ைியம் அதைந்து அதநகம் காலம் உருத்ைிரப் பைவியில் வாழ்வார்கள்.
தைலாபிதஷகம் பசய்ைவன் இருநூறு பங்கு பயனும் பனிநீர் , பச்தசக் கற்பூரம் முைலியன கலந்ை
சந்ைனாபிதஷகம் பசய்ைவன் ஆயிரம் பங்குபயனும் பாலாபிதஷகம் பசய்ைவன் ஐநூறு பங்கு பயனும் மலர்
மாதலயால் அலங்கரித்ைவன் அறுநூறு பங்கு பயனும் கீ ைவாத்ைியங்கள் பசய்வித்ைவன் ஏழு நூறு பங்கு

பயனும் அதைவார்கள். அகர்சந்ைனங்கலந்ை தூபங் பகாடுத்ைவன் ஆயிரங்குற்ேங்கள் மன்னிக்கப்படுவான்.
சிவாலயத்ைில் பநய்யினால் சதமத்ை அன்னத்தை நிதவைிப்பவன் கணாபத்ைியம் அதைந்து ைன்
பிதுர்க்கதள நற்கைி அதையச் பசய்வான்.
சிவ நிர்மால்யங்கதள தககால் பைாமல் அைிதூரத்ைில் தசர்ந்ைவர்கள் பைினான்கு மனுவந்ைரம் வதரயில்
அழியாப் பைவிதய அதைவார்கள். பூஜாகாலத்ைில் தைவைியருக்குச் சரியான ைக்ஷிதண பகாடுத்ைவன்

ஒருகாலத்ைிலும் யமைருமதன அதையான் சிவபூதஜ பசய்யும் தவைியர்களுக்குத் ைீ பைானஞ் பசய்ைவன்
உருத்ைிர சாரூப்யம் (ருத்ைிரதனப் தபான்ே உருவம்) அதைவான் ைிருவைி
ீ மதகாத்சவத்ைிற்குக் குதைதயத்
ைானஞ் பசய்ைவன் இந்ைிரதலாகத்ைில் ைிவ்ய விமானத்ைில் ஏேிச் சந்தைாஷமாகச் சஞ்சரிப்பான். அஷ்ைமி
சதுர்த்ைி ைினங்களில் பிரமசரிய நியமத்துைன் சிவார்ச்சதன பசய்து பிரமணர்கதளயும் சுமங்கலிகதளயும்
பூஜித்ைவன் ைன் விருப்பத்ைின்படி, ைிவ்விய விமானங்களில் ஏேி, இந்ைிராைி தபாகங்களில் வாழ்வான். சிவ
நாமத்தை ஸ்மரதண பசய்ைவன் கணாபத்ைியமதைவான். தைவாலயங்கதளத் ைரிசித்ைவன்

மிருத்ைியு(மரண) பயத்தை ஒழிப்பான். மனம், வாக்கு, காயங்களால் ஒரு குற்ேமுஞ் பசய்யாது. ஒருதவதள
உணவருந்ைி சிவார்ச்சதன பசய்து பகாண்டிருந்ைவன் பிரமபட்ைம் வதரயில் என்னுதைய உலகத்ைில்
வசிப்பான். பற்பல இதையூறுகளும் தநாய்களும் வந்ைவிைத்தும் அவற்தேக் கருைாது சிவபூதஜதயச்
பசய்ைவனுக்குப் பிராகிருைப்பிரளயதம கிதையாது. விஷ்ணு முைலான தைவர்கதளப் பலகாலம் உபாசித்து
தவகுந்ைம் முைலிய பைவிகதள அதைந்ைவர்கள். பல காலத்ைிற்குப் பிேகு மீ ண்டும் பூவுலதக
அதைவார்கள், சிவபைவிதய அதைந்ைவர்கள். ஒருதபாதும் பிேவிதய அதையதவ மாட்ைார்கள். சராத்
சராத் மகமான பிரபஞ்ச முழுவதும் நசிக்கும் காலத்ைிலும் என் பைவி மட்டும் நசியாமல் விளங்கும்
என்தன எந்ை மூர்த்ைத்ைிதல பூஜித்ைாலும் யாதன அந்ைப் பூதஜதய ஏற்றுக் பகாள்கிதேன். என்தனதய
எல்லாம் வல்ல சர்வசக்ைியுதையவன் என்றுணர்ந்ை உண்தம ஞானியும் நானுதம எப்தபாதும்

நாசமற்ேவர்களாக விளங்குகிதோம். உலக வியாபாரத்ைிலிருந்ைாலும் சுகதுக்கங்கதள என்னிைம்
அர்ப்பணித்ைவன் உருத்ைிரதலாகத்ைில் வாழ்வான் எண்பது சுவர்ண புஷ்பங்களா ல் அர்ச்சிப்பயதன ஒரு
பகாக்கு மந்ைாதர பகாடுக்கவல்லது ஆதகயால் அத்ைதகய பகாக்கு மந்ைாதர மலர் ஆயிரத்ைால் என்தன
அர்ச்சதன பசய்ைவன் எனக்குச் சமானமான தைகத்தையதைந்து காளகண்ைமும் நான்கு தைாள்களும்
மூன்று கண்களும் ரிஷிபத்துவஜமும் பபற்று அதநக தகாடிக் காலம் வாழ்வான். என்னுதைய
நிர்மாலியத்தை பூஜித்ைவன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் மிருக பக்ஷியாைிப் பிேவிகள் எடுத்து வருந்துவான்.
முப்பத்து முக்தகாடி தைவர்களும் நாற்பத்பைண்ணாயிரம் முனிவர்களும் யக்ஷ கின்னர, கந்ைர்வர்கள்,
ைானவர்கள், நரகர்கள் முைலிய எல்தலாரும் என்தனப் பூஜித்தை உயர் பைவிதய அதைந்ைிருக்கிோர்கள்.
இந்ை விஷயத்தை வாசித்தும் பிேருக்கு எடுத்துதரத்தும் எனக்கு அர்ப்பிைம் பசய்ைவர்கள் உருத்ைிர
தயாகத்தை அதைவார்கள் என்று சிவபபருமான் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார்.
21. சுவர்ண புஷ்ப சமானம்
சிவபபருமான் கூேியவற்தேச் பசால்லிவந்ை ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி, வியாஸமுனிவர் சுவாமி
மலர்கள் எப்படிப் பட்ைதவ? மலர்கள் கிதைக்காவிட்ைால் அைற்குப் பைிலாக எதைக்பகாண்டு அர்ச்சதன
பசய்யலாம்? என்று தகட்கதவ ஸநத்குமார முனிவர் கூேலாயினர். பூர்வம் இந்ை விஷயத்தைப் பற்ேிச்
சிவபபருமான் பசால்லியபடிதய நான் பசால்கிதேன். நந்ைீ! பசந்நிேம் பபான்னிேமும் பவண்ணிேமும்
ைனித்ைனியுதைய மலர்களும் முட்கதளயுதைய மரங்களிலுள்ள மலர்களும் எனக்கு விருப்பமாகும்.

தைவர்களுக்கு பவண்தம மலர்களும் அசுரர்களுக்குத் துர்வாசதனயுதைய மலர்களும் இராக்கைர்களுக்கு
முட்கதளயுதைய மலர்களும் பிரீைிதய அளிக்கும் எல்லாப் பபாருள்களிலும், ைங்கதம முக்கியமானது
ஆதகயால் சுவர்ண (ைங்க) புஷ்பத்ைால் என்தன அர்ச்சித்ைவன் எனது சாரூப்யத்தை அதைந்து
அப்சரஸ்கதளாடு கூடி, அதநக காலம் வாழ்வான், சுவர்ண புஷ்பமாவது ஒரு கர்ஷமாகிலும் பைிதனாரு
உளுந்து அளவாகிலும் எதையுதைய சுவர்ணத்ைால் பசய்யப்படுவது துதராணம் குந்ைம் இவற்ேின் மலர்கள்
சுவர்ண புஷ்பங்களுக்கு சமானமாகும். பசவ்வரத்தை, நரதக சரம் இவற்ேின் மலர்கள் இரண்டு சுவர்ண
புஷ்பங்களுக்கும் சிறு சண்பகம், மல்லிதக இதவ ஐந்து சுவர்ண புஷ்பங்களுக்கும் ஜாைி மல்லிதக
முல்தல, இவற்ேின் மலர்கள் ஆறு சுவர்ண புஷ்பங்களுக்கும் பசந்ைாமதர மலர் ஏழு சுவர்ண
மலர்களுக்கும் அதசாகமலர் பத்துசுவர்ண புஷபங்களுக்கும் நாகமலர் பைிதனாரு சுவர்ண புஷ்பங்களுக்கும்

விரு÷க்ஷõர்த்பம் பன்னிரண்டு சுவர்ண புஷ்பங்களுக்கும் குதசசயமலர்(நூறு இைழ்த் ைாமதர) எண்ணாயிரம்
பசார்ண புஷ்பங்களுக்கும் பவள்பளருக்கு மூவாயிரம் சுவர்ண புஷ்பங்களுக்கும் ஊமத்தை
ஐயாயிரத்ைிற்கும் வில்வைளம் இலக்ஷம் சுவர்ண புஷ்பத்துக்கும் சமம்.
இந்ைப் புஷ்பங்களால் அஷ்ைமி, சதுர்த்ைசி முைலிய ைிைிகளில் மாதல தவதளயில் சகஸ்ரநாம அர்ச்சதன
பசய்ைவன் ைாதன சிவமூர்த்ைியாகிோன். இவ்விைம் பூசிப்பவனுக்கு, யக்ஷர் ராக்ஷசர் தபசாசம்

முைலானவற்ோல் ஒரு விபத்தும் உண்ைாகாது. என்தன பூஜிப்பவர்களுக்கு தவறு விரைம் ைானம் ைவம்
முைலியன ஒன்றும் தவண்டுவைில்தல தமதல பசான்ன மலர்களில் ஏதைனும் ஒன்தேக் பகாண்டு
கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்ைமியில் சகஸ்ர நாமார்ச்சதன பசய்ைவன் அதநக தகாடி காலம் என்னிைம் சமீ பித்து
வாழ்ந்ைிருப்பான். அகர் தைவைாரு முைலியவற்ோல் தூபங்பகாடுத்ைவன் முப்பத்ைிரண்டு சுவர்ணங்கதளத்
ைானங்பகாடுத்ை பயதன அதைவான். ஓராண்டுக்காலம் என் சன்னிைியில் ைீப ம் தவத்து வந்ைவன்
அறுபைினாயிரம் ஆண்டுகள் என் உலகில் வாழ்ந்ைிருப்பான் இவ்விைம் பக்ைி பசய்ைவர்கள் பபரும்

புண்ணியசாலிகளாய் உயர்பைவிகதள அனுபவித்து வாழ்வார்கள் என்று சிவபபருமான் கூேியைாக
ஸநத்குமார முனிவர் வியாஸ முனிவருக்குக் கூேினார்.
22. மாை உபவாச மகிதம
வியாஸ முனிவர், ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! சிவபபருமாதனக் குேித்து, எவ்விைமாக எந்ை
மாைத்ைில் விரைம் இருக்கதவண்டும்? எந்ைத் ைீர்த்ைங்கள் சிவபபருமானுக்கு விருப்பத்தை ஏற்படுத்தும்?
என்று தகட்கதவ ஸநத்குமார முனிவர் கூேலானார். சிவபபருமான் உமாதைவிதய தநாக்கிக் கூேியது

பூர்வம் வாலகில்யருக்கு இந்ை விஷயத்தைச் பசால்லியிருக்கிதேன் நீயு ம் தகட்பாயாக! பஞ்சமி சஷ்டி,
பூர்ணிதம முைலிய ைினங்களில் உபவாசமிருந்து என்தன அர்ச்சிக்கும் பக்ஷத்ைில் சிேந்ை ரூபவானாகவும்
பாக்கியவானாகவும் தைான்றுவான் கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்ைமி சதுர்த்ைசிகளில் ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்து
இரவு நான்கு யாமங்களிலும் என்தனப் பூஜித்ைவன் குதபர சம்பத்தைாடு வித்ைியாவானாகவும் புத்ைிர
பாக்கியவானாகவும் பிேப்பான். சுக்கிலபக்ஷ அஷ்ைமி சதுர்த்ைசி ைிைிகளில் பூஜித்ைவன் மன்மை சரீரத்துைன்
ஞானவானாகத் தைான்றுவான். நவமியில் ஒரு தவதள உணவருந்ைி என்தனப் பூஜித்ைவன் விசாலமான
பூமிதய அதைவான் துவாைசியில் தபாஜனத்துைன் என்தனப் பூஜித்ைவன் வித்ைியாவானாகவும்
ைனவாணாம் ரூபவானுமாகப் பிேப்பான். ஒரு வருஷ காலம் அமாவாதச விரைமிருந்து என்தனப்
பூஜித்ைவனும் மாைந்தைாறும் மூன்று நாட்கள் எனக்காக விரைமிருந்து ஓராண்டு கழித்ைவனும்
இலக்ஷமாண்டுகள் சுவர்க்க வாசஞ் பசய்வார்கள். கார்த்ைிதக மாைத்ைில் சிவப்ரீைியான ைினங்களில்

உபவாசமிருந்து அந்ைிப்பபாழுைில் எனக்குத் ைீப ம் முைலியன தவத்து என்தனத் ைரிசித்து நியமமாக
இருந்ைவன் சக்கரவர்த்ைியாவான். ஒருமாை காலம் என்தன தநாக்கி ஜலபானஞ் பசய்து பகாண்டு
விரைமிருந்து விரைம் பூர்ைியானவுைதன அந்ைணர்களுக்குத்ைக்க ைக்ஷிதணபகாடுத்து சமாராைதன
பசய்வித்துப் தபாஜனம் பசய்ைவன் அழகான அன்னங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ை ைிவ்விய விமானத்ைில் ஏேி
அதநகதகாடி காலஞ்சர்வ அண்ைங்களிலும் சஞ்சரித்துப் பிேகு ஜன்மாந்ைரவுணர்ச்சி பபற்று ைர்மவானாகவும்
பிரபுவாகவும் விளங்கிக் குதேவின்ேி வாழ்வான். தை மாைத்ைில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒருமுதே உணவருந்ைி
அந்ை மாைம் முழுவதும் விரைம் அனுஷ்டித்து, மாைமுடிவில் அந்ைணர்களுக்குத் ைக்ஷிதண பகாடுத்துப்
தபாஜனம் பசய்வித்து எனக்கு அர்ப்பிைம் பசய்ைவன் அறுபைினாயிரம் ஆண்டுகள் சுவர்க்கம் முைலான
தபாகங்கதள அனுபவித்து மீ ண்டும் உயர்ந்ை பிேவிதய அதைவான். மாசி மாைத்ைில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு
முதே புசித்ைாவது. மூன்று நாள் முற்றும் உபவாசமிருந்ைாவது! மாைவிரைம் அனுஷ்டித்ைவன்,

பைாண்ணூராயிரம் ஆண்டுகள் வதரயில் ைான் விரும்பிய உலகங்களில் சஞ்சரித்து மீ ண்டும் பூவுலகல்
பிேந்து பிரமஞானியாவான் பங்குனிமாைத்ைில் ஒரு தவதள புசித்து அந்ை மாைம் முழுவதும் விரைமிருந்து
பூர்த்ைி பசய்ைவன் பிரமதலாகத்தை அதைந்து, மீ ண்டும் பூவுலகத்ைில் அந்ைணப் பிேவிபயடுத்து அதைந்து
நான்கு தவைங்கதளயும் அத்ைியயனஞ் பசய்து அவ்தவைங்களில் பசால்லியவாறு யாகங்கதள
அனுஷ்டித்து பிரமஞானத்தை அதைந்து தமாக்ஷத்ைிற்கு அருகனாவான்.
சித்ைிதர மாைத்ைில் ஒரு முதே புசித்துப் பக்ைியுைன் என்தனப் பூஜித்து விரைம் பூர்த்ைி பசய்ைவன்
எண்பைினாயிரம் ஆண்டுகள் வருணதலாகத்ைில் வசிப்பான். தவகாசி மாைத்ைில் ஒரு முதே பூஜித்து,
பக்ைியுைன் வணங்கியவன் முப்பைினாயிரம் ஆண்டுகள் சுவர்க்கதலாகத்ைில் வாசஞ்பசய்து மீ ண்டும்
பூமியில் ஓர் அரசனாகப்பிேந்து, அதநக தகாைானங்கதளச் பசய்வான். ஆனி மாைத்ைில் ஒருமுதே
புசித்ைாவது, மூன்று நாட்களாவது அல்லது ஒரு நாளாவது உபவாசம் இருந்து பக்ைியுைன் என்தனப்
பூஜித்து விரைபூர்த்ைி பசய்ைவன் சிசுஹத்ைி பிரமஹத்ைி குருபத்ைினிதயக் காமுறுைல் முைலிய
பாவங்கதளச் பசய்ைிருந்ைாலும் அவற்ேிலிருந்து நீங்கி நற்கைி அதைவான். உலகத்ைில் இவ்விை உபவாச
பூதஜகளாதலதய யாவரும் நற்கைியதைவார்களாைலின் என் பூதஜதய யாவற்றுக்கும் காரணம் நான்கு

தவைங்கதளயும் வியாகரணம் முைலிய சாஸ்ைிரங்கதளயும் அத்ைியயனஞ் பசய்து சமஸ்ை
யாகங்கதளயும் பசய்து, குடும்பியாயும் பிரமஞானியாகவுமிருக்கும் பிராமணனுக்குக் காராம்
பசுதவக்கன்றுைன் ைானஞ் பசய்து எனக்கு அர்ப்பணம் பசய்ைவன் சூரியனுக்குச் சமமான விமானத்ைில்
ஏேித் ைிவ்ய சரீரத்துைன் அப்சரஸ்கள் உபசாரஞ் பசய்ய பைினாயிரம் ஆண்டுகள் சுவர்க்க தலாகத்ைில்
வசித்து, மீ ண்டும் பூதலாகத்ைில் உத்ைம க்ஷத்ைிரிய குலத்ைில் ஜனித்து, தநாயற்ே வாழ்தவ அதைவான்,

பார்வைீ எக்குலத்ைில் பிேந்தைாராயினும் என்தனப் பக்ைியுைன் பூஜித்ைால் எக்காலத்தும் துர்க்கைியதைய
மாட்ைார்கள் ஆடிமாைத்ைில் சப்ைமி ைிைியில் உபவாசம் இருந்ைாவது அல்லது அந்ை மாைம் முழுவதும்
பழங்கதளப் புசித்ைாவது என்தனப் பக்ைியுைன் பூஜித்து விரைபூர்த்ைி பசய்ைவன் பிரமகற்பம் வதரயில்
சுவர்க்காைி தபாகங்கதள அனுபவித்து, மீ ண்டும் பூவுலகில் பிேந்து, குதபரனுக்குச் சமமான சம்பத்துைன்
ைீர்க்காயுள் பபற்று வாழ்வான். ஆவணி மாைத்ைில் ஒரு முதே புசித்ைாவது அஷ்ைமி ைினத்ைில் உபவாசம்
இருந்ைாவது விரைம் முடிவில் எனக்குத் ைிருந்ைியாகப் பிராமணர்கதள என்னுதைய மூர்த்ைி என்று
பாவித்துப் பூஜித்ைவன் வாயுதவகமாகச் பசல்லும் அம்சங்களால் அலங்கரித்ை ைிவ்விய விமானத்ைில்
ைிவ்விய தைகத்துைன் ைன் பிதுர்க்களின் கூட்ைத்துைன் பத்ைாயிரம் ஆண்டுகள் சுவர்க்கதலாகத்ைில் வசித்து
மீ ண்டும் பூவுலகில் சிவஞானியாவான் புரட்ைாசி மாைத்ைில் ஒருமுதே புசித்து பக்ைியுைன் என்தன

பூஜித்து விரை பூர்த்ைி பசய்ைவன் நூோயிரம் ஆண்டுகள் வாயு தலாகத்ைில் சஞ்சரித்து மீ ண்டும் பூவுலகில்
தவைசாஸ்ைிர சம்பன்னனாக இருப்பான் ஐப்பசி மாை விரைம் இருந்ைவன் அறுபைினாயிரம் ஆண்டுக்
சுவர்க்க தலாகத்ைில் வசித்துக் குதபர சம்பத்துைன் வாழ்வான்.
எட்டு ஆண்டுக்காலம் முன்பு பசான்ன நியமப்படி, என்தன அர்ச்சித்ைவன், நூறு அசுவதமைஞ் பசய்ை
பயதன அதைவான் ஒருநாள் புசித்தும் ஒருநாள் உபவாசமிருந்தும் ஐந்து ஆண்டுக்காலம் என்தனத்
ைவோமல் பூஜித்ைவன் ஆயிரம் அசுவதமையாகஞ்பசய்ை பயதன அதைவான். ஒருபக்ஷம் உபவாசமிருந்து
முதேப்படிப் பூஜித்ைவன் பத்து அக்கினிஷ்தைாமஞ்பசய்ை பயதனயதைவான். மாதசாபவாசமிருந்து
பூஜித்ைவன் பவுண்ைரீக யாகஞ் பசய்ை பயதன அதைவான். கந்ைமூலபலங்கதளப் பூஜித்து என்தனப்
பூஜித்ைவன் வாஜதபயஜ்பசய்ை பயதன அதைவான் ஜலபானஞ் பசய்து பகாண்டு என்தனப் பூஜித்ைவன்
அப்தைாரி யாமஞ் பசய்ை பயதன அதைவான். ஓராண்டுக்காலம், ைினமும் இருபத்தைந்து நாழிதக,
வதரயில் என்தனப் பூஜித்துச்சாயங் காலம் புசித்ைவன் சத்ைிரயாகஞ் பசய்ை பயதன அதைவான்.
ஒவ்பவாரு நாளும் உையகாலத்ைில் என்தனப் பூஜித்து ஒருமுதே புசித்து, மறுநாள் ைான் புசிக்கும்
வதரயில் ஜலபானஞ் பசய்யாமல் ஆறுமாைம் விரைம் அனுஷ்டித்ைவன் அைிராத்ைிரம் என்னும் யாகத்தைச்
பசய்ை பயதன அதைவான். நான்கு மாைகாலம் வராசனத்ைிலிருந்து,
ீ
ஒருவருக்கும் ஹிம்தச பசய்யாது
என்தனப் பூஜித்ைவன் பைினாயிரம் ஆண்டுகள் சுவர்க்க தலாகத்ைில் வாழ்ந்து மீ ண்டு ம் பூமியில்
நற்குலத்ைில் உைித்து தநாயற்ே ைீர்க்காயுளுைனும் வாழ்வான். பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் இரவில் மட்டும்
புசித்து ஒருவருக்கும் ஹிம்தச பசய்யாமல் ஜிதைந்ைிரியனாக இருந்து பூஜித்ைவன், எல்லா யாகங்கதளயும்
பசய்ை பயதன அதைந்து, விமானத்ைில் ஏேித்ைான் விரும்பிய உலகங்களில் நூோயிரம் ஆண்டுகள்

சஞ்சாரஞ் பசய்து மீ ண்டும் பூமியில் சக்கரவர்த்ைியாகத் தைான்ேி ÷ஷாைச மகாைானங்கதளயுஞ் பசய்து
வாவி கூபைைாங்களின் நிர்மாணமும் தைவாலய அக்கிரஹார நிர்மாணங்களும் எல்லாத் ைீர் த்ை
ஸ்நானங்களும் பசய்து அழிவில்லாை சிவாக்ஷிதய அதைவான். சிவ பஞ்சாக்ஷர சக்ைி பஞ்சாக்ஷரங்கதள
நாள்தைாறும் இருகாலத்ைிலும் ஆயிரத்பைட்டு முதே ைன்னாயுள் வதரயில் ஜபம் பசய்ைவன் ைிவ்விய
விமானத்ைில் ஏேி இஷ்ைதபாகங்கதள அனுபவித்து உத்ைமமான வமிசத்ைில் தைான்ேி மாணிக்கங்களும்
யாதனகளும் குைிதரகளும் அதநக அப்சரஸ்களுமாகிய பசல்வத்தையுதையவனாய் வாழ்வான். எனக்குப்
ப்ரீைியாக அந்ைணர்களுக்குத் ைக்ஷிதணயுைன் ைீப ைானஞ் பசய்ைவன் அழியாப் பைவிதய அதைவான்
தவைியருக்குத் ைீர் த்ைத் ைானஞ் பசய்ைவனும் ைண்ண ீர்ப்பந்ைல் தவத்ைவனும் சிவதலாகத்ைில் புண்ணிய
ைீர்த்ைமத்ைியில் வாழ்வார்கள், தவைியதரத் ைிவ்யமான சந்ைனத்ைால் அலங்கரித்துப் பூஜித்ைவன்

சந்ைிரமண்ைலத்ைிற்குச் சமானமான விமானங்களில் சஞ்சரிப்பவன் பிராமணர்களுக்குப் பசுதவத் ைானஞ்
பசய்ைவன் அைற்குள்ள உதராமக்கணக்காகிய ஆண்டுகள் தைவதலாகத்ைில் வாழ்ந்ை பின்னர்
மன்மைாகாரமுதையவனாய் வித்ைியாவானாகி விளங்குவான். அந்ைணருக்கு வஸ்ைிரைானம் அளித்ைவன்
ஒன்பைினாயிரம் ஆண்டுகள் சுவர்க்கத்ைிலிருந்து, பிேகு உயர் குலத்ைில் உைிப்பான், கன்னிகாைானஞ்
பசய்ைவன் பிரமதலாகத்ைில் அதநக காலம் வாழ்ந்து தபாகியாகப் பிேப்பான் என்னுதைய மூர்த்ைிதயச்
பசய்து அலங்காரமான சுபனத்ைிலிருந்து சிவதவைியருக்குத் ைானஞ்பசய்ைவன் அறுபைினாயிரம் ஆண்டுகள்

சுவர்க்க தலாகத்தை அனுபவித்து வித்ைியாவானாகத் தைான்றுவான். சுவர்ணைானஞ் பசய்ைவன்
சுவர்ணசரீரத்துைன் சுவர்க்க தபாகத்தை அனுபவித்து குதபர சம்பத்துைன் வாழ்வான். உபவைைானஞ்
ீ
பசய்ைவன் பத்து ஜன்மம் பிராமணப் பிேவிபயடுத்து தவை வித்ைாக விளங்குவான். ைிலைானஞ்
பசய்ைவனுக்கு அபமிருத்யு அணுகாது ைீர்க்காயுள் உண்ைாகும் என்று சிவபபருமான் கூேியருளினார்.
வியாஸ முனிவதன! உன்னிைமுள்ள அன்பினால் உபவாச பயதனயும் ைான பயதனயும் உனக்குச்
பசான்தனன் இதை வாசித்ைவர்களும் படிக்கக் தகட்ைவர்களும், பசான்னவர்களும் துர்க்கைி துக்கம் தசாகம்,
பயம், அஞ்ஞானம் முைலியன நீங்கிச் கவர்க்காைி தபாகங்கதள அனுபவித்துத் ைர்மந் ைவோது வாழ்ந்து
சிவஞானம் பபற்று, சிவ பக்ைர்களாவார்கள் என்று ஸநத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
23. நாமாஷ்ைமி விைி
வியாஸ முனிவர் ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! எத்ைதகய பூதஜயால் சிவபபருமான் ைிருப்ைி
அதைந்து இஷ்ை காமியங்கதள அனுக்கிரகிப்பார் என்று தகட்ைார். அைற்கிணங்கி ஸநத்குமார முனிவர்

பூர்வத்ைில் சிவபபருமான் பார்வைி தைவிக்கு அருளிய வதகதய பசால்லத் துவங்கினார். பார்வைி! அஷ்ைமி
ைிைியில் இந்ைிரிய நிக்கிரகம் பசய்து உபவாசம் இருந்து பசுவின் பாலினால் என்னுதைய லிங்கத்தைப்
பாலாபிதஷகம் பசய்து தூபைீ பம் பகாடுத்துப்பழங்கதள நிதவைித்து என்தனப் பூஜித்ைவன் மந்ைிரசித்ைி
அதைவான். சிதலதலாகம் ைரு பிருைிவி இவற்ேில் ஒன்ேில் என் மூர்த்ைிதயச் பசய்து ைிவ்யாசனத்ைில்
உட்கார்ந்து தவை மந்ைிரங்களால் என்தனப் பூஜித்துத் ைான் புசிக்கும் எல்லாவஸ்துக்கதளயும் நிதவைனஞ்
பசய்ைால் குதேவற்ே ைிருப்ைிதய அதைகிதேன். சுவாத்ைியமாகிய காத்ைிய பைார்த்ைங்களில் நான்
பபருந்ைிருப்ைி யதைகிதேன். ஆயினும் பக்ைியின்ேி எதைச் பசய்ைாலும் ைிருப்ைியதைவைில்தல.
இனி அஷ்ைமி பூஜாவிைிதயச் பசால்லுகிதேன்.
ைமஹம்புண்ைரீகாக்ஷம் ருத்ரதமாங் காரயாம் யஹம்
ஆயாந்து தைவாஸ்ஸகணா உமாதைவி மதஹஸ்வரீ
ஓம்பகவதை மஹாதைவாய பார்ஸ்வகைாய அநுசராய ஸ்வாஹா
ஆமலகம் ஸுக்ஷ்மமயம் ஸிவஸ்நானம் புநர்பஜ ஸ்வாஹா
என்னும் மந்ைிரஞ்பசால்லி பநல்லிக்கனிகதளக் பகாண்டு அபிதஷகித்து ப்ரைக்ஷிணம் பராவந்தை
ஸர்வதமவ உமாயுபை ஸ்வாஹா என்னும் மந்ைிரத்ைால் பிைக்ஷிணம் பசய்து இமா ஆப ஸாந்ைா,
ஸாந்ைமா அம்ருைா அம்ருை ைமா ஆபபூைாப்ரஹ்ம பவித்தரண பூைா ஸூர்யஸ்ய ரஸ்மிபி என்னும்
மந்ைிரத்ைால் அபிதஷகித்து ஆஹாரஸ் ஸர்வ தைவநாம் கந்தைாயம் ப்ரைிக்ருஹ்யைாம் ஸ்வஹா கந்ைம்
ைத்ைம்மயாபக்த்யா ப்ரைிக்ருண்ஹ நதமாஸ்துதை என்ே மந்ைிரத்ைால் புஷ்பாஞ்சலி பசய்து, நம

பிரஐõநாம்பைதய நதமா பக்ைகணார்ச்சிைா ப்ருைிக்ருஹ்ய இமந்தூபம் ஸிவலிங்க நதமாஸ்துதை ஸ்வாஹா
என்று தூபம் பகாடுத்து, ஆதபாஜ்தயாைிஸ்ச தைஜஸ்ச தைவாநாம் ப்ரபவ ஸ்ம்ருை பூதைாப்ரஹ்ம பவித்தரண
பூைஸ்ஸுர்ய ரஸ்மிபி ப்ரைி க்ருஹ்ய இமந்ைீ பம் ஸிவலிங்க நதமாஸ்துதை என்று ைீ பங் பகாடுத்து,
நிதவத்ய மநஸாயுக்ைம் தைவாநாம் கந்ைமுத்ைமம் பூதைாப்ரஹ்ம பவித்தரண பூைஸ் ஸுர்யஸ்ய ரஸ்மிமி
ஆஹாரஸ் ஸர்வ தைவாநாம் தநதவத்யம் ப்ரைிக்ருஹ்யைாம் ஸ்வாஹா என்று தநதவத்ைியஞ் பசய்து
அர்ச்சிை பூஜிைஸ்தசவ மயாபக்த்யா நிதவைிைா கந்ை புஷ்தபாபஹிதரண ைத்க்ருபாம் கர்த்துமர்ஹஸி என்று
கூேி க்ஷமாபணம் பசய்து பூஜிக்க தவண்டும்.
இதுவதர அஷ்ைமி பூதஜதயச் பசான்தனன் இனி சதுர்த்ைசி பூஜா விைிதயயும் பசால்லுகிதேன். சதுர்த்ைசி
ைினத்ைில் உைய காலத்ைில் எழுந்து ஸ்நானம் பசய்து நித்ைிய கைதன முடித்துச் சிவ பூதஜக்காகச்
சிவப்புச் சந்ைனத்தையும், கரவரம்
ீ
கைம்பம் முைலிய மலர்கதளயும் புண்ணிய நைி ைீ ர்த்ைங்கதளயும்
அபிதஷக ைிரவியங்கதளயும் தசகரித்து, இந்ைிரிய நிக்கிரகத்துைன் ஆகாரமில்லாைவனாய் பரிசுத்ைமான
ஸ்ைலத்ைில் முன்பு பசால்லிய நான்கு முகூர்த்ைங்களில் எந்ை முகூர்த்ைத்ைிலாவது, விைிப்படி தவை

மந்ைிரங்களால் அர்ச்சிப்பானாக அந்ை தவை மந்ைிரங்கதள உச்சரிக்க தயாக்கியதை இல்லாைவர்களுக்கு
என்தனப் பூஜிக்கும் முதேகதளச் பசால்லுகிதேன்.
ஓம் நதமா பகவதை மஹா தைவாயா; த்யாயாமி பக்ைவத்ஸலாய
ஆவாஹயாமி த்தரதலாக்கியாைிபைதய ஆசனம் சமர்ப்பியாமி
விஷ்ணுதவ பாைதயா, பாத்ைியம் சமர்ப்பியாமி
ஹராய அர்க்யம் சமர்ப்பியாமி
ஸ்ரீவத்ஸைாராய ஆசனம் சமர்ப்பியாமி
தஜஷ்ைபுஜாய மது பர்க்கம் சமர்ப்பியாமி
பிநாக ைாரிதண பஞ்சாமிருைம் சமர்ப்பியாமி
கங்காைராய ஸ்நானம் சமர்ப்பியாமி
த்ரிபுவதனஸ்வராய வஸ்ைிரம் சமர்ப்பியாமி
உமாபைதய உபவைம்
ீ
சமர்ப்பியாமி
ஜம்பூத்வப
ீ நிவாஸிதந கந்ைம் சமர்ப்பியாமி
பாசுஹஸ்ைாய அக்ஷைாம் சமர்ப்பியாமி

தசாம சூர்யாக்கினி தநத்ைிராய புஷ்பாணி சமர்ப்பியாமி
கால கண்ைாய தூபம் சமர்ப்பியாமி
கபர்த்ைிதந ைீபம் சமர்ப்பியாமி
மஹாதஸரஜகாய தநதவத்யம் சமர்ப்பியாமி
தைதஜாமூர்த்ைதய கற்பூர நீராஜனம் சமர்ப்பியாமி
ஸர்வ தலாதகஸ்வராய ப்ரைக்ஷிணம் சமர்ப்பியாமி
ப்ரஹ்மாது தைவ வந்ைியாய நமஸ்காரம் சமர்ப்பியாமி
என்று தமற் பசால்லி நாமங்கதளப் பிரணவ பூர்வமாகவும் நதமாந்ைமாயும் உச்சரித்துப் பூஜித்ைவன்

நாள்தைாறும் மதனாவாக்கு காயங்களாற் பசய்ை பாவங்கதள ஒழித்து நிர்மலமான ஞானத்தை அதைந்து
என்னுதைய பாைதசதவக்கு ைக்கவனாவான். இந்ை மகா இரகசியமாகிய பூஜா விைிதய
பக்ைியில்லாைவர்களுக்கும் தூய்தமயில்லாைவருக்கும் பசய்ய தயாக்கியதையில்லாைவருக்கும்
சூைகத்துைன் இருப்பவருக்கும் பபண்களுக்கும் உபதைசிக்கக் கூைாது. தமதல பசான்ன இரண்டு ைிைி
பூதஜகதளயும் ைன் வட்டிலாவது
ீ
பிேர் வட்டிலாவது
ீ
தைவாலயங்களிலாவது நைித்ைீ ரங்களிலாவது
ைப்பாமற் பசய்ைவன் சந்தைகமில்லாமல் எனது பாைாரவிந்ைங்கதள அதைவான். இது சத்ைியம் இன்னும்
என்ன தகட்க விரும்புகிோய்? என்று ஸநத்குமார முனிவர் தகட்ைார். அைற்கு வியாஸ முனிவர், சுவாமி
அஷ்ைமிகளில் உபவாசமிருந்து பரமசிவதனப் பூஜிப்பைால் அவருக்குத் ைிருப்ைியுண்ைாகும் என்று
பசான்ன ீர்களல்லவா? அந்ை நாமாஷ்ைமியில் எவ்வதகயாகப் பூஜிக்க தவண்டும் என்பதையும்
பசால்லதவண்டும்; என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸநத்குமார முனிவர் பசால்லுகிோர்.

பூர்வம் சிவபபருமான் இமயமதலயில் பார்வைி தைவிதய பார்த்துச் பசால்லுகிோர். பார்வைி! மார்கழி
மாைத்ைில் கிருஷ்ண பக்ஷ அஷ்ைமியில் தகாமூத்ைிரத்தைப் பூஜித்து என்தன தநாக்கி விரைமிருந்து சகஸ்ர
நாமார்ச்சதன பசய்து மறுநாள் பாராயணஞ் பசய்ைவன் சர்வ பாபங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு தமாக்ஷத்தை
அதைவான். தை மாைத்ைில் பசுவின் பநய்தயப் புசித்து என்தனக் குேித்து விரைம் இருந்ைவன் பிரமஹத்ைி
முைலிய பாவங்கதள ஒழித்து அக்ஷயமான தலாகத்தை அதைவான். மாசி மாைத்ைில் அஷ்ைமி ைிைியில்
பசுவின் பாலால் பாயசம் பசய்து ைக்ஷிணா மூர்த்ைிக்கு நிதவைித்து விரைமிருந்ைவன் சுவர்க்க தலாகத்தை
அதைவான். பங்குனி மாைத்து அஷ்ைமியில் எள்ளுப் பபாடிதயப் புசித்து விரைமிருந்ைவன் சிேந்ை
ைர்மங்கதளச் பசய்ை கைிதய அதைவான். சித்ைிதர மாைத்ைில் யதவதய ைக்ஷிணாமூர்த்ைிக்கு

நிதவைித்துப் புசித்து விரைம் இருந்ைவன் சிேந்ை ைர்மங்கதளச் பசய்ை கைிதய அதைவான். தவகாசி
மாைத்ைில் ஜலத்தைப் பானஞ் பசய்தும் ஆனி மாை அஷ்ைமியில் தகாமயம் புசித்தும் ஆடி மாை
அஷ்ைமியில் பழங்கதளப் புசித்தும் ஆவணி மாை அஷ்ைமியில் ையிதரக் குடித்தும் ஐப்பசி மாை
அஷ்ைமியில் பவன்ன ீர் பருகியும் கார்த்ைிதக மாை அஷ்ைமியில் தைதனப் பருகியும் என்தனப்
பூஜித்ைவர்கள் அளவற்ேப் பாவங்கதள ஒழித்து பபரும் புண்ணியர்களாய் அழியாை தமாக்ஷ தலாகத்தை

அதைவார்கள். இந்ை அஷ்ைமி விரைம் ைக்ஷிணாமூர்த்ைியின் சன்னிைியிதல பூதஜ பசய்யத் ைக்கது. இந்ைப்
பன்னிரண்டு மாை அஷ்ைமிகளுக்குத் ைனித்ைனி நாமங்கதளச் பசால்லுகிதேன். மார்கழி மாைத்ைிற்கு
சங்கராஷ்ைமியும், தை மாைத்ைிற்கு தைவதைவாஷ்ைமியும் மாசி மாைத்ைிற்கு மதகஸ்வராஷ்ைமியும் பங்குனி
மாைத்ைிற்குத் ைிரியம்பகாஷ்ைமியும் சித்ைிதரக்கு ஸநாைனாஷ்ைமியும் தவகாசிக்குச் சைாசிவாஷ்ைமியும்
ஆனிக்குப் பகவைாஷ்ைமியும் ஆடிக்கு நீ லகண்ைாஷ்ைமியும் ஆவணிக்கு ஸ்ைாணுஷ்ைமியும் புரட்ைாசிக்குச்
சம்பு அஷ்ைமியும், ஐப்பசிக்கு ஈஸ்வராஷ்ைமியும் கார்த்ைிதகக்கு உருத்ைிராஷ்ைமியும் ஆகும். ஆதகயால்
அவ்வவ் மாைங்களில் அவ்வப் பபயர்கதளக் கூேிய என்தனத் ைக்ஷிணாமூர்த்ைியின் சன்னிைியில்
அர்ச்சித்து தமதல பசான்னபடி விரைமிருந்து பிராமண தபாஜனஞ் பசய்வித்துப் பபருந் ைக்ஷிதண
பகாடுத்து மறுநாள் பாராயணஞ் பசய்ய தவண்டும். இப்படியாகப் பன்னிரண்டு அஷ்ைமிகளிலும் விரைம்
இருந்ைவர்கள் நீ லகண்ைமும் சதுர்ப்புஜமும் மான் மழுவும் ைரித்து உருத்ைிர சாரூபத்துைன் பநடுங்காலம்
வசித்துப் பின்னர் பூவுலகில் தமலான பிேவிதய அதைந்து கிரமங் கிரமமாக முக்ைிதய அதைவார்கள்!
என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார்.
24. லக்ஷணாஷ்ைமி விைிமுதேகள்
பார்வைிதைவி பரமசிவதன தநாக்கி, நாைா! உலகத்ைில் பலர் கூன், குருடு, பநாண்டி, பசவிடு முைலிய அங்கக்
குதே வினர்களாகப் பிேக்கிோர்கள்! பலர் அழகான தமனியும் பசல்வமும் பகாண்டு வாழ்கிோர்கதள!
இைற்குக் காரணம் என்ன? அதை விரித்துதரக்க தவண்டும்! என்று தகட்ைாள். சிவபபருமான் கூேலானார்.
உதமதய! கார்த்ைிதக மாைம் முைல் அஷ்ைமிதைாறும் இராப்பகல் என்தனக் குேித்து உபவாசம் இருந்து,
விைிப்படி அருச்சதன பசய்ைவன் இந்ைிர தபாகம் முைலான தபாகங்கதள பயல்லாம் விைச் சிேந்ை
தபாகங்கதள இந்ை உலகத்ைிதலதய அனுபவிப்பான். என்தனப் பாைாைிதகசமாக அங்கங்கதள முதேப்படிப்
பூஜித்ைவன் மன்மைனுக்கு ஒப்பான வடிவத்துைன் அங்கங்குதேவு எதுவுமின்ேிப் பபருஞ்பசல்வத்துைன்
வாழ்வான். இவ்விைி முதேகதளத் பைரிந்து என்தனப் பூஜிக்காைவர்கள் அங்கவனர்களாகவும்
ீ
ைரித்ைிரர்களாகவும் பிேக்கிோர்கள். அங்க பூஜாவிைிதயச் பசால்லுகிதேன் தகள்.
ஓம் சங்கராய நம பாபைௌ பூஜயாமி (ைிருவடி)
ஓம் தலாகநாைாயநம குல்பபௌ பூஜயாமி (கணுக்கால்)
ஓம் ருத்ராய நம ஜங்தக பூஜயாமி (முழங்காலின் கீ ழ்)
ஓம் மதகஸ்வராய நம ஜாநு நீ பூஜயாமி (ஜாநு-முழங்கால்)
ஓம் ஈஸாநாயா நம ஊரு பூஜயாமி (பைாதை)
ஓம் ைிரியம்பகாய நம தமட்ரம் பூஜயாமி (குேி)
ஓம் கபர்ைிதந நம கடிம் பூஜயாமி (இதை)

ஓம் ைக்ஷ்ணாமூர்த்ைிதய நம நாபிம் பூஜயாமி (உந்ைி)
ஓம் ைிரிதலாக ஜனகாயநம உைரம் பூஜயாமி (வயிறு)
ஓம் சூலபாணதய நம வக்ஷõ பூஜயாமி (மார்பு)
ஓம் வ்தயாமதகஸாய நம ஹ்ருையம் பூஜயாமி (மார்புக்குழி)
ஓம் ஜகத்பித்தர நம ஸ்ைபநௌ பூஜயாமி (ஸ்ைனம்)
ஓம் வ்ருஷபத்வஜாய நம கக்ஷம் பூஜயாமி (அக்குள்)
ஓம் உமாபைதய நம ஸ்கந்ைம் பூஜயாமி (தைாள்)
ஓம் மஹாதஸநஜ நகாய நம பாஹுந் பூஜயாமி (தககள்)
ஓம் நீ லகண்ைாய நம கண்ைம் பூஜயாமி (கழுத்து)

ஓம் சர்வதைாமுகாய நம முகம் பூஜயாமி (முகம்)
ஓம் விஷ்ைாஸ்ரவதஸ நம ஸ்தராத்தர பூஜயாமி (காது)
ஓம் சந்ைிர ஸூர்யாக்நி தநத்ராய நம தநத்ராணி பூஜயாமி (கண்கள்)
ஓம் தவைஜிஹ்வாய நம ஜிஹ்வாம் பூஜயாமி (நாவு)
ஓம் பஸ்தமா தூளிை விக்ஹாய நம ைந்ைா ந் (பற்கள்)
ஓம் கஜசர்மாம் பராய நம ஓஷ்ைம் பூஜயாமி (உைடு)

ஓம் காமாரதய நம நாசிகாம் பூஜயாமி (மூக்கு)
ஓம் ஸ்மஸாந வாஸிதந நம ப்ருபவள பூஜயாமி (புருவம்)
ஓம் அர்த்தைந்து சூைாமணிதய நம லலாைம் பூஜயாமி (பநற்ேி)
ஓம் ைக்ஷயஞ் ஞவிநாஸிதந நம சிர பூஜயாமி (சிரசு)
ஓம் கங்கா கராய நம ஜைாம் பூஜயாமி (ஜதை)

ஓம் ஈசார மூர்த்ைாய நம ஊர்த்ைா நம் பூஜயாமி (உச்சி)
ஓம் சிவாய நம ஸர்வாண்யங்கா பூஜயாமி (உச்சி)
இவ்வாறு பன்னிரண்டு மாை அஷ்ைமிகளிலும் என்தன அங்க பூதஜ பசய்து, உபவாசம் இருந்து விரை
முடிவில் தவைாதவைங்களில் ஓைியேிந்து வல்லவர்களான இருபத்து நான்கு அந்ைதணாத்ைமர்கதள
வரவதழத்து பசம்புப் பாத்ைிரத்ைில் கும்ப அலங்காரம் பசய்து, என் பிரைிதமதய அைன் மீ து தவத்து
சிவாய என்னும் நாமத்ைினால் ஆவாஹனம் பசய்து. ÷ஷாை தசாபசாரம் பசய்து ைிரியம்பக மந்ைிரத்ைால்
சமித்து, அன்னம் ைிலங்கூட்டி ஆயிரத்பைட்டு முதே தஹாமம் பசய்து பிராமணர்களுக்கு, கவசம், வஸ்ைிரம்
பிரைிதம முைலியவற்தேத் ைானங்பகாடுத்து, பிராமண தபாஜனம் பசய்வித்து ைானும் புசித்து விரைத்தை
முடித்ைவன் சுவர்க்கம் முைலான உலகங்களில் பபரும் தபாகங்கதள அனுபவித்து முதேயாக
என்னுதைய சாரூப்பியத்தை (சிவனுருதவ) அதைவான்!
25. ைானப் பயன்
உதமயவதள! இனி உலக நன்தமக்காகச் சில ைான ைர்மங்கதள உனக்குச் பசால்லுகிதேன்.
பூதலாகத்ைிலுள்ள எல்லாத் ைானங்களிலும் அன்னைானத்ைினாதலதய நான் ைிருப்ைியதைகிதேன்.
அன்னத்ைிலிருந்தை பூைங்கள் எல்லாம் தைான்றுகின்ேன. அத்ைதகய மகிதமயுதைய அன்னத்தை
அந்ைதணாத்ைமர்களுக்குத் ைானம் பசய்ைால் சூரியகாந்ைிக்கு ஒப்பான ஒளியுள்ள ைிவ்விய விமானத்ைில்
ஏேி, பல காலம் சஞ்சரித்து மீ ண்டும் பூவுலகில் பிேந்து, குதபர பசல்வத்தை அனுபவித்துக் கிரமமாக என்
பாைத்தை அதைவார்கள். பரிமளம் மிகுந்ை குளிர்ந்ை நன்ன ீதர எனக்காக ைானஞ் பசய்ைவன்

வருணதலாகத்ைில் அதநக காலம் வாழ்ந்து, பூமியில் உயர் குலத்ைில் பிேந்து வாவிகூை ைைாகங்கதள
நிர்மாணஞ் பசய்து அகண்ை சாம்ராஜ்யப் பைவிதய அதைவான் அன்னத்தைப் பாத்ைிரத்தைாடு
ைானஞ்பசய்ைவன் சுவர்க்கம் முைலான தபாகங்கதள அனுபவித்துக் கிராம அைிபைியாவான். நீர்
நிதலகதள நிர்மாணஞ் பசய்து பலர்க்கும் பயன்பைச் பசய்பவன் ைன் வமிசத்ைில் தைான்ேிய
பிதுர்க்கதளாடு பைினாயிரம் தைவ வருைங்கள் சுவர்க்கத்ைில் வாழ்ந்து மண்ணுலகில் மாமன்னனாகப்
பிேந்து, தநாயற்ே உைலும் வள்ளல் ைன்தமயும் பபற்று பல யாகங்கதளச் பசய்வான் வட்தைத்
ீ
ைானஞ்
பசய்ைவன் அழகுள்ள எட்டு அன்னங்கள் ைாங்கும் ைிவ்விய விமானத்ைில் ஏேி இந்ைிரனுலகத்ைில்
ஐம்பைினாயிரம் ஆண்டுகள் அப்சரஸ் கன்னியர்கதளாடு கூடி வாழ்வான் பபான்தனத் ைானங்பகாடுத்ைவன்
அக்கினிக்கு இதணயான தைஜதஸாடு அக்கினிதலாகத்ைில் வாழ்வான் பவள்ளி ைானஞ் பசய்ைவன்

ைிவ்விய விமானத்ைில் அமர்ந்து குதபரதலாகத்தை அதைவான் பூைானம் (புவிைானம்) பசய்ைவன் அலங்கார
விமானம் ஏேி பிரமதலாகத்ைில் வாழ்ந்து மீ ண்டும் பூதலாகத்ைில் சக்கரவர்த்ைியாகப் பிேப்பான் எனக்குப்
பிரியமாக படிமத்தை இரத்ைினங்கதளாடு ைானஞ் பசய்ைவன் பிரமகற்பம் வதரயில் இந்ைிரதலாகம்
முைலான உலகங்களில் வாழ்ந்து என் பாைத்தை அதைவான் வழிகளில் நிழல் ைரும் நன்மரச்
தசாதலகதள உருவாக்கி வளர்த்ைவன் பற்பல ஆண்டுகள் சுவர்க்க பைவியில் வாழ்வான்
பழவர்க்கங்கதளத் ைானங்பகாடுத்ைவன், சந்ைிர தலாகத்தை அதைந்து, அப்சரஸ்களுைன் சுகம் அனுபவித்துப்
பூமியில் தபரழகனாக உயர்குலத்ைில் பிேந்து, பசல்வந்ைனாக விளங்குவான்.
பவள்ளிப் பாத்ைிரத்தை பநய்யுைன் ைானங் பகாடுத்ைவன் கந்ைர்வதலாகத்ைில் வசிப்பான் ைங்கப்
பாத்ைிரத்ைில் தைதனத் ைானஞ்பசய்ைவன் யக்ஷபைவிதய அதைவான் ைாமிரபாத்ைரத்ைில் ைீர் த்ைத்தைத்
ைானஞ்பசய்ைவனும் யக்ஷபைவிதய அதைவான் தநாயாளிக்கு மருந்துகதளத் ைானமாகக் பகாடுத்து
சுகப்படுத்துபவன் சந்ைிரதலாகத்ைில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வசித்து தநாயற்ே உைதலாடு தயாகியாகப்
பிேப்பான். பசுதவப் பபான் பவள்ளி முைலியவற்ோலான மணிகளும் கேப்பைற்கு பவண்கலப் பாத்ைிரமும்
தசர்த்து, கன்றுைன் ைானம் ைருபவன் தகாதலாகத்ைில் பல காலம் வாழ்ந்ைிருப்பான் ைந்ை மயமான

கட்டிதல பமத்தை ைதலயதண முைலியவற்றுைன் விைான பூர்வமாகச் பசய்து விைிப்படி பூசித்துத் ைானங்
பகாடுத்ைவன் நிதனத்ை உலகங்களுக்குச் பசன்று லட்சம் ஆண்டுகள் இஷ்ை தபாகங்கதள நுகர்ந்து
உயர்குலத்ைில் பிேந்து நவரத்ைிரனங்களும் நிலாமுக நங்தகயரும் ஐராவைம் தபான்ே யாதனகளும்.
உச்தசச் சிரவம் தபான்ே குைிதரகளும் கணக்கில்லாமல் அதையப் பபற்று பலகாலம் கழித்து என்
அழியாப் பைவிதய அதைவான் உத்ைம லக்ஷணம் வாய்ந்ை குைிதரதயப் பபான்மயமான

அணிமணிகதளாடு ைானஞ் பசய்ைவன் வாயுதலாகத்ைில் வசிப்பான். இரைத்தைச் சிற்பவிைிப்படிச் பசய்து
என் ஆலயத்ைிற்கு வழங்குபவன் சந்ைிர சூரியர் உள்ளவதரயில் விமானத்ைில் ஏேி எல்லா உலகங்களிலும்
சஞ்சரித்து பல ரைங்களுக்கு அைிபனாவான் ைிவ்வியமான கன்னிதகதயத் ைானம் பசய்ைவன்
பிரமதலாகத்ைில் வாசஞ்பசய்து அரசனாகத் தைான்றுவான் ைண்ண ீர்ப்பந்ைல் நிர்மாணஞ் பசய்ைவன்
பிதுர்க்கதளாடு பிதுர்தலாகத்ைில் வாழ்வான் பானகைானஞ் பசய்ைவன் எண்ணற்ே கந்ைர்வர்கதளாடு
இன்னிதச இன்பத்தை அனுபவித்து பூதலாகத்ைில் பர ைசாஸ்ைிரத்ைில் (நைனக்கதலயில்) வல்லவனாகப்
பிேப்பான் நறுமண மலர் மாதலகதள எனக்காகக் கட்டிக் பகாடுத்ைவன் சுவர்க்க தபாகத்தையதைந்து
சுவர்ண மயமான மணி மாதலகதள மறு பிேவியில் அனுபவிப்பான். ைின்பண்ை வதககதளச் பசய்து
என்தனத் ைிருப்ைி பசய்து அந்ைணர்களுக்குப் பயன்படுத்ைியவன் எப்பபாதும் அன்னவானாக இருப்பான்.
சிரார்த்ைகாலத்ைில் பிதுர்த் ைர்ப்பணம் காலந்ைவோமல் பசய்ைவன் மஹா ைாைாவாகப் பிேந்து

ைிருப்ைிதயாடு வாழ்வான் அந்ைதணாத்ைமனுக்கு ரிஷபைானம் (காதளைானம்) பசய்ைவன் ைானியம்
மிகுந்ைவனாக இருப்பான். ஆதைகள் ைானஞ் பசய்ைவன் தவகுண்ைத்ைில் வாழ்வான். என் சன்னிைியில்
பநய்யினால் ைீப ஆராைதன பசய்வித்ைவன் தைதஜாமயமான உைதலாடு யமைர்மன் சதபயில் ைர்ம
விசாரதண பசய்பவனாக விளங்குவான்.
பார்வைி! ைிரவபைார்த்ைங்களில் எல்லாம் பநய்தய சிேப்பானைாகும். அது எவ்வாபேனச் பசால்லுகிதேன்.
தைவர்கள் அதனவரும் பசுவின் தைகத்தை வந்ைதைந்ைிருக்கிோர்கள். அதை பநற்ேியிலும் சந்ைிர சூரியர்
கண்களிலும், பிராணவாயு வாயிலும் அக்கினி முகத்ைிலும் சந்ைிரன் நாவிலும் அசுவினி தைவர்கள்
காதுகளிலும் உருத்ைிரமூர்த்ைிகள் எல்லா அவயவங்களிலும் தலாக பாலகர்களும் நாக மன்னர்களும்

பாைங்களிலும் துவாைச ஆைித்ைர்கள் (பன்னிரு சூரியர்கள் கழுத்ைிலும்) ஏழுகைல்கள் வயிற்ேிலும் கங்தக
ஸ்ைனங்களிலும் அஷ்ைவசுக்கள் பக்கங்களிலும் புண்ணிய ைீர் த்ைங்கள் உபஸ்ைத்ைிலும், லக்ஷ்மி
தகாமயத்ைிலும், விசுவதைவர்களும் காத்ைியர்களும் வாலிலும், மந்ைிரங்கள், யாகங்கள், ைானங்கள்,
நியமங்கள், மகரிஷிகள், நக்ஷத்ைிரங்கள், நவக்கிரகங்கள் காயத்ைிரி விஷ்ணு ஜகைி பங்ைிைிருஷ்டுப்
ருக்தவைம் யஜுர்தவைம், சாமதவைம், அைர்வணதவைம், தலாகமாைாக்கள், தமகங்கள், வருஷங்கள், ைர்மம்,
நாராயணர், நைிகள் பூைங்கள், யக்ஷர்கள், முைலாதனார்கள் தராமகூபத்ைிலும், இராக்கைர், தபசாசர்கள்,
பக்ஷிகள், சுவாஹா, சுவைா, ைக்ஷிதண, தமதை, அப்சரஸ்கள் முைலாதனார் பசுவின் பகாம்புகளிலும்
ஆஸ்ரயித்ைிருக்கிோர்கள். இவ்விைமாக எல்லாத் தைவர்களுக்கும் வாசஸ்ைானமாகவுள்ள புனிைமான
தைனுதவ அலங்காரம் பசய்து என்னுதைய சன்னிைியில் பவித்ைிரபாணியாய்ச் சுவர்ணமும் ைிலமும்
தகயில்பகாண்டு ஸர்வதைவமயமாகவும் ஸர்வதலாகமயமாகவுமுள்ள இந்ைத் தைனுதவத் ைானஞ்

பசய்கிதேன். ஸர்வதலாக நிமித்ைாஞ்ச ஸர்வதலாக நமஸ்க்ருைாம்! ப்ரயச்சாமா மஹாமூர்த்ைி மக்ஷயாம்
தமஸுபாமிைி என்ே மந்ைிரத்தைச் பசால்லி, எவன் ஒருவன், ைானஞ் பசய்கிோதனா அவன்ைான் விரும்பிய
உலகங்களில் சாமசாரியாய் பலகாலஞ் சஞ்சரித்து மீ ண்டும் பூவுலகத்ைில் உத்ைமச் சக்கரவர்த்ைியாகப்
பிேவிபயடுத்து முற்பிேவி ஞானத்தைாடு பலகாலம் புத்ைிரர்கதளாடும் வாழ்ந்து, அணிமாைி சித்ைிகதள
அதைந்து தயாகீ ஸ்வரனாவான்.
மதலயரசன் மகதள! ைிவ்விய அலங்காரஞ் பசய்ை பசுதவ விைிப்படி உபயதகாமுகியாகத்
ைானஞ்பசய்ைவன், நரகவாைதன சிேிதும் இல்லாமல் நீங்குவான். கிருஷ்ணாஜிநத்தை அந்ைணருக்குத்
ைானஞ் பசய்ைவன். புவிைானம் பசய்ை பயதன அதைந்து தயாகியாவான், தயாகிகள், கிரகஸ்ைர்,
பிரமசாரிகள் முைலாதனார் ைங்கியிருக்க இைம் விட்ைவன். அஸ்வதமையாக பயதன அதைந்து
ஜன்மாந்ைரவுணர்ச்சி உண்ைாகி ஞானியாவான். சன்னியாசிகளுக்குக் கமண்ைலைானம் பசய்ைவன்
பவுண்ைரீக யாகஞ்பசய்ை பயதன அதைந்ை ஞானியாவான் அவர்களுக்குத் ைண்ைைானஞ் பசய்ைவன்
ஆயிரம் தகாைானம் பசய்ை பயதனப் பபறுவான். ஆைரவற்ே ைரித்ைிரனுக்கு தநாதய நீக்கிக்
காப்பாற்ேியவன் பிரமஹத்யாைி பாவங்கதள ஒழிப்பான் நித்ைிய ைரித்ைிரனும் குடும்பியாயும்

உள்ளவனுக்குப் பபான் ைானஞ் பசய்ைவன் பத்து அஸ்வதமையாக பயதனப் பபறுவான். இவ்விைமாகச்
பசால்லிய எல்லாத் ைானங்கதளயும் எனக்குப் பிரீைியாகச் பசய்ைவன் எல்லா உலகங்களுக்கும் ைதலவன்
ஆவான். ைானங்கதள இதுதபாலச் பசய்யச் சக்ைியற்ேவர்களாயினும் பசய்தவாதரப் பார்த்து
மகிழ்ச்சியதைதவாரும். இந்ை அத்ைியாயத்தை வாசித்து பலருக்குஞ் பசால்தவாகும் சுவர்க்கம் முைலான
உலகங்கதள அதைவார்கள் என்பதைச் சந்தைகமின்ேி நம்புவாயாக!
26. உபவாசப் பயன்
உதமயவதள தமதல பசான்னது தபாலத் ைானஞ் பசய்யச் சக்ைியில்லாைவர்கள் விரைங்களினால்
அத்ைதகய புண்ணியத்தை அதையலாம் அைாவது மார்கழி மாைத்ைில் ஒருதவதள உணவருந்ைி என்தனக்
குேித்து விரைம் இருந்ைவன் இந்ைிர தலாகத்தை அதைவான். தை மாைத்ைில் ஒருதவதள புசித்து
உபவாசமிருந்து தவைாகமாைிகதளப் பாராயணம் பசய்ைவன் ஞானியாவான். மாசி மாைத்ைில் ஒருதவதள
புசித்து விரைம் இருந்ைவன் சம்பத்தையும், பங்குனி மாைத்ைில் ஒருதவதள புசித்து விரைம் இருந்ைவன்
உத்ைமப் பபண்கதளயும், சித்ைிதர மாைத்ைில் விரைம் இருந்ைவன் உயர்குலப் பிேப்தபயும், ைனத்தையும்,
தவகாசி மாைத்ைில் இருந்ைவன் எல்தலாராலும் தபாற்ேி வணங்கப்படுைதலயும், ஆனிமாைத்ைில் விரைம்
இருந்ைவன் அரசர்களதனவரிலும் தமம்பாட்தையும், ஆடி மாைத்ைில் விரைம் இருந்ைவன்
இஷ்ைசித்ைிகதளயும், ஆவணி மாைத்ைில் இருந்ைவன் தசனாைிபத்யத்தையும் வலிதமதயயும் புரட்ைாசி
மாைத்ைில் இருந்ைவன் நவரத்ைினங்கதளயும் ஐப்பசி மாைத்ைில் இருந்ைவன் வாணிப லாபத்தையும்
கார்த்ைிதக மாைத்ைில் விரைம் இருந்ைவன். அசுவதமை பயதனயும் அதைவார்கள். ஒருவருஷம் ஒதர
தவதள உணவுைன் விரைம் தமற்பகாண்ைவன் சூரியனுக்குச் சமமான விமானத்ைில் ஏேி, எல்லா
உலகங்களிலும் சஞ்சரித்து மக்கரவர்த்ைியாகத் தைான்ேி பற்பல சிவாலயங்கதள நிர்மாணஞ் பசய்வான்
ஒருநாள் உபவாசமிருந்து என்தனத் ைிருப்ைி பசய்ைவன் பத்துப் பபான்தனத் ைானம் பசய்ை பயதன
அதைவான். மாைந்தைாறும் மூன்று நாட்கள் உபவாசம் இருந்ைவன் குதபரதலாகத்தை அதைவான். மாசி
உபவாசம் இருந்ைவன் இந்ைிர தபாகத்தை அதைவான்.
தபரரசானாகப் பிேப்பான். ைீ øக்ஷ பசய்து பகாண்டு குேித்ைகாலம் வதரயில் உபவாசம் இருந்ைவன்
அக்கினிக்குச் சமமான தைஜதஸாடு பசார்க்க தபாகத்தை அனுபவிப்பான் உருத்ைிர காயத்ைிரிதய பஜபித்து
அத்ைதனப் பிராமணர்களுக்கு அன்னங்பகாடுத்து. ஆதை பபான் முைலியவற்தேத் ைானஞ் பசய்து
புசித்ைவன் தகலாயத்ைில் வசிப்பான் கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்ைமியிலாவது அமாவாதசயிலாவது ைிலத்தை
பாத்ைிரத்துைன் ைக்ஷிதணதய தவத்துத் ைானஞ்பசய்ைவன் உருத்ைிரதலாகத்தை அதைவான். சாந்ைிராயண
விரைம் அனுஷ்டித்ைவன் ைன் பிதுர்க்களுைன் பிதுர்தலாகத்தை அதைந்து மகிழ்வான் பிரஜாபத்ைிய
சிருங்காரத்தை அனுஷ்டிப்பவன் மகாபாவங்கதளயும் ஒழிப்பான் தகாமூத்ைிரம் தகாமயம் பால் ையிர் பநய்
தூயநீர் இவற்தே முதேயாக நாள் ஒன்றுக்கு ஒவ்பவான்ோக அருந்ைி இறுைி நாளில் உபவாசம்

இருத்ைலான சாந்ைமான கிருச்சிரம் அனுஷ்டித்ைவன் அக்கினிதலாகத்ைில் தைதஜா ரூபியாக வசிப்பான்.
மகாசாந்ைமான கிருச்சிரம அனுஷ்டித்ைவன் பூர்வஞானத்தைாடு பிரமதலாகத்தையதைவான். துலா
புருஷகிருச்சிரம அனுஷ்டித்ைவன் சர்வ பாபங்களிலிருந்தும் ஒழிவான் அைிகிருச்சிரமம் அனுஷ்டித்ைவன்
காணபத்ைியத்தையும் பாவக் கிருச்சிரம் அனுஷ்டித்ைவன் சர்வ கர்மங்கதளயும் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை
ஒரு வருஷம் பஜபித்ைவன் உருத்ைிர பசாரூபத்தையும் (ருத்ைிர உருவத்தையும்) ஒரு வருஷ
காலம்யதவதயப் புசித்ைவனும் தகாமூத்ைிரத்தைப் பருகியவனும் எள்ளுப்பபாடிதயச் சாப்பிட்ைவனும்
காற்தேதய ஆகாரமாக அருந்ைியவனும் அசுவதமைஞ் பசய்ை பயதன அதைந்து ைிவ்ய விமானத்ைில் ஏேி
பிரமதலாகத்ைில் வாழ்ந்து மீ ண்டும் பிரமதைஜதஸாடு பூமியில் தைான்றுவார்கள் பார்வைி! ைானங்கதள
விைிப்படிச் பசய்யச் சக்ைியற்ேவர்கள் இவ்வாோன விரைங்கதளயும் கிருச்சிரங்கதளயும்

அனுஷ்டிப்பார்களானால் ைானங்கள் பசய்ை பயதன அதைந்து, புண்ணியதலாகங்களில் வாழ்வார்கள் .
இக்கிருச்சிரங்கதளச் சூத்ைிரர்களும் மந்ைிரமின்ேி அனுஷ்டிக்கலாம், பபண்கள் ைங்கள் கணவன்
அனுமைிதயப் பபற்றுத்ைான் விரைம் ைானம், ைவம் பாராயணம் முைலியவற்தேச் பசய்ய தவண்டும்.
அவ்வாறு பசய்ைவர்கள் யாவரும் பபரும் பைவிகதள அதைந்து வாழ்வார்கள் என்று கூேியருளினார்.
27. நியமப் பிரபாவமும் காமுகன் கதையும்

சிவபபருமாதன பார்வைி தநாக்கி, சுவாமி! பிரம்மா க்ஷத்ைிரிய தவசிய சூத்ைிர ஜாைிகள் எவ்விை நியம
அனுஷ்ைானத்ைால் சற்கைி அதையலாம்? நியமம் என்பது என்ன? இவ்விஷயத்தை எனக்குச்
பசால்லதவண்டும் என்று தகட்கதவ சிவபபருமான் பசால்லத் துவங்கினார். பர்வை ராஜகுமாரிதய!
நியமத்ைில் பல வதககள் உண்டு, அவற்ேில் இந்ைிரிய நிக்கிரகஞ் பசய்ைதல முக்கியமானைாகும். மனிை
உைதலா நீரிற் குமிழிதயப் தபான்ேது நியமப்படி நைப்பவர்கள். தைவர்கள் என்று பசால்லப்படுவார்கள்.

பஞ்ச பூைாத்மகமான உைம்பில் காமக்குதராை தலாப தமாகங்களும் ஹிம்தச முைலியனவும் எப்தபாதும்
குடி பகாண்டிருக்கும். அத்ைீக்குணங்கதள விலக்கி நான் இவ்வாறு நைக்கிதேன். என்று ைன்னுள் ைாதன
பிரைிக்தஞ பசய்து பகாண்டு கத்ைியின் முதனயில் நைப்பவன் தபால மிக கவனமாக நல்ல வழி யின்
நைந்து பகாள்ள தவண்டும். இவ்வாறு நைந்ைவர்கதள பைய்வத்ைன்தமதய அதைந்து நக்ஷத்ைிர ரூபிகளாக
தஜாைி மயமாய் விளங்குகிோர்கள். நியமத்ைாதலதய கைற்கதர கைக்காமலும் அக்கினி ஜ்வாலித்தும்,
சூரியன் பிரகாசித்தும் வாயு சஞ்சரித்தும் பூமி யாவதரயும் ைாங்கியும் விளங்குகின்ேன. அது தபாலதவ
நீயும் உன் நியமத்ைாதலதய அருந்ைவஞ் பசய்து எனக்கு மதனவியாகி இருக்கிோய். ஓர் ஆண்டுக் காலம்
நியமத்தை அனுஷ்டித்ைவதனப் பிரம்மதைவன் என்று பசால்லதவண்டும் அற்பநியமமாயினும் அது பபரும்
பயதன அளிக்கும். இந்ை விஷயத்ைில் ஆச்சரியகரமான இைிகாசம் ஒன்தேச் பசால்கிதேன், தகள்.
முன்பு ஒரு சமயம், காசி நகரத்ைில், பிேப்பினாதல மட்டும் பிராமணனாயுள்ள ஒருவன் இருந்ைான். அவன்
விகாரமான உைலும் கர்ம விலக்கமும் பிேர் பபாருதளயும், பிேன் மகளிதரயும் விரும்புைலும் எப்தபாதும்
குரூரமான சுபாவமும் ஜீவன்கதள இம்சித்ைிலும் மதுமாமிசம் அருந்துைலும் தைவ பிராமண தவைம்
முைலானவற்தே நிந்ைித்ைலும் தகாள் பசால்லுைலும் துதவஷ குணமும் பபாய்சாக்ஷி கூேலும்
ைீக்கருமங்கதளச் பசய்ைலும், நாஸ்ைிக மைக்பகாள்தகயும் யாவரும் அஞ்சத்ைக்க பல பகாடுஞ்
பசயல்களும் உதையவனாகச் சஞ்சரித்து வந்ைான். விஷமில்லாை பாம்தபப் தபாலவும், பகாம்பில்லாை
எருதமப் தபாலவும் சிேகில்லாை பேதவ தபாலவும், மலரில்லாை மரத்தைப் தபாலவும், முதலயில்லாை
மங்தகதயப் தபாலவும். சந்ைியா வந்ைனம் முைலான பசயல்கள் இல்லாமல் சிேிதும் பயனற்ேவனாக
இருந்ைான். அவன் பைருவிதல வருவதைக் கண்ைால் வியாபாரிகள் ைங்கள் கதைகதள மூடி விடுவார்கள்.
பபண்கள் வட்டுக்
ீ
கைவுகதள அதைத்துக் பகாண்டு பதுங்குவார்கள். பலர் கூடிச் பசய்யும்

நற்கருமங்கதளபயல்லாம் பகடுத்து விட்டுத் ைிரும்புவது வழக்கம். இப்படி நைந்து வந்ை அந்ைப் பாவிக்குத்
பைாண்ணூற்போரு ஆண்டுகள் பசன்ேன. அப்தபாது காசி நகரிலுள்ள சிவன் தகாயிலில் ஓங்காதரஸ்வர்ண
சித்ைர் நாள் தைாறும் பூஜித்து பஞ்சாக்ஷர பஜபம் பசய்து பகாண்டிருப்பார். அந்நிதலயில் அவதரக் கண்ை
பாவி பிராமணன். நீ யார்? உன் வடிவத்தையும் நைவடிக்தகதயயும் பார்த்ைால் நீ அந்நிய தலாகத்ைவன்
என்று நிதனக்கிதேன். உன்தனப் தபான்ே இத்ைதகய தபரழகுதையவன் பூமியில் இல்தலயாைலின்,
சுவர்க்கத்ைிலிருந்து ைவேி விழுந்ைவன் என்தே நான் கருதுகிதேன். என்று பசான்னான்.
அைற்கு சித்ைர் பிராமணா! நீ மஹா ஞானி என்று அேிகிதேன். நான் சுவர்க்கத்ைிலிருந்து வந்ைதை நீ எப்படி
அேிந்ைாய்? நான் சுவர்க்கத்ைிலிருந்து வந்ைது சத்ைியம் என்று நம்பு! உனக்கு சுவர்க்கதலாகத்ைில் நண்பர்கள்
இருந்ைால் அதைப்பற்ேிச் பசால்லுகிதேன் என்று பசான்னார். அைற்கு பைந்ைண்தம இல்லாை அந்ைணன்
அந்ை சித்ைதர தநாக்கி, சுவர்க்கம் என்று ஒன்றுண்ைா? அங்தக வசிப்பைற்கு இைம் உண்தைா? ரம்தப
என்னும் தைவகன்னியாைி அப்ஸரதஸ நீ அேிவாதயா ? அவற்தேக்கூறு! என்ோன். அைற்கு சித்ைர், ஆமாம்!
அங்தக ரம்தப முைலிய அப்சரஸ்கள் இருப்பதும்; அவர்கள் விருப்புறுவதும் நான் அேிதவன்! என்ோர்.
அப்படியானால் அவற்தேயும் நீ அங்கிருக்கும்தபாது எவ்வாறு இருந்ைாய் என்பதையும் பசால்லதவண்டும்
ரம்தப என்பவதள அேியாைவர் யார்? நீ மீ ண்டுஞ் சுவர்க்கத்ைிற்குச் பசல்லும்தபாது, அவதள நலமா? என்று
நான் தகட்ைைாகச் பசால்ல தவண்டும் என்ோன். அைற்கு சித்ைர், நான் சுவர்க்கத்துக்குச் பசன்ேவுைதனதய
அந்ை ரம்தபதயக் காண்தபன்! என்று பசால்லிவிட்டுவாயு தவகத்ைில் சுவர்க்கத்தை அதைந்ைார். அங்தக

வனத்ைில் ஒளிவசும்
ீ
பவண்ணிலாதவப் தபாலவும் ைிருமகள் தபா லவும் ரம்தப விளங்கினாள். முழுநிலா
தபான்ே முகப்பபாலிவும் யாதனயின் மத்ைகங்கதள தபான்ே மார்பகத் ைனங்களும் பூரித்ை விசாலமான
சகனமும் அகன்ே மார்பும் மான்குளம்பு தபான்ே உபஸ்ைமும், விரிந்து பசந்ைாமதர தபான்ே பாைம்
உதையவளாக ரம்தப மன்மை வடிவப்பதுதமதபால் அமர்ந்து ைன் தகயிலு ள்ள வதணயின்
ீ
நாைத்ைால்
அங்குள்ள தைவர்களின் மனதை மயக்கிக் பகாண்டிருந்ைாள். அவதள தநாக்கிச் சித்ைர். அரம்தபதய!
வாரணம் எனப்படும் காசிமா நகரில்நான் வாழ்ந்ைிருந்ைதபாது ஒரு பிராமணன், உன்னுதைய நலத்தை

விசாரிக்கச் பசான்தனன். அவதன நீ அேிவாயல்லவா? என்று தகட்ைார். ரம்தபதயா நான் அவதன
அேிதயன். ஆயினும் நீர் தகட்ை பிேகு, ஆதலாசித்தும் நிதனவுக்கு வரவில்தல. என்ோள்.
சித்ைர், அப்படியா! என்று பசால்லிவிட்டு ைன் நியமப்படி காசிமாநகரில் ஓங்காதரஸ்வரர் ஆலயத்ைிற்குத்
ைிரும்பி வந்து வழக்கப்படிப் பூஜித்துக் பகாண்டிருந்ைார். மாபாவியான தவைியன் மீ ண்டும் சித்ைதனக்கண்டு
சித்ைதன! நீ விண்ணுலகில் தைவகன்னியான ரம்தபதயக் கண்ைாயா ? நலம் விசாரித்ைாயா? அவள் என்ன

பசான்னாள்? என்ன தகட்ைாள்? அவற்தே எனக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்ோன். அவதன சித்ைர் ஏேிட்டு
தநாக்கி, நீ பசான்னது தபாலதவ நான் ரம்தபயிைம் பசால்ல, அவள் என் தபச்தசக் தகட்டு சிேிது தயாசித்து,
நான் அந்ை தவைியதன அேிதயன், என்ோள் என்று கூேினார். உைதன பிராமணன் நீ மறுபடியும்
சுவர்க்கத்ைிற்கு பசல்லும்தபாது, உன்தன அந்ைப் பிராமணன் நாள்தைாறும் விசாரிக்கிோன் அவன் உன்தன
அேிந்ைிருக்கும் தபாது, நீ அவதன அேியமாட்ைாயா? என்று தகள்! என்ோன் சித்ைர் ைம் பூதஜதய முடித்துக்
பகாண்டு சுவர்க்கத்தை அதைந்து மீ ண்டும் ரம்தபதயப் பார்த்து, தபரழகிதய! நாள்தைாறும் உன்மீ துள்ள
அபாரமான ஆதசயால் அந்ைப் பிராமணன் உன் நலத்தை விசாரிக்கிோன் நான் நாள்தைாறும் காசிக்குச்
பசல்பவன். அதுதவ எனக்கு விருப்பமுள்ள இைம். நான் தபாகாமல் இருக்க முடியாது. நான் தபாகும்

தபாபைல்லாம் அவன் என்தனத் பைாந்ைரவு பசய்கிோன் என்று பசான்னார். ரம்தப சிரித்து விட்டு அந்ைப்
பிராமணன் என்தனக்காண விரும்பினால் நிச்சல மனமுதையவனாய் நியமத்துைன் ைவஞ் பசய்ய
தவண்டும் என்று நான் கூேியைாகச் பசால்! என்று பசால்லிவிட்டு ைன் இச்தசப்படி நந்ைவனத்ைில்
விதளயாைச் பசன்ோள் அைன்பிேகு சித்ைர், காசி நகரத்தை அதைந்து அவ்வந்ைணதனச் சந்ைித்து
நைந்ைவற்தேச் பசால்லி பிராமணதன! ரம்தபதய நீ கூடி மகிழ தவண்டும் என்ே ஆதச உன் மனைில்
இருந்ைால் பைய்வத் ைன்தம உண்ைாகும்படியான நியமத்தை உணர்ந்து அதைச் பசய்! என்ோன்.
பிராமணன் அன்று முைல் அன்னத்தை பவறுத்துப் பால் பழங்கதளதய உண்டு ைன் நாஸ்ைிகக்
பகாள்தகதயயும் ஒழித்து ஆஸ்ைிகனாகிச் சிவதசதவ பசய்து வரும் நியமத்தை தமற்பகாண்டு சில
காலத்ைில் சிவகிருதப பபற்று பிரமதலாகத்ைில் வாழ்ந்து அரம்தப முைலானதைவைாசிகதளாடு கூடிச் சுகம்
அனுபவித்துக் கிரமப்படி முக்ைிதய அதைந்ைான். பார்வைி சாமானியமான நியமதம இத்ைதகய பயதனக்
பகாடுத்ைது அல்லவா? யாராயினும் நியமமுதையவன். பலவதகயான தகாரிக்தககதளயும் தககூைப்
பபறுவான் என்று சிவபபருமான் கூேினார்.
28. பிதே நிலா சூடுைலும் நஞ்சுண்ை கதையும்: பார்வைி தைவி புன்சிரிப்தபாடு சிவ பபருமாதன தநாக்கி
நாைா! ைாங்கள் அடியாதளப் பாைி யுைம்பில் அணிவது தபால் பாைி நிலாதவ ைாங்கள் விரிசதையில்
அணிந்ைிருப்பதும் விஷபானம் பசய்ைதுமான இவற்ேின் காரணத்தைத் பைரிவிக்க தவண்டும்! என்று
தகட்கதவ சிவபபருமான் பசால்லத் துவங்கினார். தைவி ! முன்னம் ைக்கன் தவள்விக்கு பிேகு, நீ உைல்
நீங்கிய காலத்ைில், நான் மகா விரக்ைனாய் அதனக வனங்களில் ைிரிந்து, உன்தனதய நிதனத்துக் பகாண்டு
சஞ்சரித்தைன். அப்தபாது ரமண ீயமான வனங்களிலும் நைி ைீரங்களிலும் மரங்களின் அடியிலும்,

ைைாகங்களிலும் மலதராதைகளிலும் அவ்விைங்கள் எல்லாம் அக்கினி மயமாகிப் புதகந்து பஜாலித்து
எரிந்து தபாயின. சந்ைிர சூரியரும் ஒளி மழுங்கினார்கள். யமனும் மழுங்கினான். மூவுலகிலுள்ளவர்களும்
என் தைஜதஸத் ைாங்க முடியாைவர்களாக இருப்பதை உணர்ந்து தைவர்கள், பிரம்ம தைவதனாடு மந்ைிர
மதலயருகில் கூடினார்கள். அப்பபாழுது இந்ைிரன் பிரமதன தநாக்கி, எங்களுதைய தைகத்தைக்
பகாளுத்துகிே அக்கினி எங்கிருந்து தைான்ேியது? அது எப்படித் ைணியும்? இதை தயாசித்துச்
பசால்லதவண்டும்! என்று தகட்ைான். பிரமன் கம்பீர மாக சிவப்பிரபாவத்தை அேிய ஒருவருக்கும்
சாத்ைியமில்தல. அவரது தைஜஸினாதலதய மூவுலகங்களும் பகாளுத்ைப்படுகிேது. அந்ைத் தைஜதஸ
அைக்க என்னால் இயலாது. ஆயினும் உலக நன்தமதய முன்னிட்டு தயாசித்துச் பசால்கிதேன். அைாவது
அமிர்ைமயமான கிரணங்கதளயுதைய குளுதமயான சந்ைிரதன சிவபபருமானின் சிரசில் எப்பபாழுதும்
வசிக்கும்படிச் பசய்ைால் அவருதைய தைஜஸ் நம்தமக் பகாளுத்ைாது! என்ோர். அதைக் தகட்ைதும்

இந்ைிரன் முைலான தைவர்களும் மாமுனிவர்களும் சந்ைிரதன தநாக்கி, உலகிற்கு இைம் உண்ைாகும்படிச்
சிவபபருமானின் சிரசில் நீ வசிக்க தவண்டும்? என்று கூேிச் சந்ைிரதன அதழத்துக் பகாண்டும், அவனுக்கு
முன்னைாகதவ பாற்கைலில் தைான்ேிய ஆலகால விஷத்தையும் பகாண்டு பசன்று என்தன அதைந்து
அமுை கும்பங்களால் என்தன அபிதஷகித்து சந்ைிரதனத் ைரித்துக் பகாள்ளும்படி தவண்டினார்கள். நான்
சந்ைிரனின் ஒரு கதலதய வாங்கி என் சிரசில் சூடிதனன். பிேகு இந்ை ஆலகால விஷத்தையும் புசிக்க

தவண்டும் என்று தைவர்கள் தவண்ைதவ அந்ை நஞ்தசயும் நான் பருகி கண்ைத்ைில் நிறுத்ைிதனன்.
இவற்ோல் சந்ைிரதசகரன் என்றும் நீ லகண்ைன் என்றும் எனக்குப் பபயர்கள் உண்ைாயின. அது முைல் நாள்
மனத்ைிருப்ைியதைந்தைன். இந்ை சரிைத்தைப் படிப்பவர்களும் தகட்பவர்களும் எல்லாப் பாவங்கதளயும்
ஒழித்து காணாபத்ைியத்தை அதைவார்கள் என்று சிவபபருமான் கூேியருளினார்.
29. பர்ணாைன் ைவமும் ைிருநீற் ேின் பபருதமயும்
பார்வைிதைவி, சிவபபருமாதன தநாக்கி, அதனத்துலக அண்ணதல! நீங்கள் எல்லாப் பாக்கியங்களும்
உதையவர். நவநிைிகளுக்கு அைிபனான குதபரன் உம் நண்பர். அப்படியிருந்தும் சந்ைனம் முைலான
நறுமணப் பபாருட்கதளயும் நவரத்ைின பபான்மணிகதளயும் விட்டுவிட்டு, ைிருநீ ற்தே (விபூைிதய) பூசிக்
பகாண்டு பூைங்களுைன் கூடி, மயானத்ைில் கூத்ைாடிக் பகாண்டும், என்னுதைய ைழுவதலவிை விபூைி
ைாரணத்ைில் அைிக விருப்பத்தைாடும் இருக்கிேீர்கதள! அைன் காரணம் என்ன? அதை எனக்குச் பசால்ல
தவண்டும்! என்று தகட்கதவ சிவபபருமான் கூேத் துவங்கினார்.
உதமதய முன்பு பிருகு வமிசத்ைில் பிேந்ை ஒருதவைியர் இருந்ைார். அவர் ைீவிரமான நியமம்
கதைப்பிடித்து கிரீஷ்ம காலத்ைில் பஞ்சாக்கினி மத்ைியிலும் தஹமந்ை காலத்ைில் ைண்ண ீரிலும் வர்ஷா
காலத்ைில் வானத்தை தநாக்கியும் நின்று ைவம் புரிவார். பசிபயடுத்ைால் மட்டும் மாதலப் பபாழுைில்
சிேிைளதவ உட்பகாண்டு, மிருகங்கள் பேதவகள் தபாலத் ைம் தைகத்தை மேந்து சஞ்சரிப்பார். அவருதைய
ைவத்ைிற்கு இரங்கிய பேதவகள் பரிதவாடு சிேப்பான பழவர்க்கங்கதளயும் உணவுகதளயும் அவருக்குக்
பகாண்டு வந்து பகாடுத்து வந்ைன. புலி, சிங்கம் முைலிய துஷ்ை மிருகங்களும் அவரிைம் பதகயின்ேிச்
சஞ்சரித்ைன. உப்பும் காரமும் தசர்க்காமதலதய அவர் உணவருந்ைி வந்ைார். சாகபக்ஷணதம சிேப்பாகச்
சாப்பிட்டு வந்ைைால், பர்ணாைன் என்ே பபயர் பபற்று அவ்வாறு பநடுங்காலம் ைவம் இருந்ைார். பிேகு
சாகபக்ஷணமும் உைிரமாக மைிக்கும் எல்தலவதரயில் ைவத்தைக் தகக் பகாண்டிருப்தபன் என்று
நியமித்து இருந்ைார். அப்தபாது ஒருநாள் அவர் ைருப்தபக் புற்கதளக் பகாய்ய, அது அவர் தகயில் பட்டு
இரத்ைம் ஒழுகி ஓடியைால் அவருக்கு ஒருவிைமான ைிருப்ைியுண்ைாகித் ைன்தன மேந்து கூத்ைாடிக்

பகாண்டிருந்ைார். அவருைன் கூடி வாழ்ந்ை மிருகங்களும் பேதவகளும் இது என்ன? என்று மயங்கிப்
பயந்ைன. அப்தபாது நான், ஒரு பிராமணதனப்தபால வடிவபமடுத்து பசன்று, நீ ஏன் இப்படிக் குைிக்கிோய்!
விதசஷமாகத் ைவஞ் பசய்துவிட்தைாம் என்ே இறுமாப்பினால் குைிக்கிோயா ? நான்முகப் பிரமன் முைலான
தைவர்களும் ைவத்ைினாதலதய சிேந்ைிருக்கிோர்கள்! என்று இதுப்தபால பலவாறு கூேியும். அவ்வந்ைணன்
என் பசால்லுக்குச் சிேிதும் பசவி பகாடுக்க வில்தல. அைற்குதமல், நான் அவன் தகதயப் பற்ேி,
அறுபட்டுத் பைாங்கும் அவனது விரதல அகற்ே, அைிலிருந்து பால் ஒழுகிற்று! சிேிதுதநரம் கழித்து
அைிலிருந்து ைிருநீறு (விபூைி) ஒழுகியது! அந்ை அற்புைத்தைக் கண்ை தவைியன், என்தனச் சாஷ்ைாங்கமாகப்
பணிந்து, நீ யார் என்று எனக்கு உணர்த்ை தவண்டும் என்று தவண்டினான்.
உைதன நான் என் சுய வடிவத்தைாடு அவனுக்குக் காட்சியளித்து, அவனுக்குப் பல வரங்கள் பகாடுத்து உன்
ைவத்ைிற்கு நான் மகிழ்ந்தைன். உன் தகயிலிருந்து ஒழுகும் இரத்ைம் நீங்க, விபூைிதய உண்ைாக்கிதனன். நீ
இனிதமல் தமருவில் வசித்துக் கணாைிபத்ைியத்தை அதைவாயாக! என்று வரங்பகாடுத்து வந்தைன்.
பார்வைி! விபூைியிதல எனக்கு விருப்பம் அைிகம். விபூைிதய எனக்குச் சந்ைனம் தபான்ேது. அத்ைதகய
விபூைிதய உைலில் அணிந்து பகாள்பவன், பிரயாதக, புஷ்கரம், உருத்ைிரவாசம், துவாரதக, ஹரித்வாரம்
பிரபாசம் முைலிய இைங்களில் ைீர் த்ைஸ்நானம் பசய்வதைவிைச் சிேப்பான பலதன அதைவான். பிரமன்,
விபூைி ைாரணத்ைினாதலதய பதைப்புத் (சிருஷ்டித்) பைாழிதலச் பசய்கிோன். ைிருமாலும் எப்தபாதும்
விபூைிதயத் ைரித்துக் பகாண்டுைான் என்தன ஸ்மரிக்கிோர். இந்ைிரன், அக்கினி, வருணன், யமன், பன்னிரு
ஆைித்ைர் முைலானவர்கள் விபூைி ைாரணத்ைாதலதய பலர் , ைம் பாவங்கதள ஒருத்துச் சித்ைிகதள

அதைந்ைிருக்கிோர்கள். ைிருநீறு அணிவைினாதலதய உத்ைமமான பிேவிதய அதைந்து தமாக்ஷத்தை
அதைந்ைிருக்கிோர்கள். ைிருநீறு அணிந்ைவர்கள், பிசாசுகள், இராக்ஷசர்கள், யக்ஷர்கள், கிரகங்கள்
முைலாதனாரால் பயப்பை மாட்ைார்கள். அதை அணிதவார், பநற்ேிக் கண்ணும் மரன் மழுவும் பபற்று
என்தனப் தபாலக் தகலாயத்ைில் வசிப்பார்கள். முன்பு பிரமன் விபூைி ைிராசின் ஒரு ைட்டிலும் சுவர்க்கம்
முைலான உலகங்கதளபயல்லாம் இன்பனாரு ைட்டிலும் தவத்து நிறுத்துப் பார்த்து, விபூைிதய சிேந்ைது

என்று மைித்ைான். வாயவியும், வாருணம், ஆைபம், ஆக்தனயம். அவகாஹம் என்ே ஐவதக ஸ்நானங்களில்
இது ஆக்தனய ஸ்நானமாகும். கங்தகக்குச் சமமான ைீர்த்ைமும் தவைத்ைிற்கு ஒத்ை பிரமாணமும்,
மிருத்யுவுக்பகாத்ை ைண்ைகனும் இல்லாைது தபாலதவ விபூைி ஸ்நானத்ைிற்குச் சமமான ைவமில்தல.
அசுத்ைமாக இருந்ைாலும், தநாய்களால் பீடிக்கப்பட்டிருந்ைாலும் பவேி பிடித்ைிருந்ைாலும் விபூைியின்
ஸ்பரிசத்ைாதலதய புனிைமாவான்; பர்ணாைதன உத்தைசித்து இந்ை விபூைிதய உண்ைாக்கிதனன்.

அைனாதலதய இது எனக்கு அைிக விருப்பமுதையைாக ஆயிற்று. எனக்கு உன்னிைமும் சூரியன் சந்ைிரன்
அக்கினியான என் மூன்று விழிகளிைமுள்ள விருப்பத்தை விை, விபூைியிைதம அைிக விருப்பம் உண்டு!
என்ோர் சிவபபருமான்.
30. சுைதலயில் கூத்ைாடும் காரணம்
பார்வைிதைவி சிவபபருமாதன தநாக்கி, சுவாமி! உலகங்கள் அதனத்தும் உருவாக்கும்
அகிலாண்தைஸ்வரரான ைாங்கதள ஆனந்ைமாக மாளிதககளிலும் நந்ைவனங்களிலும் வாசம் பசய்யாமல்
அதகாரமான மயானத்ைில் வசிப்பது ஏன்? அதனக ஆயிரம் பிணங்கதளச் சுடுவைாகவும், எலும்பு, பகாழுப்பு,
இரத்ைம், மாமிசம் முைலியவற்ேினின்று துர்நாற்ேம் வசுவைாகவும்
ீ
பூைம், பிதரைம், தபசாசங்கள்

குடியிருப்பதும், காகம், கழுகு, பருந்து முைலிய பேதவகளும் பசந்நாய் முைலிய மிருகங்களும் வாசம்
பசய்வதும் பிதரை மந்ைிரங்கதள உச்சரிக்கும் இைமாயும் உள்ள மயானத்ைில், நீர் யாதனத் தைாதலயும்
புலித்தைாதலயும் உடுத்ைி பிரம கபாலத்தைதய மாதலயாகப் பூண்டு எப்தபாதும் அட்ைகாசஞ்பசய்து
மூவுலகங்களும் நடுங்கச் சிரித்துக் கூத்ைாடிக்பகாண்டு பித்ைம் பிடித்ைவதரப் தபால வசிப்பது ஏன் ?
தவைங்களுக்கும் எட்ைாை வடிவினரான உமக்கு அந்ைச் சுடுகாட்டில் பிரியம் ஏற்பைக் காரணம் என்ன?
உம்முதைய மயான வாசத்தைக் கருைி, என்மனம் சுழல்கிேது. சர்வ தைவமயமாகவும், சர்வ தைவர்களாலும்
பூஜிக்கத் ைக்கவராயும் மகா தைவராயும் விளங்கும் உமக்கு இது யுத்ைம் இல்லபவன்று நிதனக்கிதேன்.
இது எனக்கு ஆச்சரியமும் துக்கமும் ஊட்டுகிேது. அவ்விஷயம் பசால்லக் கூைாை விஷயமாக பரம
ரகசியமாக இருந்ைாலும் உம் பக்தையும் பிரிதயயுமான எனக்குத் ைாங்கள் உணர்த்ைியருள தவண்டும்!
என்று தகட்கதவ சிவபபருமான் மலர்ந்ை முகத்துைன் உலகமாைாவான பார்வைி தைவிதய தநாக்கிச்
பசால்லித் துவங்கினார்.
உமாதைவிதய! உலகில் உள்ள உயிரினங்களுக்பகல்லாம் பிரளயமானது நான்கு வதகப்பட்டு நிகழ்கிேது.
அதவ நித்ைியம் தநமித்ைிகம், பிராகிருைம் ஆத்ைியந்ைம் என்பனவாம். நித்ைியம் என்பது ைமக்கு அளவிட்ை
காலங்கழிய இருத்ைலாகும். தநமித்ைிகம் சிற்சில காரணங்களால் பலர் குழுமி இருத்ைலாகும். பிராகிருைம்
பிரமகற்பத்ைில் ஒழிைலாகும். ஆத்ைியந்ைம் என்பது இவ்வாறு அழிந்ைழிந்துத் தைான்றும் தைகிகள் யாவும்
முக்ைியதையும்படிச் சர்வ சங்கார காலத்ைில் அண்ைாண்ை பிரமாண்ைங்கதளயும் பிரமாைி தைவர்கதளயும்
ைானவ யக்ஷ கருைாைிகணங்கதளயும் எல்லாவற்தேயும் அழிக்கத்ைக்கைாய் பஞ்சபூைங்களில் ஒன்ோல்
சங்கரித்து, யாவும் அழியும்படி ஒருவனாக நின்று சங்காரகிருத்ைியஞ் பசய்தவன். அப்தபாது நீ

ஒருத்ைிதயயாக என் அருகில் இருப்பைால் அச்சமயத்ைில் நான் நைனஞ் பசய்யவும், நீ என் நைனத்ைிற்கு
ஏற்ப தகத்ைாளம் தபாைவுமாக இருப்தபாம். அவ்வாறு அந்ைப் பபருந்தைவர்களது உைல்கள்
விழுந்துகிைக்கும் மயானம் முழுவதும் சுற்ேி நைனம் பசய்வைால் எனக்குச் சுைதலயாடி என்ேபைாரு
பபயர் வழங்கும். அதுவுமின்ேி ஒரு காலத்ைில் நான் மயானத்ைில் ஆனந்ைமான நைனஞ் பசய்து
பகாண்டிருக்தகயில் பற்பல பூை தவைாளங்கபளல்லாம் ைாளம் தபாட்டுக் பகாண்டும் பாடிக்
பகாண்டுமிருந்ைன. அந்ைச் சமயத்ைில் விஷ்ணு பல தைவர்களுைன் கூடி, அங்கு வந்து என்தனக் கண்டு
மகிழ்ந்து, ஐயதன! இவ்வண்ணம் இங்கு நைனஞ்பசய்வதும், பூைப் பிரதைசப் தபசாசைாகினி சாகினிகள்
பாைவும் ைாளம் தபாைவும் பகாக்கரிக்கவும் கூத்ைாைவும் இருப்பது மிகச்சிேந்ைதுைான். அவ்வாறு

பசய்யாவிட்ைால் இக்கணங்கள் பூவுலகபமங்கும் பரவி பலதரயும் துன்புறுத்தும். அதவ துன்புறுத்ைாைவாறு
உமக்குத் பைாண்டு பசய்வனவாக இருப்பதை உத்ைமமான பசயலாகும் என்று பலவாறு புகழ்ந்து
கூேினார்கள்.
அவர்களில் விஷ்ணு என்தன தநாக்கி, சிவமூர்த்ைிதய! சகல பாவங்கதளயும் ஓடும்படிச் பசய்வைாலும்
எல்தலாதரயும் பயப்படுத்துகிே பூைப் பிதரை தபசாசாைிகதளயும் அழச்பசய்வைாலும் உருத்ைிரன் என்றும்

சங்கரன் என்றும் ஹரன் என்றும், கால ரூபியாக இருந்து உலக காரியங்கதள பயல்லாம் நைத்துவைால்
காலன் என்றும், பிரளய காலத்ைில் சகல தலாகங்கதளயும் வயிற்ேினுள் அைக்கும் வல்லதமயால்
ஸர்வன் என்றும், உற்பத்ைி காலத்ைில் காமபிஜத்தைக் பகாண்தை முக்குணங்கதளயும் தலாகங்கதளயும்
பதைத்ைைால் பவன் என்றும், உக்கிரமான யாகங்களாலும் ைிருப்ைியதைவைால் உக்கிரன் என்றும் பூமி
முழுவைற்கும் உற்பத்ைிக் கர்த்ைாவும் சர்வதைவ பூஜ்யனாயும் மகத்ைிற்கு மகத்ைாயும் விளங்குவைால்

மஹாதைவன் என்றும் விளங்குகிே விமலதர! ஆக்கல், காத்ைல், அழித்ைல் என்பனவற்தே இயற்றுவிக்கும்
ஆற்ேலுதைய மகாதைவதர! நீர் இவ்வண்ணம் மயானத்ைிதலதய எப்பபாழுதும் கூத்ைாடிக் பகாண்டிருக்க
தவண்டும். என்று பலவாறு பிரார்த்ைித்ைார். அவ்விஷ்ணுவும் அவருைன் வந்து தைவர்களும் பசய்ை
தவண்டுதகாளுக்கு இணங்கி, மயானத்தைதய எனக்கு வசிக்கும் இைமாகக் பகாண்தைன்.
தமதல பசான்ன பபயர்களில் எனக்கு விருப்பம் அைிகமாக உண்டு. அப்பபயர்கதளக் பகாண்டு, என்தனப்
பூஜித்ைவர்கள் தைவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டு உயர்பைவிதய அதைவார்கள். இப் பபயர்கதள மனப்பாைம்
பசய்ைவர்கள் உயர் பைவிதய அதைவார்கள். நாதன காலரூபி. நீத ய காளராத்ைிரி என் ரூபத்தை நீத ய
அேிவாய். உன் பசாரூபத்தை நான் அேிதவன். நீ தய நாராயணனாகவும் விளங்குகிோய். ஆதகயால் நீ யும்
நாராயணனும் சமமானவர்கள். நீயு ம் நானும் சமமானவர்கள். யாவும் நாதனயாக விளங்குகிதேன். அதநக
புண்ணிய ஸ்ைலங்கதளவிை எனக்கு மயானத்ைில் விருப்பம் அைிகம். புண்ணியஸ்ைல, புண்ணிய ைீர்த்ை
பயன்கதளபயல்லாம் தமற்கூேிய நாமங்கதள ஸ்மரித்ைவர்களுக்கு நான் ைருதவன். இந்ைச் சரிைத்தைப்
பக்ைிதயாடு வாசித்ைவர்கள், சகல பாவங்களும் நீங்கி இஷ்ை தபாகங்கதள அனுபவிப்பார்கள் என்று
சிவபபருமான் கூேினார், என்று வியாஸமுனிவருக்கு ஸநத்குமாரமுனிவர் எடுத்துதரத்ைார்.
31. அறுபத்பைட்டு ைிருத்ைலங்கள்
வியாஸமுனிவர், ஸநத்குமார முனிவதர தநாக்கி மகாத்மாதவ! சிவபபருமான் அறுபத்பைட்டு ைலங்களில்
தகாயில் பகாண்டிருப்பைாகக் தகள்விப்பட்டிருக்கிதேன். ஆதகயால், அவ்விஷயத்தை விளக்கிக்

கூேதவண்டும் என்று தகட்ைார். ஸநத்குமார முனிவர் கூேத்பைாைங்கினார். முன்பனாரு சமயம்
சிவபபருமான் தகதலமதலயில் ைிருதவாலக்கம் பகாண்டு எழுந்ைருளியிருக்கும்தபாது பிரம்ம தைவர்
அவதரப் பணிந்து சுவாமி! எவ்பவவ்விைங்களில் எவ்பவவ்பபயர்களுைன் வாழ்கிேீர் என்பதைத் பைரிவிக்க
தவண்டும்! என்று தகட்கதவ சிவபபருமான் பின்வருமாறு பசான்னார்.
வாரணாசியில் (காசிமா நகரில்) மஹாதைவனும், பிரயாதகயில் மதகஸ்வரனும் தநமிசவனத்ைில்
தைவதைவனும் கதயயில் பிைா மகனும், குரு÷க்ஷத்ைிரத்ைில் காதலசனும் பிரபாசத்ைில் சசி பூஷதணசனும்,
புஷ்கரத்ைில் கந்தைசனும் விமதலஸ்வரத்ைில் விசுதவசனும், அட்ைகாசத்ைில் மஹா நாதைசனும்,
மருதகாைத்ைில் மதகாற்கதைசனும், சங்குகர்ணத்ைில் மகாதைஜசனும், தகாகர்ணத்ைில் மஹாபதலசனும்,

உருத்ைிர தகாடியில் மஹாதயாகிசனும், ஸ்ைதலசத்ைில் மகாலிங்தகசனும் அவந்ைியில் மஹாகாதளசனும்,
மத்ைிய தைசத்ைில் ஸர்தவசனும், தகைாரத்ைில் ஈசரதனசனும், இமாசலத்ைில் உருத்ைிதரசனும்.
சுவர்ணாக்ஷத்ைில் காக்ஷராஷசனும் விருக்ஷத்ைில் இைபத்துவதஜசனும், தபரவத்ைில் தபரதவசனும்,
பத்ைிரபைத்ைில் பத்ைிதரசனும், கனகதலயில் உக்கிதரசனும் பத்ைிரகர்ணத்ைில் இருைதபசனும்
தைவைாருவனத்ைில் பின்தனசனும் கபிஜங்கலத்ைில் கண்தைசனும், சுரண்ைத்ைில் ஊர்த்வதகதுவும்
மங்களாண்ைத்ைில் கபர்த்ைீசனும் கிருத்ைிவாசத்ைில் வரதைசனும், ஆமிராடிகத்ைில் சூக்குதமசனும்,
காளஞ்சுரத்ைில் நீல கண்தைசனும், மண்ைதலசுரத்ைில் ஸ்ரீகண்தைசனும், சித்தைசத்ைில் ைியானசித்தைசனும்,
உத்ைதரசத்ைில் காயத்ைிரிதயசனும், காஷ்மீ ரத்ைில் விஜதயசனும், சமருதகசத்ைில் ஜதயசனும்,
யமசசியாங்கத்ைில் ைாதணசனும் கரவரகத்ைில்
ீ
சூபிதலசனும், காயாவைாரத்ைில் விலகுடீசனும், தைவிகாவில்
உமாபைியும் ஹரிச்சந்ைீரத்ைில் ஈஸ்வரனும், புரகந்ைிரத்ைில் சங்கரனும், காதலசுவரத்ைில் ஜதைசனும்,

குக்குதைசத்ைில் சவுமிதயஎனும் சந்ைியா÷க்ஷத்ைிரத்ைில் ைாமிதரசனும், எவைிரியில் ைிரிதலாசதனசனும்,
ஜதலசத்ைில் ைிரிசூலியும் ஸ்ரீதசலத்ைில் ைிரிபுராந்ைதகசனும், தலபனத்ைில் பசுபைியும் அங்தகசத்ைில்
ைீப்தைசனும், கங்காசாகர சங்கமத்ைில் அமருதகசனும், அமரகண்ைகத்ைில் ஓங்காதரசனும்,
சப்ைதகாைாவரியில் பீதமசனும் பாைாளத்ைில் ஆைதகசனும், கர்ணிகாரத்ைில் கணாத்ைியக்ஷனும்,
தகலாசத்ைில் ைிரிபுராந்ைதகசனும் ஏமகூைத்ைில் விரூபாக்ஷனும், கந்ைமாைனத்ைில்

பூர்புவஸ்ஸுவஸ்தகசனும், ைீடிசத்ைில் அனதலசனும் த்தலசத்ைில் ஜ்வலலிங்தகசனும், பூதைசத்ைில்
கணத்ைியக்ஷனும் கிராைத்ைில் தகதராதைனும் விந்ைகிரியில் அசுரநாசஞ் பசய்ய வராதகசனும் ,
கங்காஹ்ருைத்ைில் ஹிமஸ்ைாதனசனும் வைவாமுகத்ைில் மானதவசனும், ைீர்த்ைத்ைில் சிதுரஷ்டி
தகாடீசனும் இஷ்ைகா பைத்ைில் விசிஷ்தைசனும், குசுமபுரத்ைில் பிரகாதகசனும், இலங்தகயில் அலதகசனும்
என அறுபத்பைட்டு ைிருநாமங்களுைன் விளங்குகிதேன். இந்ைத் ைிருநாமங்கள் அறுபத்பைட்தையும்
பக்ைியுைன் ஒதர மனைாகப் பாராயணம் பசய்ைவர்கள் பத்து அஸ்வதமையாகம் பசய்ை பயதன
அதைவார்கள் என்று சிவபபருமான் கூேியுள்ளார். இதை உமக்கு உதரத்தைன். அன்ேியும்
அவ்விதேவருதைய மகிதமதய முன்பு சிவபபருமாதன, மந்ைிரகிரியில் நந்ைிதைவருக்குக் கூேிய
விைமாகச் பசால்லுகிதேன், தகளும்.
சிவபபருமான், உலகதனத்ைிலும் அக்கினி தபாலப் பிரகாசித்தும் காற்று தபாலச் சஞ்சரித்தும் உயர்ந்ை
மதலகளில் வசிக்கிோர். அத்ைதகய மதலகள் வலம் வந்ைவர்கள் (பிரைட்சணம் பசய்ைவர்கள்) நூறு
தகாைானம் பசய்ை பயதன அதைவார்கள். பசுக்களிைமும் சந்ைிரனிைமும் சந்தைாஷமும் வருணனிைம்
சீைளத்ைன்தமயும், பூமியில் பரிமளமும் மத்ைியான்னத்ைில் கரகமும், மிருத்யுவுக்கு காலமும்

நவக்கிரகங்கதளயுஞ் சுழற்ேத் துருவனும் தவைங்களில் சந்ைஸ்ஸும் கண் முைலான இந்ைிரியங்களில்
கிரகிக்கும் சக்ைியும் உலகங்களுக்கு விருத்ைியும் யுத்ைத்ைில் பவற்ேியுமாக அவர் விளங்குவார். அவதர
சிருஷ்டி ஸ்ைிைி. ஸம்ஹாரங்களுக்குக் கர்த்ைர். அவதர ைர்மங்கதள நிதல நிறுத்துகிேவர். ைாரகன்
முைலான தைத்ைியர்கதள நாசஞ்பசய்ைவர். எல்லாப் பூைங்களுக்கும் பிேப்பிைம். ஆத்மஸ்வரூபி இைிகாச
புராணங்களின் உட்பபாருள் வடிவம் மலர்மரங்களில் வாசதனயாகவும் மங்தகயரிைம் உருவ
இளதமயாகவும் இரத்ைினங்களில் காந்ைியுமாக விளங்குபவர். சிவபிரான் இல்லாை இைதம இல்தல.
அவ்வாறு அேிந்ைவன், எல்லாத் ைீர்த்ைங்களிலும் நீராடி, உபவாசம் இருந்ை பலதன அதைந்து,
காமக்குதராைாைிகதள ஒழிப்பான். இந்ை மகிதமதய வாசித்ைவர்கள். பிரமசாரியம் அனுஷ்டித்ை பலதன
அதைவார்கள். சிவபபருமாதனத் ைியான தயாகத்ைினால் அேிய தவண்டும். அஸ்வதமைாைி யாகங்கள்
பற்பல பசய்வதைவிை ைியானதயாகம் பசய்வதை சிேந்ைது. ைியானதயாகி ஒருவனுக்கு

அன்னங்பகாடுத்ைால் பலதகாடி தவைியருக்கு அன்னம் அளித்ை பலன் விதளயும். ஆயிரம் கிரகஸ்ைர்கள்
ஆயிரம் வானப்பிரஸ்ைர்கள், நூறுபிரமச்சாரிகள் இவர்கதளவிை பகாடுத்ை அன்னம் யாகத்ைிலிட்ை
அவிசுக்கு ஒப்பாகும். ைியான தயாகிதயக் தகாபிக்கச் பசய்கிேவன் நாசமாவான் தயாகிதய
மகிழ்வித்ைவனின் குலம்பபருகி வளரும்! என்று ஸனத்குமாரமுனிவர் கூேினார்.
32. பிரணவ உச்சாரண பலன்
ஸனத்குமார முனிவர், வியாச முனிவதர தநாக்கி பைாைர்ந்து கூேலானார் : வியாசதர! நான்
நந்ைிதைவரிைம் தகள்விப்பட்ை விைமாகச் பசால்லுகிதேன். உருத்ைிரமூர்த்ைியின் வலதுபுேத்ைில்

பிரமதைவரும் இைப்புேத்ைில் விஷ்ணுமூர்த்ைியும் விளங்குவர். இவர்கள் மூவரும் ஒதர சுரூபம்
உள்ளவர்கள், பரமசிவத்தை காதல தவதளயில் பிரமனாகவும் பகலில் விஷ்ணுவாகவும் மாதலயில்
உருத்ைிரனாகவும் ைியானிக்க தவண்டும். ஒரு மூர்த்ைிதய முத்பைாழில் காரணமாக மும்மூர்த்ைிகளாக
நின்று நைத்துவர். அகாரம் விஷ்ணுவும், உகாரம் பிரமனும், மகாரம் உருத்ைிரனும் ஆவார் என்று ைியான
தயாகிகள் அேிய தவண்டும். அகாரத்தை இையத்ைில் இருத்ைி உகாரத்துைன் கூட்டி, மிருதுவாக
மகாரத்தையும் தசர்த்து, பிந்துநாைங்கதளப் பபாருத்ை பிரணவமாகின்ேது. ஏகாக்ஷரம் பிஹ்மா என்று
சுருைிகள் கூறும். அதை உணர்ந்ைவனுக்கு பிேவிகள் இல்லாமல் ஒழியும், ஓங்கார ஸ்வரூபத்தை
அேிந்ைவன் மும்மூர்த்ைிகதள அேிந்ைவன், மாதயயின் சிரசிலிருந்து உண்ைான ஓங்காரத்தைதய அப்யசிக்க
தவண்டும். அப்படி அப்யசித்ைவனுக்கு மதனாைிைம் உண்ைாகும். அங்குஷ்ை மாத்ைிதரயாகவுள்ள

சிவபபருமாதன இையத்ைில் ைியானித்து புருவமத்ைியில் சாங்கியதயாக முதேப்படி சந்ைிரசமான காந்ைியும்
அழிவின்தமயும் அவ்வயயமும் சூஷ்மமும் அநாைியுமாக விளங்கும் தைஜதஸத் ைரிசிக்க தவண்டும். ஓம்
என பிரணவத்தை உச்சரிக்காமல் மனைினாதலதய ைியானிக்க தவண்டும். அதர மாத்ைிதர. ஒரு மாத்ைிதர,
இரு மாத்ைிதர, மும்மாத்ைிதர காலங்களாக விருத்ைி பசய்து, அதை ைியானிக்க தவண்டும். ைிரிமாத்ைிரா
காலமாகத் ைியானிக்க உணர்ந்ைவன் ைத்துவத்தை அேிந்ைவனாவான்.

அதை உச்சரிக்கும்தபாது, மனம் விஷய வாைதனகளில் பசல்லாைபடி அைங்கிப் பிராணாயாமத்ைினின்று
மானசீகமாக உச்சரிக்க தவண்டும். அவ்வாறு ஒரு நிமிஷதமனும் பசய்வதை தயாகமாகும். அவ்வாறு
தயாகஞ் பசய்பவன், ஐந்து அவயவங்களைக்கிய ஆதமதயப் தபாலும் காற்ேில்லாை இைத்ைில் எரியும்
ைீப த்தைப் தபாலும் மகிழ்ச்சியாக விளங்குவான். தைலைாதர பயாழுகும்தபாது, பின்னம் இல்லாது
ஒழுகுவது தபாலவும், நித்ைிதர பசய்யும்தபாது, சுவாசம் விடுவதும் பைரியாைது தபாலவும்; இதைவிைாது

தயாகத்ைிதலதய லயமுற்று இருக்க தவண்டும். அதசவற்று இருந்து பிராணாயாமஞ் பசய்பவனுக்கு மனம்
நிதலத்து நிற்கும். மனம் நிதலப்படுவைால் வஸ்து பிரைிபலிக்கும். அதுதவ அக்ஷர ஸ்வரூபி. அதுதவ
பிரமவிஷ்ணு ருத்ைிராைிக்யம் என்று அேிக என்று நந்ைிதைவர் எனக்குக் கூே; அவதர நான் ைழுவிப்
பலமுதே பிரைட்சிதண நமஸ்காரங்கதளச் பசய்து ஆனந்ைமயமாக விளங்கிதனன் என்று ஸனத்குமார
முனிவர் பசான்னார்.
33. பிராணாயாம விைிமுதே
நற்குணச் பசல்வதர! ைியான தயாக கருமத்தை விவரமாகக் தகட்க விரும்புகிதேன் என்று வியாசர்

தவண்டினார். ஸனத்குமார முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். வியாசதர! முன்னாளில் நந்ைிதைவருக்குச்
சிவபபருமான் கூேிய வண்ணம் நான் உமக்கு பசால்கிதேன். பிராணாயாமம் ைியானம், பிரத்ைியாகாரம்,
ைாரதண, தயாகம் என ஐந்து விைமாகச் பசால்லப்படுகின்ேன. பிராணாயாமம் என்பது, பிராணவாயுக்கதள
இழுத்து ஓரிைத்ைில் நிறுத்துவைாகும். அது உத்ைமம், மத்ைிமம், அைமம் என்று மூன்று வதகயாகும்.
அம்மூன்ேினுள்ளும் மந்ைா மத்ைிம உத்ைமம் என மும்மூவதகயாகும். அவற்றுள் பிராணாைி வாயுக்கதளப்
பன்னிரண்டு மாத்ைிராகாலம் நிதராைம் பசய்கிேபைன்றும் அைற்கு உத்காைம் என்றும் அதுதவ மந்ைம்
என்றும் தயாக சாஸ்ைிரங்களில் பசால்லப்பட்டிருக்கிேது. இைில் மத்ைிமம் இருபத்து நான்கு
மாத்ைிராகாலம், பிராணன் முைலிய வாயுகதள ஓரிைத்ைில் நிறுத்ைதவண்டும். முப்பத்ைாறு மாத்ைிராகாலம்
பிராணன் முைலிய வாயுக்கதள நிறுத்துைல் ைிருருக்காைம் என்றும், உத்ைமப் பிராணாயாமம் என்றும்
கூேப்படும். இவ்விைமான பிராணாயாமங்கதள அதநக முதே பசய்வது தயாகங்களின் தபைமாகச்

பசால்லப்படும். இதைச் சிேிது காலம் பயின்று பழகிக் பகாண்டு வரதவண்டும். இந்ை விஷயத்ைில்
எவனுக்கு அைிகமான பழக்கம் இருக்கிேதைா அவனுக்குச் சிங்கங்கள், யாதனகள், புலிகள், மான்கள்,
பேதவகள், முைதலகள் முைலிய ஜந்துக்கள் அைங்கி வசியமாகும்! இவ்வாறு சகல ஜந்துக்கதளயும்
சுவாைினப்படுத்ைிக் பகாள்வதை வசித்துவம் என்று பசால்லுவார்கள். இவ்விைமான பிராணாயாமத்தை
ஒருமுதே பசய்ைாலும் பிேவிபயடுத்ைது முைல் பசய்ை பாவங்கள் அதனத்தும் பைாதலயும்.
அக்கினிஷ்தைாமம் முைலிய யாகங்களினாலும் கங்காைி புண்ணிய ைீர் த்ை ஸ்நானங்களாலும் ஏகாைசி
விரைங்களாலும், ைதபா நியமங்களாலும், ஸர்வ ைானங்களாலுங்கூை இந்ைப் பிராணாயாமங்கதள
அனுஷ்டித்ைவர்கள் அதையும் பலதன அதையமுடியாது. பிராணாயாமத்ைினால் பாவங்கதள ஒழித்து
ைாரதணயினால் மனதை நிறுத்ைி பிரத்ைியாகாரத்ைினால் இந்ைிரியங்கதள அைக்கி ; ைியானத்ைினால்

எப்தபாதும் அழிவில்லாைைாய். நாசமற்ேைாய் பரிபூரணமாய், தைதஜாமயமாய் விளங்கும் பரப்பிரம்மத்தை
தைலைாதரதயப் தபால அவச்சின்னமாகத் ைியானிப்பது தயாகம் என்று , பசால்லுவார்கள். இவ்விைமாய்
தயாகம் பசய்வைற்குப் பலவதக ஆசனங்கள் இருக்கின்ேன.
அவற்றுள் ஸ்வஸ்ைிகம், பத்மாசனம், பத்ைிராசனம், வராசனம்
ீ
முைலியனவாகும். இரண்டு
முழங்கால்கதளயும் சமமாகச் பசய்து, இரண்டு பாைங்கதளயும் பைாதைக்குக் கீ ழாகச் பசய்து, தநராக
உட்கார்ந்து மனது விஷயங்களில் நுதழயாமல் நிறுத்ைித் ைியானிப்பவன் பாவங்கதள ஒழிப்பான்.
பத்ைிராசனமிட்டு தயாகத்தை அப்யசிப்பவன் விஷதராகத்தை ஒழிப்பான். இவ்விைமான ஆசனதபைங்கதள
முதேப்படி அேிந்து இந்ைிரியங்கதள விஷயங்களில் பசல்லபவாட்ைாமல் நிறுத்ைிக் கவதலப்தபால

அதசயாமல், நின்று ைதமா குணத்தை ரதஜாகுணத்ைால் மதேத்து ரதஜாகுணத்தைச் சத்வ குணத்ைால்
மதேத்து நாதவக் கூை அதசக்காமல் நிர்ச்சலமாய் முன்கூேிய பிராணாயாமங்கதளச் பசய்வைாகிய
பசயதல, நான்காவைான தமாக்ஷ புருஷார்த்ைத்ைிற்குச் சாைகமாகும். இந்ைிரியங்கதள விஷயங்களில்
பிரதவசிக்காமல் ைடுத்ைல் பிரத்ைியாகாரமாம். பன்னிரண்டு பிராணாயாமங்கள் கூடிய காலம் ைாரதண
அந்ைத் ைாரதணதயதய சிேிது சிேிைாக உயர்த்ைிப் பழகியவன் தவைவித்ைாகிப் பரமாத்மாதவத் ைரிசித்து
பிேவிதய ஒழிப்பான். இவ்விைமாகத் ைாரதணதயச் சிேப்பாகப் பழகிய பிேகு அதை பமல்ல விடுைதல

பிரத்ைியாகாரமாம். பிராண வாயுதவத் ைரித்ைலினால் பிராணாயாமம் என்றும் அந்ை வாயுதவ ஓர்
இைத்ைில் ைரித்ைலால் ைாரதணபயன்றும், விஷயங்கதள நிக்கிரகித்ைல் பிரத்ைியாகாரம் என்று
பசால்லப்படும். இம்மூன்றும் தசர்ந்ைவிைத்ைில், தயாக சித்ைியுண்ைாகும். அந்ை தயாகசித்ைியால்,
ஆத்மாதவச் சகலத்ைில் சந்ைிரதனப் தபாலப் பார்ப்பான் அப்படிப் பார்த்ைால் தமாக்ஷம் உண்ைாகும். இந்ைத்
ைத்துவ லக்ஷணங்கதள உத்ைமனுக்தக உபதைசிக்க தவண்டும்.
34. ைாரதண
முன்பு ஒரு காலத்ைில் ைிருக்தகதலமதலயில் சுயம்புவான சிவபபருமான் எழுந்ைருளியிருக்கும் தபாது,
சிவபக்ைர்களில் முைல்வராகக் கருைைக்க துர்வாச முனிவர் அவர் முன்பு நின்று தககூப்பி, பகவாதன!
உலகத்ைில் பாவஞ்பசய்ை நான்கு வருணத்ைவர்கள், இதேச்சியுண்பவர்கள், மிதலச்சர்கள், சண்ைாளர்கள்,
பசுபட்சிகதள இம்சிக்கிேவர்கள், பசய் நன்ேி மேந்ைவர்கள் காம விருப்பம் மேவாைவர்கள், தவை நிந்தை
பசய்ைவர்கள் கன்னியதரக் பகடுத்ைவர்கள், நபும்சர்கள், ைாய் ைந்தையதர நிந்ைித்ைவர்கள், அேபநேி
அரசதனக் பகான்ேவர்கள், பிேர் பபாருதள அபகரித்ைவர்கள், க்ஷத்ைிரியனாகப் பிேந்து முதுகுகாட்டி
ஓடியவர்கள் முைலிய பாவிகள், அப்பாவங்களிலிருந்தும் எவ்வாறு விடுபடுவார்கள் என்பதைப் பற்ேி

அடிதயனுக்கு நன்கு விளங்குமாறு ைிருவாய் மலர்ந்ைருள தவண்டும் என்று தகட்டு தககட்டி நின்ோர். சிவ
பபருமான் பசால்லத் துவங்கினார்.
துர்வாச முனிவதன! எத்ைதகய மகா பாவியானாலும் என்தனப் பக்ைிதயாடு ைியானஞ் பசய்ைால்,
பாம்பானது தைாதலயுரித்து விளங்குவது தபால, அந்ைப் பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவான். என்தன
உள்ளத்துள் பபாருந்ைத் ைரித்ைதல, ைாரதண என்ே தயாகமாம். அைனாதலதய சந்நியாசத்துவம் சித்ைிக்கும்.
ைியானமில்லாை சந்நியாசத்துவம் பயனில்தல. ஆதகயால் என்தனத் ைரிசிப்பைிலும் என்தனத்
ைியானிப்பைிலுதம மனவாக்குக் காயங்கதளச் பசலுத்ைியவன், தமாட்சத்தை அதைவான் அல்லது இந்ைிரன்,
சந்ைிரன், குதபரன், விஷ்ணு, பிரமன் முைலிய தைவர் உலகங்கதள அதைந்து கிரமமாக
தமாட்சத்தையதைவான்.

35. பாஹ்யாந்ைர தயாகங்கள்
துர்வாஸ முனிவர், சிவபபருமாதன தநாக்கி, சிவபபருமாதன! ைியானஞ்பசய்யும் கிரமம் எப்படி என்பதை
விளங்கக் கூே தவண்டும்! என்று தகட்கதவ சிவபபருமான் பசால்லலானார். துர்வாச முனிவதர! என்தனத்
ைியானிக்க விருப்பமுதையவன், நல்ல குருதவத்தைடி, அவதரப் பணிந்து அவரிைம் மந்ைிர உபதைசம்
பபற்று, அந்ை ஓங்கார மந்ைிரத்தைத் ைியானம் பசய்ய தவண்டும். அவ்தவாங்காரத்தை மண்ைலக் கிரமமாக
என்தன அர்ச்சித்துத் ைன் இையத்ைாமதரயில் ஆவாகனஞ் பசய்து, பிராணாைிவாயுக்கதள அைக்கித்
ைியானிக்க தவண்டும். அவ்வாறு பசய்ைவதன தயாகவித்ைாவான்: தயாகாப்பியாசஞ் பசய்வைில்

தகாமண்ைலம், பத்மமண்ைலம், சுவஸ்ைிகமண்ைலம், ருத்ைிரபீைம், வஜ்ஜிரகண்ைம், வஜ்தரான்பைம் என்று
பலவதக தயாகநூல்கள் கூறுகின்ேன. அம்முதேகளில் ஒன்தேத் பைரிந்து பகாண்டு அதைப்
பழகதவண்டும். அப்படி தயாகஞ்பசய்ைவன் ஆகாரத்தை ஒழித்தும், தகாபத்தை அைக்கியும் ஏகாந்ைமான
இைத்ைில் சாத்ைிரப்படித் ைியானஞ் பசய்ய தவண்டும். இவ்வாறு ஒதர மனைாக ைியானித்ைால், உலக
உற்பத்ைி நாசங்கதளயும் சீ தைாஷ்ண துக்கங்கதளயும் இத்ைதகயது என்று உணர்ந்து யாவும்
ஈஸ்வரனிைத்ைிலிருந்தை தைான்றுகின்ேன என்கிே ஞானத்தை அதைவான். இந்ை உைல் அநித்யம் என்றும்
ஏழுவதக ைாதுகள், நாடிகள், நவத்துவாரங்கள், மலமூத்ைிரங்கள், துர்க்கந்ைஜலங்கள், வியாைிகள், தசாகம்,
அகங்காரம் முைலியவற்றுைன் கூடியபைன்று உணர்ந்து யாவும் நான் என்று உணர்ந்ைவன் தயாகியாவான்.
இந்ை தயாக மார்க்கம், பாஹ்யம், ஆப்பியந்ைம் என்று இருவதகப்படும். இைில் இதுவதர கூேியதவ
ஆப்பியந்ைிரதயாகமாகும். அபிமுக்ைமாகிய காசித்ைலம் ஈஸ்வர வாசம் என்றும் அங்குள்ளவர்கள்
உருத்ைிரகணங்கள் என்றும் பைரிந்து, அங்கு பசன்று வாழ்ந்து உயிர் நீ த்ைல் பாஹ்யதயாகம் எனப்படும்.
தைாத்ைிரம் பைாக்கு, லட்சு, சிங்குதவ ஆக்கிராணம், பிருைிவி, அப்பு, தையு, வாயு, ஆகாயம், மனம், புத்ைி,
சித்ைம், அகங்காரம் இவற்ேின் ைன்தமகதள அேிந்து, மனதைச் சுவாைீ னப்படுத்ைி தயாகாப்பியாசஞ்
பசய்வதை உத்ைமம். அது பல பிேவிகளில் சாத்ைியப்படுமாதகயால், பாஹ்ய தயாகத்தைச் பசய்து:

அப்யாசித்து; உயிர்நீத்ைால் அந்ைர்தயாகம் விதரவில் சித்ைியாகும் என்று சிவபபருமான் துர்வாச
முனிவருக்குச் பசான்னார்.
36. இைய தசாம மண்ைலம்
சிவபபருமாதன தநாக்கித் துர்வாசமுனிவர் சுவாமி! சர்வதைவநாயகதர! தசாம மண்ைலமத்ைியில்
ஈஸ்வரதனத் ைியானிக்க தவண்டும் என்று ைாங்கள் கூேியதை விவரமாக விளக்கியருள தவண்டும் என்று
தகட்கதவ சிவபபருமான் பசால்லத் துவங்கினார்.
பிராணன்; அபானன்; சமானன்; உைானன்; வியானன்; நாகன்; கர்மன்; கிருகரன்; தைவைத்ைன் ைனஞ்சயன் என்று
பத்து வாயுக்கள் உள்ளன. அவற்ேில், இையத்ைில் பிராணனும், உச்சர்க ஸ்ைலத்ைில் அபானனும்
கந்ைரசக்குமிச்சந்ைில் சமானனும் நாபியில் உைானனும்; உைல் முழுவைிலும் வியானனும் வாக்குத்
துவாரத்ைில் நாகனும்; உதராமம் புளகித்து இதமப்பைில் கர்மனும் தும்மல் சினம்; பவம்தமகளில்
கிருகரனும்; ஓட்ைம்; இதளப்பு, வியர்ப்புகளில் தைவைத்ைனும், உயிர் நீங்கினும் தபாகாமல் உைதல

வங்கச்பசய்து
ீ
ைதலதயக் கிழித்துச் பசல்வது ைனஞ்சயனுமாகும். உைதல முழுவதும் வியாபித்ைிருக்கிே
பத்துவாயுக்கதள அவ்வாறு சஞ்சரிக்கபவாட்ைாமல்; தயாக சாைகத்ைில் நிறுத்தும்வதரயில்
ைன்னுள்தளயுள்ள சந்ைிரமண்ைலம் விளங்கமாட்ைாது. நாபியின் மத்ைியில் அதனக
ஜ்வாலாமாலிதககதளாடும் தகாடி சூரியப் பிரகாசமாகவும் அைிக அழகாகவும் விளங்கும். சந்ைிரமண்ைல
மத்ைியில் எலும்பு; நரம்பு மாமிசம் துக்கம் முைலியன இல்லாமல்; சூரியதைஜசுக்குச் சமமான தைஜதசாடும்
விளங்கும் அவதர ஈஸ்வரன்; பவன்; பரமாத்மர்; சுத்ை ஸ்படிக நிேமுதையவன். கண்ணால்
காணமுடியாைவன்; உலகதனத்தும் அவரிைத்ைிதலதய வியாபித்ைிருக்கிேது. விதளயாட்ைாகப் பிரபஞ்ச
சிருஷ்டிதயச் பசய்பவர் அவதர! உலகபமங்கும் அவதர வியாபித்ைிருக்கிோர். ஒவ்பவாரு பபாருதளயும்
பயிற்சினாதலதய அேிய தவண்டியிருப்பைால்; ைன் உள்தள உள்ள பபாருதளக் காண்பைற்கு பநடுநாள்
முயற்சி பசய்ய தவண்டும். தயாக சாைனத்ைினாதலதய வஸ்துதவ உணர முடியும். பிராணாைி
வாயுக்களுக்கு ஆைாரமாக எழுபத்ைீராயிரம் நாடிகள்; தைகம் எங்கும் பபாருந்ைியுள்ளன. இந்ை
நாடிக்கிரமத்தை அேிந்து, நாபி மத்ைியில் தசாமமண்ைலத்ைில் குற்ேமற்ே ஸ்படிகமயமாயும்
சாஸ்வைமாயும் நிரஞ்சனமாயும் நிர்க்குணமாயும் அக்ஷயமாயும் விளங்கும் பரமாத்மாதவப் பார்க்க
தவண்டும். இத்ைதகய ைானதயாகத்தைச் பசய்து பரமாத்மாதவத் ைரிசிக்கச் சக்ைியற்ேவனாயினும்
என்தன ைீர்த்ை ஸ்வரூபி நீத ய! ைாைா நீ தய விைாைா நீ தய! பிரசித்ைமானவன் நீ தய! ஞாதுரு ஞான
தஞயங்களும் நீ தய! சிருஷ்டிகர்த்ைா நீ தய! காப்பவன் நீத ய! சங்கரிப்பவன் நீ தய! ைர்மம் அக்கினி, ஆைித்ைன்
முைலியன யாவும் நீத ய! என்று இதுதபாலத் ைியானஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைாலும் ஞானமதைந்து, என்தனச்
தசாமமண்ைல மத்ைியில் ைரிசிக்க அருகனாவான்.
37. ஷைங்க விைி
துர்வாச முனிவர், சிவபபருமாதன தநாக்கி, பிதேசூடிய பபம்மாதன! ஷைங்கவிைிதயயும் எனக்கு
உபதைசஞ் பசய்ய தவண்டும்! என்று தகட்கதவ சிவபபருமான் பின்வருமாறு பசான்னார்.
அஹிம்தச, சத்ைியவசனம், தசாரத்ைனமின்தம, எண்ணமின்தம, பிரமசரியம், இந்ைிரிய நிக்கிரகம்
தகாபமின்தம, குரு பணிவிதை, சவுசம் சந்தைாஷம் முைலியன தயாகத்ைிற்குச் சாைனங்களாகும்.
இவ்வதகயான நியமங்களுைன், ஓங்கார ஸ்வரூபியாக என்தனத் ைியானிப்பவன் எல்லாவற்தேயும்
பார்க்க வல்லவனாகிோன். பரம்பபாருள் என்பது ஞானத்ைால் அேியத்ைக்கதும் நிரஞ்சனமானதுமாகும்.

அதுதவ சாந்ைம், புருஷம், சூஷ்மம். சாஸ்வைம் பார்க்கத்ைக்கது அதை அேிந்ைவதன சிவஸ்வரூபி, புத்ைி,
மனம், அகங்காரமும், அவ்யக்ைம் முக்குணாத்துமகமாகிய சிவமும் தைகத்ைிதலதய விளங்குபமனினும்
ரஜஸ், ைமஸ், முைலியவற்ோல் மதேக்கப்பட்ை பபாழுது சிேிது பிரகாசமில்லாைிருக்கும். ஸத்துவகுணம்
உண்ைாகும் தபாது விளங்கும். அப்தபாது ைான் நான்காவது புருஷார்த்ைமாகிய தமாட்சத்ைிற்கு
உரியவனாகிோன். அந்ை வஸ்துதவயேிய உற்பத்ைிலயங்கதளயும் மானவமானங்கதளயும் சீ ைஉஷ்ண
சுகதுக்கங்கதளயும் அேியதவண்டும். அவதன, அவ்வயனாயும் ஈஸானனாயுமுள்ள பராத்பர வஸ்துதவ

அேியவல்லவனாவான். அது இயலவில்தலபயனில் ÷க்ஷத்ைிர மான காசியில் ஓங்காதரஸ்வர
ஆலயத்ைிற்குச் பசன்று ைவஞ் பசய்ைால், அவ்விதேவனுதைய ைிருவருளால் சித்ை சுத்ைி ஏற்பட்டு,
ைத்துவங்களின் இலக்கணங்கதளயேிந்து எதைப் பார்த்ைால் துக்கப்பைமாட்ைார்கதளா , எதை அதைந்ைால்
பிேவி இல்தலதயா எது அேியாைதைா, நிரஞ்சனமானதைா, நதரைிதர மூப்புகள் அற்ேதைா, எதையைிகள்
எல்தலாரும் சிந்ைிக்கிோர்கதளா அந்ைப் பரம்பபாருள் அேிய வல்லவர்களாகிோர்கள். அந்ைத் தைவதன
மத்தஸாைரி என்னும் ைைத்ைருகில் வாழ்கிோர். ஓங்காதரசனாகவுள்ள அந்ைப் பகவானுதைய

பிரசாைத்ைினால் நிஷ்கல்மஷத்தை அதைந்து தமாட்ச சாம்ராஜ்யத்தை அதைவான். சரீரதம பிரமமயம் என
எப்பபாழுது ஒருவன் அேிகிோதனா அவன் எப்பபாழுதும் எல்லாக் கர்மங்களிலிரு ந்தும் பிேவித்
துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிோன். ஆதகயால் ஓங்காரதம பரப்பிரம்மம். அந்ை ஓங்காரத்தை அகார
உகார மகார நாைபிந்துக்களாகிய பஞ்ச மாத்ைிராத்துமாகச் பசால்லப்படும் அைில் அகாரம் தவத்யுைா ,
உகாரம் அக்ஷரகாமினி மகாரம் நிமிஷம், நாைம் பிபீடி தை பிந்து பிரமம் என்ே தயாக நூல்கள் கூறுகின்ேன.
இவற்தே அேிந்ைவன் சரீரதுக்கங்கதள நீங்குவான். அகார உகார மகாரங்கதளாடு நாைபிந்துக்கதளச்
தசர்த்து வாயால் உச்சரிக்காமல், மானசீகமாகத் ைியானித்ைால் விஞ்ஞானம் என்பது உண்ைாகி, நைிதபாலப்
பபருகும். அவ்வாறு அவிச்சின்னமாக ைியானிக்க தவண்டும். அப்பபாழுது மனதை விஷயங்களிற் பசல்ல
விைாமல், அம்தபத் ைீயூ ட்டுகிேவன் பநருப்தபப் பாராமல், குேிதயப் பார்ப்பது தபால

வஸ்துவினிைத்ைிதலதய பசலுத்ை தவண்டும். அப்படி மனதை ஒதர வழியாகச் பசலுத்ைியவன் அந்ை
வஸ்துதவ அதைவான்.
38. தைகம் - பைய்வ மயம்
துர்வாச முனிவதன! தைகமானது சர்வதைவ மயமானது. ஒவ்தவார் உறுப்புகளிலும் பல தைவர்கள்
வசிக்கிோர்கள். அதை உனக்குச் பசால்லுகிதேன். பாைத்ைில் விஷ்ணுவும் முழங்காலின் கீ ழ் ஸப்ை
மருத்துக்களும், முழங்காலில் அசுவினி தைவர்களும், குய்யத்ைில் மித்ராவருணமும் குேியில் பிரஜாபைியும்
இதையில் குதபரனும் வயிற்ேில் பல நைிகளும் சமுத்ைிரங்களும் இையத்ைில் சாவித்ைிரியும், மார்பில்

சந்ைிரனும் தககளில் இந்ைிரனும், தைாளில் மின்னல்களும், நகத்ைில் பகாடிகளும், தகசத்ைில் மரங்களும்,
தராக கூபத்ைில் ைர்மங்களும், சிரசில் ஆைித்ைனும், சந்ைிகளில் சப்ை ரிஷிகளும் கண்களில் சூரியனும்,
காதுகளில் ைிக்குகளும், புருவத்ைில் மதலகளும், பநற்ேியில் அஷ்ைவசுக்களும், கீ ழ் உைட்டில் யமனும்,
தமல் உைட்டில் பிரமனும், முதுகில் இரவும், பக்கங்களில் தைவர்களும், கண்ைத்ைில் பிராணாைி வாயுக்களும்
பத்ைியில் அங்காரமும், உருத்ைிரனுமாக இவ்விைமாக சர்வதைவ மயமாகும். இதை இவ்வதகயாக
அேிந்ைவன் உத்ைமமான கைிதய அதைவான் என்று சிவபபருமான் கூேினார். துர்வாசர் சுவாமி! பிராண
ஆகுைி பசய்வைால் எந்ைத் தைவர்கள் எவ்பவவ்வதகயில் ைிருப்ைி அதைகிோர்கள் என்பதைச் பசால்ல
தவண்டும்! என்று தகட்கதவ சிவபபருமான் பின்வருமாறு பசான்னார்.
துர்வாச முனிவதன! பிராணன், அபானன், சமானன் உைானன், வியானன் என்ே ஐந்து வாயுக்கள் உைலில்
விளங்கும். இவ்வாயுக்களில் பிராணதன உத்தைசித்து அன்னத்ைினால் ஆத்மாவில் ஆகுைி பசய்ைால்
சாவித்ைிரியும் நான்கு தவைங்களும் ஷைங்கங்களும் பைக்கிரமங்களும் ஓஷைிகளும் மரங்களும் , சந்ைிரனும்,
சூரியனும், ஸப்ை மருத்துக்களும் ைிருப்ைி அதைகிோர்கள். இரண்ைாவைாகிய ஆபானதன உத்தைசித்து,
அன்னத்ைினால் ஆகுைி பசய்ைால் நாகங்கள், சமுத்ைிரங்கள், புண்ணிய நைிகள், ரிஷிகள், பிதுர்க்கள், தைவர்கள்,
இந்ைிரன் முைலாதனார் ைிருப்ைி அதைகிோர்கள். சமானதன உத்தைசித்து, அன்னத்ைினால் ஆகுைி பசய்ைால்,
அச்வினிதைவர்கள்; மருத்துக்கள் விஷ்ணு; வருணன்; யமன்; பிரஜாபைி; குதபரன்; சர்வயக்ஷகணங்கள்;
சித்ைவித்ைியாைரர்கள் ைிருப்ைியதைகிோர்கள். உைானதன உத்தைசித்து: அன்னத்தைக் பகாண்டு ஆத்மாவில்
ஆகுைி பசய்ைால்; பவனும் நந்ைியும் கதணசவரரும் உதமயும் பிரமனும்; மனமும் பிராணன்களும்
ைிருப்ைியதைவார்கள். வியானதன உத்தைசித்து; அன்னத்ைினால் ஆத்மாவில் ஆகுைி பசய்ைால்

நட்சத்ைிரங்கள் ரிஷிகள்; சப்ை ைீ பங்கள்; பூமி ஏழு உலகங்கள்; பிரம்மாண்ைங்கள் உகர்; இராக்ஷசர்; பிராணிகள்
முைலியன ைிருப்ைி அதைகின்ேன. இவ்விைமாக ஆகுைிக்கிரமத்தை அேிந்து பூஜித்ைவன் ைீயவனின்
அன்னத்தைப் புசித்ைாலும் அப்பாவத்ைினின்றும் விடுபடுகிோன். பிரம்ம; க்ஷத்ைிரிய; தவசியர்கள்
தவைாஹதமைம் புருஷம மஹாந்ைம் ஆைித்யவர்ணம் ைமஸ! பரஸ்நாத் என்று சுருைிப் பபாருதள
உணரதவண்டும். ஆத்மாவில் தஹாமஞ் பசய்பவன், அப்புருஷதன அேிவான். அப்புருஷதன அேிய தவறு

வழிதய கிதையாது. நம்முதைய உைலிதலதய உண்தமப் பபாருள் விளங்கும் என்பதை உணர்ந்ைவன்,
ஆலாகலநஞ்தச அருந்ைினாலும் மரணமதைய மாட்ைான். இதை எந்ை வருணத்ைவராயினும் வாசித்துக்
தகட்பாராயின் தமாக்ஷத்துக்கு அருகராவார்கள்! என்று சிவபபருமான், துர்வாச முனிவருக்குச் பசான்னார்
என்று ஸனத்குமார முனிவர் கூேினார்.
39. பிரம நாடி
ஸநத்குமார முனிவதர வியாஸர் வணங்கி, மகாத்மாதவ! சாங்கிய தயாகத்ைில் வல்லவதர! ைாங்கள் தயாக
நாடி என்று கூேிய விஷயத்தைப் பற்ேி அடிதயனுக்கு விளக்கமாகச் பசால்ல தவண்டும். அது மனிை
உைலில் எங்கு இருக்கிேது? எவ்வதகயாக இருக்கிேது? அதைத் பைரிந்து பகாண்டு ைியானிப்பது எப்படி?
என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸனத்குமார முனிவர் சிவ சக்ைியதரத் ைியானித்துச் பசால்லத் துவங்கினார்.
வியாசதர! இந்ை விஷயம் ஹரி, ஹர, ஹிரண்ய கர்ப்பர்களால் பசால்லத் ைக்கதையல்லாமல் என்னால்
பசால்ல முடியாைது. அந்ை தயாக நாடிதய அேிந்ைவர்கதள தூய்தமயான ஞானியராவார்கள்.
விஸ்வமூர்த்ைியான சிவபபருமான் தைகத்தைச் சார்ந்து பாலில் பநய் இருப்பதுதபால கண்ணிற்குப்

புலப்பைாமல் விதளயாடுகிோர். அவருதைய கிரணங்கள் எவ்வளவு என்று கணக்கிை முடியாைதவ அதவ
சூரிய கிரணங்கதளப் தபால் ஜகத்தையும் தைகத்தையும் சார்ந்து வியாபித்துள்ளன. இையத்ைிதலதய எல்லா
நாடிகளும் இருப்பதவ. அைில் பூர்வபாகத்ைில் உள்ள நாடிகள் பவண்தமயாகவும் ைட்சிணபாகத்ைிலுள்ளதவ
கறுப்பும் பிங்கலமுமாகவும் கீ ழ்ப்பாகத்து நாடிகள், மஞ்சளும் - கறுப்பும் பிங்கலமும்
கலந்துள்ளதவயாகவும், தமலுள்ள நாடிகள் கறுப்பாகவும் இருக்கின்ேன. பத்து வாயுக்களும் இையத்தை
சார்ந்ைிருக்கின்ேன. இையதம அவற்ேின் பிேப்பிைம் சிலசாங்கிய தயாகிகள், நூற்ேிதயாரு நாடிகள் உள்ளன
என்றும் அவற்தே ஆஸ்ரயிக்க தவண்டும் என்றும் பசால்லுவார்கள். அவற்தே விடுத்து பிரம நாடிதயதய
ஆஸ்ரயிக்க தவண்டும்.
சூரியன் தமதல இருந்ைபடி உலகத்தைப் பிரகாசிக்கச் பசய்வது தபாலதவ பரமான்மா பிரம நாடியிலிருந்து
யாவற்தேயும் ஜீவனுக்கு அேிவிக்கிோர். நாபி நாடியினாதலதய உைலானவன் அஞ்ஞான சங்கல்ப

வதகயிதன விடுத்து சுத்ைப்பரம் பபாருளிைம் ஆனந்ைத்தை அனுபவிக்கிோன். சிலர் பைாண்ணூற்று
ஆோயிரம் நாடிகள் இையத்ைில் உள்ளனபவன்று பசால்லுவார்கள். அவற்ேின் வித்ைியாசங்கதள அேிவது
துர்லபம் பிராணாப பத்து நாடிகதள அேியக்ைக்கதவயாகும். அந்ைப் பத்து நாடிகதள அைக்குவைாதலதய
பிரம நாடிதய அேியலாம். பிரம நாடிதய கண்ை பிேகு பத்து நாடிகள் சிரதசப் பிளந்து பகாண்டு
பவளிப்படுகிே ைன்தமயும் தகசர சஞ்சார வல்லதமயும் உண்ைாகும். இந்ை நாட்களில் பத்து, சுக்கிலம்,
சிறுநீர் , மலம் ஆகியவற்தே ைனித்ைனிதய பிரித்து விடும். இவற்தே விடுத்து, பிரமநாடிதய
அதையதவண்டும். எலும்புகளும் மலமும் சிறுநீர்களும் நிரம்பிய உைலில் பரமாத்மாவின் இருப்பிைத்தை
அேிந்ைவதன நிர்மலனாவான். பரமாத்மா, சந்ைிர, சூரிய, அக்கினிகளுக்கு இதணயான தைஜதஸாடு

இையகமலத்ைில் எழுந்ைருளியிருக்கிோர். அணுவிற்கு அணுவாகவும் அதனத்து ஒளியாகவும் விளங்குவார்.
அதை யுணர்த்தும் நாடி, சிரசு முைல் உள்ளங்கால் வதரயில் வியாபித்ைிருக்கும் இந்ை வதகதய அேிந்து
ைான் தைவர்கள் பலர் தைவைத்துவத்தை அதைந்ைிருக்கிோர்கள். இந்ை தயாக முதேதயதய பிரமதைவர்,
முனிவர்களுக்குச் பசால்லியிருக்கிோர். உத்ைராயனத்ைில் பிராண வாயுதவ விட்ைவன் பிேவிதய
ஒழிப்பான். பகட்ை நாடிகதள ஒழித்து, பிரமநாடிதய ஆஸ்ரயிப்பவன் சகல துன்பங்கதளயும் ஒழித்து, கைல்
நீரில் அதலபவன் ஓைத்தை அதைந்ைாற்தபால் நற்கைிதய அதைவான். நாவின் மத்ைியிலிருந்து கிரம
ஈோக வியாபித்துள்ள தயாக நாடிதய உணர்ந்ைவன், காற்தேப் தபாலச் சஞ்சரித்து, சூரியதனப் தபாலப்
பிரகாசித்து யாவற்தேயும் பார்த்துவிட்டு, தமாட்சத்தை அதைவான்.
40. அவிமுக்ை மான்யம்
வியாஸர், ஸநத்குமார - முனிவதரப் பணிந்து, சுவாமி! யாவும் அேிந்ை பிரமபுத்ைிரதர! அவிமுக்ைத்ைின்
மான்மியத்தையும் ஓங்காதரஸ்வரரின் பிரபாவத்தையும் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்க , ஸநத்குமார
முனிவர் கூேலானார். வியாஸதர! தைவர்களுக்குத் துர்லபமாயும் பரம ரகசியமுமான அவிமுக்ை
மான்மியத்தை உமக்குச் பசால்லுகிதேன் கவனமாகத் தகளும். ஆைியில் தைவதைவனான பரதமஸ்வரதனப்

பார்த்து பார்வைி தைவியார், நாைா! மிகத் தூய்தமயானதும் ைங்களுக்குப் பபருமகிழ்ச்சிதய
உண்ைாக்குவதுமான ைலம் எது? என்று தகட்ைாள். அைற்குச் சிவபபருமான், தைவி! நான் சர்வ பூைங்களிலும்
அந்ைராத்மாவாக விளங்கினாலும் காசி மாநகதர (வாரணாசி ÷க்ஷத்ைிரதம) எனக்கு மகிழ்ச்சியளிப்பைாகும்.
நான் ஸர்வபூை ையாபரனாக இருந்ைாலும் உன்னிைம் சிேப்பான அன்புைன் இருப்பது தபால, நான்
உலகபமங்கும் விளங்கினாலும் அந்ை காசித் ைிருத்ைலத்ைில் விருப்பம் அைிகம் பகாண்டுள்தளன். நாற்கால்

பிராணிகளில் காமதைனுதவப் தபான்றும், நாற்குலங்களில் அந்ைணர்கதளப் தபாலவும் நான்கு தவைங்களில்
சாமதவைத்தைப் தபாலவும் அவயவங்களில் விழிகதளப் தபாலவும், பைினான்கு உலகங்களிலும் அதுதவ
சாரமான ைலம், அந்ை ைலத்தை அதைந்ைாதல ஆன்ம ஞானம் அதைந்து தமாட்சத்தை அதையலாம். அங்கு
நான் நிதலயாக வசிக்கிதேன். பஞ்சாயைன ஸ்ைானமாகிய காசிதய அதைந்து ைன் மனைில் என்தனத்
ைியானித்ைிருப்பவன். அகார உகார மகார ஸ்வரூபியாய், மூவுலகங்கதளயும் பவன்ேவன் ஆவான்.
அதநகம் யைிகளும் சாங்கிய தயாகிகளும் பாசுபை விரைத்தை அனுஷ்டித்ைவர்களும் அவிமுக்ை
÷க்ஷத்ைிரத்தையதைந்து என் சூட்சும வடிதவத் ைியானித்து, முக்ைியதைகிோர்கள். ஐம்பூைத் பைாைர்புதைய
தைகம் எடுத்ைவர்களில், பஞ்சாயைன ஸ்ைலத்தை அதைந்து என்தன ஸத்ைிதயாஜாைாைி பஞ்சப்
பிரமாத்மகம் என்பைாகத் ைியானித்ைவர்கள் என் பசாரூபமாவார்கள். யைிகளும் புண்ணியசாலிகளும் தயாகப்
பயிற்சி பசய்வதை அசாத்ைியம் என்று பஞ்சாயைன ஸ்ைானத்தை அதைந்து, விைிப்படி சிவ லிங்கப்

பிரைிஷ்தை பசய்து முக்ைிக்குத் ைகுைி பபறுகிோர்கள். இல்லேத்தைார், ைீர்த்ைவாசிகள், வானப்பிரஸ்ைர்கள்,
சந்நியாசிகள், தசவர்கள், பாசுபை விரைிகள் ைவமுனிவர்கள் முைலிதயார் மவுனவிரைத்ைால் என்தன அந்ைத்
ைலத்ைில் உபாசதன பசய்கிோர்கள்.
அவர்களுதைய ைியானத்ைிற்குத் ைக்கவாறு நான் அவர்களது ைியானமூர்த்ைியாக இருந்து, இஷ்ைபயன்கதள
வழங்கிக் பகாண்டிருக்கிதேன். யக்ஷ, கின்னரர், கிம்புருஷ, வித்ைியாைரர்களால் துைிக்கப் பபற்ேவனாக நான்
எப்தபாதும் அங்கு நைனம் பசய்து பகாண்டிருக்கிதேன். அங்கு வசித்து உயிர் நீங்குதவாருக்கும் ைாரக
மந்ைிரம் உபதைசம் பசய்கிதேன். சம்சார துக்கத்ைிற்குப் பயந்ைவர்கள், அத்ைலத்தை அதைந்து கர்மவாசத்தை
ஒழித்து சுயப்பிரகாசச் பசாரூபத்தை அதைவைால், அதுதவ எனக்கு பிரியமான இைம் நான் எப்பபாழுதும்
அந்ை இைத்தை நீங்காமல் வசிப்பைால் அைற்கு அவிமுக்ைம் என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று. அைற்கு

விஸ்தவஸ்வர ÷க்ஷத்ைிரம் என்றும் ைப÷க்ஷத்ைிரம் என்றும் வாரணாசி என்றும் சித்ை÷க்ஷத்ைிரம் என்றும்
ஓங்காரஸ்ைானம் என்றும் பஞ்சாயைனம் என்றும் காசி என்றும் பபயர்கள் விளங்கும். அங்கு ஞானவாசி
என்ே ைீர் த்ைம், ைன்தனத் ைரிசித்ைாலும் ஸ்பரிசித்ைாலும் ஆசமன ீயம் பசய்ைாலும் பாவங்கதளபயல்லாம்
ஒழித்து அரிைான தமாட்சத்தைத் ைரவல்லது. அந்ை ஞானநீரில் ஸ்நானமும் ைீர் த்ைபானமும் கலியுகத்ைில்
எளிைாகக் கிதைக்காது. சயகீ ய சவ்வியர் என்ே முனிவர் அங்கு அந்ை ஞானவாவியில் மூன்று
காலங்களிலும் ஸ்நான அனுஷ்ைானங்கதளச் பசய்து மிருத்யுதவ (மரணத்தை) பவன்று, தமாட்ச
சாம்ராஜ்யத்தை அதைந்ைிருக்கிோர். ஒரு முதேயாவது, அந்ைத் ைீர்த்ைத்ைில் சந்ைியா வந்ைனம் பசய்ைால்
பத்து அஸ்வதமை தவள்விகதளச் பசய்ை பயன் உண்ைாகும். காசிதய ஸ்மரித்ைவுைதனதய கங்காஸ்நான

பயதனக் பகாடுக்கவல்லைாக இருப்பைால் யார் ைான் அங்கு வசிக்க விரும்புவார்கள்! என்று சிவபபருமான்
ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார் என்று ஸநத்குமார முனிவர் கூேினார்.
41. ஹரிதகசன் சரிதை
வியாஸதர! பூர்வத்ைில் பூர்ணபத்ைிரன் என்ே யக்ஷன் ஒருவன் மிகவும் புகழ் பபற்ேவனாக விளங்கி
வந்ைான். அவனுக்கு ஹரிதகசன் என்ே மகன் ஒருவன் இருந்ைான். அவன் பிேந்ைது முைல் ைர்மசிந்தையும்
அந்ைண விசுவாசமும், சிவ பக்ைியுங்பகாண்டு சிவநாமப் பாராயணம் பசய்ை வண்ணம் சிவ சிந்ைதனதயாடு
இருந்ைான். பூர்ணபத்ைிரன், ஒருநாள் ைன் புைல்வதன தநாக்கி, மகதன! உன்தன என் புத்ைிரனாக

மைிப்பைற்கில்தல. நீ எனக்கு அந்நியமாக பிேந்ைிருக்க தவண்டும். என் குலத்ைினருக்குரிய இயல்புகள்
உன்னிைம் காணவில்தல. யக்ஷகுலத்ைில் பிேந்ைவர்களுக்கு உன் நைத்தைகள் இருக்காது. அவர்கள்
இயல்பாகதவ குரூர புத்ைி வாய்ந்ைவர்கள். நிதயா பகட்ைவன். இது உன் குலத்ைிற்கு இயற்தகயல்ல. உன்
குலைர்மத்ைிற்கும் ஆசிரம ைர்மத்தையும் விட்டு விலகியவனுக்குப் பாவஞ்சித்ைிக்கும் என்று பிரமதைவர்
ஆக்தஞ அதைத் ைவேியவன் நரகத்ைிற்கு ஆளாவான் தமலும் கீ ழ்ப் பிேவிதய அதைய தநரிடும். நீ
பசய்யும் பைாழில்கள் நம் குலப்பண்பிற்கு ஏற்ேதவயல்ல. நீ என் புைல்வதன என்ோலும் ைீ யபசயல்

பசய்யும் உன்தனச் தசாைிக்கதவ விரும்புகிதேன். ஒரு குலமானது ஒரு புத்ைிரனால் பகடுவைினால்,
அந்ைப்புத்ைிரதன பகான்ோலும் பாவமில்தல என்று அேநூல் கூறுகிேது. இதையேிந்து விதரவில் இந்ை
இைத்தைவிட்டு எங்காவது ஓடிப்தபாய் உயிர் பிதழத்துக்பகாள்! என்று பசான்னான்.
ைன் ைந்தையின் பசால்தலக் தகட்ை ஹரிதகசன், உைதன ைன் வ ீட்தை விட்டு விலகி காசிமாநகருக்குச்

பசன்று, மகத்ைான ைவத்தைச் பசய்ய முயன்று ைன் குலத்ைின் இயற்தகதய மேந்து தூதணப்தபாலவும்
கல்தலப்தபாலவும் அதசவற்று இருந்து விஷ்ய வாைதனகளில் மனத்தைச் பசலுத்ைாமல்
சிவபபருமாதனக் குேித்து, தகாகர்தனசத்ைில் ைியானித்து பக்ைிதயாடு ஆயிரம் தைவ வருஷங்கதள அதர
நாழிதகப் பபாழுதைப் தபாலக் கழித்ைான். பநடுங்காலமாகியைால் அவன் உைல் முழுவதும் புற்று மூடி,
உக்கிரமான தைள், பாம்பு, முைலிய பகாடிய ஜந்துக்கள் அந்ைப் புற்ேில் வசிக்கலாயின மாமிசத்தையும்
உைிரத்தையும் பபருகச் பசய்யும் அன்னத்தை மேந்து, சிவபபருமாதன அநுசந்ைானம் பசய்வதை
ஆைாரமாகக் பகாண்டிருக்கும் தபாது, பார்வைி தைவி பரதமஸ்வரதன தநாக்கி, உலக நாயகதர! உத்ைியான
வனத்தை நான் பார்க்க விரும்புகிதேன். அைிலுள்ள விதனாைங்கதள நீங்கள் எனக்குக் காண்பிக்கதவண்டும்
என்று தவண்ை, சிவபபருமான் உதமயாளுைன் உத்ைியான வனத்தை அதைந்து அங்குள்ளவற்தே
விவரிக்கலானார்.

பபண்தண! இந்ை உத்ைியான வனத்ைில் மலர்ந்துள்ள மரங்களின் தைாற்ேம். எல்லா அணிமணிகளாலும்
அலங்கரிக்கப் பபற்றுள்ள உன்தனப் தபாலத் தைான்றுகிேது. பச்சிதலமரத்தை புைர்கள் மூடியிருப்பதும்,
அைிலிருந்தும் வண்டுகள் பவளிதய வந்து பண்பாடுவதும் அஞ்ஞானமாகிய உலகமாதயயிலிருந்து
பவளிப்பட்டு நாைப் பிரமத்தையதைந்ை ைன்தமதய உணர்த்துகிேது. அதசாக மரம் பூத்ைிருப்பதைப் பார்.
அது ஒரு தைாழியானவள் தககதள அலங்கரித்துக் பகாண்டு, உனக்குத் பைாண்டு பசய்யக் காத்து நிற்பது
தபாலிருக்கிேது. உயர்ந்ை மரங்கள் மலர்களின் சுதமதயத் ைாங்கமாட்ைாமல் வதளந்து நிற்கும் தைாற்ேம்
நம் இருவருதைய வருதகதய தநாக்கி, அதவ நமக்கு புஷ்பாஞ்சலி பசய்யத் ைதல குனிந்து நிற்பன
தபாலத் தைான்றுகிேது. அம்மலர்களில் வண்டுகள் பமாய்ந்து ரீங்காரம் பசய்வதைா , தயாகிகள் மனதை

அைக்கி என்னிைத்ைில் தசர்த்து, அமிர்ைபானம் பசய்வதைக் காட்டுவன மலர்களின் மகரந்ைத்தூள் காற்ேிதல
எங்கும் பரவுவது, நான் விபூைிதய உத்தூளனஞ் பசய்ைிருந்தும் என்தன இந்ைவனம் விபூைியால்
பூஜிப்பதுதபால் இருக்கிேது. அன்னங்கள் சஞ்சரிப்பது. ஹம்சமந்ைரத்ைிற்குப் பபாருளாக இருக்கும்
சிவபபருமான் இங்கு வருவைால், நாமும் அவருைதன இருக்கதவண்டும் என்று இங்கு வந்ைன
தபாலத்தைான்றும். அதவ நீரில் விதளயாடும் தைாற்ேம். முனிவர்களின் மனைில் யான் விதளயாடுவதும்
இப்படித்ைான் என்று பரிகசிப்பது தபாலிருக்கிேது. ஒருபுேம், வண்டுகள் தைதனப் பருகி ஓங்காரந்ைம்
பசய்வதும், குயில்கள் மகிழ்ச்சியுைன் கூவுவதும், மயில்கள் தைாதகதய விரித்து நைந்துத் பைானி
பசய்வதும் இன்னும் பல்தவறு பேதவகளின் சப்ைமும் ஒன்று கூடி இதசப்பது ஏழு நரம்புகதளயுதைய
வதணயின்
ீ
ஓதசதய தபால் நம்தமக் கான வித்தையால் மகிழ்விப்பது தபாலுள்ளது. மயில்கள்

நைனஞ்பசய்யும் தகாலம், என்தனப் தபால நீலகண்ைம் ைனக்கும் வாய்ந்துள்ளனபவன்றும் ைதயயாகிய
மதழதயப் பபாழியும் தமகமாகிய உன் வருதகதயக் கண்டு ஆனந்ைித்து, நிருத்ைம் பசய்வதுதபாலவும்
விளங்குகின்ேன.
மரங்களில் பைர்பகாடிகள் சுற்ேியிருப்பது, என்தனத் ைழுவிக்பகாள்ளும் உன் பசயதல உணர்த்துகிேது.
யாதனகள் ைருக்குைன் நைக்கும் தைாற்ேம், அதவ ைம் தைாதல நான் ஆதையாக அணிந்துள்ளதையும் நீ
பிடியாதனப்தபால நைக்கும் நதைதயயும், அர்த்ை நாரீசுவரமாயினும் நாம் இரண்டு உருவாக வந்து
காட்சியளித்ைது கருைியும் களித்து, நம்தமப்தபாலதவ ஆணும் பபண்ணுமாக நைக்கின்ேன தபாலும்!
கிளிகள், ைாம் தகட்ை பசாற்கதள அப்படிதய ைிருப்பிச்பசால்லும் இயல்புதையதவ யாதகயால், அதவ உன்
குரல் ஓதசதயக் கற்க விரும்பி முயன்று அைதனத் தைோது பழகிக் பகாள்ள தவண்டும் என்னும்

ஆதசயால் இதைவிைாமல் ஒலித்துக் பகாண்டிருக்கின்ேன. மல்லிதகக் பகாடிகள் மலர்ந்துள்ள தைாற்ேம்,
தைாழியாகிய அந்ைக் பகாடி ைதலவியான உன் வருதகதயக் கண்டு மகிழ்ச்சியுைன் சிரிப்பது தபால்
இருக்கிேது. நாக மரங்கள் பழுத்துள்ள தைாற்ேம், நம்கனிதபாலச் சிவன் நீலகண்ைராய் புகழ் பபற்ேதுதபால
நாமும் புகழ் பபே தவண்டும் என்ே கருத்ைால் பழுத்துள்ளன தபாலும்! இந்ை வனத்ைில் மலர்கள் விழுந்து
கிைக்கும் தைாற்ேம். நம் வருதகதய அேிந்ை வனதைவதை, நம் கால்கள் வருந்ைாமல் வழிமுழுவதும்

மலர்கதளப் பரப்பி தவத்ைாற்தபால விளங்கும். வாதழகள் குதலவிட்டுப் பூக்கதள வழ்த்ைி
ீ
ைதல
சாய்த்து நிற்பைானது உன்தன தநாக்கி, ைாதய! நீ எங்கதள உருவத்ைால் பவன்று விட்ைாய்! எல்தலாரும்
உன்தனப் பணிந்து பற்பல பயன்கதள அனுபவித்து பற்பல பிரசவங்கதளச் பசய்ைிருப்பது தபால,
நாங்களும் பல பிரசவங்கதள அதையும்படிக் கிருதப பசய்ய தவண்டும் என்று புஷ்பாஞ்சலி பசய்வன
தபாலும்! நீர் நிதலகளில் பூத்ை ைாமதர மலர்களில் வசிக்கும் அன்னம் முைலிய பேதவகள் நீ ரில்

சிேகடித்து பாசி முைலிய அழுக்குகதள அகற்ேித் தூய்தமயான நீரில் விதளயாடும் தைாற்ேம், நம்முதைய
ைிருவடிகதள நிதனத்து, பாசபந்ைங்கதள உைேி இருவிதனகதளக் கழித்ைவர். தமாக்ஷõனந்ைத்தை
அதைவதை உணர்த்துவன.
பசும்புல் ைதரயில் மான் படுத்து உேங்குவது உன் மடியிதல ைதலதவத்துேங்கும் என்தனப் தபாலுள்ளது.
மயில்கள் நீ லகண்ைத்தைப் பபற்ேது தபாைாது என்று என்தனப் தபால நைனத்தையும் கற்க விரும்பி
நடிப்பது தபாலும் ைாமதர மலர்கள் உன் பாைங்கதளப் தபான்ேிருப்பது தபாைாபைன்று உன் முகத்ைிற்கும்
ஒப்பாகதவண்டும் என்று ைவஞ்பசய்வன தபால சூரியன் முன்பு ைவஞ்பசய்வன தபாலும்! பல பேதவகளும்
ஓதசயிடுவது தவைியர்கள் நம் வருதகக்காக தவைபாராயணஞ் பசய்வது தபாலுள்ளது. ைாதழப் புஷ்பித்து
மணம் வசுவது
ீ
எல்லா மலர்கதளயும் விரும்பும் நான் ைாதழ மலதர விலக்கியதை பகாண்டு,

தவதசயானவள் அலங்கரித்துக் பகாண்டு ஓர் ஆைவதன மயக்கச் பசய்வது தபாலத் ைன் மலர்களால்
மணமூட்டி நம்தம மயக்குவன தபாலும்! இங்கு ைிரியும் புலிகள் ைங்கள் தைாதல எனக்கு ஆதையாகக்
பகாடுத்தும், தகாபகுணம் அைங்கும் வதகயில் ஆைனமாகப் பபரிதயார்களுக்குத் ைங்கள் தைாதலக்
பகாடுத்தும், ைங்கதளக் பகாடிய பிராணிகள் என்று பலர் பசால்லுவதை நீக்கியருள தவண்டும் என்று
விண்ணப்பஞ் பசய்யவருவன தபாலும், எருதுகள் முக்காரம் பசய்வது, ைம்குலத்துத் ைதலவனான நந்ைிதய
வாகனமாகக் பகாண்ை நாம் வருவைால் நம்மவர்கள் யாவரும் அவதரச் தசவித்துக் பகாள்ள வாரும்
என்று அதழப்பது தபாலுள்ளது. பசம்தம, பவண்தம, கருதம வாய்ந்ை மலர்கள் வழ்ந்து
ீ
கிைப்பது ஸத்வ,
ரஜ, ைதமாகுணங்கள் ைம் இயற்தகப்படிதய அகல தவண்டும் என்று உலகிற்கு உதரப்பன தபாலும்! காற்று
மலர்த்ைாதுக்கதள நம்மீ து படியச் பசய்து வசுவது,
ீ
தயாகிகள் பிராணாைி வாயுக்கதளக் கட்டி

துன்புறுத்துவைால், அதைத் ைன்னால் சகிக்க மாட்ைாமல் பரிமளப் பபாருளுைன் நம்தமச் சரணதைய
வந்ைனதபாலும்! என்று இவ்வாறு சிவபபருமான் அந்ை வனத்ைின் அலங்காரங்கதள வர்ணித்து
பார்வைிக்குக் காட்டிக் பகாண்டு வந்ைார். அப்தபாது பார்வைி தைவி பரதமஸ்வரதன தநாக்கி, நாைா! இந்ை
வனத்ைின் சிேப்தபச் பசால்லதவண்டும்! என்று தகட்க சிவபபருமான் பசால்லலானார்.
தைவி! இந்ைக்காசித்ைலதம எல்தலாருக்கும் தமாட்சத்ைிற்கு காரணமானது. சித்ைர்கபளல்லாம் என்தனக்
கருைி விரைமிருந்து இந்ைத் ைலத்ைிதலதய சித்ைிகதள அதைந்ைார்கள். ஏதனய ஸ்ைலங்ளில் அதைய
முடியாக தயாக சாைனம், ஓங்கார ஸ்ைலத்ைால் எளிைில் தககூடும். இந்ை வனத்ைில் இருப்பவர் யாவரும்
மனதை என்னிைத்ைிதலதய நிறுத்ைி ைம் பசயல்கதள எனக்கு அர்ப்பணஞ் பசய்து என்னிைத்ைிதலதய
விருப்பம் அைிகம். பிரமரிஷி தைவர்களும் இந்ைத் ைலத்ைின் சிேப்தப அேியார்கள். அவிமுக்ைமான

இத்ைலத்ைிதல எத்ைதகய பாவி இேந்ைாலும் அவனுக்கு முக்ைி தககூடும். தநமிசம், குல÷க்ஷத்ைிரம்
கங்காத்துவாரம், புஷ்கரம் இவ்விைங்களில் வசித்து, ஸ்நான ைர்ப்பணாைிகதளச் பசய்து ைவமிருந்ைாலும்
கிதைக்காை பயன்கள், இக்காசியில் வசிப்பவருக்கு எளிைில் தககூடும். பிரயாதகதயவிை இதுதவ சிேந்ைது.
குதபரன் இங்கு ைவஞ்பசய்து எனக்குத் தைாழனாகி, உலக பாலத்வமதைந்து மகிழ்ச்சியுைன் வாழ்கிோன்.
சம்வர்த்ைர் இங்கு ைவம்புரிந்து, சிவஞானமதைந்து, சிவாகமங்கதளக் கூறும் சர்வதலாகப் புகழ்பபற்ோர்.
பராசரபுத்ைிரனான வியாஸமுனிவன் இங்குப் பலகாலம் ைவஞ்பசய்து தவையுணர்வும் புராணங்கதள
இயற்றும் ஆற்ேலும் பல மாணவர்களும் உலகின் தபாற்றுைலும் பபற்று இன்னும் இங்கு வாழ்ந்து
பகாண்டிருக்கிோர். பிரமதைவர் பலகாலம் ைவஞ்பசய்து பதைத் பைாழிற்கர்த்ைாவாகி நாள்தைாறும் வந்து;
என்தனத் ைரிசித்துத் துைித்து, பிரம்மதலாகத்ைில் உள்ளவர்களுக்கு இந்ைத் ைலத்ைின் பிரபாவத்தைக்
கூறுகிோர்.
இவ்விைத்ைில் ைவத்ைால், சூரியன் உயர்ந்ை பைவிதய அதைந்ைான். இந்ைிரன் மூவுலக ஆைிபத்ைியத்தை
அதைந்ைான். உலகதனத்தையும் காப்பவரான விஷ்ணுவும் அவிமுக்ைத்ைில் ைவஞ்பசய்து சர்வதைவ
பூஜியராகவும் உலகரக்ஷணாைி பத்ைியத்தையும் பபற்ோர். பாவி, பகாடியவன், தலாபி பசய்நன்ேி மேந்தைான்

இவர்களில் எத்ைதகதயானும் இந்ை ைிருத்ைலத்ைில் இேந்ைால் அவனுக்குப் பிேவிதய கிதையாது.
பாவிகளும் முக்ைியதைகிோர்கள் என்னும்தபாது புண்ணியர் அதைவர் என்பதைச் பசால்லவும்
தவண்டுதமா? பற்பல பிேவிகளில் மானிைப் பிேவி ஒன்று உண்ைாவது துர்லபம். ஆயிரம் மானிைப்பிேவி
எடுத்ைால் ஒரு பிேவியில் தயாகஞ் பசய்யதவண்டும் என்று ஒரு கருத்துண்ைாகும். ஆயிரம் பிேவிகளில்
பழகினால் ஒரு பிேவியில் முக்ைிதய அதையலாம். அத்ைதகய அருதமயான முக்ைியும் இந்ைக்

காசித்ைலத்ைில் உயிர் நீங்குவைால் எளிைில் உண்ைாகும். பார்வைி! இந்ைக் காசித்ைலதம மூவுலகங்களுக்கும்
சாரபூைமாக இருப்பதும், அைியழகுதையதும் என்னால் உன்தனப்தபால் விரும்பத்ைக்கது, இந்ைத் ைல
மகிதமதய நான் உனக்குக் காண்பிக்கிதேன். இதைா என்னுதைய பக்ைன் ஒருவன் பநடுநாளாகத்
ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ைைால், அவதனப் புற்றுமூடி அவன்மீ து மரங்களும் முதளத்துவிட்ைன. அதை நீ
தநரில் காணப்தபாகிோய், என்னுைன் வா! என்று சிவபபருமான் கூேிவிட்டு ஹரிதகசன் என்ே இயக்கன்
ைவஞ் பசய்யும் இைத்தை அதைந்து அவன்மீ து மதேத்துக் பகாண்டிருந்ை புற்தேத் ைம் தகயால்
ஸ்பரிசித்து, ஹரிதகஸ, உனக்குத் ைதயபுரிய வந்ைிருக்கிதேன். ைவத்தை நிறுத்துவாயாக! என்று கூேினார்.
பநடுங்காலமாக ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ை ஹரிதகசன் ைவம் நீங்கி எழுந்து, காதள வாகனத்ைில்
பார்வைி சதமைராய் விளங்கும் சிவபபருமாதனச் தசவித்து அவதரச் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து எழுந்து
நின்று, கண்களில் ஆனந்ைக் கண்ண ீர் பசாரிய, இதேவனின் ைிவ்விய தைஜதஸக் காணமுடியாமல்
வருந்ைினான்.
அவனுக்கு சிவபபருமான் ஞானப்பார்தவதயக் பகாடுத்து புத்ைிரதன! மூவுலகங்களிலும் துர்லபமான வரம்
ஒன்தேத் ைருகிதேன் தகள்! என்ோர். ஞானப்பார்தவயில் இதேவனின் ைிவ்விய ைிருவுருவத்தை கண்கள்
குளிரக்கண்ை ஹரிதகசன், சிவபபருமாதன மீ ண்டும் பணிந்பைழுந்து நின்று தககட்டி, பபருமாதன, எனக்கு
அழியாை உைலும் ைங்கள் ைிருவடியிலிருந்து என்றும் பிரியாை ைிைபக்ைியும், யாவருக்கும் அன்ன
ைானஞ்பசய்யும் வல்லதமயும் நீங்காை கணபத்ைியமும் இந்ை அவிமுக்ை ஸ்ைானத்ைில் நீங்கள்
வசிப்பதுதபால யான் வசித்ைிருக்கவும் ைங்கதளத் ைரிசிப்பவர்கள் என்தனயுந் ைரிசிக்கவும் வரந்ைர
தவண்டும் என்று தகட்ைான். அைற்குச் சிவபபருமான், யக்ஷதன! நீ பிேப்பிேப்புகதள ஒழித்து

காணாபத்ைியமும் வரங்பகாடுக்கும் வல்லதமயும் தைவர்கள் பூஜிக்கும் பைமும் பவல்லமுடியாை
பராக்கிரமமும் தயாதகசத்துவமும் உலகங்களுக்கு அன்னம் அளிக்கும் ஆற்ேலும் இந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைிற்குப்
பாலகத்துவமும் பபற்று எனக்குப் பிரியனாய் முக்கண்கதளாடு ைண்ைபாணியாக விளங்கக் கைவாயாக!
என்தனத் ைரிசிப்பவர்களுக்கு உன்தனத் ைரிசித்ைாலன்ேி அந்ைப் பயன் ஏற்பைமாட்ைாது. காசியில்
கங்காஸ்நானம் பசய்யும் தபாது உன்தனத் ைியானித்தை நீராடுவார்களாக, உத்பிரமன், சம்பிரமன் என்ே
இருவதர உனக்குத் பைாண்ைர்களாகத் ைருகிதேன். இவர்கள் உன் கட்ைதளயினால் குணங்களாக்கி, உலகில்
உள்ளவர்கதள அதைந்து விளங்குவார்கள்? என்று வரங்பகாடுத்து ஹரிதகசதனத் ைண்ைபாணியாக்கி
விட்டுப் பார்வைியும் பரதமஸ்வரர் இருவரும் உருத்ைிரவாசமாகிய காசிதய அதைந்ைார்கள். இந்ை
அத்ைியாயத்தை வாசித்ைவர்களும், தகட்ைவர்களும், ைண்ைபாணியின் அருள் பபறுவார்கள்! என்று
ஸனத்குமார முனிவர் கூேினார்.
42. பிரைாப மகுைன் சரிைம்
வியாஸதர! பூர்வம் இரைந்ைர கல்பத்ைில் காசித்ைலத்ைில் நதைபபற்ேதைார் அைிசயத்தைச் பசால்கிதேன்.
தகளும்! காசித்ைலத்ைில் சிவாலயத்ைில் அபிதஷக ஜலைீர் த்ைத் பைாட்டிலில் ஒரு ைவதள, பல நாட்கள்
வசித்து, அந்ை நீ தர பருகி வாழ்ந்ைிருந்து, சிவ நிர்மால்யங்கதளதய புசித்துக் பகாண்டிருந்ை புண்ணியத்ைின்
பயனாக அதநக காலம் சுவர்க்க தபாகத்தை அனுபவித்து, மீ ண்டும் பூதலாகத்ைில் சுமனசு என்னும்
மன்னனுக்கும் புத்ைிரனாகத் தைான்ேி வாலிப கவுமார பருவங்கதள அழித்து யவ்வனப் பருவமதைந்ைது.
அந்ைக் காலத்ைில் சுமனசுக்கு முற்பிேவியின் ஞாபகமுண்ைாகி வாரணாசியான காசித்ைலத்ைிதல மன
விருப்பங்பகாண்டு, அங்கு பசன்று ைவஞ்பசய்து தமாக்ஷத்தை அதைந்ைான்.
வியாஸதர! அகார உகார மகார நாைபிந்து மயமான சர்தவசன், அங்கு வசிப்பைால், அைற்குப் பஞ்சாயைனம்
என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று. அந்ைத்ைலத்ைின் மான்மியம் பற்ேிய இன்பனாரு கதைதயயும்
பசால்லுகிதேன். ஒரு கிருையுகத்ைில் பிரைாப மகுைன் என்ே அரசன் ைர்மசீ லனாகவும் ஜிதைந்ைிரியனாகவும்

அந்ைணர் விசுவாசியாகவும் சிவபக்ைனாகவும் இருந்ைான். அந்ை மன்னனுக்கு பல காலம்
மகப்தபேில்லாமல் சிவபபருமானின் ைிருவருளால் ஒரு மகன் பிேந்ைான். அவன் இளம் பருவத்ைிதலதய
தவை சாஸ்ைிரங்கதளயுணர்ந்து ஞானவானாகி விரக்ைனானான். இத்ைதகய தவராகியான புைல்வதனத்
தநாக்கித் ைந்தை, மகதன! பநடுங்காலந் ைவம் பசய்ைைால் பிள்தளயாகப் பிேந்ை நீ தவராக்கியவானாகவா
இருக்க தவண்டும். நான் உன்னால் சுகமதையத் ைக்க பசயதல ஏன் நீ பசய்யக்கூைாது? பிதுர்க்களுக்கு

நற்கைிதய உண்ைாகச் பசய்து பகாள்ள தவண்டும் என்று கூேினான். அைற்கு தமந்ைன் ைந்தைதய! நீங்கள்
பசான்ன இந்ை விஷயத்தை நான் ஏற்பைற்கில்தல! என்ோன். ைந்தைதயா மகதன உலகில் பிரத்யக்ஷமான
தைவர்கள் ைாய் ைந்தையர்கதள! ஆதகயால் என் பசால்தலக்தகள் நீ ைிருமணஞ்பசய்து பகாள்ளா விட்ைால்
நம் குலம் நரகத்ைில் ஆழ்ந்து அவைியுறும். அவ்வாறு பசய்ய தவண்ைாம் என்ோன். மகன் சிரித்துக்
பகாண்டு, யாவும் அேிந்ை என் ைந்தைதய! நான் பசால்வதைக் தகளுங்கள். நான் ஜராமரண வியாைிகளுைன்
கூடிய எண்ணற்ே பிேவிகதள எடுத்ைிருக்கிதேன். உம்தமப்தபான்ே ஆயிரம் ைந்தையதரக் கண்டிக்கிதேன்.
ஜன்மாந்ைரங்களில் உம்தமப் தபாலதவ அந்ைப் பிைாக்கள் தகாரியபடி பலப்பல கலியாணங்கதளச் பசய்து
பகாண்டுள்தளன். எனக்கும் பிேந்ை பலப்பல பிள்தளகளுக்கும் கலியாணம் பசய்து பகாள்ள தவண்டும்
என்று உம்தமப் தபாலதவ நானும் அவர்களிைம் பசால்லியிருக்கிதேன்.
நான் மணந்ை மதனவியரில் எத்ைதனதயா மங்தகயர் இேந்து அவர்களுதைய மரண துக்கங்கதள நான்
அனுபவித்ைிருக்கிதேன். நான் பசய்ை கர்மங்களுக்கு ஏற்ப, ைிருமணங்களாகவும் பசடிபகாடி மரங்களாகவும்
மதலப் பாம்பாகவும் பேதவகளாகவும் நாற்கால் ஜீவன்களாகவும் பிேந்ைிருக்கிதேன். அைிகம் பசால்லி
என்ன பயன்? அண்ைஜம், சுரூவைஜம் கூத்பீஜம் சராயுஜம் என்ே நான்குவதக தயானிகளிலும் அதநகம்
பிேவிகதள எடுத்து ஒழித்தைன். யக்ஷனாகவும் கின்னரனாகவும் இருந்தைன். அரசனாகவும் சில காலம்
இருந்தைன். ஆதகயால் மதனவிக்காக மணஞ்பசய்து பகாள்வது பயனற்ேது. ஆகதவ பிேவிக்கும்
காரணமானது இராஜ்யத்ைிலும் மதனவி மக்களிைமும் இச்தச பகாண்ைவனுக்குச் சித்ைி உண்ைாக
மாட்ைாது. உைதலத் ைன்னுதையது அல்ல என்று மேந்து விடுபவனுக்தக சித்ைி உண்ைாகும். ைிருமணஞ்
பசய்து பகாள்வைில் எனக்குச் சிேிதும் விருப்பமில்தல. உைபலடுத்ை பபாழுதை அவன். ைனக்கு நிச்சயமாக
மரணம் உண்பைன்பதை ஒவ்பவாருவனும் உணர்ந்தை இருக்கிோன். மனிை உைம்பு மரண பயமில்லாமல்

நித்ைியமாக இருப்பைானால் ைிருமணஞ் பசய்து பகாள்ளலாம் ைந்தைதய! ைங்கள் விருப்பத்ைின்படி எனக்கு
மதனவிதன முடித்து, இராஜ்ய பாக்கியத்தைக் பகாடுத்ைாலும் என்ன பயன்? யான் எனது என்னும் ைன்
உணர்வு உள்ளவனுக்தக அவன் பயன்படுதம யல்லாமல் என் தபான்ேவனுக்கு அவற்ோல் பயனில்தல.
வனத்ைில் ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருப்பவன், பபாருளாதச பகாண்ைவனாயின், அவனுக்கு அத்ைவத்ைால்
பயன் உண்ைாகுதமா? அதுவுமில்தல புலன் பபாேிகதள விஷயவாைதனயில் பசலுத்துதவான் அவற்ோல்
படுகுழியில் ைள்ளிய யாதனதயப் தபால நரகக் குழியில் ைள்ளப்படுவான். ஆதகயால் புலனைக்கம்
பசய்ைதல அவசியமானைாகும். காமாத் மாதவக் காமிகள் புகழ்வார்கதள யல்லாமல் ஞானிகள்
புகழமாட்ைார்கள். தவைங்களும் ைீர்த்ை ஸ்நானம் பசய்ை, யாகஞ் பசய்க, ைவஞ்பசய்க என்றும் அவ்வாறு

பசய்ைவற்தேச் சிவார்ப் பணம் பசய்கபவன்றும் பசால்கின்ேன. ஆகதவ புண்ணிய பூமியாகிய பஞ்சாயைன
ஸ்ைானத்தை அதைந்து, ஐம்புலன்கதள அைக்கித் ைவஞ் பசய்யப்தபாகிதேன். நான் தமாட்சத்தைதய
நாடுகிதேன். இன்தேயத்ைினதம அந்ைப் பரம ஆனந்ை அரண்யத்ைிற்குப் பயணப்படுகிதேன். உலகிலுள்ள
எண்ணற்ே ைிருத்ைலங்கதள விடுத்து, பஞ்சாயைன ஸ்ைானமாகிய காசித் ைலத்ைில் எனக்கு விருப்பம்
உண்ைாயிருக்கும் காரணத்தையும் உங்களுக்கு விபரமாகச் பசால்லுகிதேன். தகளுங்கள்.
ைந்தைதய! இைற்கு முந்ைிய என்னுதைய மூன்ோவது பிேவியில் நான் ஒரு தவசியன். பபருந்ைனவந்ைன்,
ைர்மவான், நான் ைீர்த்ை யாத்ைிதர பசய்து பகாண்டு வரும்தபாது, ஒருநாள் வாரணாசியான காசித்ைலத்தை
அதைந்து, ஓங்காதரசுவரதரத் ைரிசித்து, பூஜித்து அங்தகதய சிலகாலம் வசித்து வந்தைன். மற்போரு நாள்
இரவு நித்ைிதரயில் சிவநாமஸ்மரதண பசய்து பகாண்டிருந்தைன். அப்தபாது தைவ, யக்ஷ, கந்ைர்வர்கள்,

சிவைரிசனம் பசய்ய அங்குவந்ைார்கள். அவர்கதளக் கண்தைன் அந்ை புண்ணியத்ைாதலதய இைற்கு முந்ைிய
பிேவியிலும் ஓர் அரசனாகப் பிேந்து அந்ைப் பிேவியிலும் காசிதயச் தசவித்தைன். இந்ை இரண்டு புண்ணிய
பசயல்களாலும் ைான் உமக்கு புைல்வனாகப் பிேந்து தைவர்களுக்கும் அரிைான முற்பிேவி உணர்தவாடு
விளங்கிதனன். ஆதகயால் உமக்கும் நீங்கள் பசால்லிய ைிருமண விஷயத்ைிற்கும் ஒரு கும்பிடு! ையவு
பசய்து எனக்கு விதைபகாடுங்கள். சம்சாரத்ைினிருக்கும் வதரயில் சுகமில்தல என்பதை நான் பைரிந்து

பகாண்டிருக்கிதேன். இனி முக்ைிதயைரவல்ல நிரஞ்ஜன் நிஷ்கள பராபரவஸ்துதவ அதையதவ நான்
விரும்புகிதேன். ஓங்காதரஸ்வரதரத் ைரிசிக்கச் பசல்கிதேன் என்று ைன் ைந்தையிைம் பசால்லிவிட்டு
அங்கிருந்து புேப்பட்ைான். அப்தபாது அவன் ைந்தை தமந்ைதன தநாக்கி, அேிவுள்ள மகதன! நீ பசல்லும்
இைத்ைிற்கு நானும் வருகிதேன். சம்சாரத்ைிலிருந்து எனக்கு தவராக்கியம் உண்ைாகவில்தல. சந்ைைி
விருத்ைி பசய்யதவண்டும் என்ே ஆதசைான் அைிகமாகிேது. மான அபிமானம், சீதைாஷ்ணம், சுகதுக்கம்
ஆகியவற்தேச் சகித்து, யான் என்ே அகந்தைதய ஒழித்து எல்லா கர்மங்கதளயும் பகவத் அர்ப்பிைஞ்

பசய்யதவண்டும் என்ே சாஸ்ைிரத்தைத் நானும் படித்ைிருக்கிதேன். ஆயினும் எனக்குச் சம்சாரத்ைிலிருக்கும்
ஆதசயானது விட்டு விலகவில்தல. நல்ல மகனாகிய உன்தன அதைந்ைைால் எனக்குஞ் சிேிது விரக்ைி
உண்ைாகியிருக்கிேது. அதுவும் நிதலயாக இல்தல. தவராக்கியம் நிதலபபோைார் காசிதய
அதைந்ைவுைதனதய அதைபபற்று இந்ைிரிய நிக்கிரகம் ஆகிய நன்தமகதள அதைவார்கபளன
பபரிதயார்கள் பசால்ல நானும் தகள்விப்பட்டிருக்கிதேன்! என்று கூேி ஓங்காதரசத்தை மனைில் ைியானித்து,
ைன் இதளயகுமாரதன அதழத்து அவனுக்கு மகுைாபிதஷகம் பசய்வித்து அங்கிருந்து ைன் மூத்ைமகதன
அதழத்துக் பகாண்டு, காசித்ைலத்தை தநாக்கி இருவரும் பசன்ேனர். அவ்வாறு தபாகும்தபாது அந்ை
ைகப்பன் ைன் மூத்ை மகனுதைய பைாைர்பால் ைான் முற்பிேவியில் காசித்ைலத்ைின் சிவாலயத்ைில் ஒரு
புோவாக வாழ்ந்ைிருந்ைதை அேிந்ைான். இருவரும் காசிதய அதைந்து ஓங்காதரஸ்வரதரத் துைித்து
அங்தகதய பலகாலம் ைவஞ்பசய்து முக்ைியதைந்ைார்கள். இந்ை அத்ைியாயத்தை படித்ைவர்களும்
எழுைியவர்களும் படிக்கக் தகட்ைவர்களும் பிேருக்குச் பசான்னவர்களும் இஷ்ைகாமியங்கதள அதைந்து,
சிவபபருமானின் ைிருவடிகளில் கலப்பார்கள் என்று ஸனத்குமார முனிவர் கூேினார்.
43. தகலநாைனின் காசி வாசம்
வியாஸமுனிவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! ஓங்காதரசுர மகாத்மியத்தை தமலும் தகட்க
விரும்புகிதேன் என்ோர். ஸனத்குமாரர் பைாைர்ந்ைார்.
தவைத்ைில் கூேப்பட்டுள்ள ஒரு கதைதயச் பசால்லுகிதேன். முன்பபாரு சமயம் பார்வைி தைவி காளி என்ே
பபயருைன், சிவபபருமானிைம் அன்பும் பக்ைியும் நற்குணமும் பகாண்ைவளாய் கூடி மகிழ்ந்து பகாண்டு
பலகாலம் அந்ைப் பஞ்சாயைன ஸ்ைானத்ைில் இருந்து வந்ைாள். சந்ைியா காலங்களில் கந்ைர்வ,
வித்ைியாைரர்கள் அங்கு ைங்கள் சந்ைியவந்ைனங்கதளச் பசய்யவருவார்கள். சிவபபருமான் அவர்களுக்கு
நைனஞ்பசய்து, அந்ைத் ைிருக்தகாலத்ைிதலதய ைரிசனம் பகாடுப்பார். அப்பபாழுது ஒருநாள் அவர் நைனஞ்
பசய்யும்தபாது, அவரது ைிருதமனியில் வியர்தவ உண்ைாகி, அந்ை வியர்தவயிலிருந்து அதநக கணங்கள்
தைான்ேின. அக்கணங்களும் நதைசரது நைனத்தைக் கண்டு மகிழ்ந்து ஆனந்ை நைனஞ் பசய்யலாயினர்.
அப்தபாது பார்வைிதைவி சிவபபருமாதன தநாக்கி, பகவாதன! விரூபாக்ஷிதய! மந்ைரம், காளஞ்சரம்,
பாருண்ைம், தகலாயம் முைலிய இைங்கள் பலவற்ேில் உம்தமாடு நானும் வசித்ைிருக்கிதேன். ஆயினும்
அவ்விைங்களிபலல்லாம் பசய்ைிராை இத்ைதகய அற்புை நைனத்தை இந்ை ைலத்ைில் மட்டுதம ைாங்கள்
பசய்வைற்குக் காரணம் என்ன? என்று தகட்ைாள். அைற்குச் சிவபபருமான் புன்னதக பசய்ைவண்ணம்
பார்வைிதய தநாக்கி, பர்வைராஜ குமாரிதய! நாைப் பிரம்ம ஸ்வரூபமாக நான் இந்ைப் பஞ்சாயைன
ஸ்ைானத்ைில் வசிக்கிதேன். அகார, உகார, மகார நாை பிந்துக்களாகிய ஐந்தும் ஆன பசாரூபங்களுைன் நான்
இங்கு வசித்துக் பகாண்டு இருக்கிதேன். பிரம்மாண்ைத்ைிலுள்ள பற்பல ைிருத்ைலங்களில் நான்
வசித்ைிருப்பினும் உன் முக மண்ைலத்தைக் கண்டு மகிழ்ச்சியதைவதைப் தபாலதவ இங்கு வசிப்பைிலும்
நான் மகிழ்ச்சியதைகிதேன். இங்கு என்தன தநாக்கி ைவம் பசய்து பகாண்டு வந்ைவன் ைிவ்விய ஞானத்தை
அதைவான். இங்தகதய அதனக தைவ கந்ைர்வாைியர் என்தன முக்கண்ணனாகவும் சூலபாணியாகவும்
ைியானித்ைவாதே காட்சியளித்து அருள் பசய்கிதேன். என்தன இந்ைத் ைலத்ைில் நிர்க்குணமாக உபாசித்து,

பலர் சாயுஜ்ய பைவிதய அதைந்ைிருக்கிோர்கள். இந்ைப் பூவுலகத்ைிலுள்ள எல்லாத் ைீர்த்ைங்களும் புண்ணிய
ஸ்ைலங்களும் அவ்வவற்ேின் கதலகளுைன் இந்ைப் பஞ்சாயைன ஸ்ைானத்ைில் தவகாசி மாைத்து
சதுர்த்ைசியில் வந்து தசருகின்ேன. அந்ைக் காலத்ைில் பைிபனண்கணங்களும் எல்லாத் தைவர்களும்
என்தனச் தசவிக்க இங்கு வருவார்கள். இந்ை மத்தஸாைரி ைீர்த்ைக் கதரயிலிருந்து, பிரமனும் விஷ்ணுவும்
என் ஓங்கார ஸ்வரூபத்தைத் ைரிசித்துக் பகாண்டிருக்கிோர்கள். தகாடி ருத்ைிரர்கள் என்தன உபாசதன
பசய்து, என் வலது பாகத்ைில் இருக்கிோர்கள். வாமதைவர், தமருசாவர்ணி, அதகாரர், கபிலர் முைலிய

முனிவர்கள் வைக்குத் ைிதசயிலிருந்து உபாசித்துச் சித்ைியதைந்ைிருக்கிோர்கள். ஸப்ைதகாடி
மகாமந்ைிரங்களும் நான்கு தவைங்களும் இருபத்பைட்டு ஆகமங்களும் பைாண்ணூற்று ஆறு ைத்துவங்களும்
அறுபத்து நான்கு கதலகளும் இங்கு இரக்ஷித்துக் பகாண்டிருப்பதவ. அைிகம் பசால்வாதனன்! என்தன
இங்கு ைரிசித்ை எல்லா பிராணிகளும் முக்ைியதையும் என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார்.
44. புஷ்ப வாகனன் சரிைம்
வியாஸ முனிவதர! அங்தக நிகழ்ந்ை மற்போரு விந்தையான சரிைம் ஒன்றுண்டு அதையும்
பசால்லுகிதேன் தகட்பீராக. முன்பு இரைந்ைரகல்பத்ைில், புஷ்பவாஹனன் என்ே அரசன். ைர்மசீலனாகவும்
ஜிதைந்ைிரியனாகவும் விளங்கி வந்ைான். அவன் ஓங்காதரஸ்வரத்தை அதைந்து, உணவுண்ணாமல்
காற்தேதய அருந்ைி, பலகாலம் ைவஞ்பசய்து ஓங்காதரஸ்வரதரப் பிரத்ைியட்சமாகத் ைரிசித்துப் பலவாறு
துைிக்க, அவர் மகிழ்ச்சியதைந்து, ஓர் பபாற்ோமதர மலதர அந்ை அரசனிைம் பகாடுத்து அருளினார். அந்ை
மலரின் தமல் ஏேி அமர்ந்ைவுைன் அது அவன் நிதனத்ை இைத்ைிற்குக் பகாண்டு தபாகத்ைக்கைாக இருந்ைது.
இந்ைக் காரணத்ைாதலதய அவனுக்குப் புஷ்ப வாஹனன் என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று. அவன் அந்ைப்
பபான்மலரில் ஏேித் தைவதலாகம், நரகதலாகம் முைலிய தலாகங்களுக்குச் பசன்றும் சஞ்சரித்துக்

பகாண்டும் இருந்ைான். அவ்வாறு பல இைங்களிலும் அவன் சஞ்சாரம் பசய்து வரும்தபாது பிரம்மதைவர்
அவன் முன்பு தைான்ேி, அவதனப் புஷ்கரைீ பத்ைிதலதய ைங்கியிருக்க தவண்டும் என்று பசால்லி, அவதன
அந்ை ைீப த்துக்கு அரசனாக்கினார். புஷ்ப வாஹனனுக்கு மிகவும் அழகியான லாவண்யவைி என்று மதனவி
ஒருத்ைி இருந்ைாள். அவள் மூலம் அவனுக்கு பைினாயிரம் சுத்ைவரர்களான
ீ
பிள்தளகள் பிேந்ைார்கள்.
அப்பிள்தளகளின் கல்வி தபாைதனக்காக, பிரதசைனமுனிவர் என்பவர் வந்ைார். அவதரப் புஷ்பவாஹனன்,
அர்க்கிய பாத்ைியாைிகளால் உபசரித்து ஆசனத்ைில் அமர்த்ைி உபசாரம் பசய்து அவருைன் தபசிக்
பகாண்டிருந்ைான். அப்தபாது புஷ்பவாஹனன் அந்ை முனிவதர தநாக்கி, எனக்கு இத்ைதனச் பசல்வமும்,
பல பராக்கிரமம் பபாருந்ைிய புைல்வர்களும், ஆசாரம், நன்னைத்தை முைலிய சிேப்புக் குணங்களுைன் கூடிய
மதனவியும், இத்ைதகய இராஜ்ஜியதபாகமும் புஷ்ப வாஹனமும் ஆகிய இதவயாவும் எவ்வாறு
உண்ைாயின? ைாங்கதளா, மூன்று காலங்கதளயும் அேிந்துதரக்கவல்ல ஞானியாதகயால் நான்

முற்பிேவியில் பசய்ை புண்ணியங்கள் இன்னதவ என்று பைரிவிக்க தவண்டும் என்று தகட்ைான்.
அதைக்தகட்ை பிரதசைன முனிவர், அரசதன தநாக்கி அரதச! உன் முற்பிேப்தபச் பசால்லுகிதேன். நீ முன்பு
பயங்கர வடிவம், விகாரமான நகங்கள், சிவப்புநிேச் பசம்பட்தைமுடியும் பகாண்ை அதகார
ரூபமுதையவனாக இருந்ைாய். அப்தபாது நீ ஒரு தவைன், ைவம், தவள்வி முைலிய நற்கர்மங்கள்
பசய்தவாருக்குத் ைீங்கிதழத்து வந்ைாய். உனக்கு மதனவி ஒருத்ைி இருந்ைாள்.
தவறு உேவினர், நண்பர் முைலிய எவருதம அப்தபாது உனக்கு இருக்கவில்தல. இந்நிதலயில், பசடி,
பகாடியாவும் அழிந்து ஆகாரங் கிதைக்காைைால், பசியால் வருந்ைிய நீ காடு தமடுகபளல்லாம் அதலந்து
ைிரிந்து பகாண்டிருந்ைாய், அப்தபாது அங்கிருந்ை ஒரு ைைாகத்ைில் சிேிது ைண்ண ீரும் அைில் ஏராளமாக

மலர்ந்ை ைாமதர மலர்களும், அந்ை மலதரச்சுற்ேி விசாலமான நிலப்பரப்பு முழுதும் தசோக இருக்கக்
கண்ைாய். அதைக்கண்ைதும் நீ யும் உன் மதனவியும் அந்ை தசற்ேில் இேங்கி, நீ தர அதைந்து அைிலிருந்ை
ைாமதர மலர்கதளப் பேித்துக் பகாண்டு அவிமுக்ை ைலமான காசி மாநகதர அதைந்து அம்மலர்கதள
விற்றுப் பபாருள் தைடிவாழலாம் என்று விரும்பி பைருக்கபளல்லாம் சுற்ேின ீர்கள். அம்மலர்கதள
ஒருவரும் விதலபகாடுத்து வாங்கவில்தல. எனதவ நீங்கள் இருவரும் அம்மலர்கதள விதலகூவி
விற்றுக்பகாண்தை ஓங்காதரசத்ைிற்கு அருதக வரும்தபாது தைவர்கள் முைலியவர்கள் ஸ்தைாத்ைிரஞ்
பசய்யும் ஓதச உங்கள் பசவியில்பை, அங்குள்ளவர்களில் யாராவது நீங்கள் தவத்ைிருந்ை மலர்கதள
விதலபகாடுத்து வாங்கக்கூடும் என்று நிதனத்து, நீங்களும் அந்ை ஓங்காதரஸ்வரத்தை அதைந்ைீர்கள்.
அங்குள்ளவர்கள் தவைபாராயணமும் ஓங்காரமனனமும் நைனகீ ைமும், சிவபூதஜயும் நிஷ்தையும்

பசய்பவர்களாக ஒவ்பவாரு குழுவினரும் ஒவ்பவாரு வதகயாகத் துைிப்பதைக் கண்டு பநடுதநரம்
அவற்தே விதனாைமாகப் பார்த்துக் பகாண்டிருந்து ஓங்காதரசத்தைத் ைரிசித்ை பயனாக உனக்கும் உன்
மதனவிக்கும் சிவபபருமானிைத்ைில் பக்ைியுண்ைாகி இனி இம்மலர்கதள விற்கக்கூைாது, என்று நிதனத்து,
ஆயிரம் பபாற்காசுகள் பகாடுத்ைாலும், இவற்தே விற்கமாட்தைாம், என்று பசால்லி
அம்மலர்கதளபயல்லாம் அந்ை ஓங்காதரஸ்வர லிங்கத்ைின் தமல் பகாட்டிவிட்டு, அங்கிருந்து பிரிந்து

பசல்ல மனமில்லாமல் அன்று இரவு முழுவதும் சிவபபருமாதனத் ைரிசித்துக் பகாண்தை கண்விழித்துக்
பகாண்டிருந்ைீர்கள். அன்று விடியற்காதலயில் சிவபபருமான் உங்களுக்குக் காட்சி பகாடுத்து மதேந்ைார்.
அைனால் வியப்பதைந்ை நீ யும் உன் மதனவியும் அங்தகதய ைங்கியிருந்து, ஆலயத்தை சுத்ைஞ்பசய்து
பகாண்டும் ஆலய பூமியிலிருந்ை பூண்டுகதளயும் முட்பசடிகதளயும் பவட்டிபயேிந்து ைிருத்பைாண்டு
பசய்து காலங்கழித்து வந்ைீர்கள். சிேிது காலத்ைிற்பகல்லாம் நீ உயிர்துேந்ைாய். உன் மதனவியும்
கற்புக்கரசியாக இருந்ைைால் அவ்வக்கினியிதலதய பாய்ந்து உயிரிழந்ைாள். இதுதவ உன்னுதைய

முற்பிேவியின் வரலாறு. நீ ஓங்காதரஸ்வரருக்குப் புஷ்பங்கதளச் சமர்ப்பித்ைைாதலதய, பபாற்ோமதர
வாஹனத்தையும் புஷ்பவாஹனன் என்ே பபயதரயும் பபற்ோய். உன் மதனவியும் உன்தனப் பிரியாமல்
சிவத்ைிருத்பைாண்டு பசய்து வந்ைாளாதகயால் அவதள உனக்கு மதனவியானாள். ஓங்காதரசத்ைிதலதய
உனக்கு இத்ைதகய சிேப்புகள் யாவும் உண்ைாயின. நீ இந்ைப் புஷ்கரத்வபத்தை
ீ
அரசு பசய்து
பகாண்டிருந்து, வாரணாசிதய அதைந்து, ஓங்காதரசனுக்குத் ைிருத்பைாண்டும் பக்ைியும் பசய்து வருவாயாக
என்ோர்.
அம்முனிவர், இவ்வாறு கூேியதைக்தகட்டு மனம் மிகவும் மகிழ்ந்ை புஷ்பவாஹனன், அவதர வணங்கி,
ைாங்கதள அந்ைணரில் உயர்ந்ைவர் ைிரிகாலஞானிபயன்று ைங்கதளதயபசால்லத்ைகும். அதநகம்

பிேவிகளில் பசய்ை புண்ணியத்ைால், ைங்கள் ைரிசனம் எனக்கு கிதைத்ைது. உன்மத்ைனான எனக்கு
ைங்களுதைய ைிவ்வியைரிசனம் கிதைத்ைதும் அந்ை ஓங்காதரசுவரரின் மகிதமதயயாகும் என்று
பலவதகயாக துைித்து அவருக்கு விதை பகாடுத்து அனுப்பிவிட்டு , ைன் மதனவிதயாடு வாரணாசிதய
அதைந்து, மத்தஸாைரியில், வைக்கும் ஓங்காதரசத்ைிற்கு எைிரிலுமாக விளங்கும் தைவஹ்ருைம் என்ே
ைீர்த்ைத்ைில் ைன் மதனவியுைன் நீராடி கர்மானுஷ்ைானங்கதள முடித்ைான். (இந்ைத் ைீர்த்ைம் கலிகாலத்ைில்
ஒருவர் கண்ணுக்கும் புலப்பைாது, ஆயினும் சிவானுக்கிரக முதையவருக்தக பார்தவயாக புலப்படும்) பிேகு
ஓங்கார ஸ்ைானத்தை அதைந்து, ஈஸ்வரதன அர்ச்சதன பசய்து தவை கீ ைங்களால் துைித்து, முக்ைிதய
அதைந்ைார்கள். இவ்வதகயாக மானுைப் பிேவி எடுத்ைவர்களுக்கு அதைைற்கரிய ஸ்ைானமாக இருப்பது
காசி நகரதமயாகும். அந்ைச் சிவைலத்ைில் சிவபூதஜ பசய்ைவர்கள் அதனவரும் உருத்ைிர

கணங்களாவார்கள். இதுதவ சர்வசித்ைிகதள அதைவைற்கும் தயாக சாைதனக்கும் மூலஸ்ைானமாக
விளங்குகிேது. இதுதவ தசாபானமாகவுள்ளது. அைிகம் பசால்லி என்ன பயன்? உலகிலுள்ள சகல
ஸ்ைலங்கதளயும் ைரிசித்து எல்லாத் ைீர் த்ைங்களிலும் நீராடி முடித்ை பயதனபயல்லாம், காசித்
ைிருத்ைலத்ைில் ஒருநாள் வசித்ைவர்கூை அதைந்து விடுவார்கள். அங்குள்ள ஓர் உத்ைியான வனம்,
தைவதலாகத்ைிலுள்ள வனத்தைவிைச் சிேப்புதையது.
வியாசமுனிவதர! சிவபபருமான் அந்ை வனத்தைப் பார்வைியாருக்குக் காண்பிக்க தவண்டி, தைவிதயயும்
ைம்தமாடு அதழத்துக் பகாண்டு அந்ை வனத்ைிற்குச் பசன்ோர். அந்ை வனத்ைில் வில்வம், சண்பகம், கைம்பு,
ஆல், அத்ைி, பைன்தன, வாதழ, சுரபுன்தன, பாரிஜாைம், மந்ைாரம், மா, இலுப்தப முைலிய மரங்களும்

மல்லிதக முல்தல மதனாரஞ்சிைம் முைலிய பகாடிகளும் மலர்ந்து விளங்கின. வண்டுகள் ரீங்காரஞ்
பசய்து, மதுவுண்டு பண்பாடின. சக்கரவாகம் சதகாரம் முைலான பேதவகள் அங்கு அைிகமாகக்
காணப்பட்ைன. யாதன, புலி, கரடி முைலிய மிருகங்களும் மயில்களும் விளங்கின. அப்தபாது
சிவபபருமான், உமாதைவியாதர தநாக்கி, பபண்தண! குயில்களும் கிளிகளும் தபசும் தபச்தசக் தகட்ைாயா?
தைவதலாகம், தவகுண்ைம் முைலிய உலகங்களில் இருக்கும் பாரிஜாைம் தபான்ே சிேப்புதைய மரங்கள் ,
இந்ை வனத்ைில் மிகுைியாக வளர்ந்ைிருப்பதைக் கண்ைாயா ? தகயிதல தவகுண்ைம், சத்ைியதலாகம் முைலிய
உலகங்களிலுள்ள மரங்களும் மலர்களும் கனிகளும் இங்குள்ளதவகதளப்தபால என்தனத் ைிருப்ைி
பசய்வைில்தல. பர்வைராஜ குமாரீ! இந்ை உத்ைியானவனமானது என் சிவதலாகத்ைில் இருக்கும் வனத்தை
விைச் சிேப்புதையது. இங்கு விஷ்ணுமூர்த்ைி என்தனப் பூஜித்து, ஓங்கார ஸ்ைானத்தையதைகிோர்.

பிரம்மதைவனும் ைவஞ்பசய்து என்தனத் ைியானம் பசய்கிோன். பிரமரிஷிகளும் யக்ஷ கின்னரர்களும்
மாதலப் பபாழுைில் இந்ைத் ைீர்த்ைத்ைில் மூழ்கி, என்னுதைய ஓங்கார ஸ்ைானத்தைத் ைரிசித்து
பசல்கிோர்கள். இதைா பைரிகிேதை இதுைான் கபிலாஹ்ருைம் என்ே ைீர்த்ைம். இங்கு, முன்பு பிரம்மதைவன்
சத்ைியதலாகத்ைிலிருந்து ைினந்தைாறும் பால் பகாண்டு வந்து என்தன அபிதஷகம் பசய்து பூஜிப்பது
வழக்கம். ஒருநாள், அவனது உலகில் அவனுதைய பசுக்கள் பிரமனுக்குப் பால் பகாடுக்காைைால், அவன்
மிகவும் மனம் வருந்ைி என்தனப் பிரார்த்ைித்ைான். நான் அவனது பசுக்கதள அண்ணாந்து பார்த்தைன்.

அைனால் அப்பசுக்கள் கபிதல வர்ணமாகப் பாதலப் பபாழிந்ைன. அந்ைப் பால் விழுந்ை இைபமல்லாம்
கபிலாஹ்ருைம், என்ே இைமாயிற்று. இைன் கதரயிதல தகாக்ஷீ தரசன் என நான் விளங்குகிதேன்.
இந்ை கபிலாஹ்ருைத்ைில், நீராடி தகாக்ஷீதரசதனத் ைரிசனம் பசய்ைவர்கள். சிவதலாகத்ைில் வாழ்வார்கள்.
பிரமனால் பிரைிஷ்தை பசய்யப்பபற்று ஹிரண்ய கர்ப்தபசனாகவும் விஷ்ணுவினால் பூஜிக்கப்பபற்றுச்
சுநீ லிஸ்வரனாகவும் நான் விளங்குகிதேன். அவற்தேத் ைரிசனம் பசய்ைவர்கள் பபரும் தபாகங்கதள
அனுபவிப்பார்கள். இங்தக முன்பு சில அசுரர்கள் புலியுருவாகப் பலதரயும் துன்புறுத்ைி வந்ைார்கள்.
அைனால் என்தனத் தைவர்கள் சிவலிங்கத்ைில் பூஜித்ைார்கள். அைனால் நான் புலியுருவத்தைாடு
அவ்வசுரர்கதளச் சங்காரஞ்பசய்தைன். அந்ைக் காரணத்ைால் நான் வியாக்கிதரசனாதனன். இந்ை
வியாக்கிதரசதனத் ைரிசித்ைவர்கள் நற்கைியதைவார்கள். பார்வைி! நீயும் ஒரு காலத்ைில் உற்பலன், விமலன்
என்னும் அசுரர்களுக்கு ஆைவர்களால் இேவாதமயும் சிேந்ை வரங்கதளயும் ைர , அவர்கள் பலதரயும்
துன்புறுத்ைி வந்ைார்கள். தைவர்களின் தவண்டுதகாளின்படி நீத ய அவர்கதள அழித்து அப்பபாழுது ஓர்
கங்கப்பிரைிஷ்தை பசய்ைாய். உன்னால் இேந்ை அசுரர்கள் என்னிைம் ைனக்கு முக்ைியளிக்கும்படி
தவண்டியைால், நான் அவர்களுக்கு முக்ைியளித்தைன். அதுதவ நிர்வாதனசம் எனப்படும். (நிர்வாணம்;

தமாஷம்) நிர்வாண ஸ்ைானத்தைக் கண்ைவுைதனதய பசுபாசங்கள் விலகிவிடும். நான் பலகணங்களுைன்
இவ்விைத்ைில் முைலில் ைங்கிதனன். அைனால் இந்ை இைம் தஜஷ்தைசம் என்றும் அமதலசம் என்றும்
பபயர் பபற்ேது. இதைத் ைரிசித்ைவர்கள் ஒருபபாழுதும் துக்கமதையமாட்ைார்கள். பார்வைி! இப்படிப் பல
தகாடி லிங்கங்கள் இந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் உள்ளன. இவற்தேக் கண்ணால் கண்ைவுைதனதய அகங்காரம்
ஒழிந்து முக்ைிப் தபற்ேிற்கு வழிபிேக்கும். பூர்வத்ைில் தைவர்களும் அசுரர்களும் என்தனத் துைித்துத்
ைவஞ்பசய்து பூஜித்ைார்கள். அப்தபாது நான் அவர்களுக்குப் பூமியிலிருந்தை தைான்ேி காட்சியளித்தைன்.
அதுமுைல் அவர்களால் மஹாதைவஸ்ைானம் என்று அந்ை இைம் பபயர் பபற்ேது. அந்ை லிங்கத்தைத்
ைரிசித்ைவர்கள் முக்ைி யதையும்படி வரம் பகாடுக்க தவண்டும் என்று அவர்கள் அதனவரும் என்தன
தவண்டியவாதே, நான் அந்ை அவிமுக்தைச லிங்கத்ைிலிருக்கிதேன். அங்தக இேப்பவர்களுக்கு முக்ைிதய
வழங்கிக் பகாண்டிருக்கிதேன். பார்வைி! உன் ைந்தையான பர்வைராஜன் பிரைிஷ்தை பசய்ை தகதலச

லிங்கத்ைிலிருந்து என்தனத் ைரிசித்ைவர்களுக்கு நான் சிவதலாகப் பிராப்ைிதய வழங்குகிதேன். வரதண
அசி என்ே இரண்டு நைிகளின் சங்கமஸ்ைானத்ைில் இருக்கும் சங்கதமசத்தைத் ைரிசித்ைவர்கள் , பிேவிகதள
ஒழித்ைவராவர். அந்ை இரண்டு நைிகளும் கூடும் காரணத்ைாதலதய காசித்ைலத்ைிற்கு வாரணாசி என்ே
பபயர் உண்ைாயிற்று. இந்ைத் ைிருத்ைலத்ைின் நடுவில் மத்ைிய தைசமானது, தயாகங்கதளபயல்லாம்
பகாடுக்கவல்லது. இன்னும் சித்தைசம், தபாதகசம் சுக்கிதரசம், சம்புதகசம், கம்பீதரசம், இயதமசம் தகைாதரசம்,
ஈசாதனசம் முைலிய இைங்களிலும் பல புண்ணிய மூர்த்ைங்களாக விளங்கி வருகிதேன் என்று பசான்ன
சிவபபருமான், அவ்விைத்ைில் ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருந்ை நந்ைிதைவருக்குத் ைிருக்தகலாயமதலக்குக்
காவல் புரியும் அைிகாரத்தையும் ைம் கணங்களுக்பகல்லாம் ைதலதமயுங் பகாடுத்ைார் என்று ஸனத்குமார
முனிவர் வியாஸ முனிவருக்குச் பசான்னார்.
45. சிலாை முனிவர் பசய்ை ைவம்
வியாஸமுனிவர், வணங்கி, ஸ்வாமி, நந்ைிதைவர் என்பவர் யார்? அவர் யாருதைய புத்ைிரர்? அவர்
சிவபபருமாதன எவ்வாறு பூஜித்து அத்ைதகய உயர் பைவிதய அதைந்ைார்? இவ் விவரங்கதளத் ைாங்கள்
எனக்கு விரிவாகச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார். ஸனத்குமாரர் பசால்லத் துவங்கினார்.
முன்பு ஜிதைந்ைிரியனாகவும் ைர்மசீலனாகவும் சிவபக்ைனாகவும் ஒரு முனிவர் இருந்ைார். அவர் பபயர்
சிலாைர். அவர் சிவதலாகத்தை நாடிச் பசல்லும்தபாது, ைனது பிதுர்க்கள் சிலர் நரகத்ைிலிருந்து

துன்பமதைவதைக் கண்ைார். அவர் அப்பிதுர்க்கதள தநாக்கி நீங்கள் யார் ? என்று தகட்க, அைற்கு அவர்கள்
நாங்கள் சிலாைனுதைய பிதுர்க்கள். அவன் ைவஞ்பசய்து சுவர்க்கத்ைிற்கு வந்ைான். ஆனால் அவன்
புத்ைிரர்கதளப் பபற்ேிலன்! என்று பசான்னார்கள். அைற்கு அவர் நான் ைான் சிலாைன். எனக்குப் புைல்வர்கள்
உண்ைாகவில்தலதய! என்ோர். அைற்கு பிதுர்க்கள், நீ மஹாதைவதன ஆராைித்து ஒரு புைல்வதனப்
பபறுவாயாக! என்ோர்கள். அதைக் தகட்ைதும் சிலாை முனிவர் பூவுலகிற்குத் ைிரும்பி சிவபபருமாதனக்
குேித்து ஆயிரம் தைவ வருஷங்கள் அவர் முன்பு காட்சியளித்து, சிலாைா! உனக்கு தவண்டும் வரம் யாது?

என்று தகட்கச் சிலாைமுனிவர் அவதரப்பணிந்து எழுந்து, பரமதைவதன! மதகசா! பதைப்பு முைலான
ஐந்பைாழில்களுக்கும் கர்த்ைதன! பிராமணபைிதய! மன்மைதன எரித்ைவதர! தயாகிகளால்
ைியானிக்கப்பட்ைவதர! பர்வை வாசிதய, ஞாதுரு ஞானதஜயஸ்வரூபிதய! தைவ தைவா! வரைா!
சர்வவியாபிதய! தலாக நாயகதர! இஷ்ைகாமியங்கதளக் பகாடுக்கவல்ல பஸ்ம ருத்ராக்ஷைாரிதய!
தைஜஸ்பைிதய! கங்காைரா! சந்ைிரதசகரதர! கரணாகத்வத்ஸவதர! அடிதயனுக்கு சற்புத்ைிரனாக ஒருவதனத்
ைந்ைருள தவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்து மீ ண்டும் பணிந்து, சுவாமி! அத்ைதகய தமந்ைதனத் ைாங்கள்
எனக்குக் பகாடுப்பீர்களாயின், அவன் அதயாநிஜனும் மரணமற்ேவனும் சர்வசக்ைிமானும் ைங்களுக்கு
சமானனும் ைங்கதளத் ைரிசிப்பவர்களால் ைரிசிக்கத் ைக்கவனுமாக இருக்கும்படித் ைதய புரியதவண்டும்!
என்று தகட்ைார். முக்கண்ணரான சிவபபருமான் மகிழ்ச்சியதைந்து, சிலாைா, நீ விரும்பிய வரம் ைந்தைன். நீ
பசய்ை இந்ை தைாத்ைிரத்தைத் துைி பசய்ைவர்கள் துர்மரணமதையமாட்ைார்கள். பூைபிதரைதபசாச
யக்ஷராக்ஷச துன்பங்கதளயும் அதையமாட்ைார்கள்! என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளி, மதேந்ைார்.
அைற்குப் பிேகு சிலாை முனிவர், மகிழ்ச்சியுைன் ைம் ஆசிரமத்ைிற்குச் பசன்று நைந்ைவற்தே
அங்கிருந்ைவர்களிைம் பசால்லி, சிலகாலஞ்பசன்ே பிேகு, ஒரு தவள்வி இயற்ே நிதனத்துப் பூமிதய
உழுவித்ைதபாது, அந்ை கலப்தபயின் பதைச்சாலில் தகாடி மன்மைனுக்கு இதணயான அழகும்

அக்கினிதயப் தபான்ே காந்ைியும் பகாண்டு ஒரு குழந்தை இருப்பதைக் கண்ைார். அப்தபாது அங்கிருந்ை
சில முனிவர்கள் இது அரக்கர்களின் மாதயயாக இருக்குபமன்று அங்கிருந்து தபாய்விை முயன்ேனர்.
அப்பபாழுது, அந்ைக் குழந்தை அப்பா! அப்பா! என்று வாய்விட்டுக்கூப்பிட்டுக் பகாண்தை பமல்ல நைந்து
சிலாை முனிவதர அணுகியது. சிலாைர், அந்ைக் குழந்தையின் குரதலக் தகட்டும், அதை நம்பாமல், அரக்க
மாதய என்தே அவரும் நிதனத்து அங்கிருந்து தபாக முயன்ோர். அப்தபாது ஒரு வாபனாலி முழங்கியது.
சிலாைதன! இவன் உன் புைல்வன்! சிவபபருமான் முன்பு உன் ைவத்ைிற்கு இரங்கி தமந்ைதனத்
ைந்ைிருக்கிோர். நீ இந்ைக் குழந்தைதய எடுத்து வளர்ப்பாயாக! இைனால் உனக்கும் உன் பிதுர்க்களுக்கும்
மகிழ்ச்சி உண்ைாகியைால் இவனுக்கு நந்ைி எனப் பபயருண்ைாகும் என்ே அந்ை வாபனாலி முழங்கியது.
அதைக் தகட்ை சிலாைமுனிவர் அந்ைக் குழந்தைதய எடுத்து மார்தபாடு அதணத்துக் பகாண்டு, ைம்

ஆசிரமத்தை அதைந்ைார். ஜாைகர்மம், சவுனம், உபநயனம் முைலிய கிரிதயகதள அந்ைந்ை காலத்ைில்
பசய்ைான். ரிக், யஜுர், சாம, அைர்வண தவைங்கள் சிதஷ, வியாகர்ண, சந்ைசி, நிருத்ைியம், தஜாைிைம்,
கற்பங்கள், தவைத்ைிற்குரிய பசாற்பைக்கிரமங்கள், புராணங்கள், ைர்ம சாஸ்ைிரங்கள், ஆயுர்தவைம்,
ைனுர்தவைம், காந்ைர்வ தவைம், சிற்பம், சகுனம், சர்ப்பவித்தை, பரகாயப் பிரதவசம், அஷ்ை வியாகரணம், உப
புராணங்கள், இைிகாசங்கள், தைவயாகம், பிதுர்யாகம், மானுையாகம், பூையாகம், பிரமயாகம் என ஐந்து நல்ல
முதேகதளயும் மந்ைிரங்கள் மாத்ரு ைத்வம், தயாகம் முைலியவற்தேயும் அந்ை நந்ைிபகவான் ஐந்தை
ைினங்களில், ைம் ைந்தையிைம் அேிந்து, யாவற்ேிலும் சாமர்த்ைியமும் கம்பீரமும் பிரியவசனமும்,
அசூதயயின்தமயும் பகாண்டு மனைிற்கும் விழிக்கும் ஆனந்ைம் ஏற்பைச் பசய்பவராக வளர்ந்து, ஏழு
வயைதைந்ைார்.
அப்தபாது மித்ராவருணன் என்ே தைவர்கள், ைவமுனிவர் வடிவில், சிலாைரின் ஆசிரமத்தை அதைந்ைனர்.
சிலாைர் அவர்கதள வரதவற்று உபசரித்து, உயர்ந்ை ஆசனத்ைில் அமர்த்ைினார். அப்தபாது அத்தைவர்கள்
சிலாை முனிவதர தநாக்கி, நீங்கள் நலமா? இவ்வாசிரமத்ைில் யாவரும் சுகமா? உன் புைல்வன் சரியாக
தவைாத்ைியயனஞ் பசய்கிோனா? நியமந்ைவோமல் அனுஷ்ைானங்கதளச் பசய்கிோனா! உனக்கு மகிழ்ச்சி
ஏற்படும்படி நைந்து பகாள்கிோனா! என்று தகட்ைனர். அைற்குச் சிலாை முனிவர், நலம்! அவதன என்
வமிசத்தை விருத்ைி பசய்யத் ைக்கவன்! என்று பசால்லி, அவதன வரவதழத்து அவர்கதள நமஸ்கரிக்கச்
பசய்ைார். அப்தபாது தைவர்கள், நந்ைிதய தநாக்கி, நீ குரு பணிவிதை பசய்து அழியாை பைவிதய
அதைவாயாக! என்று வாழ்த்ைினார்கள். அதைக்தகட்ை சிலாை முனிவர், சிேிது பயந்து, ைன்தமந்ைதன

அனுப்பிவிட்டு, அவர்கதள தநாக்கி, முனிவர்கதள! நீங்கள் மஹாைவசிகள், சர்வக்ஞர்கள், ைிரிகால ஞானிகள்.
இப்படியிருக்க என் மகதனத் ைீர் க்கமான ஆயுளுதையவனாக இருப்பாயாக என்று அவதன நீங்கள்
வாழ்த்ைவில்தலதய! பபரிதயார்களாக இருப்பவர்கள் ைம்தமச் தசவித்ை இதளஞர்கதள ைீர்க்க ஆயுளுைன்
வாழ்வாயாக என்று வாழ்த்துவதை முதேயாக இருக்க நீங்கள் என் புைல்வதன அவ்வாறு வாழ்த்ைாமல்
இருந்ைதைக் குேித்து நான் சந்தைகிக்கிதேன். அைற்குக் காரணம் என்ன என்பதைத் ைங்களிைமிருந்தை
அேிந்துபகாள்ள விரும்புகிதேன் என்று தகட்ைார். அைற்கு முனிவர் வடிவில் வந்ை மித்ைிரா வருணர்கள்

அவதர தநாக்கி, சிலாைதன! உன் மகனுக்கு ஆயுட்காலம் எட்தை வயது ைான், ஆகதவ நாங்கள் அவ்வாறு
வாழ்த்ைவில்தல என்ோர்கள். அதைக் தகட்ை சிலாை முனிவர் மிகவும் துக்கங்பகாண்டு மயங்கித்
ைதரயில் சாய்ந்ைார். அப்தபாது அம்முனிவர்கள் சிலாைதரத் தைற்ேி, விதனக்கு என்ன பசய்வது? என்று
சமாைானம் பசால்லிவிட்டு அங்கிருந்து அவரிைம் விதைபபற்றுச் பசன்ோர்கள்.
வியாஸ முனிவதர! மித்ைிரா வருணர்கள் இவ்வாறு பசால்லிச் பசன்ேதும் சிலாை முனிவர் அவர்கள்
கூேிய சமாைானப் தபச்சுக்களால் மனம் தைோமல் கூக்குரலிட்டு அழுைார். அதைக்கண்ை நந்ைிதைவர்,
விதரந்து வந்து ைந்தைதயப் பணிந்து, நீங்கள் துக்கப்படுவைற்குக் காரணம் என்ன? அதை எனக்குச் பசால்ல
தவண்டும்! என்று தகட்க சிலாைர் மகதன! நமது ஆசிரமத்துக்கு வந்ைிருந்ை மித்ைிரா வருணர்கள் பசான்ன
பசால் ஒரு தபாதும் ைவோது. அவர்கள் நீ இன்னும் ஓராண்டுக்குள் இேந்து விடுவாய் என்று என்னிைம்
பசால்லிப் தபாய்விட்ைார்கள். அைனால் என் மனம் ைாளாது நான் வருந்துகிதேன் என்ோர். இவ்வாறு ைன்
ைந்தை விசனப்படுவதைக் கண்ை நந்ைிதைவர் ைந்தைதய! தைவைானவ யக்ஷராக்ஷசர்களுைன் அந்ை யமதன
வந்ைாலும் என் உயிதர அவர்களில் ஒருவருதம பகாண்டு பசல்லமுடியாது. இைற்காக நீங்கள் வருந்ை
தவண்ைாம் என்ோர். சிலாை முனிவர் நந்ைிதய தநாக்கி, தமந்ைதன! நீ என்ன ைவஞ் பசய்ைிருக்கிோய்!

உன்தனப் பபறுவைற்குத் ைான் எத்ைதனதயா ஆண்டுகள் ைவமிருந்து உன்தன என் மகனாக அதைந்தைன்.
இதுவதர நீ யாதர உபாசதன பசய்ைிருக்கிோய்? உனக்கு வரவிருக்கும் ஆபத்தை எப்படி உன்னால் ைடுத்து
நிறுத்ைமுடியும்? யாராலுதம ைடுக்கமுடியாை மிருத்யுதவ (மரணத்தை) உன்னால் எப்படித் ைடுக்கமுடியும்?
நீ எப்படித் ைடுப்பாய்? என்று தகட்ைார். அைற்கு நந்ைிதைவர், ைந்தைதய! நான் அந்ை யமதன ைவம் ைானம்
முைலியவற்ோல் பவன்றுவிைலாம் என்பதை நாதன நம்பவில்தல. பிநாகபாணியான மஹாதைவதரவிைச்
சிேந்ைவர்களில்தல அவதர மிருத்யுஞ்ஜயர். அவர் பபயர்கூைத் ைங்களுக்கு மேந்து விட்ைதைா? அவதர
யமதன பவல்வார்! என்ோர். அதைக் தகட்ை சிலாை முனிவர், அந்தைா மகதன! நான் ஆயிரம் தைவ
வருஷங்கள் வதர அந்ைச் சிவபபருமாதனக் குேித்துக் கடுந்ைவஞ்பசய்து ைாதன உன்தன என் மகனாகப்
பபற்தேன். நீ இன்னும் உனக்கு இருக்கும் ஒதர ஆண்டு மானுை ஆயுட்காலத்ைிற்குள் பரம பைிதய
எவ்வாறு ைரிசித்து விைமுடியும்? அதைைற்கரிய அரனாதர நான் ைரிசித்து மிருத்யுதவ பவன்று விடுதவன்
என்று எந்ைத் தைரியத்ைால் நீ பசால்லுகிோய், மகதன! என்ோர். அைற்கு நந்ைிதைவர், ைந்தைதய!

சிவபபருமான்: ைானம், ைவம், வித்தை முைலியவற்தேக் கண்டு சந்தைாஷிப்பவர் அல்லர். நிர்மலமான
பக்ைிக்தக ைிருவுளங்களிப்பவர்.
அத்ைதகய சிவபபருமாதனப் பக்ைியுைன் துைித்து, மிகவும் எளிைாக எந்ைவிைத் ைதையுமின்ேி அவதரத்
ைரிசிப்தபன். தைரியமாக! உங்கள் மனம் விதரவில் மகிழ்ச்சியதையும்படி, நான் பக்ைி பசய்து மீ ள்தவன்.
நான் நின்றும் ைிரிந்தும் ஓடியும் காட்டில் இருந்தும் எந்ை நிதலயில் இருந்ைாலும் என்தன நீங்கள் அஞ்சும்
மிருத்யுவானவன் பார்க்கக்கூை முடியாமல் ைவிப்பான். நீங்கள் இந்ை விஷயத்ைில் மிகவும் தைரியமாக
இருக்கலாம். மிருத்யுக்கள் ஆயிரவரும் யமைருமர் தகாடியரும் ைண்ைசூல பாசபாணிகளாய்

மகாதகாபத்துைன் ஒன்று கூடிவந்ைாலும் என் உைலிலுள்ள ஒரு தராமத்தைகூை அதசக்கமாட்ைார்கள்.
அவர்களால் எனக்கு எந்ைவிைமான பயமும் இல்தல. வணாக
ீ
நீங்கதள என்தனப் பயமுறுத்ை தவண்ைாம்.
நான் இங்கிருந்து பசன்ேவுைன் நீங்கள் பசய்யதவண்டிய சிலவற்தேச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள். நீங்கள்
நீரில் இேங்கி பாவசக்ைியுைன் சைருத்ைிரீயத்தை, பஜபித்து, மஹாதைவதனத் ைியானித்துக் பகாண்டு
இருங்கள். நானும் அவ்வாதே பசய்தவன். அப்படி நான் பசய்யும்பபாழுது மிருத்யுகால யமாைிகள் என்தன
பவல்ல வல்லவர்களல்லர். மிருத்யுதவ பவல்ல பசுபைிதயயன்ேிப் பிேருக்கு அரிது. நீங்கள் என்தன
விதரவில் அனுப்புங்கள் என்ோர். சிலாைமுனிவர் நந்ைிதைவர் கூேிய வார்த்தைகதள நம்பி, சிேிது
மனைிைத்துைன் மிருத்யுதவ பவன்று வருக! என்று வாழ்த்ைிவிட்டு, மகதன! நீ இதையூறுமின்ேி
ைவஞ்பசய்வாயாக! என்று பசான்னார். நந்ைிதைவர் ைம் ைந்தைதய வணங்கி வலம் வந்து அவரது
கால்கதளப் பற்ேிக் பகாண்டு, நீங்கள் தைரியமாக இருக்க தவண்டும்! என்று தவண்டி, அவரிைம்

விதைபபற்றுக் பகாண்ைார். பிேகு ஏழு வயதையுதைய நந்ைிதைவர் சிவத்ைியானத்துைன் மிருத்யுதவ
பவன்று வரும்படித் ைிைங்பகாண்டு, கம்பீரமாக நைந்து, ைவஞ்பசய்யும் விருப்பத்துைன் பசன்ோர்.
46. நந்ைிதைவர் வரம் பபறுைல்

சிலாை முனிவரிைம் விதைபபற்றுச் பசன்ே நந்ைிதைவர் நைிகளில் சிேந்ை புவதன நைியில் மூழ்கி நின்று
சித்ைத்தைச் சிவன் பால் தவத்து ருத்ைிர மந்ைிரம் ஜபித்து, மிருத்யுதவ (மரணத்தை) பவல்ல தவண்டும்
என்ே கருத்தைாடு, பவட்பைட்பங்கதளக் கருைாமல் உலகத்தை மேந்து, பரசிவத்ைில் ஐக்கியமானவதரப்
தபால விளங்கினார். உருத்ைிர மந்ைிர ஜபத்தை ஒருதகாடி வதர ஜபித்து முடிக்கும்தபாது, பரமசிவன்
அவருதைய ைியானத்ைிற்கு மகிழ்ந்து காட்சியளித்து, நந்ைி! உன் ஜபத்ைிற்கு நான் மகிழ்ந்தைன். நீ விரும்பிய

வரத்தைக் தகள் என்ோர். நந்ைிதைவர் ைமது ைியானத்தை நிறுத்ைிச் சிவபபருமாதன வணங்கி, மிருத்யுஞ்சய
மூர்த்ைிதய! நான் மீ ண்டும் ஒருதகாடி ைரம் உருத்ைிர பஜபம் பசய்து முடிக்கும்படி அருள்பாலிக்க தவண்டும்
என்ோர். அவ்வாதே ஆகுக என்று சிவபபருமான் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளி மதேந்ைார். நந்ைிதைவர் மீ ண்டும்
நீரிலிருந்து ஒருதகாடி ருத்ைிர பஜபஞ் பசய்து முடித்ைார். அப்பபாழுது சிவபபருமான் ரிஷப வாகனத்ைில்
காட்சி ைந்து, நந்ைி! உனக்கு என்ன வரம் தவண்டும்! என்று தகட்க நந்ைிதைவர், இதேவா நான் மீ ண்டும்
இன்னும் ஒரு தகாடி முதே பஜபம் பஜபிக்கும்படி அருள் பசய்ய தவண்டும் என்ோர், அவ்வாதே ஆகுக!
என்று வரமளித்து சிவபபருமான் அந்ைர்த்ைானமானார். இதுதபாலதவ ஆறுமுதேகள் சிவபபருமானிைம்
வரம்பபற்று ஏழுதகாடிைரம் பஜபம் முடித்துப் பிரளய காலாக்கினிதயப் தபான்ே தைஜதஸாடு நந்ைிதைவர்
பஜாலித்ைார். அவரது தைஜதஸ காணமுடியாை தைவர்களும், யமைர்மன் முைலிய அஷ்ைைிக்குப்

பாலகர்களும் பயந்து நடுங்கினார்கள். சிவபபருமான் நந்ைியின் ைிை சித்ைத்தைக் கண்டு, ைிருவுளம்
மகிழ்ந்ைிருக்தகயிதலதய நந்ைிதைவர் எட்ைாவது தகாடிதயயும் முடிக்கக் கருைி, உறுைியுைன் பஜபித்துக்
பகாண்டிருந்ைார். நந்ைியின் ஜபம் முடியும் ைருணத்ைில் சிவபபருமான் காளகண்ை சதுர்ப்புஜ நாகபூஷண
வியாக்கிர சர்மாம் ப்ரைாரியாக தவைங்கள் நான்கும் புதைசூழ்ந்து முழக்கஞ்பசய்யவும் பிரமனும்
விஷ்ணுவும் இருபுேமும் நிற்கவும், கணபைி கந்ைர்கள் ைம்முைன் இருக்கவும் பார்வைி தைவியாருைன்
நந்ைிதைவரின் முன்பு காட்சியளித்துத் ைம் ைிருக்கரத்ைால், அவரது தகதயப் பற்ேி, புவதன நைிக்கதரக்குக்
பகாண்டு பசன்று அவர் உைதல ஆதசயுைன் ைைவிக் பகாடுத்து, சிலாைபுத்ைிரதன! உன்னுதைய ைிை
தவராக்கிய பஜபத்தைக் கண்டு நான் பபரிதும் மகிழ்ந்தைன். நீ நல்ல ைவத்தைச் பசய்ைாய், உன் மனத்ைில்
யாதுள்ளதைா அதைச் பசால். சிேிதும் அஞ்சற்க! என்ோர்.
நந்ைிதைவர் சிவபபருமாதனப் பணிந்து, மகாதைவதர, அடிதயன் இனி தமலும் ஒரு தகாடி பஜபஞ் பசய்ய
தவண்டும் என்று விரும்புகிதேன்! என்ோர். அைற்குச் சிவபபருமான், நந்ைீ! இதுவதரயில் நீ பசய்ை ஏழுதகாடி
பஜபத்ைிற்தக உனக்கு எல்லாப் பைவிகதளயும் பகாடுத்ைிருக்க தவண்டும். இனி நீ பஜபம்
பசய்யதவண்ைாம், மீ ண்டும் பஜபம் பசய்து யாது வரம் பபறுவாய்? பிரமத்வம், விஷ்ணுத்துவம், இந்ைிரத்வம்,
சூரியத்வம், உருத்ைிரத்வம், தமாக்ஷம் அல்லது எனக்குச் சமான ைவம் இவற்ேில் எதை விரும்பினாலும்
பகாடுப்தபன் என்ோர். நந்ைிதைவர், பஜபம் பசய்வதை நிறுத்ைி சிவபபருமானின் ைிருவடிகளில்
சாஷ்ைாங்கமாக வழ்ந்து
ீ
வணங்கி அவர் எைிதர நின்று ஓம் தைவாைி தைவாய நம: மஹாதைவாய நம:
காமாங்க நாசாய நம: ைிரிதலாகம்ஸஹராய நம: நீலகண்ைாய நம: ஸஹஸ்கர ரதஸ நம:
ஸஹஸ்ரகாணாய நம: ஸர்வை பாணிபாைாய நம: சர்வதைாக்ஷிமுகாய நம: ஸர்வை : ஸ்ருைதய நம:
சுைீ ந்த்ராய நம: சந்த்ரசூர்யாக்னிதநத்ராய நம: சூல முத்கரபாணிதய நம: பரசிவதைராய நம: த்ரிசூல
ஹஸ்ைாய நம: ஸஹஸ்ர பாஹதவ நம: ஸஹஸ்ரதநத்ராய நம: ஆைித்யா நாம்பைிதய நம:
தயாகாைிகம்பாய நம: காளகண்ைாய நம: யக்ஞாய நம: அம்ருைாய நம: ஸர்வதைவஸ்துைாய நம:
உமாருத்தரந்த்ரரூபாய நம: நாராயணாய நம: த்ரிபுரக்நாய நம: லலாைாங்கிை தநத்ராய நம: மஹிஷாந்ைக
ஹர்த்தர நம: ைக்ஷிணாமூர்த்ைிதய நம: குமாரகுரதவ நம: குமாரவரைாய நம: மஹா ஹாஸாய நம:
ம்ருத்யுபாதஸாகர ஹஸ்ைாய நம: ஹிமவத்விந்த்ய தமருபர்வை வாஹதந நம: தகலாய வாஸிதந நம:
ைதநய்வரஸகாய நம: விஷ்ணு தைஹார்த்ை ஸம்ஸ்ைாய நம: விஷ்ணுவரைாய நம: அந்ைர் பூைாைி
வாஸாய நம: ஸூக்ஷ்மாய நம: தஷத்ைிரக்ஞாய நம: விஷ்ணுதவ நம: தலாக கர்த்தர நம: ஸப்ைருஷதய
நம: துர்வாஸதஸ நம: சிவபிதந நம: வசிஷ்ைாய நம: அவத்யாய நம: அஜராய நம: அமராய நம:

அக்ஷயாய நம: புண்யரூபதன நம: ஓம் மஹாத்மதன நம: என்று பலவாறு துைித்து சுவாமி! எனக்கு
இந்ைிரத்வம் பிரமத்வம், தலாக பாலகத்வம், சூரியத்வம் முைலிய எதுவும் தவண்டியைில்தல. அடிக்கடி
பிேப்பது, இேப்பதுமான ஜனன மரண துக்கங்கதள அனுபவியாைிருக்க தவண்டுகிதேன். தமலும் ைாங்கள்
தைவி தமந்ைர்களுைன் எழுந்ைருளியிருக்கும் அந்ைப்புரத்ைில் நானும் உைன் இருக்க தவண்டும்.
பஹிர்முகத்ைில் ைங்கதளத் ைரிசிப்பதைப் தபாலதவ அந்ைர்முகத்ைிலும் ைங்கதளத் ைரிசித்துக் பகாண்தை
இருக்கதவண்டும். ைாங்கதள எனக்குக் கைி! எனக்கு குருநாைன் நீதர! ைங்கள் ைிருவருதளயதையாைவர்கள்

அழிவார்கள். ஆதகயால் மரணத்தை ஒழிக்கும் வல்லதமயில்லாை கைவுதள நான் ஆஸ்ரயிக்கதவ
மாட்தைன். அத்யந்ைமான சுகத்தைத் ைரவல்ல பரம்பபாருதள நான் பார்த்து விட்தைன். அடிதயன் உம்மிைம்
நீங்காை அன்பும் பக்ைியும் பபற்று ைங்கதளதய ஆஸ்ரயித்ைவனாகி ஜனன மரணதுக்கங்கதள ஒழிக்கும்
ஆற்ேலும் என்னால் நற்கைிதய அதைய விரும்பி, என்தனயுண்டு பசய்ை எனது பிதுர்வர்க்கத்துக்கு
அழியாை சிவபைவியும், என்னால் ஸ்துைி பசய்யப்பட்ை ஸ்தைாத்ைிரத்தை வாசித்ைவர்களுக்கு

தகலாயவாசமும் சதுர்த்ைசி ைிைியில் இந்ை நாமங்களால் அர்ச்சித்து சைம்ருத்ைிரீயம் பஜபித்ைவர்களுக்கு
காணாபத்ைியமும் ைந்ைருள தவண்டும் என்று விண்ணப்பஞ் பசய்ைார்.
ைன்தனப் பணிந்து நின்று, இத்ைதகய வரங்கதளக் தகட்டுக் கண்களில் பபருகிய ஆனந்ைக் கண்ணிரால்
ைம் ைிருவடிகதள அபிதசகித்து இரு கரங்களாலும் பற்ேி நின்ோர் நந்ைிதைவர். அவதரச் சிவபபருமான் ைம்
ைிருக்கரத்ைால் எடுத்து விபூைியால் உத்தூளனஞ் பசய்து அலங்கரிக்கப்பட்ை தைகத்துைன் அதணத்து ைழுவி
ைாமதர மலர்தபான்ே ைம் ைிருக்கரங்களால் அவர் உைதல ஸ்பரிசித்து, இவன் எம்தம ஆனந்ை
பாஷ்பத்ைால் ஓரபிதஷகம் பசய்ைானாதகயால் இவனுக்கு இரண்டு அபிதஷகங்கதள பசய்ய தவண்டும்
என்ே கதைக்கண் பார்தவயாலும் வாக்காகிய அமுைத்ைாலும் அபிதஷகம் பசய்ைார். ைிருக்கண்சாத்ைி,

(ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார் என்ப) பிேகு நந்ைிதய தநாக்கி மகதன! என்தனத் ைரிசித்ைவர்கள் ஒரு தபாதும்
மிருத்யு (மரண) பயம் அதைவைில்தல. என்னிைம் உனக்கு நிதலயான பக்ைியிருப்பதை நான் அேிதவன். நீ
தகட்ைவாறு மூப்பு, சாக்காடு, ைாபத்ைிரயங்கள் இவற்தே ஒழித்து உன்னுதைய பிதுர்களுைன் என்னுதைய
பாைாரவிந்ைத்ைில் வாழக்கைவாய். உன்தனத் ைரிசித்ைவர்களும் என்தனத் ைியானித்ைவர்களும் என்
சிவதலாகத்ைில் வாழ்வார்கள். நீ எனக்கு இஷ்ைனாகவும், என் கணங்களுக்கு அைிபனாகவும் எனக்கு
இதணயான பராக்கிரமமும் தயாக வலிதமயும் பபற்று என் அருகிதலதய வாழ்வாயாக. எல்லா
வளங்களும் நிதேந்துள்ள க்ஷீரசாகர மத்ைியில் விளங்கும் ைீபத்ைிதனயும் எப்பபாழுதும் கிழியாமல்
பரிமளத்துைன் விளங்கும் பவண்பட்டு ஆதையும் ஆயிரந்ைாமதர மலர்களான மாதலதயயும் உனக்குத்
ைருகிதேன்! என்று அவ்வாதைதய உடுத்ைி, அந்ை மாதலதய கழுத்ைில் அணிவித்ைார். அைனால்
நந்ைிதைவர் முக்கண்ணதரப் தபால விளங்கினார். அப்தபாது சிவபபருமான் நந்ைிதயக் தகயில் பகாண்டு
நந்ைீ! உன்னால் பூஜிக்கப்பபற்ே இந்ை ÷க்ஷத்ைிரம் ஜாப்தயஸ்வரம் (பஜபம் பசய்யப்பட்ை இைம்) என்ே

பபயரால் வழங்கப்பபறும். இங்கு நாற்புேமும் ஓர் தயாசதன விஸ்ைீரணம் வதரயில் சித்ை÷க்ஷத்ைிரம்
என்று பிரசித்ைம் ஆகும். ஆதகயால் இங்கு பலர் ைவஞ் பசய்யப்தபாகிோர்கள். மதனாவாக்குக்
காயங்களால் பசாற்ப புண்ணியத்தையாவது இங்கு பசய்வார்களானால் அதவ ஆலமரத்து விதை பபரிய
மரமாவதைப்தபால, சிேப்பான பயதனக் பகாடுக்கும். இந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் நீ பசய்ை ஜபத்தை ஓர்
ஆண்டுக்காலம் ஸ்மரித்ைால், உருத்ைிர சாரூப்பியத்தை அதைவார்கள் என்று கூேினார். அப்பபாழுது
நந்ைிதைவர் ஆனந்ைமதைந்து ஆற்று நீ தரக் தகயில் எடுத்துச் சிவபபருமாதன தநாக்கி, சுவாமி! இந்ை நைி
இன்று முைல் நந்ைீபுவதன என்ே பபயதரப் பபற்று விளங்கதவண்டும் என்று தகட்கச் சிவபபருமான்
அவ்வாதே அருளினார். உைதன ைாமதர முைலிய மலர்கள் நிரம்பிய அந்ை நைியிலிருந்து, அந்ை நைி
நங்தகயானவள் பசந்ைாமதர மலர் தபான்ே விழிகளும் பபான்தமனியும் தமகம்தபாலும் கூந்ைலும்
பர்வைங்களுக்குச் சமமான ைனங்களும் உதையவளாய்ச் சர்வ பூஷணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ை
உருவத்தைாடு தைான்ேிச் சிவபபருமாதன வலம்வந்து வணங்கி தககட்டி நின்ோள்.
அப்பபாழுது சிவபபருமான், பபண்தண, இந்ை நந்ைி என்தனக் குேித்து உன்னிைத்ைிலிருந்து ஆத்மயக்ஞஞ்
பசய்ைைால் உனக்கு யக்தஞாைகம் என்ே பபயர் உண்ைாகும் என்று ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார். அைற்கு
அந்ை நைிநங்தக, சுவாமி! இந்நந்ைி என்னிைமிருந்து ைவஞ் பசய்ை படியால் அவர் எனக்குப் புைல்வன்
என்றும் நான் அவருக்குத் ைாய் என்றும் புலப்படும்படி, நந்ைி மாைா என்ே பபயரில் நான்
வழங்கப்பைதவண்டும் என்று தகட்ைாள். இதேவன், அவ்வண்ணதம ஆகுக! என்று பசால்லி, நந்ைிதய

தநாக்கி, நந்ைி! நீ இவதள பணிவாயாக என்ோர். உைதன நந்ைிதைவர், புவதனதயச் சாஷ்ைசாங்கமாகப்
பணிந்து, அவளுதைய இரு பாைங்கதளயும் இறுகப் பிடித்துக் பகாண்ைார், அைனால் ஆனந்ைம் அதைந்து
அவளது ைனத்ைிலிருந்து பால் பபருகி மூன்று வழியாகச் பசன்ேது. அதைக் கண்டு மகிழ்ந்ை நந்ைிதைவர்
ஒரு நாைஞ் பசய்ய அைினின்றும் ஒரு நைி பிரவகித்து நந்ைிநாதைாத்பவம் என்ே பபயருைன்
விளங்கலாயிற்று. சிவபபருமான் பபான்னால் பசய்ை நவரத்ைின கசிைமான மகுைத்தை நந்ைிதைவருக்கு
அணிவிக்க நந்ைிதைவர் சூரியதனவிைச் சிேந்ை தைஜதஸாடு விளங்கினார். அதைக் கண்ை தைவர்கள்

அதனவரும் இவர் தைவர்களுக்பகல்லாம் ைதலவராக இருக்க தவண்டும் என்று அபிதஷகஞ் பசய்ைார்கள்.
அந்ை அபிதஷக ஜலம் ஒரு நைியின் உருவங்பகாண்டு சுவர்தணாைகம் என்றும் ஜாம்பூநைநைிபயன்றும்
பபயர் பபற்று விளங்கியது.
வியாஸதர! ஜாப்பிதயஸத்துக்கு அருகில் அந்ை ஜாம்பூநை நைியுள்ளது. அந்ை நைியில் நீராடிச்

சிவபபருமாதனச் தசவித்து மூன்று நாட்கள் சிவபூதஜ பசய்து, பிராமண சந்ைர்ப்பதண பசய்து முடித்து,
விரை பூர்த்ைி பசய்ைவன் ைிருக்தகலாயத்தை அதைவான். ஜாப்பிதயசத்ைில் தைகத்தை விடுத்ைவன்,
நந்ைிதைவருக்குச் சமீ ப மான பைவிதய அதைந்து பநடுங்காலம் வாழ்ந்ைிருப்பான்! என்று ைிருவாய்
மலர்ந்ைருளி ைம் இைபாகத்ைிலிருக்கும் உமாதைவியாதர தநாக்கி உதமயவதள! நந்ைிதய, நமது
கணங்களுக்குத் ைதலவனாக மகுைாபிதஷகஞ் பசய்வித்தைன். அவதனப் பூஜித்ைவர்கள், என்தனப்
பூஜித்ைவர்களாவார்கள். அவனிைம் பக்ைி பசய்பவர்கள் என் பக்ைர்களாவார்கள் என்று பசால்லி,
நந்ைிதைவதரப் பார்த்து, நந்ைீ! ஜாப்தபஸ்வரம், பஞ்சநைம் என்ே ைிருத்ைலங்களில் ைங்கள் உைதல
நீப்பவர்கள் உனக்குக் கீ ழ்ப்பட்ை கணநாைர்களாகவும் உனக்கு இதணயான தைகமும் உன்தனாடு வாசமும்
இதைவிைாமல் என்தனத் ைரிசிக்கும் பாக்கியத்தையும் அதைவார்கள்! என்று கூேியருளினார்.
47. கணங்களின் வருதக
வியாஸதர! நந்ைீ சனின் ைவச் பசயல்கதளபயல்லாம் நான் பசான்தனனல்லவா ? அைற்குப் பிேகு
சாம்பசிவன் உமா தைவியாதர தநாக்கி, மங்களமுதையவதள! இந்ை நந்ைிக்குக் காணாபத்ைியம்
பகாடுப்பதைப் பற்ேிய உன் கருத்து என்ன? உன் கருத்தை பவளியிடுக! என்று தகட்ைார்.
மஹாதைவரான ைங்களுக்குப் புைல்வனான நந்ைிக்கு எல்லாக் கணங்களுக்கும் இதேதமதயயன்ேிச் சகல
உலகங்களுக்கும் இதேவனாகும் ைன்தமதயயும் பகாடுக்கலாம் என்பது என் கருத்து! என்று பார்வைி
கூேதவ, பகவானான மகாதைவன் தைவசித்ை கணங்களால் தசவிக்கப்பட்டுக் கிழக்கு முகமாக வற்ேிருந்து
ீ
அவ்வத் ைிதசகளிதலயுள்ள உருத்ைிர கணங்கள் அதனவரும் வரதவண்டும் என்று ைிருவுள்ளத்ைில்

நிதனத்ைார். உைதன கிழக்கு, தமற்கு, வைக்கு, பைற்கு, தமல், கீ ழ் ஆகிய ைிதசகளிலுள்ள உருத்ைிர கணங்கள்
அதனவரும் சூலம், அம்போத்தூணி முைலியவற்தே ஏந்ைி நீ லகண்ைமும் ஒளிவசும்
ீ
அக்கினி கண்களும்
பகாண்ை எண்ணிேந்தைார் அங்கு வந்து குழுமினர். அவர்கதளத் ைவிர, கபாலீசன், விதசாகன், சைதநத்ைிரன்,
சைாநிலன், அநத்ைருத்ைிரன், நூறு பாைமுதைதயார், நூறுமுகமுதைதயார் முைலான சர்வதலாக
அைிபைிகளாகிய பலர் வந்து தசர்ந்ைார்கள். அஞ்சத்ைக்க முகமும் பயமுறுத்தும் புருவங்களும் இருபது
தயாசதன அகலமும் உயரமுங்பகாண்ை கராளவைளனும் நான்கு முகங்கள். அங்கம் தபான்ே
பவண்தமயான தமனியும், ஐந்து நாக்குகளும் தமல்தநாக்கிய காதுகளும் பாசஹஸ்ைமும் மதனா
தவகமுதைய பாரபூைி என்பவனும் ைம்தமப் தபான்ே பராக்கிரமமுதைய நூறுதகாடி தசன்னியங்களுைன்
வந்து தசர்ந்ைார்கள். கட்கதவகம் தபான்ே தவகத்தையுதைய ைியான தயாகதம சிேந்ைது என்று கருதும்,
ைனக்குச் சமானமான அதநக தகாடி கணங்களுைன் தசாமவர்ஷன் என்பவனும் வந்து சிவபபருமான்
முன்தன நின்ோன். மதனவியுைன் கூடியவனாய், மங்களகரனாய், மகாபலவானும் பிரளய காலாக்கினி
தபான்ே தைஜஸ் உள்ள மகாகாயனும் வந்ைான். சந்ைிர சூைமும் நான்கு தைாள்களும் பநருப்பு விழியும்
பபற்ே மகா காயதனச் சூழ்ந்ைாற்தபால, ஒரு பாைமும் பூரித்ை தைகமும் மூன்று கண்களுங்பகாண்டு,
கரத்ைில் சூலந்ைாங்கிய நூறு தகாடி உருத்ைிரர்கள் தைான்ேினார்கள். இத்ைதகய சிவபக்ைனல்லதவா சர்வ
தைவர்களாலும் பூஜிக்கத்ைக்கவன். பத்மாசனம் குறுங்கால்கள், புனிைம், ஆயிரங்தககள், ஆயிரம் விழிகள்,
பயங்கரமான முகங்கள், தகாரமான சர்ப்பாபரணங்கள், சந்ைிர ைாரணம், அதநக விசித்ைிர மாதலகள், அணிந்ை
சதைமுடிகள் முைலியவற்றுைன் பணிந்து அவர் முன்பு நின்ேனர். நான்கு வாய்களும் தைதஜா ரூபமும்
இருபத்து நான்கு லக்ஷணங்களும் ஆயிரம் தைாள்களும் ைிேந்ை வாய்களும் கரான வைனமும் சங்கு

கர்ணமும் மகாப்பராக்கிரமமும் கத்ைிதயந்ைிய கரமும் அகண்ை தைஜஸும் நூறு கால்களும் சிேிய வயிறும்
பின்னல் தபான்ே பசங்குடுமியும் பபரிய முகமுங்பகாண்டு, சிவசந்நைிதயயதைய விருப்பங்
பகாண்ைவனும், ஒரு காலத்ைில் சிவபபருமானுக்கு வாகனமாக வந்ைவனுமாகிய அதஜகபாைன், ைன்தனப்
தபான்ே நூறு தகாடி தசதனகளுைன் பபான்மயமான மலர்கதளக் கரங்களில் ஏந்ைி சிவசன்னைிதய
அதைந்ைான்.

நிகும்பன், சங்கரன், சூரியாப்பியானன், ஸர்வமானி சந்ைிராயுைன், மகாதைஜன், கைாகைகன் என்ே கணவரர்கள்
ீ
ஆறுதகாடி உருத்ைிர தசன்யத்துைன் வந்து தசர்ந்ைார்கள். சங்கு கர்ணன், எட்டுக் தகாடி தசதனயுைன்
வந்ைான். அறுபத்து நான்கு தகாடி தசன்னியமுதைய விநாயகனும் ஆறு தகாடி தசதனதய உதையவனும்
பபான்மயமான தைகங்கதளயுதையவனும் ஆகிய உஷ்ணமாண்ைனும் ஏகபாைனும் பன்னிரண்டு
தகாடிதசதனகதளயுதைய ைாமிரதகசனும் பத்து தகாடி தசதனகதளயுதைய பாைகியும் பைிபனட்டுக்தகாடி
தசதனயுதைய சைமுக்ைனும் ஆறுதகாடி உருத்ைிர கணங்கதளயுதைய வரனும்
ீ
எட்டுக் தகாடிக்

கணங்கதளயுதைய நாதைசனியும், மனனும், சந்ைிரவைனனும், மஹீைரனும், பிரவாைித்ய மூர்த்ைியும்,
சந்தைாஷகனும் குருைனும் கும்பனும், ஏகபாைனும், ஸப்ைகிதராகனனும், பத்துக் தகாடிதயயுதைய
மகாபலனும் அபஸ்மாரனும் நீ தலாத்பலனும் தைதவசனும் கணவபத்ரனும் விகுர்த்ைியுமாகிய உருத்ைிர
கணநாைர்கள் ைங்கள் தசன்யங்கதளாடு சிவசன்னிைானத்தை அதைந்ைார்கள். பல்லாயிரங்தகாடி உருத்ைிர
கணங்களால் புதை சூழப்பட்டும், மகாதயாக பலமுதைய அதநக ஆயிரங்தகாடி பூைங்களால் சூழப்பட்டும்
விளங்கிய வரபத்ைிரனும்,
ீ
அறுபத்து நான்கு தகாடியுதைய தூஷகனும் ஒன்பதுதகாடி கணங்கதளயுதைய
தமகசவுைாமினியும், இருபது தகாடி கணங்கதளயுதைய மஹாபலனும் மாருத்யுவும் இயமனும் காலனும்,
விஷைரனும் சுைாமாயனும் மஹாமயனும் பர்வைாபரணனும் ஏகசிருங்கனும் பிருங்கியும் ரிட்ைனும்

தமலும் பலரும் ைங்கள் பரிவார கணங்கதளாடு சிவபபருமானிைம் வந்து தசர்ந்ைார்கள். இவர்களும் ைவிர
கணக்கற்ேவர்கள் பலவிைமான வாத்ைியங்கதள முழக்கிக் பகாண்டு வந்ைனர். சிவ கணாைிபைிகள்
ரைங்களில் சிலர் யாதனகளிலும், சிலர் குைிதரகள் மீ தும் சிலர் வானர, வியாக்கிர, சிம்ஹவிமான, சர்ப்ப
பக்ஷீ , சுனக முைலியவற்ேில் ஆதராகணித்து வந்து தசர்ந்ைார்கள். மயில்கள், சிங்கங்கள் பூட்ைப்பட்ை
இரைங்களில் அதநகர் வந்து தசர்ந்ைார்கள். பல பிரமை கணங்கள் தபரிதககதள முழங்கியும் பலர்
சங்குகதள ஒலித்தும், பலர் மிருகங்கதள முழக்கியும் பலர் பதேகதள முழக்கஞ் பசய்தும் பலர்
நாைசுரங்கதள ஊைிக் பகாண்டும் வந்ைனர். வதண,
ீ
தவணு, கரைல வாத்ைியம் ஆகிய இதசக்கருவிகதள
முழக்கிய வண்ணம் பலர் வந்ைனர். பிரமதைவர் அன்ன வாகனத்ைில் வந்ைார். அவதரச் சுற்ேிலும் சித்ை
கணங்கள் வந்ைார்கள். பைன்புேம் கமண்ை ரூபத்ைில் ரிக் தவைம் வந்ைது.
பின்புேத்ைில் பற்பல ரூபத்ைில் சாமதவைம் வந்ைது. வைபுேத்ைில் அக்கினிதயப் தபான்ே பிரகாசத்துைன்
அைர்வணதவைம் வந்ைது. கீ ழ்ப்புேத்ைில் மின்னதலப்தபால யஜுர்தவைம் வந்ைது இைிகாச புராணாைீகள் பல
ரூபங்களுைன் அவர் முன்பு பசன்ேன. யாவரும் சங்கரர் சன்னைிதய அதைந்ைனர். ைிருமால், கருை
வாகனத்ைில் வந்ைார். ைிவ்விய கான சதப நடுவில், வற்ேிருந்ை
ீ
தைவசிதரஷ்ைனும் யக்ஞரூபியும்
மங்களரூபியுமான சாம்பவமூர்த்ைி விஷ்ணுதவ தநாக்கிக் கம்பீரமாக, விஷ்ணுதவ, நந்ைி சகல தைவர்களில்
பூஜிைனாகும்படி, இப்தபாதை, அவனுக்குக் கணபத்ைியம் பகாடுக்க உத்தைசித்து அபிதஷகஞ் பசய்ய
இருக்கிதேன். இது உனக்கு ஒப்புைல்ைாதன! உனக்குச் சம்மைமானால் அவனுக்கு அபிதஷகம் பசய்கிதேன்
என்று பசான்னார். அைற்கு விஷ்ணு பரமாத்மா நதகத்து, தைவதைவா! எல்லாத் தைவர்களுக்கும் தைவர்
என்றும் நானும் இங்குள்ளவர்களும் ைங்கதளதய அங்கீ கரித்ைிருக்க, ைாங்கள் உத்ைரவு பசய்ைவண்ணம்

நான் நைக்கிதேன் என்ோர். அப்தபாது இந்ைிரன் ஐராவைத்ைில் ஏேி வாயு, வசுக்கள் முைலிதயார் ைம் ைம்
வாகனங்களில் அமர்ந்து வந்தும் ஆகாயம் மதேக்கச் சிவசன்னைிதய வந்ைதைந்ைார்கள். பிரணவப்
பபாருளானவரும் நாசரகிைருமான சிவபபருமாதன கணத் ைதலவர்களும் கணங்களும் தைவர்களும்
துைித்து மகிழ்ந்ைிருந்ைார்கள்.
48. நந்ைிதைவர் பட்ைாபிதஷகம்
வியாஸதர! பலசாலிகளான உருத்ைிர கணங்கள் யாவரும் சர்தவஸ்வரனான சிவபபருமாதன வணங்கி ,
பகவாதன! யாவரும் வணங்கும் உலகநாயகதன! எங்கதள இங்கு அதழத்ை காரணம் யாதைா?

உத்ைரவிட்ைால் கைல்கதள வற்ேச் பசய்கிதோம்! மதலகதளப் பபாடித்து விடுகிதோம். இயமதனயும்
பகான்று விடுகிதோம். எத்ைதகயவதனயும் சுகதுக்கங்கதள அதையச் பசய்தவாம். நாங்கள் என்ன
பசய்யதவண்டும் என்று ைாங்கள் நாவதசத்ைால் நாங்கள் அதனவரும் பணியாற்ேச் சித்ைமாக
இருக்கிதோம் என்ோர்கள். சிவபபருமான் புன்னதக பசய்து அவர்கதள தநாக்கி, பிரமை கணாைியர்கதள!
உலகத்ைிற்கு இைஞ்பசய்யும் நீங்கள் என் உத்ைரதவ எைிர்பார்த்து அவ்வண்ணம் பசய்யக் கைவர்கள்.
ீ
அைாவது இந்ை நந்ைிதைவதன கணாைியர்கள் அதனவருக்கும் நாயகனாகச் பசய்ய எல்தலாரும்

இதசந்துள்ளனர். யானும் சம்மைித்ைிருக்கிதேன். நீங்களும் அைற்கு இணங்கி, உங்களுக்கு எல்லாம்
அவதனச் தசனாைிபைியாக்கிக் பகாள்ளதவண்டும். இன்று முைல் அவதன உங்களுக்பகல்லாம் ைதலவன்!
என்ோர். அப்தபாது பார்வைி தைவியின் தைாழியர்கள் ஆஹா! இது மிகவும் நற்பசயல்! என்று சம்மைித்துச்
சதமயற் பண்ைங்கதளச் தசகரித்ைார்கள். சாம்பூந்ைப் பபான்னால் அதமந்ை மணிமண்ைபத்ைில் முத்துச்
சரங்கதளத் பைாங்கவிட்டு, இரத்ைினங்களால் அலங்கரித்து தவடூரிய ஸ்ைம்பங்களும், பபாற்சைங்தககளும்
பைாங்க விட்ைனர். அந்ை தமருதவப் தபான்ே மண்ைபத்ைில் உயர்ந்ை ஆசனம் ஒன்தே அதமத்து துருவம்
(நிதலத்ைிருத்ைல்) என்று அதனவரும் ஆசிகூே, நந்ைிதைவதர அந்ைப் பீைத்ைில் இருத்ைி, யாவரும்
அபிதஷகித்து மங்களார்த்ைமாக ைிவ்வியமான ஆதைகதளயும் ைிவ்விய கந்ைத்தையும் வஜ்ர
குண்ைலங்கதளயும் வாகு வதளயங்கதளயும், கிரீைத்தையும், நவரத்ைின ஹாரத்தையும், சூலம் வஜ்ஜிரம்
முைலிய ஆயுைங்கதளயும் பகாடுத்து, குதைபிடித்து ஆலவட்ைம் வ ீசினர். பிரமன் முைலிய தைவர்களும்
மாமுனிவர்களும் மகிழ்ச்சியுைன் ஒன்று தசர்ந்து.
நம; கூஷ்மாண்ைரூபாய வஜ்தராஜ்ஜ ைகராயச
ஸாலங்காயந புத்ராய ஹலமார்தகாத்ைிைாயச
சிலாைஸ்ய சபுத்ராய ருத்ைிர ஜாப்யபராயச

ருத்ர பக்ைாய தைவாய நமஸ்தை ஜலஸாயிதந
நதமாகணாைிபைதய மஹாதயாகீ ஸ்வராயச
ைண்ை கண்ைாய ஏகாைஸஸைாயச
அக்ஷயாயாம் ருைாதயவ அஜயாயாவ்யாயச
பஸூநாம்பைதய தசவ ருத்ரரூப ைராயச
நம; ப்ரபவதகசாய ஸர்வக்ஞாயா ைிைாயச
அதநகஸிரதஸ தசவ அதநகவைநாயச
கிரீடிதக குண்ைலிதக, மஹாபரிக பாஹதவ
பாஹிஸர்வகணாம்ஸ் தசவ பாஹிதைவ நதமாஸ்துதை.
என்று தைாத்ைிரஞ் பசய்து, தககூப்பி வணங்கி ஜயஜயபவன்று கூேினார்கள் தைவர்கள். அரக்கர்கள்
ைனித்ைனிக் குழுவினராக பஜயபஜய என்று முழங்கினார்கள். யக்ஷர், அசுரர், பன்னகர்கள் டிண்டிமம்,
தைனுதக, மிருைங்கம், சங்கு, தபரிதக குழல், வதண,
ீ
ைாளம், பூரி, பகாம்பு முைலிய வாத்ைியங்கள் முழக்கி
பிரளயகால தமக கர்ஜதனப்தபால ஒலிக்கச் பசய்ைார்கள். இவ்வாறு நந்ைீசதனத் தைவர்கள் துைித்து
தைாத்ைிரத்தைப் பாராயணம் பசய்பவர்கள் சிவகைிதய அதைவார்கள். நதமா நந்ைீஸ்வராய என்று துைித்து
அவதர வணங்குதவான், பூைப் பிதரை தபசாசாைிகளால் ஒருதபாதும் துன்பமதையமாட்ைான். பயபக்ைிதயாடு
ைினந்தைாறும் உையகாலத்ைில் இந்ைத் துைிதயத் துைிப்பவர்கள். நந்ைியின் அருதளப் பபறுவார்கள். இந்ை
ஸ்தைாத்ைிரத்ைால் நந்ைிதைவதரப் பூஜித்ைவர்களுக்கு ஒரு குதேயும் வராது. நந்ைிதய ஏகமனதைாடு
ைினமும் பூஜிப்தபார் சிவபபருமாதனப் பூஜித்ை பயதனயும் அதைவார்கள்.
49. நந்ைிதைவர் ைிருமணம்
வியாஸதர! அைன் பிேகு, தைவநாைரான சிவபபருமான், நந்ைிக்கு மகுைாபிதஷகம் பசய்யும்படி வரவதழத்ை
இந்ைிராைி தைவர்கதளப் பார்த்து அமரர்கதள! நீங்கள் பபரும் பாக்கியசாலிகள், பலசாலிகள் தைஜஸ்
மிக்கவர்கள் என்று கூேி அவர்கதள மகிழ்வித்து இனி நந்ைிதைவனுக்கு ஒரு தைவ கன்னிதகதய மணம்
பசய்விக்க தவண்டும் என்று கருதுகிதேன். நீங்கள் ஒரு கன்னிதகதயத் தைர்ந்து கூே தவண்டும் அவள்
பாக்கியவைியாகவும் ரூபவைியாகவும் புனிதையாகவும் பைிவிரதையாகவும் இருக்கதவண்டும் என்ோர்.
தைவர்கள் அதனவரும் சிவபபருமாதன வணங்கி, உலகநாைதர! இந்ை நந்ைிதைவதரத் ைங்களுக்குப்

பிரியமாகவும் எல்லாவுலகங்களுக்கும் பிரபுவாகவும் ைாங்கதள நியமித்ைீர்கள். தைவர்கள் அதனவரிலும்
உத்ைமர் ைாங்கள். ைங்கதள விைச் சிேந்ைவர்கள் யாருண்டு? ஞான உபதைசம் பசய்யவல்ல பரமார்த்ை
குருவாக இருப்பவரும் ைாங்கதள! காசிபர், புலகர், மரீசி ஆகிதயாரின் ைந்தை பிரமன். அந்ைப்
பிரமதைவருக்கும் ைாங்கதள இதேவன்! அந்ைப் பிரமதன எங்களுக்கு பிைாமகன். ஆதகயால் தயாசித்துப்
பார்த்ைால் சராசரமாகிய இந்ைப் பிரபஞ்சத்ைிற்கு, பைய்வம், குரு, பிரபு, சுைந்ைரம் முைலியயாவும் நீங்களாகதவ

இருப்பைால் நீங்கதள, எங்கதள தநாக்கி ஒரு கன்னிதகதய நாங்கள் நியமித்ைால், நந்ைிதைவருக்கு
மணவிதனப் முடிப்பைாகச் பசால்வது விதநாைமாக இருக்கிேது. ைாங்கள் கட்ைதளயிட்ைவாதே நாங்கள்
பசய்தவாம் என்ோர்கள்.
சிவபபருமான் அவர்கள் கூேியதைக் தகட்டு நான் கன்னிதகதயத் தைைமுடியாது. உங்கதளக் பகாண்டு
நைத்துவிக்கவும் முயன்தேன் அல்தலன். பிள்தளகளுக்குத் ைிருமணம் பசய்ய தவண்டுதவார் ஒரு

கன்னிதக தவண்டும் என்று தகட்டு, அவர்களிைமிருந்து பபற்று, மணஞ் பசய்விப்பது என்பது பிரபலமான
உலக வழக்கம் என்ோர். அதைக் தகட்ைதும் தைவர்கள் சிவத்ைியானஞ் பசய்து பகா ண்டிருந்ைார்கள்.
அப்தபாது மருத்ைின் மகளாகிய சுயதச என்ே பபண்தண, மணமகளாக நியமித்து, சர்வாைம்பரமாக விவாகச்
சைங்குகதளத் ைிருச்சதபயார் அதனவரும் ஒருமித்து சிேப்பாகச் பசய்ைார்கள்.
இவ்வண்ணம் ைிருமணம் நைத்தும்படி உலகங்கட்குப் பிைாமகனான பிரமதைவதனப் புதராகிைனாகவும் ,
கந்ைர்வர்கதள வாத்ைியங்கதள இதசப்தபாராகவும் நாரைர் , பர்வைர், சித்ைிரவாசனன் ஸபஷிைன்,
ஸர்வாசிபவன், சுருசி, ஆஹா ஊஹூக்கள் பிே கணங்கள் மதுரத்துவனியுைன், வதண,
ீ
தவணு, மிருைங்கம்,
ைாளம் முைலிய இதசக்கருவிகதள முழக்கினார்கள். ஊர்வசி, ரம்தப, கிருைாசி, ைிதலாத்ைதம முைலிய
அப்சர மங்தகயர்கள் மிகவும் அழகாகப் பரைநாட்டியஞ் பசய்ைார்கள். இவ்வாறு உலகத்ைில் இதுவதர
எங்கும் நைக்காை வதகயில் மணவிதனகள் நிகழ்ந்ைன. அைன் பிேகு, நந்ைிதைவர் ைம் மதனவியுைன்
சிவபபருமாதனயும் உமா தைவியாதரயும் வணங்கினார். அப்தபாது சிவபபருமான் நந்ைிதய தநாக்கி, நந்ைீ!
நீயும் உன் மதனவியும் உங்களுக்கு தவண்டும் வரங்கதளக் தகளுங்கள்! என்ோர். நந்ைிதைவர்
சிவபபருமாதன வணங்கி, சுவாமி ைாங்கள் மகிழ்ச்சி யுைனிருப்பது உண்தமயாயின் அடிதயனுக்கு நீங்காை
ைிைமான பக்ைியும், என் ைந்தை சிலாை முனிவருக்குத் ைிருவருளும் பசய்ைருள தவண்டும் என்ோர்.
சிவபபருமான், அவ்வாதே ஆகுக! நீதய அதனவருக்கும் சிேந்ைவன். தயாகி, வில்லாளிகளில் தமன்தம
யுதையவன். பிேரால் பவற்ேி பபே முடியாைவன். பூஜிக்கத் ைக்கவர்களில் முைல்வன், இப்படியாகதவ நீ
என்னுைன் வசிப்பாயாக. உன் ைந்தையான சிலாைன், உன்தனப் தபாலதவ ஐச்வரியவானாகிக் கணநாைரில்
ஒருவனாவான். உன் பிதுர்க்கள் அதனவரும் என்தன அதைவார்கள். நிதனத்ை இைத்ைிற்குச் பசல்லத்
ைக்கதும் பல மலர்களுைன் கூடிய தசாதலகதள யுதையதும் விரும்பியவற்தேபயல்லாம் பகாடுக்க
வல்லதுமாகிய இந்ைப் பர்வைத்தை நான் உனக்குக் பகாடுத்தைன் என்று கூேி ஒரு மதலதயயும்
பகாடுத்ைருளினார். மகாபாக்கியவைியான பார்வைிதைவி, நந்ைிதய தநாக்கி, என்னிைம் ஏைாவது வரங்கதளப்
பபேதவண்டும் என்று நீ விரும்பியிருந்ைால் அவற்தேயும் தகட்கலாம் என்ோள். அைற்கு நந்ைிதைவர், ைாதய!
நீங்காது விளங்கும் பக்ைிதயத் ைாங்கள் அருள் பசய்ய தவண்டும் என்று பசால்ல, தைவியும் அவ்வாதே
வரங்பகாடுத்து, மருத்ைின் மகளாகிய சுயதசதய தநாக்கி, உனக்கு நல்ல வரங்பகாடுக்கிதேன். நீ
என்னுைதனதய வாழ்ந்து, முக்கண்களுைன் விளங்குவாயாக! ஞானமுதையவளாய் என்னிைத்தும் உன்
கணவனிைத்தும் பக்ைி பசய்து வாழ்வாயாக! என்ோள்.
வியாஸதர! சிவபபருமான் அப்தபாது ைம் அருதகயிருந்ை பிரமாதவயும் விஷ்ணுதவயும் தநாக்கி,
உங்கதளப்தபால இந்ை நந்ைியும் என் புத்ைிரதன! இவனுக்குக் கணாைிபத்ைியம் பகாடுத்ைிருக்கிதேன்.
ஆதகயால் நீங்கள் இனிதமல், இவன் கட்ைதளதய ஏற்று நைப்பீர்களாக. இவன் இனிதமல் என்
துவாரபாலகனும் ஆவான் என்று கூேினார். எல்லா தைவர்களும் உருத்ைிரகணங்களும் அதையுணர்ந்து
அவ்வாதே அங்கீ கரித்ைார்கள். அப்தபாது நந்ைிதைவர், உருத்ைிர கணங்கதள தநாக்கி உங்களிைத்ைில் எனக்கு
விருப்பமும் என்னிைத்ைில் உங்களுக்கு விருப்பமும் இருக்குமாக! என்ோர். உருத்ைிர கணங்கள் யாவரும்
நந்ைிதைவதர வணங்கி, சுவாமி! எங்களுக்கும் இைர தைவர்களுக்கும் ைாங்கதள ைதலவராவர்.
ீ
ஜகைீசனுதைய சன்னைியில் விளங்குதவாரில் உத்ைதமாத்ைமர் ைாங்கதள! ைாங்கள் மகாபலவானாகவும்
தயாகவானாகவும் எப்தபாதும் விளங்குவராக.
ீ
எங்களுக்குத் ைதலவராக இருப்பவர்க்கும் நீங்கதள
ைதலவராக இருப்பீராக. நீங்கள் தைவர்களால் பூஜிக்கப்பட்ை லக்ஷ்மி நாராயணதனப் தபாலவும்,
வள்ளிநாயகி சதமை குமாரஸ்வாமிதயப் தபாலவும் வாழ்ந்ைிருப்பீர்களாக! எல்லா குணங்களுக்கும்
இதேவர்களாகிய எங்களுக்பகல்லாம் இதேவராகிய ைாங்கள், சிவபபருமானுக்குச் சிேந்ைவிைம் என்று
கூறுமிைதம யாவராலும் தபாற்ேப்பட்ை முக்கியத் ைிருத்ைலமும் அந்ைத் ைிருத்ைலத்ைிலுள்ள மூர்த்ைிதய
இஷ்ைசித்ைிகதளபயல்லாம் பகாடுப்பவராகவும் விளங்குவராக!
ீ
எல்லாச் சம்பத்துக்கதளயும்

பகாடுக்கவல்லரும் நீங்கதளயாகும். எல்தலாருக்கும் குருவாக இருப்பவர் நீங்கள். தைவர்களுக்பகல்லாம்
பிரபுவாக இருப்பவர் நீங்கள்ைான்! என்று உருத்ைிரகணங்கள் யாவரும் துைித்ைார்கள்.
வியாஸ முனிவதர! அைன் பிேகு உருத்ைிர கணங்கள் அதனவரும் நந்ைீசன் குழந்தைப் பருவமுதையவன்.
அந்ைர்கரணப் புேக்கரணங்கதளயைக்கும் வன்தமயுதையவனும் ஆவான் என்று சிவபபருமான்
ைங்கதளப்பற்ேிச் பசான்னைால் சிவசன்னைியால் அவ்வண்ணதம அங்கீ கரித்துத் ைங்களுக்கு

மகுைாபிதஷகமும் பசய்தைாம். ஆதகயால், எங்களுக்கு எப்தபாதும் சுகத்தை உண்ைாக்கதவண்டும் என்று
கூேித் ைங்கள் ைதலகளின் தமல் தககதளத் தூக்கிக் குவித்துப் பலவாறு தைாத்ைிரஞ் பசய்ைார்கள்.
நந்ைிதைவர், அவர்களுதைய பிரார்த்ைதனகளுக்கு மனங்களித்து, சிவகைாட்சத்ைினாலும் உங்கள் அதனவரின்
தகாரிக்தககளாலும் நான் சுகமாக இருக்க தவண்டும். உங்களால் எனக்கு எத்ைதகய குதேபாடும்
அதஜயமுமில்லாமல் விளங்கி, உங்கதளக் காப்தபன்! என்ோர்.
(இந்ை நந்ைி உருத்ைிரகண சம்பாஷதணதய வாசித்ைவர்கள் அஸ்வதமை யாகத்தை முடித்து, அவமிருை
ஸ்நானஞ் பசய்ை பயதன அதைந்து எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழிப்பார்கள். சந்ைியா தநரங்களில் இதை
வாசித்ைவர்கள் அந்ைந்ைப் பிேவியில் பாவம் முழுவதையும் ஒழிப்பார்கள்.)

இவ்வாறு நந்ைிதைவர் பணிந்து விதைபகாண்டு, சிவபபருமாதனயும் உமாதைவியாதரயும் வணங்கிக்
கட்ைதள பபற்று ைிவ்விய தபாஜனஞ் பசய்து, சந்தைாஷ சித்ைர்களாய், ைத்ைம் இருப்பிைங்கதள
அதைந்ைார்கள். சர்தவசனாகிய சிவபபருமானும் உலக அன்தனயான உமாதைவியும் தகலாயகிரிதய
அதைந்ைார்கள். நந்ைிதைவரும், சிவபபருமானின் ைிருக்தகாயிலின் வாசலில் சிவசன்னைிக்கும் அந்ை
மதலக்கு அைிகாரியாகப் பபாற்பிரம்பும் கத்ைியும் கரங்களில் ஏந்ைி விளங்கும் பாக்கியத்ைில் அமர்ந்ைான்.
இந்ை நந்ைிதைவருதைய பிேப்பும் ைவஞ்பசய்ை வதகயும் தபறுபபற்ேதும் மகுைாபிதஷகம் பசய்து
பகாண்ைதையும் விவாகம் பசய்ைதையும் வாசித்ைவர்கள் நந்ைீ ச சாரூப்பியமும் பிேர் பசால்லக்
தகட்ைவர்கள் நந்ைீச சமனமும் அதைவார்கள் என்று ஸனத்குமார முனிவர் வியாஸருக்குக் கூேி னார்.
50. நீ லகண்ை வரலாறு
வியாஸமுனிவர். ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி சர்வ தலாகநாயகரான சிவபபருமானுக்குக்
கண்ைம் நீ லமானது எப்படிபயன்பதை விளக்கமாகக் கூேதவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸனத்குமார
முனிவர் கூேலானார்.
அந்ைதணாத்ைமதர! ைிரிசூலபாணியான சிவபபருமானுக்கு நீலகண்ைம் முைலியன உண்ைானைற்குரிய
காரணமான விஷயங்கதளப் பற்ேி உலகத்ைினருக்குப் பிராணபூைரான வாயுபகவான் நூறு ஆண்டுக்காலம்
இதைவிைாமல் கூேியிருக்கிோர். அவற்தேக் கூறுகிதேன். கவனமாகக் தகட்க தவண்டும்.

வைைிதசயில் தகலாயமதல என்ே பபயர் பகாண்ை பவள்ளி மதலபயான்றுண்டு. அந்ைப் பபரிய
மதலக்கு அதநகம் பகாடிமுடிகளுண்டு. அவற்ேில் உத்ைியான வனங்களும், புண்ணிய ைீர்த்ைங்களும்
தைவர்களின் இருப்பிைங்களும் பூந்தைாட்ைங்களும் விதநாைமாக உள்ளன. அங்கு சிவபிரானிைத்ைில் நீங்காை
ைிை பக்ைிதயதய நியமமாகக் பகாண்ை முனிவர்கள் யாவரும் மிகவும் பக்ைியுைன் ஒரு ைிவ்வியமான
உச்சிகாலத்ைில் ஏகமனைாக சிவபபருமாதனத் தைாத்ைிரஞ் பசய்ைார்கள். அப்தபாது வாயுபகவான் ஓம்
நீலகண்ைாய நம: என்று கூேினார். அதைக் தகட்ை முனிவர்களில் ஊர்த்துவ தைஜஸ்களும் வாயுதவயும்
ஜலத்தையும் பக்ஷணம் பசய்பவர்களாகிய எண்பத்பைண்ணாயிரம் முனிவர்களாகிய வாலகில்லி யர்கள்

காற்றுத் தைவதன தநாக்கி, புண்ணியர்களில் புண்ணியதர, சிவ ஸ்தைாத்ைிரஞ் பசய்யும் தபாது ைாங்கள்
நீலகண்ைா! என்று கூேியைற்குக் கருத்து என்ன? அதையேிய நாங்கள் விரும்புகிதோம். சிவபபருமானுக்கு
கண்ைத்ைில் நீலநிேம் வந்ை சரிைத்தை தகட்க நாங்கள் விரும்புகிதோம். இந்ை விஷயத்தை நாங்கள்
சூஷ்மமாக இதுவதர தகட்டிருக்கிதோம். ஆயினும் ைங்கள் ைிருவாக்கால் அதைப்பற்ேி விவரமாக அேிந்து
பகாள்ள விரும்புகிதோம். பிராணவாயுதவப் பிராணியின் முயற்சியினால் எழுப்ப அைனின்று எழுந்ை
அணுைிரள், மார்பு, கண்ைம், உச்சி, நாசி ஆகிய இைங்களில் பபாருந்ைி, இைழ், நாக்கு, பல்வரிதச, தமல்வாய்

இவற்ேின் பைாழில்களால் பவவ்தவறு வதகயாக்கப்பட்ை எழுத்துக்களாய் பிேத்ைல் முதே என்பார்கள்.
ஆதகயால் அந்ைப் பிராணவாயு பசாரூபியாகிய ைாங்கதள அந்ைச் சப்ைத்ைின் உட்பபாருள் என்பது பிேர்
ஒருவருக்கும் பைரிய மாட்ைாது. நீங்கதள சர்வ வியாபியாக இருப்பவர். தவைங்களின் எல்தல
கண்ைேியாை பரம்பபாருள் பிேபராருவருக்குத் பைரியமாட்ைாது. அந்ைப் பரம் பபாருளிைத்தும்
கலந்ைிருப்பவர் நீங்கள். உலகத்ைிற்கு கண்கூைாக விளங்குபவர் நீங்கள். ஆதகயால் மங்களகரமானதும்

சகல பாவங்கதளயும் ஒழிக்க வல்லதுமான நீலகண்ைாய! என்ே சப்ைத்ைின் பபாருதள நீங்கதள விளக்கிச்
பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்க, வாயுதைவர் பசான்னார்.
தவை தவைாங்கங்கதள உணர்ந்ை மாமுனிவர்கதள! நான் பசால்வதைக் கவனமாகக் தகளுங்கள். கிருத்ைிகா
புத்ைிரரும் மயில் வாகனரும் கிபரௌஞ்சகிரிதயச் சங்கரித்ைவரும், பார்வைியின் மனக்கிளர்ச்சிக்குக்
காரணமானவரும் அசுர மாைர்களின் கண்களிலுள்ள அஞ்சனதமதயத் துதைக்கச் பசய்ைவரும்,
தைவதசனாபைியும் தமகம்தபான்ே கம்பீரமான பைானிதய உதையவருமாகிய பாலரூபமுதையவரும்
குமரக் கைவுளாவார். அவரிைம் முன்பு பிரமதைவரின் மானச புத்ைிரரும், ைர்ம ஸ்வரூபியுமாகிய வசிஷ்ை
முனிவர் வணங்கி, மகாத்மாதவ! எண்ணற்ே மங்கலங்கதள ஏற்படுத்தும் புண்ணியகரமான ஒரு

வரலாற்தே பக்ைனாகிய அடிதயன் விஷயத்ைில் மனமிரங்கி உலகத்ைிற்கு இைஞ்பசய்யும் கருத்துைன்
கூேதவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்குக் குமரக்கைவுள் வசிஷ்ைதர தநாக்கி, வசிஷ்ைதர! நான் குழந்தைப்
பருவத்ைில் என் ைாயார் பார்வைிதைவியாரது பைாதைமீ து உட்கார்ந்ைிருக்கும் தபாது தைவ தைவராகிய என்
பிைாவுக்கும் சர்வதலாக மாைாவாகிய என் ைாய்க்கும் நைந்ை சம்பாஷதணதய உலக நன்தமதயக் கருைி
நான் உமக்குச் பசால்லுகிதேன். அதை நீர் யாவருக்கும் அேிவிக்க தவண்டும். தகதலமதல பற்பல
நிேங்கள் அதமந்ை கற்களால் பாலசூரியன் தபாலப் பிரகாசித்து, ஸ்புைமிட்ை பபான்னால்
அலங்கரிக்கப்பட்டு, தவரத்ைால் பசய்ை தசாபானங்கதளப் பபற்று, சித்ைிரங்களதமந்ை பளிங்குக் கற்களால்
அழதகாடு ைிகழும், பலவதகத் ைாவரங்களும் வளரப்பபற்று, ருதுக்கள் ஆேிலும் மலர்கதளயும்
கனிகதளயும் பகாடுக்கத்ைக்க இைமாகவும், அன்னம் முைலிய பேதவகள் வசிப்பைாய் கின்னரர்களால்
விைப்பட்ை குதககதளக் பகாண்ைைாய், தைவர்கள் உல்லாசமாக உலவும் இைமாய் அக்தகதல மதல
விளங்கும். அைன் உச்சியில் விசித்ைிரமான நானாவிை ரத்ைினங்கதள இதழத்ை சிேந்ைபைாரு
பபாற்சிங்காைனத்ைில் மிக பகாடிய மிருகங்களாலும் அதகார விகார இலட்சணங்களுதைய
பூைகணங்களாலும் தசவிக்கப் பபற்ேைாய், கனகநாைர்களும், பூை கணங்களும் பணிபசய்ய
எழுந்ைருளியிருக்கும்.
சர்வதலாக நாயக, சகலதைவ பூஜிைரான சிவபபருமான் வற்ேிருக்கும்தபாது
ீ
என் ைாய் பார்வைி தைவியார்
என் ைந்தைதய தநாக்கி, ஷட்குண ஐஸ்வரிய சம்பன்னரும் தைவர்களுக்கு எல்லாம் அைிபருமான ைங்கள்
கண்ைம் கார்கால தமகம் தபால விளங்கி, தகதலமதல தபாலக் கறுத்து மங்களகரமாக இருப்பைற்குக்
காரணம் யாது? இது எப்தபாது உண்ைாயிற்று? இைன் விவரத்தை அேிந்து பகாள்ள விரும்பும் எனக்கு

இதுபற்ேி விளக்கமாகச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தகட்ைாள். அைற்கு சிவபபருமான் பார்வைி! முன்பு
பாற்கைலானது தைவர் ைானவர்களால் கதையப்பட்ைதபாது முைலில் பிரளய காலாக்னிக்குச் சமமான
ைீக்ஷண்யமுதைய ஆலாஹலம் என்னும் விஷம் தைான்ேி அமரர்கதளயும் அசுரர்கதளயும் அழிக்க
முயன்ேது. அதைக்கண்ை தைவர்களும் அசுரர்களும் நாணமுற்ே முகத்துைன், அைன் உபத்ைிரவத்தைத்
ைமக்கிருந்ை ஆற்ேலாலும் அேிவு நுட்பத்ைாலும் அைக்க முடியாமல் பயந்து அைன் துயரத்ைிலிருந்து நீங்க
விரும்பி, நான்முகப் பிரமனிைம் பசன்று, அவதரப் பணிந்து நின்ோர்கள். பிரமன் அவர்கதள தநாக்கி,
தைவர்கதள! நீங்கள் மனக்கலக்கத்தைாடும் பயத்தைாடும் இருப்பைற்குக் காரணம் என்ன? உங்களுக்கு
எண்வதக ஐஸ்வரியங்களும் இருக்கும்தபாது என்ன குதேைான் உங்களுக்கு உண்ைாக முடியும் ? நீங்கள்
யாருக்குதம அஞ்சாமல் அல்லதவா இருக்க தவண்டும்? நீங்கள் அதனவரும் விமானங்களில் அமர்ந்து,

நிதனத்ைவுைதன நிதனத்ை இைத்ைிற்குச் பசல்லும் ஆற்ேலுதையவர்கள் அல்லவா ? உயிரினங்கள் பசய்யும்
நல்விதன ைீவிதனக்குத் ைக்க சுகதுக்கங்கதள ைருகின்ே வல்லதமைான் உங்களுக்கு இருக்கிேதை!
அத்ைதகய நீங்கள், சிங்கத்தைக் கண்ை புள்ளி மான்கதளப் தபால் எைற்குப் பயந்து என்னிைம் வந்ைீர்கள்?
விதரவில் பசால்லுங்கள்? என்ோர்.

ைானவர்களும் முனிவர்களும் தைவர்கள் பிரமதனப் பணிந்து, பிரமதைவதர! நாங்கள் அதனவரும்
பாற்கைலில் மந்ைிரகிரிதய மத்ைாக நட்டு, வாசுகிதயப் பாம்பாகப் பூட்டி, அவன் வாய்ப்புேத்ைில் அசுரரும்,
வாற்புேத்ைில் தைவருமாக நின்று கதைந்தைாம். அந்ை வாசுகி என்னும் சர்ப்பம், நாங்கள் இழுக்கும்
தவகத்தைத் ைாங்காமல் ைன் வாயிலிருந்து விஷத்தைக் கக்கியது. அந்ை விஷம் தமகம் தபாலக் கறுத்து,
கரியமதல தபாலப் பருத்து பிரளய காலாக்கினி தபாலக் தகாரமாகி, காலகூைம் என்ே பபயதரப் பபற்று,

அைிதவகமும், பற்பலவற்தேயும் பஸ்பம் பசய்யத்ைக்கைாகத் தைான்ேிவர, நாங்கள் அதைக் கண்டு பயந்து,
அந்தைா! நல்ல பபாருட்கள் உண்ைாகும் என்று கருைி, பாற்கைதல மைிக்தகயில், இத்ைதகய பகாடிய
விஷம் பிேந்ைதை என்று பயந்து சரணாகைிபயன்று ைங்களிைம் வந்தைாம் என்ோர்கள். தைவர்களும்
அசுரர்களும் ஒருமித்து ைன்னிைம் வந்து இவ்வாறு பிரமன் கூேியதைக் தகட்டு , அசுரர்கதளபயல்லாம்
ஒருதசர அதழத்துக்பகாண்டு என் சன்னைிதய அதைந்து,
நமஸ்துப்யம் விரூபாக்ஷ நமஸ்தை ைிவ்ய சக்ஷúதஷ
நமாபிநாக ஹஸ்ைாய வஜ்ர ஹஸ்ைாயதவ நம:
ஸாங்க்யாய தசவதயாகாய பூைக்ராமாயதவ நம:
நமஸ்த்தர தலாக்ய நாைாய பூைாநாம்பைதய நம:

நமஸ்ஸுராரி ஹந்த்தரச தஸாமாஸூர்யாக்நி சக்ஷúதஷ
ப்ரஹ்மதண தசவருத்ராய விஷ்ணதவ தசவதை நம:
மைநாங்க விநாஸாய காலகாலாயதவ நம:
ருத்ராய வஸுதரைாய தைவதைவாய ரம்ஹதஸ
கபத்ைி தநகரானாய சங்கராய ஹராயச
கபாலிதந விரூபாய சிவாய வரதை நம:
த்ரபுரக்தை மகத்நாய மந்த்ராணாம் பைதய நம:
புத்ைாய தசவஸுத்ைாய முக்ைாய தகவலாயச நம:
கமலஹஸ்ைாய ைிக்வாஸாய ஸிகண்டிதந

அக்ராய தசவ தசாக்ராய விப்ராயாதநக சக்ஷúதஸ
ரஜதஸ தசவ ஸத்வாய நமஸ்தைவ் யக்ைதயாநதய
அநித்யாயச நித்யாய நித்யா நித்யாயதவ நம:
அசிந்த்யாயச சிந்த்யாய சிந்த்யா சிந்த்யாயதவ நம:
பக்ைா, ரமரர்த்ைி நாஸாய நாராயணப்ரியாயச
உமாப்ரியாய ஸர்வாய நந்ைிவக்த்ராநலாயச
பக்ஷமாஸார்த்ை மாஸாய ருதுஸம்வத்ஸராயச
பஹுரூபாய முண்ைாய ைண்டிதநஸ சவல்கிதந
வல்கி தநைந்விதை தசவ ஜடிதந ப்ரஹ்மசாரிதண
ருக்யஜுஸ் ஸாம ரூபாய புருஷாதயஸ் வராயச
தலாகாஷநி பாைாய இந்த்ராய வருணாயச
என்று இதுதபால நான்முகப் பிரமதைவன், தைாத்ைிரம் பசய்து, பகவாதன! ைங்கதளத் துைித்துத் ைங்களது
ைிருவருதளப் பபற்ேவதன, சகல பாக்கியங்கதளயும் அதைவான். ைங்கதளத் துைித்துத் தைாத்ைிரஞ்
பசய்யாைவனுக்குப் பக்ைியும் ஞானமும் சித்ைிக்கதவ மாட்ைாது. ைங்கள் சன்னைிதயச் சரணமாக அதைந்ை
எனக்கு ஞானம் உணைாகத் ைதய புரியதவண்டும். அைி நுட்பமாக இருந்து தைவாசுரர்களால்
கண்ைேியப்பைாமல் இருப்பவர் ைாங்கதள! என்றும் கூேினான். அதைக் தகட்டு நான் மகிழ்ந்து பிரமதன,
உனக்கு என்னிைத்ைில் பபருவியப்பு உண்ைாயிற்று. அைனால் நீ என்தனப் தபாற்ேிவிட்ைாய்! இனி உனக்கு
தவண்டுவது என்ன? என்று தகட்க, பிரமன் என் ைதலவதன! தைவாைி தைவதன! தைவர்களும் அசுரர்களும்
பாற்கைதலக் கதையும்தபாது, தமகம் தபாலக் கருத்து மிகவும் தகாரமான பிரளய கால அக்கினிதயப்
தபான்ே ைகிக்கத்ைக்க பபருந்ைீ தம விதளவிக்கவல்ல ஹாலாஹலமானது பிரளயகால சூரிய தைஜதஸாடு
தைான்ேி அங்கிருந்ைவர்கதளபயல்லாம் பஸ்மமாக்க விதரந்ைது. அப்தபாது அதைக்கண்டு பயந்ை அவர்கள்
யாவரும் பயந்து என்னிைம் வந்து முதேயிட்ைார்கள். நான் அவர்கள் குதேதகட்டு, அவர்கதளப் தபாலதவ
நானும் பயந்து அவர்களுைன் கூடித் ைங்கதளச் சரணமாக அதைந்து இந்ை ஆபத்தை விலக்கிக்

பகாள்வைற்காகதவ ைங்களுதைய ைிருச்சன்னைிக்கு வந்தைன். ைங்கதளவிைச் சிேந்ை தைவரும்,
எங்களுக்பகல்லாம் வாக்கிதன ைந்ைருள்பவரும் ஒருவருமில்தல. ஜனார்த்ைனராகிய விஷ்ணுமூர்த்ைி, அந்ை
விஷம் தைான்ேிய தவகத்ைாதலதய கருநிேம் அதைந்ைார். ஆதகயால் மூவுலங்களிலும் அைன் தவகத்தைத்
ைணிக்க வல்லவர்கள் ஒருவருமில்தல. அதை உலக நலன் கருைி ைாங்கதள அருந்ை தவண்டும் என்ோன்.
பார்வைீ! நான் அப்தபாது நான்முகதன தநாக்கி, பிரமதன! நீ அஞ்சதவண்ைாம். அந்ைகதன ஒத்ை அந்ை
விஷத்தை நாதன பானஞ்பசய்கிதேன்! என்று பசால்லி, மிகக் தகாரமானதும் தைவாசுரர்கதளயழிக்கச்
சித்ைமாகவுள்ளதும் கருங்குவதள இைதழப்தபாலக் கருத்ைதும் பிரளய காலாக்கினிதயப் தபாலத்
ைீக்ஷண்யமுள்ளதும் உலகங்கள் அதனத்தையும் விழுங்கவல்ல சர்ப்பராஜனாகிய ைக்ஷகதனப்
தபான்ேைான அந்ை விஷத்தை அருந்ைிதனன். அந்ை விஷம் என் கண்ைத்ைில் தசரும்தபாது, பிரமன் கண்டு
சுவாமி அவ்விஷம் ைங்கள் கண்ைத்ைிதல இருப்பது அழகாக இருக்கிேது! என்று கூேியைால் நான்
அவ்வண்ணதம பசய்தைன். அங்கு வந்ைிருந்ை தைவ ராக்ஷச தபசாச கணங்கள் அதனவரும்
மகிழ்ச்சிதயாடு ைங்கள் சிரத்ைின் மீ து கரங்கதளக் குவித்து சர்தவசா! ைங்கள் வல்லதமயும் வரியமும்
ீ
பராக்கிரமும் மகிதமயும் இதணயற்ேதவ, ைாங்கதள விஷ்ணுவும் பிரமனும் மிருத்யுவும் குதபரனும்
அக்கினியும் பரமும் சூஷ்மமும் அைிசூஷ்மமும் தயாகத்ைால் அதையும் பரஸ்ைானமும் சராசரங்களுக்குப்

பிரபுவும் பிராண தகாடிகதளப் பதைத்து, காத்து அழிப்பவரும் பிரளய காலத்ைில் எஞ்சி நிற்பவருமாவர்கள்
ீ
என்று துைித்து, உத்ைிரவு பபற்று மீ ண்டும் பாற்கைதலக் கதைந்து சுவர்க்கம் முைலிய உலகங்களில் இந்ைச்
சரிைத்தைப் பிரபலப்படுத்ைினார்கள்.
பார்வைி! நீலகண்ைன் என்று மூன்று உலகங்களிலும் புகழான பபயதர நான் பபேச் பசய்ை இந்ை விஷயம்
மிகச் சிேந்ைது. எல்தலாருதைய பாவங்கதளயும் ஒழிக்கவல்ல பிரமனால் பசய்யப்பட்ை இந்ை
ஸ்தைாத்ைிரத்தையும் இந்ைச் சரிைத்தையும் உலகத்ைில் ைியானஞ் பசய்ைவன் இகபரதலாகங்களில்
நற்கைிதய அதையும்படியாக நாதன அருள் பசய்தவன். அவனுதைய தைகத்தை ைாவர ஜங்கமங்களால்
உண்ைாகிய விஷங்கள் பாைிக்க முடியாது. துர்ச் பசாப்பனங்கள், அசுபங்கள் முைலியன ஒழியும்,
கன்னியர்கள் இதைத் ைியானம் பசய்ைால் ைங்கள் கணவருைன் ைீர்க்க சுமங்கலியராகச் சகல

சவுபாக்கியங்கதளயும் பபற்று வாழ்வார்கள். கவிஞர்கள் சதபகளினின்று இதைத் துைிப்பார்களானால்
பவற்ேிபபறுவர். மன்னர் சதபயில் துைித்ைவன் வழக்கிதல பவற்ேி பபறுவான். தபார்க்களத்ைில் துைித்ைவன்
சூரத்வம் அதைவான். யாத்ைிதரயில் துைித்ைவன் உைற்பீதைபயாழிவான். இந்ை நீலகண்ை நாமப்
பிரபாவத்தைதய எப்தபாதும் ைியானஞ் பசய்தவான் நீலகண்ைம், சந்ைிரதசகரம், நந்ைிக்கு ஈைான பராக்கிரமம்
சம்பத்து, முக்கண் சூலம் உன்னைவாகனம் தயாகசித்ைி முைலியதவகதளப் பபற்று ஏழு உலகங்களிலும்
என் கட்ைதளயால் ைதையில்லாமல் சஞ்சாரம் பசய்வான். பிரளயகாலம் வதரயில் வாயுவானது
சஞ்சரிப்பதுதபால அவன் சுகமாக வாழ்வான். என்னிைம் பக்ைி தவத்து, இந்ைச் சரிைத்தைக் தகட்பவர்கள்.
நூறு தகாைானம் விதசஷ ைட்சிதண தவத்து உத்ைமப் பிராமணர்களுக்கு ைானங்பகாடுத்து நற்பயதன
அதைவார்கள். பிரமன் பசய்ை இந்ை ஸ்தைாத்ைிரத்ைில் ஒரு சுதலாகத்தைதயா , அைில் ஒரு பாைிதயதயா,
ஒருபைத்தைதயா, அல்லது அந்ைப் பைத்ைில் ஒரு பாைிதயதயா, ைினந்தைாறும் துைித்ைவன், உருத்ைிர

தலாகத்தை அதைவான். பார்வைி! உன்னிைம் எனக்குள்ள அன்பினால் இந்ை இைிகாசத்தை உனக்குச்
பசான்தனன் என்று கூேிப் பார்வைிதைவியாதர உைன்பகாண்டு , தகலாயகிரியின் ஒரு குதகயில் இருந்ைார்.
இந்ை விஷயத்தை நான் என் ைாயின் மடியில் உட்கார்ந்து தகட்ைவாதே உனக்குச் பசான்தனன் என்று
குமரப்பபருமான் கூேியைாக வசிஷ்ை முனிவர் எனக்குச் பசான்னார் என்று வாமதைவர் கூேினார்.
அதைக்தகட்ை வாலகில்லிய மாமுனிவர்கள் அதனவரும் மகிழ்ந்து சிவத்ைியானம் பசய்ை வண்ணம்
ைத்ைம் இருக்தககதள அதைந்ைார்கள் என்று ஸனத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
51. முப்புரங்களின் தைாற்ேம்
வியாஸர், ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, ஸ்வாமி! பக்ைர்களுக்கு ைிருவருள்புரியும் பிநாக பாணியானவர் ,
முன்பு முப்புரங்கதள ஹைஞ் பசய்ை சரிைத்தை அடிதயன் ைங்களிைமிருந்து தகட்டுத் பைரிந்து பகாள்ள
விரும்புகிதேன். அதை விவரமாகச் பசால்லதவண்டும் என்ோர். அைற்கு ஸனத்குமார முனிவர்
கூேலானார்.

தமந்ைதன! தைத்ைியரில் உயர்ந்ைவனான ஹிரண்யாக்ஷைன் மரணமதைந்ை பிேகு அவனுதைய
பரிவாரங்களாக இருந்ைவர்கள் துக்கமதைந்து மயனிைம் பசன்று வருந்ை, மயனும் இரைிதயப் பிரிந்ை
மைனதனப் தபால வருந்ைி, ைாரகாக்ஷதனயும் விஷ்ணுவுக்குச் சமானமான வலிதமயுதைய
வித்யுத்பிரமதனயும் உைன் பகாண்டு ைவஞ்பசய்யக் கருைி, மதழக்காலத்ைில் இமயமதலயின் உச்சியிலும்
தவனிற்காலத்ைில் பஞ்சாக்கினியின் மத்ைியிலும் ஆகாயத்ைிலும் பனிக்காலத்ைில் கழுத்ைளவு நீ ரிலும்
இருந்து இருபைினாயிரம் ஆண்டுகள் உக்கிரமான ைவத்தைச் பசய்து, எலும்பும் தைாலுமாக இதளத்து
சுகாசுகங்கதள மறுத்து ஒதர மனைாக இருக்கும்தபாது பிரமதைவன் பிரசன்னமாகி நீ ங்கள்
பபருந்ைவஞ்பசய்ைீர்கள்! என்று கூேினார். அவர்கள் மூவரும் நமஸ்கரித்ைார்கள். அப்தபாது மயன்,
பிைாமகதர! எங்களுக்கு இேவாதமயும் சமானமில்லாை வலிதமயும் பிேரால் அதைய முடியாைதும்
எங்களுக்குப் பபருசுகம் பசய்வதுமான இைமும் பிேரால் மரணமின்தமயும் அருளதவண்டும்! என்ோர்.
அைற்கு பிரமதைவன் அசுரர்கதள! பிேரால் அதையமுடியாை இைம் தவண்டுமாயின் பகாடுப்தபன்.
இேவாைிருக்க வரங்பகாடுக்க மாட்தைனாைலின், எவ்வதகயிலாவது இேக்கத் ைக்கதைதய தகளுங்கள்
என்ோர். உைதன மயன், எங்கள் மூவருக்கும் பபான், பவள்ளி, இரும்பு முைலியவற்ோல் ஆகிய முப்புரங்கள்
தவண்டும். அவற்ேில் ஒவ்பவான்ேில் நாங்கள் வசித்து, அந்ை நகரத்துைன் நிதனத்ை இைங்களுக்குச்

பசல்லவும், அதவ ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு ஒருமுதே ஒன்று தசரவும். அந்ை க்ஷண தநரத்ைில் அந்ை
முப்புரங்கதளயும் ஒதர கதணயால் அழிக்கவல்ல மஹாவரனிருந்ைால்
ீ
அவன் தகயால் முப்புரங்கள்
அழியும்படியான வரத்தைத் ைரதவண்டும் என்று தகட்ைான். அைற்கு பிரமன், அவ்வாதே வரம் ைந்து
மதேந்ைார்.
அைன்பிேகு சந்ைிரமண்ைலம் அளாவிய தமதைகளும், மலர்களும் கனிகளும் நிதேந்ை மரங்களும், வாவி,
கூப, ைைாகங்களும், பேதவகளும் அைிரூப சவுந்ைரிய மங்தகயரும் பாருந்ைிய பபான், பவள்ளி,
இரும்பினாலாகிய முப்புரங்கதளயும் அதமத்து, அைில் வசித்து அவர்கள் பதகவர்கதள பவன்று மூன்று
தலாகங்கதளயும் அனுபவித்து வந்ைார்கள். சில காலத்ைிற்பகல்லாம் கர்வத்ைாலும் அஞ்ஞானத்ைாலும்
தைவர்கதள அவமைித்து அவர்களுதைய நந்ைவனங்கள் முைலியவற்தே அழித்து, அவர்களுக்கு மிகவும்
பைால்தலகள் பகாடுத்து, அவர்கதள அழிக்கக் கருைியிருந்ைார்கள். இந்ைிராைி தைவர்கள், அவர்களால்

மிகவும் துன்பமதைந்து பிரமனிைம் பசன்று முதேயிட்ைார்கள். பிரமன், தைவர்கதள தநாக்கி, அமரர்கதள!
அசுரர்கள் பலசாலிகள். அவர்கதள பவற்ேி பபே நம்மால் இயலாது. ஆதகயால் நாமும்
விஷ்ணுமூர்த்ைியும் ஜகத்காரண காரியனாகிய சிவபபருமானிைஞ் பசன்று இந்ை நிதலதய அவரிைம்
பசால்லி முதேயிடுதவாம் என்று பசால்லி, தைவர்கதளயும் ைிருமாதலயும் ைன்னுைன் அதழத்துக்
பகாண்டு, சிவபபருமானிைம் பசன்ோர். பரதமஸ்வரதனக் கண்ைதும், அவதர வணங்கி மூவுலங்களிலும்
பூஜிக்கத்ைக்க மகாதைவா! சந்ைிரதசகரா! பிநாகபாணி, பரசுபாண ீ! ைிரிசூலபாண ீ! ஜகந்நாைா! விசுதவசா!
ைிகம்பரா! நீலக்கண்ைதர! என்று பற்பலவாறு துைித்ைார்கள் சிவபபருமான், அவர்கள் துைிப்பதைக்கண்டு
மகிழ்ந்து, தைவர்கதள! உங்களுக்கு தவண்டிய வரங்கதளக் தகளுங்கள். நான் உலகுக்கு நன்தம

பசய்பவனாதகயால் உங்கள் கருத்தை பவளியிடுவர்களாக!
ீ
என்று தகட்ைார். தைவர்கள் முப்புரங்களில்
வாழும் மூன்று அசுரர்களும் ைங்களுக்குச் பசய்யும் துன்பங்கதளச் பசால்லி, அவ்வசுரர்கதள அவதர
அழித்து ைங்கதள ரட்சிக்க தவண்டும் என்று தவண்டி, மீ ண்டும் துைி பசய்ைார்கள்.
52. முப்புரங்கதள அழித்ைல்
வியாஸதர தைவர்களின் தைாத்ைிரங்கதளக் தகட்டு சிவபபருமான், மனமகிழ்ந்து, முப்புரத்து அசுரர்கதள
பவல்வைற்கு நம் சார்பில் தபார்க் கருவிகதளத் ையாரிப்பீர்களாக! என்று கட்ைதளயிட்ைார். தைவர்கள்
பூமிதய இரைமாக்கி தமருமதலதய வில்லாகவும் வாசுகிதய நாணாகவும் பிேதைவர்கதள பிே தபார்க்
கருவிகளாகவும் நியமித்து தவைங்கள் நான்தகயும் குைிதரகளாக பூட்டி பிரமதனச் சாரைியாக்கி ,

பிரணவத்தை குைிதரகதளத் தூண்ைச் பசய்யும் தூண்டுதகாலாகக் பகாண்டு சர்வாைம் பரபூர்வமாகச்
சித்ைப்படுத்ைிவிட்டு, அந்ைச் பசய்ைிதய சிவபபருமானிைம் அேிவித்ைார்கள். அப்பபாழுது சிவபபருமான்
தைவியாருைன் எழுந்து அந்ை இரைத்ைில் ஏேியமர்ந்ைார். பிரமன் குைிதரகதளத் தூண்டி தைதர ஓட்டினான்.
இந்ைிரன் முைலிய தைவர்களும் பிரமவிஷ்ணுக்களும் கணபைி ஸ்கந்ைர்களும் பூைகணங்களும் புதைசூழ்ந்து
பசன்ேனர். இவ்வாறு அதனவரும் ஒன்று தசர்ந்து அந்ைப்புரத்தை அதையும்தபாது, வழக்கப்படி புரங்கள்

மூன்றும் ஒன்று தசரும் காலமாக இருந்ைைால், அதவ மூன்றும் ஒன்று கூடின. அது சரத் காலமும் சந்ைிர
புஷ்பதயாகமும் அபிஜித் முகூர்த்ைமுமாக இருந்ைைால் சிவபபருமான் அந்ை முப்புரங்கதள எய்ய
முயன்ோர். அப்தபாது தைவர்கள், அண்ணதல! இந்ை சமயத்ைில் ைாங்கள் அம்பு பைாடுக்க தவண்டும். இதை
விட்டு விட்ைால் பின்பு இது தபான்ேபைாரு சமயம் வாய்க்காது! என்று கூேினார்கள். சிவபபருமான்
உமாதைவியாதரப் பார்த்துப் பிேகு முப்புரங்கதளயும் பார்த்துப் புன்னதக பசய்ய அதவ பநருப்புற்று

எரிந்ைன. அைன் பிேகு ைன் கரத்ைிதலந்ைிய பாணத்தைச் பசலுத்ை, அந்ை பாணம் முப்புரங்கதள அழித்ைது.
அமரர்கள் பஜய பஜய! என்று முழங்கினார்கள். சிவபபருமாதனப் புகழ்ந்து, அவரிைம் விதைபபற்று ைத்ைம்
நகரங்கதள அதைந்ைார்கள். சிவபபருமானும் பார்வைி தைவியாரும் கணபைி ஸ்கந்ைரும்
ைிருக்தகயிதலதய அதைந்ைார்கள்.
53. பாவருசியின் சரிைம்
வியாஸர், ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, மாைவதர! சிவபபருமான் உமாதைவியாருைன் தகயிலாய
மதலதய அதைந்து என்ன பசய்ைார் என்று தகட்ைார். அைற்கு ஸனத்குமார முனிவர் கூேலானார்.

வியாஸதர! சிவபபருமான் தகலாயகிரிதய அதைந்ைதும், உமாதைவியார் சிவபபருமாதனப் பணிந்து,
ஜகைீசா! ைாங்கள் யாசகம் எடுத்துப் புசித்து, தநமிசாரண்யத்ைில் வசித்து, சவுசம், ைவம், பக்ைி, சாந்ைி
முைலியவற்றுைன் கூடிய ஹிரண்யன் என்ே தவைியனின் வட்தை
ீ
அதைந்து அவனது பூதஜதயப்
பபற்ேீர்கள் அல்லவா? தைவர்கதளவிை அந்ைணர்கதள சிேந்ைவர்கள் என்று நான் நிதனக்கிதேன்.
அத்ைதகய தவைியர்களுதைய சிேப்தபக் தகட்க, நான் விரும்புகிதேன். அதை ைதயபசய்து கூேதவண்டும்
என்று தகட்க சர்தவசனாகிய சிவபபருமான் கூேினார்.
பார்வைி! அக்கினிதயப் தபான்ே தைஜஸ் உள்ள அந்ைணர்கள் எந்ை இைத்ைிலும் வாழ்வார்கள். அவர்கள்
இல்லாை இைதம இல்தல. சாத்வக
ீ குணத்தை விருத்ைி பசய்வதும் அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பதுமாகிய
ஆர்ஜவம் (நியாயவழிப்படி) நைத்ைல் என்ே இரு பண்புகளும் அந்ைணர்களிைம் உள்ளன. ஆர்ஜவமானது

ைனமும் வித்தையும் என்ே இரண்தையும் விைச் சிேந்ைது. மமதையானது தமாகத்ைால் உண்ைான பலவிை
அசாத்ைியமான பாைகங்கதளயும் பாவங்கதளயும் நாசஞ் பசய்ய வல்லது. அந்ை இரண்டு குணங்களும்
தவைியர்களின் அனுஷ்ைானங்களில் இருப்பைால் அவர்களுக்கு இத்ைதகய சிேப்புண்ைாயிற்று.
பூர்வம், கங்தகக்கதரயிலுள்ள ஓர் அக்கிரஹாரத்ைில் வசித்து வந்ை ஒரு பிராமணன் சகல ைர்ம
சாஸ்ைிரங்கதளயும் தவை தவைாங்கங்கதளயும் அேிந்து உணர்ந்து சர்வ பூைங்களுக்கும் பிரியமானவனாகி,
ைன் மதனவியுைன் கூடி அக்னி கார்யம் நைத்ைி வயல்களில் சிந்ைிய ைானியங்கதளக் பகாண்டு, வாழ்ந்து
வந்ைான். பாவருசி என்ே அவ்வந்ைணன் மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுதே உண்ணும் நியமமுதையவனாய்
அைிைி பூதஜதய நியமமாக முடித்து அைன் பிேகு உண்டு, அதநக காலம் கழித்து ைன் ைவம், ைியானம்,

தயாகம் முைலியவற்ோல் சூரிய தைஜசுக்கும் விதசஷமான தைஜதஸப் பபற்று விளங்கினான். அவருதைய
நியம நித்ைியாக்கினி தஹாத்ைிரத்துக்கு அக்கினியும் மகிழ்ந்து, அவனிைம் மகிழ்ச்சி பகாண்டு அவன்
விரும்பியவற்தேபயல்லாம் பகாடுத்து வருவானாயினன். இந்நிதலயில் ஒருநாள் அவ்வந்ைணன்
உணவருந்ைச் பசல்லும்தபாது மதழயும் காற்றும் அைிகரித்து இருந்ைைால், ஒரு அைிைியும் வரவில்தல.
எனதவ அவன் அன்று முழுதும் காத்ைிருந்தும் ஒருவரும் கிட்ைாதமயால் அைிைிபூதஜ பசய்யாமல்
சாப்பிைக்கூைாது என்று நியமத்துைன் உபவாசமிருந்து வாசுதைவதனத் ைியானித்துக் பகாண்டிருந்ைான்.
அவன் மதனவியும் கணவன் மீ து விதசஷமான பக்ைியுதையவளாக இருந்ைைால் ைானும் உண்ணாமல்
இருந்ைாள். அப்தபாது அக்கினித்தைவன் அவனுதைய மதனாைிைத்ைிற்கு மகிழ்ந்து, ஒரு நீசனாகவும்
அசிங்கமான தைகத்தைாடு ஒரு மரத்ைின் அடியில் உட்கார்ந்ைிருந்ைான். அந்ைணதனா, பசிதயச் சகிக்க

முடியாமல் அைிைிகதள நாமாவது தைடிவருதவாம் என்று குளிதரயும் பாராட்ைாமல் பவளிதய புேப்பட்டு
வந்ைான். மரத்ைின் அடியில் கிழவன் ரூபத்ைில் குளிரால் வருந்ைி உைல் முழுதும் இரணமாகி அந்ை
இரணத்ைில் புழுக்கள் பசாரியும் அைன் தவைதனதய ைாங்காமல் அழுதுபகாண்டும் இருந்ை சண்ைாளதன
அந்ைணன் பார்த்து அவதன அணுகி, உபசார வார்த்தைகதளச் பசால்லி, பநருப்தப மூட்டி அவதனக் குளிர்
காயதவத்து அன்னமிடுகிதேன் ைாங்கள் வரலாம்! என்று அன்பும் பரிவுங் கனிவுங்பகாண்டு அதழத்ைான்.

சண்ைாளதனா, சுவாமி! அடிதயன் சண்ைாளன்! அந்ைணர்கள் தைவாராைதன பசய்ை அன்னத்தை அடிதயன்
புசிப்பைற்கு ைகுைியற்ேவன், ஆயினும் ஆபத்காலமாக இருப்பைால், பசு, பக்ஷி, மிருகங்களுக்கு இடுவது
தபான்ே ஏதைனும் சிேிைளவு வைியிதல
ீ
பகாண்டு வந்து பகாடுத்ைால் புசிப்தபன் என்ோன். அப்தபாது
அவ்வந்ைணன் ைன் ஞானத்ைால், வந்ைவன் அக்கினித்தைவதன என்றும் சண்ைாளன் அல்லன் என்று
உணர்ந்து நான் அர்க்கிய, பாத்ைிய ஆசனாைிகளால் உன்னுதைய குலத்தைப் பூஜிப்பைில்தல. எல்லாப்
பிராண சரீரங்களிலுள்ள சிேப்பான சர்வவியாபியும் பரமாத்மாவுமாகிய பரமசிவதன பூஜிக்கிதேன்.

ஆயினும் ஜாைி விஷயமாக உலகத்ைார் அனுசரிக்கும் நிந்தையும் உன் விஷயத்ைில் நான் கருைவில்தல.
ைவசீலர்கள் யாவதரயும் தைவராகதவ பாவித்து கிருமிகிரீை பிராமணனது பயல்லாரிைத்ைிலும்
சமானபுத்ைியுைன் அன்பு பசலுத்துவார்கள். அதுதபான்ே பகாள்தகயுதைய எனக்கு உனது தைகாைிஷ்ைமான
பரமாத்மா ஸ்வரூபத்ைில் நிந்தை, இனமான நிந்தை, அநித்தை என்ே தபைங்கதள எனக்கு கிதையாது.
ஆதகயால் ைதையின்ேி உன்தனப் பூஜிப்தபன். என் வட்டுக்கு
ீ
வந்து சமஸ்கரிக்கப்பட்டுள்ள அன்னத்தை
சாப்பிட்டு எங்கதள அனுகிரகிக்க தவண்டும் என்ோன். அதைக் தகட்ைதும் நீ ச தவைத்ைிலிருந்ை
அக்கினித்தைவன். அவர்களுக்கு அருள் பசய்ய தவண்டும் என்ே கருத்துைன் அவர்கள் வட்தை
ீ
அதைந்ைான். அப்தபாது அந்ைணன் புனிைமான மனத்துைன் விைிப்படி அைிைி பூதஜ பசய்ய, அக்கினிதைவன்
அந்ை பூதஜதய ஏற்றுச் சாப்பிட்டு மனங்களித்து, அந்ை தவைியனுக்கு உத்ைமமான தயாக ஐச்வரியத்தை

அருள் பசய்ைான். சிலகாலஞ் பசன்ேது. பிேகு அந்ை தவைியன் ைன் மதனவியுைன் கபிலன் என்ே முனிவர்
முக்ைியதைந்ைாற்தபால முக்ைியதைந்ைான். இவ்வாறு நற்குண சம்பன்னனான தவைியன், ைான் பசய்ை
நன்தம ைீ தமகளுக்கு ஏற்ே சுகாசுகங்கதள அனுபவிக்காமதலதய முக்ைிதய அதைந்ைான். பார்வைி! நான்
பசான்ன இந்ை உத்ைம பிராமண மான்மியத்தை நாள்தைாறும் படித்ை புனிைமான மனமுதையவன் ைான்
விரும்பிய பயதனயும் தைஜதஸயும் பபறுவான் என்று சிவபபருமான் கூேினார் என்று ஸனத்குமார்
முனிவர் பசான்னார்.
54. சிவதயாக விபூைி மகிதம
வியாச முனிவர், ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! முன்பு பிரமன் முைலிய தைவர்கள் அதனவரும்
பாசுபை தயாகத்தை அனுசரித்துச் சிவபபருமானின் அருதளப் பபற்றுப் பபரும் பைவியில் இருப்பைாகச்
பசான்ன ீர்கள். ஆதகயால், அந்ைப் பாசுபைதயாகத்தையும் அைனால் அதையும் ஞானத்தையும் ைதய பசய்து,
விளக்கமாகச் பசால்லதவண்டும் என்ோர்.
ஸனத்குமாரர் கூேலானார்: வியாச முனிவதர! பிரமன் முைலிய அதனவரும் ைக்ஷனின் யாகத்ைில்
வரபத்ைிர
ீ
மூர்த்ைியால் அழிந்ைார்கள். பிேகு, உமாதைவி, சிவபபருமாதன தநாக்கி, என் பபாருட்டு இவர்கதள
எழுப்பியருளதவண்டும்! என்று தவண்ைதவ தைவநாயகன் அவர்கதள எழுப்பியருளினார். உயிர் பபற்ே
அதனவரும் உலக நாயகதனச் சரணதைந்து, ைிருநீறு பூசிக்பகாண்டு, சிவபக்ைர்களாகச் சிவத்ைியானம்
பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அதைக் கண்டு மகிழ்ந்ை மகாதைவன், அவர்களுக்குப் பாசுபை தயாகத்தை

உபதைசித்ைார். அந்ை தயாகமானது, அதநக ஆயிரம் பிேவிகளில் பசய்ை புண்ணியப் பயன்கதள எல்லாம்
சிவார்ப்பிைம் பசய்ை பிரம புருஷர்களுக்கன்ேி உபதைசிக்கப் பிராப்ைமாகாது. பாசுபை ைீ øக்ஷதயப் பபற்று
சர்வஞானமதைந்து, ைதபாைனர்களும் துைி பசய்யும் சிவபபருமாதன அதையத்ைகும். அைர்மத்ைாலன்ேிப்
பாவமும், ைர்மத்ைாலன்ேிப் புண்ணியமுமாகிய பயன்கள் சித்ைியாக மாட்ைாது. இதவ இரண்டும்
ஒன்தேவிை மற்போன்று பபரியைாகவும் அநாைியாகவும் உலகத்ைில் இருக்கின்ேன. புண்ணிய பாவ
பயன்களில் விருப்பும் பவறுப்பும் இல்லாமல் பாசுபைதயாகத்தைப் பயின்ேவர்கள் அளவிட்டுச் பசால்ல
முடியாை அகண்ை ஐசுவரியத்தை அதைந்ைவர்களாவார்கள்.
வியாசதர! ைிருநீ ற்தேத் பைாட்ைவுைதனதய அேியாதமத்ைதளகள் அறுந்பைாழியும். அந்ைப் பஸ்ம
ைாரணத்ைாதலதய ஜீவன் முக்ைனாகிோன். தசாமாக்கினியால் பசய்யப்பட்ை விபூைிதயத் ைரித்ை பிரமா
முைலான தைவர்கள், அந்ை விபூைியின் பிரபாவத்ைால் விரியவான்களாய்ப் பரமாத்ம ஸ்வரூபியாகிய
சங்கரதன ஸ்மரித்து, எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்துப் பாசுபை தயாகஞ்பசய்து முக்ைரானார்கள்.
தைவர்கள் அதனவரும் தசாமத்ைால் உண்ைானவர்களும், அக்கினிலுண்ைானவர்களுமாதகயால், உலகம்
முழுவதும் அக்கினி தஸாமாத்மகமாக இருக்கிேது. சாம்பசிவதன, அக்கினியும் தசாமமுமாக

விளங்குகிோன். அக்கினி பசாரூபமும் தசாம பசாரூபமாகிய சிவபபருமானுதைய தைஜதஸ விபூைியாகும்.
அத்ைதகய விபூைிதய அணிந்ைவர்கள் எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்து, முக்ைர்களாவார்கள். தவைீக
ஆசாரமும் சாங்கிய ஆசாரமும் ஞானமும் ைவமும் சிேந்ை ைர்மங்களும் ஆகியவற்தே பயல்லாம் விட்டு
விட்ைாலும், அைர்மனாக இருந்ைாலும் பற்பல ைர்மங்களில் அவாவுதையவனாயினும் விபூைி
பூசியவுைதனதய பிதேசூடிய சிவபபருமானின் ைிருவடித்ைாமதரயில் அதைவான். பஸ்ம ைாரதண

பசய்ைவுைதன, அைற்கு முன்பு சிவபக்ைி என்பதை சிேிதும் இல்லாைவனாயினும் அைிவிதரவில் சம்சார
பந்ைங்களிலிருந்து விடுபட்டுச் சிவபக்ைிதய இதைவிைாமல் அதையத்ைக்க நல்ல மனமதைவான்.
இப்படித்ைான் முன்பு ைிைச் சித்ைமுள்ள பலர், பாசுபை விரைத்தைக் கதைப்பிடித்து நற்கைிதய
அதைந்ைார்கள். ஆதகயால், சிவசம்பந்ைமான இந்ை விஷயம் பரம இரகசியமும் அத்ைியாவசியமுமாகும்.
இதை யாவரும் அப்யசிக்க தவண்டும். ஞாதுரு, ஞானம், ஞயம் ஆகிய மூன்றும் உைலில் பரமாத்மா
ஸ்வரூபமாய் நாடிகளில் வியாபித்துள்ளன. பாலில் கலந்துள்ள பநய்தயப் தபாலப் பூைங்களிபலல்லாம்
பரமாத்மா, நுண்ணுருவாக வியாபித்ைிருக்கிோன். ஆதகயால் ைன்னிைமுள்ள பரமாத்மா, ஸ்வரூபத்தை
உணர்வைினாதலதய முக்ைி தககூடும். அந்ைப் பரமாத்மாதவ ஞானத்ைினாதலதய அதைய தவண்டும்.
ஞானத்ைால் அல்லாமல், உருவம், ஓதச முைலியன ஒன்றுமில்லாை ஜகைீ சதனப் பிேிபைாரு வதகயாலும்
காண முடியாது.

வியாச முனிவதர! பசாரூபாைீ ைனாகிய பகவானுதைய குணானுபவங்கதள. அவ்விதேவனுதைய
ைிருவருளால் அேியத்ைக்க ஓர் உபாயத்தைச் பசால்லுகிதேன். இந்ை உலகம் ஒரு காலத்ைில் சூனியமாக
இருந்ைைன்தோ? அப்பபாழுது, தைவர்கள், அசுரர்கள், நைிகள், சூரிய சந்ைிரர்கள் முைலிய ஒன்றும்
காணப்பைவில்தல அல்லவா? அப்பபாழுது சுத்ைபுத்ை சச்சுைானந்ை பரப்பிரம ஸ்வரூபம் ஒன்தே மீ ைமாக
இருந்ைது. அந்ைப் பரம்பபாருள் அழிவற்ேதும் மாத்ைிராைீ ைமும் நிர்விகாரமும், நிரஞ்சனமும், உள்ளும்
புேமும் விளங்குவதும் சுயம்பிரகாசமும் விகாரரகிைமும், பரமும் நித்ைியமும் ஞான பசாரூபமுமானது.
அந்ைப் பரமான பபாருளிலிருந்து ஓம் என்பது பிேந்ைது. அந்ை ஓங்காரமும் மூன்று மாத்ைிதரகளின்
அளவுள்ளதும் மூன்று எழுத்துக்களின் வடிவானதுமாம். அதுதவ பரப்பிரம்மம். அந்ை ஓங்காரத்ைிலுள்ள

அகார உகார மகாரங்கள் மும்மூர்த்ைிகளும் மாத்ைிதரப் பிரகிருைியுமாம். சர்தவசனாகிய சிவபபருமான்
அந்ைப் பிரகிருைிதயப் பாரிதயயாகப் பகாண்டிருக்கிோன். அகார உகார ஸ்வரூபிகளான பிரம
விஷ்ணுக்கள் ஈஸ்வர சப்ைமுதையவர்களாகதவ விளங்குவார்கள். மாதயாபாைிதயயுதைய அந்ைப் பிரம
விஷ்ணுக்கதளயும் மாதயயாகிய பிரகிருைிதய அதையும் மாயாரஹிைமாகிய சுத்ைசிவம் ைன்னிைத்ைில்
ஒடுக்கியும் மீ ண்டும் பதைத்தும் அவர்களால் உலக காரியங்கதள நைத்ைிவருவதை இயற்தக.
வியாசதர! இது பரம இரகசியம். அழிவில்லாைது. உம் விஷயத்ைில் கிருதபயுதையவனாதகயால் இதை
உமக்குக் கூேிதனன். இத்ைதகய ஓங்கார ஸ்வரூபமான பரம மந்ைிரத்தை எவன் ஒருவன் ைியானஞ்
பசய்ைாலும் கிருைார்த்ைனாய் முக்ைனாவான். பிேமைங்களில் புகுந்ைவர்கள் முக்ைியதையார்கள். பாசுபை
தயாகத்ைில் புகுந்துள்ள புண்ணியர்கதளப் பாலில் உள்ள பநய்தயப் தபாலக் கலந்துள்ளதும் ,

பிரகிருைிதயவிைப் பரமானதும் ைத்துவ பசாரூபத்ைிலுள்ளதும் ஓங்கார ஸ்வரூபமாக விளங்குவதுமாகிய
நமது பசாரூபதம பரப்பிரமம் என்று உணர்ந்ைவர்களாய் சம்சாரபந்ைங்கதள ஒழித்துச் சிவானுக்கிரகத்ைால்
முக்ைிதய அதைவார்கள். பிரகிருைிதயா ஈசுவரன் அன்று குணதபைங்கதளப் பபாருந்ைியுள்ளது. பல
ரூபங்கதளயுதையது, வியாபகமாகவுள்ளது. யான் என்னும் அபிமானத்ைால் சிருஷ்டி எனும்
பபயதரயுதையது. அத்ைதகய மாதயக்கு நாயகனாகவுள்ளவன் மதஹசன். அந்ைப் பிரகிருைியானவள்
எட்டுப் புயங்கள், மூன்று கால்கள், ஐந்து முகங்கள், மூன்று விழிகள், ஐந்து பைாழில்கள், இந்ைிரியாைி
ஏழுபுரவிகள் பூட்டிய தைர் முைலியவற்றுைன் உலகத்ைிற்கு ைாய் தபால் நின்று சத்துவம் முைலான
முக்குணங்களால் பிேந்து, வித்தை, அவித்தை ஆகிய இரு வடிவாகி விளங்குவாள். அந்ை மாதயயினாதல
பிரபஞ்சம் முழுவதும் உண்ைாயிற்று. நிர்குணமான பரமசிவத்ைினின்று ஓங்காரம் தைான்ேியது.

அப்பரமசிவமும் ஓங்காரத்ைிதலதய விளங்கும். மகாதயாகிகளான கபிலமுனிவர் முைலானவர்கள்
பாசுபைத்தை அனுசரித்து நிற்விகற்பசமாைியில் இருக்கிோர்கள். நிர்க்குணமான பரப்பிரமதம யாவற்ேிற்கும்
காரணமாக விளங்கும். பிரம விஷ்ணு முைலியவர்கள் பிரகிருைி சம்பந்ைமும் மாயா விசிஷ்ைமுற்று
ஓங்காரத்ைிதலதய தைான்ேி குணாத்மகர்களாய்த் தைவயக்ஞநாமங்கதளப் பபற்று , ைர்மா ைர்மபந்ைமற்று,
தமாக விசிஷ்ைர்களாயினும் ஞானவான்களாய் தைவர்களாக விளங்குகிோர்கள். ஈஸ்வரமகாத்மியத்ைால்

பிரகிருைி, அவரிைத்ைிதலதய லயமாகிேது. அந்ைப் பிரகிருைிக்கு ஈஸ்வரதனக் கட்டுவிக்கும் சக்ைி
கிதையாது என்ே விவரங்கதளத் ைியானதலாகம் உணர்ந்ைவதன அேிந்து, சம்சார சாகரத்தை நீந்ைி,
தமாட்சக் கதரதயக் காண்பான்.
55. நாடிச் சிேப்புகள்
வியாச முனிவதர! ஆன்மாவானது மிகவும் நுட்பமானது. மனம், புத்ைி, சித்ைம், அகங்காரம் என்பன
குணங்களாகும். ஞாதனந்ைிரியங்கள் ஐந்தும் கர்தமந்ைிரியங்கள் ஐந்தும், பிராணன் முைலிய ஐந்து
வாயுக்களும் சாக்கிர, பசாப்பனாைி அவஸ்தைகள் யாவும் தைகத்ைில் உள்ளன. அைில் பசாப்பன
அவஸ்தையில் ஜ்வாலினி, ஸ்ைிமிதை, உஸ்தர, வித்தய, அவித்தய, விசாலினி, மாலினி, சங்கரி, சுமித்ைிதர,
தபாைினி என்ே பத்து நாடிகளும் தசர்ந்துள்ள எல்லாப் பிராணிகளின் இைய கமலத்ைிலும் பிேகுணங்கள்
ஒன்றும் இல்லாமல், ஆன்மா மட்டும் நுட்பவடிதவாடு இருக்கும் என்று சிவதயாகிகள்
ைீர்மானித்ைிருக்கிோர்கள். இந்ை நாடிகளும் ஜீவாத்மாதவாடு எப்பபாழுதுதம இருப்பதவயாகும். பசாப்பன
அவஸ்தையில் சப்ைாைிவிடுத்ை ஜீவன் சர்வ சக்ைனாகி, சாட்சியாகித் ைாதன காண்கிோன். அகங்காரம்,

மனம், புத்ைி, சித்ைம் என்பதவ குணங்களாதகயால், அதவ உைதல ஒருதபாதும் விட்டுப் பிரியமாட்ைா ,
அகங்காரம் முைலான நான்கிதனாடும் ஐந்ைாவைாக தைகத்ைில் வசிக்கும் சிவன் , இைய கர்ணிதகயில்
பூரித்து நாடிப்பிரதவசம் பசய்து, மனைில் அைிசூட்சும பசாரூபமாய் பிரதவசித்து விளங்குவான். அந்ைச்
சிவகுணம் பலவதகப்படும். ஈடு இதணயற்ே அப்புருஷன் பிரமதனப் பதைத்துச் சூரியமண்ைல சஞ்சாரஞ்
பசய்யும் அகங்கார குணமுண்தமயின் பிரமனும் ஞானமும் ைர்மமும் ஆதசயும் ஓஷைியுமாகப் பிரபஞ்ச
காரணமாக விளங்குவான். விஷ்ணு புத்ைி ஸ்வரூபமாய் உலக காரணனாகிோன். புத்ைியினால் ஞான
தவராக்கியங்களும், ஆகாயமும் விஸ்ைரித்ைன. ஜீவன் மத்ைியில் புதகயில்லாை அக்கினி ஜ்வாதல ஒன்று
விளங்கும். அதுதவ, எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் அதையத்ைக்க பரமமுக்ைி ஸ்ைானமாகும். அந்ை
அக்கினியின் மத்ைியில் பரமாத்மா புலப்பைாது. அந்ைர்க்கைமாய் விளங்கும். அந்ை இைத்ைில் ஸரதஸ,
தலாஹிதை, முக்தய, புதராதை ரஸவைி, விைரமா, அமிர்ைா, நந்ைினி, பப்ரு விஸ்ைரா என்ே நாடிகள்

அைிநுட்பமாக எல்லாக் காலத்ைிலும் ைிரிந்து பகாண்டிருக்கும். இது தசாம ஸ்வரூபம். இந்ை நாடிகளால்,
பரமாத்மா ைிருப்ைியதைந்து, ஜீவ மத்ைியிலுள்ள மங்களகரமான அக்கினி சிதகதயச் சப்ைிக்கச் பசய்கிோன்.
அைன் அதசதவ அமிர்ைம் எனப்படும். அதுதவ, அந்ைப் பரமாத்ம சாக்ஷõத்காரத்தைக் பகாடுப்பது என்று
பசால்லப்படும். சாக்கிர அவஸ்தையில் பிராக்ஞன் எனப்படும். எல்லாத் தைகத்ைிலும் பரமாத்மா
சம்பந்ைமான நாடி சுழிமுதன எனப்படும். தயாகத்ைில் பிரதவசிக்கும்பபாழுது சுப்ைன் என்பார்கள்.
முனிவனாக இருப்பவன் ஜாக்கிர பசாப்பனங்கதள விளக்கி ைியான தயாகத்தைச் சிந்ைிக்க தவண்டும்.
கமனாைி பாவதனகதளயும் மனைிற்குரிய அசூதயயாைிகதளயும் ஒழித்து தவராக்கியத்தைத்
தைடிக்பகாண்ை தயாகபுருஷர்கள் மனதைத் பைாந்ை விகற்பஞ் பசய்யாது, அகங்காரத்ைால் பசய்யும்

கிரிதயகதள விலக்கித் ைியானதயாகத்தைச் பசய்யதவண்டும். கர்மங்களின் பயதன விரும்பும் வதரயில்
நலம் உண்ைாகாது. கர்மங்கதளச் பசய்து புனிைமான மனதையதைந்து, கர்மபயதனப் பரித்ைியாகஞ்
பசய்பவதன முக்ைன். அவஸ்தைகளின் முடிவில் உண்ைான தசாமத்ைால் உண்ைான விஷயங்கதள
அக்கினிதய அனுபவிப்பவன். பரமதயாகியானவன், இவ்விகற்பங்கதள அேிந்து விலக்க தவண்டும். இந்ை
அவஸ்தையில், ைர்மா ைர்மங்களானுண்ைான புண்ணிய பாவங்களும் உலகத்ைிலுள்ள இச்சாவிதசஷமும்
அவதனப் பாைிக்காது. தபாகஞானமுதையவன் சங்கரவிரைத்தை ஆசரித்துத் தைகம் நீங்கி, மாதயதய
பவன்று முக்ைனாவான். சூட்சுமமான தவபோரு வதகயுமுண்டு. பாசுபை ைீ øக்ஷ வகிப்பவர்கள்
அதனவருக்கும் முக்ைியுண்ைாக்கும். ஞானமானது எல்தலாருக்கும் சாைாரணமாக உண்ைாக்க மாட்ைாது.
மனம், புத்ைி, சித்ைம், அகங்காரம் இந்ைிரிய சமூகங்கள் யாவும் ஆத்மாதவச் சம்பந்ைப்பைா. ஆயினும்

ஆன்மாவிற்கு விகாரத்தை உண்ைாக்கும் குணங்களாகும். ஆன்மா, எல்லாப் பிராணிகளிைத்தும் விளங்கினும்
காணப்பைாைது. சூட்சுமமானது, சிந்ைிக்க அதகாசரமானது. அந்ை ஞான தயாகத்ைால் அேிந்ைவர்கதள சிேந்ை
முனிவர்களாவார்கள். பரமாத்மாவின் சாதயதய கண்மணியின் பாதவயாக விளங்கும். அந்ைச் சாதய
ஏகாக்ஷரம் என்ே பபயருைன் இைய கர்ணிதகயில் விளங்கும். அந்ைச் சிவரூபத்ைில் அதநகங்தகாடி நாடிகள்
தசர்ந்ைிருக்கும். காந்ைாரி, விஜதய என்ே நாடிகதள வகித்ைது பிராணவாயு. நாபியிலுள்ள ைாலகந்ைாைி
நாடிகதளயும் தயாகன் முைல் ஊஷ்மன் என்பது இறுைியாகவுள்ள பத்து நாடிகதளயும் வகித்ைது நாகன்.

அந்ை நாகஸ்வரூபமானவாயு, அக்கினி ஸ்வரூபனாய் உள்ளும் புேமும் சிவனுக்குத் ைிருப்ைி பசய்து
சிவனுக்கு வாயு ஸ்வரூபத்ைினால் வலிதமதய ஏற்படுத்தும். தசாமவன்னிகளிலுள்ள சுழுமுதன
நாடியானது வதயாைிக இளதம உைல்களில் வலிதமதய வழங்கிக் பகாண்டு , துர்வாயுதவ ஒழித்து,
நல்லவாயுதவ உண்ைாக்கும். சமானமான தைகத்ைிலிருந்து இரத்ை புஷ்டிதயயும் உண்ைாக்கும். கூர்மன்
என்பது நாபியில் ைங்கி, உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வதரயில் வாயுதவ ஏேவும் இேங்கவும் பசய்யும்.
பைாழில்கதளத் தூண்டுவது தைவைத்ைன் என்னும் வாயுவாகும். அந்ைத் தைவைத்ைன் அக்கினிரூபமும்

தசாம ரூபமுமுற்று. அக்கினிதய ஜ்வலிக்கச் பசய்தும் தசாமதனத் ைிருப்ைி பசய்தும் விளங்கும். தைவைத்ை
- நாக - குருகர கூர்ம, ைனஞ்சய வாயுக்கள் பிராணமயமாய் சுக்கிரதயாகத்தைக் காத்ைிருக்கும். கண்ணில்
புலப்படும் தைதஜாரூபமும் ஈஸ்வர ஸ்வரூபம். அதுதவ சூஷ்மமான ைத்துவ ஸ்வரூபம். அதுதவ
ஞானத்ைாதலதய அதையக்கூடியது என்றும் அதைவிை ஞானத்தையும் தயாகத்தையும் பகாடுக்ககூடியது.
தவபோன்ேில்தல என்று பைரிந்து பகாண்டு சாஸ்ைிர முதேப்படி யாகஞ்பசய்வைால் தசாமம்
உண்ைாகமாட்ைாது என்று அேிந்து பகாண்டு முக்குணவசத்ைால் உண்ைான தமாக அஞ்ஞானாைிகதள
விட்டுப் பரம்பபாருதள நிரஞ்சனமும், நிர்விகல்பமுமாக அேிந்ைவர்கதள, சர்வதலாக நாயகனாகிய
சிவபபருமாதன அதைவார்கள். நான் இதுவதர பசால்லி வந்ைதை நாைரூப ரகிைமான பரிபூரண
பிரமஸ்வரூபம் என்று ஸனத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
56. நாடிச் சக்கரமும் பிராண உத்க்ரமணமும்
ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி வியாசர், சுவாமி, யாவராலும் வணங்கப்படும் ைாங்கள் அஞ்ஞானத்தை
ஒழிக்கவல்ல ஞானவழிதய அடிதயனுக்கு உபதைசித்ைீர்கள். ஆதகயால், இப்பபாழுதை நான் மகாதைவதன
பரம்பபாருள் என்பைில் சந்தைகபமாழிந்ைவனாதனன். சங்கரபகவானால் பிரம விஷ்ணு ருத்ராத்மகமான
பிரகிருைி உைித்ைது என்றும், இவற்ேிற்பகல்லாம் பிரபுவாகவுள்ளவர் சிவபபருமாதன என்றும் உணர்ந்ைவன்
தயாகமார்க்கத்தையும் சம்சார சம்பந்ைத்தையும் விடுத்து, நிஷ்கள ஸ்வரூபமாகதவ யாவற்தேயும்
நிதனத்து, பந்ைங்கள் எல்லாவற்ேிலிருந்தும் விடுபட்டு, சுயம்பிரகாசமாகப் பிரகாசிக்கிோன் என்பதையும்

எனக்கு உணர்ந்ைின ீர்கள். நான், ைங்கள் அருளால் அதமைி அதைந்ைவனாதனன். இனி நான் தகட்கத்ைக்கது
ஒன்றுமில்தலயாயினும் விஞ்ஞான சம்பந்ைமான பரமதயாகியானவன், தயாகபலத்ைால் கஷ்ைமில்லாமல்
தைகத்தை விடுத்து, நிஷ்களமான உத்ைமப் பரம்பபாருதள எவ்வாறு அதைகிோன்? அைற்குத்ைக்க உபாயம்
யாது என்பவற்தே மட்டும் எனக்குக் கூேியருளதவண்டும்! என்று தகட்க, மகாத்மாவான வியாஸ
முனிவதர தநாக்கி, ஸநத்குமாரர் கூேலானார்.
சிவ சித்ைாந்ை இரகசியமான ஞானச்சிேப்தபச் பசால்லுகிதேன். அந்ை ஞானத்தை இதுவதர மகாதயாகிகள்
பலர் பயின்று அைிதலதய விருப்பமுதையவர்களாய் சுதயச்தசயாக முக்ைர்களானார்கள். அது எவ்வாறு
என்ோல், ஞாதனாபதைசஞ் பசய்யும் சற்குருதவச் சிவபபருமானாகதவ பாவித்து, அவர் உபதைசித்ைதைதய
எப்பபாழுதும் பயின்று, ைன் தைகத்தை விடுத்து, நியமத்தையதைந்து சரீரத்ைில் வாயுவால் கட்ைப்பட்டு

சஞ்சரிக்கும் நாடிகளில் கர்ணிதகயில் அந்ை நாடிகளுக்குள்தள சூட்சுமமாக வியாபித்ைிருப்பவன் பரமாத்மா
என்றும் அந்ை நாடிகள் ஒவ்பவான்றும் ஸ்தூலசூஷ்ம தபைங்களாக விளங்குகின்ேன என்றும் அந்ைப்
பிராண நாடிகளில் அைிசூஷ்மமாகப் பரமாத்மா அைிஷ்டித்துள்ளான் என்றும் உணர்ந்து, யாவும்
சிவபசாரூபதம என்றும் உணர்கிோன். அந்ைத் தைதஜாரூபமான பரமாத்மா ஸ்வரூபதம, எல்லா
தைகங்களிலும் பவவ்தவறு நாடி ரூபமாக நின்று காணப்படும். இந்ை நாடிகள் அதனத்தும் மனத்துைன்
கூடுவைால், மனமானது சங்கற்பவிகற்பங்கதள அதைகிேது. பரப்பிரமம் தநத்ைிரத்ைிலும் நாடிகளிலும்
விளங்கும் என்று மனதை ஒருவழிப்படுத்ைி அந்ை மனதைப் பரம்பபாருளினிைத்தை பசலுத்ை தவண்டும்.
இையத்ைில் வருணஜயன் என்ே வாயு எப்பபாழுதும் இருப்பைாகத் தைான்ேினும். அைற்குச் சிரம், நாபி,

இையம் என்று மூன்றும் இைங்களாகும். முன்பு கூேிய கூர்மன் முைலிய வாயுக்கள் ைனஞ்சயனுக்குச்
சுவாைீனமானதவ. அவற்ேிற்குத் ைனஞ்சயதன நீங்கிப் புேஞ்பசல்லச் சக்ைியில்தல. இந்ை வதகயாக
நாபிபந்ைனமாகிய நரம்புகதள அனுசரித்தை நாடிசக்கரம் இருக்கிேது. இைய கர்ணிதக புருவமத்ைியம்,
கபாலம் என்னும் மூன்ேினுள், ஓரிைத்ைிலிருந்து, பிராண உத்க்ரமணஞ் பசால்லப்படுகிேது. இவற்றுள்
இையகர்ணிதகயினின்றுஞ் பசல்வைற்குத் த்விைீயம் என்றும் புருவ மத்ைியிலிருந்து பசல்வைற்குச் சூலம்
என்றும் கபாலத்ைிலிருந்து பசல்வைற்குத் ைிருைீ யம் என்றும் பசால்வார்கள். இந்ை மூன்று இைத்ைிலிருக்கும்

நாடிகதளயும் இையகர்ணிதகயில் பிரதயாகிக்க தவண்டும். சித்ைத்தை ஆத்ம பசாரூபத்ைில் சம்பந்ைப்படுத்ை
தவண்டும். இவ்வாறு தயாகப்பயிற்சி பசய்ை முனிவர்கள் அப்பபாழுதை ஸ்தூலதைகத்தை விடுத்து
முக்ைர்களாவார்கள். ஆனால் அவ்வாறு முக்ைியதைபவர்கள் ஜன்மாந்ைர புண்ணிய பாவங்களால்
பந்ைிக்கப்பை மாட்ைார்கள். வியாஸ முனிவதர! பாஹ்யம் என்றும் சரீரஜம் என்றும் மிருத்யு (மரணம்) இரு
வதகப்படும். விஷம், சாஸ்ைிரங்கள், துஷ்ை மிருகங்கள். அக்கினி, ஜலம், முைலியவற்ோல் உண்ைாகும்

மிருத்யுதவ (மரணதம) பாஹ்யம் எனப்படும். தராகஜம், காலஜம் என அந்ைச் சரீரஜம் இருவதகப்படும்.
அவற்றுள் வியாைியாலுண்ைான மிருத்யுதவ தராகஜம் என்றும் வயைால் உண்ைான மிருத்யுதவக் காலஜம்
என்றும் பசால்லப்படும். இதவயன்ேி, தயாக புருஷன் சுதயச்தசயாகத்ைான் உைதல விட்டு விடுவது
ஓர்வதக, அதுவும் காலஜதமயாகும்.
ஆயினும் தயாக புருஷர்களுதையது பைவி தபைமுதையது தயாகப்பியாசத்ைால் உண்ைாகிச் சுதராத்ைிர
பந்ைத்ைாலழியத்ைக்க சப்ைமானது, கர்ம வாயுவிற் கலந்து, அங்குள்ள அக்கினியின் தைஜதஸ நசிக்கச்
பசய்யும் தைஜஸ் நீங்கிய அக்கினியானது தயாகத்ைில் லயமதைகிேது. தைவைத்ைன், கிருகரன், நாகன்,
உைானன் என்ே வாயுக்கள் கர்ணிதகயில் பிரதவசிக்கும். இந்ைிரியங்கள் மனத்ைில் அைங்கும். மனம்

பிராணனில் ஒடுங்கும். இதவயாவும் லீனமான பிேகு, பிராணவாயு ஆன்ம ஸ்வரூபத்ைில் லயமதையும்
அந்ைச் சமயத்ைில் வாயுக்கள் யாவும் பிராணதன விட்டு விடுகின்ேன. இவ்வளவும் ஒரு சமயத்ைில்
நைந்தைறுகிேது. இந்ை தயாகமார்க்கத்தை அேிந்து சர்தவசதனயதைய ஒருவருக்கும் சாத்ைியப்பைாது.
அத்ைதகய தயாகி, இருக்தகயிலும் சயனிக்கும் தபாதும், ைத்துவ ஞானியாதகயால், சுதயச்தசயாகத்
தைகத்தை விடுத்து, முக்ைிதய அதைந்து, சூரிதக, சூலம், மழு முைலியவற்தே ஏந்ைி சிவ சாரூபத்தை
(சிவனுருதவ) அதைகிோன். இந்ைிரிய சம்பந்ைமான விகாரங்கள் யாவும் அவதனவிட்டு விலகுகின்ேன.
மனமானது தைகத்ைிற்கு தராகத்தை உண்ைாக்கவல்லது. அத்ைதகய மதனாதராகி, ஞானத்தை ஒருபபாழுதும்
அதையமாட்ைான். ஆகதவ, அேிவுதைதயார் மதனாதராகத்தை அதையாது. தயாக மார்க்கத்தைக்
கதைப்பிடித்துப் பரதமஸ்வரதன அதைய தவண்டும். நல்ல மனமும் விபூைித் ைீ øக்ஷயும் தயாகசாைனமும்
பகாண்ைவன். ஸத்தயாஜாைாைிபஞ்சப்பிரமஸமானத்துவமதைவான். சர்தவசுவரனிைத்ைிதலதய மனதைச்

பசலுத்ைிய தயாகி எப்பபாழுதும் தயாகத்தைப் பயில்கிோன். அதநக யாகங்கதளச் பசய்ை தபாைிலும் சங்கர
சம்பந்ைமான இந்ை தயாகமார்க்கத்ைாலன்ேிப் பரமுக்ைி தககூைாது, எல்லாம் அேிந்ைவர்களாயினும் பாசுபை
விரை அனுஷ்ைானத்ைாலன்ேிச் சம்சார பந்ைங்கதள ஒழியார்கள். மஹாதைவதன, பரைத்துவ பசாரூபன்
என்னும் பரைத்துவ ஞானத்தை அதையதவண்டும். சிலர் பிேதைவர்கதளப் பரைத்துவம் என்று
நிதனப்பார்கள். அவர்களும், சிவப்பிரசாைம் அதையாமல் முக்ைர்களாக மாட்ைார்கள். இதுைான் தமாட்சவிைி
இனி எல்லாவுலகங்களுக்கும் தமம்பட்ைைான சிவபுரத்ைின் சிேப்புக்கதளச் பசால்லுகிதேன்.
பக்ைியுதையவர்கள் அதையத்ைக்க அந்ைச் சிவபுர மகிதமதயப் பக்ைியுைன் தகளும்.
57. சிவபுரத்ைின் சிேப்புகள்
வியாசதர, ஸத்யதலாகம், மகர்தலாகம் முைலிய உலகங்கதளவிை தமதல, பிரத்ைியக்ஷ பிராமணனான
சாக்ஷõத் சங்கரபகவான் வசிக்கும் உலகங்கள் விளங்குவன. அதவயாவும் சிவதலாகத்தைச் சுற்ேிலும்
அதமந்ைிருக்கும் பிரமாண்ைம் முழுவதும் அந்ைச் சிவதலாகத்ைிதலதய இருக்கும். அது எப்பபாழுதும்
நிதலத்ைிருப்பது ஒருபபாழுதும் அழியாைது. அங்கு ஜனகர் முைலானவர்கள் பிரமன், பிைாமகன், வாலகில்லி
யாைிகள், தயாகசித்ைியுதைய கபிலர் முைலிய முனிவர்கபளல்லாம் சிவதயாகத்தைச் சிேப்பாகச் பசய்து,
முக்குணங்கதள ஒழித்து, ஓர் ஆதசயும் இல்லாமல், சிவபபருமானிைத்ைிதலதய மனதைச் பசலுத்ைி,
வாழ்கிோர்கள். பரமாத்ம ஸ்வரூபியும், தயாகிகளுக்பகல்லாம் தமாக்ஷம் பகாடுப்பவனுமாகிய சர்தவசன்.
விதசஷமான மகிமாைிசயங்களுைன் கூடிய சரீரீயாக , அங்கு ைரிசனம் ைந்து பகாண்டிருப்பார். அந்ைச்

சர்தவசனிைம், பபாறுதம, சத்ைியம், தைரியம், ைவம், தவராக்கியம், வியாபகத்துவம், ஜகத்சிருஷ்டித்வம்,
பாலகத்வம், சங்காரத்துவம் முைலியன நித்ைியமாக இருக்கும். இைனால் சிவபபருமான் பரனும்,
பரமானுஸ்வரூபியும் பிரகிருைி சம்பந்ைமான மனத்துக்கு ஒளி பசய்பவனாக இருப்பான். இந்ைப் பபருமான்
சர்வவியாபியும் சர்வப் பிரபுவும் ஆயினும் விவகார விஷயமாகத் ைம் அன்பர்களுக்குத் ைரத்ைக்க ஓர்
மண்ைலமுண்டு. அந்ை மண்ைலத்ைிற்கு விக்கிரரூபியாக இருக்கும் பபருமாதன நாைன் அவரிைத்ைினின்று
தவஷ்ணவி என்னும் பபயதரயுதைய பிரகிருைி தைான்ேியது. பிரமஸ்வரூபமான அந்ைப் பகவானுக்கு

பிரகிருைியால் ஒரு நகரமுண்ைாயிற்று. அைற்குப் பிரமதலாகம் என்று பபயர். அைற்கு எைிரில்
தைதஜாரூபமான விக்ரதஹஸ்வரருக்கு இருப்பிைமாகும். அங்கு சித்ை முனிவர்கள் தசவிக்கத்ைக்க
சிவமண்ைலம் ஒன்றுண்டு. அது தகாடி தயாசதன அகல நீள முதையதும் அக்கினிதயவிைத்
தைஜதஸயுதையதும் பபாற் தகாபுரங்கள் அதமயப்பபற்ேதும் அதநக நவரத்னமய தகாபுர வாயில்கள்
வாய்ந்ைதும் ஜனன மரணம், துக்கம், வியாைி, தமாகம், தகாபம், பயம் முைலியன இல்லாைதும் எல்லாச்

சம்பத்துக்களும் வாய்க்கப்பபற்ேதும் அமராவைிதயப்தபான்ே பூமிதயயுதையதும், ஸ்பரிசித்ைவுைதனதய
சுகமளிக்கவல்லதும் களங்கமற்ே சந்ைிரன் தபான்ே பவண்தமயானதும், பாலசூரியன் தபாலச்
பசம்தமயானதும் ைிவ்வியமான சரசுகளில் தைான்ேிய இந்ைிர நீ ல மணிகள் தபான்ேதும்
பரிமளயுக்ைமானதும் பவண்ைாமதர, பசந்ைாமதர, நீதலாற்பலம் முைலிய மலர்கதளயுதையதும் அமிர்ைம்
தபான்ே ஜலத்தையுதையதும் பற்பல நிேமுதைய மலர்கள் வாய்ந்ை வரைா, வதரண்தய, வதரதச,
வரவர்ணினி, வரார்தஹ, வாரியத்தர, வதர முைலிய பபயர்கதளயுதைய நைிகளுைன் கூடியைாய்,
சிவபபருமானுக்கு உதேவிைமான இராஜைானி நகரம் ஸர்வமங்களகரமாக விளங்கும்.
தைவர்கள், முனிவர்கள், அசுரர்கள், மானுைர்கள், முைலிதயார் ஒருவரும் அந்நகரத்தைக் கண்ைேிய
மாட்ைார்கள். நல்ல மனமும் இதைவிைாை பக்ைியும் பகாண்டு சிவதயாகத்தைதய

எக்காலமுஞ்பசய்ைவர்கள் மட்டுதம அங்கு எப்தபாதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். சூரிய அக்கினி
சமானமாக விளங்கும். அந்ை நகரத்ைின் மய்யத்ைில் தமருகிரியின் சிகரம் தபால் உயர்ந்ைதும் சிேிதும் நாச
உற்பத்ைிகள் இல்லாைதும் பகலிரவு முைலிய கால தபைங்கள் இல்லாைதும், எல்லாக் தகாரிக்தககதளயும்
பகாடுக்கவல்லதும், பபான்னிேமானதும் பக்ைியற்ேவர்களுக்குக் காணவும், தகட்கவும், பசால்லவும்,
சாத்ைியப்பைாைதும், பவண்தமயும், கருதமயும் வாய்ந்ை ரத்ைினங்கள், பவளங்கள், இந்ைிர நீ லமணிகள்
முைலியவற்ோல் பசய்ை ஸ்ைம்பங்களும், சூரியகாந்ைியுதைய துவஜங்கள் கட்ைப்பபற்ேதுமான
இளந்பைன்ேல் வசும்
ீ
சாளரவாயில்களும் எல்லா ருதுக்களிலும் உண்ைாகும். புஷ்ப பழங்கதள
இதைவிைாமல் பகாடுக்கும் கற்பக விருட்சங்கள் அதமந்ை உத்ைியானவனங்களும் பபாருந்ைிய அதனக
சிருங்கார மண்ைபங்களில், மதலகள் யாவற்தேயும் விைச்சிேந்ை தமருபர்வைம் தபால அந்ை

மஹாமண்ைபம் விளங்கும். அந்ை மகா மண்ைபத்ைில், பூைங்களும் ைத்துவங்களும் பரிசாரஞ் பசய்யச்
சர்தவசனாகிய சிவபபருமான் ைன் மதனவியுைன் கூடி அங்தக வசித்துக் பகாண்டிருக்கிோர். ைிருமகள்,
தமைா, த்ருைி, ஸ்ரீ, கீ ர்த்ைி, சரஸ்வைி முைலியவர்கள் சர்வதலாக மாைாவாகிய பார்வைி தைவியாருக்குப்
பணிவிதை பசய்து மகிழ்ந்ைிருக்கிோர்கள். தைவர்களும் குப்ஜ, வாமன, காம ரூபங்களுைன் கணாைிபர்களும்
பிரைம கணசிதரஷ்ைர்களும், பணிவிதை பசய்து பகாண்டிருப்பார்கள். மகாகாதளசன், நந்ைீசன், கதணசன்,
குமதரசன், சண்தைசன் முைலியவர்கள் எப்தபாதும் அந்ைச் சன்னிைானத்ைிதலதய வாழ்வார்கள். பபரிய
முகப்பும் முக்காரத்பைானியும் பவண்தமகம் தபான்ே நிேமும் பபாருந்ைிய பபாற்பிரம்பும் சுரிதகயும்
தகக்பகாண்டு, அைிகார நந்ைிதைவர் ைம் ைந்தையான சிவபபருமானின் பக்கத்ைில் விளங்குவார். ஜதய,
விஜதயகள் ஆயுை பாணிகளாகப் பார்வைி தைவியாரின் பக்கத்ைில் இருப்பார்கள். சாகன், விசாகன், தநசுமி
முைலிய குமாரர்கள் உலக பரிபாலனத்தை முன்னிட்டு அங்கு அமர்ந்ைிருக்கிோர்கள். அத்ைதகய

ைிவ்வியமான சிவபுரத்ைிதல, அதநக தகாடி சூரியர்களுதைய காந்ைிக்குச் சமானமாகப் பிரகாசிப்பதும்
பபான்மயமான சார்த்தூலசிங்கங்கள் கட்ைப்பட்ைதும் நவரத்ைினங்கள் இதழத்ை அதநகம்
பபாற்ேம்பங்களுதையதும் அதநக தகாடிருத்ைிர கணங்களால் புதைசூழப் பபற்ேதும் மகா விசாலமானதும்
இரத்ைினமயமாகிய நிலங்களுதையதுமான ைிவ்விய இரைமானது சர்வதலாதகசனாகிய அந்ை
விக்ரதகசனுக்குப் ப்ரீைிகரமாக அதமந்துள்ளது.
வியாச முனிவதர! இந்ைத் ைிவ்விய சரித்ைிரம், எக்காலத்ைிலும் சிவபபருமாதனதய விரும்பி மனவாக்கு
காயங்கதள அந்ை இதேவனுக்தக அர்ப்பணம் பசய்ைவர்கள் எத்ைதகய ைாழ்வான இைத்ைில்

இருப்பார்களாயினும் எத்ைதகய ைீய கர்மங்கதளச் பசய்வார்களாயினும் தமதல பசான்ன மிக்க
தமன்தமயான சர்வ நகர நாயகமாகிய சிவபுரத்ைிதல தசரத்ைக்கது பிரசித்ைி பபற்ே சிவபக்ைர்கதளச்
பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள். யாவும் ஸநந்ைனனும் ஸனகனும் ஸநாைனனும் இப்பபாழுதுள்ள பிரமனும்
முன்பிருந்ை பிரமர்களும் நரநாராயணர்களும், தயாக சித்ைரான கபிலரும் கபிலமாணவரான பஞ்சசிகன்,
உையவைனன் யாக்ஞவல்கியன் பிரமசரிய விரைத்தை அனுஷ்டித்ை ைவசிதரஷ்ைர்களான முனிவர்களும்
முக்குணங்கதளயும் விட்டு ஈஸ்வர ைத்துவ பசாரூபத்தை ைரிசித்துக்பகாண்டு மகாப் பிரளயகாலத்ைில்

அந்ைச் சிவபுரத்ைிதலதய சர்தவஸ்வரனுதைய சன்னிைானத்ைிதலதய சுகமாக வாழ்கிதோம். இன்னும்
பூமியில் பல இைங்களில் நானாவதகத் ைிருக்தகாலங்களுற்று , பல ைிருநாமங்களுைன் எழுந்ைருளியிருந்து
ைம் அடியவர்களுக்கு இஷ்ை சித்ைிகதளத் ைந்ைருள்கிோர். அத்ைதகய ÷க்ஷத்ைிரங்களில் சிவபபருமாதன
தநாக்கி ைவத்ைானம் பணிவிதை முைலியன பசய்ைவர்களுக்கு , இந்ைச் சிவபுரம் சித்ைிக்கும். வியாசதர
இதுவதரயில் கூேிய வதகயில் பாசுபை விரைத்தைக் கதைப்பிடித்து, பக்ைியுக்ைர்களாகவுள்ள புருஷ
சிதரஷ்ைர்கள், தைகத்தைவிட்ை பிேகு அந்ைச் சிவபுரத்தை அதைந்து மகாபல பராக்கிரமசாலிகளாய்,
நந்ைீசனுதைய தசன்னியங்களாய் வாழ்ந்து பகாண்டிருப்பார்கள்.
வியாசதர! நான் சிவ ைத்துவங்கதள இதுவதர உமக்குச் சிேப்பாகச் பசான்தனனல்லவா? நீர்
அவற்தேபயல்லாம் மனத்ைிற்பகாண்டு ைர்ம பிரவர்த்ைகனாக உலகில் பலருக்கும் இதை உணர்த்ைிக்
கீ ர்த்ைியும் ஞானமும் அதைவராக.
ீ
நீர் கூேியவற்தே உலகத்ைிலுள்ளவர்கள் ஏற்றுக்பகாள்வார்களாக. நீர்
உலகுக்குக் குருவாக இருப்பீராக. நீர் சிவ விரைங்கதள அனுஷ்டித்து, பாப விதமாசனமதைந்து இறுைியில்
சர்தவஸ்வரனிைத்ைில் ஐக்கியமதைவராக
ீ
என்று ஆசீர்வைித்ைார். அப்தபாதை மகாஞானியாகிய
வியாசமுனிவர், ைிருபவண்ண ீறு பூசி, ஸனத்குமார முனிவதரப் பணிந்து, அவரது உபதைசப்படி பாசுபை
விரைம் அனுஷ்டித்துச் சித்ைிகதளப் பபற்று ஸனத்குமாரரிைம் விதைபபற்று , பூவுலகத்தை அதைந்து
சர்தவஸ்வரனுதைய மகிதமதயயும் மனுவந்ைரக் கிரமத்தையும் சிவதயாக ைாரதணதயயும்
பிேவற்தேயும் எனக்கு உபதைசித்ைருளினார். ஆதகயால் அவ்வதகதய நானும் உங்களுக்கு அவற்தேச்
பசான்தனன். நீங்களும் அவற்தே அனுஷ்டித்து கதைத்தைறுவர்களாக.
ீ
இது மிக முக்கியமான புராணம்.
இைனால் அேம், பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்னும் நான்குவிை புருஷார்த்ைங்கதளயும் அதையலாம். தைவர்கள்
எல்தலாரிலும் சிவபபருமானும் விரைங்கள் யாவற்ேிலும் சிவ விரைமும் சிேந்ைது தபால, இந்ைப்
புராணத்தை வாசித்ைவர்கள் மரணத்ைருவாயில் துன்பமதையார்கள். இதைக் தகட்ைவர்கள் சாயுச்சிய பைவி
அதைவார்கள். ைியானித்ைவர்கள் முக்ைியதைவார்கள். தைவர்கள், முனிவர்கள் முைலிதயார் யாவரும்
இந்ைப் புராணத்தை வாசித்தும் தகட்டும் பிேருக்குச் பசால்லியும் எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்துச்
சிேந்ை பைவிதய அதைந்ைிருக்கிோர்கள். பக்ைி சிரத்தையுைன் இந்ைப் புராணத்தை வாசித்ைவர்கள்.

இம்தமயில் இஷ்ைசித்ைிதயயும் மறுதமயில் முக்ைிதயயும் அதைவார்கள். சிரார்த்ை காலத்ைில் இதை
வாசித்ைால், பிதுரர்கள் ைிருப்ைியதைவார்கள். சயனகாலத்ைில் இந்ைப் புராணத்ைின் ஓர்
அத்ைியாயத்தையாவது ஒரு சுதலாகத்தையாவது, ஒரு பாைமாவது, ஒரு பைமாவது ைியானித்ைவர்கள், சகல
பீதைகதளயும் துர்ச்பசாப்பனம் முைலியவற்தேயும் ஒழித்து, சிவபபருமானின் ைிருவருளால் மங்களகரமாக
வாழ்வார்கள்.
சனத்குமார சம்ஹிதை முடிந்ைது.
வாயுஸம்ஹிதை-பூர்வ பாகம்
1. வித்ைியாவைாரம் விளக்கம்
சூைமுனிவர், தநமிசாரணிய வாசிகதள தநாக்கிக் கூேலானார். அதனத்துலக நாயகனாகிய,
சிவபபருமானின் ைிருவருளால் உபமந்யு முனிவர் உணர்ந்ை அதநக நியமங்கதள, வாயுதைவனுக்கு
பசால்ல, வாயுபகவான் அந்ை நியமங்கதளபயல்லாம் அனுஷ்டித்து ஒருநாள் நடுப்பகலில் வந்து

பகாண்டிருந்ைார். அப்பபாழுது மிகப் பபருந்ைவசிகளாகிய மாமுனிவர்கள் பலர், உச்சிக் காலக்கைதன
முடித்துக் பகாண்டு இருந்து, வாயுதைவதனக் கண்டு, இவரால் நம்முதைய சந்தைகங்கதள நீக்கிக்
பகாள்ளலாம் என்று மகிழும் மனதைாடு, அவதர எைிர் பகாண்ைதழத்து வந்து சிேந்ை ஆசனமளித்து,
அவதர அைில் இருக்கச் பசய்து, ைாங்களும் அவதரப் புதைசூழ்ந்து உட்கார்ந்து பகாண்ைார்கள். அவர்கதள
தநாக்கி, வாயுதைவன் சர்தவஸ்வரனுதைய மகிமாைிசயங்கதள இையத்ைில் நிறுத்ைி, சாக்ஷõத்
சாம்பமூர்த்ைியின் விபூைிதய சராசரப் பிரபஞ்ச முழுவதும் அன்தோ? அத்ைதகய சர்வக்ஞனும்
அபராஜிைனுமாகிய மகாதைவதன நான் வணங்குகிதேன் என்று கூேினான். அவ்வார்த்தைதயக் தகட்ை
முனிவர்கள் யாவரும், ைங்கள் பாவங்கதள ஒழித்ைவர்களாய், வாயுதைவதர! சர்வதலாக நாயகனாகிய
சாம்பவமூர்த்ைியின் மகிதமகதள நாங்கள் தகட்க விரும்புகிதோம். ைாங்கள் இதுவதரயில் உபமந்யு

முனிவர், கிருஷ்ணமூர்த்ைிக்குப் பாசுபை ைீ øக்ஷ பசய்வித்ைைாகச் பசால்லியிருக்கிேீர் . ஆதகயால் அந்ைக்
கிருஷ்ணமூர்த்ைி, ஞானவானாகிய பாசுபை விரைம் அனுசரித்ை வதக யாது என்பதை எங்களுக்குச்
பசால்லதவண்டும் என்று தகட்க, வாயுதைவன் பசால்லியவாதே சூைமுனிவர் கூேலானார்.
ஸநாைனனாகிய விஷ்ணுமூர்த்ைியின் அவைாரமாக இருந்ைாலும் கிருஷ்ணாவைாரத்ைில் ைம்முதைய
மானுை தைகத்தை நிந்ைித்துக் பகாண்டு உருத்ைிராக்ஷ மாலிகாபரணரும் ஜைாமண்ைலங்காரரும்

சாஸ்ைிரங்களால் சூழப்பபற்ே தவைத்தைப்தபால, உத்ைம முனி மாணவர்களால் சூழப் பபற்ேவரும்,
சிவத்ைியானத்தைதய எப்தபாதுமுதையவரும், முனிவர்கபளல்தலாதரயும் விை உத்ைமருமாகிய உபமந்யு
முனிவதரத் ைரிசித்து உைல் முழுவதும் புளங்காங்கிைமதைந்து, பக்ைியுைன் அந்ை முனி புங்கவதர
மும்முதே வலம் வந்து நிற்தகயில், அந்ை முனிவரது ைரிசனத்ைிதலதய, மகாபுத்ைிமானாகிய ஸ்ரீ
கிருஷ்ணமூர்த்ைியின் சகலவிைமான தைாஷங்களும் மாயா சம்பந்ைமான கர்மங்களும் நீங்கின. அப்பபாழுது
ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் உபமந்யு முனிவதர தநாக்கி, எனக்குத் ைாங்கள் சிவ ைீ øக்ஷ பசய்விக்க தவண்டும்
என்று பிரார்த்ைிக்க உபமந்யு முனிவர் ைம்தமயடுத்ை ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்ைிக்கு விைிப்படி அக்நிரிைிபஸ்மா இத்யாைி மந்ைிரத்ைால் கிரமமாகப் பஸ்மைாரணஞ் பசய்து, பாசுபை விரைம் உபதைசம் பசய்து பன்னிரண்டு

மாைங்கள் அனுஷ்ைானம் பசய்வித்து, அற்புைமான ஞானத்தை ைந்ைருளினார். அன்று முைல் சிேந்ை பாசுபை
ஞானி என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணதர யாவரும் பகாண்ைாைலாயினர். பிேகு ஸ்ரீகிருஷ்ணர், ைம் குருவின்
கட்ைதளதய ஏற்று ைமக்குச் சற்புத்ைிரன் உண்ைாகதவண்டும் என்னும் கருத்தைாடு, பார்வைி தைவிதயயும்
பரமசிவதனயும் குேித்து ஓர் ஆண்டுத் ைவஞ் பசய்ைார். அப்தபாது சிவபபருமான் பார்வைி தைவி
சகிைமாகவும் சிவகணங்கதளாடும் காட்சியளித்ைார். அவதர ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தநாக்கி, மகாதைவா!
எளிதயனுக்கு ஒரு புத்ைிரதனத் ைந்ைருள தவண்டும்! என்று வரம் தகட்ைார். இதேவரும் அவ்வாதே வரம்
ைந்ைார். அைனால் ஸ்ரீகிருஷ்ணருதைய அஷ்ைபாரிதயகளில் ஜாம்பவைி என்பவளிைம் ஒரு புத்ைிரன்
பிேந்ைான். அம்பாள் சகிைமான சாம்பவமூர்த்ைியின் கிருதபயால் பிேந்ை புைல்வனாதகயால் அந்ைக்
குழந்தைக்குச் சாம்பன் என்று பபயரிட்ைார்கள்.
இனி சிவபபருமான், சர்வ வித்தைகளுக்கும் உற்பத்ைி ஸ்ைானம் என்பதைச் பசால்லுகிதேன். புராணம் ைர்ம
சாஸ்ைிரம் முைலிய வித்தைகள் பைினான்கு ஆயுர்தவைம், ைநுர்தவைம், காந்ைர்வ தவைம், அர்த்ை சாஸ்ைிரம்
என்னும் நான்தகயும் உைன்கூட்டிப் பைிபனட்டு என்று பசால்லுவது வழக்கு. இவ்வாறு பல ைிேப்பட்ை
பைிபனட்டு வித்தைகளும், ஆைிகவஸ்வரனாகிய
ீ
ைிரிசூல பாணியினாதலதய இயற்ேப்பட்ைன. எல்லா
உலகங்களுக்கும் நாயகனாகிய சிவபபருமான். சராசரப் பிரபஞ்சங்கதளயும் சிருஷ்டி பசய்யதவண்டும்
என்ே விருப்பமுைன், பிரமன் என்னும் புத்ைிரதன முைலில் பதைத்து, பிரபஞ்சத்ைிற்கு, அந்ை
வித்தைகதளபயல்லாம் பகாடுத்து, இனிப் பிரபஞ்சத்தைப் பதைப்பாயாக! என்று கூேினார். இதேவனின்
அருள்வாக்கின் ைிருவருளால் பிரமதைவன் பிரஜா சிருஷ்டிதயச் பசய்துபகாண்டு எல்லா
சாஸ்ைிரங்களுக்கும் மத்ைியில் முைலாகவுள்ள புராணத்தைப் பிரமதைவன் கூேினான் . பிரமனுதைய

முகத்ைிலிருந்து தவைங்கள் தைான்ேின. இவ்வாறு பிரமதைவனிைம் தைான்ேிய தவை, சாஸ்ைிர, புராணங்கள்,
சிேப்பாக விளங்கியைால், பிரதஜகள் அவற்தேபயல்லாம் ஓைியுணர்ந்து அத்ைியயனஞ் பசய்ய
அசாத்ைியமாக இருந்ைைால், அந்ை அசக்ைிதய ஒழிக்கும்படித் ைிருமால், சிவாக்தஞயின்படி
துவாபரயுகாந்ைங்களில் வியாஸரூபமாகத் ைிருவவைாரஞ்பசய்து, அவதர இந்ைத் துவாபரயுகத்ைில்,
அரணியில் அக்கினிதயப் தபால, சத்ைியவைியிைமாகக் கிருஷ்ணத்தவபாயனராக பஜனித்ைார். தவைம்
எனும் பபருங்கைலில் வியாசருதைய புத்ைியாகிய மத்ைினால் கதைய, உலகத்ைில் சிேந்துள்ள பாரைம்
என்னும் சந்ைிரன் தைான்ேியது. மீ ண்டும் தவைங்கதளச் சுருக்கி, நான்காகச் பசய்ைார். அைனால் அவருக்கு
தவைவியாசர் என்ே பபயர் உண்ைாயிற்று. தைவதலாகத்ைில் நூறு தகாடி கிரந்ைங்கதளயுதைய
புராணங்கதள நான்கு லக்ஷமாகத் பைாடுத்ைார்கள். நான்கு தவைங்கதளயும் ஆறு சாஸ்ைிரங்கதளயும்

எல்லா உபநிஷத்துக்கதளயும் உணர்ந்ை பிராமணனாயினும் புராணங்கதள வாசிக்காைவன் புத்ைிசாலியாக
மாட்ைான். தவைங்களின் பபாருதளப் புராண இைிகாசங்களாதலதய அேியத்ைகும். புராணத்தைச் சிேிது
ஆராய்ந்ைாலும் தவைத்ைின் பபாருள் நன்ோக விளங்க மாட்ைாது. சர்க்கம், பிரைிசர்க்கம், வமிசம், மன்வந்ைரம்,
வமிசாசாரம் என்னும் ஐந்து லக்ஷணங்கதளயுதையது புராணம். அந்ைப் புராணம், பைிபனண் வதகயாகச்
பசால்லப்பட்டுள்ளது. அதவயாவன; பிரமம், பதுமம், தவணவம், தசவம், பாகவைம், பவுஷியம், நாரைீ யம்,

மார்க்கண்தையம், ஆக்தநயம், பிரமதகவர்த்ைம், இலிங்கம், வராகம், காந்ைம், வாமனம், கூர்மம், மச்சம், கருைம்,
பிரமாண்ைம் என்பதவயாகும்.
இவற்ேின் முதேயில் தசவம் நான்காவது. இது சிவபபருமானுதைய புகதழ எடுத்துதரப்பதும் எல்லாப்
புருஷார்த்ைங்கதளயும் வழங்கச் சாைகமானதும் இலக்ஷம் கிரந்ைங்கதளயுதையதும் பன்னிரண்டு
ஸம்ஹிதைகளாகப் பிரிக்கப்பட்ைதுமாக, எல்லாத் ைருமங்களும் நன்ோக விளங்கும்படி, சாக்ஷõத்
சிவபபருமானாதலதய ைிருவாய் மலர்ந்ைருளப்பபற்ேது. இந்ை தசவ (சிவ) புராணத்ைில் கூேிய
ஆசாரங்கதள அனுஷ்டித்ைவர்கள். சாம்பவமூர்த்ைியின் ைிருவருளால் ஒதர பிேவியில் முக்ைர்களாவார்கள்.
ஆதகயால் முக்ைிதய விரும்பியவர்கள், சிவபபருமாதன சர்வதலாக நாயகன் என்று அவருக்குத் பைாண்டு
பசய்யதவண்டும். தைவர்களும் சிவபபருமாதன ஆராைித்தை ைங்கள் பைவிகதள அதைந்ைார்கள்.
அவதரயன்ேி தவபோருவரும் முக்ைிதய அளிக்க வல்லவர்களல்லர். தவைத்ைிற்குச் சமானமான இந்ைச்
தசவ புராணத்ைின் பாகங்கதளச் பசால்லுகிதேன். வித்தயஸ்வர ஸம்ஹிதை, ருத்ைிரஸம்ஹிதை,
சிதரஷ்ைமான விநாயக ஸம்ஹிதை, உமாஸம்ஹிதை, மாத்ருஸம்ஹிதை, ஏகாைச ருத்ைிரஸம்ஹிதை,
தகலாயஸம்ஹிதை, சைருத்ைிரஸம்ஹிதை, தகாடிருத்ைிரஸம்ஹிதை, ஸஹஸ்ரதகாடி ஸம்ஹிதை,

வாயுஸம்ஹிதை என்ே பன்னிரண்டு பாகங்கதளயுதையைாக இருக்கும். அவற்ேின் கிரந்ை சங்கிதையும்
பசால்லுகிதேன். வித்தயஸ்வரம் பைினாயிரமும் ருத்ைிரம், விநாயகம் உமா, மாத்ரு ஸம்ஹிதைகள்
எவ்பவண்ணாயிரமும் ஏகாைசருத்ைிரம் பைின்மூவாயிரமும் தகலாயம் ஆோயிரமும் சத்ருத்ைிரம்.
தகாடிருத்ைிரம் சகஸ்ர தகாடிஸம்ஹிதைகள் பப்பத்ைாயிரம் வாயுஸம்ஹிதை நாலாயிரமும், ைர்ம
ஐயாயிரமும் ஆகிய கிரந்ைங்கதளயுதையனவாகும். ஆக பன்னிரண்டு ஸம்ஹிதைகளும் கூடிய ஸ்ரீசிவ
மஹாபுராணமானது. லக்ஷம் கிரந்ைங்கதளயுதையது. அவற்ேில் வாயுஸம்ஹிதையானது பூர்வம், பரம்
என்னும் இருபாகங்கதளயுதையது. அவற்தேச் பசால்லுகிதேன். இந்ை ஸம்ஹிதைதய - தவைம்
அேியாைவனுக்கும் சிரத்தையில்லாைவனுக்கும் புராணஞானம் இல்லாைவனுக்கும் பசால்லக்கூைாது.
ஒருவதன அசூதய முைலிய துர்க்குணங்களினின்ேி சிவபக்ைி, ைர்மசிந்ைதன முைலிய
நற்குணமுதையவனாகப் பரிதசாைித்ை பிேதக இைதனச் பசால்லத்ைகும். உத்ைம குருவாகிய

வியாசபகவானின் கருதணயால் இந்ை ஸம்ஹிதைகதளபயல்லாம் உணர்ந்தைன். அத்ைதகய
வியாசபகவானுக்கு நமஸ்காரம்! என்று சூைமுனிவர் தமலும் பசால்லத் பைாைங்கினார்.
2. முனிவர்கள் பிரமதலாகம் பசல்லுைல்
தநமிசாரண்ய வாசிகதள! அதனக கற்பங்கள் கைந்ை பிேகு, இந்ைச்சுதவை வராஹ கல்பத்ைில்,
சிருஷ்டித்பைாழில் விஸ்ைரிக்கும் பபாழுது, மானுைர் யாவரும் விதசஷ புத்ைிமான் களாகுதகயில்,
ஆறுகுலத்ைில் உைித்ை அந்ைணர்கள் ஒருவதராபைாருவர், தபசிக்பகாண்டிருக்கும்பபாழுது, பரைத்துவப்பபாருள்
சம்பந்ைமாக விவாைம் உண்ைாயிற்று. அந்ைப் பரைத்துவப்பபாருதளத் ைீர்மானிக்க முடியாமற் தபானைால்,
உண்தமயேியாது அவர்கள் ைத்ைமக்குத் தைான்ேிய கருத்துக்கதளக் கூேியவர்களாய் யாவரும் ஒன்று
தசர்ந்து, பகவானாகிய பிரமதைவரிைம் பசன்று ைம்முதைய சந்தைகங்கதள நீக்கிக் பகாள்தவாம் என்று
உறுைி பசய்து பகாண்டு பிருமதலாகத்ைிற்குப் புேப்பட்ைார்கள். தமருமதலதய தநாக்கிச் பசன்ோர்கள்.
அந்ைமதல மங்களகரமானது, தைவ சமூகங்கதளயுதையதும் சித்ைர் சாரணர், யக்ஷர், கந்ைர்வர்
முைலானவர்களால் தசவிக்கப் பபறுவது பலவிைமான பேதவகளின் ஒலிகள் அங்கு நிதேந்ைிருக்கும்.
முத்து, பவளம், இரத்ைினம் முைலியவற்ோல் அலங்கரிக்கப் பபற்ேதும் புைர்வடுகளும்
ீ
குதககளும் அதமயப்
பபற்ேதுமான அத்ைதகய தமருமதலயின் சிகரத்ைில் பிரமவனம் ஒன்று உண்டு. அைில் பலவிை
மிருகங்கள் வசிக்கும். பத்து தயாசதன அகலமும் நூறு தயாசதன உயரமும் உள்ளது. சுதவமிக்க நன்ன ீர்
நிரம்பிய ைைாகங்களும் மைர்த்ைவண்டுகள் ரீங்காரம் பசய்யும் மலர்கள் நிதேந்ை மரங்களும் அந்ை

வனத்ைில் இருக்கும். அைில் ைான் பிரமநகரம் இருக்கிேது. அது உைய சூரியன் தபான்ேதும் மைபவேி
பகாண்ை தைத்ைியைானவர் களாலும் அதசக்க முடியாைது. ஸ்புைமிட்ை பபான்னால் பசய்ை கூை
தகாபுரமாை மாளிதககளும், பலவதக இரத்ைின ஒளியால் ஆகாய மளாவியபடி எண்ணற்ே விசித்ைிர
மாளிதககளும் அந் நகதர அலங்கரிக்கின்ேன. அந்ை பிரம நகரத்தை முனிவர்கள் அதைந்ைார்கள். அங்கு
நாசரஹிைனும் சுராசுரர்களால் துைிக்கப் பபற்ேவனும், சாதுக்களால் சூழப்பபற்ேவனும், பரமாத்ம
ஸ்வரூபனும் எல்லாவுலகங்களுக்கும் பிைாமகனும், தூய்தமயான பபான் தமனியுதையவனும்,

தைவராக்ஷஸ முனிவர் கணங்களால் தசவிக்கப் பபற்ேவனும் சகல ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்
பபற்ேவனும் மலர்ந்ைமுக மண்ைலமுதையவனும், பசந்ைாமதர மலர் தபான்ே பநாடிய
விழிகதளயுதையவனும் ைிவ்விய சந்ைன கந்ை புஷ்பாைிகளால் அலங்கரிக்கப் பபற்ேவனும் பவள்ளிய
பட்ைாதையுடுத்ைவனும் தைதவந்ைிரன் முைலிய தைவசிதரஷ்ைர்களும் முனிசிதரஷ்ைர்களும் அசுர
சிதரஷ்ைர்களும் நமஸ்கரிக்கும் பாை ைாமதரகதளயுதையவனும், கதலமகதளாடு கூடி வசிப்பவனுமாகிய
பிரமதைவதன முனிவர்கள் ைரிசித்து, அகமும் முகமும் மலர சிரமிதசத் ைம் கரங்கதளக் குவித்து,
பலவாறு தைாத்ைிரஞ் பசய்யலானார்கள்.
பகவாதன! ைிருமூர்த்ைி ஸ்வரூபனும் சுவர்க்காைி தபாகங்கதளக் பகாடுக்கும் காரணனும் புராண புருஷனும்
பரமாத்மனும் ைிரிகுணாத்மகனுமான பிரகிருைி சரீரனும் மஹைாைி ைத்துவதபைனும் விகாரமற்ேவனும்
பிரமாண்ைத்துக்குக் காரணமாகவுள்ளவனும் அந்ைப் பிரமாண்ைத்ைிதலதயயுள்ளவனும். பிரமாண்ைத்ைில்
உண்ைான பஞ்சீக்ருை மஹாபூைாத்மக சிருஷ்டியாைி காரியங்கதளயுதையவனும் யாவற்தேயும்
காணவல்லவனும் எல்லாவுலகங்களிலுமுள்ள பிராணிகளுக்பகல்லாம் தசதயாக விதயாகலிபிக்குக்
காரணனுமாகிய ைங்கதள வணங்குகிதோம். ைாங்கதள யாவற்தேயும் பதைப்பவரும் காப்பவரும்

அழிப்பவருமாக இருக்கிேீர். ைங்கதள நாங்கள் அேிந்து பகாள்ளச் சக்ைியற்று இருக்கிதோம் என்று
பலவாறு தைாத்ைிரஞ் பசய்ைார்கள். அத்ைதகய தைாத்ைிரங்களால் மனங்களித்ை பிரமதைவன், கம்பீரமான
வார்த்தைகளால் பசால்லலானார். மகிதமயும் தைஜசுமுதைய மாமுனிவர்கதள! நீங் கள் யாவரும்
ஒருங்குகூடி இங்கு எைற்காக வந்ைீர்கள்! அதை பசால்லுங்கள் என்ோர். ரிஷிகள் யாவரும் அவதர
வணங்கி, சிருஷ்டி கர்த்ைாதவ நாங்கள் பபரிய அந்ைகாரத்ைில் அகப்பட்ைவர்களாய் ஜகத்துக்குக் காரணமான
பரம்பபாருதள இன்னது என்று உணராமல் விவாைஞ்பசய்து பகாண்டு ைங்களிைமிருந்து அதைத் பைரிந்து
பகாள்ளதவ வந்தைாம். உலகங்கள் யாதவயும் பதைத்ைவரும், எல்லாக் காரணங்களுக்கும் பரமகாரணரும்
ைாங்கதளயாதகயால் ைாங்கள் அேிந்ைிராை விஷயம் ஏதுமில்தல. ஜீவதகாடிகள் யாவற்றுக்கும் புராண
புருஷன் யார்? மாதயயற்ேவன் யார்? பரிபூரணன் யார்? நித்ைியன் யார்? யாருதைய சித்ைிரச் பசயலால்
இந்ை உலகம் இவ்வாறு சித்ைிக்கப்பட்டுள்ளது? இது மீ ண்டும் எவனிைம் ஒடுங்கும்? எவனுக்குப் பூைங்கள்
அதனத்தும் வசமாக இருக்கும்? எவன் யாவற்தேயும் நைத்துவிப்பவன்? அத்ைக புருஷதன நாங்கள்
எவ்வாறு காணவல்லவர்களாதவாம்? இவற்தேபயல்லாம் ைிருவாய் மலர்ந்ைருள தவண்டும் என்று
தகட்ைார்கள்.
அைற்குப் பிரமதைவன் ஆச்சரியமும் ஆதசயும் அதைந்து அவர்கதள தநாக்கி, தைவைானவ முனிவர்கள்
முன்னிதலயில், துண் என்று எழுந்து, ைன் இருகரங்கதளயும் சிரமிதச கூப்பிக் பகாண்டு ருத்ரா என்று
பசால்லிய வண்ணம் ஆனந்ை மயமாகி எந்ைப் பிரமா சமீ ப த்ைிலிருந்து மனத்துைன் கூடிய வாக்குகள் அந்ைப்
பிரமத்தையுணராைவனாக மயங்குகின்ேனதவா, எந்ைப் பரப்பிரம ஸ்வரூபத்ைின் நிரைிசயானந்ை சுகத்தைப்
பிரமஞானி பைரிந்து பகாண்டு, எைனாலும் பயப்பைாது இருப்பாதனா, எந்ை பரமாத்ம ஸ்வரூபத்ைில் எல்லாப்
பூதைந்ைிரியங்களுைன் பிரம, விஷ்ணு, ருத்ைிரன், இந்ைிரன் முைலியவர்களுைன் இந்ைப் பிரபஞ்சம் முைலில்
தைான்ேியதைா, எவன் பதைப்புக்குக் காரணமாகவுள்ள ஆகாசாைிகளுக்கும் கர்த்ைதனா . எவன்
பரமகாரணமாகத் ைியானிக்கத்ைக்கவதனா, எவன் அன்னியனாலும் தவபோன்றும் உண்ைாகபவாட்ைாமல்,
யாதவயும் பதைத்ைாதனா, எவன் எல்லா ஐசுவரியங்கதளயும் அதைந்து, சர்தவசுவரன் என்ே பபயதரப்
பபற்று, தமாட்ச விருப்பமுதைய முனிவர்களுதைய இைய ஆகாசத்ைில் ைியானிக்க விளங்குவாதனா , எவன்
என்தனப் புைல்வனாகப்பபற்று, எனக்கு ஞானத்தை வழங்கியவதனா எவனுதைய ைிருவருளினால் யான்
பிராஜாபத்ைியம் என்னும் உன்னைத்தை அதைந்தைதனா, எவன் ைிவ்விய ஆகாசத்ைில் விருக்ஷம் தபாலத்
ைனியாக ஈஸ்வரனாக, விளங்குகிோதனா, எந்ை மகாத்மாவினால் இந்ை உலகம் நிதேயப் பபற்ேிருக்கிேதைா ,
எவன் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் கிரிதயகதளபயல்லாம் கற்பிக்கிோதனா , எவன் ஒருவனாகதவ இருந்தும்
எண்ணிேந்ை வற்றுக்குக் காரணனாக இருக்கிோதனா, எவன் எந்ை உலதகயும் இது நிதேயப் பல

சிருஷ்டிகதளயுஞ் பசய்து, அவற்ேிற்கு நாைனாக விளங்குகிோதனா, எவன் எப்பபாழுதும் எல்லாப்
பிராணிகளின் இையத்ைிலும் இருந்து பகாண்டு, விருப்பு பவறுப்புகதள உண்ைாக்குகிோதனா, அவன் ைான்
காணப்பைாமல் பிரபஞ்சத்தை பிரகாசிக்கச் பசய்து பகாண்டு , அைிதலதய துலங்குகிோதனா, எவன் காலம்,
புத்ைி முைலியவற்றுைன் கூடிய ஆகாசாைி பூைங்கதளயும் அனந்ை சக்ைியுைன் அைிஷ்டித்துள்ளவதனா ,
எவனால் புத்ைி ஒவ்தவார் இைத்ைிலும் பிேக்கிேதைா , எந்ை புராண புருஷனுதைய பராசக்ைி

பாவகம்மியமாகவும் சிேந்ைைாகவும் குணங்களால் மதேக்கப்பைாைைாகவும் நிஷ்களமாகவும்
மங்களமாகவும் நித்ைிய ஞானகிரியாரூபமாகவும் ஸ்வபாவ சித்ைமாகவும் இருக்கிேதைா, எவனுக்குச்
சமானகனாவது அைிகனாவது இல்தலதயா, எவன் க்ஷரனும் அக்ஷரனும் ஆக விளங்குகிோதனா,
அக்ஷராக்ஷர ஸ்வரூபமாக உள்ள ஒதர தைவன் யாவதனா , ஜீவனாகவுள்ளவனுக்கு யாருதைய கிருதபயால்
மாதயயானது ஒழிக்கப்படுதமா எவனுதைய பிரகாசம் இல்லாதமயால் சூரிய சந்ைிராைிகள் பிரகாசிக்க

மாட்ைாதைா, எவனுதைய பிரகாசத்ைினால் சூரிய சந்ைிராைிகள் பிரகாசிக்கின்ேனதவா, எவன் அத்விைீ யதனா,
எவன் ஏகதனா, அவதன மஹாதைவன் அவதன சர்தவசுவரபனன்று நீங்கள் அேியக்கைவர்கள்.
ீ
அந்ைப் பகவாதனவிை உயர்ந்ைவர்களாவது, அந்ைப் பகவானுக்குச் சமானமானவர்களாவது ஒருவரும்
இல்தல. அந்ைச் சைாசிவனுக்கு ஆைியந்ைங்கள் இல்தல. அந்ைச் சர்தவசன் இயல்பாகதவ நிர்க்குணன்,
சுைந்ைிரன், பரிபூரணன், சுய இச்தசயால் சராசரப் பிரபஞ்சங்கதளச் சுவாைீ னமாகவுதையவன். ைிவ்விய
தைகமுதையவன். அளவிை முடியாை ஆற்ேதலயுதையவன். ைன்தனப் பணிபவர்களுதைய
மாயாவிகாரத்தை ஒழிப்பவன். இேப்பு நிகழ்வு எைிர் என்னும் முக்காலங்கள் இல்லாைவன். காலங்கதள
நைத்துகிேவன். யாவர்க்கும் உயர்ந்ை பைவிதய உதையவன். எல்லாப் பூைங்களிலும் வசிப்பவன்; யாவும்

அேிந்ைவன். உலகத்ைிற்பகல்லாம் காரணன், உத்ைமர்களுக்பகல்லாம் உத்ைமன்; ைனக்கு தமல் ஒருவனும்
இல்லாைவன்; மகிதமகளுக்பகல்லாம் இருப்பிைமானவன்; சர்தவசுவரியவன்; ைன் சக்ைியாகிய அமிர்ை
பானஞ்பசய்பவன், நல்ல வயதையுதையவன்; ஆனந்ை சமூகமாகிய மகரந்ைத்ைில் பமாய்த்துள்ள வண்டு
தபான்ேவன்; சர்வ அண்ைங்கதளயும் கணதநரத்ைில் சங்கரிக்கவல்லவன்; உைாரம், வரியம்,
ீ
கம்பீரம்,
மாதுரியம் முைலியவற்றுக்குச் சமுத்ைிரமானவன்; ஒப்பு உயர்வற்ேவன். தைவநாயகன் பூைநாைன், அத்ைதகய
பரம்பபாருதளப் பக்ைி ஒன்ோலன்ேி தவபோன்ேினாலும் காணமுடியாது. விரைங்களும் ைானங்களும்
ைவங்களும் நியமங்களும் பபரிதயார்களால் கூேப்பட்டிருப்பன பவல்லாம் ஈசுவர சிந்ைதனக்காகதவ ைவிர
தவேல்ல. இதவயாவும் பக்ைிக்கு ஈைாகமாட்ைாது.
முனிவர்கதள! விஷ்ணுவும் நானும் இந்ைிரனும், சுராசுரர்களும் சர்தவசுவரனுதைய ைரிசனத்தை நாடி,

உக்கிரமான ைவங்கதள இப்தபாதும் பசய்து வருகிதோம். பைிைர், மூைர், துர்ச்சனர், குச்சகர், முைலாதனார்
ஈஸ்வர ைரிசனத்தை ஒருதபாதும் அதைய மாட்ைார்கள். பக்ைிமான்கதள சர்தவசதன அகத்ைிலும்
புேத்ைிலும் கண்டு, அவதரப் பூஜிக்கிோர்கள். ஈஸ்வர ஸ்வரூபம், ஸ்தூலம், சூட்சுமம், மரம் என்று
மூவதகப்படும். எம்தமப் தபான்ேவர்களால் காணகூடிய தைகமானது. ஸ்தூலதைகம் (பருவுைல்)
தயாகிகளால் காணக்கூடியது சூக்குமம் (நுண்ணுைல்). நித்ைியமாகவும், ஞான ஆனந்ைமயமாகவும் இருப்பது
பரம அந்ைத் தைகமானது, சர்தவசனிைமாக நிஷ்தையுதையவர்களும் சிவ விரைங்கதளதய அனுஷ்டித்து
வருதவார்களும் ைரிசிக்கத்ைக்கது. அந்ை ஈஸ்வர அனுக்கிரகம் பக்ைியினாதலதய உண்ைாகக்கூடியது.
விதையும் விதைக்கு மரமும் காரணகாரிய சம்பந்ைமுதையதுதபால பக்ைிக்கு அனுக்கிரகமும்
அனுக்கிரகத்ைிற்குப் பக்ைியும் காரண காரியங்களாகும். அனுக்ரக சாைனம் பபற்ேவர்களுக்தக ஆயுள்

முடிவில் பரமசிவசாந்நித்ைியம் உண்ைாகும். அனுக்கிரக ரூபமான சாைனம் ைர்மம் என்று தவைங்களில்
பசால்லப்பட்டுள்ளது. அந்ை தவைத்தைப் பயின்ோல் ஜன்மாந்ைர புண்ணிய பாவங்களில் சாம்மியம்
உண்ைாகும். சாம்மியத்ைில் பிரசாை சம்பந்ைம் உண்ைாகும். பிரசாை சம்பந்ைத்ைினால் ைர்ம
விருத்ைியுண்ைாகும். ைர்மவிருத்ைியினால் பாபநலிவு உண்ைாகும். பாப நலிவால் சர்தவஸ்வரனிைத்ைில்
பக்ைியுண்ைாகும். பக்ைியினால் சர்தவஸ்வரனுதைய அனுக்கிரகம் உண்ைாகும். அனுக்கிரகத்ைினால் காமிய
கர்ம பரித்ைியாகம் உண்ைாகும். அைனால் சிவைர்மம் பரிக்கிரமம் உண்ைாகும். அது குருகைாக்ஷத்ைால்
உண்ைாவது என்றும் குருவில்லாமதலதய உண்ைாவது என்றும் இருவதகப்படும். குரு கைாக்ஷத்ைால்
உண்ைாகும் சிவ ைர்மபரிக்கிரகதம நூறு பங்கு, மற்ேதைவிைச் சிேந்ைது. சிவ ைரும பரிக்கிரகத்ைால்,
சிவஞான சம்பந்ைம் உண்ைாகும். சிவ ஞானசம்பந்ைத்ைால், சம்சார நீக்கம் உண்ைாகும். அைற்குப் பிேகு
விஷய தவராக்கியம் உண்ைாகும். தவராக்கியத்ைால் மனது தூய்தமப்படும்.

மதனாசுத்ைியுண்ைானவனுக்குத் ைியான நிஷ்தை உண்ைாகும். ைியான நிஷ்தையால் தயாகம் உண்ைாகும்.
தயாகத்ைால் பக்ைியும் பக்ைியால் ஈஸ்வர அனுக்கிரகமும் உண்ைாகும். ஈஸ்வர அனுக்கிரகத்ைால் மட்டுதம
மனிைன் முக்ைன் ஆகிோன். ஒவ்பவாருவர் கருவில் இருந்ைபடியாகவும், பிேந்ைவுைதனயும்
பிேக்தகயிதலயும் பாப, யவுன, கவுமாரவிருந்ை ைதசயிலும் முக்ைியதைவைன்ேி ைிரியக்கு முைலிய
தயானிகளில் பிேந்தும் முக்ைிதய அதைகிோர்கள். சுவர்க்காைி பைவிகதள அதைந்தும் மீ ண்டும் மத்ைிய

தலாகத்தை அதைந்தும் முக்ைிதய அதைகிோர்கள். ஆதகயால் மானுைருக்கு முக்ைிமார்க்கம் ஒதர
வதகயாக அதமவது இல்தல. பக்ைி, ஞானத்ைால் வருவைாகும். ஈஸ்வர அனுக்கிரகதம பரமானந்ை
சுகத்தைக் பகாடுக்கவல்லது.
ஆதகயால், நீங்கள் அதனவரும், அந்ைச் சர்தவசனுதைய அநுக்கிரகத்தைச் சம்பாைிக்கதவண்டி,

கிரகஸ்ைாசிரம (இல்லே) ைர்மத்தை அநுசரித்து மனவாக்குகளாலும் தைாஷமில்லாமல், பரசிவத்ைினிைதம
மதனா பக்ைிதயயுதையவர்களாய், அவருக்தக பைாண்டு பசய்பவர்களாய் சிவபபருமாதனதய வழிபட்டு
எல்லாக் கிரிதயகதளயும் பசய்துபகாண்டு, சிவபபருமாதன கைி என்று ைீர்மானஞ்பசய்து, ஆயிரம்
ஆண்டுகள் பசய்யக்கூடிய சத்ைிரயாகத்தைச் பசய்யக்கைவர்கள்.
ீ
அந்ை யாகத்ைின் முடிவில் மந்ைிரப்
பிரபாவத்ைால், அந்ை இைத்ைிற்கு வாயுதைவன் வருவான் வாயுதைவன் உங்களுக்கு நன்தமயுண்ைாகும்படி
உங்களுக்கு சிவஞானத்தை உபதைசிப்பான். நீங்கள் வாரணாசிப் பட்ைணத்தையதைந்து, பக்ைி அநுக்கிரக
காரணமாகப் பார்வைி சதமைராக எழுந்ைருளியிருக்கும் விசுவநாைதனத் ைரிசித்து, மீ ண்டும் என்னிைம்
வருவர்கள்.
ீ
அப்தபாது தமாக்ஷ உபதைசம் பசய்து, ஒரு பிேவியிதலதய அது உண்ைாகும்படி பக்ைிதயப்
பிேப்பிப்தபன் என்று கூேி, மானசீகமாக உண்ைாக்கிய சூரிய காந்ைிக்குச் சமானமான ஒளிதயயுதைய
சக்கரத்தைக் காட்டி, இது உருண்டு பசன்று விழும் இைதம உங்களுக்குச் சித்ைிகதள அளிக்கவல்ல

இைமாகும் என்று கூேி, அதை உருட்டிவிட்ைார். முனிவர்களும் பிைாமகதரப் பணிந்து விதைபபற்று, அந்ைச்
சக்கரத்தைத் பைாைர்ந்து பசன்ோர்கள். அந்ை தநமியானது பநடுந்தூரம் பசன்று நல்ல புனிைமான
நிர்மலமானதைார் இைத்ைில் விழுந்ைது. அது விழுந்ை காரணத்ைால், அந்ை வனம் தநமிசவனம் என்ே
பபயதரப் பபற்ேது. அந்ை இைம் ைான் முற்காலத்ைில் பல முனிவர்களும் தவை தவைாங்கங்கதளப்
பழகியவர்களாய், நாஸ்ைிகர் முைலாதனாதர வாயைக்கிச் பசயலைக்கி, யாவருக்குதம
நன்தமயுண்ைாகும்படியாக பசயல்கதள இதைவிைாமல் பசய்து வந்ை இைமாகும். அத்ைதகய
சிேப்தபயுதைய வனதம, பிேகு தநமிசவனம் என்றும் தநமிசாரணியம் எனவும் வழங்கலாயிற்று.
3. வாயுபகவான் தநமிசவனத்தை அதைந்ை கதை
இத்ைதகய புண்ணிய பூமியாகிய, தநமிசாரணியத்ைில் முனிவர்கள் அதனவரும் ஒருங்குகூடி ,
சிவபகவாதன ஆராைித்துக் பகாண்டு, முன்காலத்ைில் உலக சிருஷ்டிதயச் பசய்யக்கருைிப் பிரமதைவன்
பசய்ை வதகயிதலதய மிகச் சிேந்ை சத்ைிர யாகஞ் பசய்யத் துவங்கினார்கள். அவ்வாறு, அதநக
காலங்கழிந்ை பிேகு அவபிருை ஸ்நானமும் பூரிைக்ஷிதணயும் பசய்து, யாகம் முடிவாகும் ைருணத்ைில்
பிரமதைவர் அம்முனிவர்களுக்கு முன்பு பகாடுத்ை வரத்தை நிதேதவற்ேக் கருைி ைம் மாணவனான
வாயுதைவனுக்குக் கட்ைதளயிட்ைார். அந்ை வாயுதைவதனா யாவற்தேயும் பிரத்ைியக்ஷமாகக்
காணக்கூடியவனும் புலன்கதள பவன்ேைக்கியவன் நாற்பத்பைான்பது மருந்து கணங்கள் புதைசூழப் பணி
பசய்யப் பபற்ேவன். பிராண அபானாைி விருத்ைி தபைங்களால் அணிமாைி அஷ்ை

ஐசுவரியங்கதளயுதையவன். உைக பாகத்தைச் சூரிய கிரணங்களால் தமகரூபமாகச் தசர்ந்து, உலகங்கதளப்
தபாஷிப்பவன். ஆகாயத்தைதய பிேப்பிைமாகக் பகாண்ைவன். சப்ை ஸ்பரிச குணங்கள் இரண்தையும்
உதையவன். அக்கினி முைலிய தைஜஸுகளுக்குக் காரணன். அந்ை வாயுதைவன், அவ்வதகதய
தநமிசவனத்தை அதைந்து, அம்முனிவர்களின் ஆசிரமத்தை அணுக, அங்கு பநடுங்காலம் ைவஞ்பசய்து
பகாண்டிருந்ை முனிவர்கள் யாவரும் கண்டு பூர்வம் பிரமதைவர் கூேிய வார்த்தைகதள நிதனத்து மிகவும்
மகிழ்ச்சியுைன் எைிர்பகாண்டு வாயுதைவதன வணங்கி, பபான்மயமான ஆசனமளித்து, அவதன அைில்
வற்ேிருக்கச்
ீ
பசய்து, அர்க்கிய பாத்ைிய ஆசமனாைிகளால் உபசரித்து நின்ோர். வாயுபகவான் அவர்கதள
தநாக்கி, நீங்கள் அதனவரும் பபரும் புண்ணிய சாலிகள், மகான்கள் என்று புகழ்ந்து, முனிவர்கதள!
நீங்கள் சிேந்ைதைார் யாகத்தைச் பசய்ைவர்கள். ஆதகயால் பகவானின் ைிருவருளால் நலமாக
இருக்கிேீர்களா? இந்ை யாகமானது, ராக்ஷசபாதை முைலிய இதையூறுகளில்லாமல் பரிபூரணமாக
நிதேதவேியைா? இந்ை யாகத்தை முடித்ை பிேகு என்ன பசய்ைீர்கள்? என்று சிவ சிந்ைதனயுதைய
வாயுபகவான் முனிவர்கதளக் தகட்ைார். முனிவர்கள் அதனவரும் மகிழ்ச்சியுைன், அவதரப் பணிந்து,
வாயுதைவா! எங்கள் கீ ர்த்ைி விளங்கும்படி ைாங்கள் இங்கு எழுந்ைருளின்தமயால், இப்தபாது ைான்
எங்களுக்குச் சகல நன்தமகளும் உண்ைாயின. முன்பு நாங்கள் அஞ்ஞான முதையவர்களாய், எங்களுக்கு

ஞானம் உண்ைாக தவண்டும் என்று கருைி பிரமதைவதர அதைந்து அவதர உபாசிக்க, அவருக்கு
எங்களிைம் கருதணயுண்ைாகி, யாவருக்குஞ் சிேந்ைவனும், பரமகாருண்ய ஸ்வரூபியுமாக வுள்ளவதன
ருத்ைிரன். அவ்வுருத்ைிரதன, குைர்க்கம் பசய்யாமல் உண்தமயாகப் பக்ைி பசய்பவதன ைரிசிப்பான். அந்ைச்
சர்தவஸ்வரனுதைய பக்ைியானது, அந்ை மகாதைவனுதைய அநுக்கிரகத்ைினாதலதய உண்ைாகும். அத்ைதகய
அனுக்கிரகத்ைால், பரமானந்ை சுகம் உண்ைாகும். ஆதகயால், அந்ைப் பகவானுதைய அநுக்கிரகத்தை நீங்கள்
அதைய தவண்டி, மந்ைிர சாமர்த்ைியத்ைால், தநமிசாரணிய வனத்ைிலிருந்தை ைீர்க்கமான சத்ைிரயாகத்தைப்
பரமகாருண்யனாகிய சிவபபருமாதனக் குேித்துச் பசய்வர்களாக.
ீ
அந்ைப் பபருமானின் ைிருவருளாதலதய
உங்களுதைய யாகமானது பரிபூரணமாகும் காலத்ைில் வாயுபகவான் அங்கு வருவான். அந்ை
வாயுபகவானால் நீங்கள் ஞானவான்களாவர்கள்.
ீ
ஞானத்ைால் நல்லபுகதழ அதைவர்கள்
ீ
என்று கூேி
எங்கதள வாழ்த்ைியனுப்பி தவத்ைார். நாங்களும் அன்று முைல் ைங்கள் வருதகதய எக்காலமும்
விரும்பியவர்களாய் ஆயிரம் ைிவ்விய வருஷங்களாக இந்ைச் சத்ைிரயாகத்தைச் பசய்ைிருக்கிதோம்.
நாங்கள் இந்ை யாகத்ைின் முடிவு தநரத்ைில் எழுந்ைரு ள ீர்கள் ஆதகயால் இனி நாங்கள் விரும்பத் ைக்கது
ஏதுமில்தல என்று முன்பு நைந்ைவற்தேச் பசான்னார்கள். வாயுதைவன், அவர்கள் கூேியதைக் தகட்டு
மகிழ்ந்து, அவர்களுதைய ஞான விருத்ைிதய விரும்பி, பதைப்புக்காலம் முைற்பகாண்டு நைந்தைேிய
சர்தவஸ்வரனுதைய மகிதமச் சிேப்புக்கதளபயல்லாம் சங்கிரகமாகச் பசால்லத் துவங்கினான்.
4. சிவஞான நிதல
தநமிசாரணியவாசிகளான ைவமுனிவர்கள், வாயுபகவாதன தநாக்கி, சுவாமி! ைாங்கள் எந்ை வதகயாக
இந்ைச் சிவஞானத்தை அதைந்ைீர்கள். பிரமதைவருக்கு ைாங்கள் எப்படி மாணவரான ீர்கள்? இவற்தே
எங்களுக்கு விளக்கமாகக் கூேதவண்டும் என்று வணக்கமாகவும் விநயமாகவும் தகட்ைார்கள். அைற்கு
வாயுதைவன் கூேலானான். மாமுனிவர்கதள! இப்தபாதைக்குப் பத்பைான்பைாக நிகழ்ந்ை சுதவைதலாஹிை
கல்பத்ைில் நான்முகப்பிரமன் சிருஷ்டி பசய்ய விரும்பி, மகாகடினமான ைவத்தைத் ைன் ைந்தையாகிய
சிவபபருமாதனக் குேித்து, அதநக காலஞ் பசய்ைார். பரமபைி அந்ைத் ைவத்ைிற்கு மகிழ்ந்து ரூபவான்களில்
ரூபவானாகிய கவுமார பருவத்துைன் சுதவைன் என்னும் பபயர்பகாண்ை தைவதைவனாகிய சர்வதலாக

நாயகதனதய நமஸ்கரித்து காயத்ைிரியுைன் சிேந்ை ஞானத்தை அதைந்து, பிரபஞ்ச பதைப்பில் சிேந்ை
புத்ைிமானாய், சராசரப் பிரபஞ்சம் அதனத்தையும் பதைத்ைான், சாக்ஷõத் சர்தவசனுதைய ைிருவருளால்,
ஞானமதைந்ை பிரமதைவனால் என் ைவமகிதம காரணமாக, நான் அைதன அதைந்தைன் என்று கூேினான்.
முனிவர்கள், சுவாமி ைாங்கள் பிரமதைவனால் அதைந்ை உண்தமகளுக்பகல்லாம் உண்தமயாகிய ஞானம்
யாது? எந்ை ஞான அைிஷ்ைானத்ைால் புருஷன் ைிவ்விய சுகத்தை அதைவான்? அத்ைதகய சிவஞான
ஸ்வரூபத்தை எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைனர். வாயுதைவன் கூேலானார்.
முனிவர்கதள! பசு, பாசம், பைி என்பவற்ேின் வியாபகமாகிய ஞானத்தை, நான் முைலில் பிரமதைவனால்
அேிந்தைன். சுகத்தை விரும்புதவான் அத்ைதகய ஞானத்ைில் அநுஷ்ைானம் பசய்யதவண்டும்.

அவித்தையால் உண்ைாகிய துக்கம், ஞானத்ைால் நீங் கும், வஸ்து பரிச்தசைமான ஞானம் மூவதகப்படும்.
அதவ அஜைம், ஜைம், அஜை ஜைங்களுக்கு அைிபைி என்பனவாகும். அவற்ேிதல அஜைம், பசுபவன்றும் ஜைம்
பாசம் என்றும் அஜை ஜைங்களுக்கு அைிபைி, பசுபாசங்களுக்கு பைி என்றும் பசால்லப்படும். ைத்துவம்
அேிந்ைவர்கள், அக்ஷரம், க்ஷரம், க்ஷராக்ஷர விலக்ஷணன் என்று அவற்தேதய பசால்லுவார்கள். அவற்ேிதல
அக்ஷரம் - பசு, க்ஷரம் - பாசம், க்ஷராம்க்ஷரம் அக்ஷரா க்ஷரங்களுக்குப் பிரிவு எனப்படும் என்று கூேினார்.
அக்ஷரம் என்பது எது? க்ஷரம் என்பது எது? இந்ை அக்ஷரா க்ஷரங்களுக்குப் பிரபுவான வஸ்து எது? இவற்தே
விளக்கிச் பசால்லதவண்டும் என்று முனிவர்கள் தகட்ைார்கள். அைற்கு வாயுதைவன் கூேலானான்.
க்ஷரம் என்பது பிரகிருைி, அக்ஷரம் என்பது புருஷன். இவ்விரண்தையும் பிதரரதண பசய்யும் மூன்ோவது
பபாருள் பரதமஸ்வரன் மாதய என்பதை பிரகிருைி: மாதயயால் வியாபரிக்கப்பட்ைவதன... புருஷன்.
ஞானத்தை ஆசரிக்கும் ைமசும் கர்மமுமாகிய இரண்டினால் முன்தன பசான்ன பிரகிருைி புருஷர்களுக்குச்
சம்பந்ைம் உண்ைாகிேது? பிதரகனாகவுள்ளவன். சாக்ஷõத் சர்தவஸ்வரனாகிய சிவபிரான். மாதய என்பது
மதஹஸ்வர சம்பந்ைமான ஒரு சக்ைி. ஞானாத்மகதனமாயாவரணமுதையவன். ஞான ஸ்வரூபனுக்கு
மாயாவரணம் உண்ைாவைற்குக் காரணம் என்னபவன்று தகட்ைால், ஞானத்தை மதேக்கத்ைக்க ைதமா

குணதமயாகும். சிவபபருமான் எப்தபாதுதம ைதமா குணம் இல்லாை விசுக்ைன். அந்ை மாயா வரணமும்
சலாைிகளும் சர்வ வியாபியாகவுள்ளவனுக்கு உண்ைாகின்ேன. தபாகார்த்ைமான கர்மமானது.
மலக்ஷயத்ைால் நசிக்கிேது. கதல, அவித்தை, ராகம், காலம், நியைி என்னும் ஐந்தும் காலாைிகள் என்பன.
புண்ணிய பாவ ஸ்வரூபமாகவுள்ளது. கர்மம், அது சுகதுக்கங்கதளப் பயனாகக் பகாண்ைது. அைற்கு ஆைி
இல்தல புண்ணிய பாவநலிதவ அைன் அந்ைகம். கர்மமானது, அஞ்ஞாத்மாக்களிைதம ஆசரயித்துள்ளது.

தபாகம் என்பது கர்ம நாசத்ைிற்குரியது. தபாக்கியம் என்பது அவியக்ைம். கண் முைலிய இந்ைிரியங்களும்
மனம் முைலிய அந்ைக் கரணங்களும் பபாருந்ைிய சரீரதம தபாக சாைனம், சிவைத்துவச் சிந்ைதனயால்
சிேப்பான சர்தவசானுக்கிரகம் உண்ைாகும். அந்ை அநுக்கிரகத்ைால் மலநலிவு உண்ைாகும். அத்ைதகய மல
நாசத்ைால் சிவ சம்பந்ைமதைகிோன் என்று வாயுதைவன் கூேினான்.
முனிவர்கள் காலாைி ஐந்ைிற்கும் ைனித்ைனியாக பைாழில்கள் யாதவ ? ஆன்மா புருஷன் என்றும் தபாக்ைா
என்றும் ஏன் பசால்லப்படுகிேது? அவ்வியக்ைம் என்பைில் ஸ்வரூபம் என்ன? அவ்வியக்ைத்தை எந்ை
உருவத்துைன் அநுபவிக்கிோன்? அதை அநுபவிக்கும் தபாது எது காரணம்? சரீரம் என்பது எது? என்று
தகட்ைனர். அைற்கு வாயுதைவன், புருஷனுதைய ஞானத்தையும் கிரிதயயும் காணச் பசய்கிே சக்ைிகள்
வித்தை என்றும் கதல என்றும் பபயதரப் பபறும் இராகராகம் என்பது இரதஜாகுணத்ைால் உண்ைான
விஷய விருப்பம் காலம் விவச்தசைகமானது. நியைி நியமத்தைச் பசய்வது. சத்துவாைி குணங்களின்
உற்பத்ைிக்குக் காரணமானைால், பதைப்புக்கு முன் காணப்பைாைைாய் பதைப்புக்குப் பிேதக காணப்படுவைாக
உள்ளது. அவ்வியக்ைம் இந்ை அவ்வியக்ைத்தைச் சுகதுக்கங்களால் பிரமிக்கப்பட்ை மனதையுதைய
குணவிசிஷ்ைனான புருஷன் மூவதகயாக அநுபவிக்கிோன். இந்ைப் பிரகிருைியில், சத்துவ, ரதஜா, ைதமா
குணங்கள் மூன்றும் பிேந்ைன. அதவ அப்பிரகிருைியில் எள்ளில் எண்பணய் தபால் அைிசூஷ்மமாக
உள்ளன. சுகஸ்வரூபமும் சுகத்துக்கு தஹதுவாக உள்ளதும் சத்துவகுணம். துக்கஸ்வரூபமும் துக்கத்துக்கு
தஹதுவுமாக உள்ளது ரதஜாகுணம். தமாஹஸ்வரூபமும் ஸ்ைம்ப தமாஹாத்மகமாக உள்ளது.
ைதமாகுணம் சத்வகுணத்ைால் ஊர்த்துவகைியும் ராஜச குணத்ைால் மத்ைியாகைியும் ைதமா குணத்ைால்
அதைாகைியும் உண்ைாகும் என்று பசால்லப்படும். சப்ைாைி சூஷ்ம ைன்மாத்ைிதரகள் ஐந்தும் ஆகாசாைி
பூைங்கள் ஐந்தும், சக்ஷúராைி ஞதனந்ைிரியங்கள் ஐந்தும் வாக்கு முைலிய கன்தமந்ைிரியங்கள் ஐந்தும்,
பிரைானம், மஹத்துவம், அஹங்காரம், மனம் என்ே நான்கும் உண்ைாகும் தபாது அவற்ேிற்குக்
காரணபூைமாகவுள்ளது. தபாக்கியரூபமான அவ்வியக்ைம், அது சரீராைி சாரிய ைதசயில் பரிணமித்ை
காலத்ைில் மண்ணானது குைம் ஆனாற்தபால நாமரூபாைிகளுைன் பரிணமித்துப் தபைமுற்று
வியக்ைமாகிேது. இந்ை உைாரணத்ைால் குைமானது மண்தணவிை தவோனைல்ல. அதுதபால உைலானது
அவ்வியக்ைத்தைவிை தவோனைல்ல. இது தபாக்கியம் இைரமான புருஷாைிகம் அல்ல என்ோன்.
அதைக் தகட்ை முனிவர்கள், வாயுதைவதன தநாக்கி, ைாங்கள் இதுவதரயில் கூேிய புத்ைி இந்ைிரிய
சரீரங்கதளக் காட்டிலும் தவோகவுள்ள ஆத்மா என்னும் பபயதரயுதைய பபாருள் எங்தக உள்ளது? என்று
தகட்ைார்கள். புத்ைி என்பது இந்ைிரிய சரீரங்களுக்கு தவோகவும் சர்வவியாபகமாகவும் நித்ைியமாகவும்
விளங்கும் ஆத்மா என்னும் பபாருள் ஒன்றுள்ளது. ஆயினும் அதை நிரூபிப்பது மிகவும் கஷ்ைத்ைால்
அதையத்ைக்கது. பசாப்பன அவஸ்தையில் எழுந்ைிருந்ைவன் நான் நன்ோகத் தூங்கிதனன் என்று
கூறுவைால், புத்ைிக்கும் ஸ்மிருைிக்கும் அதபைமுண்தமயால் புத்ைிதய ஆத்மா என்று பசால்லக்கூைாது.
சட்சுராைி இந்ைிரியங்கள் ைத்ைமது நியமமான ரூபாைிகதள மாத்ைிரதம கிரகிக்குதம யல்லாமல் அந்நியமான
எல்லா விஷயங்கதளயும் கிரகிக்க மாட்ைாது. ஆதகயால் இந்ைிரியங்கதளயும் ஆன்மா என்று
பசால்வைற்கில்தல நசிக்கும் இயல்புதைய தைகமானது உள்ளதுவதர தைக தவைதன ஒழிகின்ேது.
தைகத்ைின் அைிஷ்ைானமாகவுள்ள பரம்பபாருள் இல்லாவிட்ைால், அத்தைக முடிவில் அந்ைப் புண்ணிய
பாவங்கள் முடியதவண்டுமல்லவா? அவ்வாேின்ேித் தைாத்ைிரப் பிராப்ைியிலும் ஜன்மாந்ைர புண்ணிய

பாவபயன்கதள அனுபவிக்கிதோம். ஆதகயால் தைகத்தையும் ஆன்மா என்று பசால்வைற்கு இல்தல.
ஆதகயால் அந்ைரியாமியாகவுள்ள ஆத்மஸ்வரூபம் தவறு ஒன்று உண்டு என்று சாஸ்ைிரங்கள்
கூறுகின்ேன. அந்ைப் பரமாத்மஸ்வரூபம் எல்லாப் பபாருட்களிலும் வியாபித்துள்ளது. எல்லாப்
பபாருட்களும் அந்ைப் பரமாத்மாவில் இருப்பன. அவ்வாறு இருப்பினும் அதைப் பார்த்ைவர்கள் ஒருவரும்
இல்தல. சக்ஷúராைி இந்ைிரியங்களாலும் தயாகாப்பியத்ைால் பழகிய மதனாந்ைிரியத்ைாலும்
கிரகிக்கத்ைக்கைல்ல. அந்ை ஆன்மா ஆணல்ல: பபண்ணல்ல: அலியுமல்ல: சரீரமுதையவர்களில் சரீர

மில்லாைவன்: சலிப்பவற்றுட் சலியாை ைாணு. இத்ைதகய ஆத்ம பசாரூபத்தைத் ைிரனாயுள்ள புருஷன்
கிரவணாைி அப்பியாசத்ைால் எப்தபாதும் ைரிசித்துக் பகாண்டிருக்கிோன். அைிகம் பசால்வாதனன்!
தைகத்தைவிை பரமாத்ம ஸ்வரூபம் தவோனது. அதை தவறு அல்ல என்றும் தைகதம பரமாத்மா என்றும்
நிதனப்பவர்கள் சரியான ஞானிகளல்ல புருஷனுக்கு உண்ைாயிருக்கும் சரீரமானது, புனிைமில்லாைதும்
சுவாைீனமில்லாைதும் துக்கமுதையதும் அநித்ைியமானதும் விபத்துக்களுக்குக் காரணமானதுமாகும்.
இத்ைதகய சரீரத்தை அதைந்ை புருஷன், ைன் காமானுகுணமாகச் சுகதுக்கங்கதளயும் மூைத்ைன்தமதயயும்
உதையவனாகிோன். ஜலத்ைில் நதனக்கப்பட்ை பூமியானது முதளகதள உண்டு பசய்வது தபால,
அஞ்ஞானத்ைாலுண்ைான கர்மமானது நாசமுதையதும் துக்கங்களுக்கு இைமானதும் தராக
விசிஷ்ைமானதுமான தைகத்தை உண்ைாக்குகிேது. அத்ைதகய தைகங்கள் எத்ைதனதயா கழிந்ைன.
எத்ைதனதயா இப்பபாழுது இருக்கின்ேன. எத்ைதனதயா இனி வரவிருக்கின்ேன. அத்தைகங்களிபலல்லாம்
ஜீவபுருஷர்கள் இருந்து பகாண்டு, அழிவற்ே பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தைக் காணாமதலதய இருக்கிோர்கள்.
இப்புருஷன் மாதயயால் மதேக்கப்பட்டு, மாதயக்கும் ைனக்கும் சம்பந்ைமில்லாமல் ஆகாயத்ைில் அதசயும்
தமகக்கூட்ைத்ைில் மதேந்ை சந்ைிரதனப் தபாலத் தைகங்களில் காணப்படுகிோன். ஆத்மாவிற்கு மதனவி
மக்களுதைய சம்பந்ைம் என்பதை கிதையாது. அப்படியிருக்கக் கைலில் பல நைிகளின் மூலமாக வந்து
தசர்ந்ை விேகுகளுக்குள்ள சம்பந்ைத்தைப் தபாலவும் அதவ அதலகள் முைலிய உபாைிகளால் பிரிந்து
விடுவதைப் தபாலவும் ஆன்மாவிற்கு மதனவி மக்கள் முைலானவர்களின் தசதயாக விதயாகங்கள்
உண்ைாகின்ேன. புருஷன் மட்டும் சரீரத்தைக் காண்கிோதனா ைவிர சரீரம் அந்ைப் புருஷதனக்
காணமாட்ைாது. சரீரத்தையும் ஜீவதனயும் பரமாத்மாவாகிய பரமதன காண்பாதனயன்ேி, அவ்விரண்டும்
அவதனக் காணமாட்ைாது. ஹிரண்ய கர்ப்பாைி பிபீலிகாந்ைமான யாவும் பசுக்கள் ஞானமானது
பசுக்களுக்தக உண்ைாகத்ைகும். பாசத்ைால் பிதணக்கப்பட்டுச் சுகதுக்கங்கதள அநுபவிக்கும் பசுதவ
ஈசுவரனுதைய லீலா பூை சாைனமானவன் என்று பபரிதயார்கள், கூறுவார்கள். அஞ்ஞானமுதைய ஜீவ தன,
பசுபைிதயக் கண்ைேியாது. தமாட்சம் அதையாமல், ைனக்குச் சுகதுக்கங்கட்கு அநுகுணமான சுவர்க்க
நரகங்கதளச் சர்தவசுரப் பிதரரதணயால் அநுபவிக்கிோன்.
அநந்ை கல்யாண குணங்களுக்கு இருப்பிைமாய் பிரபஞ்ச சிருஷ்டிகர்த்ைாவாய், பசு பாச விதமாசனனாக
விளங்கும் பிரபு ஒருவன் உண்டு. அந்ைப் பிரபு இல்லாவிட்ைால் இந்ைப் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி எப்படி நைக்கும்?
பசு பாசங்களால் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி விரிவதைந்ைிராைா என்று தகட்பீர்களாயின் அது ஒருக்காலும் சரிவராது.
ஏபனன்ோல், அதவ இரண்டும் அதசைன ஸ்வரூபமும் அஞ்ஞான மயமுமாக விளங்கிடுவைால் ஜகத்
என்பது புத்ைிமானாலன்ேி அஞ்ஞானமுதையவனால் ஆகத் ைகுந்ைைல்ல. ஆதகயால் பைிக்தக ஜகத்
சிருஷ்டிக் காரணத்துவம் உண்தையன்ேி பசுபாசங்களுக்குக் கிதையாது. குருைனாகவுள்ளவதன ஒருவன்
தகதயப் பிடித்து அதழத்துக்பகாண்டு பசல்லும்தபாது அவனும் நைப்பது தபால், பசுவானது ஈஸ்வரப்
பிதரரதணயால் சிேிது ஜகத் கர்த்ைிருத்துவமுதையைாகவும் விளங்கும். இத்ைதகய நியாயங்களால் ஜீவன்
தவறு என்றும் ஜீவர்களுக்குத் ைதலவனான பரமாத்மா தவறு என்றும் தைகம் தவறு என்றும் உணர்ந்து,

ஈஸ்வரனால் ஜீவன் அநுக்கிரகிக்கப்பைதவண்டும் என்னும் ஞானமுதையவதன தமாட்சத்தையதையலாம்.
பைி, பசு, பாசங்களுக்குத் ைாரைம்மியம் உணர்ந்ைவதன பிரமவித்ைாகின்ோன். பிேப்தப ஒழிக்கிோன்.
க்ஷராக்ஷரங்களுைன் கூடிய பரமாத்ம ஸ்வரூபதம, வியக்ைாவியக்ை ரூபமான பிரபஞ்சத்தைப் பதைத்தும்
காத்தும் அழித்தும் விளங்கும். பைி பசு பாசங்களின் லக்ஷணங்கதள அேியத்ைக்கதவ . இந்ை
மூன்தேயுந்ைவிர அேியத்ைக்கதவ பிேிபைான்றுமில்தல. எள்ளில் எண்பணயும், ையிரில் பநய்யும், நைியில்
ஜலமும் விேகில் ைீயு ம் விளங்குவது தபால, ஜீவாத்மாவில் பரமாத்மா விளங்குவான். இந்ைிர ஜாலவித்தை
பசய்பவன் ைன் சக்ைிகளால் பல வடிவங்களாகக் காணப்படுவது தபால பைியாகிய சங்கரபகவான் ைான்
ஒருவனாகதவ நின்று ைன் சக்ைிகளால் பலவிை அண்ைபிண்ை பிரம்மாண்ை ஜீவ தகாடிகளாகக்
காணப்படுகிோன்.

ஏக ஏவ ருத்தரா நத்விைீ தயாஸ்ைிகஸ்சந
ஸம்ஸ்ருஜ்ய விஸ்வம் புவநம் தகாப்ைாம்தை ஸம்சு தகாஸ!

இரண்ைாவது பபாருளற்ேவனும் ஒன்ேியானவனும் ருத்ைிர பகவாதனயன்ேி பிேன் ஒருவன் அல்லன்.
அத்ைதகய சாம்பவ மூர்த்ைி சகல தலாகங்கதளயும் சிருஷ்டி, ஸ்ைிைி, ஸங்காரம் பசய்து வருகிோன்.
அவ்விதேவன் எங்கும் விழியுதையவன். எங்கும் முகமுதையவன். எங்கும் கரங்களுதையவன். எங்கும்
பாைமுதையவன். அந்ைப் பகவாதன ஆகாயத்தையும் பிே பூைங்கதளயும் பதைத்ைவன்.
தயாதைவா நாம் ப்ரைமம் புரஸ்ைாத் விஸ்வாைிதகா
ருத்தராம ஹர்ஷிரிைி ஸ்ருைி:
எல்லாத் தைவர்களுக்குங்காரண பூைன். பிரமதனத் தைவர்களில் முைலில் பதைத்ைவன். ஆதகயால்
யாதரக் காட்டிலும் அைிகன் என்றும் மஹருஷி என்றும் சுருைிகள் கூறும் பரம புருஷனும்
அழிவற்ேவனும் ஸ்ைிரனும் சூரிய வர்ணமுதையவனும் மாதயவிைப் பரமானவனும் அணுஅண்ைமாகவும்
அண்ைம் அணுவாகவும் சிேிது பபரியதுமானவனும் ைனக்குதமல் பரமற்ேவனுமாகிய பரம்பரனால் இந்ைப்
பிரபஞ்சம் நிதேந்துள்ளது. ைான் ஒருவதன அதசயாை மரத்தைப் தபான்ேவன் ஊர்த்துவதலாகத்ைில்
இருப்பவன். அந்ைப் பகவானுதைய சங்கற்ப மாத்ைிரத்ைாதலதய சராசரப் பிரபஞ்சம் முழுவதும்
தைான்ேியது.

ஸர்வாநந சுதரா க்ரீவ ஸர்வபூை குஹாஸயா ;
ஸர்வ வ்யாபீச பகவாம் ஸ்ைஸ்மாத் ஸர்வகை: ஸிவ
ஸர்வை: பாணி பாதைாயம் ஸர்வாக்ஷிஸி தராமுக:
ஸர்வை: ஸ்ருைிமாந் தலாதக ஸர்வமாவ்ருையைிஷ்ைைி
ஸர்தவந்த்ரிய குணபாஸ: ஸர்தவந்த்ரிய விவர்ஜிை:
ஸர்வஸ்யப் புரீஸாந; ஸர்வஸ்ய ஸரணம்ஸுஹருத்:
அந்ைப் பகவான் உலகிலுள்ள எல்லா முகங்களும் எல்லாச் சிரங்களும் எல்லாக்கிரீவங்களும்

ைனைாகவுதையவன். எல்லா பூைங்களின் இையதம உதேவிைமாகக் பகாண்டு ஸர்வவியாபியாக நிற்பைால்
ஸர்வக்ஞன். எவ்விைத்தும் உள்ள கரசரணங்களும் தநத்ைிரங்களும், சிரங்களும், முகங்களும்
ைனைாகவுதையவன், எவ்விைத்ைிலுமுள்ள புத்ைிகளும் ைன் அகண்ைாகாரமான புத்ைியாகக் பகாண்ைவன்.
ஆதகயால் அண்ைபிண்ைம் முழுவதும் அவைரித்து உள்ளவன். ஆனால் தமதல பசான்ன இதவயாவும்
பரமார்த்ைிகமல்ல. எல்லா இந்ைிரியங்களின் குணங்களுக்கும் ஆபாசன், இந்ைிரியங்கள் இல்லாைவன்.
இவ்வாறு இருப்பினும் எல்லாவற்ேிற்கும் பிரபுவும் அரக்ஷகனும் மித்ைிரனும் அந்ைப் பரமசிவதனயாகும்.
அவன் கண்களில்லாமதலதய காண்பவன்; பசவிகளின்ேிக் தகட்பவன், எல்லாம் உணர்ந்ைவன், உணர்பவன்.
ைன்தன ஒருவரும் அேியமாட்ைாைவன். அத்ைதகயவதனப் பரமபுருஷன் என்று பபரிதயார்கள்
பசால்லுவார்கள். அணுவுக்கு அணுவானவனும் ஆன்மாக்களுதைய புத்ைியில் எப்தபாதும்

வாசஞ்பசய்பவனும் ஆயிரம் யக்ஞரஹிைனும் யாவரும் ைனக்காக யக்ஞங்கதளச் பசய்யும்படியாகவுள்ள
ைதலவனும், விதசஷமான மகிமாைிசம்முதையவனுமாவன். பழதமயாக உள்ளவனாயினும் கிழப்பருவம்
அதையாைவனும் எல்லாப் பிராணிகளிைத்தும் வியாபித்ைிருந்ைாலும் பிேப்பற்ேவனும், பிரபுவானவனுமான
பரமாத்மா ஒருவனாக இருந்தும் ைன் சக்ைியால் எல்லா உலகங்கதளயும் பதைத்து, முடிவில் நசிக்கச்
பசய்பவனும் அந்ைச் சிவ பகவாதனயாகும்.
அந்ைப் பகவாதன அவனுதைய கருதணயினாதலதய சம்சார துக்கங்கதள ஒழித்ை புண்ணிய புருஷர்கள்
ைரிசிப்பார்கள். உலகத்ைிற்குத்ைாயும் அஜா என்னும் பபயருதையதும் சத்வ ரஜஸ் ைதமா குணமுதையதும்,
சிவசம்பந்ைமானதுமான சக்ைிதய... பிரகிருைி, அந்ைப் பிரகிருைிதய அஜனான புருஷன் தசவிக்கிோன். அதை
பிரகிருைிதய அனுபவித்து மற்போருவன் விட்டு விடுகிோன். ஜீதவசுவரர் இருவரும்

சமானரூபமுதையவராய் தைகத்ைிலிருப்பவர்கள். அவர்களில் ஜீவன் கர்மபயதனப் பரமசாதுவாக
அநுபவிக்கிோன். ஈஸ்வரன் அதைக்காண்கிோன். பிரகிருைியில் உண்ைான சம்சாரத்ைில் ஜீவனானவன்
மூழ்கித் துக்கமதைந்து, ைன் நிதலதயப் பார்த்துக்பகாண்டிருக்கும். பரம காருண்யனான சர்தவஸ்வரதன
எப்தபாது காண்பாதனா, அப்தபாது துக்கங்கதளபயல்லாம் ஒழித்து ஈஸ்வரனாகிோன். தவைங்களும்
யாகங்களும் கிரிதயகளும் பூைபவிஷ்யாைி காலங்களும் கூடிய பிரபஞ்சத்தை மாயாவிசிஷ்ைனான அந்ைச்

சர்தவஸ்வரன் பதைத்து, அைில் மாதயயுைன் கூடியிருக்கிோன். மாதயதயப் பிரகிருைி என்று
உணரதவண்டும். அந்ை மாதயயினாதல எல்லாப் பிரபஞ்சமும் சிருஷ்டி பசய்யப்பட்ைது. இந்ைப்
பிரபஞ்சமும் சிருஷ்டி பசய்யப்பட்ைது. இந்ைப் பிரபஞ்சத்துக்கு சூஷ்மத்ைிற்கும் சூஷ்மமாக விளங்கும்
ஈசானதன பிரபு என்று பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும். பிரபஞ்சத்ைிற்குச் சிருஷ்டி கர்த்ைாவும் கிரிதயகதளச்
பசய்விப்பவனும் அந்ைப் பரமசிவதனபயன்று பைரிந்து பகாண்ைால், அவனுக்கு அகண்ைமான தமாக்ஷ
சாம்ராஜ்யம் உண்ைாகத் ைதையில்தல. அத்ைதகய பரமசிவதன காலஸ்வரூபனும் பிரபஞ்சத்ைிற்குப்
பாலகனும் பிரபுவுமாக விளங்குகிோன் என்று பைரிந்து பகாண்ைவதன, மிருத்யு பாசத்ைிலிருந்து
விடுபடுகிோன். பாலில் பநய்யானது அைிசூஷ்மமாக இருப்பது தபால எல்லா பூைத்ைிலும் பரமாத்மாவாகிய
சிவபபருமான் அைிசூஷ்மமாக விளங்குகிோன் என்று பைரிந்ைால் எல்லாப் பாவங்களும் விலகும். இந்ைச்
சிவபபருமாதன பரமானதைவன். பிரபஞ்சத்ைிற்பகல்லாம் பிதரரணகர்த்ைா சிவபபருமாதனயாவான்.
எல்தலாருதைய இையத்ைிலும் வசிப்பவன் சிவபபருமான் என்பதையுணர்ந்ைவன் முக்ைிதய அதைகிோன்.
முனிவர்கதள! அந்ைச் சிவபபருமானுதைய பிரளய காலஸ்வரூபத்தைச் பசால்கிதேன். இராப்பகல்
சைசத்ரூபமான பிரபஞ்சம் ஊர்த்துவ அதைாமத்ய பாகங்கள் முைலியயாவும் இல்லாைிருக்கும்தபாது,
ஒருவனாகிய பரமசிவதன ஞான ஸ்வரூபனாக விளங்குவான். அவ்விதேவனுக்கு ஒப்பானவன்

ஒருவனுமில்தல. சிவா என்னும் பபயர் மாத்ைிதரயாக விளங்குகிோதனயன்ேி ரூபாைிகுணங்களற்ேவன்.
பிரளய காலத்ைில் ஆன்மாக்கள். அந்ைப் பகவானுதைய ைக்ஷிணமுகத்தை அதைவார்கள். அைில்
பிரமபரமாகவுள்ள அநந்ைமான வித்தைதய அவித்தை என்ே பபயருதைய க்ஷரம் அக்ஷரம் என்பதவ
சூஷ்மமாக இருக்கின்ேன. அைில் அக்ஷரம் வித்தையும் க்ஷரம் அவித்தையும் ஆகும். இவ்விரண்டுக்கும்
பிரபுவாயிருக்கும் அன்னியன் அந்ைப் பரமசிவதனயாகும் சிவபபருமான். இந்ைிர ஜாலக்காரன் தபால அந்ை
க்ஷராக்ஷரங்கதள நானாவதகயாகக் காண்பித்து ைிசாைிதசகளாகப் பிரகாசிக்கச் பசய்து பகாண்டிருப்பைால்
அப்பரமசிவதனதய எல்லாவற்ேிற்கும், காரணன் என்று பசால்லப்படும். சுபாவமும் சகலவதகயான
சப்ைமும் எல்லா அர்த்ைமும் எல்லாக்குணமும் பரிணமிக்கச் பசய்து தபாக்கிய தபாகத்ைிருத்துவமான
பிரபஞ்சத்தை ைாதன அைிஷ்டித்துள்ளான். மாமுனிவர்களும், தைவர்களும் பரமாத்மாவான

அப்பரமசிவதனதய குஹ்தயாப நிஷத்ைில் பராத்பரபனன்றும் காரண காரணன் என்று இதுவதரயில்
எண்ணிேந்ை சிருஷ்டி ஸ்ைிைி சங்காரங்கதளச் பசய்ைவன் என்றும் உணர்ந்ைிருக்கிோர்கள். மனைால்
கிரகிக்கத்ைக்கவனும் பிரபஞ்சத்ைிற்கு ஸ்ைானபூைனும் பிரபஞ்சத்ைில் உற்பத்ைி லயங்கதள
உண்ைாக்குபவனும் கலாசர்க்கம் பசய்பவனுமாம் என்று அந்ைப் பரமசிவதன உணர்ந்து, தைகத்தை
விடுத்ைவர்களுக்கு முக்ைி உள்ளங்தக பநல்லிக் கனியாகும். சிலர் இந்ைப் பிரபஞ்சத்ைில் உற்பத்ைி
நாசங்கதள இயற்தக என்று கருதுகிோர்கள். தவறு சிலர் தமாஹிைர்களாய், காலத்ைாதலதய பிேப்பு
இேப்புகள் நிகழ்வன என்று கூறுகிோர்கள். அதவ சரியல்ல. ஆனால் சர்தவஸ்வரனுதைய
மகிதமயினாதல ைான் நிகழ்கின்ேன. காலத்ைிற்கு காலஸ்வரூபன் பரமசிவன். அந்ைப் பரமசிவனால்
பசால்லப்பட்ை கர்மங்களால், உலகில் பிேப்பும் இேப்பும் உண்ைாகின்ேன. அந்ை பகவான் கர்மத்தை

பலவதகயாகச் பசய்து அதைப்பலவாறு பரிணமிக்கச் பசய்து காலாைி ைத்துவங்களில் சத்துவகுணத்துள்
சம்பந்ைம் அதைந்து ஆகாசாைி அஷ்ைமூர்த்ைிகளாலும் ஸத்வாைி முக்குணங்களாலும் வித்யா
வித்தைகளாலும் ஒன்ோகிய காலத்ைாலும், ஆத்ம குணங்களாலும் எல்லாவிைமான இந்ை பிரபஞ்சத்தைச்
சுயமாக நைத்துகிோன்.
பிரபஞ்சத்ைின் குணங்கதள அனுசரித்து கர்மங்கதளயும் சுபாவங்கதளயும் அவற்றுக்தகற்பதவ
பகாடுக்கிோன். அத்ைதகய கர்மங்களும் விருப்பு பவறுப்புகளின்ேி பசய்ைால் அவற்ேின் பயன்கள்
பசய்தைாதரச் தசரமாட்ைாது. இவ்வாறு கர்மநாசமான பிேகு யாபைான்றுமில்லாமல் ைத்துவச் பசாரூபம்
உண்ைாகும். இதுதவ தபாத்ரு தபாகங்களுக்கு ஆைியாக இருக்கும் தயாக நிமித்ைம். ஆதகயால், இேப்பு,

நிகழ், எைிர் என்ே முக்காலங்களுக்கும் தவோனவனும் நிர்க்குணமும் பிரபஞ்தசாற்பத்ைிக்குக் காரணனும் ,
ஜகத்பைியும், பூஜிைனும் எல்தலாருதைய இைய கமலத்ைிலும் இருப்பவனுமாகிய சாம்பசிவமூர்த்ைிதய
உபாசிக்க தவண்டும். காலாைிகதளவிை பிரபஞ்சம் தவோகப் பரிணமித்துள்ளது. எப்பபாழுதும் ைர்மங்கதள
வகித்துள்ளதும் பாவங்கதள ஒழிக்கத்ைக்கவனும் தபாதகசனும் பிரபஞ்சதம இைபாகவுதையவனும்
தைவர்களுக்பகல்லாம் தைவனும் ஈசுரர்களுக்பகல்லாம் பரதமசனும் பைிகளுக்பகல்லாம் பரமபைியும் எல் லா
உலகங்களுக்கும் பிரபுவும் பிேரால் ைனக்கு ஒரு காரண காரியம் இல்லாைவனும் சமானாைி சராகிைனுமாக

இருப்பவன் பரமசிவன். அவனுதைய பலைிேப்பட்ை சந்ைிதய சுவாப்வகி என்று ஸ்ருைிகளால்
பசால்லப்பட்டுள்ளது. ஞானபல கிரிதயகளால் இந்ைப் பிரபஞ்சம் நியமிக்கப்பட்ைது. இந்ைப் பிரபஞ்சத்ைிற்கு
பர்த்ைா பிேன் ஒருவனுமிலன். சங்கரிப்பான் ஒருவனுமிலன். காரணங்களுக்பகல்லாம் காரணதம இந்ை
உலகத்ைிற்குப் பிரபு. அந்ைப் பரதமசனுதைய பிேவி எங்குமில்தல. பிேவிக்கு காரணமான மலமாைிகள்
அந்ைப் பகவானுக்கு இல்தல. அந்ை இதேவதன எல்லாப் பூைங்களிலும் வியாபித்து,

சர்வாந்ைராத்மாவாகவும் ைர்மஸ்வரூபமாகவும் எல்லாவற்ேிற்கும் சாட்சியாகவும் நிர்க்குணமாகவும் சஞ்சல
மனமுதையவர்களுதைய கர்மங்களுக்பகல்லாம் சதராசனாயும் சமதயாசிைமாகப் பிரதஜாற்பத்ைி
பசய்பவனாகவும் விளங்குவான். அந்ை மூர்த்ைிதய மனைில் ைரிசிப்பவர்கதள, நித்ைிய சுகத்தை
அதைவார்கள். அந்ைப் பகவாதன நித்ைியர்களுக்கு நித்ைியனும் தசைனர்களுக்குச் தசைனும்
அதநகமாயுள்ளவர்களுக்பகல்லாம் ஒருவனாகதவ உள்ளவனும், சாங்கியதயாகத்ைால் அதையத்ைக்கவனும்
ஜகத்காரணனும் ஜகத்பைியாகவுமுள்ளவனுமாவான் என்று உணர்ந்ைவர்கள்.
சகல பாசபந்ைங்களிலிருந்தும் விடுபடுவார்கள். பிரபஞ்ச நிர்மாணகர்த்ைாவும் சர்வமும் உணர்ந்ைவனும்
ஜீவர்களின் கர்மஸ்வரூபத்ைின் நிர்மாணகர்த்ைாவும் அவற்ேின் காரணம் அேிந்ைவனும் காலத்தை

நைத்துபவனும் அநந்ை கல்யாண குண விசிஷ்ைனும், மாயஜீவர்களுக்குப் பிரபுவாக இருப்பவனும் ஸத்வாைி
குணங்களுக்கு ஈசனும் பாசத்தைக்கைக்கச் பசய்யவல்லவனுமாகி முைலில் நான்முகதனப் பதைத்து
தவைங்கதளப் பயிற்ேியவனும் நிஷ்களங்கனும் நிஷ்கிரியனும் சாந்ைனும் தைாஷமற்ேவனும் நிரஞ்சனனும்
அமிர்ைமயமான ஏரிக்கு அஜனயாகவுள்ளவனும் ஆகிய பரமசிவதன நமக்கு நாயகன் என்று ைன்
ஞானத்ைால் உணர்ந்ைவதன முக்ைிதய அதையவல்லவன். பிேவிதயயும் மரணத்தையும் இதைவிைாது
பபற்றுத் துன்புற்றுத் ைிரியும் ஆன்மாக்கள் சிவைத்துவத்தை உணர்ந்ைாலன்ேி அவற்தே ஒழித்து
தமாட்சத்தை அதையமாட்ைார்கள். மாமுனிவர்கள் யாவரும் ைம் ைவ மகிதமயாலும் தவைாத்ைியயனம்
முைலியவற்ோலும் பூர்வ கல்பத்ைின் தவைாகமங்களில் இரகசியமானதும் பாவங்கதள ஒழிப்பதும்.
புனிைமானதும் சந்நியாசிரமத்துக்கு உசிைமானதும் ஆகிய இந்ை ஞானத்தைப் பிரமதைவனால் உபதைசிக்கப்
பபற்ோர்கள். அதை நான் உங்களுக்குச் பசான்தனன். இந்ை ஞானத்தைப் பபாறுதம யில்லாைவனுக்கும்
ைன்தனப் பணியாைவனுக்கும் அசூதய உதையவனுக்கும் சிறுபிள்தளகளுக்கும் சிஷியன்

இல்லாைவனுக்கும் உபதைசிக்க கூைாது. சர்தவசனாகிய பரமசிவனிைத்தும் குருவினிைத்தும்
பக்ைிதயயுதைய உத்ைமனுக்தக இந்ை ஞானம் உபதைசிக்கத்ைக்கது. ஆதகயால் சுருக்கமாக இன்னுஞ்
பசால்லுகிதேன். பிரமாத்ம ஸ்வரூபனான அந்ைப் பரமசிவன் பதைப்புக் காலத்ைில் ைாதன எல்லாப்
பபாருட்கதளயும் பதைத்து சங்கார காலத்ைில் யாவற்தேயும் சங்கரிப்பவன் என்று உணர்வர்களாக
ீ
என்று
வாயுதைவன் முனிவர்களுக்கு உணர்த்ைியருளினான்.
5. காலஸ்வரூபம்
முனிவர்கள், வாயுபகவாதன தநாக்கி, சுவாமி! உலகத்ைில் யாவுங் காலரூபமான ஈஸ்வர தைஜசினாதல
உண்ைாவன. காலத்தை கருைாமல் எவ்விைத்ைிலும் எதுவும் இல்தல. காலரூபமான ஈஸ்வரனுதைய
அந்ைர்க்கைமாக இருக்கும். சம்சார ரூபமான இந்ைப் பிரபஞ்சமானது அடிக்கடி உற்பத்ைிகள் ஏற்படுவைால்
சக்கரம் தபாலச் சுழல்கின்ேது. பிரமனும் விஷ்ணுவும் உருத்ைிரனும் தைவர்களும் அசுரர்களும் யாவரும்
அந்ைக் காலரூபனான சர்தவசனுதைய நியைிதய அனுசரித்து நைக்கிோர்கதளயன்ேி அதை அைிக்கிரமித்து
நைக்க முடியாைவர்களாக இருக்கிோர்கள். ஆதகயால் இேப்பு, நிகழ்வு எைிர்வு என்ே தபைங்கதள அதைந்து
பிரதஜகளுக்பகல்லாம் வதயாைிகத்தை உண்ைாக்கி, எல்லாவற்ேிற்கும் பிரபுவாக இருந்து பகாண்டிருக்கும்
காலம் யாது? அந்ைக் காலம் யாருதைய சுவாைீன த்ைில் இருக்கிேது! அந்ைக் காலத்ைின் ஸ்வாைீன த்ைில்
எவன் அைங்கியிருக்கமாட்ைான்? இந்ை விஷயங்கதளத் பைளிவுபடுத்ை தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள்.
வாயுதைவன் கூேலானான்.

காலம் என்பது கதல, காஷ்தை, நிமிஷம் முைலிய தபைங்கதளயுதைய கதலகளால், வியாபகமான
தைகமுதையதும் காலஸ்வரூபம் என்னும் பபயரால் பிரசித்ைி பபற்ேதுமான மதஹஸ்வர சம்பந்ைமான
சிேந்ை தைஜஸ் ைாவரசங்கமாத் மகமான பிரபஞ்சத்ைிற்கு அது நீக்கமுடியாைது, சர்தவசனுதைய ஆக்ஞா
ரூபமாகவுள்ளது. காலஸ்வரூபமான பரமாத்மா விைத்ைில் அக்கினிலிருந்தும் மஹா கைாசக்ைி

உண்ைானாற்தபால, அதநக அம்சங்களில் ஓர் அம்சமாக ஒரு சக்ைி உண்ைாயிற்று. காலத்ைின்
சுவாைீனத்ைிதலதய இந்ைப் பிரபஞ்ச முழுவதும் கைவாமல் இயங்குகிேது. இந்ைப் பிரபஞ்சத்ைின்
சுவாைீனத்ைில் அந்ைக் காலம் இல்தல! அத்ைதகய காலம், சர்தவசனாகிய சாம்பவமூர்த்ைியின்
சுவாைீனத்ைில் இருக்கிேது. சிவபபருமான் அந்ைக் காலத்ைின் சுவாைீ னத்ைில் இருப்பவன் அல்லன்.
ஆதகயால், அந்ைக் காலத்ைினிைம் சிவ சம்பந்ைமான தைஜஸ் விளங்குகிேது. காலத்துைன் சிவதைஜஸ்
சம்பந்ைப்பட்டிருப்பைால் அந்ைக் காலத்துக்கு ஓர் எல்தல இல்தல. காலத்தை அைிக்கிரமிப்பைற்கு

ஒருவருக்கும் சாத்ைியமில்தல. காலத்ைால் வந்ை கர்மத்ைிலிருந்து ஒருவனும் ைப்பித்துக் பகாள்ள
முடியாது. இதேவனின் அருளால் உண்ைான காலத்தை ஒரு குதைக்கீ ழாளும் அரசனும், சமுத்ைிரமானது
அைன் கதரதயக் கைவாது இருப்பதுதபால, அைிக்கிரமிக்க வல்லவனாகமாட்ைான். இந்ைிரிய நிக்கிரகம்
பசய்து ஜகம் முழுவதையும் பவன்ே மகானுபாவர்களுக்கும் காலத்தை மீ ே முடியாது. அவர்கதளக்
காலமானது மீ றுகிேது. ஆயுர்தவைத்தை நன்ோக உணர்ந்து சிேந்ை அவிழ்ைங்கதள முடித்துப்
புசித்ைவர்கதளயானாலும் காலத்ைால் உண்ைாகும் மரணத்தை யாருதம ைவிர்க்க வல்லவர்களல்லர்.
சம்பத்ைாலும் ைிவ்விய ரூபத்ைாலும் ஆசாரத்ைாலும் வல்லதமயாலும் ஒன்தேச் பசய்ய ஆதலாசித்ை
பபாழுது, அது காலபலத்ைால் தககூடி வர தவண்டுதமயன்ேி, அவனாதலதய பசய்துமுடிக்க முடியாது.
விருப்பற்ேதும் விருப்புற்ேதும் தயாசியாைதும் தயாசித்ைதும் சம்பவிப்பதும் சம்பவியாபைாழிவதும்
காலதமயன்ேி, தவேன்று. ஒதர காலத்ைில் ஒருவன் துக்கிக்கிோன். ஒருவன் சந்தைாஷிக்கிோன்.
இவ்விருவரும் காலத்ைின் ஸ்வரூபம் இப்படிபயனத் ைனித்ைனி கூறுவாரன்ேி அந்ைக் காலத்தையேிய
மாட்ைார்கள். இளவயதுள்ளவன் விருத்ைனாகிோன். பலவான் துர்ப்பலமுள்ளவனாகிோன். ஐஸ்வரியவான்
வேியவனாகிோன். இதவ தபான்ே மாறுைல்கள் காலத்ைால் வந்ை விசித்ைிரங்களாக ஒரு பைாழிதல
முடித்ைைற்கு உயர்குடிப் பிேப்பு, சீலம், பலம், சமஸ்காரம் முைலியன எல்லாம் காரணமாகாைதவ. ஆனால்
காலத்ைாதலதய அைதன முடிக்கதவா, ைடுக்கதவா பசய்யமுடியும். புருஷத் ைன்தமயின்ேி ஆைல் பாைல்
வாத்ைியாைிகளால் ஜீவனஞ் பசய்தவார் சம்பன்னர்களாகவும், சம்பன்னர்கள் ஏழ்தமயால்
யாசிப்பவர்களாகவும் மாறுகிோர்கள். இவற்ேிற்கு நிபுணத் ைன்தமயும் நிபுணத் ைன்தமயின்தமயும்
அனுகூலமில்லாவிட்ைால், சாஸ்ைிதராக்ைமான அவுஷைமுங்குணத்தைக் பகாடுக்கமாட்ைாது.

காலாநுகூலத்ைால் அந்ை அவுஷைதம அைிவிதரவில் பயதனக் பகாடுக்கும். அக்காலத்ைில் ஒருவன்
இேக்கமாட்ைான். பிேக்கவும் மாட்ைான். சிேந்ை புஷ்டிதய அதையமாட்ைான். சுகதுக்கங்கதள அனுபவிக்க
மாட்ைான். ஒன்றுதம அதையான். காலத்ைாதலதய காற்றுவசுவதும்
ீ
தமகம் மதழ பபாழிவதும் பயிர்கள்
விதளவதும் ஜீவ தலாகம் ஜீவிப்பதுமாகும். இத்ைதகய காலத்ைின் ஸ்வரூபத்தை உண்தமயாக
உணர்ந்ைவன் காலாத்மஸ்வரூபத்தை அைிக்கிரமித்து காலாைீ ைமான பரமசிவதன அதைவான் , அத்ைதகய
ஞானிக்கு காலமாவது, பந்ைமாவது, பிரகிருைியாவது பிரபஞ்சமாவது கிதையாது. இத்ைதகய காலமாகிய,
விசித்ைிர ரூபத்தையுதைய பரதமஸ்வரனுக்கு நமஸ்காரம் என்று வாயுதைவன் கூேலானான்.
6. கால அளவும் தைவர் ஆயுளும்
முனிவர்கள் வாயுதைவதன தநாக்கி, சுவாமி! காலத்ைின் பரிமாணம் எவ்வாறு நிர்மாணிக்கப்பட்ைது?
காலத்ைிற்கு ஆைியும் அந்ைமும் யாதவ? என்று தகட்ைார்கள். வாயுதைவன் அவர்கதள தநாக்கிக்
கூேலானான்.
காலத்ைிற்கு ஆைியாய்க் கணக்கிைத் ைக்கதுநிமிஷம். சாந்ைியாைீ ை பைவிதய அைற்கு அந்ைமாகவுள்ளது.
நிமிஷம் பைிதனந்து பகாண்ைது காஷ்தை. காஷ்தை பைிதனந்து பகாண்ைது கதல. கதல முப்பது
பகாண்ைது முகூர்த்ைம். முகூர்த்ைம் முப்பது பகாண்ைது இராப்பகலாகிய ஒரு ைிைி (நாள்), ைிைி முப்பது
பகாண்ைது ஒரு மாைம். அது கிருஷ்ணபக்ஷம், சுக்கிலபக்ஷம் என்று ைனித்ைனியாகப் பைிதனந்து

ைிைிகதளயுதையது. மாைம் இரண்டு பகாண்ைது ஒரு ருது. ருதுக்கள் மூன்று பகாண்ைது ஓர் அயநம்.
அயநம் இரண்டு பகாண்ைது ஒரு வருஷம். இது மானுைருதைய கால அளதவ இைில் மானுை மாைம்
ஒன்று பகாண்ைது. பிதுரர்களுக்கு இரவு பகல் கூடிய ஒருநாள். இைில் கிருஷ்ணபக்ஷம் பிதுரர்க்குப் பகலும்
சுக்கிலபக்ஷம் இரவுமாகும். இந்ை மானுை வருஷம் ஒன்று பகாண்ைது தைவர்களுக்கு ஒருநாள். அைில்
உத்ைராயணம் பகலும் ைக்ஷணாயனம் இரவும் ஆகும். இத்ைதகய ைினங்கள் முப்பது பகாண்ைது

தைவர்களுக்கு ஒருமாைம் (அத்ைதகய மாைங்கள் பன்னிரண்டு பகாண்ைது மாநுஷ வருஷங்கள் முந்நூற்று
அறுபது) தைவர்களுக்கு ஒரு வருஷம். அத்ைதகய தைவ வருஷம் நாலாயிரம் பகாண்ைது. முற்பட்ைைாகிய
கிருையுகம் அைற்குச் சந்ைி, சந்ைியம்சங்கள் ைனித்ைனி நானூறு தைவவருஷங்கள். தைவவருஷங்கள்
மூவாயிரம் பகாண்ைது. இரண்ைாவைாகிய ைிதரைாயுகம், இைற்குச் சந்ைி சந்ைியாம்சங்கள் ைனித்ைனி
முந்நூறு தைவ வருஷங்கள். தைவ வருஷங்கள் இரண்ைாயிரம் பகாண்ைது. மூன்ோவைாகிய துவாபரயுகம்.
அைற்குச் சந்ைி சந்ைியம்சங்கள் ைனித்ைனி நூறுதைவ வருஷங்கள். இந்ைவதகயாகச் சந்ைி சந்ைியம்சங்கள்

கூடிய நான்கு யுகங்களுக்கும் தைவ வருஷங்கள் பன்ன ீராயிரம், அத்ைதகய சதுர்யுகங்கள் எழுபத்பைான்பது
கழிந்ைால் ஒரு மந்வந்ைரம், சதுர்யுகங்கள் ஆயிரங்பகாண்ைது ஒரு கற்பம். ஒரு கற்பத்ைில் பைினான்கு
மந்வந்ைரங்கள் கைக்கின்ேன. இத்ைதகய கற்பங்கள் ஆயிரம் பைினாயிரங்களாக , இதுவதர அதநகம்
கழிந்ைன. அவற்தே விரித்துதரக்க முடியாமலும் கணக்கின்தமயாலும் ஒருவரும் அேிய மாட்ைார்கள்.
முனிவர்கதள! ஒரு கற்பமானது நான்முகப் பிரமனுக்கு ஒரு நாளின் பகல் அத்ைதகய பகல் ஆயிரம்
பகாண்ைது. பிரமனுக்கு ஒரு வருஷம். அத்ைதகய வருஷம் எண்ணாயிரம் கழிந்ைால் பிரமனுக்கு ஒரு
யுகம் பிரமயுகங்கள் ஆயிரம் கழிந்ைால் பிரமனுக்கு ஒரு சவனம். அத்ைதகய சவனம் ஒன்பைினாயிரம்
கழிந்ைால் பிரமதைவனுதைய ஆயுள் முடிவாகும். அத்ைதகய பிரமனுதைய ஒரு பகலில் பைினான்கு
இந்ைிரப்பட்ைங்கள் கழியும். பிரமனுதைய ஒரு மாைத்ைில் நானூற்று இருபது இந்ைிரபட்ைங்களும், ஓர்
ஆண்டில் ஐயாயிரத்து நாற்பது இந்ைிர பட்ைங்களும், ஆயுள் முழுதமக்கும் ஐந்து லட்சத்து நாற்பைினாயிரம்
இந்ை பட்ைங்களும் மாறுபடும். அத்ைதகய பிரமன் ஒருவன் இேந்ைால் விஷ்ணுவுக்கு ஒரு ைினமாகும்.
அத்ைதகய ைினங்பகாண்ை கால அளதவயாக நூறு ஆண்டுகள் கழிந்ைால் விஷ்ணுவும் மதேவார்.
அவ்வாறு விஷ்று மதேந்ைால் உருத்ைிரனுக்கு ஒருநாள். அத்ைதகய உருத்ைிரன் மதேந்ைால்
மதஹஸ்வரனுக்கு ஒருநாள் மதகஸ்வரன் இவ்வாறு காலங்கழித்ை பிேகு சைாசிவனுக்கு ஒருநாள்.
அத்ைதகய சைாசிவனும் சிவத்ைின் ஒரு பகலில் மதேவார். இத்ைதகய வதகயில் யாவருக்கும் கால
அளதவ பரதமஸ்வரனால் நிச்சயிக்கப்பட்டு, அவரது விருப்பத்ைின்படி நதைபபற்று வருகிேது.
பரமசிவத்துக்கு ஆயுள் வதரயதே கிதையாது. அவரது ஆயுளுக்கு அளதவயில்தல. அவர் ஒரு

காலத்ைிலும் மடிபவரல்லர். சிவபபருமானின் பகற்காலத்ைில் பதைப்பும் இரவுக்காலத்ைில் மகாப்பிரளயமும்
நிகழும். உலகத்ைிற்கு இைத்தைக் கருைிய சர்தவஸ்வரன் இந்ை வதகயாகக் காலத்தை நிர்மாணஞ்
பசய்ைிருக்கிோர். பிரதஜகளும் பிரஜாபைிகளும் மூர்த்ைிகளும் சுராசுரர்களும் இந்ைிரியங்களும் இந்ைிரிய
விஷயங்களும் மஹாபூைங்களும் ைன்மாத்ைிதரகளும் புத்ைியும் ைத்ைமது அைிஷ்ைான தைவர்களுைன்
பிரளயகாலத்ைில் சர்தவஸ்வரனிைம் லயமதைவான். சிவத்ைின் பகற்காலத்ைில் அவரது கட்ைதளயால்
ைமது வடிவுைன் விளங்குவார். விஸ்வாத்மாவும் காலஸ்வரூபமாகிய பரமசிவத்ைின் சக்ைியாைீனமாகச்
சகலமும் விளங்கும். அத்ைதகய பகவான் சங்கரருக்கு நமஸ்காரம் என்று வாயுதைவன் கூேலானான்.
7. சக்ைியாைி பிரளயாந்ைம்
முனிவர்கள், வாயுதைவதன தநாக்கி, சுவாமி! சர்தவஸ்வரன், எல்லாவுலகங்கதளயும் எப்படிப் பதைத்ைான்?
எப்படிப் பிரைிஷ்டித்ைான்? முைலில் பிேந்ைது யாது? எைனால் இந்ைப் பிரபஞ்சம் விரிந்ைது? எைனிைம்
இதவயாவும் லயம் அதையும்? என்று தகட்ைனர். வாயுதைவன் கூேலானான்.
சக்ைி விசிஷ்ைமான சர்தவஸ்வரனிைத்ைில் மாதய பிேந்ைது. அந்ை மாதயயால் அவ்வியக்ைம் பிேந்ைது.
மாயாசக்ைி விதசஷதம அவ்வியக்ைம். அந்ை மாயா சக்ைியால் சாந்ைியைீ ச பைமும் விக்ைியாபைத்ைால்,
பிரைிஷ்ைபைமும் பிரைிஷ்ைபைத்ைால் நீவ்ருத்ைி பைமும் பிேந்ைன. இந்ை வதகயாகச் சிருஷ்டி கதல
ஐந்துமாம், இதவமுதே ைவேிய இைத்ைில், முன்புகூேிய பதைப்புக்கள் யாவும் அடிதயாடு அழிந்து விடும்.
அவ்வியக்ைத்தை ஜகத்காரணம் என்றும் அதுதவ பதைப்தபச் பசய்கிேது என்றும் பசால்வார்களாயினும்

பரமாத்ம ஸ்வரூபத்ைால் அைிஷ்டிக்கப்பட்ை அவ்வியக்ைத்துக்கு ஜகத் காரணத்துவம் உண்டு. அன்ேி, ைனிதய
அவ்வியக்ைமானது அதசைனமாைலின் கர்த்ைாவாக மாட்ைாது. இந்ைச் சராசரப் பிரபஞ்சம் முழுவதும்
சர்வக்ஞத்துவமுதைய கர்த்ைாவால் பசய்யப்பைதவண்டுமாைலால் அேிவு சிேிதும் இல்லாை
அவ்வியக்ைமும் சாமானிய அேிதவயுதைய புருஷைத்துவமும் கர்த்ைாக்கள் என்று பசால்லக்கூைாது.
சமர்த்ைனும் சுைந்ைரனும் அநந்ைசக்ைி விசிஷ்ைனும் சர்வக்ஞனும் அநாைிநிைனும் மதகசுவரியம்

உதையவனும் ஆகிய மகாதைவதன ஜகத்கர்த்ைாவாவான். புருஷனுதைய பிரவிருத்ைியும் அவ்வியக்ைத்ைின்
மஹத்ைாைி ைத்துவ விகாரங்களும் சத்ைியவிரைனாகிய சாம்பவமூர்த்ைியின் ஆக்தஞயினாதலதய
நைக்கின்ேன. இந்ை அநாைியான விஷயங்கள் சத்புருஷர் களுதைய மனைில் எப்தபாதும் விளங்கும்.
அற்பர்கள் இதை அங்கீ கரிக்கமாட்ைார்கள். ைாங்கதள, கர்த்ைாக்கள் என்று கூறுவார்கள். பிரமதைவனுக்கு
நூறு ஆண்டுகள் கழிந்ைால் பரார்த்ைமாகும். பரார்த்ைம் இரண்டு ஒழிந்ைால் மகாப்பிரளயம் வரும்

அப்பபாழுது அவ்வியக்ைமானது எல்லாக் காரியங்கதளயும் ஒடுக்கிக் பகாள்ளும். புருஷன் பிரகிருைி
சம்பந்ை முதையவனாகத் ைிரிபு இல்லாமல் இருப்பான். பிரகிருைி புருஷர் குணசாயமுற்று, பரசிவத்ைில்
ஐக்கியமாவார்கள். புருஷனுக்கு தமல் சிவதன ஏகனாக இருப்பான். இவ்வாறு இரவாகிய மகாப்பிரளயம்
ஒழிந்ைபிேகு சிவபபருமான் ைம் மாதயயால் புருஷதனப் பிரகிருைியால் பபாருந்ைச் பசய்து, ஆகதவண்டிய
பரிணாமங்கதளயுங் பகாடுப்பான். இந்ை முதேயிதலதய அவ்வியக்ைத்ைில் எல்லாச் சுகங்களும்
உண்ைாகும். மந்ைிர அத்துவா பைார்த்துவா, வன்னாத்துவா, புலனாத்துவா, ைத்துவாத்துவா, காலத்துவா, என்ே
ஆறு அத்துவாக்களுக்குத் ைதலவனும் அநந்ை சக்ைிதயாடு கூடியவனும் ைன் சக்ைிகளில் ஒரு சக்ைியின்
எண்ணிேந்ை அம்சங்களில் ஓர் அம்சத்ைால் எல்லாப் பிரபஞ்சத்தையும் பதைத்ைளித்து அழிப்பவனாகிய
சைாசிவமூர்த்ைிக்கு நமஸ்காரம்.
8. அண்ை உற்பத்ைி
வாயுதைவன், சிவபபருமாதனத் துைித்து, முனிவர்கதள தநாக்கி, தமலும் கூேலானான்.
முனிவர்கதள! அவ்வியக்ைத்ைிலிருந்து, புத்ைி, அகங்காரம், மனம், இந்ைிரியங்கள், ைன் மாத்ைிதரகள், பூைாைிகள்
யாவுந் தைான்றும் அந்ைக் காலத்ைில் ஜகத்காரண பூைர்களாகிய பிரமன், விஷ்ணு, உருத்ைிரர் பிேந்ைார்கள்.
அம்மூவருக்கும் சிருஷ்டி ஸ்ைிைி சங்காரம் என்ே மூன்று பைாழில்களும் தககூடும்படி சிவபபருமான் ைம்
சக்ைியால் ைிருவருள் புரிந்து, அவர்களால் அந்ைந்ைச் பசயதல நிதேதவற்றுவான். அவதன யாவருக்கும்
கைவுள். அந்ைக் கைவுள் மூவரும் சமானர்கள். அவர்கள் ஒருவரிைத்பைாருவர் பிேந்தும் ஒருவதரபயாருவர்
பாலித்தும் ஒருவரால் ஒருவர் விருத்ைியதைந்தும் இந்ை வதகயாக மும்மூர்த்ைிகளாக விளங்குவார்கள்.
அவர்கள் எல்தலாருக்கும் கைவுளாகிய மதஹஸ்வரன் சர்வாத்மாவும் யாவற்றுக்கும் ஆைாரமானவனும்
சக்ைிக்கு உற்பத்ைிகாரணனும் மும்மூர்த்ைி களுக்கும் பிரகிருைி புருஷர்களுக்குக் காரணனும்
விதளயாட்ைாகச் சிருஷ்டி பசய்ை பிரபஞ்சத்ைிற்குப் பிரபுவும் யாவருக்கும் பரனும் நித்ைியனுமாவான்.
அவதன பரைத்துவப் பபாருள் பிரகிருைியிலிருந்து புத்ைி, கியாைி, மைி, என்ே பபயர்களுதைய மகத்ைத்துவம்
பிேந்ைது. மகத்ைத்துவத்ைால் மூவதகப்பட்ை அகங்காரங்கள் பிேந்ைன. இந்ை மூவதக அகங்காரங்களின் பூை
ைன்மாத்ைிதரகளும் இந்ைிரியங்களும் பிேந்ைன. சத்துவ குணத்துைன் கூடிய அகங்காரம் தவகாரிகம்
எனப்படும். தவகாரிகத்ைால் ஞாதனந்ைிரியங்கள் ஐந்தும் கர்தமந்ைிரங்கள் ஐந்தும் மனமும் பிேந்ைன.
சாத்துவக
ீ சம்பந்ைமான அகங்காரத்ைில் ஞாதனந்ைிரியங்கள் ஐந்துக்கும் கர்தமந்ைிரியங்கள் ஐந்துக்கும்
மனதுக்கும் ைிக்கு முைலிய அைிஷ்ைான தைவதைகள் பிேந்ைன. ைதமாகுண சம்பந்ைமான

அகங்காரத்ைிலிருந்து சப்ைம் பிேந்ைது. அந்ைக் காரணத்ைாதலதய ைதமாகுண அகங்காரத்துக்குப் பூைாைி
என்று பபயர். சப்ைத்ைிலிருந்து ஆகாயமும் ஆகாயத்ைிலிருந்து ஸ்பரிசமும், ஸ்பரிசத்ைிலிருந்து வாயுவும்,
வாயுவிலிருந்து உருவமும், உருவத்ைிலிருந்து தைஜஸும் தைஜஸிலிருந்து ரசமும், ரசத்ைிலிருந்து ஜலமும்,
ஜலத்ைிலிருந்து வாசதனயும் வாசதனயிலிருந்து பிருைிவியும், பிருைிவியிலிருந்து ஓஷைிகளும்,
பூைங்களிலிருந்து சராசரப் பிரபஞ்சங்களும் பிேந்ைன என்று பபரிதயார்கள் கூறுவார்கள்.
புருஷ ைத்துவத்துைன் பிரகிருைி பபாருந்ைவும், அைிலிருந்து உண்ைாகிய மகான் முைலாகப் பிருைிவி
ஈோகவுள்ள ைத்துவங்கள் இந்ைப் பிரமாண்ைத்தை உண்ைாக்கின. இந்ைப் பிரமாண்ைத்ைில் பசயல்களும்
சாைனங்களும் பசய்யும்படி, இவ்வண்ைத்ைிதலதய ஜனித்து ÷க்ஷத்ைிரக்ஞன் என்ே பபயர்பபற்ே பிரமன்
தைான்றுவான். அந்ைப் பிரமதன முற்பட்ை ஜீவன் என்றும் பூைங்களுக்பகல்லாம் ஆைிகர்த்ைர் என்றும்
வழங்கப்படுவான். அந்ைப் பிரமனுக்கு ஞான தவராக்கியங்கதள லட்சணமாகவுதையதும்
ைர்மஸ்வரூபமாகவுள்ள புத்ைியால், ைான் நிதனத்ை கர்மங்கள், அவ்வியக்ைத்ைில் உண்ைாவன.
முக்குணங்கதளயும் அங்கீ கரித்து உலகத்தைப் பதைத்து அழித்து அழிக்கும் இயற்தகயனாகிோன்.
பதைக்குங் காலத்ைில் நான்கு முகங்கதளயுதையவன். பாவனத்ைில் விஷ்ணு, சங்கரித்ைைால் உருத்ைிரன்
என விளங்குகிோன். இத்ைதகயைாக முக்குணங்கதளக் பகாண்டிருப்பைால் பிரமதனத் ைிரிகுணன் என்றும்

நால்வதக விபாகமுதையவனாதகயால் சதுர்வியூகன் என்றும் முற்பட்ைவனாதகயால் அஜன் என்றும்
பிரதஜகதளப் பாவிப்பைால் பிரஜாபைி என்றும் பபரிதயார்கள் வழங்குவார்கள். மதலகள் கைல்கள் யாவும்
அந்ைப் பிரமனுதைய கர்ப்பத்ைிதலதய விளங்கும். சூரிய, சந்ைிரர், நட்சத்ைிரங்கள், கிரகங்கள், வாயு, உைகம்,
தைஜஸ் முைலானவற்றுைன் கூடியது அண்ைம். அத்ைதகய அண்ைமானது பைினான்கு உலகங்கதளத்
ைன்னகத்தை பபாருந்ைியுள்ளது. அந்ை அண்ைத்ைிற்குப் பத்துபங்கு அைிகமாகத் தையவும், தையுவுக்குப் பத்துப்
பங்கு அைிகமாய் வாயுவும், வாயுவுக்கு அைிகமாக ஆகாயமும் சூழ்ந்ைிருக்கும். ஆகாயத்தை அகங்காரமும்
அகங்காரத்தை மஹத்ைத்துவமும் மகத் ைத்துவத்தை அவ்வியக்ைமும் சூழ்ந்ைிருக்கும். இத்ைதகய
அண்ைமானது ஏழு ஆவரணங்களால் மதேக்கப்பட்டிருக்கும். இத்ைதகயைாக ஒன்ேில் ஒன்று உைித்து,
அவ்வாறு உைித்ைவாதே ஒன்ேில் ஒன்று லயமதையும், குணங்கள் கால விதசஷத்ைாதலதய சமமும்
அசமும் ஆகின்ேன. சாம்மியம் உண்ைானபபாழுது லயமும், குணதவஷம்யம் உண்ைானதபாது சிருஷ்டியும்
உண்ைாகும். இந்ை அண்ைத்ைிற்கு ÷க்ஷத்ைிரம் என்று பபயர். இந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைிற்குப் பிரபுவாக இருக்கும்
பிரமன், ÷க்ஷத்ைிரக்ஞன் எனப்படுவான். இத்ைதகய அண்ைங்கள், அதநக ஆயிரங்தகாடி நானாைிதசகளிலும்
தநராகவும் குறுக்காகவும் நீ ரில் கிைப்பன. இந்ை அண்ைங்களில் நான்கு முகங்கதளயுதைய பிரமன்,
விஷ்ணு, ருத்ைிரன், ைத்ைமது காரியங்கதளச் சிவாக்தஞப்படிச் பசய்து வருவார்கள். அவ்வியக்ைத்ைிலிருந்து
தைான்ேிய இந்ை அண்ைத்ைிற்குப் பரமாக உள்ளவன் சிவபபருமான். அவதன லீலாமாத்ைிதரயாகப் பிரபஞ்ச
காரியத்தை நைத்துகிோன். அத்ைதகய பரதமஸ்வரதன நான் வணங்குகிதேன்.
9. ஸ்தவை வராஹ கற்பம்
முனிவர்கதள! கால நியமமுதைய நான்முகப் பிரமனுதைய ஆயுட்காலத்ைின் பூர்வபாகம் முைல் பரார்த்ைம்
என்றும் அைதனக் காலமுதைய உத்ைரபாைம் இரண்ைாம் பரார்த்ைம் எனவும் பசால்லப்படும். அந்ை இரண்டு
பரார்த்ைங்களின் இறுைியில் அவாந்ைிரப்பிரளயம் சம்பவிக்கும். அப்தபாது சகலப் பிராணிகளும் நாசமாகும்.
பிரமதைவனுதைய ஒவ்பவாரு ைினத்ைிலும் பைினான்கு மனுக்கள் மாறுகிோர்கள். அநாைியாகவும்
அநந்ைமாகவும் எண்ணற்ே கர்மங்களும் மன்வந்ைரங்களும் கழிந்துள்ளைால் அதவ இவ்வளவு பசன்ேன
என்று கூே இயலாது. அைிக சிரமத்துைன் இத்ைதன பசன்ேன என்று கூேினும் உங்களுக்குப்

பயன்பைாைாதகயால் அந்ை விஷயத்தைச் பசால்வைில் எனக்கும் உற்சாகமில்தல. கீ ழ்ப்தபான
கற்பங்களிபலல்லாம் முைலில் பதைப்பும் இறுைியில் சங்காரமும் இவ்வாதே நைக்கும். இப்தபாது நைக்கும்
கற்பம் சுதவை வராஹ கற்பம். இந்ைக் கற்பத்ைிலும் மனுக்கள் பைினால்வர் உண்டு. சுவாயம்பு மனு
முைலிய எழுவரும் சாவர்ணிகள் முைலிய எழுவருமாவர். இவர்களில் தவவஸ்தவைன் ஏழாவான் ஒரு
கற்பங்கழித்து மற்போரு கற்பம் வரும்தபாது அளவில்லாை மதழயுைன் பபருங்காற்று வசி
ீ மரங்களும்
பசடிகளும் அழியும். அக்கினி பகவான், மூவுலதகயும் எரிப்பான். சிலகாலம் பபருமதழ பபாழிந்து,
சமுத்ைிரங்கள் எல்லாம் ஒன்ோகச் தசர்ந்து பகாந்ைளிக்கும். ைிதசகள் பைரியாது முன்பு ஒருகாலத்ைில்
பிரளய பவள்ளம் பபருக்பகடுத்து, உலகம் முழுவதையும் அழித்ை தபாது, அந்ைச் சமயத்ைில் பிரமதைவன்
நாராயணனாகிச் சிவதயாக நித்ைிதர பசய்து பகாண்டு , அகண்ைமான ஜலமத்ைியில் துயின்ோன்.

ஜனதலாகத்ைில் வசிக்கும் சித்ைர்கள் யாவரும் பலவிைமாகத் தைாத்ைிரஞ்பசய்ய நாராயணன் தயாகத்துயில்
நீங்கி, ைிதசகதள தநாக்கி அதவ ஒன்றும் காணாதமயால் மிகவும் ஆச்சரியமதைந்து, மதலகள், மரங்கள்,
ஆறுகள் முைலியவற்றுைன் கூடியதும் விசாலமானதுமாகிய பூமி எங்தக பசன்ேது என்று ஆதலாசித்து,
ஒன்றும் அேியாைவனாய், ைன் ைந்தையாகிய முக்கண் சாம்பவமூர்த்ைிதய ஸ்மரதண பசய்து அவ்வுலகம்
நீரில் மூழ்கியது என்பதை உணர்ந்து அந்ைப் பிரளய நீ ரில் மூழ்கி, அந்ைப் பூமிதய அைன் நிதலயில்
நிறுத்ைதவண்டும் என்ே கருத்ைால் அைற்தகற்ே வராக உருவம் எடுக்க நிதனத்து எனக்குத் ைிவ்வியமான
பவண்பன்ேி உருவம் உண்ைாகதவண்டும், என்று தகாரினார். உைதன மதல தபான்ே தபருருவம் தமக
கர்ஜதன தபான்ே பைானியும், பயங்கரமான பார்தவயும் பருத்து உருண்ை துதைகளும் உயர்ந்ை

பிருஷ்ைமும் உருண்டு ைிரண்ை முழங்கால்களும், கூர்தமயான குளம்புகளும், பதுமராக மணி தபான்ே
பசம்தம வாய்ந்து, உருண்டு பகாண்டிருக்கும் விழிகளும், பூரிப்பான தைகமும் நீண் ை பசவிகளும்
பிரளயகால ருத்ைிரதகாஷம் தபால் ஒலிக்கும் உஸ்வாச நிசுவாசங்களும் பிைரிமயிரால் மதேக்கப்பட்ை
கன்னங்களும் மின்னல்கள் பிரகாசிக்கும் தமகம் தபான்ே பலநிேம் பிரகாசிக்கும் வராக ரூபத்தை அதைந்து
பூமிதயக் பகாண்டு வரதவண்டும் என்று ரஸாைலத்தை அதைந்ைார். அப்தபாது, தஜாைிலிங்கரூபம் எடுத்ை
சிவபபருமானுதைய ைிருவடியின் எல்தலதயக் காணும்படி வராக வடிவம் எடுத்துச்பசன்ேது

தபாலிருந்ைது. அவ்வாறு எடுத்து வரும்தபாது ஜனதலாகத்ைிலுள்ளவர்கள், அந்ை விஷ்ணுதவக் கண்டு,
மிகவும் மகிழ்ச்சியுைன் ஆைல் பாைல்கள் புரிந்து மலர்மாரி பபாழிந்ைார்கள். அைனால் வராகமூர்த்ைி
மின்மினுப் பூச்சிகளுைன் விளங்கும் மதலதயப்தபால விளங்கினார். இந்ை வதகயாகப் பூமிதயக்
பகாண்டுவந்து, சமானமாக நிதலநிறுத்ைித் ைமது பதழய உருவாகிய பிரம ரூபத்தையதைந்து
பதழயபடிதய மதலகதள இருத்ைி, அதசய பவாட்ைாமற்பசய்து, அைன்மீ து நான்கு உலகங்கதளயும்

அமர்த்ைினார். அைற்குப் பிேகு பிரமதைவன் சிவாக்தஞயால் உலகப்பதைப்தபச் பசய்யக் கருைினான்.
10. பலவதகப் பதைப்புகள்
முனிவர்கதள! இவ்வாறு பிரமதைவன் சிருஷ்டி பசய்யக் கருைியிருக்கும் தபாது, ைமம், தமாசம்,
மஹாதமாசம், ைாமிசிரம், அந்ைைாமிசரம் என்னும் ஐந்துவதகயாக அவித்தையானது பிரமனிைம்
தைான்ேியது. அவ்தவந்ைிலிருந்தும் ஐவதகப்பதைப்புகள் பிரகாசமற்ேதவயாகவும் குைத்ைில்
இட்ைவிதைகள் அந்ைக் குைத்ைால் மதேக்கப்படுவதுதபால, ைமத்ைினால் மதேக்கப்பட்டிருந்ைன.
அப்பதைப்புகள் இந்ைிரியங்களால் நிகரகிக்கத்ைக்கதவ இதவ என்பதவ உணராமலிருந்ைன. முைலில்

பதைக்கப்பட்ை மதலகளும் விருட்சங்களும் சஞ்சரிக்கமாட்ைாமல் இருப்பதைக் கண்டு மகிழ்ச்சியிழந்து
இவற்ோல் உலகம் விருத்ைியாகாது என்று கருைி விலங்குகதளப் பதைத்ைார். அதவ உள்ளத்ைில் மட்டும்
யாவற்தேயும் உணரும் சக்ைியுதையவனாக இருந்தும் பகிர்ப் பிரகாசமில்லாமலிருந்ைைால் இரண்ைாவது
பதைப்பாகிய விலங்குகளாலும் மகிழ்ச்சியதையாமல், ஊர்த்துவ தலாகத்ைில் தைவர்கதள பதைத்ைான்.
அவர்கள் எப்தபாதும் சுகத்தை அனுபவித்து உள்ளும் புேமும் ஞானவிசிஷ்ைர்களாக இருந்ைைால் அவர்கள்
தைவர்கள் என்று வழங்கப்பட்ைனர். அைற்கு பிேகு அதைா தலாகத்ைில் மானுைதரச் சிருஷ்டித்ைான்,
அவர்கள் துக்கமும், பிரகாசமும் ைதமாகுண ரதஜாகுணமும் உதையவர்களானார்கள். அைற்குப் பிேகு தபய்
பூைம் முைலியன ஜனித்ைன. இவ்வதகயில் பிரபஞ்சம் தைான்ேியது. தவபோரு பதைப்தபயுஞ்
பசால்லுகிதேன், தகளுங்கள்.
முனிவர்கதள! முைலில் பிரமதைவரிைமிருந்து மகத்ைத்துவமும் பிேந்ைது. அைற்குப் பிேகு ைன்
மாத்ைிதரகளும் பூைங்களும் தைான்ேின. அைற்குப் பின் விகாரங்கதள உண்டு பசய்யும் இந்ைிரியங்கள்
பிேந்ைன. அதவ பிரகிருைி சம்பந்ைமாகப் பிேந்ைன. அைற்குப் பிேகு மதலகளும் மரங்களுமாகிய ைாவர
சிருஷ்டியும் தைான்ேின. அைன்பின், ஊர்த்துவ தலாகத்ைிலுள்ள மானுைசிருஷ்டியும் அைன் பிேகு குமார
சிருஷ்டியும் பசய்யப்பட்ைன. முைலில் பசான்ன மூன்று பிரகிருைியில் பிேந்ைது ஜைஸ்வரூபமாைலின்
பிராகிருை சிருஷ்டி எனப் பபயர் பபற்ேன. இனி குமார சிருஷ்டிதயச் பசால்லுகிதேன்.
பிரமதைவன் ைன் மனத்ைால், ஸநந்ைனன், ஸநகன், ஸநாைனன், ஸனத்குமாரன், ரிபு இவர்கதளயும்
சிருஷ்டித்து, நீங்கள் உலக சிருஷ்டிதயச் பசய்யுங்கள் என்று கூேியனுப்பினார். அவர்கள் சிருஷ்டி பசய்ய
விரும்பாமல், சிவபபருமானுதைய ைிருவடிகதளத் ைங்கள் இையைாமதரகளில் இருத்ைி ஐம்புலன்கதள
அைக்கி அகண்ைமான பபரிய ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அதைக்கண்ை பிரமதைவன்,
மனஞ்சகியாமல், பபருந்ைவஞ்பசய்து அந்ைத் ைவத்ைால் ஒரு பயதனயுமதையாமல் மனம் வருந்ைித் ைன்
ைாமதர மலர் தபான்ே கண்களினின்று புதகதைான்ேி நீர்த்துளிகதளச் பசாரிய, அந்ை நீர்த்துளிகளிலிருந்து
பூைங்கள் தபசாசங்கள் முைலியதவ தைான்ேின. அவற்தேக் கண்டு பபரிதும் வருந்ைிய பிரமதைவன்,
துக்கத்ைால் மூர்ச்சித்து உயிர் மாய்ந்ைனன். அப்தபாது சிவபபருமான், அந்ைப் பிரமனுதைய முகத்ைில்
பைிபனாரு ருத்ைிரர்கதளப் பதைத்து, நீங்கள் பதைப்புத் பைாழிதலச் பசய்யுங்கள் என்ேருள, அவர்கள்
மழுப்பதை முைலியவற்தே ஏந்ைியவர்களாய் பதைப்புத் பைாழில் மிகக்கடினமானது என்று இதயயாமல் ,
துக்கித்து ஓடினார்கள். அக்காரணத்ைால் அவர்கள் உருத்ைிரர்கள் என்று வழங்கப்பட்ைார்கள். அைற்குப் பிேகு
சிவபபருமான் அங்கு இேந்து கிைந்ை பிரமதனக் காத்து உயிர்த்பைழுக என்று கூே பிரமதைவன்

தூக்கத்ைிலிருந்து விழித்ைது தபால எழுந்து, சிவபபருமாதனக்கண்டு மகிழ்ந்ைான். சிவபபருமான் ைம்
ைிருக்கரத்ைால் அவதனத் ைைவி நீ முன்பு தபாலச் சிருஷ்டி காரியத்தைச் பசய்வாயாக! என்று கூேி,
மலதராதன! இவர்கள் என் பதைப்பு தககூடுமாறு உன்னிைத்ைிலிருந்து என்னால் பதைக்கப்பட்ைவர்கள்
என்று கூேினார். அத்ைதகய வரத்தை ஏற்ே பிரமதைவன், மனம் மகிழ்ந்து.

ஏவம் பகவைாப்தராக்தைா ப்ரஹ்மாப்ரீை மநாஹ்யபூத்
நாமாஷ்ைதகந விஸ்வாத்மா துஷ்ைாவ பரதமஸ்வரம்;
ப்ரஹதமாவாச! நமஸ்தை பகவந்ருத்ர பாஸ்கராமிை தைஜதஸ
நதமா பவாய தைவாய ரஸாயாம்பு மயாத்மதந!
ஸர்வாயக்ஷிைி ரூபாய ஸைாசுரபிதண நம:

ஈஸாய வாயதவ துப்யம் நம: ஸ்பர் ஸமயாத்மதந!
பஸூநாம்பைதய தசவ பாவகாயாமிை தைஜதஸ
பீமாயவ்தயாமரூபாய ஸப்ை மாத்ராயதை நம:
உக்ராதயாக்ர ஸ்வரூபாய யஜமாநாத்மதந நம:
மஹாதைவாய தஸாமாய நதமாஸ்த் வம்ருைமூர்ைதய!
ஏவம் ஸ்துத்வா மஹாதைவம் ப்ரஹ்மாதலாக பிைரமஹ;
ப்ரார்த்யாமாஸ விஸ்தவஸம் கிராப்ணிைி பூர்வயா
என்று இவ்வாறு மகாதைவதன; உலகப் பிைாமகனான பிரமதைவன் துைி பசய்து கம்பீரமான
வார்த்தைகளால் பிரார்த்ைதன பசய்து, வரம் பபற்றுத்ைன் பதைப்புத் பைாழிதலப் பண்டு தபாலச் பசய்யத்
துவங்கினான். ைர்மம், சங்கற்பம், மரீசி, பிருகு, அங்கீ ரஸன் புலஸ்ைியன், புலகன், கிருது, ைக்ஷன், அத்ைிரி
வசிஷ்ைன் இவர்கதள மானசீகமாகப் பதைத்ைான். இவர்கள் தவை மார்க்கத்தை பின்பற்ேி யாக
காரியங்கதளச் பசய்து பகாண்டு புராணாைிகளால் துைி பசய்யப்பட்ைார்கள். பிரமதைவன்
உருத்ைிரர்களுதைய உைவியால், ைன் முகத்ைிலிருந்து தைவர்கதளயும் கக்ஷத்ைிலிருந்து பிதுரர்கதளயும்
பின் பக்கத்ைிலிருந்து அசுரர்கதளயும் குேியிலிருந்து மானுைதரயும் குைத்ைிலிருந்து இராக்ஷசர்கதளயும்
ைதமாரஜப் பிரியர்களான நிசரசரர்கதளயும் சர்ப்பங்கதளயும் யக்ஷர்கதளயும் பூைங்கதளயும்
கந்ைர்வர்கதளயும் பதைத்ைான். பார்ச்சுவத்ைிலிருந்து பேதவகதளயும் மார்பிலிருந்து பசம்மேியாட்தையும்
முகத்ைிலிருந்து பவள்ளாட்தையும் பார்சுவங்களிலிருந்து உரங்கதளயும் பாைங்களிலிருந்து குைிதர , யாதன
சரபம் கவயமா, ஒட்ைகம், மான் முைலிய மிருகங்கதளயும், விலாப்புேத்ைிலிருந்து பசுக்கதளயும்
தராமங்களிலிருந்து ஓஷைிகதளயும் மரங்கதளயும் பசடிகதளயும் பதைத்ைான்.
இவ்வாறு பிரமதைவனுதைய அவயவங்களிலிருந்து அதநகவிைமான பூைகணங்கள் , யக்ஷர்கள், தபசாசங்கள்,
அப்சரசுகள், நரர்கள், கின்னரர்கள், ராக்ஷசர்கள், பசு, பட்சி முைலிய யாவும் கூடிய சராசரப் பிரபஞ்சம்
ஒன்ேன்பின் ஒன்ோக நித்ைியமாக இருக்கத் தைான்ேின. இவற்ேின் கர்மங்கள் முைலிய சிருஷ்டி பசய்ை
காலத்ைிதலதய நியமிக்கப்பட்ைன. அதவ கற்பங்கள் தைாறும் தைான்ேி நிற்கும். அதவ ஹிம்தஸகள்,
மிருதுக்குரூரங்கள் ைர்மா ைர்மங்கள், சத்ைியா சத்ைியங்கள் ஆகும். ஜீவர்கள் ைம் கர்மாநுபவங்களால்
அவற்தே அநுபவித்துக் பகாண்டிருக்கிோர்கள். மஹா பூைங்களிலும் இந்ைிரியங்களிலும்

இந்ைிரியார்த்ைங்களிலும் சாரூப்பியாைி தபைமுதைய முக்ைிகளிலும் பூைங்களுக்கு தபாகார்த்ைமான
பிரவர்த்ைதனயும் அதநக வதகயாகப் பிரமதைவதன ஏற்படுத்ைியுள்ளான். பூைங்களுக்கு எல்லாம் நாம
ரூபங்களும் பிராகிருைமான பூைங்களுக்கு வியாப்ைமும், முைலில் தவைசப்ைங்களால் கிரகிக்கச் பசய்ைான்.
தவைத்ைில் கூேிய ஞானச்சிேப்புகதள பிரளயாந்ைத்ைில் பிேந்ை ஜீவர்களுக்குப் பிரமதைவன்
பகாடுத்ைனதனயன்ேி ைன் இச்தசப்படிச் பசய்ைவனல்லன். சிருஷ்டி யந்ைரத்ைிலிருந்ை அதநகமான ருது
லிங்கங்கதள அவ்வப்பூைங்களுக்கு யுகங்களில் பிரவிர்த்ைிக்கச் பசய்கிோன். இதுதவ பிரமதைவனுதைய
அங்கத்ைால் உண்ைான உலகப்பதைப்பு மஹைாைி விதசஷரந்ைமாக விளங்குவன , பிருகிருைியாலுண்ைான
சிருஷ்டி அவ்வியக்ைம் என்னும் பீஜத்ைால் பிேந்ைதும். சர்தவசனாகிய சாம்பமூர்த்ைியின் அநுக்கிரகத்தைதய
விருத்ைிக்கு காரணமாகப் பபற்ேதும், புத்ைி என்னும் கிதளகதளயுதையதும் இந்ைிரியாந்ைப்ரங்களாகிய
தபாதரகதளயுதையதும் மகாபூைப் பிரமாணமுதையதும் அமலமான குணங்கதளத்

ைளிர்களாகவுதையதும், ைர்மா ைர்மங்கபளன்னும் மலர்கதளயுதையதும் சுகதுக்கங்கள் என்ே
பழங்கதளயுதையதும் எல்லாப் பூைங்களுக்கும் ரக்ஷகமுதையதுமாகிய அநாைியாகவுள்ள விருக்ஷம்
தபான்ே பிரமதைவன், முன்பு கூேிய பிரமவனத்ைில் பபாருந்ைிச் சிருஷ்டிக்கு காரண பூைமாக விளங்குவான்.
அந்ைப் பிரமதைவனுக்கு ஆகாயதம சிரம்; சந்ைிர சூரியர்கதள விழிகள், ைிதசகதள பசவிகள், பூமிதய பாைம்,
வாயுதவ முகம், இவ்வாறு விராட் ஸ்வரூபமாக விளங்கும். அத்ைதகய பிரமதைவனுதைய முகத்ைிலிருந்து

பிராமணரும் தைாளிலிருந்து க்ஷத்ைிரியரும், பைாதையிலிருந்து தவசியரும் பாைத்ைிலிருந்து சூத்ைிரரும்
பிேந்ைார்கள். இந்ை வதகயாகச் சராசரப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரமதைவனாதலதய பதைக்கப்பட்ைன
என்று வாயுதைவன் கூேினான்.
11. பிரம்ம, விஷ்ணு உற்பத்ைி
முனிவர்கள், வாயுதைவதன வணங்கி, தைவா! ைாங்கள் கூேிய பதைப்புக்கிரமம், ஈஸ்வர அநுக்கிரகத்ைால்
உண்ைானைாக இருக்க, அந்ைப் பதைப்தபச் பசய்பவன் நான்முகப் பிரமன் பசய்வைாகச் பசால்லப்படுகிேதை!
இது எங்களுக்குச் சந்தைகமாக இருப்பைால் இதை விளக்க தவண்டும்! தமலும் ைாங்கள் இது வதரயில்
பசால்லி வந்ைைில் பிரமதனச் சிவனுதைய புத்ைிரனாகச் பசான்ன ீர்கள். பிரமனும் விஷ்ணுவும் ஒருவரிைம்
ஒருவர் பிேந்ைைாகக் தகட்டிருக்கிதோம். எல்லாப் பூைங்களுக்கும் ஏதுபுைர்களான பிரம்ம விஷ்ணுக்களுக்குப்
பிேப்பு என்பது எப்படி உண்ைாயிற்று? வாயுபகவாதனா! ைாங்கள் பிரமதைவரின் மாணவர். உமக்குத்
பைரியாை விஷயங்கள் இல்தல. ஆதகயால் இந்ை விஷயத்தைத் பைளிவுபடுத்ை தவண்டும் என்ோர்கள்.
அைற்கு வாயுதைவன், முனிவர்கதள! நீங்கள் தகட்ை விஷயம் அருதமயானது. இந்ை விஷயத்தைப் பற்ேி

ஒரு சமயம் நான் பிரமதைவரிைம் தகட்ை தபாது, அவர் எனக்குக் கூேியதைச் பசால்லுகிதேன். தகளுங்கள்!
என்று கூேலானான்.
மதகஸ்வரனிைத்ைில் ருத்ைிரன் விஷ்ணு பிரமர்கள் முதேதய பிேந்ைார்கள். இந்ை மூவரும்
சர்தவஸ்வரனாகிய பரதமஸ்வரதன தநாக்கிப் பபருந்ைவஞ்பசய்து, மகிமாைிசயங்கதள அதைந்ைார்கள்.
அவர்களில் உருத்ைிரன், பூர்வத்ைில் பிரம்ம விஷ்ணு இருவதரயும் பதைத்ைான். மற்போரு கற்பத்ைில்
பிரமதைவன் விஷ்ணுதவயும் ருத்ைிரதனயும் பதைத்ைான். இப்படியாக ஒருவர் மற்போருவதரப்
பதைத்தும், ஒருவதரபயாருவர் பவல்லக் கருைியும் பவன்றும், கற்பங்களில் நைத்ைிய விதசஷங்கதளக்
கண்ை முனிவர்கள் அவர்களுதைய பிரபாவங்கதளச் பசால்லிக் பகாள்ளுவதுமுண்டு. முன்பு நைந்ை
ைற்புருஷ கற்பத்ைில் ஆயிரம் தைவ வருஷங்கள் வதரயில் நாராயணன் தமக வடிவங்பகாண்டு, சகல

தலாக நாயகனாகிய சாம்பவமூர்த்ைிதயச் சுமந்ைான். அந்ைக் காரணத்ைால், அது தமகவாகன கற்பம் என்று
வழங்கலாயிற்று. சிவபபருமான். விஷ்ணுதவப் பாராட்டி சிேந்ை வரங்கதளக் பகாடுத்து, அந்ை
விஷ்ணுவால் உலகங்கதளப் பதைக்கச் பசய்யும்தபாது, பிரமதைவன் கண்டு அசூதய பகாண்டு
விஷ்ணுதவ! உனக்கு இத்ைதகய பிரபுத்துவம் வந்ை காரணம் என்ன? நானும் அந்ைச் சர்தவசதனக்
குேித்துத் ைவஞ்பசய்து உன்தனதய பதைப்தபன் என்று கூேி அருந்ைவஞ் பசய்து சிவபபருமாதனத்
ைரிசித்து, பகவாதன, விஸ்தவஸ்வரா! மதஹஸ்வரா! ைங்களது வலது புேத்ைில் நானும் இைது புேத்ைில்
விஷ்ணுவுமாகப் பிேந்தைாம். எனக்குச் சமானமாக அந்ை விஷ்ணுவும் சிருஷ்டிதயச் பசய்கிோன்.
ைங்களுதைய வரத்ைின் சிேப்பால் என்தன அவமைிக்கிோன். என் பக்ைிதயவிை விதசஷபக்ைி ைங்களிைம்
உண்தைா? நாங்கள் சமானமானவர்களாக இருக்க அவனுக்கு மட்டும் ஏன் தமம்பட்ை அைிகாரங்கதளக்

பகாடுத்ைீர்கள்? எனக்கும் அத்ைதகய சிேப்தப அளிக்க தவண்டும் என்று விண்ணப்பஞ் பசய்ைான். பகல்
என்னும் சூரியனின் கண்கதளப் பேித்ை சங்கரன். ையாமூர்த்ைியாய்ப் புன்னதகயுைன் அந்ைப் பிரமனுக்கும்
சிேந்ை சக்ைிதயக் பகாடுத்ைார். உைதன, பிரமன் கம்பீரமாக நைந்து, ைிருப்பாற் கைதல அதைந்து
சூரியகாந்ைிப் பிரகாசத்துைன், பபான்னாலும் இரத்ைினங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பபற்ே ைிவ்விய விமானத்ைில்
ஆைிதசஷ சயனத்ைில் தயாக நித்ைிதர பசய்து பகாண்டிருக்கிே பசந்ைாமதரக் கண்ணும் நான்கு
தைாள்களும் கம்பீரமான சரீரமும், நவரத்ைின சகிைமான ஆபரணமும் சங்கு சக்கர ைாரணமும் சந்ைிர ,
பிம்பம் தபான்ே முகமும் ஸ்ரீ வற்சம் பபாருந்ைிய மார்பும் புன்னதகயும், பூதைவியின் பமல்லிய கரங்களின்
ஸ்பரிசத்ைால் தசவிக்கும் பாைங்களுமுதையவனாய் விளங்கும். ஸ்ரீ விஷ்ணு மூர்த்ைிதயக் கண்டு,
விஷ்ணுதவ! நீ பூர்வம் என்தன விழுங்கிப் பதைத்ைது தபாலதவ , இப்தபாது நானும் உன்தன விழுங்கிப்
பதைப்தபன் என்று கூேினான். உைதன விஷ்ணு எழுந்து புன்னதக பசய்ய, பிரமன் அவ் விஷ்ணுதவ
விழுங்கி, மீ ண்டும் ைன் புருவங்களிதைதய தைாற்றுவித்ைார். அந்ைச் சமயத்ைில் அவ்விருவருதைய
வன்தமதயயும் காணக்கருைிய கைவுள் நாயகன், அருந்ைவத்ைால் அேியக் கூடிய ைிருதமனி பவளிப்பட்டு
நிற்க; பிரம விஷ்ணுக்கள் இருவரும் பபரு மகிழ்ச்சியுைன் சாஷ்ைாங்கமாக அவதரப் பணிந்து துைி
பசய்ைனர். அவர்களுக்கு அருள் புரிந்து கைவுள் நாயகர் மதேந்ைார்.

12. உருத்ைிரர் உற்பத்ைி
முனிவர்கதள! பிரைிகற்பங்களிலும் பிரமனின் பதைப்பு நிதேதவறும்படி சிவபபருமான் அநுக்கிரகிக்க
உருத்ைிரன் தைான்றுவான். அந்ை வரலாற்தேச் பசால்லுகிதேன். அண்ைங்களில் விளங்கும் பிரமன்,
கற்பங்கள் தைாறும் பிரதஜகதளப் பதைத்து அவர்கள் விருத்ைியதையாதமயால், ைன் பதைப்பு
பரவாதமக்காக மனம் வருந்ை, அந்ைத் துக்கத்தை விலக்கவும் பிரதஜகள் விருத்ைியதையவும்

அவ்வக்கற்பங்களில், காலஸ்வரூபனும் பரமசிவனால் கட்ைதள பசய்யப்பட்ைவனும் நீலதலாஹிைனும்
உருத்ைிர கணாைிபைியுனுமாகிய உருத்ைிர பகவான் பிரமனிைம் தைான்ே அந்ைப்பிரமதன அநுக்கிரக்கிோன்.
அந்ை ருத்ைிரதன, ஷட்குண ஐசுவரியவானும் எல்லாப் பூைங்கதளயும் கற்பாந்ைரத்ைில் சங்கரிப்பவனும்
தைதஜாமயஸ்வரூபனும், பரதமஸ்வரனால் பிதரரிக்கப்பட்ைவனும், பரதமஸ்வர சம்பந்ைமான சக்ைியுைன்
கூடியிருப்பவனும், சிவ சின்னங்களுதையவனும் சிவநாமம் ைரித்ைவனும் சிவரூபதம உதையவனும்,
எல்லாத் பைாழில்களிலும் சமர்த்ைனும் சிவ சமானமானவனும் சிவாக்தஞதயப் பரிபாலிப்பவனும் ஆயிரஞ்
சூரியர்கள் ஒதரகாலத்ைில் பிரகாசித்ைாற் தபான்ே ைிருதமனியுதையவனும், சர்ப்பங்கதளதய ஹாரதகயூர
குண்ைல கங்கண் கடிசூத்ைிரங்களாகவுதையவனும் முன்தன காலம் பசய்ை பிரம விஷ்ணுக்களுதைய

தகாைானுதகாடி சிரங்கதள மாதலயாக அணிந்ை தைாள்கதளயும் மார்தபயும் உதையவனும் கங்தகயின்
அதலகளால் நதனக்கப்பட்ை ஜதைதயயுதையவனும், தகதலதயப் தபான்ே பபரிய பவள்ளி
இைபவாகனமுதையவனும் தமக தகாஷம் தபான்ே கண்ைத்வனிதயயுதையவனும் பிரளய
காலாக்கினிதயப் தபான்ே காந்ைிதயயுதையவனும் தகாரரூபைாரியுமாக பிரத்ைியட்சமாகத் ைரிசனம் ைந்து ,
பிரமனுக்கு ஞானத்தை யளித்து, பதைப்பைற்குச் சகாயஞ் பசய்கிோன். இத்ைதகய உருத்ைிர
அனுக்கிரகத்ைால், பிரைி கற்பங்களிலும் பிரமதைவன் பிரவாக ரூபமும் நித்ைியமுமாகிய பதைப்தபச்
பசய்கிோன். ஒரு கற்பத்ைில், நீலதலாஹிைனாகிய இந்ை ருத்ைிரன் பதைக்க தவண்டும் என்ே
விருப்பமுதைய பிரமனால் பிரார்த்ைிக்கப்பட்ைவனாய், ஜதைதயயுதையவர்களும் பயமற்ேவர்களும்
நீலகண்ைர்களும் முக்கண்ணர்களும், ஜராமரணம் அற்ேவர்களும், சூலபாணிகளும் ைனக்கு
ஒப்பானவர்களுமாக எண்ணற்ே உருத்ைிரர்கதள பிரமன் கண்டு சர்தவஸனாகிய உருத்ைிர பகவாதன! நான்
இத்ைதகய பிரதஜகதளக் கண்ைதையில்தல. இேக்கத் ைக்கவர்களாகவும் சிலதரப் பதைக்க தவண்டும்!

என்று பிரமன் பிரார்த்ைிக்க பரதமஸ்வரன் சிரித்து, பிேப்பு இேப்புள்ள பிரதஜகதளப் பதைக்க மாட்தைன்.
அத்ைதகயவர்கதள நீத ய பதைக்கக் கைவாய். என்னாற் பதைக்கப்பட்ைவர்கள், உன் பதைப்புக்கு துதண
நிற்பவர்களாய் எப்தபாதும் என்னுைன் சஞ்சரித்துக் பகாண்டிருப்பார்கள்! என்று கூேினார்.
உருத்ைிரகணங்களுைன் கூடிப் பிரமன் சிருஷ்டித் பைாழிதல நிதேதவற்ேிக் பகாண்டிருந்ைான். அது
முைற்பகாண்டு சர்தவசன் மரணயுக்ைமான பதைப்தபச் பசய்யாது இருக்கிோன்.
13. பிரமன் உருத்ைிரதனத் துைித்ைது
பிரமதைவன் பசய்ை பதைப்புக்கள் எல்லாம் விருத்ைியதையாமல் மனத்ைிருப்ைியுமில்லாமல், துக்கம்
மிகுந்து, இனி பபண் கூைலால் உண்ைாகும் பதைப்தபச் பசய்யதவண்டும் என்று கருைியவனாய்
சர்தவசனால் பபண்கள் பதைக்கப்பைாைைால், ைாதன சுைந்ைிரமாக பபண்கதள சிருஷ்டிச் பசய்யும்
வலிதமயற்ேவனாய் இவ்வதகயில் ைான் சிருஷ்டி பசய்ய தவண்டும் என்று ைீர்மானித்து, சர்தவசனுதைய
ைிருவருதளயதைய தவண்டும் என்று விரும்பி, முைற்பட்ைதும் பரமானதும் அநந்ைமானதும் உலகங்களிற்
காக்கத்ைக்கதும் மதனாகரமானதும் சூஷ்மத்துக்கும் சூஷ்மமானதும் தூய்தமயானதும் மனைாலதையத்
ைக்கதும் நிர்குண நிஷ்பிரபஞ்ச நிஷ்கள நிரந்ைர நித்ைியமானதும், ஈஸ்வரதன எப்தபாதும் விட்டுப்
பிரியாைதுமாகிய சக்ைி என்னும் உமாதைவிதயப் பாகமாகவுதைய சிவபபருமாதன இைய ைாமதரயில்
இருத்ைி, உக்கிரமான ைவத்தைச் பசய்ைான். அப்தபாது சர்தவசன் அந்ைத் ைவத்ைிற்கு மிகவும் மகிழ்ந்து

ைன்னுதைய ஓர் அம்சத்ைால் அர்த்ைநாரீஸ்வர மூர்த்ைியாகப் பிரத்யட்சமானார். அவ்வாறு காட்சியளித்ை
பராத்பரனும் ஜகத்துக்குக் காரணனும் அவ்வியக்ை ஸ்வரூபனும் அத்விைீயனும் பாவிகளாற்
காணப்பைாைவனும் உலகங்கதள பயல்லாம் உண்டு பண்ணுபவனும் சர்வதலாக மாைாதவத் ைன் பங்கில்
உதையவனும் சர்வ வியாபியுமாகிய பகவாதனப் பிரமதைவன் சாஷ்ைாங்கமாக வணங்கி வழிபட்டு பக்ைி
சிரத்தைகளுைன், மதுரமான வியாகரணலக்ஷண சப்ைத்துைன் கூடிய ஸ்தைாத்ைிரங்களால்,
மஹாதைவதனயும் மஹாதைவிதயயும் ஸ்தைாத்ைிரஞ் பசய்யலானான்.

ஜயதைவ மஹாதைவ, ஜதயஸ்வர மதஹஸ்வர,
ஜயஸர்வ குணஸ்தரஷ்ை ஜய ஸர்வஸூகாைிப
ஜயப்ரக்ருைி கல்யாணி, ஜயப்பிரக்ருைி நாயிதக
ஜயப்ரக்ருைி துராங்கி, ஜயப்ரக்ருைி ஸுந்ைரி
ஜயாதமாக மஹாமாயா ஜயாதமாக மதநாரை
ஜயாதமாக மஹாலீல ஜயாதமாக மஹாபல

ஜயவிஸ் வஜகந் மாைர்ஜய விஸ்வ ஜகந்மயி
ஜயவிஸ்வ ஜகத்ைாத்ரி, ஜயவிஸ்வ ஜகத்ஸகி
ஜயஸாஸ்வைிதக ஸ்வர்ய ஜய ஸாஸ்வைிகாலய
ஜயஸாஸ் வைிகாகார ஜயஸாஸ்காநீக
ஜயாத்மத்ரய நிர்மாத்ரி ஜயாத் மத்ரய பாலினி
ஜயாத் மத்ரய ஸம்ஹர்த்ரி ஜயாத் மத்ரய நாயிதக!
ஜயாவதலாகநாயத்ை ஜகத்காரண பிரும்ஹண
ஜயாதபரக்ஷ கைா÷க்ஷõத்ை ஹுைபுக் புக்ைபமௌக்ைிக

ஜயதைவாத்ய விஜ்தனய ஸ்வாத்ம ஸுக்ஷ்மத்ரூ தஸாஜ்வதல
ஜயஸ்தூலாத்ம ஸக்த்யம்ஸீ வ்யாய்ைவிஸ்வ சராசதர!
ஜனநானரக விந்யஸ்ை விஸ்வைத்வ ஸமுச்சய
ஜயஸுரஸிதராநிஷ்ை ஸ்தரஷ்ைாநுக கைம்பக
ஜதயாபார்ஜிை ஸம்ரக்ஷõ ஸர் விைரந படீயஸி
ஜ்தயாந் மூலிைஸம்ஸார விஷவ்ரு÷க்ஷõம் குதராத்கதல
ஜயப்ராதைஸ்தகஸ்வர்ய வர்ய
ீ
பஸளர்ய.
இந்ை ஸ்தைாத்ைிரங்கள் பிரமதைவனால் பரமசிவதனயும் பார்வைிதைவிதயயும் தநாக்கித் துைிக்கப்பட்ைன.
இைதனப் பக்ைி சிரத்தைகளுைன் துைிப்பவர்கள் இஷ்ைகாமியங்கதளயும் தமாக்ஷத்தையும் அதைவார்கள்.
சர்வதலாக நாயகனுதைய ைிருவருளால், சர்வா பீஷ்ைங்கதளயும் பபற்றுப் புண்ணிய உலகில்
வாழ்வார்கள்.
14. பபண்கள் பதைப்பு
முனிவர்கதள! இவ்வாறு துைிபசய்ை பிரமதைவதனக் கண்டு மகிழ்ந்ை அர்த்ை நாரீசனாகிய பகவான் தமகம்
தபான்ே பைானியும் மதுரகரமும் கம்பீரமுமாகிய சிேந்ை பபாருளதமந்ை வாக்கியத்ைால் புன்னதகயுைன் ,
மகதன! உன் துைிக்கு மகிழ்ந்தைன். பிரஜா விருத்ைிதயக் குேித்து நீ ைவஞ் பசய்ைாய். உன் விருப்பத்தை
நிதேதவற்றுதவன் என்று ைம் வாமபாகமாகிய ைிவ்வியகுணமுதைய பராத்பதரயாகிய, சக்ைியும் ஜன்ம

மிருத்யுஜராைிகளற்ே உலகமாைாவும் மதனாவாக்கு, காயங்களுக்கு எட்ைாைவனுமான பார்ப்பைிதயத் ைம்
சரீரத்ைிலிருந்து பிரித்ைார். பரதமஸ்வரியும் எல்லா உலகங்களுக்கும் மதஹஸ்வரியும் சர்வக்தஞயும் சர்வ
வியாபியுமாகிய மஹாதைவிதயப் பிரமதைவன் வணங்கி தைவி தைவனாகிய சாம்பவமூர்த்ைியால் யான்
தைான்ேிதனன். பிரதஜகதளப் பதைக்கும்படி அவரால் நியமிக்கப்பட்டு, மனத்ைால் தைவாைியதரயும் எல்லா
ஜகத்தையும் பதைத்தைன். அவ்வாறு பதைக்கப்பட்ை பதைப்புகள் அதனத்தும் விருத்ைியதைந்ைில.
ஆதகயால் இனி ஆண் பபண் சங்கமத்ைால் உகல விருத்ைிதய உண்டு பண்ணதவண்டும் என்று
இச்சித்தைன். முன்பு சர்தவஸ்வரனால் பபண் இனத்ைினர் பதைக்கப்பைாைைால் அதைப் பதைக்க, எனக்குச்
சாத்ைியப்பைவில்தல. எல்லாச் சக்ைிகளும் உன்னாதலதய உண்ைாைலின் உன்தன யான் அது விசயமாக
தவண்டுகிதேன். சராசரப் பிரபஞ்சம் ஈதைறும்படி உனது ஓர் அம்சத்ைால் என் புைல்வனான ைக்ஷனுக்கு

மகளாய் அவைரிக்க தவண்டும் என்று தவண்டினான். அைற்குப் பார்வைிதைவி, ைன் புருவ மத்ைியில் ஒரு
சக்ைிதய உண்ைாக்கினாள். அப்தபாது சிவபபருமான் அப்படித் தைான்ேிய சக்ைிதய தநாக்கி, நீ பிரமனது
விருப்பத்ைின்படிதய பசய்வாயாக! என்று கட்ைதளயிட்டு, உமாதைவியுைன் ைிருக்கயிலாய கிரிதய
அதைந்ைார். சிவபபருமானுதைய வலது புேத்ைில் உைித்ை பிரமதைவன், பார்வைியின் புருவமத்ைியில்
தைான்ேிய சக்ைிதயப் பணிந்து, நீ என் மகனாகிய ைக்ஷப் பிரஜாபைியின் மகளாகி, உலக விருத்ைிதய
உண்ைாக்க தவண்டும்! என்று தவண்ை, அந்ைச் சக்ைி அப்படிதய ைக்ஷப் பிரஜாபைியின் மகளானாள். அன்று

முைல் பபண்களும் ஆண்களும் கலவிபசய்து மக்கதளப் பபறுவார்களானார்கள். இந்ை சரிைத்தைப்
படித்ைவர்களும் தகட்ைவர்களும் பசான்னவர்களும் நல்ல புத்ைிரர்கதளப் பபற்று , பநடுங்காலம்
வாழ்வார்கள்.
15. பிரம வம்ச உற்பத்ைி
சிவபபருமானின் அருதளப்பபற்ே பிரமதைவன் ைனக்குக் கிதைத்ை அழிவிலாச் சக்ைியால், மிதுன
சம்பந்ைமாகப் பதைக்க நிதனத்ைது ைான் இருகூோக விராஜன் என்ே ஆைவனும் சைரூதப என்ே
பபண்ணுமானாள். விராஜதனச் சுவாயம்புமனு பவன்றும் கூறுவார்கள். சைரூதப என்பவள் ைவஞ்பசய்து
சுவாயம்பு மனுதவக் கணவனாகக் பகாண்டு பிரியவிரைன், உத்ைானபாைன் என்ே இரு புைல்வர்கதளயும்
ஆகுைி, பிரசூைி என்ே இரண்டு புத்ைிரிகதளயும் பபற்ோள். அந்ை நால்வதர உலகிலுள்ள மக்களுக்பகல்லாம்
காரண பூைர்கள். சுவாயம்புமநுவானவன். ஆகுைிதய உருசி என்ே பிரஜாபைிக்கும் பிரசூைிதயத்
ைக்ஷப்பிரஜாபைிக்கும் மணஞ்பசய்து பகாடுத்ைான். ஆகுைிக்கு யக்ஞன் என்ே புைல்வனும் ைட்சிதண என்ே
கன்னியும் மக்களாகப் பிேந்ைார்கள். ைக்ஷப்பிரஜாபைிக்கு பிரசூைிக்கும் உலக மாைாக்களாகிய இருபத்து

நான்கு புத்ைிரிகள் பிேந்ைார்கள். அவர்களில் சிரத்தை, லக்ஷ்மி, துருைி, புஷ்டி, துஷ்டி தமதை, கிரிதய, யுத்ைி,
லஜ்தஜ, வபு, சாந்ைி, சித்ைி, கீ ர்த்ைி என்ே பைின்மூன்று பபண்கதளயும் ைர்மன் என்பவனுக்குக் பகாடுத்ைான்.
மற்தேய பைிபனான்று பபண்களில் கியாைி என்பவதளப் பிருகுவுக்கும் சைிதய ருத்ைிரனுக்கும் சம்பூைிதய
மரீசிக்கும் ஸ்மிருைிதய ஆங்கீ ரசுக்கும் பிரீைிதய புலகனுக்கும், க்ஷதமதயக் கிருதுவுக்கும், சன்னைிதயப்
புலஸ்ைியனுக்கும் அநுசூதயதய அத்ைிரிக்கும் ஊர்தஜதய வசிஷ்ைனுக்கும் சுவாஹாதைவிதய
அக்கினிக்கும் சுவைாதைவிதய பைன்புலத்ைாருக்கும் பகாடுத்ைான். மூத்ை புத்ைிரிகள் பைின்மூவதர மணந்ை
ைர்மன் அவர்களிைமாக காமம் முைல் யசஸ் ஈோகிய பைிதனந்தையும் பபற்ோன். அவர்களில் சிரத்தை
என்பவள் காமமும், லக்ஷ்மிகர்ப்பமும் துருைி நியமமும் புஷ்டி சந்தைாசமும் துஷ்டி லாபமும், தமதை
சுருைமும், கிரிதய ைண்ைமும் சமயமும் புத்ைிதபாைமும் அப்பிரமாைமும், லஜ்தஜ வியமும் வபு
விவசாயமும் சாந்ைி தசமமும் சித்ைி சுகமும், கீ ர்த்ைி யசசும் முதேதய பபற்ோர்கள். அைர்மனுக்கும்

இம்தசக்கும் அைர்ம லட்சணமுதைய நிகிர்ைி முைலிய புைல்வர்கள் பிேந்ைார்கள். உருத்ைிர பாரிதயயான
சைிதைவி ைன் கணவதன ைக்ஷன் இகழ்ந்ை காரணத்ைால் ைாக்ஷ õயணி என்ே பபயருைன், பஞ்ச பவுைிக
சரீரத்தை விடுத்து ைக்ஷதனயும் அவன் மதனவி முைலானவர்கதளயும் இகழ்ந்து, இமயமதல
மன்னனுக்கும் தமதனக்கும் புைல்வியானாள். அதுகண்ை சிவபபருமான் தகாபத்ைால் அதநக ருத்ைிரர்கதளப்
பதைத்ைார்.
பிருகுவின் மதனவியாகிய கியாைி என்பவள் லக்ஷ்மி என்ே பபண்தணயும் ைாைா விைாைா என்ே
பிள்தளகதளயும் பபற்ோள். மரீசியின் மதனவியாகிய சம்பூைி என்பவள், பவுரணன் என்ே புைல்வதனயும்
துஷ்ை ைிரிஷ்டி சிருஷ்டி அபசிைி என்ே நான்கு புைல்வியதரயும் பபற்ோள். அங்கிரஸின் மதனவி

ஸ்மிருைி என்பவளது வயிற்ேில் ஆக்கினித்ைிேன், பரைன், சுரபன் என்ே புைல்வரும் குரு சீனிவாலி இராதக,
அநுமைி என்ே நான்கு பபண்களும் பிேந்ைார்கள். புலஸ்ைியனின் மதனவியாகிய ப்ரீைி என்பவள்
ைந்தைாக்கினி என்ே புைல்வதனப் பபற்ோள். இந்ைப் புைல்வதன, சுவாயம்பு மநு வந்ைரத்ைில்
அகஸ்ைியனானான். புலகன் மதனவி க்ஷதம என்பவள் கருத்ைமன் ஆசூரியன், சயிஷ்ணு என்பவர்கதளப்
பபற்ோள். கிருதுவன் மதனவி சந்நைி என்பவள் வாலகில்லியர்கள் என்ே அறுபைினாயிரவதரப் பபற்ோள்.
இந்ை வாலகில்லியர்கள் சூரியதனப் புதைசூழ்ந்து ஆகாயத்ைில் சஞ்சரிப்பவர்களானார்கள். அத்ைிரியின்
மதனவி அநுசூதய என்பவள் சத்ைிய தநத்ைிரன் ஹவ்யன், ஆதபாமூர்த்ைி, சன ீஷ், தசாமன் என்ே ஐந்து
புைல்வதரயும் சுருைி என்ே புைல்விதயயும் பபற்ோள். சுருைி, சங்கபைதனப் பபற்ோள். வசிஷ்ைனின்
மதனவி ஊர்தஜ என்பவள் இரஜன், காத்ைிரன், ஊர்த்ைவாகு, சவனன், அநயன், சுைபா. சுக்கிரன் என்ே ஏழு
புைல்வதரயும் புண்ைரீதக என்ே புைல்விதயயும் பபற்ோள். அக்கினியின் மதனவி சுவாஹா

தைவியானவள். பாவகன், பவமானன் சுசி என்பவர்கதளப் பபற்ோள். இவர்களில் மின்னலின் பாவகனும்
அரணியில் பவமானனும் சூரியனிைத்ைில் சுசியும் விளங்குவார்கள் என்று பபரிதயார் கூறுவர். இந்ை
மூவருக்கும் முதேதய ஹவ்விய வாசனன், கவ்வியவாகனன் ஸஹரக்ஷன் என்ே மூவர் தைான்ேினர்.
இவர்கள் தைவர், பைன்புலத்தைார், அசுரர் ஆகிதயாருக்கு அக்கினியாக முதேதய பபாருந்ைியிருப்பார்கள்.
இந்ை மூவரின் வமிசத்ைில் தைான்ேிய நாற்பத்பைான்பது வதக அக்கினி காரியஞ்பசய்ைால் காளகண்ைமும்

முக்கண்ணும் சதுர்புஜமும் ருஷபவாஹனமும் பார்வைி பாகமும் சந்ைிரசூைமும் சர்ப்பாபரணமும் கங்தக
பிரவகிக்கும் சதைமுடியுமுதைய உமாபாகராகிய சாம்பமூர்த்ைிக்கும் பிரீைியுண்ைாகி , அவரது கருதணயால்
ஜன்மாந்ைரவிதன பைாைக்கு ஒழிந்து இஷ்ைசித்ைிகதள எய்ைப் பபறுவார்கள். பைன்புலத்தைார்
அக்கினிஷ்வரத்ைன் முைலிதயாரும் பர்ஹிஷைன் முைலிதயாருமாவார்கள்.
இவர்களில் முைலில் கூேப்பட்ைவர் அயஜ்வரும் பின்னால் கூேப்பட்ைவர் யஜ்வருமாவர். இவர்
மதனவியராகிய ஸ்வைாதைவி முதேதய ைரணி தமதன என்ே இரு பபண்கதளப் பபற்ோள். அவர்களில்
தமதன என்பவள் இமவாதனக் கூடி, தமந்ைர்கதளயும் கிரவுஞ்சதனயும் கங்தகதயயும்
உமாதைவிதயயும் பபற்ோள். ைரணிதமரு மன்னதனக் கூடி மந்ைரகிரிதயயும் ஆயைி, நியைி தவதல என்ே
பபண்கதளயும் பபற்ோள். அவர்களில் ஆயைியும் நியைியும் பிருகு புத்ைிரர்களாகிய ைாைா விைாைா
என்பவர்கதள முதேதய மணந்ைார்கள். தவதல என்பவள், கைதலக் கலந்து கரவன்னி என்ே பபண்தணப்
பபற்று பிராசீன பர்ஹிசுக்குக் பகாடுத்ைான். பிராசீன பர்ஹிசுக்கும் சாவன்னிக்கும் பிராதசைசர் என்ே பபயர்
பபற்ே பத்துப் பிள்தளகள் பிேந்ைார்கள். சிவபபருமானுதைய தகாபத்ைால் ைக்ஷன் சாக்ஷúஷ
மந்வந்ைரத்ைில் சாபதமற்று, சுவாயம்பு மந்வந்ைரத்ைில், அந்ை மரபில் புைல்வனாகத் தைான்ேினான்.

இப்படியாக அந்ை மரபு விருத்ைியாயிற்று. முனிவர்கதள, தகட்டீர்களா? பிரம வமிசம் முழுவதையும்
உங்களுக்கு விரித்துச் பசான்தனன். இனி மன்னர் மரதபச் பசால்லுகிதேன். பவற்ேி பபாருந்ைிய இக்ஷ்வாகு
அம்பரீஷன், யயாைி, நகுஷன் முைலிய தவந்ைர்கள் சூரியசந்ைிர வம்சங்களில் பிேந்து பபயர்
பபற்ேவர்களானார்கள். இந்ை மன்னர் சரிைங்கதளக் கூறுவைால் பசால்லுகின்ே எனக்கும் தகட்கும்
உங்களுக்கும் உண்ைாகும் பயன் சிேிதும் இல்தலயாதகயால் அவற்தே விலக்கி, நாம் புண்ணியம்
அதையும்படியான சிவசரிைங்கதளதய இன்னமும் பசால்ல விரும்புகிதேன் என்று வாயுதைவன் கூேினான்.
முனிவர்கள், வாயுதைவதன தநாக்கி, தைவதர! சிவபபருமாதன சர்வதலாக நாயகனாதகயால் அந்ைப்
பகவான் விஷயத்ைிதலதய எங்கள் ைிரிகரணங்களும் விநிதயாகிக்கத்ைகும். நாங்கள் மன்னர்களின்
கதைகதள தகட்க ஆதசப்பைவில்தல. தைவதைவனாகிய சங்கரபகவானுதைய சரிைங்கதளதய நாங்கள்
தகட்க விரும்புகிதோம். ஆதகயால் ைக்ஷன் மகளாகியத் ைாக்ஷõயணி என்ே பபயர் சூடிய சர்வதலாக

மாைாவாகிய பார்வைிதைவி பர்வைராஜகுமாரியாக அவைரித்ை வதகயும், ைக்ஷப்பிரஜாபைி சிவபபருமாதன
அகந்தை பகாண்டு இகழ்ந்ை கதையும் சிவபபருமான் அவதனச் சினந்ை விைமும் கூே தவண்டும் என்று
தகட்க, வாயுதைவன் மகிழ்ந்து சிேிது தநரம் சிவத்ைியானத்ைிலிருந்து கூேத்துவங்கினான்.
முனிவர்கதள! காமதைனு, கற்பகத்ைரு, சங்கநிைி, பதுமநிைி சிந்ைாமணி முைலிய பசல்வத்தையும் கற்பகச்
தசாதலதயயும் அரமகளிர் சுகத்தையும் அநுபவித்ை இந்ைிரன் முைலிய இதமயவர்கள் அதனவரும்
தசர்ந்து, நாம் இது வதரயில் சுகத்தை அநுபவித்துப் பலவதகயான பாவங்கதளச் பசய்தைாம். ஐயதகா!
அதவ எப்படிக் கழியும்? என்று ஏங்கி, முனிவர்கள் ைவஞ்பசய்யும் இமயமதலதய அதைந்ைார்கள்.

சிவபபருமாதனயும் சிவசக்ைிதயயும் ைரிசித்ைார்கள். அவர்களிைம் வரம் பபற்றுத் ைங்கள் தைவநகருக்குச்
பசன்ோர்கள். அந்ைச் சமயத்ைில் ைக்ஷன் ைன் குமாரியாகிய சைிதைவிதயயும் ைன் மருகனான
சங்கரதனயும் காண விரும்பி, இமயமதலக்குத் தைவருைன் வந்ைிருந்ைான். பார்வைிதைவி அங்கு வந்ை
தைவர், முனிவர் முைலியவர்களுைன் ைக்ஷதனயும் சமமாகக் கருைிப் தபசினாள். ைக்ஷன் ைன்
அஞ்ஞானத்ைால் சைி தைவிதயச் சர்வதலாக மாைாபவன்று உணராமல், ைன்தனத் ைன் மகள் சிேப்பாக
வரதவற்று, மரியாதை பசய்யவில்தலதய என்று துதவஷங் பகாண்டு ைன் விைிவசத்ைால் ைன் மருகனாகிய
சர்தவசதனயும் ைன் மகளாகிய சைிதைவிதயயும் அவமானஞ் பசய்யதவண்டும் என்று கருைி,
சிவபபருமானுக்கும் பார்வைிக்கும் அவிர்ப்பாகம் பகாடுக்காமல் ஒரு யாகஞ்பசய்யத் ைீர்மானித்துத் ைன்
நகரதைந்து, அவர்கதள அதழக்காமல், பிேபுத்ைிரிகதளயும் மருமகர்கதளயும் ஓதல அனுப்பித்து

அதழத்ைான். அைனால் சைிதைவியும் சிவபபருமானும் நீக்கிய சகல தைவர்களும் அங்கு வந்ைிருந்ைார்கள்.
அதையேிந்ை நாரை முனிவர் சிவபபருமாதனயும் சைிதைவிதயயும் ைரிசித்து நைந்ைவற்தேச் பசால்ல,
சைிதைவி ைானும் அந்ை யாகத்தை காணதவண்டும் என்று சிவபபருமானிைஞ் பசால்ல சிவபபருமான் , நீ
அங்கு தபானால் அவமானமதைவாய்! என்று கூேி, மீ ண்டும் தைவியின் விருப்பத்ைிற்கு இதசந்து விதை
பகாடுக்க சைிதைவி எல்லாத் ைிக்குகளிலும் முகங்களும் ைிவ்விய தசாபானங் களுமுதைய புைமிட்ை
பபான்னாற் பசய்யப்பட்ைதும், இரத்ைினங்கள் இதழக்கப் பபற்ேதும், முத்து விைானமிட்டு, புஷ்பமாதலகள்

பைாங்கவிட்டு, நூறு சித்ைிரப்பதுதமகள் கட்ைப்பபற்ே நவரத்ைின அசிைமான தூண்கதளயுதையதும் பவளத்
தைாரணங்கள் கட்ைப்பபற்று, மலர் பமத்தை பரப்பியுள்ளதுமான ஒரு விமானத்ைில் சித்ைிர விசித்ைிர
நவரத்ைினங்கள் இதழக்கப்பபற்ே சிங்காசனத்ைில் அமர்ந்ைாள். அந்ை விமானத்ைிற்கு எருதுக்பகாடி
கட்ைப்பபற்ேது. பார்வைிதைவி புேப்படும்தபாது, பரிவாரப் பபண்கள் புதைசூழ்ந்து அந்ை விமானத்ைில்
பமய்க்காப்பாளராக ஏேிக் பகாண்ைார்கள். அவர்களில் இருவர் வஜ்ரைண்ைம் பபாருந்ைிய சாமதரகதள வச
ீ

அதவ இரண்டு அன்னங்கதளயும் அந்ைச் சாமதரகளுக்கிதைதயயுள்ள தைவியின் ைிருமுகம் ஒரு ைாமதர
மலரும் தபாலிருந்ைன. சுமாலினி என்ே கன்னிதக பூரணச் சந்ைிரன் தபான்ே குதைதயப் பிடித்ைாள்.
சுபாவைி, தைவியுைன் கவோடினாள். தைவியின் பாதுதககதள ஒரு கன்னி மார்பிலதணத்து நின்ோள்.
ஒருத்ைி கண்ணாடி காட்டி நின்ோள். ஒருத்ைி விசிேினாள். ஒருத்ைி ைம்பலப் படிக்கதமந்ைினாள். ஒருத்ைி
கிளிதயக் கரத்ைில் ஏந்ைி நின்ோள். ஒருத்ைி மலர் மாதலகதளயும் ஒருத்ைி ஆபரணப் பபட்ைகத்தையும்
ஏந்ைியிருந்ைார்கள். இப்படிப் பல மங்தகயர், ைத்ைமக்கு விசித்ை பணிவிதைகதளச் பசய்து
பகாண்டிருந்ைார்கள். அவர்களுக்கு மத்ைியில் சைிதைவி, நட்சத்ைிரங்களின் இதைதய விளங்கும் சந்ைிரதனப்
தபாலிருந்ைாள். பிரயாணத்தை விளக்கத்ைக்க தபரிதக சங்கம் தவணுமிருைங்கம் முைலிய கருவிகளும்
அதநகவாயிரம் கரஹனங்களும் ஒலிக்க, எண்ணாயிரம் கணநாைர் முழக்கமிட்டு முன்பசல்ல,

குமாரக்கைவுள் கஜாரூைராக வந்ைாற்தபால, தசாமநந்ைி என்ே கணநாயகன் எருது வாகனத்ைில் முன்
பசல்லவும் தைவ துந்துபிகள் முழங்கவும் அப்சரமங்தகயர் நைனஞ்பசய்யவும், முனிவர்களும் சித்ைர்களும்
தயாகீ ஸ்வரர்களும் மகிழ, தமகங்கள் மலர்மாரி பபாழிய, விமானம் புேப்பட்ைது. சைிதைவி, ைன் ைந்தையின்
யாகசாதலதய அதைந்ைாள். அவளது வருதகதயக் கண்ை ைக்ஷன், சிேிதும் மரியாதை பசய்யாமலும்
உபசார வார்த்தைகள் பசால்லாமலும் ைன் அழிவு காலத்ைால் மிகவும் தகாபங்பகாண்டு, சைிதைவிதயவிைத்
ைாழ்ந்ை பிே புத்ைிரிகதள விதசஷமாகப் தபாற்ேிக் பகாண்டிருந்ைான். அதைக் கண்ை சைிதைவி
பபருங்தகாபங் பகாண்டு, தைவர்கள், நடுவில் தவைவல்லியுைனிருந்ை ைன் ைந்தை ைக்ஷதன தநாக்கி, பிரமன்
முைல் தபசாசம் ஈோகவுள்ள உலகத்துக்கு நாயகனாகிய சங்கர பகவாதனப் பூதஜ பசய்ய மேந்ைாதய
ஏன்? அைிருக்கட்டும், உன் புைல்விகளில் மூத்ைவளாகிய என்தனப் பிே புத்ைிரிகளுைன் சமானமாக கருைி
மைிக்காமல் என் கணவதனப் தபால என்தனயும் அவமைித்ை காரணம் என்ன? பசால்வாய்! என்று

தகட்ைாள். அைற்குத் ைக்ஷன் தகாபத்துைன், ஓ சைி! உனக்கு இதளயவர்களாகிய என் குமாரத்ைிகள் யாவரும்
குணத்ைிதல சிேந்ைவர்கள். உன் கணவனாகிய ைிரியம்பகதனவிை என் மருமகர்கள் யாவரும் சிேந்ை
அேிஞர்களாகவும் பலவான்களாகவும் இருக்கிோர்கள். ஆதகயால் உங்கள் இருவதரயும் தபாலின்ேி
அவர்கள் யாவரும் என்னால் தபாற்றுைலுக்கு உரியவர்கதள! உன் கணவதனா பித்துபிடித்து, மயானத்ைில்
தபய் பிசாசுகளுைன் அக்கினி கூத்ைாடுகிேவன். உத்ைமலக்ஷணம் சிேிதும் இல்லாைவன், எலும்பு மாதலயும்
கபால மாதலயும் அணிந்ைவன். அவன் எனக்குப் பதகவன். ஆதகயால், அவனும் அவனுக்கு
மதனவியாகிய நீ யும் இந்ை யாகத்ைிற்கு வருவைற்குரிய தயாக்கியதையற்ேவர்கள் என்ோன். அதைக்
தகட்ை சைிதைவி தகாபங்பகாண்டு, ைக்ஷதன தநாக்கி யாகசாதலயிலிருந்ை அதனவரும் தகட்க ,

பகாடியவதன! சிவபபருமதன நிந்ைித்ை நீ குருத்துதராகியாதகயால், மஹாபாவி! உலக நாயகனாகிய
மதகசனுதைய தகாபத்ைிற்கு இதரயாவாய்! விதரவில் நீ ைண்டிக்கப்படுவாய்! என்று சபித்து ைன் ைக்ஷ
சம்பந்ைமான உைதல மாயா சம்பந்ைமாக ஒழித்ைாள்.
பநடுங்காலமாகப் பார்வைிதைவிதய மகளாகப் பபே தவண்டும் என்ே கருத்துைன் ஹிமாசல மன்னன்
பபருந்ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ைான். ஆதகயால் சைிதைவி ைன் மாயா உைலுள் அவதன அதைந்து,
அவனுக்கு மகளானாள்.
முனிவர்கதள! சைிதைவி ைக்ஷதன பவகுண்டு பிரிந்ைவுைதனதய மந்ைிரங்கள் யாவும் மதேந்ைன. யாகமும்
நிதேதவோது என்று உணர்ந்ை தைவர்களும் முனிவர்களும் நடுங்கினார்கள். இந்ைச் பசய்ைிதய

சிவபபருமான் உணர்ந்து, அத்ைதகய யாகத்தைச் பசய்ை ைக்ஷன்மீ து சினங்பகாண்டு ைக்ஷ õ! நீ என்தனயும்
என் மதனவிதயயும் அவமைித்துப் பிே புத்ைிரிகதளயும் மருகர்கதளயும் தபாற்ேினாயாதகயால், நீ
மானுைனாகப் பிேக்கக் கைவாய்! அப்தபாது நீ யாகஞ்பசய்ய எத்ைனிப்பாய். அந்ை யாகத்தையும் யாதம
அழிப்தபாம். உன்னால் தபாற்ேப் பபற்ே மருகர்கள் தவவஸ்வை மனுவந்ைரத்ைில் மானுைராவார்கள். உன்

காரியங்கள் யாவும் விக்கினம் அதைக! என்றும் சபித்து, அவ்வாதே அவர்கள் தைான்ேிய காலத்ைில்
சிவபபருமான் அவர்கதள அழித்ைார்.
17. வரபத்ைிர
ீ
அவைாரம்
முனிவர்கதள! சகல தலாக மாைாவாகிய உமாதைவிதயக் குேித்து பநடுங்காலம் ைவஞ்பசய்து புத்ைிரியாகப்
பபேக்கருைிய மதல மன்னன் மனங்களிக்கும்படி, அவ்விதேவிதய புைல்வியாகி அவனிைம் வளர்ந்து
வந்ைாள். சிவபபருமான் அந்ைப் பர்வைராஜன் மகளான பார்வைிதய மணந்து இமயமதலச் சிகரத்ைில்
பநடுங்காலம் தைவியுைன் கூடி வாழ்ந்ைிருந்ைார். அதநக யுகங்கள் கழிந்ைன. ைக்ஷன் சிவபபருமானின்
சாபப்படி பிரதசைசு என்பவனுக்கு புத்ைிரனாகி, தமாக்ஷ விருப்பத்ைால் அஸ்வதமையாகஞ் பசய்ய விரும்பி,
இமயமதலயில் முனிவர்களும் சித்ைர்களும் நிரம்பிய கங்காத்துவாரம் என்ே இைத்ைில் யாகாரம்பம்
பசய்ைான். அந்ை யாகத்ைில் இந்ைிரன் முைலிய தைவர்களும் ஆைித்ைர்களும் வசுக்களும் உருத்ைிரர்களும்
மருத்துக்களும் பிதுர்க்களும் ஆத்ைியர்களும் தூமபர்களும் அஸ்வினி தைவர்களும் பல முனிவர்களும்
விஷ்ணு மூர்த்ைியும் ைத்ைமது யாக பாகத்தை ஏற்க வந்ைார்கள். எண்ணற்ே முனிவர்களுைன் வந்ை ைைீசி
முனிவர், அங்கிருந்ை தைவர்கதளபயல்லாங்கண்டு, சிவபபருமாதனக் காணாைைால் தகாபங்பகாண்டு

ைக்ஷதன தநாக்கி ைக்ஷõ! பூஜிக்கத்ைகாைவர்கதளப் பூஜித்ைைாலும் பூஜிக்கத் ைக்கவர்கதளப் பூஜிக்காமல்
விட்ைைாலும் மனிைன் பபரும்பாவத்தைச் சந்தைகமில்லாமல் அதைவான். அசத்துக்களுதைய
ஆைரதணதயக் பகாண்டு சத்துக்கதள அவமைித்ைால் சர்தவசன் அப்தபாதை ைண்டிப்பான். சர்வதலாக
நாயகனாகிய சங்கரதன நீ ஏன் பூஜிக்கவில்தல! என்று தகட்ைார். ைக்ஷன் அந்ை முனிவதர தநாக்கி,
முனிவதன! எருது மீ து சவாரி பசய்து ஜதைமுடி ைரித்ை, சூலதமந்ைிய பைிபனாரு ருத்ைிரர்கள் இங்கு
வந்ைிருக்கிோர்கள். இவர்கதளயன்ேி தவறு ஒரு சூத்ைிரனும் இருக்கிோதனா? என்று தகட்ைான். ைைீசி
முனிவர் தகாபங்பகாண்டு அைா ைக்ஷõ! நீ யாது கூேிதன? இந்ை யாகத்தை கர்த்ைாவாகிய முைல்வதன
விடுத்து, பின்னவர்களாகிய பிரம விஷ்ணு முைலியவர்களுக்குப் பூதஜ பசய்து யாது பயன்? பிரமன்
முைலியவர்கதளப் பதைத்ைவனும் பிரகிருைி புருஷர்களுக்குத் ைதலவனும் ைிருமால் முைலிய

தைவர்கதளபயல்லாம் ஏவலாளர்களாகக் பகாண்ைவனும் ைத்துவ ஞானிகளால் உணரத்ைக்கவனும்
அழிவற்ேவனும் அக்ஷர பசாரூபனும் பரம் பபாருளும் சிருஷ்டியாைித் பைாழில்கதள நைத்துதவானும்
ஆைிமத்ைியாந்ை ரஹிைனும் மனம், வாக்கு, காயங்களுக்கு எட்ைாைவனும், அநாைி புருஷனும், மும்மூர்த்ைி
பசாரூபனுமாகிய சர்தவஸ்வரதன இந்ை யாகத்ைில் பூஜிக்கத் ைக்கவன்.
அந்ைப் பகவாதனதய பூஜிக்க தவண்டும்; அந்ைச் சர்தவசன் வராை யாகம் உனக்கு பயனளிக்கமாட்ைாது!
என்று கூேினார். அதைக் தகட்ை ைக்ஷன் முனி சிதரஷ்ைதர ! இந்ை யாகத்ைிற்குப் பிரபுவும்
சமானரஹிைனுமாகிய விஷ்ணு பகவானுக்குச் சாஸ்ைிர விைிப்படிப் புனிைமாகிய அவிதசச் சுவர்ண
பாத்ைிரத்ைில் மந்ைிர பூர்வமாகக் பகாடுக்கப்தபாகிதேன் என்று பசான்னான். ைைீ சி முனிவர், முன்னிலும்
அைிக தகாபங்பகாண்டு, ைக்ஷõ! சர்தவசதன ஆராைிக்காை இந்ை யாகம் யாகம் ஆகமாட்ைாது. இது

விதரவில் அழிந்து தபாகக் கைவது! என்று கூேிச் சிவத்ைியானத்துைன் ைம் ஆசிரமத்தை அதைந்ைார்.
மஹா புத்ைிசாலியாகிய ைைீ சி முனிவர் நிரீசுவர யாகத்தைக் காணக்கூைாது என்று பசன்ேதைப் பார்த்தும்,
அங்கிருந்ை தைவர்கள் யாக அவிதச உண்ணக் கருைியைாலும், ைமக்கு தநரிடும் துன்பத்தை அநுபவிக்க
தவண்டிய விைிவசத்ைாலும் அங்கிருந்து நீங்காமல் இருந்ைார்கள். இந்ை விவரங்கதள உணர்ந்ை
சர்தவஸ்வரியான உமாதைவி, ைன் கணவனாகிய சங்கர பகவாதனப் பணிந்து, நம்தம இகழ்ந்து பசய்யும்
ைக்ஷனுதைய யாகத்தை அழிக்க தவண்டும் என்று கூே சிவபபருமானும் தைவியினுதைய தவண்டு
தகாளுக்கிரங்கி, மகாபராக்கிரமசாலியும் கணங்களுக்பகல்லாம் ைதலவனும் ஆயிரம் ைதலகளும்
ஆயிரங்கணங்களும் ஆயிரங்கரங்களுமுதையவனும் சூலம், ைங்கம், தவல், வாள், வில், சக்கரம், வஜ்ஜிரம்
முைலிய ஆயுைங்கதள ஏந்ைியவனும், சந்ைிரதனச் சிரத்ைில் அணிந்து மின்னல்தபால விளங்கும்,

ைதலமயிரும் வக்கிர ைந்ைங்களும் பபருவாயும் சிவந்ை நாவும் பைாங்கிய உைடுகளும் சமுத்ைிர தகாஷம்
தபான்ே த்வனியும், புலிதைாலுதையும், பிரம விஷ்ணுக்களின் கபாலமாதலதய அணிந்ைவனும் வரக்கழல்
ீ
வாகுவதளயம், இரத்ைினாபரணங்களும் சரபசார்த்து சிங்கங்கதளப் தபான்ே பராக்கிரமமும் மையாதன
தபான்ே நதையும் சங்க சாமரம் தபான்ே பவள்ளிய தைகமும், இமாசலம் நைந்து வந்ைாற்தபான்று முத்து
மாதலகளதசய நைந்து வருதகயுமுதைய பிரளய காலாக்கினி தபான்ே வ ீரபத்ைிரதனப் பதைத்ைார். அந்ை

வரபத்ைிரர்,
ீ
சிவபபருமாதனச் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து அவர் சன்னைியில் இருந்ைார். அப்தபாது
உமாதைவியும் ைன் தகாபத்ைால் ஆயிரம் சிரங்களும் கரங்களும் கரிய தமனியுமுதைய காளிதயச்
சிருஷ்டித்ைாள். சிவபபருமானும் பார்வைிதைவியும் வரபத்ைிரதர
ீ
தநாக்கி, உனக்கு மங்களம் உண்ைாகுக!
என்று வாழ்த்ைினார்.
அப்தபாது வரபத்ைிரர்
ீ
சிவபபருமாதன வணங்கி, எனக்கு என்ன கட்ைதள? என்று தகட்க சிவபிரான், வரா!
ீ
பிரதசைச புத்ைிரனான ைக்ஷன் கங்காத் துவாரத்ைில் யாகஞ் பசய்கிோன். நீ இந்ைக் காளியுைன் பசன்று
அந்ை யாகத்தை அழிப்பாயாக! நான் பார்வைிதைவியுைன் தரப்பிய முனிவரின் ஆசிரமத்ைிலிருந்து
பார்த்ைிருக்கிதேன்! என்று கட்ைதளயிட்ைார். பார்வைிதைவி வரபத்ைிரதனயும்
ீ
காளிதயயும் அதணத்து
மூர்த்ைர்க்ரஹணஞ் பசய்து புன்னதகயுைன், குழந்ைாய்! வரபத்ைிரா!
ீ
எனக்குப் பிரியமுண்ைாக்க, நீ பிேந்ைாய்.
ஆதகயால் நீ என் தகாபத்தை ஒழிக்க தவண்டும். அது என்னபவன்ோல், நீ காளியுைன் பசன்று,
சிவபபருமாதனப் பூஜிக்காமல் ைக்ஷன் பசய்துவரும் யாகத்தை அழித்துத் ைக்ஷதனயும்
அங்குள்ளவர்கதளயும் பகான்றுவிட்டு வரதவண்டும் என்று கூேினாள். வரபத்ைிரர்
ீ
அவ்விரு முதுகுரவர்
பசால்தலயும் சிரதமற்பகாண்டு காளியுைன் புேப்படும் தபாது, ைனக்குத் துதணவதரப் பதைக்க தவண்டும்
என்று கருைி, ைன் தகாபத்ைால் ைன் உதராமங்களிலிருந்து உதராமஜர்கள் என்ே கணங்கதளயும் வலது

புயத்ைிலிருந்து நூறு தகாடி கணங்கதளயும் இைது புேத்ைிலிருந்து மதனவியருைன் கூடிய அதநகம் புத்ைிர
கண்கதளயும் பாைத்ைிலிருந்து கடுங்தகாபமுதைய அதநக ருத்ைிரர்கதளயும் பைாதை, பிருஷ்ைம், பக்கம்,
முகம். குய்யம் முைலிய அவயவங்களிலிருந்து எண்ணற்ே கணங்கதளயும் சிருஷ்டித்ைான். அவர்கள்
அதனவரும் ைன்தனப் தபாலதவ கண்கள், கரங்கள், சிரம் முைலியன ஆயிரங்களாகவுதையவர்களும்
அதநக சூலம், வாள், கவு, தவல் முைலிய ஆயுைங்கதள ஏந்ைியவர்களாகவும் ருத்ைிரதனப் தபான்ே தைாள்
வலிதமயுதையவர்களாகவும் விளங்கினர். அவர்கள் கூத்ைாடிக் பகாக்கரித்துக் பகாண்டிருந்ைனர். வரபத்ைிரர்
ீ
அவர்கதள உைன் பகாண்டு ரிைபவாகனதமேி காளியுைன் புேப்பட்ைார். ஆயிரம் வாய்கதளயுதைய
பானகம்பன் ைன் ஆயிரம் வாய்களிலும் சங்குகதள முழக்கினான். துந்துபிகள் முழங்கின. பத்ைிர
கணங்களுைனும் காளியுைனும் விளங்கிய வரபத்ைிரன்
ீ
உருத்ைிர கணங்களிதைதய விளங்கும்.
உமாதைவியுைன் விளங்கும் சிவபபருமாதன ஒத்ைிருந்ைான். அந்ை க்ஷணதம, அவன் ைக்ஷன்
யாகஞ்பசய்யும் இைம்தநாக்கி பிரளய காலத்ைில் பிரளய கால ருத்ைிரன் புனங்கதள தநாக்கி
பசல்வதுதபாலச் பசன்ோன்.
18. ைக்ஷயாகத்தை அதைந்ைது
வாயுதைவன் தமலும் பைாைர்ந்ைான். முனிவர்கதள! விஷ்ணு முைலிய மகிமாைி சுபங்கதளயுதைய தைவர்
கூட்ைத்தையும் சித்ைிரத் துவஜங்கள் கட்டித் ைர்ப்ப ஆசனங்கள் விரித்து நல்ல சமிதைகதளயதைந்து,
மூவதக அக்கினிகளுைன் விளங்கும் யாகசாதலதயயும் விைி விலக்குகதளயேிந்ை முனிவர்களும் ,

தவைபாகங்கதள அேிந்ை அத்வாயு முைலிய பபரிதயார்களும், அதநக ஆயிரம் தைவமங்தகயரும் அப்சர
மங்தகயரும் தவணு வணா
ீ
கானங்களும் தவை தகாஷங்களுமாகியவற்தேயுங் கண்டு வரபத்ைிரன்
ீ
, சிங்க
நாைம் பசய்ைான். அதைக் தகட்ைதும் கணநாைர்கள் ஆகாயம் நிதேயப் பபருங் கூச்சலிட்ைார்கள். அந்ை
யாகசாதலயிலிருந்ை தைவர்கள், முனிவர்கள் ஆகிதயாரில் பலர் பயமதைந்து ைங்கள் ைண்ைம், கமண்ைலம்,
வஸ்ைிரம் முைலியவற்தே விட்டு விட்டு ஓடினார்கள். வரபத்ைிரரின்
ீ
வரமுழக்கத்ைால்
ீ
மதலகள் பிளந்ைன!
பூமி நடுங்கியது. கைல் கலங்கியது. சூரியனும் கிரகங்களும் நக்ஷத்ைிரங்களும் அக்கினியும் ைத்ைமது
ஒளியிழந்து மழுங்கின. அந்ை நிதலயில் வரபத்ைிரர்
ீ
காளியுைனும், ைன் தசன்னியங்களுைனும்,
ைக்ஷனுதைய யாகசாதலயில் புகுந்ைார். ைக்ஷன், வரபத்ைிரதரக்
ீ
கண்டு மிகவும் பயந்ை தபாைிலும்
தமலுக்குப் பயத்தைக் காட்ைாமல் தைரியசாலிதயப் தபால, நீ யார்? இங்கு ஏன் வந்ைாய்? என்று தகட்ைான்.
வரபத்ைிரர்
ீ
துஷ்ைனாகிய ைக்ஷதனப் பார்த்துச் சிரித்து, ைக்ஷதனயும் அங்குள்ளவர்கதளயும் தநாக்கி

கம்பீரமான பைானியுைன், நாங்கள் மகா மகிதமயுதைய சிவபபருமானின் புைல்வர்கள். உன் யாகத்ைில்
எங்களுக்குச் தசரதவண்டிய பாகத்தைக் பகாடுத்துவிடு. ஆனால் இந்ை யாகத்ைில் எங்களுக்குப் பாகமில்தல
என்று பசால்லுவார் களானால் அப்படிச் பசால்லுவார் என்னுைன் தபார் புரிய தவண்டும். அல்லது சரியான
காரணத்தையாவது பசால்ல தவண்டும்! என்று கூேினார். அப்தபாது ைக்ஷதன முைலாக தவத்து தைவர்கள்
வரபத்ைிரதர
ீ
தநாக்கி வரா!
ீ
உனக்கும் உன் ைதலவனான சங்கரனுக்கும் அவிபகாடுக்கும்படி ஆைியாகிய

தவைங்கள் கூறுமாயின் அவ்வாதே பகாடுப்தபாம்! என்று பசான்னார்கள். அப்தபாது அங்கிருந்து தவைங்கள்
ஐயதகா! இப்படியுஞ் பசால்வதுண்ைா! இது அைாது. நாங்களும் இங்கிருக்க மாட்தைாம்! என்றும் தவைங்கள்
நான்கும் விதரந்து பிரம்மதலாகத்தை அதைந்ைன.
தவைங்கள் அவ்வாறு மதேந்ை பிேகு வரபத்ைிரர்
ீ
ைம் தகாபாக்கினியால் யாகசாதலயில் ைீப்பற்றும்படி
ைீவிழியால் எரி மூட்டினார். அவருைன் இருந்ை கணநாைர்கள், தைவர்கதளத் பைாைர்ந்து அங்கு

அதமந்ைிருந்ை யூபஸ்ைம்பங்களில் தைவர்கதள உைல் பதைக்கக் கட்டினார்கள். தவைிதககதள
இடித்ைார்கள். கும்பங்கதள உதைத்துப் பபாடி பசய்ைார்கள். சிலர் யாகப் பசுதவத் ைீ க்கதைக்தகாலால்
பாசனம் பசய்து கங்காசலத்தைப் பருகினார்கள். அன்னக் குவியல்கதளபயல்லாம் புசித்ைார்கள். பநய்யும்
பாலும் ையிரும் சதமத்ைனவும் சதமக்காைனவுமாகிய பைார்த்ை வதககள் ைானிய வதககள்
முைலியவற்தேபயல்லாம் சாப்பிட்ைார்கள். தைவர்கதள! யாகப்பசுவின் ைதசதயப் புசிக்க விரும்பின ீர்கதள,
அது சுதவயுதையதைா! இது சுதவயுதையதைா சுதவ பார்த்துச் பசால்லுங்கள்! என்று அவர்களில் ஒருவர்
தைாட்சதைதய அரிந்து ஒருவர் வாயில் ைிணித்துச் சிரித்ைார்கள். அண்ைங்குலுங்க தக பகாட்டினார்கள்.
அவியுண்ண வந்ைவர்கதள என்று சிலர் வாயில் ைீக் பகாள்ளிதயச் பசருகி சிரித்ைார்கள். இைனிதையில்
காளிதயா தைவமாைர்களுதைய தைாதளயும் கூந்ைதலயும் மூக்தகயும் மூதளதயயும் காதுகதளயும்
வாளால் அரிந்து, காலால் உதைத்துத் ைள்ளினாள். அவ்வாறு வருந்தும் அமரமங்தகயர் ைங்கள்
கணவருக்குச் சம்பவித்ை துன்பத்தை உணராைவர்களாய் விதரந்து வந்து ைங்கள் துன்பத்தை விலக்கும்படிக்
கூவியதழத்ைார்கள். நிலத்ைில் விழுந்து புரண்ைார்கள் அழுைார்கள். இப்படியாகத் ைக்ஷ யாகத்ைிற்கு
வந்ைிருந்ை தைவமாைர்களில் காளிகா தைவியால் ைண்டிக்கப்பைாைவர் ஒருவருமிலர். தைவர்களில், பத்ைிர
கணங்களால் துன்புோைவர் ஒருவருமிலர்.
19. ைக்ஷ யாகத்தை அழித்ைது
முனிவர்கதள! அந்ைச் சமயத்ைில் வரபத்ைிரக்
ீ
கைவுள், பபருங்தகாபத்துைன் சூலம், தவல், வாள், ைண்ைம்,

சக்கரம் முைலிய ஆயுைங்கதள ஏந்ைி கைதலக்கலக்கிய மந்ைிரகிரிதயப் தபால தைவர்கதளக் கலக்கினார்.
ஐராவைத்தை வாகனமாகக் பகாண்ை இந்ைிரதனத் ைண்ைாயுைத்ைால் அடித்து, அவனது ஆயிரம்
கண்கதளயும் வழ்த்ைி
ீ
அக்கினிதைவனின் தககதளயும் நாதவயும் துண்டித்து, நிலத்ைில் வழ்த்ைி
ீ
சமுத்ைிரத்ைிலுள்ள வைதவத்ைீ தயக் குளிரச்பசய்து, இயமதனப் பிடித்து அவதன உள்ளங்தகயால் பிழிந்து,
உயிர் பருகி ைிதசயின் தமல் எேிந்து, நிருைியின் தைாதலயறுத்து, வருணனின் உந்ைிதயத் தைாண்டி, அவன்
குைதலக் கூளிகள் மாதலயாக அணிந்து கூத்ைாைச் பசய்து, வாயுதவக் கைலில் வ ீழ்த்ைி, அவன்
தசதனதய வாளுக்கிதரயாக்கி, குதபரதனக் கச்சாங்கட்டி குேவன் தகயில் அகப்பட்ை குரங்கு
தபாலாட்டினார்கள். உமாதைவி பாகதன பரம்பபாருள் என்று கூறும் எண்ணிேந்ை நூல்கதள வாசித்து
உணர்ந்தும் சிவபக்ைியில்லாமல் விஷ்ணுதவதய பபாருள் என மைித்ைபுல்லேிவாளர்கதள என்று ,

தைவர்கதள ஒருவதராபைாருவர் குதழயும்படி பூஷா என்னும் பானுவின் பற்கதள உைிர்த்ை, பகவானுதைய
கண்கதள அகழ்ந்து, சந்ைிரதனக் காலடியில் தபாட்டு மிைித்து அவனுைலில் இருந்ை அமிர்ை கிரணங்கள்
ஒழுகிதயாைச் பசய்ைார்கள். ைக்ஷன் மதனவி தவைவல்லி ைதலவிரித்து வயிற்ேில் அடித்துக் பகாண்டு
அலேினாள். தபய்களும் பூைங்களும் அரம்தப முைலிய மங்தகயதர முத்ைமிட்டும் ைனங்கதள வருடியும்
அதணத்தும் புணர்ந்தும் காமபவேி ைீர்த்ைன. இதைக் காணச் சகியாை யக்ஞன் கதலயுருவத்தைாடு ஓை
முயலும்தபாது, வரபத்ைிரர்
ீ
வில்தல வதளத்து அம்பபய்து அைன் ைதலதயக் பகாய்ைார். ைக்ஷனின்
புத்ைிரிகள் பகாடுதமப்படுத்ைப்பட்ைார்கள்.
இந்ைச் பசயல்கதளபயல்லாம் கண்டு மனம் பபாோை விஷ்ணுமூர்த்ைி கருைவாகனத்ைில் அமர்ந்து,

இேவாமலிருந்ை இந்ைிரன் முைலியவர்கதளத் துதணயாகக் பகாண்டு தபார் பசய்ய வந்ைார். அப்தபாது
ஆயிரஞ் சூரியனுக்குச் சமமான காந்ைியும் உத்ைம லக்ஷணம் பகாண்ை குைிதரகளும் அதநக அஸ்ைிர
சஸ்ைிரங்களும் அதமந்ை தைர் ஒன்று ஆகாயத்ைிலிருந்து இேங்க பிரமன் சாரைியாக வந்து அதை
வரபத்ைிரர்
ீ
முன்பு நிறுத்ைி வணங்கி, இது சிவபபருமானால் அனுப்பப்பட்ைது. இந்ை இைத்ைிற்கு
அண்தமயிலுள்ள தரப்பிய முனிவருதைய ஆசிரமத்ைில் பார்வைி பரதமஸ்வரர், உமது பராக்கிரமத்தை
பார்த்துக் பகாண்டிருப்பைாகச் பசால்லச் பசான்னார் என்று விஞ்ஞாபனம் பசய்ைார். வரபத்ைிரர்
ீ
அந்ைத்

தைரில் ஏேி அமர்ந்ைார். அதை விஷ்ணு மூர்த்ைியும் கண்ைார். பாணிகம்பன் சங்கு முழங்கினான். அந்ைச்
சங்கநாைத்தைக் தகட்ை தைவர்களும் முனிவர்களுக்கும் பயத்ைால் குைர்கள் குழம்பின. உைல் நடுங்கின.
யக்ஷ வித்ைியாைர பன்னக சித்ைர்கள் யுத்ைஞ் பசய்ய விருப்பமில்லாமல் அச்சங்க முழக்கத்ைிற்கு
ஆற்ோைவர்களாய் அகன்ோர்கள். வரபத்ைிரருதைய
ீ
தைதரப் பிரமதைவன் விஷ்ணுமூர்த்ைிக்கு எைிதர
பகாண்டு நிறுத்ைினான். வரபத்ைிரர்
ீ
விஷ்ணுதவக் கண்டு சிங்கமானது நரிதயப் பார்த்து அலட்சியமாக

நதகப்பதுதபால நீ யா இனிப்தபார் பசய்பவன்? என்று நதகத்ைார். அதைக்தகட்ை விஷ்ணு தகாபங்பகாண்டு
சாரங்கமாகிய ைம் வில்தலவதளத்து எண்ணற்ே அக்கினிக்கதணகதள விடுத்ைார். அம்புகதள எய்ை
விஷ்ணு தமல் மிகவும் தகாபங்பகாண்ை வரபத்ைிரர்,
ீ
சிவபபருமான் ைிரிபுர ைகனகாலத்ைில் ஏந்ைிய
தமருமதலதயப் தபான்ே வலியவில்தல எடுத்து, வதளந்து நாதணற்ேி ைங்காரம் பசய்து, விஷ்ணுவின்
லலாைத்ைில் விஷ சர்ப்பம் தபான்ே பற்பல பாணங்கதளப் பிரதயாகித்ைார்.
விஷ்ணு மிகவும் தகாபங்பகாண்டு, இைற்குச் சமமான ஒரு பாணத்தை வரபத்ைிரரின்
ீ
தைாள்மீ து எய்ய
வரபத்ைிரர்
ீ
தகாடி சூரியர்களுக்குச் சமமான ைீக்ஷண்யமுதைய பாணத்ைால் விஷ்ணுவின் தைாளிலடித்ைார்.
இவ்வாறு ஒருவதரபயாருவர் பவல்லதவண்டும் என்று கருைி கடும்தபார் பசய்ைார்கள். அப்தபாது

வரபத்ைிரர்
ீ
ஒரு கதணதய விஷ்ணுவின் மார்பில் கடினமாகச் பசலுத்ைினார். விஷ்ணு பிரஞ்தஞ ைவேிப்
பூமியில் விழுந்ைார். சிேிது தநரத்ைிற் பகல்லாம் மூர்ச்தச பைளிந்ை விஷ்ணு, கருை வாஹனத்ைின் தமல்
ஆதராகணித்து, ைன் பபயர் எழுைிய எண்ணற்ே பாணங்கதள பைபைபவன்று பபாழிந்ைார். வரபத்ைிரரும்
ீ
ைம்
பபயர் ைீ ட்டிய பாணங்கதள பலவற்தேச் பசலுத்ைி, அதவ ஒவ்பவான்தேயும் துண்டித்ைார். பிேகு ஒரு
கதணதய எய்து விஷ்ணுவின் கரத்ைில் இருந்ை சாரங்கத்தையும் அவரது வாகனமாகிய கருைனின்
சிேகுகதளயும் பவட்டிபயேிந்ைார். மஹாவிஷ்ணு ைம் மாயாசக்ைியால் தைவர்கள் பலதரச் சிருஷ்டித்து,
சங்கு சக்கர கைாைரர்களாய் வரபத்ைிரர்
ீ
மீ து தபார் பசய்ய அனுப்பினார். அதைக் கண்ை வரபத்ைிரர்
ீ
முன்பு
சிவபபருமான் ைமது ைீவிழியால் ைிரிபுரங்கதள கணதநரத்ைில் சாம்பலாக்கியது தபால, அந்ை மாயா
விஷ்ணுக்கதள ைம் பநற்ேிக் கண்ணால் எரித்து சாம்பலாக்கினார். அதைக் கண்ை விஷ்ணு மிகவும்
தகாபங்பகாண்டு இனி எவ்வதகயிலாவது வரபத்ைிரதர
ீ
பஜயிக்க தவண்டும் என்று விஷம் சிந்தும்

சக்கராயுைம் ஒன்தே ஏந்ைி, வரபத்ைிரருக்கு
ீ
முன்னால் வந்ைார். வரபத்ைிரர்
ீ
இடிதயறு தபாலக்கர்ஜதன
பசய்ைார். அதைக் தகட்ைதுதம விஷ்ணு தசத்ைிரீகன் எழுைிய சித்ைிரப் பதுதம அதசயாது நிற்பதுதபால
தூக்கியகரத்துைன் ஸ்ைம்பித்து நின்ோர். அவ்வாறு நிற்கும்தபாது அவர் என்ன பசய்யக் கருைியும்,
பகாம்பில்லாை எருதைப் தபாலவும் பல்லில்லாை பாம்தபப் தபாலவும் நகமிழந்ை புலிதயப் தபாலவும்
எதையுஞ் பசய்ய முடியாைவராக நின்ோர்.
அதைக் கண்ை இந்ைிராைி தைவர்கள் விஷ்ணுவுக்குப் பைிலாக வரபத்ைிரதர
ீ
எைிர்க்க முன்வந்ைனர். அவர்கள்
யாவரும் வரபத்ைிரரின்
ீ
கர்ஜதனயில் அங்தகதய அதசவற்று நின்று விஷ்ணுவுக்கு வந்ை கைிதய
இன்னபைன்று பைரிந்து பகாண்ைார்கள். சிலர் புே முதுகுகாட்டி ஓடினார்கள். சிலர் விண்ணிலும், சிலர்

கைலிலும், சிலர் மதலக்குதககளிலும், சிலர் தைவதலாகத்ைிலும் ஓடி ஒளிந்து பகாண்ைார்கள். வரபத்ைிரர்
ீ
பசய்ை வரப்பபரும்
ீ
தபாரினால் பூமி நடுங்கியது. கைல் கலங்கியது, இரத்ை பவள்ளம் யாகசாதல
முழுவதும் அழித்து, கைலிற்பசன்று கலந்ைது. நைந்ை யாகதமா அஸ்வதமை யாகம்! அதை நைத்ைியவதனா
பிரம புத்ைிரனான ைக்ஷப்பிரஜாபைி, சதபதயார்கதளா ைர்மாைிகள், அந்ை யாக ரக்ஷகதனா கருைத்துவஜனான
நாராயணன். பாகங்கதளப் பபறுவைற்கு தநரில் வந்ைவர்கதளா இந்ைிராைி தைவர்கள். இப்படிபயல்லாம்
இருந்தும் யஜமானனுக்கும் யாகத்துக்கும் அதை நைத்ைிய ருத்விக்குகளுக்கும் அந்ை க்ஷணதம
சிரச்தசைனமான பயனுண்ைாயிற்று. ஆதகயால் தவைத்ைில் விலக்கப்பட்ைதும், பசால்லப்பைாைதும்
சிவபபருமானுக்கு அவிர்ப்பாகம் பகாைாைதும் அசத்துக்களால் நல்லது என்று பசால்லப்பட்ைதையும்
ஒருவரும் ஒருக்காலத்தையும் பசய்யக்கூைாது. அவ்வாறு அதநக யாகங்கதளச் பசய்ைாலும் பசய்பவன்
சிேிது புண்ணியத்தையும் பபோமல் பபரும் பாவத்தைதய அதைவான். பபரும் பாவிதயயாயினும்
சிவபபருமாதனக் குேித்து யாகஞ் பசய்ைால், அப்பாவங்கள் நீங்கிப் புண்ணியனாவான்.
புண்ணியவானாயினும் சிவபபருமாதனத் ைவிர்த்து யாகத்தைச் பசய்ைவன் ஒரு காலத்ைிலும்
கதைத்தைேமாட்ைான். இந்ை விஷயத்ைில் சந்தைகதம தவண்ைாம். ஈஸ்வர பக்ைியில்லாைவன் பசய்யும்
ைானம், ைவம், தஹாமம் ஆகிய யாவுதம பயனளிக்காது முனிவர்கதள, தகட்டீர்களா ஈஸ்வர பக்ைியில்லாை
நாராயணனும் ைக்ஷனும் இந்ைிரனும் சந்ைிரனும் வரபத்ைிரரால்
ீ
என்ன கைிதய அதைந்ைார்கள்?

20. தைவர்களுக்கு அருள் பசய்ைல்
முனிவர்கதள! அந்ைச் சமயத்ைில் சகல தைவர்கள் மீ தும் ைங்கள் அைிகாரத்தைச் பசலுத்ைிக் பகாண்டிருந்ை
வரபத்ைிரர்,
ீ
ைமக்கு அருதகயிருந்ை பத்ைிரகணங்கதள தநாக்கி, கணநாைர்கதள! இங்குள்ள தைவ முனிவர்
முைலியவர்கதள விலங்கிடுவர்கள்
ீ
என்று கட்ைதளயிட்ைார். இந்ைிரன் முைலிய தைவர்களும்

கண்ணில்லாை முனிவர்களும் விலங்கிைப்பட்ைனர். மறுத்ைவர்கள் வதைக்கப்பட்ைனர். நைந்ைவற்தே
பயல்லாம் கவனித்ை வரபத்ைிரரின்
ீ
இரைசாரைியாகிய பிரமதைவர், சிேிதும் மனம் சகியாமல் வரபத்ைிரரின்
ீ
ைிருவடிகளில் விழுந்து வணங்கி, சிேிதயார் பசய்ை பிதழதயப் பபாருட்படுத்துவது ைங்களுக்கு அழகல்ல.
இவர்கள் எளியவர்கள். ைதய பசய்து இவர்கள் பசய்ை அபராைத்தை மன்னித்து அருள் பசய்யதவண்டும்
என்று பலவாறு துைிபசய்ய, அவரும் மனமிரங்கினார். அைனால் முன்பு தபாரில் இேந்ைவர்களும்
அஞ்சிதயாடியவர்களும் நீங்க, மற்ேவர்கள் வரபத்ைிரமூர்த்ைிதயத்
ீ
துைித்ைார்கள்.
சிவரூபிதய! சிவபக்ைதன! சூலபாணிதய! ஆயிரஞ் சிரங்கதளயுதைதயாய் யக்ஞதனச் சங்கரித்ைவதன!
எண்ணற்ே தைவர்கதள அழித்ைவதன! ைக்ஷனின் ைதலதய அறுத்ைவதன! ைிரிதநத்ைிரங்கதளயுதையவதன!
சந்ைிரதனக் காலால் தைய்த்ைவதன பானுவின் பற்கதள உதைத்ைவதன! சூரியனின் கண்தணத்

பைாதலத்ைவதன! விஷ்ணு முைலிதயாதர பிணியூட்டிய கன்யதன! அரமகளிதரத் ைண்டித்ைவதன! சரணம்
சரணம் க்ஷமிக்க தவண்டும்! என்று பலவதகயாகத் துைித்து, நாங்கள் அேிவனர்களாகச்
ீ
சிவ நிந்தை பசய்ை
ைக்ஷனுைன் தசர்ந்ை குற்ேத்தை பபாறுத்ைருளதவண்டும் என்று விண்ணப்பம் பசய்ைார்கள். வரபத்ைிரர்
ீ
ையாள பூைராய்த் ைம் கணங்களால் அவர்கதளப் பிதணத்ை ைதலகதள அவிழ்க்கச் பசய்து, அவர்கதளயும்
அதழத்துக் பகாண்டு சிவபபருமாதன அதைந்து தசவித்ைார். தைவர்களும் பணிந்ைார்கள். அப்தபாது
மஹாதைவராகிய சாம்பவமூர்த்ைி, மைியீனர்கதள! இதுவதர நீங்கள் பசய்ை குற்ேங்கதளப் பபாறுத்தைாம்
என்று கூே அவர்கள் மரணமுற்று மகிழ்வு பபற்று, ஆர்ப்பரித்துக் குைித்துக் கூத்ைாடினார்கள். சிவபபருமான்
மகிழ்ச்சியுைன் விளங்குவதைக் கண்ை கமலாசனன், அவதரப் பணிந்து சர்வதலாக சரண்யா! என்
ைந்தைதய! உம் ைிருவடியில் வந்து நிற்கும் அடியார்கள் பசய்ை குற்ேத்தை மன்னித்து அருள் பசய்ைீர் . இனி
வரபத்ைிரரால்
ீ
உயிர் இழந்ை தைவ, யட்ச, கின்னரர், கருை, சித்ைவித்ைியாைர ரிஷிகள், ைவசிதயார் யாவரும்
உயிர் பபற்பேழும்படித் ைிருவருள் புரியதவண்டும் என்று பிரார்த்ைிக்க சிவபபருமான் தைவியின்
ைிருமுகத்தைப் பார்த்துப் புன்னதக பசய்து அவ்வாதே ஆகுக! எனத் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினார். விஷ்ணு
முைலாக ஸ்ைம்பித்ைிருந்ைவர்களும் கரஞ்சிரம் முைலியன அறுபட்டு வழ்ந்து
ீ
கிைந்ைவர்களும்
இேந்ைவர்களும் சுவாைீனப்பட்டும் ைம் ைம் அவயவங்கள் வரப் பபற்றும் உயிர்பபற்றும் ஒன்றுகூடி,
இந்ைிரன் முைலிய ைிக்குபாலகருைன் சிவ சன்னைிதய அதைந்து சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்ைனர். பிரமன்,
சிவபபருமாதன தநாக்கி, எந்தைதய! எல்தலாரும் உயிர்பபற்று எழுந்து விட்ைார்கள். இவர்களுக்கு
இத்ைதகய விதன விதளவித்ை பகாடிதயானாகிய ைக்ஷதனயும் எழுப்ப தவண்டும்! என்று தவண்ை
சிவபபருமான் மனங்களித்து, ைக்ஷனுதைய மைியின்தமதய எல்தலாருக்கும் விளங்கச் பசய்யும்

பபாருட்டு, அவனுக்கு ஆட்டுத்ைதல அளித்து எழுப்பினார். ைக்ஷன் சங்கரதனப் பணிந்து ைதல வணங்கி
நின்ோன். சிவபபருமான் அவன் மீ து ைதய தவத்து, அவதனயும் ஒரு கணநாைனாக்கினார்.
விஷ்ணுமூர்த்ைி, பிரமனுைன் வந்து பணிந்து, அடிதயன் பசய்ை அபராைத்தை மன்னிக்க தவண்டும் என்று
தவண்டினார். சிவபபருமான் விஷ்ணுதவ முைலாகவுதைய தைவர்கதளயும் முனிவர்கதளயும் தநாக்கி,
நீங்கள் அதனவரும் பசய்ை குற்ேங்கள், உங்கள் அேியாதமயால் பசய்ைதவயாதகயால் அவற்தே நாம்
மனம் பபாறுத்தைாம். இனி எைற்கும் அஞ்ச தவண்ைாம்! என்று அவர்கதளத் தைற்ேிப் பரிபூரணமான
கைாக்ஷம் பசய்து விதை பகாடுத்து அனுப்ப, அவர்கள் வரபத்ைிரதரயும்
ீ
பணிந்து ைங்கள் நகரங்கதள
அதைந்ைார்கள். பிேகு உமாதைவி, வரபத்ைிரதரயும்
ீ
காளிகாதைவிதயயும் ைம் அருதக அதழத்து, அன்தபாடு
அதணத்து சந்தைாஷ வார்த்தைகதளக் கூேிப் பலவரங்கள் அளித்து வரபத்ைிரருக்கு
ீ
ஓர் உலகம் அளித்து

விடுத்ைாள். சிவபபருமானும் உமாதைவியாரும் ைாம் ைக்ஷயாகத்துவம்சம் பசய்ைதைக் காணும்படித் ைங்கிய
இைத்ைிலிருந்ை தரப்பிய முனிவருக்கு அனுக்கிரகஞ் பசய்து, அந்ைர்த்ைானமாய்ச் பசன்ோர்கள்.
21. தைவி கவுர நிேம் பபற்ேது

முனிவர்தள! முன்பு மந்ைிரமதலயானது சிவபபருமான் பார்வைி தைவியாதராடும் கதணசர் முைலிய
புைல்வர்கதளாடும் பரிசனங்கதளாடும் ைன்னிைத்ைில் வசிக்க தவண்டும் என்று பநடுங்காலம் பபருந்ைவஞ்
பசய்ைதமயால், அந்ைத் ைவத்ைிற்கு இரங்கிய சிவபபருமான் உமாதைவியாருைனும் பிரமத் கணங்களுைனும்
அந்ைப் பர்வைத்தை அதைந்ைார். அந்ை மந்ைிர மதலயினுச்சியில் பவண்ணிலா விளங்கும் தைாற்ேமானது
அது சிவ கைாக்ஷத்ைால் பபற்ே ைாவள்யமான முத்துக்குதை தபான்ேிருந்ைது. அந்ை மதலயில்

உச்சியிலிருந்து அருவி ஆறுகளிழியுங் காட்சியானது. அைற்கு மதலகளில் ைதலதம, சிவ கைாக்ஷத்ைால்
உண்ைாவது பற்ேி மங்கல ஸ்நானஞ் பசய்ைது தபாலிருந்ைது. அந்ை மதலச் சாரலில் கவரிமான்கள் ைங்கள்
வால்கதள அதசத்துக் பகாண்டிருந்ைது, சாமதர வசுவது
ீ
தபால இருந்ைது. அந்ைச் சிேப்புதைய
மந்ைிரமதலயில் சிவபபருமான் உமாதைவியாதராடும் கூடி, அதநக காலம் வாழ்ந்ைிருந்ைார்.
அப்படியிருக்கும்தபாது சும்பன் நிசும்பன் என்ே இரண்டு அசுரர்கள் பிரமதன தநாக்கிப் பஞ்சாக்கினியின்
நடுதவயிருந்து அதநக காலம் அன்ன பானாைிகதள பவறுத்து, அருந்ைவஞ் பசய்ைார்கள். அவர்களது
ைவத்தையும் ைிைபக்ைிதயயும் கண்ை பிரமன் அவர்கள் முன்பு தைான்ேி, ைவத்ைால் இதளத்ை
அவர்களுதைய உைதலத் ைம் கரத்ைால் ைைவிப் பூரிக்கச் பசய்து, நீங்கள் எதைக் கருைி இவ்வாறு
ைவஞ்பசய்ைீர்கள்? அதைச் பசால்லுங்கள் என்ோர். சும்ப நிசும்பர்கள் பிரமதனச் சாஷ்ைாங்கமாக வணங்கி,
இருகரங்கதளயும் விரித்து, கைவுதள! நாங்கள் இருவரும் இேவாமல் இருக்கதவண்டும். அைற்குரிய

வரத்தைத் ைர தவண்டும் அல்லது சர்வதலாக மாைாவாகிய உமாதைவியாரின் தைகத்ைிலிருந்து ஒரு
கன்னிதக தைான்ேின் அந்ைக் கன்னியால் நாங்கள் இேக்க தவண்டும். அவ்வாேின்ேி உலகினரால்
ஒருவராலும் நாங்கள் இேவாை வரத்தைக் பகாடுத்து அருள் பசய்ய தவண்டும் என்று கூேிப் பணிந்து
வரங்தகட்ைார்கள். பத்மாசனன் அவ்வாறு நிகழும் என்று கூேித் ைம்முலகம் பசன்ோர். அந்ை வரத்ைால்,
ைருக்கு எய்ைிய ைானவர்கள் இருவரும் தைவர் உலகத்தையதைந்து, இந்ைிரதன எைிர்த்து, அைதன
முேியடித்து, அவனுதைய வளங்கதளபயல்லாம் பகாள்தளயடித்து அமரர்கதளயும் அரம்தபயர்கதளயும்
ஏவலர்களாகித் தைவதலாகம் முழுதமயும் ைங்கள் கட்ைதளக்கு உட்பட்டு நைக்கும்படிச் பசய்து பபரும்
புகதழாடு வாழ்ந்ைார்கள்.
தைதவந்ைிரன் முைலிய தைவர்கள் படுகின்ே துன்பங்கதளக் கண்ை மலதரான் மனம் வருந்ைிச்
சிவபபருமானிைம் பசன்று அவதர வணங்கி, ஜகைீசா! பகாடிதயாராகிய சும்பநிசும்பர்கள் பசய்யும்
உபத்ைிரவங்கதளத் ைாங்க முடியாமல் தைதவந்ைிரன் முைலியவர்கள் ைவிக்கிோர்கள். தைவதலாகமும்
பூவுலகமும் பபரும்பாடுபடுகின்ேன. அமரரும் அரம்தபயரும் சிதேயிலதைப்பட்டிருக்கிோர்கள்.
ஆதகயால் அந்ை அசுரர்கதள அழிக்கத் தைவரீர் ைிருவுள்ளஞ் பசய்ைருள தவண்டும். அைாவது
உமாதைவியாரின் ைிருதமனியில் ஒரு கன்னிதக தைான்ேி அவர்கதள அழித்ைாலன்ேி அவர்கள்
ஒருவராலும் இேவாைிருக்கும்படியான வரத்தை நாதன பகாடுத்தைன். அவர்கதள விதரவில் அழிக்க
தவண்டும் என்று விண்ணப்பம் பசய்ைார். பிேகு பபருமானிைம் விதைபபற்றுச் பசன்ோர். பகவான் பிரமன்
பசால்லியதை கருத்ைில் பகாண்டு, உமாதைவியதர தநாக்கி, தஹ காள ீ (கருநிேமுதையவதள) வருக! என்று
அதழத்ைார். அைற்கு உமாதைவியார் ஸ்வாமீ ! நீரும் அடியாளும் சிறு பிள்தளகளல்ல. இன்று ைான்

ைிருமணஞ் பசய்துபகாண்டு, நூைனமாகவா ஒருவதரபயாருவர் முகம் பார்த்தைாம்? நன்ோக இருக்கிேதை!
இப்தபாது ைான் உமக்கு என்னிைத்ைில் பவறுப்பு உண்ைாயிற்தோ ? உலகத்துப் பிராணிகதளபயல்லாம்
தசதயாகத்ைில் அழுந்ைச் பசய்யும் மன்மைதன பநற்ேிக் கண்ணால் எரித்து, காவியாதையும் உத்ைிராக்ஷ
மாதலயும் பிரம கபாலங்களும் அணிந்து ைவவுரு பகாண்ை ைங்களுக்கும் காம விருப்பம்
உண்ைாகியிருப்பது விதநாைதம! இவ்வளவு காலம் என்னுைன் கூடியிருந்தும், இப்தபாது நான் அழகற்ே
கருநிேமுதையவள் என்றும் இகழ்ந்து விட்டீர்கள்! அங்கக் குதேபாடுகள் ஏதுமின்ேி உத்ைம லக்ஷணங்கள்
எல்லாம் அதமந்ைிருந்ைாலும், சிேந்ை ஆதையாபரணங்கதள அணிந்ைிருந்ைாலும், அத்ைதன அழகுகதளயும்
கணவன் கண்டு களிக்காை மதனவியானவள், பபண்களில் பைதரப் தபான்ேவள் என்பைில் ஐயமில்தல.
ைங்களுக்கு என் கறுதம நிேத்ைில் விருப்பமில்லாமல் பவறுப்பு ஏற்பட்ைைால் இனி இந்ை காருருதவ

ஒழிக்கும்படித் ைங்கதளக் குேித்துப் பபருந்ைவஞ்பசய்து, ைங்கள் ைிருவருளாதலதய பபான்னிே தமனிதய
அதைந்து ைங்களுக்தக மதனவியாகிதேன் என்று கூேிக் கண்களிலிருந்து முத்துக்கள் பைேித்ைாற்தபால
கண்ண ீர் உகுத்ைாள். தைவியின் துயதரக் கண்ை சிவபபருமான், மனஞ் சகியாமல் தைவிதயத் ைம்
இருகரங்களாலும் அதணத்துக் பகாண்டு, பபண்தண நீ வருந்ை தவண்ைாம். நான் விதளயாட்ைாக
அதழத்தைதன ைவிர, தவபோன்றுமில்தல. இைற்காக நீ கவதலபகாள்ளவும் தவண்ைாம். ைவமும்

பசய்யவும் தவண்ைாம். நாம் இருவரும் கலந்ைிருந்ைாலன்ேி உலகம் விருத்ைியதையாது. ஆதகயால் நீ
உன் தகாபத்தைத் ைணித்துக் பகாள்ளதவண்டும் என்ோர்.
உமாதைவி ைன்தன அதணத்துக்பகாண்டிருந்ை ஸ்வாமியின் கரங்கதள பமல்ல பநகிழ்த்ைி, இப்படித்ைான்
ைாங்கள் காலபமல்லாம் என்தன ஏத்ைி, ஆதச தபாலக்காட்டி, உமது காலத்தைக் கழிக்கிேீர் ஒன்றும்
தவண்ைாம். நான் இனி தவபோரு தைகத்தைப் பபான்னிேமாக அதையதவண்டுகிதேன் என்று கூேி ,

சிவபபருமாதன முதேப்படி வலம் வந்து வணங்கி விதைபபற்றுப் புேப்பட்டு இ மயமதலதய அதைந்ைாள்.
அங்குள்ள ஓர் ஏரிக்கதரயில் ஒரு சிவலிங்கத்தைப் பிரைிஷ்தை பசய்து அதை தவைாகம விைிப்படி பூதஜ
பசய்து ஒதர மனைாக நித்ைிதர, அன்னம், ஆகாரம் முைலானதவ நீக்கி அவ்விைத்ைில் ைவத்ைில் அமர்ந்ைாள்.
அம்தம ைவஞ் பசய்ை இைத்ைின் அருதக ஒரு பபரிய தவங்தகப் புலி, தககால்களில் இயக்கமில்லாமல்,
பசியால் வருந்ைிக்பகாண்டிருப்பதைத் தைவி கதைக்கண் சாத்ைியருளினாள். அைனால் அந்ைப் புலி ைன்
ஆணவம் முைலிய மலங்களும் பிணிகளும் நீங்கிப் தபருணர்வு பபற்றுப் பண்தைய ஞானத்துைன் இவள்
பரதமஸ்வரி என்றும் பைரிந்து பகாண்டு இங்கு நான் வந்ைதும் தைவி இங்கு வந்ைதும் என் பாக்கியம் ைான்!
என்று பரம சந்தைாஷமதைந்ைது.
முனிவர்கதள! தைவியின் பசயல்கள் இப்படியிருக்க சும்ப நிசும்பர்கள் பசய்யும் உபத்ைிரவங்கதளச்
சகிக்காை தைவர்கள் பிரமதைவதன தநாக்கி, பிைாமகதன! எங்கதளயும் பதைத்து இந்ை அசுரர்களுக்குப்
பபரும் வரங்கதளயும் பகாடுத்து எங்கதளத் துன்புறுத்துவது உமக்கு நன்தோ? இத்துயர் நீங்க அருள்புரிய
தவண்டும்! என்று முதேயிட்ைார்கள். பிரமதைவன் அமரர்கதள பயல்லாம் அதழத்துக்பகாண்டு
இமயமதலதய அதைந்ைான். இமயத்ைின் உச்சியில் ஏேித் தைவி பசய்யும் ைவத்ைின் மகிதமயால்,
அங்கிருந்ை மரங்கள் ருதுதவற்றுதமயில்லாமல் பமாட்டு மலரும் காயும் கனியும் நிரம்பப்பபற்றும்,
பசும்புற்கள் பசழித்து வளர்ந்தும் மிருகங்கள் தவற்றுதமயன்ேி உேவு பகாண்டும் எல்லா வனப்புகளும்
பபாருந்ைி விளங்கியது. அந்ைத் ைதபாவனத்தை அதைந்து, பிரமனும் அவருைன் வந்ை அமரர் கூட்ைத்ைாரும்
பணிந்ைார்கள். தைவர்களும் தவைங்களும், முனிவர்களும் ைவஞ்பசய்து ைரிசித்ைற்கு அரிய சர்வ

ஜகன்மாைாவாகிய நீ யாது கருைித் ைவஞ் பசய்கிோய்? ைாதய! ைவச்பசயல் என்பது இத்ைதகயது
நியமங்கதளயுதையது என்று எங்கதளப் தபான்தோர் உணர்வைற்காக இவ்வாறு ைவஞ் பசய்து
காட்டுகிோதயா? உன் உள்ளத்ைிலுள்ள கருத்து என்ன? என்று தகட்ைார்கள். உமாதைவி பிரமதன தநாக்கி,
யான் எனது கரிய உருவத்தை ஒழித்துப் பபான் உருதவ அதைய விரும்பித் ைவஞ் பசய்கிதேன். இது
விஷயத்ைில் உன் கருத்து என்னதவா? என்று தகட்ைாள்.
பிரமதைவன் தைவிதயப் பணிந்து, ைாதய! இைற்காகவா ைவஞ் பசய்வது? நீ உன் சரீரத்ைிலிருந்து நீங்கிப்
பபான் உருதவயதைந்து, முன்பிருந்ை உருவால் ஒரு கன்னிதகதயப் பதைத்து, இந்ைத் தைவர்கதள
அதலத்துக் பகாண்டிருக்கும் சும்ப நிசும்பர்கதளத் பைாதலத்து, அவர்களால் தைவர்களுக்கு உண்ைான

துயதர அகற்ேி, தைவர்களுக்குச் சுகத்தை உண்ைாக்குவாயாக! என்ோர். உைதன உமாதைவி ைன் காருருதவ
விட்டுப் பபான்மதல தபான்ே தபருருவங் பகாண்ைாள். அப்தபாது தைவர்கள் மலர்மாரி பபாழிந்ைார்கள்.
ஈஸ்வரி, வழ்த்ைிய
ீ
அந்ைக் கரியவுருவம் எட்டுக் கரங்கதளயும் பாசம், அங்குசம், ைண்ைம், சூலம், வாள்,
தவல், வஜ்ஜிரம் முைலிய ஆயுைங்கதளயும் ஏந்ைி, உலகிலுள்ள பகாடியவர்கதளச் பசருக்கும் ஆற்ேலுதைய
துர்க்தகயாகி, ஈஸ்வரிதயப் பணிந்து அவள் எைிரில் தக கட்டி நின்ோள். அப்தபாது பரதமஸ்வரி,
அத்துர்க்தகதய தநாக்கி, அடிப்பபண்தண! நீ பிரமனுதைய கட்ைதளதய மீ ோது, அவன் பசாற்படி நின்று,
நன்தம பசய்வது என்பதைப் பற்ேிச் சிேிதும் அேியாை அசுரர்கதள ஹைஞ் பசய்து, தைவர்களுக்கு நன்தம
பசய்வாயாக! என்று உதரத்ைாள். அப்தபாது பிரமன், ஒரு சிங்கத்தைச் சிருஷ்டி பசய்து, அவளுக்கு
வாகனமாகக் பகாடுத்து, ஆகாயமளாவிய விந்ைிய மதலயில் வாசஞ் பசய்து, தைவமானவர்களின்

மாமிசத்தை யுண்டு, உலகத்தைத் துன்புறுத்தும் அசுரர்கதள அழிக்க தவண்டும் என்று கூேினார். துர்க்தக
உைதன ைன் சிங்க வாகனத்ைில் ஏேியமர்ந்து அதநகம் குதழகதளயுதைய விந்ைிய மதலதய அதைந்து,
அசுரர்களுைன் பலவதகயாகப் தபார் பசய்து, அவர்கதள பவன்று, தைவர்கள் ைினந்தைாறும் ைன்தனப் பணி
பசய்து, வாழ்த்தும்படி வசித்ைிருக்கிோள்.
22. கவுரி மந்ைிரமதலதய அதைந்ைது

முனிவர்கதள! உமாதைவியார் பிரமதன தநாக்கி, பிரமதன! இதைா இருக்கும் புலியானது யான் ைவஞ்பசய்ய
இந்ை இைத்ைிற்கு வந்ைது முைல் என்தன விட்டுப் பிரியாமல் இங்தகதய ஒரு காவல்காரதனப் தபால
இருந்து வருகிேது. இந்ைப் புலி, தநாயுற்று கால்களில் வலுவிழந்து, நைக்கவும் சக்ைியற்று துன்பத்ைால்
ைவித்ைது. அதைக்கண்டு மனஞ்சகியாை நான், அைன் தநாதய அகற்ேிதனன் என்று கூேினாள். பிரமன்
தைவிதயப் பணிந்து, அன்தனதய! இஃது ஒரு ஓர் புலி என்று எண்ணற்க. ஓர் அசுரன் ைன் மாதயயால்
புலியுருவ தமற்று இருக்கிோன். பாம்புக்கும் பால் வார்த்ைாற்தபால இந்ை ைீ யவனுக்கு அருள் பசய்து

விட்ைாதய! இது ைர்மமல்ல. இவனால் யாருக்கு என்ன ைீங் கு விதளயுதமா? என்ோன். அைற்கு ஸ்ரீகவுரி,
பிரமதன தநாக்கி, அசுரனாக இருந்ைால் ைான் என்ன? அவனும் ைமது பதைப்புத்ைாதன! எந்ைப் பிேவியாக
இருந்ைாலும் அந்ைப் பிேவி துயரத்ைால் அவைிப்படும் தபாது, அந்ை அவைிதயத் ைன் விதனதய என்று
கருைாமல், அந்ை விதனதயயும் என்னால் நீக்கமுடியும் என்று பூரணமாக நம்பி தவண்ை, அந்ைப்
பிராணிதயக் கண்ை நான். மனங்கனிந்து இந்ை தவங்தகவரி புலியின் தநாதயத் ைீர்த்தைன், என்று
ைிருவாய் மலர்ந்ைருளினாள். அதைக் தகட்ை பிரமன், தைவிதயப் பணிந்து, தைவி! உன் ைிருவருள் இந்ைக்
பகாடிய பிராணியின் மீ து பரிபூரணமாக இருப்பதை அேியாமல் நான் கூேியதை மன்னித்ைருள்வாயாக!
உனது ைிருக்கமலத் ைாள்களில் பக்ைியுதையவர்கள், பபரும் பகாடும்பாவிகதளயினும், சிேிதும் துக்கத்ைிற்கு
ஆளாக மாட்ைார்கள். உன் ைிருவடிக்கு அன்பு பசய்யாைவர்கள் மகா புண்ணியசாலிகளாயினும், எண்ணற்ே
யாக ைவங்கதளச் பசய்ைவர்களாயினும், இவற்ோல் சிேிதும் பயனதைய மாட்ைார்கள்! உன் ைிருவருள்
பிரகாசமுண்ைானால் துரும்பு கூை பிரம பட்ைத்தை அதையும். உன் ைிருவருளில்தலபயன்ோல் பிரமனும்
ைன் பைவிதய இழந்து துரும்பாவான். நீத ய உலக சிருஷ்டியாைி பசயல்களுக்பகல்லாம் ஏகத்ைதலவி!
ஆகதவ, உன் கிருதப இருந்ைால், இப்புலியுருதவக் கதைதயேச் பசய்க! என்ோர். பிேகு, தைவியிைம்
விதைபபற்று, ைம்முைன் வந்ை தைவர்களுைன் ைன் மதனாவைி நகதர அதைந்ைார். பிேகு கவுரி தைவி
அந்ைப் புலிதயத் ைன்னுைன் வரச் பசய்து, ைன்தனக் குமாரியாகக் பகாண்ை ைாய் ைந்தையரிைம்
விதைபபற்று, அதநகம் மங்தகயர்கள் பணி பசய்யத் ைனது பபான்னிே தமனியுைன் மந்ைிர மதலதய
அதைந்ைாள்.
23. தசாமநந்ைியின் சரிைம்
முனிவர்களில் சிேந்ைவர்கதள! தைவி கவுரி மந்ைர மதலதய அதைந்ை காலத்ைில், சிவபபருமான் முைலிய
யாவருக்கும் உண்ைான மகிழ்ச்சிதய என்னால் வர்ணித்துச் பசால்ல இயலாது. கவுரி மந்ைரமதலதய
அதைந்ைதுதம, நந்ைிதைவர் முைலிய சிவகணநாைர்கள் அங்கு பசன்ோர்கள். பானுகம்பன், சங்குகன்னன்,
குண்தைாைரன் முைலிய கணத்ைதலவர்களும் பலதகாடி உருத்ைிரர்களும் தைவிதயப் பணிந்து, பற்பல
வாத்ைியங்கதள முழக்கினார்கள். தைவ துந்துபிகள் முழங்கின. அப்சர மங்தகயர் நைனமாடினர். நாரைர்
வணாகானஞ்
ீ
பசய்ைார். தைவ முனிவர் வாழ்த்ைினார்கள். அரம்தபயர்கள் மங்களகீ ைங்கதளப் பாடினார்கள்.
இவ்விைமாக அதனவரும் மகிழ்ந்ைிருக்க, தைவி கவுரி, சிவசன்னைிக்குள் நுதழந்து சிவபபருமாதனப்

பணிந்து எழுந்ைாள். அப்தபாது சிவபபருமான் மகிழ்ச்சியதைந்து, தைவி கவுரி! இப்தபாது ைான் உன் தகாபம்
மாேியதைா? என் பசால்லுக்கும் தகாபம் பகாள்ளலாகுதமா? நாம் இருவருதம மாறுபட்தைாமானால் உலகம்
யாவுதம அக்கினியால் அழிந்துவிடும். என்னுதைய உருவதமா அக்கினி! உன் உருவதமா சந்ைிரன்! நீ
என்னுைன் கூடியிருப்பதை உலக விருத்ைிக்குக் காரணமாகும். அக்கினியும் தசாமனும் சம்பந்ைப்பட்ை இந்ை
உலகம், பசால்லும் பபாருளுமாகிய இவற்ேின் ைன்தமதயயாகும். அவற்ேில் நீ பசால்மயம். நான்
பபாருள்மயம். நீத ய வித்தை! யாதனா அந்ை வித்தையதையும் ஞானம்! நீத ய என் ஆதணயாதகயால், நீ
என் ஆதணதயக் கைந்ைால் நான் ஈஸ்வரனாக விளங்க முடியுமா? இத்ைதகய நியாயமிருக்க, நீ என்தன
நீங்கும் வதகயாது! தைவர்கள் துயரம் அகன்று, அவர்களுக்குச் சுகமுண்ைாகும்படி விதநாைார்த்ைமாக
உன்தனக் காள ீ என்று அதழத்தைன். அைற்கு நீ சினந்து பகாண்ைாய்! அதுவும் உலகத்ைிற்கு
உைவியாயிற்று என்று கூேினார்.

அதைக் தகட்ை கவுரி மனங்களித்து புன்னதக பசய்து ைான் ைவஞ்பசய்யும் தபாது துர்க்தக தைான்ேியதும்
அவளால் சும்பநிசும்பர்கதளக் பகான்று, தைவர்கள் மகிழ்ச்சியதைந்ைதும், அவதனப் பிரமனது கட்ைதளயில்
இருத்ைியதும் ஆகிய அதனத்தையும் கூேி, பிேகு சிவபபருமாதனப் பணிந்து, எம்பபருமாதன! நான்
ைவஞ்பசய்து பகாண்டிருக்கும் தபாது, இந்ைப் புலி என்தனப் பணிந்து, எனக்குக் காவல்புரிந்து, ைான்

உஜ்ஜீவிக்கக் கருைி என் அருகிதலதய வசித்ைிருந்ைது. இதை நான் என்னுைன் பகாண்டு வந்தைன்.
ஆதகயால் இதுவும் ஒரு கணநாைனது நம் நந்ைிதயாடு வாயிற்படிக் காத்துக் பகாண்டிருக்கும்படி அருள்
பசய்யதவண்டும் என்று விண்ணப்பித்ைாள். சிவபபருமான் அந்ைப் புலியின்மீ து மனமிரங்கி அருள்பசய்ய,
அது கஞ்சுகம் பூண்டு, பபாற் பிரம்தபந்ைி, வாளும் ைரித்து, நந்ைி தைவருைன் வசித்து, அைிகாரஞ் பசலுத்தும்
தசாம நந்ைி என்ே பபயதரப் பூண்ைது. அதைக் கண்ை அமரர்களும் முனிவர்களும் ஆனந்ைமதைந்ைார்கள்.
உமாதைவியும் பபரிதும் மகிழ்ந்ைாள். சிவபபருமான் தைவி கவுரிக்கு, அதநக ஆபரணங்களும் மலர்
மாதலகளும், பீைாம்பரங்களும் அணிவித்து, தைவியுைன் கூடி வாழ்ந்ைிருந்ைார் என்று வாயுதைவன்
கூேினார்.
24. உலகம் அக்கினி தசாமமயம்
இந்ைப் பிரபஞ்சம் அக்கினி தசாமாத்மகமாகவும், சப்ைார்த்ை ஸ்வரூபமாகவும் இருக்கிேது என்றும்
சிவாக்தஞதய சிவசக்ைி என்றும், சிவபபருமான் உமாதைவிக்குக் கூேியைாகச் பசான்ன ீர்கதள! அந்ை
விஷயத்தைச் சற்று விரிவாகச் பசால்ல தவண்டும் என்று முனிவர்கள் தகட்க , வாயுதைவன் பசால்லத்
துவங்கினார்.

முனிவர்கதள! அக்கினி என்பது ஈஸ்வர சம்பந்ைமான தகார தைதஜாரூபமாகும். தசாமம் என்பது
சிவசக்ைியின் அமிர்ைரசஸ்வரூபம். அக்கினியில் அமிர்ைம் உண்ைாவது அைனால் அந்ை அக்கினி
விருத்ைியதைைலும், அந்ை அக்கினியிதலதய அவிதயச் பசாரிவைால் பயிர் உண்ைாக மதழ
பபாழிைலுமாகும். இந்ைக் காரணங்களால் உலகம் அக்கினி தசாமாத்மகம் ஆகும். அக்கினியானது
அமிர்ைத்துைன் ஸ்தூலசூஷ்மங்களாகி, பநருங்கிய பூைம் முைலியவற்றுைன் பபாருந்ைிச் சாரமாகவும்
ஒளியாகவும் இருக்கும். ஒளி சூரியனும் அக்கினியுமாகும். அமிர்ைதமா சந்ைிரனும் அதலகள் பபாருந்ைிய
ைண்ண ீருமாகும். அதவ அவ்வாதே உலகுக்குப் பயன்படும் அக்கினிதய சிவமயம். அமிர்ைதம சக்ைிமயம்.
இந்ை அக்கினி தசாமாத்மகமாகதவ உலகம் விளங்கும். அக்கினிகளிலிருந்து அமிர்ைம் தைான்ேி, அந்ை

அக்கினியிதலதய ஒழுகும். ஆதகயால், உலகம் சிவசக்ைிமயமாகும். அந்ை அக்கினியால் உலகத்தை (நான்
என்ே அகப்பற்தேயும் எனது என்ே புேப்பற்தேயும்) நீறுப்படுத்ைிய பஸ்மத்தை அணிந்ைவர்கள். பாவம்
ஒழிந்து சிவமயம் ஆவார்கள். மூலாைாரத்ைிலுள்ள அக்கினியால் தைகத்தைக் பகாளுத்ைி அந்ைச் சாம்பதல
தமதலயுள்ள அமிர்ைத்ைால் நதனத்ைவர்கள் மரணத்துயரம் ஒழிந்து நித்ைிய முக்ைிதய அதைவார்கள்.
தயாகப் பயிற்சிதயயுதைய பபரிதயார்கள் ைங்கள் தயாக வல்லதமயால் சூரியகதல, சந்ைிரகதல என்னும்
இரண்தையும் அக்கினி கதலயினால் ஒடுக்கி, அந்ை அமிர்ைத்தைப் புசித்து, நித்ைியானந்ை தமாக்ஷத்தை
அதைவார்கள்.
25. ஷைத்துவாக்கள்
வாயுதைவன் தமலும் கூறுகிோர், முனிவர்கதள! இந்ை ஜகம் முழுவதும் சப்ை அர்த்ை ஸ்வரூபமாய்
இருக்கிேது என்று பசால்லும் விஷயத்ைில் ஷைத்துவாக்களின் ஸ்வரூபத்தைச் பசால்லுகிதேன்.
தகளுங்கள். சப்ைம் இல்லாை பபாருள் உலகத்ைில் கிதையதவ கிதையாது. அர்த்ைம் இல்லாை சப்ைமும்
கிதையாது. ஆதகயால் அந்ைந்ைச் சப்ைங்களுக்கு அந்ைந்ை அர்த்ைங்கள் அநாைியாகதவ, சங்தகைங்களாக
விளங்குவன. இது பிரகிருைியின் பரிணாமம். இது சப்ைம் என்றும் அர்த்ைம் என்றும் இரண்டு பிரிவுகளாக
இருக்கும். பரமாத்ம ஸ்வரூபிகளான சிவ சக்ைிகளின் விபூைியாகத் பைரிந்து பகாள்வர்களாக.
ீ
இைில்
சப்ைஸ்வரூபமான விபூைியானது ஸ்தூலம் என்றும் சூஷ்மம் என்றும் பதர என்றும் மூன்று வதகப்படும்.
இவற்ேில் ஸ்தூலம் என்பது தகட்பது, சூஷ்மம் என்பது மனத்ைிதல சிந்ைிப்பது. பதர என்பது சிந்ைதனயற்று
இருப்பது. அந்ைப் பதரயானது கிரியாசக்ைி, ஞானசக்ைி, இச்சா சக்ைி (பசயலாற்ேல், அேிவாற்ேல்,
விதழவாற்ேல்) என்று மூவதகப்படும். அைில் பதரயானது சிவைத்துவத்தை ஆஸ்ரயித்ைலால்
கிரியாசக்ைியும், தயாக சம்பந்ைத்ைினால் ஞான சக்ைியும், ஈஸ்வர இச்தசயுைன் கூடியிருப்பைால் இச்சா
சக்ைியுமாகும். இந்ைப் பதரயானது மூன்று சக்ைிகளாக இருப்பைால் சக்ைி ைத்துவம் என்ே பபயதரப் பபற்று ,
எல்லா காரணங்களுக்கும் மூலகாரணமாக இருக்கிேது. இைற்குக் குண்ைலினி என்றும் மாதய என்றும்
தூய்தமயான முக்கிய மார்க்கம் ஸ்வரூபமாகவுள்ள சைி என்றும் பபயர்களுண்டு. அந்ைப் பராசக்ைிதய ஆறு

அத்துவாக்களாக விளங்கும். அவற்றுள் சப்ை அத்துவாக்கள் மூன்று. அர்த்ை அத்துவாக்கள் மூன்று. இந்ை
ஷைத்துவாக்களும் லயதபாகாைி காரங்கதளச் பசய்வன. சப்ை அத்துவாக்கள் மந்ைிர அத்துவா, பை அத்துவா,
வர்ண அத்துவா என்ே மூன்ோகும். அர்த்ை அத்துவாக்கள், புவன அத்துவா, ைத்துவ அத்துவா, கதல
அத்துவா என்ே மூன்ோகும். அத்துவாக்கள் ஆறும் ஒன்றுக்பகான்று வியாப்பிய வியாபகத்துவம் உதையன.
மந்ைிரங்கள் பைங்கள் ஆக்கப்படுவைால் மந்ைிர அத்துவாதவப் பற்ேிய பைாைத்துவா வியாபரித்துள்ளது.

பைங்கள் வர்ணத்ைால் (எழுத்ைால்) தசர்க்கப்படுவைால் பைாத்துவாதவ வர்ணாத்துவா வியாபரித்துள்ளது.
அண்ைார்ந்ைர்க்கைமான அதநக புவனங்களிலும் சிவாகமங்களில் பசால்லப்பட்டுள்ள அதநக புவனங்களிலும்
வர்ணங்கள் பிேத்ைலின், வர்ணாத்துவாதவ புவனாத்துவா வியாபரித்துள்ளது. சாங்கியதயாகப் பிரசித்ைமான
ைத்துவங்களிலும் சிவாகமத்ைிற்கு பிரசித்ைமான ைத்துவங்களிலும் அதநக புவனங்கள் பிேத்ைலின்
புவனாத்துவாதவத் ைத்துவாத்துவா வியாபரித்துள்ளது. ைத்துவாத்துவாதவக் கலாத்துவா
வியாபரித்துள்ளது.
பிரகிருைியானது நிவ்ருத்ைி பிரைிஷ்தை வித்தை சாந்ைி சாந்ைியைீ தை என்ே ஐந்து கதலகளாகி , ஷட்
அத்துவாக்கதளயும் வியாபரித்துள்ளது. சிவத்ைதுவமானது ைன் சக்ைியால் எல்லாத் ைத்துவங்கதளயும்

வியாபரித்துள்ளது. சிவ பசாரூபத் ைாதலதய மண்ணானது குைமாவதுதபால பிரபஞ்சத்தை நைத்துகிேது.
சிவைத்துவதம ஷைத்துவாக்களால் அதையத் ைக்கது. சக்ைிகளில் ஐந்து வதகதய இனிச் பசால்லுகிதேன்.
நிவிருத்ைியானது ருத்ைிர பைம் வதரயும் சுத்ைியாம் வித்தையானது வித்தயசுரபைமளவும் சுத்ைியாம்.
சாந்ைியானது அத்துவா அந்ைமளவும் சுத்ைியாம். சாந்ைியாத்தையானது பரம விதயாமமளவும் சுத்ைியாம்.
இந்ை ஐந்து கதலகளால் எல்லா பிரபஞ்சமும் வியாபரித்துள்ளது. ஆதகயால் சாைகர்கள் இந்ை
விஷயங்கதள நன்ோக அேிய தவண்டும். அத்துவாக்களின் ைன்தமயேியாது. முக்ைி பபேக்க ருதுபவன்
பயனதையமாட்ைான். சக்ைியின் வியாப்ைிதய உணராது ைத்துவங்களும் அவற்ேின் வியாப்ைியும்
விசுக்ைியும் பைரியமாட்ைாது. பரமசிவனுதைய வாமபாகத்ைில் எல்லாவற்றுக்கும் காரணபூைமாக விளங்கும்
சக்ைி என்பது சிவ சம்பந்ைமான ஆக்தஞ. இது ஆன்மாவின் மாதயயும் அல்ல, விகாரமுமல்ல! பந்துவும்
அல்ல முக்ைியும் அல்ல. ஆனால் பந்ை முக்ைிகதள உண்ைாக்குவதும் சகல பாக்கியங்கதளயும்

பகாடுப்பதும், ஈஸ்வரதன ஒருதபாதும் பிரியாைதும், சிவத்ைின் பாவானு குணமாகத் ைருமங்கதள
ஆஸ்ரயிப்பதுமாகும். அந்ைச் சர்தவஸ்வரனுக்கு அந்ைச் சக்ைியாகக் கிரகஸ்ைன் என்றும், அந்ைச்
சர்தவசனால் அைற்குக் கிருகிணி என்றும் எப்தபாதும் பபயர்கள் விளங்கும். இந்ை இருவருக்கும் எல்லா
பிரபஞ்சமும் பிள்தளகள். ஆதகயால் ஜகம் முழுதமக்கும் சிவபபருமாதன கர்த்ைா என்றும் சிவசக்ைிதய
காரணம் என்றும் இருவருக்கும் தபைம் உண்ைாயிருக்கும். சிலர், சிவபபருமாதன ஆண் பபண் வடிவாக
இருக்கிோன் என்றும், சிலர் சூரியனிைத்ைில், ஸம்வாய சம்பந்ைத்ைால், எப்படிப் பிரதப தவறுபட்டிருக்குதமா,
அப்படிதய பரமசிவனிைத்ைில் சித்ரூபமான பராசக்ைி தவோக விளங்கும் என்றும் பசால்வார்கள். ஆனால்
பரமசிவதனா யாவற்றுக்கும் காரணன். அவனுதைய ஆக்ஞாரூபதம பரதமஸ்வரி. ஆக்ஞா ரூபமான
பரதமஸ்வரியால் பிதரரிக்கப்பட்ை சிவசம்பந்ைமான மூலப்பிரகிருைி அழிவற்ேைாக இருக்கிேது.

அைற்குத்ைான் மஹாமாதய என்றும், மாதய என்றும், பிரகிருைி என்றும் மூன்று குணங்கள் விளங்கும்.
அது காரிய தபைத்ைால், தமதல பசான்ன மூவதகப் தபைமுற்று ஷைத்துவாக்கதள உண்ைாக்குகிேது.
சப்ைார்த்ை பசாரூபமான இந்ை அத்துவா ஆறுவதகப்பட்டு ஜகத் ஸ்வரூபமாக இருக்கிேது. இதைதய எல்லா
சாஸ்ைிரங்களும் விரித்துக் கூேி நூல்கள் பபருகியுள்ளன.
26. சிவ விஜயம்
இவ்வாறு வாயுதைவன் பசால்லி வரும்தபாது, முனிவர்கள் அவதர தநாக்கி, தைவதர! பிரமனின்
மாணவராகிய ைாங்கள் கூேியயாவும் எங்களுக்குப் பபருமகிழ்ச்சிதயயும் தபரேிவிதனயும் ஊட்டுவித்ைன.
ைாங்கள் கூேிய இயல்பிதனயுதைய எல்லாம் வல்ல இதேவனாகிய சிவ பகவான் பற்பல

கர்மங்களுக்காகப் பற்பல ைிருவுருவங்கதளப் பபற்ேிருத்ைல் ைகுைி ைாதன என்பதையும் எங்களுக்கு
விளங்கும்படி உதரத்ைருள தவண்டும்! என்று தகட்க வாயுதைவன் கூே துவங்கினார்.
முனிவர்கதள! காளகண்ைமும் சைாைவியும் சர்ப்ப ஆபரணமும் புலித்தைாலுதையும் யாதனத்தைாற்
தபார்தவயும் சதையும் சந்ைிர சூைமுமுதைய அந்ைப் பகவான் எந்ைக் காலத்ைிலும் அதனவருக்கும்

ைிருவருள் புரிந்துபகாண்தையிருப்பவன் அல்லன். எண்ணற்தோதர அவரவர் முதே ைவேி நைக்கக் கண்டு,
ைண்டித்தும் இருக்கிோன். அவன் பசய்ை விஜயங்களில் சிலவற்தேச் பசால்கிதேன் தகட்பீர்களாக.
முன்பு ஒரு காலத்ைில் பிரமனும் விஷ்ணுவும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தபார் பசய்து ைங்களுக்குள்
ஒருவருக்பகாருவதர பபரிதயார் என்று உலதக அழிக்க எத்ைனிக்க சிவபபருமான் அவர்களுதைய

விவாைத்தை ஒழிக்கக் கருைி அங்குப் பிரசன்னமாக பிரமதைவன் ைன் அகந்தையால், நீ எனது புருவ
மத்ைியில் உைித்ை புைல்வன் அல்லதவா! என்று கூேி நடுத்ைதலயால் சிரிக்க, அவனுதைய நடுத்ைதலதயத்
ைன் நக நுனியால் கிள்ளி எேிந்ைார். அன்று முைல் பிரமன் நான்முகனானான். ஒரு காலத்ைில் ைானவர்
ைதலவனான ஹிரண்ய கசிபு என்பவன் தைவர்களுக்கு துன்பமிதழத்து வந்ைான். அப்தபாது ைிருமால்
நரசிங்கமாக அவைாரஞ் பசய்து ைம் கணக்கற்ே தககளால் அவதனப்பற்ேி மடியில் தவத்துக் பகாண்டு
அவன் உைதலக் கிழித்து குைதல மாதலயாக அணிந்து, உலகம் அழியவும் தைவர்களும் முனிவர்களும்
நடுங்கவும் அனர்த்ைம் பசய்வதைக் கண்டு தைவர்கள் முதேயிை அப்பபாழுதும் சிவபபருமான் , எண்
நாற்புள்ளாகிய சரபத் ைிருவுருவம் எடுத்து, அந்ைச் சிங்கத்தைப் பற்ேி அைன் சர்மத்தை உரித்து ஆதையாக
அணிந்ைார். சிவபிரான் ைன் மருமகன் என்றும் ஜகன் மாைாவாகிய பார்வைி ைன் மகள் என்றும்

இறுமாப்பதைந்ை ைக்ஷதனயும் அவனது யாகத்தையும் அங்கு வந்ை தைவர்கதளயும் அழித்ைார். தமலும்
ைராகன் புைல்வர்கள் மூவரும் பிரமனிைம் வரம் பபற்ே சிேப்பால் பபான், பவள்ளி, இரும்பாலாகிய மூன்று
மைில்களுதைய முப்புரத்துைன் நிதனத்ை இைத்ைிற்கு சஞ்சரித்து ஆங்காங்குள்ள பிராணிகதளயும் மரஞ்
பசடி பகாடிகதளயும் அழித்து வருவதைக் கண்ை தைவர்கள் சிவபபருமானிைம் முதேயிட்ைார்கள்.
சிவபபருமான் பூமிதய இரைமாகவும் சாரைியாகமுதைய நான்கு தவைங்கதள நான்கு குைிதரகளாகவும்
ஆைிதசைதன நாணாகவும், விஷ்ணுதவ பாணமாகவும் அக்கினிதய அைன் கூர்முதனயாகவும், வாயுதவ
அந்ை அம்பிற்போடுத்ை சிேகாகவும் பிேதைவர்கதளப் பிே கருவிகளாகவுங்பகாண்டு ைிரிபுரத்தை
அணுகினார். அப்தபாது தைவர்கள் யாவரும் நம்மால் ைான் ைிரிபுரம் அழிக்கப்படும் என்பைாகத்
ைனித்ைனிதய நிதனத்து இறுமாந்ைிருந்ைனர்.
அதையுணர்ந்ை சிவபபருமான் ைம் பநற்ேிக் கண்ணாதலதய அந்ை முப்புரங்கதளயும் எரித்ைார்.
இதுதவயல்லாமல் தைவதலாகத்ைில் இருந்ை சிவ பசுக்கள், ஓயாமல் பாதல ஒழுக்கிப் பயன்பைக்
கருதும்தபாது, சங்கரன் அவற்தே உற்றுப் பார்த்து எரித்துவிட்ைார். ஜலந்ைரன் என்ே அசுரன் ஒருவன் பிரம,
இந்ைிராைி தைவர்கதள பவன்று, சிவபபருமான் ஒரு கிழவதரப் தபால உருவங்பகாண்டு அவதன
வழிமேித்து எங்தக பசல்கிோய்? என்று தகட்டு அேிந்து, நீ சிவதன பவல்வைற்கு முன்பாக, நீ உண்தமயில்
அத்ைதன வலுவுதையனவன்ைானா என்று பரீட்சித்துப் பார்த்துக் பகாள்ள தவண்ைாமா? என்று கூேி ைம்
பாைத்ைால் நிலத்ைில் வதளயமாகக் கீ ேி, இதை எடுத்து உன் ைதலமீ து தவத்துத் ைாங்குவாயானால் நீ
பலவான் என்பைில் சந்தைகமாகாது! என்ோர். ஜலந்ைரன் பூ! இதுைான் பபரிது! என்று இறுமாப்புைன் அதைத்
தைாண்டிபயடுத்து மார்பிலும் தைாளிலும் அதணத்து, சிரத்ைின் தமல் அமர்த்ை, அது சக்கராயுைமாகி, அவன்
ைதலயிலிருந்து இரு பிளவாக அவனுைதலப் பிளந்ைது. அைனால் ஜலந்ைரன் ஒழிந்ைான். மிருகண்டு

முனிவரின் மகனான மார்க்கண்தையர், சிவபூதஜ பசய்து பகாண்டிருக்கும் பபாழுது அவருதைய வாணாள்
கழிய இயமன் அவதர அணுக, அவர் சிவபபருமாதன தவண்ை, அப்பபாழுது அந்ை இலிங்கத்ைிலிருந்தும்
தைான்ேி ைம் தகயில் இருந்ை சூலாயுைத்ைினால் இயமனின் மார்பில் குத்ைி அவதன உதைத்து ஒழித்ைார்.
ஒருசமயம் விஷ்ணுதவ ஆைிதசஷனால் பிணித்து நூறு தயாஜதன தூரத்ைில் பசன்று விழும்படி வசி
ீ
எேிந்ைார். துர்க்கா தைவியால் சும்பர் நிசும்பர் முைலான அசுரர் பைாகுைிதய பைாதலத்ைார்.
முருகபபருமாதனப் புைல்வனாகப் பபற்றுத் ைாரகாசுரன் முைலிய பகாடியவர்கதள ஒழித்ைார்.
அந்ைகாசுரனுதைய மார்பில் சூலாயுைத்ைால் குத்ைி, அவதனத் தைாளின் தமல் ைாங்கி அதநக காலம்
வருத்ைினார். கயிலாய கிரிதய அடிதயாடு பபயர்த்து எடுத்துக் பகாண்டு பசல்லக் கருைிய

இராவணாசுரதன ஒரு விரலினால் மதலயின் கீ தழ அழுத்ைிப் பபருந்துயரதையச் பசய்ைார். இதவ
சிலதவயாகும். இதவ தபான்ே எண்ணிேந்ை விஜயங்கதளச் பசய்துள்ளார் என்று கூே முனிவர்கள்
வாயுதைவதன தநாக்கி, ைாங்கள் சிவபபருமான் பசய்ை ைண்ைங்கதள எல்லாம் பசான்னதைப் தபால,
சிவபபருமான் எந்பைந்ை வதகயில் அருள் பசய்ைாதரா அவற்தேயும் விரிவாகக் கூே தவண்டும் என்று
தகட்ைனர். வாயுதைவன் மகிழ்ச்சியுைன் பசால்லத் துவங்கினார்.

27. சிவபபருமானின் அருளியல்
முனிவர்கதள! பாவத்தை ஒழிக்கத்ைக்க அற்புைமான விஷயத்தை நீங்கள் தகட்டீர்கள். அந்ை
சிவபபருமாதன, உருவமாக விளங்கும்தபாது காணமுடியுதமயல்லாமல், அருவமாக இருக்கும்தபாது
அேியவல்லார் யாவர்? தவைசாரத்தை உணர்ந்ை அேிஞர்கதள! விேகில் பற்ேி எரிகிே ைீதயக் கண்டு ைீயின்
ஸ்வரூபாைிகள் இத்ைன்தம என்று உணரலாதமயல்லாமல் அந்ை விேகில் அந்ைர்க்கைமாக விளங்கும்
அக்கினிதயக் காண வல்லவர்கள் இல்தல. பரம்பபாருளாகிய சர்தவஸ்வரன், அருவமாைதலயன்ேி
ஆன்மதகாடிகள் ஈதைறும் பபாருட்டு, சைாசிவன், மதஹசன், உருத்ைிரன், விஷ்ணு, பிரமன் முைலிய
மூர்த்ைியாகித் ைிருவருள் பசய்கிோர். அந்ைக் கைவுள், பிரமன் முைலிய ஜீவ தகாடிகள் பசய்ை பாவங்கள்
ஒழியும்படி, அவரவர் குற்ேங்களுக்கு ஏற்பத் ைண்ைஞ் பசய்கிோர். இந்ை நியாயத்ைால் அல்லதவா, அரசர்கள்
குற்ேஞ் பசய்ைவர்கதளத் ைண்டிக்கிோர்கள். குற்ேஞ் பசய்தைாதரத் ைண்டிப்பைால் மன்னருக்குச் சிேிதும்
தைாஷமில்தல. பிைாவானவன் ைவோன காரியங்கதளச் பசய்ை புைல்வதரத் ைண்டிப்பது, அவர்கள் மீ து
தவத்ை அன்பினாலன்ேி தவேல்ல. அது தபாலதவ, கருணாமூர்த்ைியாகிய சிவபபருமான் அவர்களுதைய
பந்ைங்கதள அகற்றும்படித் ைண்ைதன பசய்து, ைம் கருதண தநாக்கத்தைச் பசலுத்துகிோர்.

துன்பஞ்பசய்யும் கட்டி முைலிய தநாயுற்ேவனுதைய அந்ைப் பாகத்தை அரிந்ைாவது, சுட்ைாவது தவத்ைியன்
அதை ஒழிப்பது தபால ையாமூர்த்ைியாகிய சங்கரன், ஆன்மாக்களுதைய விதல ஒழியும்படி வருத்ைிச்
பசய்துப் பிேகு அந்ை வருத்ைத்தையும் ஒழிப்பார். பல மூர்த்ைிகளாக, அந்ைப் பகவான் விளங்கினாலும்
ஆதச முைலிய ைீ தமகதள அதையார். குற்ேமுள்ள பபாருள்கள் யாவற்தேயும் பகாளுத்ைிச்
சாம்பலாக்கித் ைீயினுக்கு அந்ைக் குற்ேஞ் சிேிதும் இல்லாது இருப்பதுதபால, விதனச்சம்பந்ைத்தை
ஒழிக்கும் ஈஸ்வரனுக்குச் சிேிதும் விதன என்பைில்தல. பநருப்பானது இரும்பு முைலிய உதலாகங்கதளச்
சுடுவது தபால ஈஸ்வரன் எல்லா மூர்த்ைிகதளயும் ைத்ைமக்கு இயன்ேவாறு ஒழுகச் பசய்கிோர். அந்ைப்
பகவான் சர்வ வியாபியாக எல்லாப் பபாருள்களிலும் விளங்குகிோர். ஆதகயால் அந்ை ஈஸ்வரதன மண்,
கல், மரம், மணி முைலிய எல்லாப் பபாருள்களிலும் பூஜிக்கத்ைகும். ைத்ைமக்கு இயன்ே ஒரு பபாருளில்
அர்ச்சதன பசய்ைவர்கள் இஷ்ைச் சித்ைிகதள அதைவார்கள்.
சித்தும் அசித்துமாகிய பபாருட்கதள ஒன்று தசர்த்ைாலும் அவற்றுக்குள்ள குணங்கள் மாோது. சூரியன்
உைிக்கத் ைாமதர விரிைலும் அைதனாடு உள்ள பிே மலர்கள் விரியாைதைப் தபாலும் என்று
உணர்வர்களாக;
ீ
மல சம்பந்ைிகளுக்கு சிவபபருமான் ஒருதபாதும் தமாட்சங் பகாடுக்கமாட்ைார். மலத்தை
ஒழித்ைவர்களுக்தக சிவபிரான் தமாக்ஷத்தைக் பகாடுப்பார். ஆனால் சிவபபருமானுக்கு அந்ை மலங்கள்
இல்தல. மலமானது ஆன்மாக்களுக்தக உரியது. ஆதகயால் சிவன் இன்ப துன்பங்கதள அனுபவிக்க
மாயா சம்பந்ைத்ைால் கருமங்கதளச் பசய்யும் கர்மமாதய கக்ஷன் அனுபந்ைமான சம்சாரம்
ஜீவனுக்தகயன்ேி சிவனுக்குச் சிேிதுமில்தல. ஜீவனுக்குச் சைச்சித்ைமாகத் ைாதன வரத்ைக்கதைார்
மலமுள்ளது. அது, ைாதன வருமானால் காரண நிமித்ைமாக வரக்கூடியது. அந்ைக் காரணம்

ஒன்தேயாயினும் பல சக்ைிகளுதையைாக இருக்கும். கர்மமாதயகள் சிவனுக்குச் சிேிதும் இல்தல.
ஆன்மாவானது யாவருக்கும் சமானமாக இருந்ைாலும், சிலர் பந்ைமுதையவர்களும் சிலர் முக்ைர்களும்
சிலர் பரர்களுமாக இருக்கிோர்கள். சிலர், லயதபாகாைிகாரிகளாய் ஞான ஐஸ்வரியாைிகளின்
ைாரைம்மியங்கதள அதைகிோர்கள். சிலர் மூர்த்ைிகளாகிோர்கள். இன்னுஞ் சிலர், சிவ பசாரூபிகளாய்
அத்துவாக்களின் சிரசில் இருப்பார்கள். சிலர் மதகசர்களாக அத்துவாக்களின் இதையில் இருப்பார்கள். சிலர்,
உருத்ைிரர்களாய் அத்துவாக்களின் அடியில் இருக்கிோர்கள். மாயா சம்பந்ைமற்றுச்
சிவசன்னிைியிலிருப்பவர்களில், ஆன்ம ஸ்வரூபம் கீ த ழயும் அந்ைராத்ம ஸ்வரூபம் இதையிலும் பரமாத்ம
ஸ்வரூபம் தமதலயும் விளங்கிப் பிரம, விஷ்ணு, ருத்ைிரர்கள் என்று பசால்லப்படுகிோர்கள். இந்ை மூன்று
பைவிகளில் அதநகர் வசிக்கிோர்கள். சாந்ைியாைீ ைப் பைவியில் தசவர்களும் சாந்ைிபைத்ைில் மதகசர்களும்

வித்ைியாபைத்ைில் உருத்ைிர பக்ைர்களும் பிரைிஷ்ைா பைத்ைில் விஷ்ணு பக்ைர்களும் நிவர்த்ைி பைத்ைில் பிரம
பக்ைர்களும் வாழ்வார்கள். இதவதய, தைவதயானி அஷ்ைகமாகும். இதவதய உச்ச ஸ்ைானத்ைில்
இருப்பவனும் உத்ைமமாகும். ஒன்பைாவது மானிைதயானி. அது மத்ைியிலிருப்பதும் மத்ைிமமும் ஆகும்.
விலங்கு தயானிகள் ஐந்து வதக, அதவ ைாழ்வில் இருப்பனவும் அைர்மமும் ஆகும். ஆகப் பசுவர்க்கம்
பைினான்கு வதகப்படும். ஜீவனுக்கு மலத்ைின் ஏற்ேக்குதேவால் இத்ைதகய தயானிகள் உண்ைாகின்ேன.
சம்சார காரணமான மலங்கள் ஆமம் என்றும் பக்குவம் என்றும் இருவதகப்படும்.

ஆமலத்ைால் ஜீவர்களுக்குத் ைாழ்ந்ை தயானியும் பக்குவ மலத்ைால் உத்ைம தயானியும் சம்பவிக்கும்.
பசுக்களாகிய ஜீவர்களுக்கும் ஒரு மலமுதைதமதயவிை இரு மலமுதைதம ைாழ்ந்தும்
மும்மலமுதைதம ைாழ்ந்தும் உத்ைம மத்ைிம அைர்மர்களாகிோர்கள். இந்ை மூவதகயினதரயும் விைச்
சாம்பவமூர்த்ைிதய சிேந்ைவர். உருத்ைிராத்மகமான இந்ை ஜகமானது உருத்ைிரனால் அைிஷ்டிக்கப்பட்டு ள்ளது.
ஜீவஸ்வரூபமான எல்லாவற்தேயும் சிவபபருமாதன அைிஷ்டித்துள்ளார். அண்ைாந்ைமான பூமியானது

சைருத்ைிரர்களால் அைிஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மாயாந்ைமான அந்ைரீக்ஷமானது. அமதரசனாைி உருத்ைிரர்களால்
அைிஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குஷ்ை மாத்ைிரமான ஜீவர்களால் யாவும் வியாப்ைமாக இருக்கின்ேன. மகா
மாயா வசைிகளான புவனாைிபைிகளும் அத்துவாக்களில் உள்ளவர்களுமாகிய தைவர்களால் யாவும்
அைிஷ்டிக்கப்பைா விட்ைாலும் ஒவ்பவான்றும் ஒவ்பவாருவரால் அைிஷ்டிக்கப்பட்டும் யாவும்
சாம்பவமூர்த்ைியால் அைிஷ்டிக்கப்பட்டும் விளங்கும். இத்ைதகய மூவதக மலசம்பந்ைத்ைால் ஜீவர்களுக்குச்
சம்சாரம் என்ே தநாய் உண்ைாகிேது. இந்ைச் சம்சார தராகத்தை ஒழிப்பைற்குச் சர்தவசனுதைய
அநுக்கிரகத்ைால் உணைான சிவஞானதம பரம அவுஷைம். தநாயாளிக்கு தவத்ைியம் அந்ை தநாதயத்
ைீர்ப்பது தபால பரமகாருண்யனான சர்தவஸ்வரன் சமுசாரதராகிக்கு நியாமகராக இருந்து அநாயாசமாக
அதை ஒழித்துச் சுகப்படுத்துகிோர். துக்கம் உண்ைாவைற்குச் சம்சாரதம காரணம்.
சுகமும் துக்கமும் சுபாவமாகதவ உண்ைாகும். தராகமானது தவத்ைியனால் உண்ைாக்கப்பைாைது தமலன்ேி,
சர்தவசனாதலதய சம்சார பந்ைங்கள் உண்ைாக்கப்பட்ைாலும் அந்ைப் பகவானுக்கு ஒரு தைாஷமும்
உண்ைாகாது அதவ சுபாவமாகும். சம்சார காரணமான மலதம மாதய. அது அதசைனமானது அது
இரும்தபக் காந்ைம் இழுப்பதைப்தபால சிவபபருமான் கருைியவுைதன ஸ்வயமாக பைாைருகிேது. அந்ை
மாதயதய ஒழிப்பைற்கு சாந்நித்யதம காரணம். சிவபபருமானுதைய கட்ைதளயில்லாமல் யாபைாரு
காரியமும் நிகழமாட்ைாது. யாவுஞ் சர்தவசனால் பசய்யப்பட்ைாலும் சுக துக்கங்களுக்காக
நிந்ைிக்கப்பைத்ைக்கவர் அவர் அல்ல. சர்தவசனுதைய சக்ைிதய சர்வதைாமுகியாக உள்ளது. அந்ைச்
சக்ைியால் பிரபஞ்சம் யாவும் வியாப்ைமாக இருந்ைாலும் சர்தவசன் தூஷிக்கத் ைக்கவரல்லர். அநாைியாக
எல்லாப் பிரபஞ்சமும் ஈஸ்வரனுக்கு அைங்கியைாகவும் ஈஸ்வர ஆக்ஞா ரூபமான சக்ைிதயதய பிரபுவாக

உதையதுமாதகயால் ஈஸ்வரன் தூஷிக்கப்பை மாட்ைார். ஈஸ்வர சக்ைியினாலுண்ைாகும் மல சம்பந்ைமான
சம்சார பந்ைத்தை அந்ை ஈஸ்வரனாதலதய உண்ைாகிேது என்றும் அவதர தூஷிக்க ைக்கவர் என்றும்
நிதனக்கிே துன்மைிதயயுதையவன், அஞ்ஞானத்ைால் நசிக்கிோன் என்று வாயுதைவன் முனிவர்களுக்குச்
பசான்னான். அந்ைச் சமயத்ைில் சத்ைியமான வாக்கு ஒன்று ஆகாயத்ைிலிருந்து இது சத்ைியம் ஓம் என்று
உண்ைாயிற்று. அதைக் தகட்ை முனிவர்கள் மகிழ்ச்சியதைந்து சந்தைகம் பைளிந்து வாயுதைவதனத்
துைித்ைார்கள். வாயுதைவன், அம்முனிவர்கள் இன்னும் ைிைமாக உணரவில்தல என்று கருைி தமலும்
பைாைர்ந்ைார்.
முனிவர்கதள! ஞானமானது பதராக்ஷம், அபதராக்ஷம் என்றும் இருவதகப்படும். அைில் பதராக்ஷஞானம்

நிதலயற்ேது அபதராக்ஷஞானம் நிதலயானது என்று பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும். அதநக காரணங்களால்
உண்ைாவது பதராக்ஷஞானம். சிேப்பான அனுஷ்ைானத்ைால் உண்ைாவது அபதராக்ஷ ஞானம். அபதராக்ஷ
ஞானத்தைவிட்ைால் தமாக்ஷம் ஒரு காலத்தும் சித்ைிக்கமாட்ைாது என்று மனைில் பகாண்டு,
ஜாக்கிரதையாக அனுஷ்ைானங்கதளதய முயன்று சம்பாைிக்க தவண்டும்.
28. பாசுபைதயாகமும் அஷ்ைநாமமும்
முனிவர்கள், வாயுதைவதன தநாக்கி, சுவாமி! எந்ை விைமான சிேந்ை அநுஷ்ைானத்ைால் அபதராக்ஷஞானம்
உண்ைாக்கி முக்ைி எய்துதமா, அந்ைப் அபதராக்ஷஞானம் அதைவைற்கு, சாைனமான அனுஷ்ைானம் யாது?
அதை அடியார்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். வாயுதைவன் பைாைர்ந்ைார்.

முனிவர்கதள! சிதரஷ்ைமான தசவ ைர்மங்கதள, சிேந்ை அனுஷ்ைானமாகும். அந்ைச் தசவ ைர்மத்ைாதலதய
அபதராக்ஷ ஞானம் உண்ைாகி, முக்ைிதயக் பகாடுக்கவல்ல, சிவபபருமாதனப் பிரத்ைியக்ஷமாகக்
காணக்கூடும். அந்ைச் தசவைர்மம் கிரிதய, ைவம், ஜபம், ைியானம், ஞானம் என்று ஐந்து வதகயாக
விளங்கும். பதராக்ஷ, அபதராக்ஷ ஞானங்கதள ஏற்படுத்தும் தசவைர்மங்கள் பரம் என்றும் அபரம் என்றும்

தவைங்களில் கூேப்பட்டுள்ளன. ைர்ம சப்ைத்ைிற்கு இவ்விைமாகப் பபாருள் பகாள்ளுவைற்கு தவைதம
பிரமாணம், தவைங்களின் முடிவில் பரமான ைர்மமும் பூர்வ பாகங்களில் அபர ைர்மங்களும்
பசால்லப்பட்டுள்ளன. ஞானியதர பரைர்மத்தை அனுஷ்டிப்பைற்கு உரியவர்கள். யாவரும் அபரைர்மத்தைச்
சாைாரணமாக அனுஷ்டிக்கக் கூடியவர்கள். அபரைர்ம அனுஷ்ைானதம பரைர்மம் தககூடுவைற்கு
முக்கியமான மார்க்கம் என்று சாஸ்ைிரங்களில் பசால்லப்பட்டுள்ளது. பரைர்ம சிதரஷ்ைானுஷ்ைான

சப்ைத்ைிற்குப் பபாருள் என்று இைிகாச புராணங்களில் விரிவாகக் கூேப்பட்டுள்ளன. இந்ைத் ைர்மம், தசவ
ஆகமங்களில் அங்க, உபாங்கங்களாக பிரசித்ைமாகச் பசால்லப்பட்டுள்ளது. அந்ை ஆகமங்களில்
சிவகாமங்கள் தவைத்தைத் ைழுவினவும் சுைந்ைிரமானதவயுமாக இருக்கும். தசவ ஆகமங்கள் காமிகாைி
இருபத்பைட்டு வதகதய உதையன. அவற்றுள் காமிகாைி முைலில் கூேிய பத்தும் சிவதபைம் என்றும்
விஜயம் முைலிய பைிபனட்டும் உருத்ைிர தபைம் என்றும், அதவ சித்ைாந்ைம் என்றும் பசால்லப்படும்.
உக்கிருஷ்ைமான பாசுபை விரைத்தையும் ஞானத்தையும் பிரைிபாைிக்கும் பரைர்மமானது சைதகாடியாக
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ைந்ை யுகங்களில் ஆன்மாக்கள் உய்ய, பரமசிவதன ஆசாரியனாக இருந்து
பிரவர்த்ைிக்கச் பசய்கிோர். அதநகமாக விரிந்துள்ள ஆகமங்கதள ருரு, ைைீசி, அகஸ்ைியர், உபமன்யு என்ே
நான்கு மாமுனிவர்கதள உலகில் பிரபலப் படுத்ைினார்கள். அவர்களுதைய பரம்பதரயில் வந்ை அதநக
ஆயிரவர்கள் பாசுபை ஆசாரியர்களாய்ப் பின்னர் பரவினார்கள். அந்ை ஆகமங்களில், பரமைர்மமானது,

சரிதய, கிரிதய, தயாகம், ஞானம் என்ே நான்கு வதகயாக விரித்துதரக்கப்பட்டுள்ளது. பாசுபைதயாகமானது
ைிைமாகச் சிவபபருமாதனத் ைரிசிக்கச் பசய்யும் வல்லதமதய உதையது. ஆதகயால், பாசுபை தயாகதம
மிகச் சிேந்ை அனுஷ்ைானம், அதுதவ பரமைர்மம்.
முனிவர்கதள! அந்ைப் பாசுபை தயாக சித்ைிக்காகச் சிவபபருமாதன, ஆன்மாக்கள் மீ துள்ள கருதணயினால்,
எட்டுத் ைிருநாமங்கதளச் பசால்லியிருக்கிோர். அவற்ோதலதய பாசுபை தயாகத்தை அதையலாம். பாசுபை
தயாகத்ைாதலதய பரதமஸ்வரதனத் ைரிசிக்கலாம். சிவபபருமானுதைய ைரிசனத்ைால் மாதய விலகும்.
அைனால் ஜீவன் முக்ைனாகலாம். அந்ை நாமாஷ்ைகமாவது சிவ; மதகஸ்வர; ருத்ர; விஷ்ணு பிைாமஹ;
ஸம்ஸார தவத்ைிய; ஸர்வக்ஞ பரமாத்மா! இந்ை எட்டுப் பபயர்களுதம.
பிைாமஹ, ஸம்ஸார தவத்ய ஸர்வக்ஞ; பரமாத்தமநி முச்யை; எப்தபாதும் சர்தவஸ்வரப்பிரைி பாைகமாகும்.
அவற்ேில் முைலில் கூேிய ஐந்தும் சாந்ைிய ைீ ை பைத்ைிலுள்ள சைா சிவாைியர்களின் பபயர்கள். இதவ
சர்தவஸ்வரனுதைய பரியாய நாமங்கள். ஏதனய மூன்றும் மாயாவலம்பன வசத்ைால் உண்ைாயின. இதவ
ஈசனுக்தக உரிய சிேப்புப் பபயர்கள். அதவ யாதவ எனில்.
அநாைிமலஸம் ஸ்தலக்ஷ ப்ராக பாவர்ை ஸ்வபாவை:
அத்யந்ை பரிஸுத்ராத்தம த்யதைாயம்ஸிவ உச்யதை:
அைவாதசஷ கல்யாண குதணககந ஈஸ்வர:

சிவ இத்யுச்ய தைசத்பி ஸ்ஸிவைத்வார்த்ை தவைிபி:
த்ரதயாவிம்ஸைி ைத்தவப்ய: பரா ப்ரக்ருைிருச்யதை
ப்ரக்ருதைஸ்து பரம்ப்ராஹு: புருஷம் பஞ்சவிம் ஸகம்யம்:
தவைா பநௌஸ்வரம் ப்ராஹுர் வாச்ய வாசகபாவை:
தவதைக தவைய யாைாத்ம் யாத் தவைாந்தைச: ப்ரைிஷ்டித்:
ஸரவ ப்ரக்ருபைனலீதநா தபாக்ைாய: ப்ருக்ரு தைர்மை:
ைஸ்யப்ரக்ருைி லீநஸ்ய: பரஸ்ஸ மதஹஸ்வர:
ைைைீ ப்ரவ்ருத்ைித்வாத் பிரக்ருதை: புருஷஸ்யச
அைவாைி குணந்ைத்வம் மாதய யமிைமவ்யயம்

மாயாந்து ப்ரக்ருைிம் விந்த்யாந் மாயி ைந்து மதஹஸ்வரம்
மாயா வி÷க்ஷப தகாநந்தைா மதஹஸ்வர சமந்வயாத்
ருத்து: கம்து: துதஹ துர்வா: ைத்ரா வயைிந: ப்ரபு:
ருத்ர இத்யுச்ய தைஸத்பி: சிவ: பரமகாரணம்
சிவைத்வாைி பூம்யந்ைம் சரீராைி கபி ைிச
வ்யாப்யாைி ைிஷ்ைைிஸிவ ஸைதைாருத்ரா இைஸ்ைை:

ஜகை: பித்ரு பூைாநாம் சிதவமூர்த் யாத்மநாமபி
பித்ரு பாதவந ஸர்தவஷாம் பிைாமஹ உைீ ரிைா
நிைா நஜ்தஞாயைா தவத்யா தராகஸ்ய விநிவர்ைக:
உபாதயர் தபஷதஜஸ் ைத்வ ஸ்வயதபாைாைி காரை:
ஸம்ஸராஸ்பய ஸ்வதராநித்யம் ஸமூலஸ்ய நிவர்ைக:

ஸம்ஸார தவத்ய இத்யுக்ைஸ் ஸர்வைத்வார்த்ை தவைிபி:
ைஸார்த்ைஜ்ஞா நஸித்யர்ை மிந்த்ரிதயதவ ஷுஸத்ஸபி
த்ரிகால பாவிதநாபாவாந் ஸ்தூலாந் ஸூக்ஷ்மாநதஸஷை
அணதவா தநவ ஜாநந்ைி மாயாணவ மலாவ்ருைா:
அஸத் ஸ்வபிச ஸர்தவஷு ஸர்வந்த் ைஜ்ஞாநதஹதுஷு
யத்யைா வஸ்ைிகம் வஸ்து ைத்ை தைவ சைாசிவ:
அயத்தநதநவ ஜாநாைி ைஸ்மாத் ஸர்வஜ்ஞ உச்யதை
ஸர்வாத்மா பரதமதரபிர் குணர்நித் யஸமந்வயாத்
ஸ்வஸ்மாத் பராத்ம் விரஹாத் பரமாத்மா சிவஸ்வயம்
நாமாஷ்ைகம் இைம் தசவ லப்த் வாசார்ய ப்ரஸாைை:

தமதல பசான்ன நாமாஷ்ைகத்ைின் ைமிழ்ப் பபாருள் பின்வருமாறு: அநாைியாகவுள்ள மல சம்பந்ைத்தை
எக்காலத்ைிலும் இல்லாதமயாலும் அத்யந்ை பரிசுத்ைனாக இருப்பைாலும் சிவன் என்றும் அல்லது அநந்ை
கல்யாண குணம் உதையவனாதகயால் சிவன் என்று பசால்லப்படுகிோர். இருபத்து மூன்று
ைத்துவங்களுக்கும் பரமானது பிரகிருைி. அந்ை இருபத்து நான்காவது ைத்துவத்துக்கும் பரமாகவுள்ளவர்
புருஷன். எவதர வாச்சியவாசக பாவத்ைால் தவை ஆரம்ப காலத்ைில் ஓம் என்ே பிரணவ ஸ்வரூபமாகவும்
தவைாந்ைங்களின் தவைத்ைாதலதய பைரியத்ைக்கவனாகவும் பசால்லப்படுகிோதரா , அவதர பிரகிருைியின்
லீனமாய் அதை அநுபவிக்கிேவராகவும் இருந்து பிரகிருைி புருஷர்கதளத் ைம் சுவாைீனஞ் பசய்து
பகாண்ைைால் அவர் மதஹசன் எனப்படுகிோர் அல்லது ைிரிகுண ஸ்வரூபமான அநாைியான மாதயதய
பிரகிருைி. அந்ை மாதயதயச் சுவாைீனம் பசய்து பகாண்டு மாதயதய ஒழித்து, அநந்ைராக இருப்பவர்
மதகசன் எனப்படுவார், பக்ைர்களின் துக்கத்தையும் துக்க காரணத்தையும் தபாக்கடித்துச் சுகத்தைக்
பகாடுப்பைால் உருத்ைிரன் எனப்படுகிோர். சிவ ைத்துவம் முைல் பூமி வதரயில் எல்லாப் பபாருட்களிலும்
வியாபித் துள்ளதமயால் விஷ்ணு எனப்படுவார். உலகத்துக்குப் பிதுர்ப்பூைமான பிரமாைிகளுக்குப்
பிைாவாதகயால் பிைாமகபனனப்படுகிோர். தராகமுதையவனுதைய தராகங்கதளக் கண்டுபிடித்து, அைற்குத்
ைக்க அவுஷைங்கதளக் பகாடுத்துப் பரிகரிக்கும் தவத்ைியதனப் தபால ஜீவனுதைய சமுசார தராகத்தைக்
கண்டு ைம் கருதணயால் அந்ை சமுசார தராகத்தைச் சிவஞான தயாகாைி அவுஷைங்கதளக் பகாடுத்து
ைிரிகரிப்பைால் சமுசார தவத்ைியன் எனப்படுகிோர். சப்ைாைி விஷய ஞானசித்ைிக்காக ஞாதனந்ைிரிய
கர்தமந்ைிரி யங்களில் ைிரிகாலங்களிலுமுள்ள ஸ்தூல சூக்ஷ்ம பாவங்கதள மல சம்பந்ைமுதைய ஜீவர்கள்
உணரமாட்ைார்கள். எல்லா ஞானங்களுக்குங் காரணமான ஞாதனந்ைிரியங்கள் கர்தமந்ைிரியங்கள் ஆகிய

யாவுதம இல்லாவிட்ைாலும் வஸ்துவின் உண்தமயான ஸ்வரூபத்தை அநாயாசமாகத் பைரிந்து பகாள்ள
வல்லவராதகயால் ஸர்வக்ஞன் எனப்படுகிோர். சர்வக்ஞத்வ ரைி குணங்கள் எப்பபாழுதும் ைன்னிைத்ைில்
விளங்குவைாலும் ைன்தனவிைப் பரம்பபாருள் இல்லாதமயாலும் பரமாத்மா எனப்படுகிோர். இத்ைதகய
சிேப்புதைய இந்ை நாமாஷ்ைகத்தை உத்ைம ஆசிரியனாலதைந்து, நிவர்த்ைியாைி கதலகளிலுள்ள
ைிருநாமங்களாகத் துைித்து உச்சரித்ைவன் சகல சுகத்தையும் அதைவான்.
ஆவர்த்ைிைங்களான சிவாைி ஐந்து ைிருநாமங்களால் சுவாஸ்வாைிஷ்ைான கிரமமாக ஸ்மரதண பசய்து,
அந்ைந்ை குணங்கதள அைிக்கிரமிக்காது தசாைதன பசய்து, பிதரரிப்பிக்கப்பட்ை பிராண வாயுவால்
பீடிக்கப்பட்ை அபானவாயு ஊர்த்ை ஸ்ைானத்தை அதையத்ைக்க உத்தூைத்துைன் கூடியதும்,

உத்தூைமல்லாைதுமாகிய ஐந்து ைிருநாமங்கதள இையம், கண்ைம், ைாலு, புருவ மத்ைியம், பிரமாந்ைிரம்
இவ்விைங்களிலிருக்கும் நிவர்த்ைியாகிய கலா கிரந்ைிகதள முதேப்படி சுத்ைிபசய்து, மனம் புத்ைி, வாசதன
பஞ்சைன்மாத்ைிதரகளின் சம்பந்ைமான புரியஷ்ைதைகத்தையும் சுத்ைிபசய்து, பன்னிரு ைளத்துைன் கூடிய
கமலமலரின் பபாருட்டில் விளங்கும். சந்ைிரனுக்கு தமற்பாகத்ைில் பிரகாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் சிவ
தைஜஸின் நடுநாடியாகிய சுழுமுதன நாடியால் ைன் ஆத்மாதவ அதையச் பசய்து, சக்ைி சம்பந்ைமான

அமிர்ை மதழயால் நதனக்கப்பட்ை தைகமுதையவனாய்த் ைன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை இேக்கி, துவாைசைன
சுதவைக மலத்துள்ள சந்ைிரன் விைப் பரமாக இருக்கும். அமிர்ைாத்ம ஸ்வரூபனும் நிர்மலனும் மதனாகர
ஸ்வரூபியும் சுத்ைஸ்படிக மயமானவனும் பிரசன்னனும் குளிர்ந்ை காந்ைிதய உதையவனுமாகிய, அர்த்ை
நாரீஸ்வரதன இையத்ைில் நாமாஷ்ைகத்ைால் ைியானித்து, பக்ைியாகிய மலர்களால் அரிச்சித்துப்
பிராணாயாமம் பசய்து மனதை நிர்மலமாகச் பசய்து, அஷ்ைநாமங்கதள பஜபித்து, நாபியில்

நாமாஷ்ைகத்ைால் ஆகுைிபசய்து, பூர்ணாகுைியும் முடித்து, வணங்கி, எட்டுவதக மலர்களால் புஷ்பாஞ்சலி
சமர்ப்பித்து, தகயிதல ஜலம் பகாண்டு ைன் ஆத்மாதவ நிதவைித்து நிலத்ைின் மீ து நீ தர விடுக்க
தவண்டும். இந்ை வதகயாகப் பாசுபை தயாகத்தை பசய்ைவனுக்கு அைிவிதரவில் சிேந்ை பாசுபைஞானம்
உண்ைாகி, முக்ைியானது தககூடும். இந்ை விஷயத்ைில் சிேிதும் சந்தைகமில்தல என்று வாயுதைவன்
பசான்னார்.
29. பாசுபை விரைம்
எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழிக்கத் ைக்கதும் வல்லதும், அைர்வசிதராபநிஷத்ைில் பசால்லப்பட்ைதுமாகிய

பாசுபை விரைம் மிகவும் இரகசியமானது. அதை உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள். அைற்கு காலம்
சித்ைிதர மாைப் பூரதண இைம் சிவ ஸ்ைலமானது சிவாலயமாவது புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரமாவது ைக்கைாகும்.
அத்ைதகய இைத்ைில் அைற்கு முற்பட்ை ைிரதயாைசியில் நீராடி அனுஷ்ைானத்தை முடித்து ஆசாரியாதர
அதைந்து அவதரப் பூஜித்து பணிந்து, சிேப்பான பூதஜகதளச் பசய்து பவள்தள ஆதை ைரித்து, பவண்மலர்
மாதல அணிந்து, ைிருபவண்ண ீறும் சந்ைனமும் பூசிக்பகாண்டு, கிழக்கு அல்லது வைக்குமுகமாக
ைர்ப்பாசனத்ைிலிருந்து, ைர்ப்தபயால் பவித்ைிரம் அணிந்து மும்முதேப் பிராணாயாமம் பசய்து
சிவபபருமாதனயும் உமாதைவிதயயும் குரு உபதைசப்படி ைியானஞ் பசய்து, இந்ை மஹாபாசுபை விரைஞ்
பசய்கிதேன் என்று சங்கல்பம் பசய்து பகாண்டு ைீ øக்ஷ வகித்து, அது முைல் ைன் ஆயுள்வதரயில்
பாசுபைவிரைத்தை அனுஷ்டிக்க தவண்டும். அல்லது பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாவது, ஆறு ஆண்டுகளாவது,
மூன்ோண்டுகளாவது, ஓராண்டுகளாவது, ஆறு மாைங்களாவது, மூன்று மாைங்களாவது, ஒரு மாைமாவது,
பன்னிரண்டு நாட்களாவது, ஆறு ைினங்களாவது, மூன்று ைினங்களாவது ஒரு நாளாவது அனுஷ்டிக்க

தவண்டும். பிேகு அக்கினிதயக் பகாண்டு வந்து சமஸ்கரித்து, விரஜா தஹாமகிரமமாக பநய், சமிதை, பசரு
முைலியவற்தே ஓமம் பசய்து, பூர்ணாஹுைி முடித்து, ைத்துவ சுத்ைிதய உபதைசித்து, தமதல பசான்ன
ஸமிதை முைலியவற்ோல் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை பகாண்டு தஹாமம் பசய்து என் தைகத்ைில் உள்ள
ைத்துவங்கள் எல்லாம் சுத்ைமதையுமாக என்று ஸ்மரதண பசய்து சுத்ைம் பசய்ய தவண்டும்.
அவ்வாறு பசய்பவன், பரிசுத்ைனாகிோன். புனிைமான தகாமயத்தைக் பகாண்டுவந்து உருட்டி அபிமந்ைிரித்து
அக்கினியில் தவத்து அைனருதகதய இருந்து இரதவக்கழித்து, சதுர்த்ைசி ைினமாகிய மறுநாள் காதலயில்,
ைன் நித்ைியக்கைன்கதள முடித்து, அன்று முழுவதும் உபவாசமிருந்து மறுநாள் பூரதணயில் ைன்

பசய்கைன்கதள நிதேதவற்ேி, அக்கினிதய அவித்து, ைான் நீற்ேிய நீற் ேிதனபயடுத்து, சதையுைனாவது
முண்டிைம் பசய்து பகாண்ைாவது, குடுமி தவத்துக்பகாண்ைவது நீரில் மூழ்கி, சர்வ விரக்ைனாயின்
ைிகம்பரனாகவாவது மனம் ைிைப்பைாவிடில் ஒரு காவி வஸ்ைிரமாவது நார்மடியாவது, பருத்ைியாதையாவது
ைரித்து ைண்ைம் ஒன்தேக் தகயில் பற்ேி, அதரயில் முஞ்சிப் புல்லால் ைிரித்ை நாண் அணிந்து, தக
கால்கதளச் சுத்ைஞ்பசய்து இருமுதே ஆசமன ீயஞ் பசய்து விரஜாக்கினியால் பசய்ை ைிருநீற்தேபயடுத்து,
உச்சிமுைல் பாைம் வதரயில் உத்தூளனஞ் பசய்து, விைிப்படி ைிரிபுண்ைரம் அணிந்து மனைில் சிவ பாவதன
பசய்து சிவதயாகத்தைச் பசய்ய தவண்டும். இப்படியாக நாள் ஒன்றுக்கு மும்முதே பாசுபை விரைஞ்
பசய்து பகாண்டு, நவரத்ைினங்கள் இதழத்ை கர்ணிதக தகசரங்களுைன் கூடிய பபான்னால்
அஷ்ைைளகமலமாவது, சக்ைியில்லாவிட்ைால் பசந்ைாமதர மலராவது, விபூைியாற் சித்ைிரித்ை மலராவது,
பாவனாமாத்ைிதரயாகவாவதுள்ள ஒரு கமலத்ைில், ஸ்படிகலிங்க மூர்த்ைிதயப் பீைத்துைன் சாஸ்ைிர

விைிப்படி எழுந்ைருளச் பசய்து, பிராணப் பிரைிஷ்தை முைலியவற்தேச் பசய்து, ஐந்து ைிருமுகங்களுைன்
கூடிய பரதமஸ்வரதன என்று ைியானித்து, பஞ்சகவ்வியங்களால் அபிதஷகம் பசய்து, சந்ைனம், குங்குமம்,
கஸ்தூரி முைலிய வாசதனத் ைிரவியங்களால் அபிதஷகித்து ஆபரணாைிகதள அணிந்து, வில்வம்
பசந்ைாமதர, பவண் ைாமதர, கருங்குவதள முைலிய உன்னை மலர்கதள சாற்ேி, அருகு, அக்ஷதை
முைலியவற்ோல் கிதைத்ைவதரயில் சிேப்பாகப் பூஜித்து தூபைீ ப அர்க்கியங்கள் பகாடுத்து இஷ்ைமுதைய

சிேந்ை நியாயமான அன்னம் பக்ஷியம் தபாஜ்யங்கதள நிதவைித்து பஜய பஜயபவன்று பலமுதே
கூேியவனுக்கு, அதநகம் பிேவிகளில் பசய்ை பாவங்கள் பநருப்புப் பபாேிபட்ை பஞ்சுப்பபாைிதபால ஒழியும்.
முனிவர்கதள! வில்வபத்ைிரம், ைாமதர மலர்கள் பசங்குவதள முைலிய மலர்கள்
ஆயிரத்துக்குங்குதேயாமல் பகாண்டுவந்து அர்ச்சதன பசய்ய தவண்டும். அவ்வளவு கிதைக்காவிட்ைால்,
நூற்பேட்ைாவது பபான்னாற் பசய்ை ஒரு மலராவது பகாண்டு வந்து பூஜிக்கலாம். மலர்கள் ஆயிரத்ைால்
உண்ைான பயதன, சுவர்ண புஷ்பம் ஒன்று அளிக்கும். இைர புஷ்பங்களுக்கு நியமம் இல்லாைைால்
கிதைத்ைவதரயில் பூஜிப்பது சிேந்ைைாகும். இவ்வாறு அர்ச்சதனச் பசய்ை பிேகு அஷ்ைாங்க அர்க்கியம்
சமர்ப்பிக்க தவண்டும். அதகார முகத்ைில் கரிய அகிலும் சத்ைிதயாஜாை முகத்ைில் பவள்ளரி ைாரமும்
வாமதைவ முகத்ைில் சந்ைனமும், ைற்புருஷ முகத்ைில் பபான்னரிைாரமும், ஈசான முகத்ைில் பஸ்பமும்
அணிய தவண்டும். இந்ை வதகயாகக் கந்ைமிடுவதைச் சிேப்பாகப் பபரிதயார்கள் கூறுவார்கள். அதகார
முகத்ைிற்கு பவள்தள அகிலும் சத்ைிதயாஜாை முகத்ைிற்குச் சவுகந்ைிகமும் (நீ தலாற்பலக் கிழங்கும்)
வாமதைவ முகத்ைிற்குக் காரகிலும் ைத் புருஷமுகத்துக்குக் குங்கிலியமும் ஈசானமுகத்ைிற்கு பவட்டிதவர்
முைலிய பபாடியும் தூபங்பகாடுக்க தவண்டும். சர்க்கதர, மது, கர்ப்பூரம், காராம்பசுவின் பநய், சந்ைனம், அகரு
முைலியதவ கலந்ை தூபத்தை எல்லா முகங்களுக்கும் பகாடுக்கலாம். பநய்யால் ைிரி நதனக்கப்பட்ை

ைீபங்கதளயும் அைற்குப் பிேகு ஒவ்பவாரு முகத்துக்கும் அர்க்கியம் பகாடுக்க தவண்டும். அைற்குப் பிேகு
முைல் ஆவரணத்ைில் விநாயகதரயும் முருகக் கைவுதளயும் பஞ்சப் பிரமங்கதளயும், இரண்ைாவது
ஆவரணத்ைில் அநந்ைன் முைலிய வித்தயஸ்வரர்கதளயும், மூன்ோவது ஆவரணத்ைில் பவன் முைலிய
அஷ்ை மூர்த்ைிகதளயும் மகாதைவன் முைலிய பைிதனாரு ருத்ைிரர்கதளயும், நான்காவது ஆவரணத்ைில்
கணநாைர்கள் அதனவதரயும், ஐந்ைாவது ஆவரணத்ைில் ைிக்குபாலகர்கதளயும் பிரமபுத்ைிரர்கதளயும்
தஜாைிர் கணங்கதளயும் எல்லாத் தைவர்கதளயும் தைவ மாைர்கதளயும் தகசரர்கதளயும் நாகதலாகத்ைில்
வசிக்கும் பலவதகத் தைவர்கதளயும் முனிவர்கதளயும் தயாகீ ஸ்வரர்கதளயும் தகாமாைாக்கதளயும்
÷க்ஷத்ைிர பாலர்கதளயும் அவரவர் கணங்கதளயும் சராசரப் பிரபஞ்ச முழுவதையும் பூஜிக்கதவண்டும்.
இவ்வாறு ஆவரணபூதஜ முடித்ைபிேகு, சர்தவசனாகிய சாம்பவமூர்த்ைிதயப் பூஜித்து தஹாமம் பசய்து
பநய், ையிர் முைலியவற்றுைன் கூடிய ைாம்பூலம் அளித்து, மீ ண்டும் மலர் மாதலகளும் ஆபரணங்களும்
சாற்ேி, காற்பூர நீராஞ்சனம் சமர்ப்பித்து, விதசஷ பூதஜகதள முடித்து, உபசாரங்கள் பசய்து பலவாறு
துைித்து, பஞ்சாக்ஷரஜபம் பஜபித்து, பிரைக்ஷிண நமஸ்காரங்கள் பசய்து, குருதவயும் குருவால் எழுைப்பட்ை
சுவடிதயயும் பூஜித்து நமஸ்கரித்து, அர்க்கியம் முைலியன அளித்து, அஷ்ைபுஷ்பங்கள் சாற்ேி
சிவலிங்கத்ைினின்றும் பபருமாதன ஆத்மாதராபணஞ் பசய்து, தஹாம அக்கினிதயயும் ஆத்மாதராபணம்
பசய்து பகாள்ள தவண்டும். இந்ை வதகயாக நாள்தைாறும் மனிைன் பூஜிக்கக் கைவன். இவ்வாறு பூஜித்ை
பிேகு அந்ைச் சிவலிங்கத்தையும் பூஜா உபகரணங்கதளயும் குருவுக்குக் பகாடுக்க தவண்டும். அல்லது
சிவசன்னிைானத்ைில் தசர்க்க தவண்டும். அவ்வாறு தசர்த்ை பிேகு எண்ணிலாை அந்ைணர்களுக்கும்

சிவபக்ைர்களுக்கும் அன்னபானாைிகதள அளித்துப் பூஜிக்கதவண்டும். சக்ைியிருந்ைால் காய், கிழங்கு, பழம்
முைலியவற்தே உண்ணக் கைவன் அல்லது பசுவின் பாதலப் பருகக்கைவன். அல்லது நியைி
பிøக்ஷபயடுத்துப் புசிக்கக்கைவன். அன்ேிரவில் ைதரயிலாவது சரகுகதளப் பரப்பி அவற்ேின் தபரிலாவது
மரவுரியின் தபரிலாவது படுத்துப் பிரமசரிய விரைத்தை அனுஷ்டிக்க தவண்டும். ஆைிவாரம், ைிருவாைிதர
நக்ஷத்ைிரம் பூரதண அமாவாதச. அஷ்ைமி, சதுர்த்ைசி இந்ைத் ைிைிகளில் சக்ைிக்தகற்ப உபவாசம்
இருக்கதவண்டும். பலவிை முயற்சிகளாலும் சண்ைாளர்கள் பைிைர்கள், பாஷாண்ைர்கள்,
அசூதயயுதையவர்கள் முைலிதயாதரக் காணவும் பைாைவும் அவருைன் தபசவுங்கூைாது. அவதராதச
தகட்கவும் கூைாது. அைக்கம், ைானம், ைதய சத்ைியம், அஹிம்தச முைலியவற்தேச்
சுபாவமாகவுதையவனாய், மகிழ்ச்சியதைந்து சிவத் ைியானத்துைன் முக்காலங்களிலும் ஸ்நானம் பசய்து
பகாண்டும், மதனாவாக்கு காயங்களால் விதசஷமான பூதஜதயச் பசய்ய தவண்டும். அைிகம்

பசால்வாதனன்? இந்ைப் பாசுபை விரைத்தைச் பசய்பவர்கள் குருமுகமாக அைன் ஆசாரங்கதள விசாரித்துத்
பைரிந்து பகாண்டு, பூதஜ, ஜபம் தஹாமம் முைலியவற்ேில் ஏதைனும் குதேதயற்பட்ைால் அைற்குத் ைக்க
பிராயச்சித்ைங்கதள பசய்து பகாண்டு, விரைத்ைின் முடிவில் தகாைானம் பசய்து, ரிஷபத்தைச் சிவப்ரீைியாக
விடுத்து தவைியருக்கும் பூதஜ பசய்யதவண்டும். மாைம்தைாறும் பசய்யத்ைக்க பூஜாவிைிதய இனி
விரிவாகச் பசால்லுகிதேன்.

தவகாசி மாைத்ைில் தவரத்ைால் பசய்ை லிங்கமும் ஆனிமாைத்ைில் மரகைலிங்கமும், ஆடி மாைத்ைில்
முத்து லிங்கமும், ஆவணி மாைத்ைில் நீ ல லிங்கமும் புரட்ைாசியில் பதுமராகலிங்கமும், ஐப்பசியில்
தகாதமைகலிங்கமும், கார்த்ைிதகயில் பவளலிங்கமும், மார்கழியில் தவடூரிய லிங்கமும் தை மாைத்ைில்
புஷ்பராக லிங்கமும் மாசியில் சூரியகாந்ைமணியாற் பசய்ை லிங்கமும் பங்குனியில் சந்ைிரகாந்ை
சூரியகாந்ைமணியாற் பசய்ை லிங்கமும் பங்குனியில் சந்ைிரகாந்ை லிங்கமும் ஆகிய இவற்தே, முதேதய
பூதஜ பசய்யதவண்டும். இந்ை இரத்ைினங்கள் கிதைக்காவிட்ைால் பபான் அல்லது பவள்ளி, ைாமிரம்

அல்லது சிதல அல்லது மிருத்துவாலாவது சந்ைனத்ைாலாவது சிவலிங்கம் பசய்து அதை பூஜிக்கலாம்.
விரை அனுஷ்ைான காலத்ைில் சர்தவஸ்வரனுக்கு என்று கரங்கதளக் கூப்பி, யான் சிேிதயன். பூதஜ
முைலியவற்ேில் ைவேியிருப்தபன். அவற்தே மனம் பபாறுத்து எனக்குத் ைிருவருள் புரிய தவண்டும் என்று
பிரார்த்ைிக்க தவண்டும். இப்படி பசய்து, ஆசாரிய அனுமைி பபற்று, கிழக்கு தநாக்கியாவது, வைக்கு
தநாக்கியாவது, ைர்ப்பாசனத்ைிலிருந்து, பவித்ைிரம் அணிந்து பிராணாயாமம் பசய்து, மூலமந்ைிரம் பஜபித்து,
சாம்பவியுைன் கூடிய சர்தவஸ்வரதன ைியானஞ்பசய்து, தககதளச் சிரதமற் குவித்து பஜகைீசா!
தைவரீருதைய ைிருவருளால், இந்ை விரைத்தை யான் அனுஷ்டித்தைன் என்று விண்ணப்பஞ்பசய்து
ைர்ப்தபதய வைபுேத்ைில் எேிந்து, ைண்ைம், ஜதை, மரவுரி முஞ்சி அதரஞாண் முைலியவற்தே விலக்கி
பவள்தள வஸ்ைிரம் அணிந்து மும்முதே ஆசமனஞ் பசய்து, பஞ்சாக்ஷர ஜபம் பசய்யதவண்டும்.

இவ்விைமாக இந்ைப் பாசுபை விரைத்தைத் ைனது ஆயுட்காலம் வதரயில் பசய்பவன் , தநஷ்டிகன். அவதன
அத்ைியாசிரமன், மஹாபாசுபைன், அவதன ைவசிகளில் சிேந்ைவன். அவதன மஹாவிரைன். தமாக்ஷ
அதபக்ஷயுதையவர்களில் பாசுபை விரைத்தை அனுஷ்டித்ை யைிதய தநஷ்டிக உத்ைமன் என்பர்
பன்னிரண்டு நாட்கள் அன்னத்தை விலக்கி, விரை அனுஷ்ைானஞ் பசய்ைவனும் பநய்தய மட்டும் பருகி
மூன்று நாட்கள் விரை அனுஷ்ைானம் பசய்ைவனும் தநஷ்டிகன் என்தே பசால்லப் படுவார்கள்.
நாள்தைாறும் இந்ை விரை அனுஷ்ைானத்தைச் பசய்வதைதய கைதம பயன்று பசய்துவருபவன் பபறுகின்ே
கைிதய யார் ைான் அளவிட்டுக் கூேமுடியும்? உத்ைிர ஸ்வரூபமான விரஜா தஹாமத்ைாற் பசய்யப்பட்ை
பஸ்மத்தை உைலில் பூசியவனுதைய பாவங்கள் யாவும் விதரவில் அழியும். அவனுக்கு விதரவில்

தமாக்ஷமும் சித்ைிக்கும் சிவாக்கினிக்கு வரியமாகவுள்ள
ீ
பஸ்மத்தை அணிபவர்கதளயும் பஸ்மபக்ஷணஞ்
பசய்பவர்கதளயும் தபய் பூைம் முைலியன துன்புறுத்ைாது. பாவங்கதளபயல்லாம் ஒழித்ைலால் பஸ்பம்
என்றும் எல்லா ஐசுவரியங்கதளயும் பகாடுப்பைால் விபூைி என்றும் யாவதரயும் காப்பைால் ரøக்ஷ என்றும்
பசால்லப்படும். அைிகம் பசால்வாதனன்? பஸ்மைாரணத்தை விைாது பசய்ைவன் சாக்ஷõத் சங்கரதனயாவன்.
பூர்வம் உபமன்யு முனிவர் ைமக்கு உற்ேவிதனச் சம்பந்ைங்கதள ஒழிக்கவும் ைம் இஷ்ைசித்ைிதய
அதையவும், சிவகைாக்ஷத்தைப் பபேவும், பாசுபை ஆசாரியாராகவும், ைிருபவண்ண ீற்தே அணிந்துள்ளார்.
அந்ை விபூைிதய எல்லாப் பாக்கியங்களுக்கும் காரணம்! என்று வாயுதைவன் முனிவர்களுக்குச் பசான்னார்.
30. உபமன்யு முனிவர் பபற்ே தபறு
முனிவர்கள் வாயுதைவதன தநாக்கி, சுவாமி! உலக முழுவதும் வியாபித்துள்ளவதர! இளவயைினராகிய
அந்ை உபமன்யு முனிவர் எவ்வாறு சிவாகமங்கதளக் கற்று , அவற்ேின் பயதனயும் ைிருநீற் ேின்
மகிதமதயயும் உணர்ந்து, அதைத் ைரித்து பாசுபை விரைத்தை ஆஸ்ரயித்து சிவஞானத்தை அதைந்ைார்.
இந்ை விஷயத்தை விபரமாக எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள்.
வாயுதைவன் பைாைர்ந்ைார். முனிவர்கதள! நீங்கள் யூகித்துக் தகட்ை விஷயம் அருதமயானது.
உலகத்ைிலுள்ள சிறுபிள்தளகதளப் தபால, உபமன்யு முனிவர் ஒரு சிறு பிள்தளயல்ல. அவர் வயைில்
சிேியவரானாலும் மிகவும் ஞானசிதரஷ்ைர். அவதர ஆகாயத்ைில் சஞ்சரிக்கின்ே சித்ைர்களில் ஒருவராகக்
கருதுவராக!
ீ
அத்ைதகய சித்ைராகிய அவர் பூமியில் ைவச்சிேப்புதைய வியாக்கிர பாை முனிவர் பசய்ை
ைவப்பயனால் சிவாக்தஞப்படி அவருக்குப் புத்ைிரராகப் பிேந்ைார். அவர் பிேந்ை தபாது, வியாக்கிரபாை
முனிவரும் வசிஷ்ை முனிவரின் ைங்தகயாகிய அவரது மதனவியும் அந்ைக் குழந்தைதயச் சீராட்டி
பாராட்டி வளர்க்கக் கருைி வசிஷ்ை முனிவரின் ஆசிரமத்ைிற்கு அனுப்பினார்கள். அங்தக, காமதைனுவின்
பாதலப் பருகி களிப்புைன் வளர்ந்து வந்ைார். அவ்வாறு வளர்ந்து வரும்தபாது ஒருநாள் அவருதைய ைாய்
ைந்தையர் அங்தக வர, உபமன்யு முனிவர் அவர்களுைன் வந்து விட்ைார். அங்கு ஒரு சமயம், உபமன்யு

முனிவர் ைாம் பருகிய காமதைனுவின் பாதலக் கருைி அழுைார். அப்தபாது அவருதைய ைாயார், பாபலன்று
கூேி மாதவக்கதரத்துக் குடிப்பாட்ை, அவர் அதைப்பருகி இது பாலல்ல என்று துக்கிக்க, அவர் அன்தன,
மகதன! சிவபபருமாதன தநாக்கிப் பபருந்ைவஞ் பசய்து அவருதைய ைிருவருதளப் பபோை நமக்குப்
பசுவின் பால் எங்கிருந்து கிதைக்கும்? என்று வருத்ைத்துைன் கூே, உபமன்யு முனிவர், அப்படிச்
சிவபபருமான் இருந்ைால், நான் ைிருப்பாற்கைதலதய பசாந்ைமாகப் பபறுதவன் என்ோர். அதைக் தகட்ை
ைாய் மகதன சிவபபருமான் இல்லாமலா தபாய்விட்ைார்? பிரமன் முைலிய தைவர்கதளபயல்லாம்

சிருஷ்டித்து, அவர்கள் ைன் கட்ைதளக்கு உட்பட்டு உலக காரியங்கதளச் பசய்ய விடுத்ைார். அவதர உலக
நாயகர். அவருதைய ைிருவடிகளுக்தக பக்ைி பசய்வாயாக. அவருதைய ைிருவடிதய அதைவைற்கு
பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரதம சாைனம். நீ அந்ைப் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தைதய பஜபிப்பாயாக. இது
விரஜாதஹாமத்ைால் பசய்ை ைிருநீறு , இது உன் ைந்தையால் உனக்குக் பகாடுக்கப்பட்ைது. இதை
அணிவாயாக. இைதன அதகார மந்ைிரத்ைால் அணிவாயானால் உன்னுதைய விதனகள் எல்லாம் ஒழியும்
என்று கூேி, ைிருபவண்ண ீறு பகாடுக்க அவர் அதைதயற்றுத் தைகத்ைில் அணிந்து, பசங்கல், மண்
முைலியவற்ோல் ஒரு சிேிய தகாயிலும் சிவலிங்கமும் பசய்து பகாண்டு அதநக காலம் அந்ைச் சிவலிங்கப்
பபருமாதன மலர்பகாண்டு அர்ச்சித்து வந்ைார். அந்ைச் சமயத்ைில் மரீசி முனிவரின் சாபத்ைால் தபய்
உருதவற்ேிருந்ை சில முனிபுத்ைிரர்கள் அங்கு வந்து, அவர் ைவத்தை விக்கினஞ்பசய்ய, அட்ைகாசஞ்

பசய்ைார்கள். அதைக் கண்ை உபமன்யு முனிவர் பஞ்சாக்ஷரத்தை உச்சரிக்க அைனால் அந்ை முனிவரது
புத்ைிரர்கள் ைம் தபயுருவம் நீங்கி, இயற்தக வடிதவற்ோர்கள்.
அப்தபாது சிவபபருமான் இந்ைிரனுதைய உருவத்தை எடுத்து உபமன்யு முனிவரிைம் வந்து,
சிவபபருமாதனப் பற்பலவாறு நிந்ைதன பசய்ைார். அதைக்தகட்ை உபமன்யு முனிவர், சிவநிந்தை பசய்யும்
இவதனக் பகால்வதை ைகுைி என்று அதகாராஸ்ைிர மந்ைிரத்தை உச்சரித்து, ைிருக்கரத்ைில் ைிருநீற் தே
எடுத்துக், தகாபத்தைாடு எேிந்ைார். அவ்வாறு எேிந்ை அந்ை அதகாராஸ்ைிரத்தை இந்ைிர வடிவுைன் நிற்கும்
சிவபபருமானின் அருகில் நின்ே நந்ைிதைவர் ைடுக்க உபமன்யு முனிவர் மனம் வருந்ைி இனி என் உயிதர
விடுதவன் என்று ைீர்மானித்து, மூலாக்கினிதய எழுப்பச் சிவபபருமான் அந்ை அக்கினிதய அவித்து,
ரிஷபாரூபராய் காராகண்ைமும் மான் மழுவும் உமாதைவியாரும் உைன் விளங்கக் காட்சியளித்ைார்.
தைவதுந்துபிகள் முழங்கின. மலர்மாரி பபாழிந்ைது. அப்சர மங்தகயர் நைனமாடினார்கள். அந்ைக்
காட்சிதயக் கண்ை உபமன்யு முனிவர், சிவபபருமாதனப் பிரத்ைியட்சமாகக் கண்டு, ஆனந்ைக் கண்ண ீர்
பபருகக் தககட்டி வாய் பபாத்ைி நின்ோர். பணிவுைன் நின்ே உபமன்யு முனிவதர, சிவபபருமான் ைம்
அருதக அதழத்து உச்சிதமாந்து உைதலத் ைழுவி, உமாதைவிதய தநாக்கி, மதலமகதள! இவன் உன் மகன்!
என்ோர். உமாதைவியும் மனங்களித்து, ைன் கரத்தை அவர் சிரமிதச இருத்ைி இேவாப் பைவிதய
அதைவாயாக! என்ோள். அதலகள் புரளும் ைிருப்பாற்கைதல அவருக்குக் பகாடுத்து தமருமதலயும்
பின்னதையும்படியான பபருஞ் பசல்வத்தையும் பகாடுத்ைாள். தமலும் சிவபபருமான் அவருக்கு
பாசுபைஞானமும் பாசுபைவிரைமும் பாசுபை தயாகமும் உண்ைாகுக. ஆகமங்கள், சம்ஹிதைகள், புராணங்கள்
முைலியவற்தே இயற்றும் ஆற்ேல் உனக்குப் பபருகுக! என்று வரங்பகாடுத்து, தைவமுனி கணங்களுைன்
அந்ைர்த்ைானமாகி, தகலாயகிரிதய அதைந்ைார் என்று வாயுதைவன் கூேினார்.
வாயு சம்ஹிதை (பூர்வ பாகம்) முடிந்ைது.
வாயுஸம்ஹிதை உத்ைிர பாகம்
1. கண்ணன் சிவைீøக்ஷ பபற்ேது
முனிவர்கள் வாயுதைவதன தநாக்கி, சுவாமி, சிவ கைாக்ஷம் பபற்ே உபமன்யு முனிவரிைம், விஷ்ணுவின்
அவைாரமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வந்து, ைன் விதனச் சம்பந்ைம் ஒழியும்படி ஞானைீ øக்ஷ பசய்து பகாண்ை
வரலாற்தேயும் நாங்கள் ைங்களிைமிருந்து தகட்க விரும்புகிதோம். ஆதகயால் அதையும் ைாங்கள்
ையவுபசய்து எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தவண்டினார்கள்.

வாயுதைவன் மகிழ்ச்சியாகக் கூேத் துவங்கினார். முனிவர்கதள! பூபாரம் ைீர் த்ைத் ைிருவவைாரஞ் பசய்ை
கிருஷ்ணமூர்த்ைி சிவஞானத்தை அதையவும் ஒரு நற்புத்ைிரதனப் பபேவுங் கருைி உபமன்யு முனிவரிைம்
வந்து அவதர வலம் வந்து பணிந்ைார். அப்தபாது உபமன்யு முனிவர் ைம் கரத்ைால் ைிருநீற் தே எடுத்து
கண்ணனின் தைகத்ைில் அணிவித்து பாசுபை ைீ øக்ஷ பசய்து, பன்னிரண்டு மாை காலம் பாசுபை விரைத்தை
அனுஷ்டிக்கச் பசய்து, குற்ேமில்லாைதும் உயர்கைிதயக் பகாடுக்கவல்லதுமாகிய சிவஞானத்தை

உபதைசித்ைார். அந்ை உபதைசம் பபற்ே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒரு நற்புத்ைிரதனப் பபேக்கருைிச் சந்ைிரதசகரனாகிய
சிவபபருமாதனக் குேித்துப் பபருந்ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருந்ைார். அப்பபாழுது அவரது ைவத்துக்கு
மகிழ்ந்ை சிவபபருமான் உமாதைவிதயாடு அவர் முன் காட்சியளித்ைார். ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்ைி சிவபிராதனச்
சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து துைித்து நின்ோர். சிவபபருமான் உனக்கு என்ன வரம் தவண்டும்? என்று
தகட்ைார். அைற்கு கண்ணன் எனக்கு ஓர் வல்லதம மிக்க நற்புைல்வன் தவண்டும் என்று விண்ணப்பித்ைார்.
அன்பர்கள் விரும்பியவற்தேபயல்லாம் பகாடுக்கும் விரைத்தை தமற்பகாண்ை சிவபபருமான் அவருக்கு
அவ்வாதே ஒரு புத்ைிரன் உண்ைாவான் என்று ைிருவருள் பசய்து அந்ைர்த்ைானமானார். அத்ைதகய
வரத்தைப் பபற்ே கண்ணபிரான் களிப்புைன் ைம் மதனவிதய அதைந்து வாழ்ந்ைிருக்கும்தபாது ைம்
சாம்பவைி என்னும் மதனவியானவள் கருவுற்று உைல் மைர்ப்புற்று , இதை பருத்து, நதை ைள்ளாடிச் சிவ
கைாக்ஷத்ைால் மஹா பலசாலியான ஒரு நற்புத்ைிரதன உத்ைம முக்ஷர்த்ைத்ைில் பபற்ோள். அந்ைப்

புைல்வதனக் கண்டு மனமகிழ்ந்ை கண்ணபிரான், அந்ைணர், யாகசர் முைலிதயாருக்கு பபான்னும் மணியும்
ஆதைகளும் அவர்கள் மகிழத் ைானஞ் பசய்ைார். அம்பிதகயுைன் கூடிய சிவபபருமான் அருளிய
புத்ைிரனாதகயால், அவனுக்குச் சாம்பன் என்று பபயரிட்ைார். பிேகு, கண்ணன் ைம் மதனவிதயாடும்
புைல்வனாகிய சாம்பதனாடும் மகிழ்ச்சியுைன் வாழ்ந்து வரும்தபாது, சாம்பன் பால் பருகியும், ைவழ்ந்தும்,
நைந்தும், சிறுதைர் உருட்டியும் வளர்ந்து முனிவர்களால் ஞானமதைந்து, யாதன, குைிதர, தைர் இவற்தேச்
பசலுத்தும் வல்லதமயும் வில், வாள், அஸ்ைிரம் முைலியவற்ேில் பயிற்சியும் பபற்றுச் சிேந்து
விளங்கினான். இந்ைச் சரிைத்தைப் படித்ைவர்கள் தவகுண்ை பைவியில் ஸ்ரீ விஷ்ணுவினால் ஞானமதைந்து
சிவகைிதய அதைவார்கள் என்று வாயுதைவன் கூேினார்.
2. சிவதன - பசுபைி
முனிவர்கள் வாயுதைவதன தநாக்கி, சுவாமி! பாசுபை ஞானம் என்பது யாது? சிவன் எங்ஙனம்
பசுபைியாவான்? இந்ை விஷயத்தைப் பற்ேி ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்ைி, உபமன்யு முனிவரிைம் எவ்வாறு
விசாரித்ைார்? இந்ை விஷயங்கதளத் ைாங்கள் ையவு பசய்து பைளிவுப்படுத்ை தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள்.
வாயுதைவன் பசால்லத் துவங்கினார்.
முன் மந்ைிரகிரியில் நீ லகண்ைனாகிய சிவபபருமான் உமாதைவியாருக்கு உபதைசித்ை விஷயதம பாசுபை
ஞானமாகும். அந்ை ஞானத்தைதய கிருஷ்ண பகவானுக்கு உபதைசித்ைவாதே நான் உங்களுக்குச்

பசால்லுகிதேன். பூர்வம் உபமன்யு முனிவரிைம் கண்ணபிரான் பசன்று, அவதரச் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து
முனிவர் ைதலவதர! சிவபபருமான் உமாதைவியாருக்கு உபதைசித்துள்ள பாசுபை ஞானத்தைக் தகட்டுத்
பைரிந்து பகாள்ளதவண்டும் என்றும் பசுக்கள் யாவர் என்றும் பசுக்கள் எவ்வதகயாகப் பாசத்ைால்
பிணிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அந்ைப் பசுக்கள் ைம்தம பந்ைித்துள்ள பாசத்ைிலிருந்து விடுபடும் வதக
இன்னபைன்றும் அேிந்துபகாள்ளவும் ைங்களிைம் வந்தைன். அவற்தேத் ையவுபசய்து எனக்குக்
கூேதவண்டும்! என்று தகட்ைார். உபமன்யு முனிவர் சிவபபருமாதனயும் உமாதைவியாதரயும் ைியானித்துச்
பசால்லத் துவங்கினார்.
பிரமன் முைல் ைாவரம் ஈோகவுள்ள யாவும் பசுக்கதள! அந்ைப் பசுக்களுக்பகல்லாம் பிரபுவாக இருக்கும்

சிவபபருமாதன! பசுபைி இவ்வதகயாக தவைங்கள் நான்கும் சிவபபருமாதன பசுபைி என்று கூறுகின்ேன.
மாயா மலங்களாகிய பாசத்ைால், பசுக்கதளப் பைியாக உள்ள பகவான் கட்டுகிோன். மாயாதபாக்ைர்கள்
சிவபபருமாதன நன்ோக உபாசித்ைால், அதை சர்தவசுவரன் அந்ை மலசம்பந்ைத்தை அகற்றுகிோன்.
இருபத்து நான்கு ைத்துவங்களும் மாயா கர்ம குணங்கள் விஷயம் என்று பசால்லப்படும். இதவதய
ஜீவர்களுக்குப் பந்ைனம் பசய்பதவ. பிரமாைி ஸ்ைம்ப பரியந்ைமான பசுக்கதள மதஹஸ்வரன் பாசத்ைால்
கட்டி, அவரவர்கள் பசய்ய தவண்டிய காரியங்கதளச் பசய்விக்கிோன். அந்ை மஹாதைவனுதைய

ஆக்தஞயாதலதய பிரகிருைியும் புருஷனும் கூடி புத்ைிதய உண்ைாக்கும். புத்ைி அகங்காரத்தை
உண்ைாக்கும். அகங்காரம் மனத்தையும் ஞாதனந்ைிரிய கர்தமந்ைிரங்கதளயும் பஞ்ச ைன்மாத்ைிதரகதளயும்
பதைக்கும். அதவ பஞ்சமஹாபூைங்கதளத் தைாற்றுவிக்கும். அந்ைப் பஞ்ச பூைங்களும் பிரமன் முைல்
எறும்பு ஈோகவுள்ள எல்லா உயிர்களுக்கும் தைகத்தை உண்ைாக்கும். புத்ைி நிச்சயத்தைச் பசய்யும்.
அகங்காரம் அைிக ஆதசயால் நான் என்று அபிமானிக்கும். சித்ைமானது நிச்சயத்தை உண்டு பண்ணும்.

மனம், சங்கற்பத்தை உண்ைாக்கும். ஞாதனந்ைிரியங்கள் ஐந்தும் விஷயங்கதள உணரும் கர்தமந்ைிரியங்கள்
ஐந்தும் ஐந்து கர்மங்கதளச் பசய்யும். இதவ யாவும் சர்தவசனது கட்ைதளயால் ைத்ைமது பைாழிதலச்
பசய்யும், அவருதைய கட்ைதளயில்லாை தவறு கர்மங்கதள அதவ பசய்யமாட்ைா. அந்ைச்
சர்தவசனுதைய ஆக்தஞ, எல்லாராலுதம அைிக்கிரமிக்க முடியாது. ஆகாயம், சர்தவசனுதைய
ஆக்தஞயாதலதய சர்வ வியாபியாக இருந்து, எல்லாப் பூைங்களுக்கும் அவகாசத்தைக் பகாடுக்கிேது. வாயு,
பிராண அபானாைி பபயர்கதள பவவ்தவோகப் பபற்று, எல்லாப் பிரபஞ்சத்தையும் பரிக்கிேது. அக்கினி,
தைவர்களுக்குரிய ஹவ்யத்தையும் பிதுர்களுக்கு உரிய கவ்யத்தையும் பிேர்க்குரிய பாகத்தையும்
பசய்கிேது. ஜலம், எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் பிதழப்தபக் பகாடுக்கிேது. பிருத்வி ஜகம் முழுவதையும்
ைாங்குகிேது.
இந்ைிரன் அந்ை சர்தவசனுதைய ஆக்தஞயாதலதய தைவராஜனாகி தைவர்கதளக் காத்தும் அசுரர்கதள
அழித்தும் மூவுலங்கதளயும் காக்கிோன். இயமன் பாவிகளாக இருந்து இேந்ைவர்களுக்கு நரக
வாைதனதயயும் பிதழத்ைிருப்பவர்களுக்கு வியாைிகதளயும் பகாடுத்துத் ைர்மன் என்று வழங்கப்படுகிோன்.
நிருைி, சாஸ்ைிர ஹீனமாகச் பசய்ை கர்ம பலன்கதள அழித்து ராக்ஷசர்களுக்குப் பிரபுவாக இருக்கிோன்.
வருணன் ஜலத்ைிற்குப் பிரபுவாக இருந்து, பாவிகதளப் பாசத்ைால் கட்டுகிோன். குதபரன், பிராணிகள் பசய்ை
புண்ணியத்ைிற்கு ஏற்ப நவநிைிகதளயும் பகாடுக்கிோன். ஈசானன், நல்ல புத்ைிமான்களுக்கு சம்பத்தையும்
ஞானத்தையும் பகாடுத்து துன்மார்க்கனுக்கு நிக்கிரகத்தையும் ஈஸ்வராக்தஞயாதலதய பசய்கிோன்.
சர்தவசனுதைய கட்ைதளயாதலதய ஆைிதசஷன் உலகம் முழுவதையும் ைன் ைதலக்கு தமல் தவத்துத்
ைாங்குகிோன். பிரமன் சிவாக்தஞயாதலதய சிருஷ்டி பசய்கிோன். ைாதன மும்மூர்த்ைிகளாகி

முத்பைாழிதலயும் பசய்கிோர் விஷ்ணு. உலகம் முழுவதையும் சிவாக்தஞயாதலதய பரிபாலிக்கிோர்.
உருத்ைிரன் சிவாக்கினியாதலதய உலகத்தை அழிக்கிோர். இந்ை மூர்த்ைிகள் ஒவ்பவாருவரும்
மும்மூர்த்ைிகளாகி முத்பைாழில்கதளயும் பசய்கிோர்கள். காலமானது ஈஸ்வராக்கிதனயால் யாவற்தேயும்
உண்ைாக்கிக் காத்து, அழிக்கிேது. இவ்வதகயாக ஈசதன எல்லாவதகயிலும் உலக காரியங்கதளச் பசய்து
வருகிோன். ஆகாயத்ைிலுள்ள சூரியன் தமகங்களால் மதழதயப் பபய்வித்தும், பனிதயப் பபய்வித்தும்,
பவய்யிதல காயதவத்தும் பணிபசய்கிோன். சந்ைிரன் சிவாக்கிதனயால், மலர்கதள மலர்த்ைி, எல்லாப்
பயிர்கதளயும் வளர்த்து காய்க்கனி முைலியவற்தே விருத்ைிபசய்து, தைவர் முைலியவர்களுக்கு ஆகாரம்
பகாடுத்து உைவுகிோன். ஆைித்ைர்கள், வசுக்கள், உருத்ைிரர்கள், அஸ்வினி தைவர்கள் மருத்துக்கள், தகசரர்கள்,
முனிவர்கள், சித்ைர்கள், நாகர்கள், மானுைர்கள், மிருகங்கள், பக்ஷிகள், கீ ைகாைிகள், நைிகள், சமுத்ைிரங்கள்,
பர்வைங்கள், வனங்கள், சரசுகள், தவைங்கள், சாஸ்ைிரங்கள், மந்ைிரங்கள், யாகங்கள் முைலிய யாதவயும்
பசுக்கள், காலாக்கினியாைி சிவ பரியந்ைமான யாவும் பசுக்கதள. பிரமாண்ைங்களும் அவற்ேின்
ஆவரணங்களும், பசன்ேதவ இனி வருவதையும் எண்ணிேந்ைனவும் ைிக்குகளும், கால தபைங்களும் நாம்
காண்பனவும் தகட்பனவும் சங்கரனுதைய கட்ைதளயாதலதய நிதல பபற்ேிருக்கின்ேன. சர்தவசனுதைய
உத்ைரவினாதலதய பூமி நிதலத்துள்ளதும் பர்வைங்கள் இருப்பதுவுமாம். தமகங்கள் சமுத்ைிரங்கள்
தஜாைிஷ்கணங்கள் இந்ைிராைி தைவர்கள் சராசரம் முழுவதும் ைத்ைமது நிதலயில் இருப்பனவாம்.
3. யாவும் சிவன் பசயல்
உபமன்யு முனிவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதன தநாக்கி, கிருஷ்ணா! தவைத்ைில் சிவபபருமாதனப் பற்ேிச்
பசால்லப்பட்ை ஒரு கதையுண்டு அதைக் தகட்பாயாக. முன்பபாரு சமயம் இந்ைிரன் முைலிய தைவர்கள்
தபார் பசய்து அரக்கர்கதள பவன்று ஒருவதராபைாருவர், நான் பவன்தேன், நான் பவன்தேன் என்று கலகஞ்
பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். அப்தபாது சாம்பவமூர்த்ைி ைம் பசாரூபத்தை விலக்கி ஒரு யக்ஷ வடிவம்
பகாண்டு, தைவர்கதள! நீங்கள் ஏன் தபார் பசய்கிேீர்கள்! என்று ஒரு துரும்தப பூமியின் தமல் தவத்து,
இதை அதசத்து விகாரப்படுத்ைக்கூடியவதன, அரக்கர்கதள பவன்ேவன் என்று பசால்ல அதைக் தகட்ை

இந்ைிரன் தகாபத்துைன் புன்னதக பசய்து அந்ைத் துரும்தப எடுக்க எத்ைனித்து, ைன்னால் முடியாது
இருந்ைான். அப்தபாது அவன் ைன் வஜ்ராயுைத்தை எடுத்து அைன்மீ து பசலுத்ை, அைன் கூர்வாய் மழுங்கி
நிலத்ைில் விழுந்ைது. இவ்வதகயாக இந்ைிரன் ஆற்ேலிழந்ைான். பிேகு அக்கினித்தைவன், நான் இதை
எரித்துவிடுதவன்! என்று சமீ பத்து, அதை எரிக்க முயலும் தபாது அவதன எரிந்ைான். அதைக்கண்ை
வாயுதைவன் நான் இந்ைத் துரும்தப ஊைிவிடுதவன்! என்று பசால்லிப் பிரளயகாலத்ைில் வசும்
ீ
பிரசண்ைதவகத்துைன் அைன்மீ து தமாைினான். அப்தபாதும் அது இைம் விட்டு அதசயவில்தல.

காற்றுத்தைவன் தூரமாகச் பசன்று விழுந்ைான். அதைக்கண்ை வருணன், இந்ைத் துரும்தப ஒழிப்தபன் என்று
கூேி, ைண்ண ீர் பவள்ளத்தை உண்ைாக்கினான். அைனால் பவள்ளம் ஒழிந்ைதையல்லாமல் அந்ைத் துரும்பு
அதசயதவ இல்தல. இவற்தேபயல்லாம் கண்ை இந்ைிரன் மிகவும் ஆச்சரியமதைந்து, யக்ஷரூபத்ைில்
இருந்ை சிவபபருமாதன தநாக்கி, நீ யார்? என்று தகட்க யக்ஷரூபி ஒன்றும் பைில் பசால்லாமல் அங்கிருந்து
மதேந்ைார். அந்ைச் சமயத்ைில் உலக மாைாவாகிய உமாதைவி, அமரர்களின் அகந்தைதயயும்
சந்தைகத்தையும் விலக்கக் கருைி, தைவர்கள் அதனவருக்கும் பைரியும்படி, ஆகாயத்ைிதல ைங்கினாள்.
ஈஸ்வரிதயக் கண்ை இதமயவர்கள் கூட்ைமாகச் பசன்று, தைவிதயப் பணிந்து துைித்து, தைவி! இங்கு
ஒருவன் வந்து, துரும்பு ஒன்தே நட்டு, எங்கள் வலிதமதயத் பைாதலத்துச் பசன்ோன். அவன் யார்? இதை
எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும்? என்று தகட்ைார்கள். தைவியானவள் மகிழ்ந்து, அமரர்கதள! அங்ஙனம்
பசய்ைவர், மனம், வாக்கு, காயம் என்ே ைிரிகரணங்களாலும் அேியத்ைக்கவர் அல்லர். தைவர், மாநுைர்,
சராசரங்கதளாடு அண்ைாண்ை பிரம்மாண்ைங்கதளயும் பதைத்தும் அவற்தேப் பாலித்தும் அழித்தும்
விளங்குவர் அவதர சிவபபருமான். அவதர நமது ைதலவர். அவதர எங்களுதைய வல்லதமதய
உங்களுக்கு உணர்த்தும் படி, அந்ைத் துரும்தப, அளவேி கருவியாக அதமத்ைார் என்று கூேி, ஜகன்
மாைாவாகிய தைவியும் மதேந்ைாள். தைவர்கள் அதனவரும் விஷயத்தை உணர்ந்து, சிவபபருமானின்
கருதணதய வியந்து, ைமக்குள் கலகம் ஒழிந்து, சந்தைாஷத்துைன் ைங்கள் இருக்தககதள அதைந்ைார்கள்
என்று கூேி, அந்ைச் சிவபபருமானாதலதய உலகம் முழுவதும் நிதலத்துள்ளவதகயும் கூறுதவன் என்று
உபமன்யு முனிவர், கண்ணதன தநாக்கி, தமலும் பசால்லத் துவங்கினார் என்று வாயுதைவன் பைாைர்ந்து
கூேலானார்.
4. பஞ்சபிரமமும் அஷ்ை மூர்த்ைமும்
கிருஷ்ணா! சர்வ ஆத்மஸ்வரூபியான சாம்பவமூர்த்ைியின் மூர்த்ைிச் சிேப்பால் இந்ைப் பிரபஞ்சம்
முழுவதும் விஸ்ைரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிவபபருமாதன ைனது மூர்த்ைி தபைங்களால், எங்கும்
வியாபித்ைிருப்பைாதலதய சராசரப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் அவதர சிவன் என்று கூறும். அதவ பிரமன்,
விஷ்ணு, ருத்ைிரன், மதஹஸ்வரன், சைாசிவன் என்ே மூர்த்ைிகளாகும். அதவ ைவிர பஞ்சப்பிரமம் என்று
பசால்லப்படும் ஐந்து மூர்த்ைங்களும் உள்ளன. அந்ை மூர்த்ைங்களால் வியாபிக்கப்பைாைது எது
ஒன்றுமில்தல. ஈசானம், ைற்புருஷம். அதகாரம், வாமதைவம், சத்ைிதயாஜாைம் என்ே ஐந்துதம பஞ்சப்

பிரமமூர்த்ைங்களாகும். முற்பட்ைைாகிய ஈசானமூர்த்ைி மிகச் சிேந்ைது. அது பிரகிருைிதய அனுபவிக்கும்
புருஷதனச் சாக்ஷõத்ைாக அைிஷ்டித்துள்ளது. ைற்புருஷ மூர்த்ைியானது ைிரிகுணாத்தும் பசாரூபமும்
தபாக்கியமயமுமான அவ்வியக்கத்தை அைிஷ்டித்துத் பைாழில்கள் நைத்தும். மஹாபூஜ்யமாகவுள்ள
அதகாரமூர்த்ைி ைர்மாைி அஷ்ைாங்க சம்யுக்ைமான புத்ைி ைத்துவத்தை நைத்தும் வாமதைவமூர்த்ைி,
அகங்காரத்தை அைிஷ்டித்து உள்ளது என்று ஆகமங்கள் கூறும். சத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைி மனதை நைத்தும்
என்று விதவகிகள் பசால்லுகிோர்கள். ஈசானன், பசவி, வாய், சப்ைம், ஆகாயம் ஆகியவற்றுக்குத் ைதலவன்.
ைற்புருஷன் துவக்கு, பரணி ஸ்பரிசம் வாயுக்கள் ஆகியவற்றுக்குத் ைதலவன் அதகாரமூர்த்ைி சட்சுசு,
பாைங்கள் உருவம், அக்கினி இவற்றுக்கு ஈஸ்வரன், வாமதைவ மூர்த்ைி, நா, குைம், இரசம், ஜலம் இவற்றுக்குத்
ைதலவன், சத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைி நாசி, உபஸ்ைம், கந்ைம், பூமி, இவற்றுக்குப் பிரபு என்று உபமன்யு முனிவர்
உதரத்ைார்.

5. சிவசக்ைி மகிதம
கிருஷ்ணமூர்த்ைி, ஷட்குண ஐஸ்வரியரான உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! உலகம் யாவும்
இஷ்ைமூர்த்ைிகளால் வியாப்ைமாகவுள்ளது என்று தைவரீர் பசால்லக்தகட்டு உணர்ந்தைன். பார்வைி

பரதமஸ்வரருதைய விபூைிதய உண்தமயாக உணரவிரும்புகிதேன். அந்ைப் பார்வைி பரதமஸ்வரர்கள்
எப்படிப் பிரபஞ்சத்தை அைிஷ்டித்ைிருக்கிோர்கள்? என்று தகட்க, உபமன்யு முனிவர், சிவபபருமாதனக்
ைியானித்துச் பசால்லத் துவங்கினார்.
கிருஷ்ணா! நீ தகட்ை பார்வைி பரதமஸ்வரருதைய விபூைிதயயும் உண்தம நிதலதயயும் சுருக்கமாகச்
பசால்லுகிதேன். விவரமாகச் பசால்ல நான்முகனாலும் இயலாது. உமாதைவிதய சக்ைி சிவபபருமாதன
சக்ைிதயயுதையவன். சக்ைி சக்ைிமான்களுதைய விபூைிதலசதம இந்ைப் பிரபஞ்சம் முழுதுமாகும்.
ஜைரூபமான பபாருளும், சித்ரூபமான பபாருளும் ஆகிய இரண்டும் சுத்ைம் என்றும் அசுத்ைம் என்றும்
பபயர்கதளப் பபறும். அன்ேியும் பரம் என்றும் அபரம் என்றும் பபயர்கதளப் பபறும். சித்ரூபமானது
ஜைத்தைப் பபாருந்ைிய பிரகிருைிதய உண்டு பசய்யும். அந்ை ஞான ரூபதம சுத்ைம் என்றும் பரம் என்றும்
பசால்லப்படும். சித்து அசித்து முைலியவற்றுக்பகல்லாம் சிவனுஞ்சக்ைியுதம ைதலவர்கள். ஆதகயால்
பிரபஞ்ச முழுவதும் சிவசக்ைிகளின் ஸ்வாைீ னத்ைில் இருக்கும். அவ்வாேில்லாமல், இவர்கள் பிரபஞ்சத்ைின்
வசத்ைில் இருப்பவர்களல்ல. இவர்கள் இருவரும் பிரபஞ்சத்துக்குப் பாலகர்களாதகயால் விஸ்தவஸ்வரர்
என்று பசால்வார்கள். சந்ைிரிதகயில்லாமல் சந்ைிரனும், பிரதப இல்லாமல் சூரியனும் பிரகாசியாைதுதபால,
சிவபபருமான் இருந்ைாலும் சக்ைியில்லாமல் பிரகாசிக்க மாட்ைான். ஆதகயால் சிவதனப் தபாலதவ

சக்ைியும் சக்ைிதயப் தபாலதவ சிவனும் ஆகும். இவர்களுக்குத் ைாரைம்மியம் கிதையாது. சக்ைியில்லாமல்
சிவனில்தல! சிவனில்லாமல் சக்ைியில்தல. சிவன் சக்ைியுைன் கூடியிருந்தை தைகிகளுக்குப் பக்ைி
முக்ைிகதளக் பகாடுக்க வல்லவனாவான். ஏகமாகிய பராசக்ைி அபர சக்ைிகதளச் சிருஷ்டி பசய்யும். அந்ைச்
சக்ைிதய மூலப்பிரகிருைி, மாதய முக்குணங்கள் என்று பசால்லும்படிப் பிரியும் பராசக்ைிதய சிவைத்துவம்
முைலாகப் பிரகிருைி ஈோக ஜகம் முழுவதையும் விரிக்கும். எம்பபருமாதனப் பிரியாமல் எள்ளில்
எண்பணதயப்தபால விளங்கும் பராசக்ைி, பதைப்புக்காலத்ைில் ஜனித்தும், அைனிைமாகக் கிரியாசக்ைி
தைான்றும். அந்ை கிரியாசக்ைிதய மூலப்பிரகிருைிதய அைிஷ்டித்து, நாை ைத்துவத்தை உண்டு பசய்யும்
நாைைத்துவத்ைிலிருந்து விந்து ஜனிக்கும். விந்துவிலிருந்து சைாசிவன் உைிப்பான். சைாசிவத்ைிலிருந்து
மதஹஸ்வரன் உைிப்பான். மதஹஸ்வரனிைத்ைில் சுத்ைவித்தை தைான்றும். அந்ைச் சுத்ைவித்தைதய
வாகீ ஸ்வரருக்குச் சக்ைியாகிய வாகீ ஸ்வரி என்று கூேப்படும்.

இவ்விைமாகச் சுத்ை ைத்துவங்கள் ஐந்தும் தைான்ேிய பிேகு, அனந்ைன் என்னும் வித்ைிதயஸ்வரனால்
மாதய யானது காலம், நியைி, கதல வித்தைகதளத் தைான்ேச் பசய்யும். கதலயிலிருந்து இராசத்துவமும்
புருஷைத்துவமும் தைான்றும். மாதயயிலிருந்து ைிரிகுணப்பகுைி ஜனிக்கும். அவற்ேிலிருந்து எண்ணற்ே
அண்ைங்களும் தைகங்களும் ஜனிக்கும். ஆதகயால் உலகம் முழுவதும் சக்ைி மயதமயாகும். இச்சாசக்ைி,
ஞானசக்ைி, கிரியாசக்ைிகளால் சிவன் இவ்வுலகக் காரியத்தை நைத்துகிோன். அவற்ேில் இச்சாசக்ைி அேியும்
ஞானசக்ைி அைற்கு இது காரணம் என்று உணர்த்தும். கிரியாசக்ைி விரும்பிய பைாழிதலச் பசய்யும்.
பராசக்ைியின் ஏவலால் அபரசக்ைி உலதக உண்ைாக்கும். சிவனும் சக்ைியும் இல்லாவிட்ைால் ஜகத்

இல்தல. சிவனும் சக்ைியுமாகப் பதைத்ை உலதகச்சாத்ைம் என்பார்கள். சிவதன ைந்தை; சக்ைிதய ைாய்
சிவதன பரமான்மா. சக்ைிதய மதனான்மணி, சிவதன மதஹஸ்வரன்; சக்ைிதய மாதய; சிவதன புருஷன்,
சக்ைிதய பிரகிருைி, அச்சிவனும் சக்ைியுதம உருத்ைிரனும் உருத்ைிராணியும் ைிருமாலும் கமதலயும்,
பிரமனும் பிரமிணியும் சூரியனும் பிரதபயும் இந்ைிரனும் இந்ைிராணியும் அக்கினியும் ஸ்வாஹா தைவியும் ,
யமனும் யாமியும், நிருைியும் தநருைியும் குதபரனும் புத்ைியும் சந்ைிரனும் தராகிணியும், ஈசானனும்
ஈசானியும் அனந்ைனும், அனந்தையும், காலாக்கினி. ருத்ைிரனும். காளியும் சுவாயம்பு மனுவும் சைருதபயும்,
ைக்கனும், பிரசூைியும் ருசியும் ஆஹூைியும், பிருகுவும், கியாைியும், மரீசியும், சம்பூைியும், அங்கிரசும்,
ஸ்மிருைியும், அத்ைிரியும், அநுசூதயயும், காசிபனும் அைிைியும், வசிஷ்ைனும் அருந்ைைியுமாக ஆணுருவங்கள்
எல்லாம் சிவனும் பபண்ணுருவங்கள் எல்லாம் சக்ைியுமாம். விஷயங்கள் எல்லாம் சக்ைி; அதவகதள

நுகர்தவான் சிவன், தகட்பவன் சிவன், தகட்டிைப்படுவது சக்ைி பைாடுதவான் - சிவன்; பைாைப்படுவது சக்ைி
காண்பவன்- சிவன். காணப்படுவது சக்ைி, சுதவகள் சக்ைி; சுøவுப்தபான் சிவன் கணங்கள் சக்ைியும் அவற்தே
அநுபவிப்பவன் சிவனுமாகும்.
அேிபவன் சிவன் அேிபதவ சக்ைி; உயிதர சிவன் உைதல சக்ைி பகல் சிவன், இரவு சக்ைி ஆகாயம் சிவன்
பூமி சக்ைி சமுத்ைிரஞ் சிவன் அைன் கதர சக்ைி மரங்கள் சிவன் அவற்ேில் பைரும் பகாடிகள் சக்ைி பசால்

சக்ைி அைன் பபாருள் சிவன் இவ்வதகயாகச் சிவனும் சக்ைியும் எப்பபாருளிலும் ஒருவதரபயாருவர்
பிரியாது உதேவார்கள். சிவ சக்ைிகளின் விபூைிகளில் சிலவற்தேதய நான் கூேிதனன். அதநக ஆயிரம்
ஆண்டுகள் பசான்னாலும் அது பசால்லி முடியாைது பிரகிருைி முைலிய விபூைியானது. இப்பபாழுது நான்
பசான்ன விபூைியாகும். பிருகிருைிக்கு தமற்பட்ை விபூைிதய எனக்குத் பைரிந்ைவதரயில் சிேந்ை
சிவபக்ைனான உனக்குச் பசான்தனன். இந்ைச் சிவசக்ைிகளின் விபூைிதயப் பக்ைியில்லாைவர்களுக்கும்

பாவிகளுக்கும் மாணவ ரல்லாைவருக்கும் சிவனடியாரல்லாைவருக்கும் பசால்லக்கூைாது. இதுதவ, நான்கு
தவைங்களிலும் பசால்லப்பட்டுள்ள பரம இரகசிய பபாருள். இந்ைக் கதைதயச் பசான்னவர்களும்
தகட்ைவர்களும் ைமது உேவினதராடு பநடுங்காலம் வாழ்ந்து உத்ைம தமந்ைர்கதளப் பபற்று , சிவபக்ைியில்
சிேந்ைவராகி ைமது பாவங்கதளபயல்லாம் ஒழித்து சுகவாழ்வு வாழ்வார்கள்! என்று உபமன்யு முனிவர்
பசால்லிவிட்டு தமலும் பைாைர்ந்ைார்.
6. ஈஸ்வரப் பிரபாவம்
கிருஷ்ணா! ைாவரச் சங்கமங்களாகிய பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிவபசாரூபதமயாகும். இந்ை உலகம் முற்றும்

சிவரூபம் என்பதைப் பசுக்கள் அேியமாட்ைா. அந்ைச் சிவபபருமாதன உள்ளபடிதய உணர்ந்ை பபரிதயார்கள்
அபர பிரமம் என்றும் பரப்பிரமம் என்றும் மஹாதைவன் என்றும் சிவன் என்றும் சர் வசாக்ஷி என்றும்
பலவதகயாகச் பசால்லுவார்கள். பூைம் முைல் பிரகிருைி ஈோகவுள்ளதவ அபர பிரமமாகும் ஞானரூபதம
பரப்பிரமம். யாவற்தேயும் பதைக்குந்ைன்தமயாலும் பரம், அபரம் என்பவற்தே அேியும்
தமம்பாடுதையவர்கள் பிரமம் என்பார்கள். வித்தை அவித்தைகளின் வடிவபமன்றும் சத்து அசத்துக்களுக்கு
முைற்பபாருள் என்றும் பசால்லுவார்கள். க்ஷரம் என்றும் அக்ஷரம் என்றும் அந்ை க்ஷரா க்ஷரங்களுக்குப்
பரம் என்றும் சமஷ்டி என்றும் வியஷ்டிபயன்றும் இரண்டிற்கும் காரணம் என்றும் பிரைானம் என்றும்
புருஷன் என்றும் மகா வியக்ைம் என்றும் காலம் என்றும் விராட் என்றும் ஹிருண்ய கர்ப்பன்
அந்ைர்யாமிபயன்றும் பரன் என்றும் விசுவன் என்றும் தைசைன் என்றும் பவன் என்றும் பர்க்கன் என்றும்
பசால்லுவார்கள். கருத்ைாவுைன் கிரிதய கூடுவதை காரியம் என்பைாகும். குற்ேமற்ே ைவமுதையவர்கள்,
கரணம் காரணம், சாக்கிரம், பசாப்பனம், சுழுத்ைி, துரியம், துரியாைீைம், விருணன், குணன், சுைந்ைிரன்
சுைந்ைிரமில்லாைவன், குரூரன், சவுமியன் ஆதசயுதையவன், நிராதசயுதையவன். கிரியாவான்
கிரிதயயில்லாைவன், இந்ைிரியமுள்ளவன். இந்ைிரியமில்லாைவன், அக்ஷரன், அழிவுதையவன் என்று
பலவாோகக் கூறுவார்கள். உருவம் அருவம் காணப்படுவது, காணப்பைாைது, பசால்லப்படுவது
பசால்லப்பைாைது. சிந்ைாஸ்வரூபம் சிந்ைாைீ ைம், ஞானம், அஞ்ஞானம் உணர்வு, உணவற்ேது என்று
இவ்வதகயாக அந்ைப் பபாருதளப் பலர் பலவதகயாகச் பசால்வார்கள். எந்ைவதகயாகச் பசான்னாலும்
இறுைியில் அந்ைச் சிவபகவாதனதய அதைந்து அவன் ைிருவடி நிழலிதலதய வசிப்பார்கள். சிவபபருமாதன
உணரமாட்ைாை, பசுக்கள், சக்கரம் தபாலச் சுழன்று வரும் பிேவிகளில், சிவ பபருமாதன நன்ோக
உணர்வார்களானால் பசுத்துவமும் பாசமும் ஒழிந்து, சிவபபருமாதனயதைந்து சிவபபருமானுதைய
ைிருவடிகளில் கலப்பார்கள்.
7. நிஷ்களமும் சகளமும்
கிருஷ்ணா! இன்னும் தகட்பாயாக, அந்ைச் சிவபபருமானுக்கு ஆணவம், கன்மம், மாதய என்ே
மும்மலங்களும் பிரகிருைி, புத்ைி, அகங்காரம், மனம், சித்ைம், இந்ைிரியம் முைலியவற்ோல் பந்ைமும் இல்தல.
பூைங்கள், ைன்மாத்ைிதரகள், காலம், வித்தை, நியைி, ராகம் இவற்ோலும் பந்ைமில்தல விருப்பு பவறுப்புகள்
இல்தல, இருவிதனயும் இல்தல. கர்த்ைா ஒருவனுமிலன். காரணமுங் கிதையாது. ஆைியும் அந்ைமும்
இல்தல. பதகயும் இல்தல. உேவும் இல்தல. குருவுமில்தல. ைதலவனும் இல்தல. இேப்பும் பிேப்பும்
இல்தல. அவதன பிரமன் விஷ்ணு முைலிய யாவருக்கும் தமம்பட்ைவனாய் அந்ை அநந்ை கல்யாண

குணமுதையவனாய் பாவிகளால் அேியப்பைாமல் புண்ணியர்களுக்தக காணப்படுவானாதகயால் ஞானிகள்
அவதனத் ைாணு என்று பசால்வார்கள். அந்ைச் சிவபபருமாதன யாவுமாகி விளங்குவைால் சரவன்,
மஹான், புருஷன், ஒப்பற்ேவன், நீலதலாஹிைன் என்ே பபயர்களில் ஞானிகள் உணரும்படி விளங்குவான்.
உைலில் ைகராகாயத்ைில் ைமது ஞானத்ைாதல காணும் முனிவர்களுக்குக் காட்சியளிப்பான்.
தமாகத்தையுதையவர்களுக்கு ஒருதபாதும் காட்சிைர மாட்ைான். சூரியனும் மின்மினி தபால ஒளி

குன்றும்படியான பபருஞ்தஜாைிப் பிழம்பாக உள்ளவன், கிருபாமூர்த்ைி, உக்கிரரூபி, சாந்ைமும் தகாபமும்
கலந்ை குணத்ைினன், நிர்க்குணன் அக்ஷரங்களின் வடிவாகவுள்ளவன், அமிர்ைபசாரூபி, உலகிற்கு
முழுமுைல்வன். அந்ைகனுக்கு அந்ைகன், சின்முத்ைிதர யுதையவன், அத்ைதகய சிேப்பு வாய்ந்ை
சிவனுதைய சக்ைிதய சுத்ைமாக இருக்கும். அவதனதய பிரணவமானது உண்தம யுணர்ந்து கூறும்
பிரணவத்தைக் குரு மூலமாக உபதைசம் பபற்றும் முதேப்படி ஜபஞ் பசய்ைால் சிவபபருமாதனத்

ைரிசிக்கலாகும். சிவபபருமாதனத் ைரிசித்ைால், அதைவிைச் சிேந்ைது ஏதுமில்தல. சிவபசாரூபத்தை
உணர்வைற்கு, ஆகமங்கதள ஐயந்ைிரிபேக்கற்று, மாயா சம்பந்ைத்தை ஒழித்து, அப்பிரணவதம சிவபசாரூபம்
என்று பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும் என தமதலார் பசால்வார்கள். அந்ைப் பிரணவமானது அகர, உகர
மகரங்களுைன் நாைம் என்பது கூடியைாய் பசால்லப்படும். அந்ைப் பிரணவமானது மூன்ேதர
மாத்ைிதரக்கான உச்சரிப்புதையைாய் விளங்கும். அவற்றுள் அகரமானது இருக்கு தவைமும், மகானும்,
பீஜமும், இராஜச குணமும், பிரமனுமாக, இருக்கும். உகாரமானது யஜுர்தவைமும், பிரகிருைியும், சாத்வக
ீ
குணமும், விஷ்ணுவுமாக இருக்கும். மகாரமானது சாம தவைமும் புருஷனும் ைாமச குணமும்
ருத்ைிரனுமாக இருக்கும். நாைம், அைர்வண தவைமும் பசயலற்ேதும் சிவபசாரூபமாக இருக்கும் என்று
பசால்லப்படும். பிரணவமானது நாை ைத்துவத்ைால் சிவதனயேியச் பசய்யும், சர்வத்துக்கும்,

ஆைிகாரணனாகிய சிவபபருமாதன சர்வ வியாபியாக அமர்ந்துள்ளான். ஆதகயால் அந்ைப் பகவாதனதய
பக்ைிச் சிரத்தைகளுைன் உபாசதன பசய்து சிேந்ை கைிதய அதையதவண்டும் என்று உபமன்யு முனிவர்
கிருஷ்ண பகவானுக்கு உபதைசம் பசய்ைார்.
8. உமாமதகஸ்வர உபாசதனயும் ஆகம உற்பத்ைியும்
உபமன்யு முனிவர், தமலும் பைாைர்ந்ைார். கண்ணா! தைவர்களுக்பகல்லாம் தைவனான பரமசிவன், பராசக்ைி
இச்சாசக்ைி, ஞானசக்ைி, கிரியாசக்ைி, மாயாசக்ைி, முைலிய சக்ைிகளாகப் பிரிந்து, ைாதன விளங்குவன். அந்ைச்
சக்ைிகளில், பராசக்ைி சைாசிவதனயும் மதகசதனயும் வித்தயஸ்வரர்கதளயும் புருஷர்கதளயும்
பிரகிருைிதயயும் ைத்துவங்கதளயும் பிரமன் முைலானவர்கதளயும் பதைக்கும். அந்ைச் சக்ைிதய, சர்வ
வியாபியாய் அணுமயமாய் ஞானமயமாய் ஒப்பற்று விளங்கும். சிவன், சக்ைிதயாடு விளங்குவைால்
சிவதன சக்ைிமான் என்று ைவசிகள் கூறுவார்கள். ைவமுனிவர்கள் சிவபபருமாதனத் ைமது
அேிவாலேிவைால் தவத்ைியன் (அேிவால் அேியத் ைக்கவன்) என்றும் சிவதனச் சக்ைிதய அேியத்
பசய்ைலால், அைதன விஞ்தச என்றும் பசால்வார்கள். தமதல பசான்ன பராசக்ைி பிரமன் முைலிய
எல்தலாதரயும் மயங்கச் பசய்து அந்ை மயக்கத்தை ஒழித்து, முக்ைியதைய உைவுவான். அத்ைதகய
சக்ைியாகிய மாதைவியின் பாைங்கதளப் பணிந்து முக்ைி வ ீட்தை அதைய தவண்டும். பூர்வத்ைில்
முனிவர்கள், உலகம் உண்ைாவைற்குக் காரணம் என்ன? நாபமல்தலாரும் எங்கிருந்து பிேந்தைாம்? யாவரால்
பிதழத்ைிருக்கிதோம்? இந்ைச் சுக துக்கங்கதள நமக்குக் பகாடுப்பவர் யாவர்? கைல் சூழ்ந்ை இந்ைப் பூமிதயப்
பதைத்ைவர் யார்? என்ே சந்தைகங்கதளயதைந்து, தயாக நிஷ்தையிலிருந்து, எமது சிவபபருமானுதைய

வாமபாகத்ைில் பபாருந்ைிய உமாதைவிதயத் ைரிசித்ைார்கள். அவ்வுமாதைவியின் ைிருவருளால் பாசங்கதள
ஒழித்து, மயிலின் சாயதலயுதைய அந்ைத் தைவிதயாடு சிவபபருமாதனயும் ைமது ஞான ைிருஷ்டியால்
கண்ைார்கள். அவ்வாறு பார்த்து, மனம் மகிழ்ந்து இவதன, எல்லாப் பபாருள்களுமாக வியாபித்துள்ளவன்
என்று சந்தைகம் ஒழிந்து, இவதன பரம்பபாருள் என்று பைளிந்து தமாக்ஷம் அதைந்ைார்கள்.
சிவபபருமாதனயும் உமாதைவிதயயும் மனைில் பகாண்டு ைியானம் பசய்பவர்கதள, தமாக்ஷம் அதையத்
ைக்கவர்கள். கர்மதயாகமும் ஞானதயாகமும் இந்ை விஷயத்ைில் தவண்டுவைில்தல. சிவபபருமானின்
கைாக்ஷத்தை அதைய தவண்டியதை ஜீவனின் பைாழில். அந்ைச் சிவபபருமாதனக் கருைியவுைன் தைவர்கள்
முைல் கிருமி ஈோகவுள்ள ஜீவர்கள் யாவரும் பந்ைம் ஒழிந்து முக்ைியதைவைில் ைதையில்தல.
கிருஷ்ணா! ஆன்மாக்கள் ைாய் வயிற்ேில் கருப்தபயினுள் கட்ைப்பட்டுக் கிைக்கும்தபாைாயினும்
பிேக்கும்தபாைாயினும், வதயாைிகத்ைிலாயினும், நரகமனுபவிக்தகயிலாயினும், சுவர்க்கம்
அனுபவிக்தகயிலாயினும் நமது சங்கரன் ைிருவுளம் பசய்ைால் உைதன அந்ை ஆன்மாவுக்கு முக்ைி நிதல
தககூடுவது நிச்சயம் அவனுதைய ைிருவருளாதலதய பக்ைி உண்ைாக தவண்டும். சிவபக்ைியினாதலதய
சிவகைாக்ஷம் உண்ைாக தவண்டும். அந்ைச் சிவபக்ைி எண்ணிேந்ை பிேவிகளில் தவதைாக்ைமான
நற்கர்மங்கதளச் பசய்ை புண்ணிய பயனால் சிவபபருமான் அனுக்கிரகம் பசய்ய உண்ைாவைாகும்.

சிவபக்ைியுண்ைாவைால் அது சிவைர்மங்கதளச் பசய்விக்கும். சிவைர்மம் பசய்வைால் சிவபபருமான்
ைிருவருள் பசய்வான். ைிருவருளால் இருவிதனத் பைாைர்பு அழியும். இருவிதனத் பைாைர்பு அழிந்ைால்
முக்ைியுண்ைாகும். சிவபபருமானுதைய ைிருவடியில் சிேிைளவு ஒருவதகயாகப் பக்ைி பசய்ைவர்களும்
தமல் பிேவியதைய மாட்ைார்கள். தைகத்ைால் பணிைதல பக்ைியாகும். உைலாற் பணிைலும் வாக்கால்
அவதனத் துைித்ைலும், மனைால் அவதனத் ைியானித்ைலும் தகயால் பூஜித்ைாலும் ஒவ்பவாரு

அவயவங்களாலும் அவதனப் பணிவிதை பசய்ைலுஞ்சிவ ைர்மங்களாகும். ைவம், கருமம், ஜபம், ைியானம்,
ஞானம் எனப்படும். அவற்றுள் சாந்ைிராயணம் முைலியன ைவங்கள். சிவலிங்கபூதஜதய கருமம். பஞ்சாக்ஷ
மந்ைரஞ் பசபித்ைதல ஜபம். சிவ பபருமாதன மனைால் ைியானித்ைாதல ைியானம். சிவாகமங்கள்
முதேயிடுவதை ஞானம் பூர்வம். சிவபபருமான், ஆன்மதகாடிகள் கதைத்தைறும்படி உமாதைவியாருக்கு
விரித்துக் கூேியைாகவுள்ள ஆகமங்கள் இருபத்பைட்தை ஞானத்தை உைவ வல்லன். அதவ, காமிசம்,
தயாகசம், சிந்ைியம், காரணம், அசிைம், ைீப் ைம், சூஷ்மம், ஸஹஸ்ரம், அம்சுமான், சுப்ரதபைம், விஜயம்
நிஸ்வாஸம், ஸ்வயம் பூைம், ஆக்தநயம், வரம்,
ீ
ரவுரவம், மகுைம், விமலம், சுந்ைரஞானம் முகபிம்பம்,
ப்தமாத்கீ ைம், இலளிைம், சித்ைம் சந்ைிரைம், சர்தவாத்ைமம், பாரதமச்சரம் கிரணம், வாதுஞ்சம் என்பன. காமிசம்
தயாகஜம், சிந்ைியம், காரணம், அசிைம் என்னும் ஐந்தையும் ஸத்ைிதயாஜாை முகத்ைிலிருந்து கவுசிகரிஷியின்
பபாருட்டும், ைீர்த்ைம் சூஷ்மம், ஸஹஸ்ரம், அம்சுமான் சுப்ரதபைம் என்ே ஐந்தையும் வாமதைவ

முகத்ைிலிருந்து காசிபரிஷியின் பபாருட்டும், விஜயம், நிஸ்வாஸம் சுவாயம்பவம், ஆக்தனயம், வரம்
ீ
என்ே
ஐந்தையும் அதகார முகத்ைிலிருந்து பாரத்வாஜ ரிஷியின் பபாருட்டும், புதராகீ ைம், இலளிைம், சித்ைம்
சந்ைாநம் சர்தவாக்ைம், பாரதமசுவரம் கிரணம் வாதுளம் என்ே எட்தையும் ஈசானமுகத்ைிலிருந்து அகஸ்ைிய
ரிஷியின் பபாருட்டும் அருளிச்பசய்ைார் என்பது நூல்வழக்கு. ஆகம என்னும் பமாழியில் ஆ என்பது
ஞானம் க என்பது தமாக்ஷம் ம என்பது மலநாசமும் ஆம். ஆகதவ, ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தை
நாசஞ்பசய்து ஞானத்தை புதுப்பித்து தமாக்ஷத்தைக் பகாடுப்பைால் ஆகமம் என்ே பபயராயிற்று. தவைமும்
ஆகமமும் சிவபபருமானாதலதய அருளப்பட்ைதவ. ஆதகயால் அதவ ைம்முன் சிேிதும் தபைமில்லாமல்
இயலுந்ைன்தமயுதையன.
சிவபபருமானுக்கு காமிசம் ைிருவடிகள், தயாகசம் கதணக்கால்கள், சிந்ைியம் ைிருவடி விரல்கள், காரணம்
பகாண்தைக்கால்கள், அசிைம் முழந்ைாள்கள், ைீப்ைம், பைாதைகள், சூஷ்மம் குய்யத்ைானம், சகஸ்ரம்
கடித்ைானம், அம்சுமான் முதுகு சுப்பிரதபைம் பகாப்பூழ், விஜயம் உைரம், நிஸ்வாஸம் நாசி, சுவாயம்புவம்
முதலகள், ஆக்கிதனயம் கண்கள், வரம்
ீ
கழுத்து, ரவுரவம் பசவிகள், மகுைம் ைிருமுடி, விமலம் தககள்,
சந்ைிரஞானம் மார்பு, முகபிம்பம் ைிருமுகம், புதராத்கீ ைம் ைிருநாக்கு, இலளிைம் கதபாலம், சித்ைம் ைிருபநற்ேி,
சந்ைானம் குண்ைலம், ம சருதவாத்ைமம் உபவைம்
ீ
பாரதமஸ்வரம் ஆரம், கிரணம் இரத்ைின ஆபரணங்கள்,
வாதுளம் ைிருப்பரி வட்ைம், காதலாத்ைரம் ைிருதமற்பூச்சு, மற்தேய உப ஆகமங்கள் எல்லாம் பரிமள
ைிரவியங்களும் புஷ்பங்களும் தசவசித்ைாந்ைம் தநதவத்ைியமுமாம் அவற்றுள் காமிசத்துக்கு மூன்று
தயாகஜத்துக்கு ஐந்து சிந்ைியத்துக்கு ஆறு காரணத்துக்கு ஏழு , அசிைத்துக்கு நான்கு, ைீப்ைத்துக்கு ஒன்பது
சூஷ்மத்துக்கு ஒன்று, சகஸ்ரத்துக்குப் பத்து அம்சுமானுக்குப் பன்னிரண்டு சுப்பிரதபைத்துக்கு ஒன்று
விஜயத்துக்கு எட்டு, சுவாயம்புவத்துக்கு மூன்று, ஆக்தனயத்துக்கு ஒன்று வரத்துக்கு
ீ
பைின்மூன்று
ரவுரவத்துக்கு ஆறு, மகுைத்துக்கு இரண்டு விமலத்துக்குப் பைினாறு சந்ைிரஞானத்துக்கு பைினான்கு
முகபிம்பத்துக்குப் பைிதனந்து, புதராத்கீ ைத்துக்குப் பைினாறு. இலளிைத்துக்கு மூன்று சித்ைத்துக்கு நான்கு;
சந்ைானத்துக்கு ஏழு, சர்தவாத்ைத்துக்கு ஐந்து, பாரதமஸ்வரத்துக்கு ஏழு: கிரணத்துக்கு ஒன்பது வாதுளத்துக்கு
பன்னிரண்டு உபதபைங்கள் உள்ளன. இந்ை ஆகமங்களும் முைலில் பசான்ன பத்தும் சிவதபைம் என்றும்
இறுைியிற் பசான்ன பைிபனட்டும் சூத்ைிரதபைங்கள் என்றும் பசால்லப்படும்.
இதவ ஞானபாைம், தயாகபாைம், சிரியாபாைம், கிரியாபாைம் என்று ைனித்ைனி நான்கு பாைங்கள் உதையன.
இவற்றுள், ஞானபாைத்ைில் பரமசிவனுதைய பசாரூபமும் விஞ்ஞான கலர் பிரளயாகரர் சகலர் என்ே
ஆன்மாக்களின் பசாரூபமும் ஆணவம் காமியம் மாம்தயயம் தவந்ைவம் ைிதராைான சக்ைி என்னும்
பாசங்களின் பசாரூபமும் சக்ைியின் பசாரூபமும் சிவைத்துவம் முைல் பிருத்வி ைத்துவம்வதர முப்பத்ைாறு
ைத்துவங்கள் உற்பத்ைியும், இதவ ஆன்மாக்கள் தபாகம் புசிக்தகக்குக் கருவியாகும் முதேதமயும்
பாசுபைம், மஹாவிரைம் கபாலம் முைலிய மைங்களின் பசாரூபமும் பசால்லப்படும். இனி கிரியாபாைத்ைில்
மந்ைிரங்களின் உத்ைாரணம் சந்ைியாவந்ைனம், பூதஜ ஜபதஹாமங்களும் சமய விதசஷநிருவாண ஆசாரிய

அபிதஷகங்களும் புக்ைி முக்ைிகளுக்கு உபாயமாகிய ைீ øக்ஷயும் கூேப்படும். இனி தயாகபாைத்ைில் இந்ை
முப்பத்ைாறு ைத்துவங்களும் ைத்துதவசுரரும் ஆன்மாவும், பரமசிவனும் சீதையும் ஜகத்துக்கு காரணமாகிய
மாதய மஹாமாதயகதளக் காணும் வல்லதமயும் அணிமாைி சித்ைிகள் உண்ைாகும் முதேதமயும்
இயமம், நியமம் ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்ைியாகாரம், ைியானம், ைாரணம் சமாைிகளினுதைய
முதேதமயும் மூலாைாரம் முைலிய ஆைாரங்களின் முதேதமயும் கூேப்படும். இனி சரியாபாைத்ைில்

பிராயச்சித்ை விைியும் பவித்ைிர விைியும் சிவலிங்க லக்ஷணமும் நந்ைி முைலிய கணநாைர் லக்ஷணமும்,
ஜபமாதல, தயாகபட்ைம், ைண்ைம், கமண்ைலம் முைலியவற்ேின் லக்ஷணமும் அந்ைிதயஷ்டி விைியும்
சிரார்த்ை விைியும் கூேப்படும்.
சிவதபைம் பத்தையும் தகட்ைவர் ஒருவரிைத்பைாருவராக ஒவ்தவாராகமத்துக்கு மும்மூன்று தபராம் அணு
சைாசிவருைன் அதனவராகிய பிரணவர் முைல் முப்பைின்மராவர். அவர்கள் பபயர் வருமாறு: காமிகங்
தகட்ைவர் பிரணவர் ைிரிகலா; ஹரர்; தயாகசங்தகட்ைவர் சுைாக்கியர் பஸ்மர்; விபு; சிந்ைியக்தகட்ைவர் சுைீப் ைர்,
தகாபைி, அம்பிதக, காரணம் தகட்பவர் காரணர் சர்வருத்ைிரர்; பிரதசசர்; அசிைங் தகட்ைவர்; சுசிவர்; சிவர்;
அச்சுைர்; ைீப்ைம் தகட்ைவர் ஈசர்; ைிரிமூர்த்ைி உைாசனர்; சூஷ்மங்தகட்ைவர் சூஷ்மர் தவசிரவணர்; பிரபஞ்சனர்;
சகஸ்ரங் தகட்ைவர் காலர்; வமர்;
ீ
ைர்மர் அம்சுமான் தகட்ைவர் ஒருவரிைத்பைாருவராக ஒவ்தவாராக

மத்துக்கு இவ்விரண்டு தபராய் அநாைி ருத்ைிரர் முைல் முப்பத்து அறுவராவர் அவர் பபயர் வருமாறு
விசுபங்தகட்ைவர்; அநாைி ருத்ைிரர்; பரதமசர்; நிஸ்வாஸங் தகட்ைவர், ைஸார்ணர் பார்ப்பைி;
சுவாயம்புவங்தகட்ைவர்; நிைதனசர் பத்மபூ; ஆக்தநயங்தகட்ைவர்; விதயாமர்; உைாசனர்; வரங்தகட்ைவர்
ீ
தைசர்
பிரஜாபைி; ரவுரவங் தகட்ைவர்; பிரதமசர் நந்ைிதகசர்; மகுைங் தகட்ைவர்; சிவர்; மஹாதைவர்; விமலங்
தகட்ைவர்; சர்வாத்மர்; வரபத்ைிரர்
ீ
சந்ைிரஞானம் தகட்ைவர்; அநந்ைாபிரகஸ்பைி; முகபிம்பம் தகட்ைவர்;
பிரசாந்ைர் ைைீ சி புதராத்கீ ைம் தகட்ைவர் சூலி கவசர்; இலளிைம் தகட்ைவர் ஆலதயசர், இலளிைர்;
சித்ைங்தகட்ைவர்; விந்து சண்தைசர்; சந்ைானங்தகட்ைவர்; சிவ நிஷ்ைர்; அசம்பாைர் சர்தவாத்ைங் தகட்ைவர்
தசாமதைவர் நிருசிங்கர் பாரதமஸ்வரங்தகட்ைவர்; ஸ்ரீதைவி உசனர் கிரணங்தகட்ைவர்; தைவவிபுசம் வர்த்ைர்,
வாதுளங்தகட்ைவர்; சிவர், மகாகாளர் விஷய வாைதனயில் மனஞ் பசல்லாது அைங்கி அவ்விதேவனுதைய
ைிருவடிதய இத்ைதகய ஆத்மமார்க்கத்ைாதலதய அதையதவண்டும் என்று உபமன்யு முனிவர் கூேினார்.
9. தைவர்களுக்குச் சிவாகமம் அளித்ைல்
கிருஷ்ணர் உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி, ைவசிதய! சந்ைிர தசகரனும் சர்ப்ப ஆபரணனுமாகிய
சிவபபருமான் உமா தைவியாருக்கு சிவாகமங்கதளக் கூேியவதகயில் எனக்கும் அவற்தேக்
கூேதவண்டும் என்று தகட்க, உபமன்யு முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார்.
பூர்வத்ைில் சிவபபருமான் அவ்யக்ைத்ைிலிருந்து தைான்ேிப் பதுமாசனனாகிய பிரமதைவதனப் பதைத்ைான்.

அந்ைப் பிரம தைவன் உலகு வர்ணம், ஆச்சிரமம், தசாமம் என்பனவற்தேப் பதைத்ைான். தசாமத்ைிலிருந்தும்
உலதகபயல்லாம் ைன்னிைத்து ஒடுக்கியுள்ள ஆகாயம் தைான்ேியது. அைற்குப்பிேகு ஆகாயத்ைிலிருந்து பிே
பூைங்களும் அவற்ேிலிருந்து எல்லாப் பபாருள்களுமாக முதேதய தைான்ேின. பிரமன் முைலிய தைவர்கள்
உருத்ைிர மந்ைிரத்ைினால் சிவபகவாதன துைிக்க, சிவபபருமான் அவர்கள் தநதர நின்று அவர்களது அேிதவ
மயக்க அவர்கள் இதேவதன உணராமல் நீ யாவன்? என்று தகட்ைார்கள். அப்தபாது சிவபகவான்
அமரர்கதள! யாதன இேப்பு, நிகழ்வு, எைிர்வு என்னும் காலத்ைிரயங்களிலும் உள்ளவன். பதகப்புலன்கள்
துன்பஞ் பசய்யபவாட்ைாமல் அவற்தேத்ைடுத்து எம்தம யதைந்ைவர்கள் தமாட்சமதைவார்கள். எம்தம
அதையாைவர்கள் ஒருகாலத்ைிலும் தமாக்ஷம் என்பதைக் கண்ணாலும் காண மாட்ைார்கள் என்று கூேி
அங்கிருந்து மதேந்ைார். அப்தபாது அங்கிருந்ை தைவர்கள் சிவபபருமாதன! இவ்வாறு அருளிச் பசய்ைனன்
என்று பைரிந்துபகாண்டு, சிவபக்ைியுதையவர்களாய்ப் பாசுபை விரைத்தை தமற்பகாண்டு

சிவைியானபரர்களாய் பநடுங்காலம் கழித்து வந்ைார்கள். சிவபபருமான் அவர்களுதைய அன்புக்கு
அகமிகமகிழ்ந்து ைமது ஸ்வரூப ைரிசனம் ைந்ைார். அைனால் தைவர்கள் சிவபபருமாதனயும் வாமபாகத்ைில்
இருக்கும் மதலமகதளயும் மான், மழு, ைிரிசூலம் முைலியவற்தேயும் கண்கள் களிக்கக்கண்டு,
அளவில்லாை மகிழ்ச்சிக் பகாண்டு சிவபபருமாதனயும் உமாதைவியாதரயும் பலவாறு துைித்து, அஷ்ைாங்க

பஞ்சாங்க நமஸ்காரஞ் பசய்து நிற்க, சந்ைிரதசகரனாகிய சங்கரன் தைவர்கதள! உங்கள் தைாத்ைிரத்ைிற்காக
மனமகிழ்ந்தைாம் என்ோர்.
தைவர்கள் கைவுதள! ைங்கதள நாங்கள் பூஜிக்க விரும்புகிதோம் என விண்ணப்பஞ் பசய்ய அப்படிதய
பசய்வர்களாகபவன்று
ீ
அவர்கட்கு அனுமைி பகாடுத்துச் சூரியமண்ைல நடுவில் பிரகாசிக்கும் நான்கு

முகங்களுைன் காட்சி ைந்ைனர். அதை உணர்ந்ை தைவர்கள் அவ்விதேவனுக்கு அர்க்கியம் பகாடுத்துப்
பலவாறு பூதஜ பசய்ைார்கள். அவர்கள் பசய்ை பூதஜக்கு அகங் களிபகாண்ை சிவபகவான் பூர்வம்
உமாதைவியாருக்கு உபதைசித்ை ஆகமங்கதள அவர்களுக்கு முழுதுங் கூேியருளி மதேந்துதபானார்.
அவ்வாறு சிவபபருமான் மதேந்ை பிேகு தைவர்கள் அவ்வாகமங்கதள உணர்ந்து இைனால் தவைியர், அரசர்,
வணிகர் என்ே குலத்ைினர் பூதஜ பசய்வைற்குரியவர்கள் என்று ைீர்மானித்துக்பகாண்டு, சுதயச்தசயாக
பசன்ோர்கள். தைவர் பசன்ே பிேகு நாட்கள் கைந்ைன. இதேவன் அளித்ை ஆகமங்களில் சிற்சில இருந்ைன.
அதைக் கண்ை உமாதைவியார் மனங்கனிந்து சிவபபருமாதன தநாக்கி, கைவுதள! இேந்ை ஆகமங்கதள
மீ ண்டும் சரிவர நைத்ைச் பசய்ய தவண்டும் என்று தகட்ப, சிவபபருமான் தைவியின் விருப்பத்தை ஏற்று, ஓர்
இரவில் அதை மீ ண்டும் கூேினார். அந்ை ஆகமங்கதளச் சிவகைாக்ஷத்ைால் அகஸ்ைிய முனிவரும், யானும்
குருவும் ைைீசியும் கற்று உணர்ந்து உலகில் பலருக்கும் பவளிப்படுத்ைிதனாம். கலியுங்கள் தைாறும் அந்ைச்

சங்கர பகவாதன தயாகாசாரியராகத் தைான்ேி சிவாம்சங்கதள விளக்குவான். அந்ைச் சமயத்ைில் அவருக்கு
மாணவர்களாக நால்வர் தைான்ேி அைதனப் பிரபலப்படுத்துவார்கள். ஆகமத்தை உணர்ந்து சிவபபருமாதன
கைவுள் என்று உறுைி பகாண்டு, அவ்விதேவதன அதைந்ைவர்கதள, முக்ைியிற் கலப்பார்கள் என்று
உபமன்யு முனிவர் கண்ணபிரானுக்குக் கூேியருளினார்.
10. ஆசிரியர் பபயரும் மாணவர் பபயரும்
கிருஷ்ணமூர்த்ைி உபமன்யு முனிவதரப் பணிந்து, ைவஞானிதய! கலியுகந்தைாறும் ஆகமத்தை விளக்கும்படி
வருகின்ே ஆசிரியர்கள் பபயர்கதளயும் அவர்களிைம் கற்று உலகினருக்கு உதரக்கும் மாணவர்களின்
பபயர்கதளயும் தகட்க, உபமன்யு முனிவர் பசால்லலானார்.

அந்ை ஆசாரியர்கள் சுதவைன், சுைாரன், ைமணன், சுதகாத்ைிரன், சுங்கன், தலாகாஷிதசகிஷவ்யன், ைிவாகரன்,
குஷபன், ருத்ைிரன், அத்ைிரி, ஜ்வதலகன், கவுைமன், தவைசிரன், தகாகர்ணன், குஹாவாசி, ஜிகண்டி, ஜைாமாலி
அட்ைகாசன், ைாருகன், இலாங்கைி, மஹாகாயன், சூலி, ஜண்டி, முண்டிசன், சயிஷ்ணு, தசாமசன், வருதணசன்
என்று பசால்லப்பட்ைவர்கள். அந்ை தயாகசாரியார்களுக்கு மாணவர்களாக இருந்ைவர்கள் சுதவைன்,
அதவைாசியன், சுதவைதலாகீ ைன், துந்துபி, சைரூபன், ருக்ஷிகன், தகதுமான், விதகாசரன், விதசகன், விசாகன்,
சாபசாைனன், சமூகன், துன்மைன், துன்முகன், துரதுக்கிரமன், சனகன், சனந்ைனன், சனாைனன், சனத்குமாரன்,
சுைர்மன், விரசன் சங்வவான், விநைன், சாரசுைன், தமஹன், தமஹவாஹனன், கபிலன், ஆசுசி, பஞ்சசகன்,
பயிலன் பராசரன், கற்கன், பார்க்கவன், அங்கிரசு, நிராமித்ைிரன், பலதவந்ைன், ைதபர்ைனன், லம்தபாைரன்,
லம்பன், லம்பாக்ஷன், ஸம்தகசன், சர்வக்ஞன், சமபுத்ைி, சாத்ைியன், சுைாமா, சத்ைியன். காசிபன், அத்ைிரி,
வசிஷ்ைன், உக்கிரன், சிரவணன், சிரவிஷ்ைகன், குணி, குணிவாகு, குசரீரன், குதநத்ைிரன், காஷ்யபன், உசன்,
சியவனன் உசத்ைியன், பிருஹஸ்பைி, வாமதைவன், மஹிகாயன், மஹாநீ லன், வாசச்சிரவா, சவாசன்,
கிருதுமான், கவுைமன், மதுபிங்கன், சுதவைன், தகது, உசிைன், பிருஹதுக்கைன், தைவலன், சாலிதகாத்ைிரன்,
சுவசியன் உலனாசுவன், சரத்துவசு குண்ை கன்னன் மஹாகும்பன், சகலன், பிரபாகுகன், உலூகன், சம்புகன்
மத்யுைன், ஜவலாயனன், அக்ஷபாைன், குமாரன் உத்ைிதயானன் அச்சன்னாகுசிகன், கர்ப்பன் மித்ைிரகன் என்று
பசால்லப்படுவார்கள்.
இவர்கள் யாவரும் அந்ைந்ைக் கலியுகங்களில் உண்ைாகும் ஆசிரியர்கதளப் பணிந்து அவர்கள் பால்
சிவைீ øக்ஷப் பபற்றுத் ைிருபவண்ண ீறு பூசி, உத்ைிராக்ஷ மாதலயணிந்து, பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரம் ஓைி,
தவைசிவாகமங்கதள ஆய்ந்து அேிந்து பாசுபை விரைிகளாகிச் சிவபபருமாதன இதைவிைாமல் பைாழுது
அவ்பவம்பிரானுதைய மஹிமா அைிசயங்கதள விளங்கச் பசய்வார்கள். இவர்கள் யாவரும் ஆசிரியர்கள்.
ஆதகயால் இவர்களுதைய பாைங்கதளப் பணிந்து சிவபபருமானிைத்துப் பக்ைியுைன் சிவபூதஜ

பசய்பவர்கள் அழியாை முக்ைி வட்தை
ீ
அதைவார்கள் என்று உபமன்யு முனிவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்ைிக்கு
உதரத்ைருளினார்.
11. சிவபபருமான் மகாதைவிக்கு அருளியது
உபமன்யு முனிவர் அவ்வாறு கூேியதும், ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்ைி அவதர தநாக்கி, மானுை தைகங்பகாண்டு
வந்ை பைய்வதம! அந்ைச் சிவபகவாதன உமாதைவியார் தகட்ை தகள்விதயயும் அைற்கு அவர் பசான்ன
பைிதலயும் தகட்க ஆவலாக இருக்கிதேன். ையவு பசய்து கூறுங்கள் என்ோர்.
உைதன உபமன்யு முனிவர், சிவபபருமாதனத் ைியானித்து பசால்லத் துவங்கினார். கிருஷ்ணா! முன்பு ஒரு
காலத்ைில், மந்ைர பர்வைத்ைின் சாரலில் ஒரு நந்ைவனத்ைில் சிவபபருமான் உமாதைவியின் தைாழிகளில்
ஒருத்ைியாகிய சுபாவைி என்பவள் பலவதக மலர்கதளக் தகயில் ைாங்கிவந்து அவற்ோல் விதநாைமான
மாதலகதளத் பைாடுத்துத் தைவியின் கூந்ைதலச் சீவி அழகுப்படுத்ைிப் பின்னி அைில் அந்ை மலர்
மாதலகதள அணிவித்ைாள். சிவபபருமான் அப்பபாழுது உமாதைவிதய எடுத்து ைம் பைாதை மீ து

இருத்ைிக் கணங்கள் எல்தலாரும் வந்து துைி பசய்யும்படி ஒரு சிங்காைனத்ைில் எழுந்ைருளியிருந்ைார்.
அப்தபாது உமாதைவி சிவபபருமாதன தநாக்கி, ைதலவதர! அேியாதமயுதைய மானுைருக்கு எவ்வதகயாக
எைனால் கிருதப பசய்கிேீர் ? இந்ை விவரத்தை எனக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்க , சிவபபருமான்
கூேலானார். பிராண நாயகி, தகட்பாயாக! கருமம், ைவம், பஜபம், சமாைி, ஞானம் முைலியவற்தேச்
பசய்பவர்களுக்கு யாம் சுவாைீ ன மல்தலாம். ஆனால் பிேருக்குத் ைீ தம பசய்யாது எம்மிைத்ைிதலதய
இதையோப் பக்ைியுதையவர்களுக்தக சுவாைீன மாக இருப்தபாம். அவர்களுதைய மனைிதலதய வசிப்தபாம்.
பிரமதைவன் கூேிய வதகயில் வர்ணாசிரம ைர்மங்கதள நிதேதவற்றுைல் அசாத்ைியம் என்று நாம் அதை
தவறு வதகயாகக் கூேியுள்தளாம். நம்முதைய அன்பர்கள் அதைதய கதைப்பிடித்து ஒழுகுவார்களாயின்,
மும்மலங்களும் பாசபந்ைங்களும் ஒழியப் பபற்று, தைவர் உலகத்தை அதைந்து நம்முலகத்தைப் பபற்று,
தமாக்ஷத்தை அதைந்து அனுபவிப்பார்கள். ஆசாரியனிைத்ைில் முதேப்படி ைீ øக்ஷ பசய்து பகாண்டு
சிவைர்மத்தை அனுசரித்து நைப்பார்களாயின், சிவ ைீ øக்ஷயில்லாைவர்களுக்குச் பசால்லி ைர்மப்படி

நைப்பவர்கள் அதையும் பயதனவிைக் தகாடி பங்கு விதசஷப் பயதனயதைவார்கள். ஆதகயால் சிவைீ øக்ஷ
பசய்து பகாண்தை வர்ணாசிரம ைர்மங்கதள விைிப்படி பசய்யதவண்டும். கலியுகங்களிபலல்லாம்
இவ்தவற்பாடுகள் நிதலைவறுைலால், நாதம மனங்கனிந்து தயாகாசாரியனாகி மாணவர்கள் புதைசூழ வந்து
சிவ ைருமங்கதள நிதலபபேச் பசய்தவாம். நம்மிைம் விசாரதண பசய்ைேிந்ை மாணவர்கதள வழிபட்டு
அவர் கூேியபடி சிவ ைர்மங்கதளச் பசய்ைவர்கதள உண்தமதய அேிந்து தமாக்ஷம் அதைவார்கள்.
அவ்வாேல்லாமல் அவர்கள் பசால்லியதைக் பகாள்ளாமல் பவவ்தவறு மார்க்கங்கதளக்
தகக்பகாள்தவார்கள் ைீயபநேியில் பிரதவசித்து, இம்தம மறுதமப் பயன்கதளயும் இழந்து
துன்பமதைவார்கள். முக்ைிதயத் ைரவல்ல உத்ைம வழியில் முயன்று பசல்லாைவர்கள்

உத்ைமர்களாகமாட்ைார்கள். ஆனால் அவர்கள் அேிவிருந்தும் அேிவனர்களும்,
ீ
கண்கள் இருந்தும்
குருைர்களும், வாயிருந்தும் ஊதமகளும், பசவிகள் இருந்தும் பசவிைர்களாகவும் ஆவார்கள்.
தமாக்ஷப் பிராப்ைமான சிவைர்மமானது, ஞானம், கிரிதய, சரிதய, தயாகம் என்ே நான்கு
பாைங்கதளயுதையைாய் அநாைியாக இருக்கும். பைி பசு பாசங்களின் இலக்கணங்கதள உணர்வதை ஞானம்,
ைவம், ஜபம் முைலியவற்ோல் சாைிக்கத்ைக்க ஷைத்துவாக்கதள சுத்ைி பசய்வதை கிரிதய
வர்ணாசிரமங்களுக்குத் ைக்கவாறு நைப்பதை சரிதய, என்னால் கூேப்பட்ை வதகயிதலதய
என்னிைத்ைிதலதய பக்ைியும் பிே தைவர்களிைத்ைிதலதய மனதை நிறுத்ைி பிே இைங்களில் பசலுத்ைாது
இருப்பது நூறு அசுவதமை யாகங்கதள பசய்ைதைவிை உயர்ந்ை பயதனத்ைரும். விஷய விருப்பம்
உதையவர்களுக்கு அது சாத்ைியப்பைாது. இமய நியமாைிகளால் இந்ைிரிய நிக்கிரகஞ் பசய்து

விரக்ைனானவனுக்கு எல்லாப் பாவங்கதளயும் விலக்கத்ைக்க சித்ைப் பிரசாைன ரூபமான இந்ை
தயாகங்தககூடும், ஞான தயாகத்துக்குச் சாைனங்கதளயும் பசால்லுகிதேன். தவராக்கியத்ைால் ஞானமும்,
ஞானத்ைால் தயாகமும் உண்ைாக தவண்டும். அதை உணர்ந்ைவன் பபரும்பாவியாக இருந்ைாலும் எல்லாப்
பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிோன். ைதய, அஹிம்தச, ஞான உணர்வு, சத்ைியம், களவாைாதம,
ஆஸ்ைிக்யம், சிரத்தை, இந்ைிரிதய நிக்கிரகம், அத்ைியாபனம், அத்ைியயனம், ஈசுவரபாவம், ஞானசீலத்துவம்

இதவ யாவும் இருந்ைாலன்ேி ஞானதயாகம் சித்ைிக்க மாட்ைாது. அவ்வாறு இருந்ைால் அைிவிதரவில்
ஞானம் உண்ைாகி அந்ை ஞானத்ைால் தயாக சித்ைி உண்ைாகும். அத்ைதகய ஞானி, ைனது ஞானாக்கினியால்
இந்ைத் தைகத்தைத் ைகிக்கச் பசய்து, என் அனுக்ரகத்ைால் கர்மபந்ைங்கதள ஒழிப்பான். புண்ணிய
பாவஸ்வரூபமான கர்மதம, முக்ைிக்குத் ைதையாக இருப்பைாகும். ஆதகயால் தயாகவான் ைனது
தயாகத்ைால் புண்ணிய பாவங்கதள விலக்கிக் கர்மங்களிதல பலா தபதஷயில்லாமல் கர்மங்கதள
மட்டுதம பசய்கிோன். கர்மங்கதள அேதவபயாழிக்கக்கூைாது. பார்வைி என்தன முைலில்

கர்மதயாகத்ைாதலதய பூஜிக்க தவண்டும். அைற்குப் பிேகு ஞான தயாகத்ைில் விருப்புண்ைாகும். பிேகு
தயாகத்தைப் பயின்று வரதவண்டும். எனது உண்தம நிதலதய உணர்ந்ைவர்கள் கர்மயாகத்ைால் என்தனப்
பூஜிக்கமாட்ைார்கள். நிம்மைியாக என்னிைத்ைிதலதய பபாருந்ைிய மனமுதையவர்கள், ஞான தயாகிகளாகி
உன்னுதைய சாயுஜ்ஜியத்தையதைவார்கள். என்தன ஆஸ்ரயித்து விரக்ைர்களாக இருப்பவர்கள், ஞான
சரியா கிரிதயகளிதல சிேந்ைவர்கள் என்று கருைப்படுவார்கள்.
பார்வைி! என் பூதஜயானது பாஹ்யபூதஜ என்றும் ஆப்யந்ைர பூதஜ என்றும் இருவதகப்படும். அவற்றுள்
புேத்ைில் பசய்கிே பாஹ்ய பூதஜதயவிை மனத்ைில் பசய்யும் ஆப்யந்ைிர பூதஜதய சிேந்ைது. அது மனம்
வாக்கு காயங்களால் மூவதகப்படும். சிலர் அதை ஜபம், கர்மம், ைவம், ைியானம், ஞானம் என்று

ஐவதகப்படும் என்பார்கள். பிேரேியும்படி என்தனப் பூஜிப்பது - பாஹ்யம் அதைதய ைனக்கு மட்டும்
பைரியும்படிச் பசய்வது ஆப்யந்ைரம் எனப்படும். என்னிைத்ைில் ஆசக்ைியுதைய மனமும் என்னுதைய
நாமங்கதள இதைவிைாமல் உச்சரிப்பவருக்கும் என்னுதைய சின்னங்கதளத் ைரித்து என் உபசாரத்தைதய
பசய்யத்ைக்க காயமும் ஆகிய இம்மூன்றும் மூவதகப்படும். யாகாைிகளால் என்தன ஆராைிப்பதை கர்மம்.
எனக்காக தைகத்தைச் தசாஷிக்கும் வண்ணம் சாந்ைிரயணாைி விரைங்கதளச் பசய்வதை - ைவம். பஞ்சாக்ஷர
மந்ைிரத்தை பஜபிப்பதை ஜபம் பிரணவத்தை ஜபித்ைலும் ஜபமாம். தவைத்தை மட்டுதம அத்ைியயனஞ்
பசய்ைல் ஜபமாகமாட்ைாது. என்தனதய ைியானித்து, தவறு ஒன்தேயும் சிந்ைிக்காமல் இருப்பதை ைியானம், என்னால் பசால்லப்பட்ை சிவாகமங்கதள உணர்ைதல ஞானம். சிவாகமங்களுக்கு தவோன
நூல்கதள உணர்வது ஞானமல்ல - பாஹ்யம் பூதஜயிலாவது ஜன்மாந்ைர வாசதனயால் உண்ைாகும்.

மதனாவிருப்பத்ைின் படி நிஷ்தைதய ஆசரியக்க தவண்டும். பாஹ்யத்தைவிை ஆப்யந்ைரம் நூறு பங்கு
அைிகப்பட்ைைாக இருக்கும். ஆப்யந்ைிர பூதஜயில் சிேிதும் தைாஷம் உண்ைாகாது. ஆதகயாலும்
சங்கிரமமாகச் பசய்யக் கூடியைாதகயாலும் அதுதவ சிேந்ைைாயிற்று. ஆப்யந்ைிர சவுசதம சவுசதமயன்ேி,
பாஹ்ய சவுசம் சவுசமாகமாட்ைாது.
தமதல பரிசுத்ைனாகக் காணப்பட்ைாலும் அந்ைரத்ைில் புனிைமில்லாைவன் அசுகியானவதன பாஹ்ய
பூதஜயாயினும் ஆப்யந்ைிர பூதஜயாயினும் பக்ைி பூர்வமாகச் பசய்வதை - தசதவ பக்ைியில்லாமல்
பசய்வது பிேதர வஞ்சிக்கச் பசய்வதையல்லாமல் உண்தமயிற் தசதவயல்ல மாநுைர் பசய்யும் அன்தப
மட்டுதம அவர்களிைமிருந்து நான் பபறுகிதேன். அந்ைப் பக்ைிதய மனம் வாக்கு காயங்களால்

மற்போன்தே விரும்பாமல் பசலுத்தும் பக்ஷத்ைில் நான் அைற்தக மனம் மகிழ்ந்து அவர்களுக்குத்
ைிருவருள் புரிதவன். பயதன விரும்பும் ஒருவன் என்னிைம் பக்ைி பசய்வது அைதனப் பபறும்வதரயில்
அல்லது அைில் விரக்ைியுண்ைாகும் வதரதயயன்ேி, அவன் எக்காலத்தும் இதைவிைாமல் என்னிைத்ைில்
பக்ைி பசய்யாவிட்ைால், அந்ைப் பக்ைி லகுபக்ைியாகும். பலாதபøக்ஷயால் பக்ைி பசய்பவர்களுக்கு நாதன
பயன்கதளத் ைருபவன் பலாதபøக்ஷயின்ேி எவருதைய மனம் என்னிைம் லயித்து பக்ைியுக்ைமாகப்
பபாருந்ைியுள்ளதைா அவர்கதள எனக்குப் பிரீைிதயச் பசய்யும் பக்ைர்கள் - அவர்களுக்குப் பின்பு ஒரு
காலத்ைில் பிேர் பலாதபøக்ஷயாய் ைம்தமத் ைியானிக்கத்ைக்கவர்களாவார்கள். பூர்வஜன்ம புண்ணிய
விதசஷத்ைால் பலாபலன்கதள விசாரிக்காமல் என்னிைம் பக்ைி பசய்பவர்கள் எனக்குப் பிரியைமர்கள்.
என்னுதைய லாபத்தைவிை அவர்களுக்கு தவறு லாபம் ஒன்றுமில்தல. அவர்களுதைய லாபத்தைவிை

எனக்கு தவறு லாபம் இல்தல. அவர்களுக்கு என்னுதைய அனுக்கிரகத்ைால் என்னிைத்ைில் நீங்காை பக்ைி
உண்ைாகிேது. அைற்குப் பயன் மிகப்புனிைமான சுகத்தைக் பகாடுக்கும்.
மதலமகதள! மகாத்மாக்களும் என்னிைத்ைிலன்ேி பிேரிைத்ைிலும் மனத்தைச் பசலுத்ைாைவர்களுமாகி,
என்னுதைய சிவைர்மத்தைதய அனுஷ்ைானம் பசய்யும் பக்ைர்களுக்கு எட்டுவதக லக்ஷணங்கள் உள்ளன.
என்னுதைய பக்ைர்களிைத்ைில் மிக்கவிருப்பும் என்னுதைய பூதஜதயயும் பக்ை பூதஜதயயும்

விரும்பிக்காணலும், ைாமாகதவ பூஜித்ைலும் எனக்காக உத்ைம விரைங்கதள ஆசரித்து உைதலச்
தசாக்ஷிக்கச் பசய்ைலும் என்னுதைய பிரபாவங்கதளச் சிரவணஞ் பசய்ைலும் சிரம் கரம் தநத்ைிரம்
முைலியவற்தே எனக்தக விநிதயாகித்ைலும் மனைில் என்தனதய ஸ்மரித்ைாலும் முக்ைிப் பிரைாயகம்
என்னிைத்ைிதலதய உண்டு என்று நம்பி என்தனதய ஆசரித்ைாலும், இவ்விைமான எட்டுவதகச்
சின்னங்கதளயும் உதையவன், மிதலச்சனாக இருப்பினும் அவதன சிதரஷ்ைமான பிராமணன். அவதன
மஹத்ைான முனிவான். அவதன ஸ்ரீயுக்ைன் அவதன யைி: அவதன பண்டிைன்: இத்ைதகய

சின்னங்கதளயுதையவன் நான்கு தவைங்கதளக் கதரகண்ைவதன விை எனக்குப் பிரியமானவன். ைானம்
பகாடுப்பது அத்ைதகயவனுக்தக பகாடுக்கத்ைகும். அவ்வதகயினதன, உத்ைமனான ைாைாவும் ஆவான்.
என்தனப் தபாலதவ அவனும் பிேரால் பூஜிக்கத் ைக்கவன். அத்ைதகயவனுக்தக ஞானாைிகதளக்
பகாடுக்கத்ைகும். பத்ைிரம், புஷ்பம், பழம், ஜலம் முைலிய எதையாவது பக்ைிபூர்வமாக எனக்குக்
பகாடுத்ைாலும், பகாடுத்ைவனுக்கு நான் பிரசன்னமாகி அைதன அன்தபாடு பபறுகிதேன். அவன் எனக்கு
யாவும் பகாடுத்ைவன். என்னுதைய பக்ைர்களுதைய வருணைர்மத்தைச் சங்கிரகமாகச் பசால்லுகிதேன்.
ைிரிகாலங்களிலும் ஸ்நானம், அக்கினிகாரியம், சிவலிங்க அர்ச்சனம், ைானம், ஈஸ்வர பாவம், ைதய, சத்ைியம்,
சந்தைாஷம் ஆஸ்ைிக்கியம், அஹிம்தச, சிரத்தை அத்ைியாபனம், அத்ைியயனம், தயாகம், வியாக்கியானம்

சிவைர்ம உணர்ச்சி, பிரமசரியம், சிவாகம சிரவணம், ைவம், பபாறுதம, சவுசம், சிகாயக்தஞாபவை
ீ ைாரணம்,
விபூைிைாரணம், உருத்ைிராக்ஷம் அணிைல், நிஷித்ை உணவுகதள விலக்குைல், பர்வகாலங்களில் பூதஜ,
சதுர்த்ைசியில் சிேப்பான பூதச, மாைந்தைாறும் பஞ்சகவ்விய பிராசனம் பிரம்ம சர்ச்சத்து நீரால் விதசஷமாக
என்தன அபிதஷகித்ைல், அந்நீ தர உட்பகாள்ளல் சிரார்த்ைான்னம், விக்கிர அன்னம், நியமமில்லாை அன்னம்,
ஈஸ்வர நிதவைனஞ் பசய்யாை அன்னம், பழஞ்தசாறு முைலியவற்தே விலக்கல், கள் குடியாதம கள்ளின்
மணம் பபோதம முைலினவாகும்.
இனி தவைியருக்கு அவசியமான ைர்மத்தைச் பசால்கிதேன். பபாறுதம, சாந்ைி, மகிழ்ச்சி, சத்ைியம்,
ைிருைாதம, பிரமசரியம், சிவஞானம், தவராக்கியம், விபூைிப் பூச்சு, சர்வ சங்கநிவர்த்ைி என்ே பத்தும்
சிேப்புதையன. சந்நியாசிகளும் வானப்பிரஸ்ைர்களும் பகற்காலத்ைில் மட்டும் பிøக்ஷ எடுத்துப்

புசிக்கதவண்டும். இவர்கள் நிலமிதசதய துயின்று இரவுப் பபாழுைில் உணவு பகாள்ளாைிருக்க தவண்டும்.
பிரமசாரிகளுக்கு அத்ைியயன அத்ைியயனங்கதள சிேப்பான ைர்மங்கள். அவர்கள் விருப்பமிருந்ைால்
இரவிலும் புசிக்கலாம். க்ஷத்ைிரியர்கள் அத்ைியயனஞ் பசய்ைல், பிரதஜகதள காத்ைல், யுத்ைத்ைில்
சத்துருக்கதளக் தகாேல், பகாடுதமபசய்யும் மிருக பேதவகதளயும் மனிைர்கதளயும் ைண்டித்ைல், சிவபக்ை
விசுவாசம் காலத்ைில் பபண்ணின்பக் கூைல், பதைகதளக் காத்ைல் உலக நிதலதய விசாரித்து அேிைல்,
அஸ்ைிர சஸ்ைிரங்கதளத் ைரித்ைிருத்ைல், விபூைிப்பூச்சு, யாகஞ் பசய்ைல் இவற்தே எனது ைர்மங்களாக
அனுசரிக்க தவண்டும். தவசியன் பசுகாத்ைல், வாணிபம், உழவு பசய்ைல் முைலியவற்தேத் ைர்மங்களாக
அனுசரிக்க தவண்டும். சூத்ைிரன் தமற்கூேிய மூவருக்கும் பணிபசய்ைல் என்னுதைய ÷க்ஷத்ைிரங்களில்
உத்ைியான வனங்கதள வளர்த்ைல் இதவ என்னுதைய ைர்மங்களாகும். கிரகஸ்ைன், ருதுகாலங்களில் ைன்
ைர்ம பக்ைினியுைன் கூடியிருத்ைல் ைகுைி. சந்நியாசி, வானப்பிரஸ்ைன், பிரமசாரி இவர்கள் மூவருக்கும்

பபண்ணின்பக்கூைல் எப்தபாதுங்கூைாது. பபண்களுக்குத் ைங்கள் கணவனுக்குப் பணிபசய்வதைத் ைவிர
தவறு பணிபயான்றுமில்தல. கணவன் விருப்பமிருந்து உத்ைரவு பகாடுத்ைாலன்ேி என்தனப் பூஜித்ைலும்
அவளுக்கு அவசியமில்தல. கணவனது கருத்ைில்லாமல் என்தனப் பூஜித்ைாலும் அந்ைப் பபண் நரகத்தை
அதைவாள். கணவதன இழந்ை விைதவதயா விரைம். ைானம், ைவம், பரிசுத்ைம், நிலமிதச உேங்கல்,
ஆைவர்கலவி சக்ைிக்தகற்ே நீராைல், சக்ைியில்லாவிட்ைால் பஸ்மஸ்நானம், சாந்ைி, மவுனம் க்ஷதம
என்தனப் பூஜித்ைல் துஷ்ைர்கதளக் கலவாதம ஒரு தவதள பகலிதலதய புசித்ைல், அஷ்ைமி, சதுர்த்ைசி,
பூரதண, ஏகாைசி இத்ைினங்களில் உபவாசம் முைலியவற்தேக் பகாண்டு , என்னுதைய ÷க்ஷத்ைிரத்ைில்
வசிக்க தவண்டும்.
பார்வைீ! பிராமணர், க்ஷத்ைிரியர், தவசியர், சூத்ைிரர், பிரமசாரி, கிருகஸ்ைர், வானப்பிரஸ்ைர் சன்னியாசிகள்
பபண்கள் முைலியவர்களுதைய ைர்மத்தை பூரணமாகச் பசான்தனன். ஆதகயால் என்தனதய எப்தபாதும்
ைியானித்துப் பஞ்சாக்ஷர ஜபத்தை பிரணவசகிைமாகச் பசய்ய தவண்டும். தவைாகமங்களில் பசால்லிய
சிவைர்மங்கள் இதவயாம். பூர்வ புண்ணியச் சிேப்பால் என்னிைத்ைில் விதசஷ பக்ைியுதையவர்களாக
விளங்கும் சிவஞானிகள், விலாசார்த்ைமாகத் தைகத்ைிற்தகற்ப பபண்ணின்பம் முைலிய விஷய

விருப்பமுதையவர்களாயினும் விரக்ைியுதையவர்ளாயினும், ைாமதரயிதலயிலுள்ள நீர் , அந்ை இதலயில்
ஒட்ைாைிருப்பது தபால, பாவங்கள் அவர்கதள அதையமாட்ைாது. பரிசுத்ைர்களும் விதவகிகளும் என் அருள்
பபற்ேவர்களுமாகிய அவர்கள், ஆத்மஞான முண்ைாயிருத்ைலின் அவர்களுக்கு வருணாசிரம ைர்மம்
அவசியமில்தல. ஆதகயால் அவர்களுக்கு பசய்யத்ைக்க கருமங்கள், பசய்யத்ைகாை கர்மங்கள் என்ே
விைிமுதேகளில்தல. பரிபூரணனான எனக்கு தகாரிக்தக எப்படியில்தலதயா , அப்படிதய

கிருைகிருத்ைியர்களான அவர்களுக்கும் இல்தல. பிரமாைி தைவர்களுக்கும் ஒவ்பவாரு பிராணிக்கும் என்
ஆக்தஞதய சிேந்து விளங்கும்.
என் ஆக்கிதனயிலாவது என்னிைத்ைிலுள்ள பக்ைியினாலாவது சிவ ைர்மங்கதளக்
கதைப்பிடித்ைவர்களுக்குப் பாபநலிவு உண்ைாகி, என் உலகவாசம் உண்ைாகும். என் பக்ைர்களுதைய
லக்ஷணங்கள், உைல் நடுங்கல், வியர்வு, கண்ண ீர், கண்ைத்ைில் ஸ்வரம் தபைித்ைல் பரமானந்ைம்
முைலியனவாகும். இதவயாவும் ஒருவனுக்கு இருக்குமானால் அவன் மனிைர்களில் உத்ைமனாவான்.
இரண்பைான்று குதேந்ைால் மத்ைிமன். ஒன்று இரண்டு மாத்ைிரம் இருப்பின் அவன் அைமன். அக்கினியும்
இரும்பும் தசர்ந்ை காலத்ைில் அதைச் சாைாரண இரும்பு என்று கருைக்கூைாைதுதபால தமற்கூேிய உத்ைம

மத்ைிம அைமர்களாகிய என் பக்ைர்கள் என்னுதைய சாந்நித்யம் பபற்று இருப்பைால் அவர்கதளச் சாைாரண
மனிைர்கள் என்று நிதனக்கக்கூைாது. அவர்கள் காஞ்சிபுரம் முைலியவற்றுைன் மனிை உைல் எடுத்துத்
தைான்ேிய உருத்ைிரர்கள் என்று நிதனக்கத்ைக்கவர்கள். அவர்கதள மனிைர்கள் என்று ைீர்மானித்ைவன்,
பண்டிைன் அல்லன். முழுமூைன் மஹாத்மாக்கள் விஷயத்ைில் அஞ்ஞானிகள் அபசாரஞ்பசய்ைால்
அவர்களுதைய பசல்வம் ஸ்ைிரீ முைலியன நசித்துக் கதைசியில் நரகத்தை அதைவார்கள். என்தன
விரும்பி பிேதைவர்கதளப் பணியாை ஞானியர் பிரம விஷ்ணுவாைிகளின் பைவிதயத் துச்சமாக
மைிப்பவர்கள். பிருமா - விஷ்ணு, சுதரசர்கள், குணவிசிஷ்ைர்களாøகாயல் அவர்கதள நாடுபவர்கள் உயர்
பைவிதய பசலுத்துவதை முக்கிய சாைனமாகும் என்று உமாதைவியாருக்கு சிவபபருமான் பசன்னார்.
கிருஷ்ணா! பரமாத்மஸ்வரூபமான ஸ்ரீகண்ை பரதமஸ்வரன், உலதக உய்விக்கும் பபாருட்டு

ஞானமார்க்கத்தை இவ்வதகயில் சுருங்கக் கூேிதனன். இதுதவ எல்லா தவைசாஸ்ைிரங்களாலும்
உண்ைாகும் ஞானத்ைின் சுருக்கமாகும். இைிகாச புராணங்களின் ைாற்பரியம் பரவலாயுள்ளது. ஆனால்
ஞானம், தநயம், அநுஷ்தையம், அைிகாரம் சாைனம், சாத்ைியம் என்னும் இவற்ேின் சங்கிரதமயாகும். ஞானம்
என்பது குருவால் உபதைசிக்கப்பட்டு உணர்ந்து பகாள்வது. தஞயம் என்பது பசு, பைி, பாசம் என்பன.
அநுஷ்தையம் என்பது சிவ லிங்கார்ச்சதன முைலியன. பிரமக்ஷத்ைிரிய தவசியர்கள் அைிகாரிகள், சாைனம்
என்பது சிவசமானத்துவம். இந்ை ஆறு அர்த்ைங்கதளயும் நன்ோக உணர்ந்ைவதன சர்வக்ஞன் என்று
பசால்லப்படுவான். முைலில் பக்ைியுைன் பபாருளாதச இல்லாமல் கர்ம யாகங்களால் சிவபபருமாதனப்
பாஹ்ய பூதஜ பசய்ய தவண்டும். பிேகு மனைில் சிவபக்ைி உண்ைாவதை ஆப்யந்ைர பூதஜ எனப்படும். அது
பாஹ்ய பூதஜதய விைச் சிேப்பானது. அந்ைப் பூதஜதயச் பசய்பவன் பாஹ்ய கர்மம் பசய்ய

தவண்டுவைில்தல. ஞானாமிருைத்ைால் ைிருப்ைியதைந்ை சிவபசாரூபிக்கு பஹிர் பூதஜ என்றும் அந்ைர்
பூதஜ என்றும் அவசியமில்தல. ஆதகயால் கிரமமாகப் பாஹ்யாப்பியந்ைர பூதஜகதள விட்டு, ஞானத்ைால்
தஞயத்தைக் கண்டு, பிேகு ஞானத்தையும் பரிகரித்து சிவத்ைினிைத்ைில் மனதை ஏகமாகச் பசலுத்ைினால்
அவன் கர்மத்ைால் அனுபவிக்க தவண்டியது ஒன்றுமில்தல. ஏகாக்கிரக மனமதைய விரும்புவான்.
பாஹ்யாந்ைர கர்மங்கதளச் பசய்ைாலும் பசய்யாவிட்ைாலும் எவ்வுபாயத்ைிலாவது சிவத்ைிைம் மனதைச்
பசலுத்ை தவண்டும். சிவத்ைிைதம சித்ைத்தைச் பசலுத்ைிய பரம புருஷர்களுக்கு இம்தம மறுதம சுகம்
உண்ைாகும். பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர உபாசதனயாதலதய சித்ைர்களாக இருப்பவர்கள் பராபர விபூைிக்காக அந்ைச்
சர்தவசதன ஆராைித்து பபாருந்ைியிருக்கிோர்கள் என்று உபமன்யு முனிவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிைம் பசான்னார்.
12. பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரமகிதம
உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி, ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஞானங்கள் யாவற்றுக்கும் பிேப்பிைமாகிய மாமுனிவதர!
பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர மகத்துவத்தை விசாரித்ைேிய விருப்பமுள்ளைால் அதை எனக்கு உபதைசித்ைருள பசய்ய
தவண்டும் என்று தகட்ைார். உபமன்யு முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். யாைவ குல ைிலகதன! பஞ்சாக்ஷர
மந்ைிரத்ைின் மகிதமதயச் பசால்ல ஒரு தகாடி வருஷங்களாகும். ஆனாலும் சுருங்கச் பசால்கிதேன்.

இந்ைப் பஞ்சாக்ஷரதம பிரணவத்துைன் கூடிச் சைாக்ஷரமாக இருக்கும் என்று தவை சிவாகமங்கள் கூறும்.
இது மந்ைிரங்களிபலல்லாம் சிேந்ை மந்ைிர ராஜமாகும். இது சில எழுத்துக்கதள ஆயினும் விதசஷ
அர்த்ைமுதையது. சிவ பக்ைர்கள் இரவு உச்சரிப்பைால் முக்ைி நிதல கிதைக்கும். எல்லா மந்ைிரங்களுக்கும்
ஆைி மந்ைிரமாயுள்ளது. பயதனச் சந்தைகமன்ேி பகாடுக்கவல்லது. இந்ை மந்ைிரதம சிவ பசாரூபமாயுள்ளது.
அதனகம் சித்ைிகதள அளிக்கவல்லது. மங்களகரமானது. மக்களின் சித்ைத்துக்கு ரஞ்சகமானது. சுகமாக
உச்சரிக்கத்ைக்கது. சர்வக்ஞனான சிவபபருமானால் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் இைம் உண்ைாகும்படி

ஆலமரத்ைின் இதல, கிதள, காய், கனி முைலியவற்றுக்பகல்லாம் சிறுவிதை காரணமாக இருப்பதுதபால்
எண்ணிேந்ை பபாருள்களுக்கு எல்லாம் இைமாகவுள்ள இந்ை பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரம் உண்ைாக்கப்பட்ைது.
வாச்சியன், சிவன், வாசகம், மந்ைிரம் இவ்விரண்டுக்கும் சம்பந்ைம் அநாைியாக இருக்கிேது. சம்சாரம்
அநாைியாக இருப்பது தபால அைற்கு நிவாரண ஆகிய பரமசிவன் அநாைியாக இருக்கிோன். அமிழ்ைங்கள்
வியாைிக்கு விதராைமாக இருப்பதுதபாலதவ சிவபபருமான் பிேவிச்சுழல் என்னும் தநாய்க்கு விதராைியாக
இருக்கிோன். சூரியன் இல்லாவிட்ைால் உலகம் முழுவதும் இருள்மயமாகி அல்லலுறும் அல்லவா ?
அதுதபால ஈஸ்வரன் இல்லாவிட்ைால் உலக சிருஷ்டியும் அஞ்ஞானத்ைால் மயங்கி அழியும். பிரகிருைி

புருஷர்களால் சிருஷ்டி நைவாதைா என்று தகட்பாயாயின் சிருஷ்டி என்பது புத்ைிமானால் பசய்யத்ைக்கது.
பிரகிருைி அதசைனமானது, புருஷன் கிஞ்சிக்ஞன். ஆதகயால் சிருஷ்டி நைவாது என்று பைரிந்து
பகாள்வாயாக, ைர்மா ைர்மங்களும் பந்ைதமாக்ஷ விசாரதணயுஞ் பசய்யச் சர்தவஸ்வரதனயல்லாமல் தவறு
காரணமில்தல. தவத்ைியன் இல்லாவிட்ைால் தநாயாளிகள் இேப்பதுதபால சர்தவஸ்வரன் இல்லாவிட்ைால்
உலகம் முழுவதும் வருந்ைி ஒழியும். ஆதகயால் அநாைியும் ஆைியும், சர்வக்ஞனும் பரிபூரணபசாரூபியும்
மங்களகரனும், யாவதரயும் சம்சார பந்ைத்ைிலிருந்து காப்பவனும் ஆைிமத்ைியாந்ைமற்ேவனும், விமலனும்
சிவாகமங்களாலேியத்ைக்கவனுமாகிய சிவபபருமான் உளன் என்று தவைங்கள் முதேயிடுவது உண்தம.
அத்ைதகய சர்தவசதன அேிந்து பசால்லத்ைக்க மந்ைிரம் இந்ைப் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரதமயாகும். இைன்
பபாருள் அந்ைப் பரதமசதனயாகும். அர்த்ைமில்லாமல் சப்ைமில்தல சப்ைமில்லாமல் அர்த்ைமில்தல
என்னும் அபிைான அபிதையத்ைால் அம்மந்ைிரதம பரமசிவன். இதுதவ சிவஞானம். இதுதவ பரமபைம் இந்ைப்
பஞ்சாக்ஷர வாக்கியம் சிவ சம்பந்ைமான விதுவாக்கியமன்ேிச் சிவ சம்பந்ைமான அர்த்ைவாை வாக்கியம்

அல்ல. ஏபனன்ோல், சர்வக்ஞனும் சர்வ பரிபூரணனும் சுபாவ விமலனுமாகிய ஈஸ்வரன் உலக அநுக்கிரக
காரணமாக குணதைாஷமுதைய பபாருட்கதள அக்குணதைாஷங்களுைன் உண்தமயாகக் கூறுவன் அன்ேிப்
பபாய்யாகக் கூேமாட்ைான்.
ஆனால் இராகத்துதவஷாைிகளுதையவர்கதள அங்ஙனம் கூறுவார்கள். தகட்ை மாத்ைிரத்ைிதலதய
காமக்குதராைாைிகதள ஒழித்துக் கீ ர்த்ைிதயக் பகாடுக்கத்ைக்க மந்ைிரம் எதுதவா அதுதவ பரமமங்களமானது.
மந்ைிரங்கள் அதநகம் இருந்ைாலும் சாம்பவமூர்த்ைியால் பசால்லப்பட்ை நிர்மலமான இந்ை மந்ைிரத்ைிற்கு
ஒப்பான மந்ைிரம் தவபோன்றுமில்தல. தவை தவைாங்கம் முழுதும் இந்ை ஒரு மந்ைிரத்ைிதலதய

விளங்கும். எவனுதைய இையத்ைில் பிரணவசகிைமான பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரம் இருக்கிேதைா அவன் எல்லா
சாஸ்ைிரங்கதளயும் தகட்ைவன் சிவாய என்ே மூன்று எழுத்துக்கள் எவனுதைய நாவில் எப்தபாதும்
விளங்குதமா அவன் வாழ்தவ உயிர் வாழ்வு நீசனாயினும் அைமனாயினும் மூர்க்கனாயினும்
பண்டிைனாயினும் பஞ்சாக்ஷர நிஷ்தையுதையவனாயின் பாவ பஞ்சரத்ைிலிருந்து விடுபடுவான் என்று
சிவபபருமான் உலகத்ைாருக்கு நன்தமயுண்ைாகும்படி பூர்வம் உமாதைவியாருக்குச் பசால்லியருளினார்.
அவ்வாறு பசால்லிய சர்தவசதன தநாக்கி, ஸ்வாமீ ! கலியுகம் பாவமுதையைல்லவா? அக்காலத்ைில்
மனிைர்கள் அஞ்ஞானமும், பாவமும் அதைந்து வர்ணாசிரமைர்மங்கதள விட்டுச் சர்வஜாைிகளும்
சங்கரமாகி யாவரும் மந்ைிராைிகளாக இருத்ைலின், குருசிஷ்ய சிரமம் இல்லாதமயால் உம்முதைய
பக்ைர்கள் எப்படி முக்ைியதைவார்கள்? என்று உமாதைவி தகட்க, சங்கரபகவான் பின்வருமாறு கூேினார்.
பார்வைி என் சம்பந்ைமான சிேந்ை பஞ்சாக்ஷர வித்தைதய அனுசரித்து பக்ைியுைன் இருக்கும்
கலிகாலபக்ைர்கள் முக்ைிதயதய அதைவார்கள். மனவாக்கு காயங்களால் பசய்ை தைாஷங்களால்
தூஷிக்கத்ைக்கவர்களும் ைதயதய சிேிதும் இல்லாைவர்களும் சப்ைர்களுமாகிய துஷ்ைமனமுதைய
பாவிகளும் என்னிைத்ைில் பக்ைிமட்டுதம உதையவர்களாயின், என்னுதைய பஞ்சாக்ஷர வித்தைதய
அவர்கதள எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் விலக்கும் என்று இந்ைப் பூவுலகில் நான் பலமுதே பிரைிக்தஞ

பசய்ைிருக்கிதேன். பைிைனாயினும் என் பக்ைனாகிப் பஞ்சாக்ஷதராபாசதன பசய்ைால் முக்ைனாவான் என்று
கூேினார். உமாதைவியார் சுவாமி! பைிைன் என்பவன் எப்தபாதும் கர்மங்கதளச் பசய்வைற்கு அதயாக்கியன்
அல்லவா? அத்ைதகயவன் எத்ைதகய கர்மத்தைச் பசய்ைாலும் அைன் பயதன அதையாமதல நரகத்ைிற்கு
ஏதுவாவான் அல்லவா? அவ்வாறு இருக்கப் பைிைன் இந்ைப் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைால் எப்படி முக்ைனாவான்
என்பதையும் எனக்குக் கூே தவண்டும் என்று தகட்ைார்! அைற்கு சிவபபருமான் பபண்தண! நல்ல தகள்வி
தகட்ைாய்! இைன் பைில் இரகசியமானது பைிைன் ைன்தனப் புனிைனாகக் கருைி, தவை மந்ைிரங்களால்

என்தனப் பூஜிப்பானாயின் ைதயயின்ேி நரகத்தைதய அதைவான். ஆனால் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைால்
என்தனத் ைியானிப்பானாயின் தமாக்ஷத்தை அதைவான். உைகபக்ஷணமும் வாயுபக்ஷமும் பசய்து
பகாண்டு எண்ணற்ே விரைங்கதளச் பசய்து உைதலச் தசாஷிக்கச் பசய்து பல மந்ைிரங்களால் என்தனத்
ைியானித்ைாலும் என்னுதைய சாதலாக பைவி கிதைக்காது. இந்ைப் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைாதல ஒருமுதே
என்தனத் ைியானஞ்பசய்ைாலும் என்னுதைய தலாகத்தையதையச் சந்தைகமில்தல. ஆதகயால் ைவம்,
யாகம், நியமம் முைலிய யாவும் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர உபாசதனக்குக் தகாடியமிசத்ைில் ஓர் அமிசத்ைிற்கு
நிகராகாது. பாசபக்ைனாயினும் முக்ைனாயினும் எவன் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைால் என்தன பூஜிப்பாதனா
அவதன ஐயமின்ேி முக்ைியதைவான். சிவபக்ைியுதையவனாயினும் சிவபக்ைியில்லாைவனாயினும்

பைிைதனயாயினும் மூைனாயினும் ஒருமுதே என்தனப் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைால் பூஜித்ைால் அவன்
முக்ைனாகிோன். பஞ்சாக்ஷரங்களாலாவது, சைாக்ஷரங்களாலாவது என்தனப் பக்ைிதயாடு ஜபித்ைால்
முக்ைனாகிோன். குருமுகத்ைால் உபதைசம் பபற்ோவது. உபதைசிக்கப் பபோமலாவது இந்ைப் பஞ்சாக்ஷர
மந்ைிரத்ைால் என்தனப் பூஜித்ைவன் என் பக்ைன். உபதைசம் பபோைவதனவிை உபதைசம் பபற்ேவன்
தகாடிப் பங்கு அைிகம். ஆதகயால் என்னுதைய பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை குருமுகமாக உபதைசிக்கப்
பபற்றுக் பகாண்தை உபாசிக்க தவண்டும். குருமுகமாக உபதைசிக்கப் பபற்று பஞ்சாக்ஷர உபாசதன
பசய்யும் பிரமச்சாரி என்னுதைய சாரூப்பியத்தை (இதேவனுருதவ) அதைவான். சிேப்பாகச் பசால்ல
தவண்டியபைன்ன என்னுதைய பக்ைர்கள் யாவரும் இந்ை மந்ைிர உபாசதனக்கு அைிகாரிகள், அைில்
குருபதைசம் பபற்ேவன் உயர்ந்தைான்.
இந்ைப் பஞ்சாக்ஷர பிரபாவத்ைாதலதய உலகங்கள், தவைங்கள், மாமுனிவர், ைர்மங்கள், தைவர்கள், எல்லா
ஜகத்தும் யாவும் சாசுவிைமாக நிதலத்துள்ளன. பிரளயம் நிகழ்ந்ை காலத்ைில் ைாவர ஜங்கமங்கள் யாவும்
நசிக்தகயில் யாவும் பிரகிருைியில் அைங்க, அப்பிரகிருைி என்னிைத்ைில் லயமதையும் அப்தபாது நான்
ஒருவதன இருப்தபன். எனக்கு இரண்ைாவைாக ஒருவனும் இருக்கமாட்ைான். அப்தபாது தவைங்கள்,
சாஸ்ைிரங்கள், வித்தைகள் யாவும் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைில் இருக்கும்படி என் சக்ைியால் பசய்கிதேன்.
அதவ என்னுதைய சக்ைியால் நாசமதையாது இருக்கும். பதைப்புத்துவக்கமும் என்னாதலதய பிரகிருைி
புருஷ தபைத்ைால் பசய்யப்பட்ைது. அப்தபாது கைல் நடுதவ தசஷசயனத்ைில் மாயனாகிய நாராயணன்
துயில் பசய்ைனன். அவனது நாபியிலிருந்து தைான்ேிய பிரமன் ஈகாமியமில்லாமல் மூவுலகங்கதளயும்
பதைக்கச் சக்ைியற்று மஹாதைஜஸ் உள்ள பத்து முனிவர்கதள பதைத்து, அவர்களுக்குச் சிருஷ்டி

பசய்யும் ஆற்ேதல உண்ைாக்க தவண்டும் என்று விருப்பங்பகாண்டு, அவர்களுைன் என் அருகில் வந்து,
ஜகைீசா! என் மக்களான இவர்களுக்கு பதைப்புத்ைிேன் உண்ைாகத் ைதய புரியதவண்டும்! என்று
தவண்டினான். நான் ஐந்து ைிருமுகங்களுைன் விளங்கி ஐந்து முகங்களால் ஐந்து எழுத்துக்கதளயும்
பிரமதைவனுக்கு உதரக்க, அவன் ஐந்து முகங்களால் அவ்தவந்து எழுத்துக்கதளயும் கிரகித்துக் பகாண்டு
வாச்சிய வாசக சம்பந்ைத்ைால் சர்தவசனான பரமாத்மா யான் என்பதை உணர்ந்து அந்ை மந்ைிர
விநிதயாகத்தையும் உணர்ந்து, அந்ைப் பத்து முனிவர்களுக்கும் விைிப்படி உபதைசித்ைான். அவர்கள் அந்ை
மந்ைிரத்தை அதைந்து ைங்கள் ைந்தையின் கட்ைதளப்படி என் ஆராைதனயில் மிகவும்
விருப்பமுதையவர்களாகி தமருமதலச் சிகரத்ைிலுள்ள எனக்குப் பிரியமான முஞ்சவான் என்ே
சிகரத்தையதைந்து அைன் உச்சியில் உலக சிருஷ்டிதய விரும்பி, ஆயிரத்தைவ ஆண்டுகள்

காற்தேப்புசித்துக் பகாண்டு பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர ஜபத்துைன் உக்கிரமான ைவத்தைச் பசய்ைார்கள். அவர்கள்
ைவத்தை பமச்சிய நான் காட்சியளித்து பதைப்புத் பைாழில் விருத்ைியதையும்படி அந்ை ரிஷிகளுக்கு
பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைில் ருக்ஷி, சந்ைஸ், கீ லம், பீஜம், சந்ைி பைய்வைம், நியாசம், ஷைங்க ைிக்பந்ைரம், விைி,
தயாகம் முைலியவற்தே உபதைசிக்கும் தபாது, அவர்கள் அந்ை மந்ைிர மகிதமயால் அைிக ைவ
சம்பன்னர்களாய் தைவ; அசுர, மனிைர்களின் பதைப்தபச் பசய்ைார்கள்.

சுந்ைரீ ! பரமவித்தையாகிய இந்ை பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர ஸ்வரூபத்தை இப்தபாது பசால்லுகிதேன் தகட்பாயாக.
முைலில் நம: என்னும் பைத்தை உச்சரிக்க தவண்டும். பிேகு சிவாய என்னும் பைத்தை உச்சரிக்க
தவண்டும். இவ்தவந்து எழுத்துக்கதள சங்கிரகமாகவுள்ள பீஜம். அது முைலில் என்னாதலதய
பசால்லப்பட்ைது. அது எனக்தக வாசகமாக இருக்கிேது. அந்ைப் பஞ்சாக்ஷரி புைமிட்பைடுத்ை பபான்மயமும்
பூரித்துயர்ந்ை பகாங்தககளும் ஆறு சிரங்களும் கரங்களில் பதுமம், உற்பவம் வாைம் அபயங்களும் சர்வ
லக்ஷணங்களும் விதசஷ ஆபரண பூஷிைமும் புண்ைரீகாசனமும் கரிய சுருண்ை மயிர்களும் பகாண்டு
விளங்குவதை பரமஞானிகதள உணர்வார்கள். இவ்தவந்து எழுத்துக்களும் முதேதய மஞ்சள் நிேம்,
கருநிேம், புதகநிேம், பபான்னிேம், பசந்நிேங்களாக விளங்கும். இந்ை ஐந்து எழுத்துக்கதளயும் விந்து
நாைங்களுைன் கூட்டி உச்சரிக்கதவண்டும். விந்து, அர்த்ைசந்ைிர ஸ்வரூபமானது. நாைம் ைீப சிதகதயப்
தபான்ேது. இரண்ைாம் எழுத்து பீஜம். நான்காம் எழுத்து ைீர்க்கபூர்வமானது. ஐந்ைாம் எழுத்து சக்ைி, இந்ை
மந்ைிரத்ைிற்கு வாமதைவன். ரிஷி பங்க்ைி சந்ைஸு, தைவதை சிவனாவான். இவ்தவந்து எழுத்துக்களுக்கும்,
கவுைமன், அத்ைிரி, விசுவாமித்ைிரன், ஆங்கிரசு, பரத்துவாஜர் முைலிதயார் முதேதய ரிஷிகள், காயத்ைிரி
அனுஷ்டிப்பு ைிரிஷ்டிப்பு சந்ைஸு: பிரஹைி விராட் என்று பசால்லப்படும் இந்ைிரன், உருத்ைிரன், விஷ்ணு,
பிரமன், குமாரஸ்வாமி இவர்கள் தைவர்கள் இவ்தவந்து எழுத்துக்களும் என் ஐந்து முகங்களிதலதய
பபாருந்ைியிருக்கும். அவற்றுள் கிழக்கு முகத்ைில் நகாரமும், பைற்கு முகத்ைில் மகாரமும், தமற்கு

முகத்ைில் சிகாரமும், வைக்கு முகத்ைில் வகாரமும், ஊர்த்துவத்ைிலுள்ள ஈஸான முகத்ைில் யகாரமும்
பபாருந்தும். அவற்றுள் முைல் எழுத்தும், நான்காவது எழுத்தும் உைாத்ைம். இரண்ைாம் எழுத்தும், ஐந்ைாம்
எழுத்தும் ஸ்வரிைம். மூன்ோம் எழுத்து அறுைாத்ைம். இந்ை ஐந்து எழுத்துக்களும் மங்களகரமாகக்
தகார்தவ பசய்யப்பட்டுள்ளன. இதுதவ மூலவித்தை என் ஸ்வரூபமான இவற்ேின் பபயர்கள்
பைரியத்ைக்கதவ. நகாரம் சிவன், மகாரம் சிதக, சிகாரம் கவசம், வாகாரம் தநத்ைிரம், யகாரம் அஸ்ைிரம் நம:
ஸ்வாஹா வஷட்ஹும் பவளஷட்பட் என்னும் இதவ அவற்ேின் இறுைியில் கூை
அங்கத்துவமதைகின்ேன.
பபண்தண! இந்ைப் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைின் ஐந்ைாவது எழுத்ைாகிய யகாரத்தை பன்னிரண்ைாவது

ஸ்வரமாகிய ஐகாரத்துைன் தசர்த்து உச்சரித்ைால் (சிதவ) உனக்கு மூல மந்ைிரமாகும். ஆதகயால் இந்ை
மந்ைிரத்ைால் மனவாக்குக் காயங்களால் நம்முதைய இருவர் பூதஜதயயும் ஜபதஹாமாைிகதளயும்
ஞானத்தைாடும் சிரத்தைதயாடும் காலத்ைில் பக்ைி பூர்வமாகச் சக்ைிக்கு ஏற்ப, சம்பத்து முைலியவற்தே
மைியாமல், அன்புைன் பசய்யத்ைகும். ஒருவன் எவ்விைத்ைிலாவது எந்ைக் காலத்ைிலாவது பக்ைியுைன்,
நம்தமப் பூஜிப்பானாயின் முக்ைியதைவான். என் பக்ைர்களுக்காகதவ சாஸ்ைிர நியமங்கள்
பசய்யப்பட்டுள்ளன. இனி மந்ைிரத்தைக் கிரகிக்க தவண்டிய முதேதயக் கூறுகிதேன். குரு உபதைசம்
இல்லாமலும் கிரியா பூர்வம் இல்லாமலும் சிரத்தையில்லாமலும் குருைக்ஷிதண பகாைாமலும் பபற்ே
மந்ைிரத்தை எப்பபாழுதும் ஜபித்ைாலும் பயன் உண்ைாகமாட்ைாது. குரு உபதைசம் பபற்று கிரியா
பூர்வமாகச் சிரத்தையுைன் குருைட்சிதண பகாடுத்து என் ஸ்வரூபமான மந்ைிரத்தைப் பபற்று ஜபித்ைால்

பபரும் பயன்கதளக் பகாடுக்கும். ஆசாரிய ஸ்ைானத்ைிற்கு தயாக்கியதையும் தவை தவைாங்க உணர்ச்சியும்
ஜபசீல மும் நற்குணமும் ைியானதயாகத்ைில் விைாை சித்ைமுமுதைய உத்ைம அந்ைணனாகிய குருவின்
சன்னைிதய அதைந்து, பக்ைியுைன் மனவாக்கு காயங்களால் பூஜித்து மகிழ்ந்து ஆசிரிய பக்ைி வகிக்க
தவண்டும். ஆசாரியனுக்கு யாதன, குைிதர, தைர், இரத்ைினம், நிலம், வடு,
ீ அணிமணி ஆதை, ைானியம், ைனம்
முைலியவற்தேத் ைத்ைம் சக்ைிக்கு ஏற்ப வஞ்சதனயில்லாமல் குருைக்ஷிதணயாகக் பகாடுக்க தவண்டும்.
மந்ைிர சித்ைி உண்ைாக தவண்டும் என்று கருதுதவான் ைன்னிைமுள்ள பபாருதள ஆசாரியனுக்கு
மதேக்கக்கூைாது. அவ்வாசிரியனுக்கு ைன் உைல் பபாருள் ஆவி மூன்ேிதனயும் ஒப்புவிக்கதவண்டும்.
இப்படி ஆசாரியதன மகிழ்ச்சியதையச் பசய்து, அவன் மூலமாக மந்ைிரத்தையும் ஞானத்தையும்
முதேதமயாகக் கிரகிக்க தவண்டும். அவ்வாறு மகிழ்ந்ை குருவானவன் ைன்தன ஓராண்டுக் காலம்

பணிவிதை பசய்து வந்து அகங்காரம் ஒழிந்து, பரிசுத்ைனாய் உபவாசாைி விரைங்கதள அனுஷ்டிக்கும்
மாணவதன மந்ைிரபூர்வமாகப் பூரண கும்பத்ைால் ஸ்நானம் பசய்வித்து, கந்ைம், புஷ்பம், ஆதை ஆபரணம்
முைலியவற்ோல் அலங்கரித்து, புண்ணியமான வசனம் பசய்வித்தும் பிராமண பூதஜ பசய்வித்து
கைற்கதர, நைிக்கதர, பசுக்கள் ைங்குமிைம் சிவாலயம், புண்ணியபூமி, ைன்வடு
ீ ஆகிய இைங்களில் ஓரிைத்ைில்
சுபநட்சத்ைிரமும் சுபதயாகமும் சுபகரணமும் கூடிய ஒரு காலத்ைில் ஏகாந்ைமாக இருந்து,
மகிழ்ச்சியுள்ளத்துைன் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை உைாத்ைாைி வாயுக்ைமாக உபதைசித்து, அவதன

அவ்வதகதய சிரமமாக உச்சரிக்க வல்லவனாகச் பசய்து உனக்குச் சுகமுண்ைாகுக நீ யாவருக்கும்
பிரியவாவனாகுக! என்று வாழ்த்ை இவ்வதகயாக மந்ைிரத்தைக் பகாடுக்க தவண்டும். அவன் நைந்துபகாள்ள
தவண்டிய பசயல்கதளக் குேித்து ஆக்தஞ பசய்யதவண்டும்.
இவ்வதகயாக, குருவினால் மந்ைிரத்தையும் ஆக்தஞதயயும் அதைந்ை ஜீவன், நாள்தைாறும் சங்கற்பம்
பசய்து, ைான் பிதழத்ைிருக்கும் வதரயில், ஆயிரத்பைட்டுமுதே மந்ைிர ஜபஞ் பசய்ைால் அவன்

உத்ைமகைிதய அதைவான். இந்ை மந்ைிரத்ைின் ஒவ்பவாரு அக்ஷரத்ைிற்கு நான்கு லக்ஷம் ஜபம்
பசய்துபகாண்டு இரவில் மட்டும் உணவருந்ைி வருபவன் (புனஸ்சரதண) நியமமாக ஜபம் பசய்ைவன்
எனப்படுவான். புனஸ்சரதண பசய்ைபிேகும் ஜபத்தை நிறுத்ைாமல் தமலும் பசய்துபகாண்டு வருபவனுக்குச்
சமமான மந்ைிரசித்ைியுதையவன் ஒருவனுமில்தல. நீராடித் தூய்தமயான ஓர் இைத்ைில் ஆசனத்ைில்
வைக்கு முகமாகவாவது கிழக்கு முகமாகவாவது இருந்து ஏகமனைாக உன்தனயும் என்தனயும்
ஆசாரியதனயும் ைியானித்து, பஞ்சபூைங்கதளயும் ைஹனபலாலனாைிகளால் சுத்ைிபசய்து, நியாசங்கதளச்
பசய்து, பிராணாயாமம் முடித்து ஆசாரியனால் உபதைசிக்கப்பட்ை மந்ைிரம், ருஷி, சந்ைஸ், அைிதைவதை, பீஜம்
சக்ைி முைலியவற்றுைன் ஸ்மரதணபசய்து பஞ்சாக்ஷர ஜபம் பசய்யதவண்டும். மானஸமானஜபம்

உத்ைமம், பமல்லப் பிேர் தகளாை வதகயில் பசய்யும் ஜபம் மத்ைிமம், யாவருக்கும் தகட்கும்படியாக
உயர்த்ைி ஜபித்ைல் அைமம். தமற்கூேிய மூவதககள் ஜபதபைத்ைால் உண்ைாகுமிைத்து உத்ைமத்ைிற்குத்
பைய்வம் உருத்ைிரனும் மத்ைிமத்ைிற்கு விஷ்ணுவும், அைமத்ைிற்குப் பிரமனுமாவர். உைாத்ைாறுைாத்ை
ஸ்வரிைஸ்வரங்களுைன் மந்ைிராக்ஷரங்கதள உச்சரித்து பசய்யும் ஜபம் வாசிகம். நாக்தக மட்டும்
அதசத்து பசய்யும் ஜபம் உபாம்ஸு (இரகசியம்) மனைிதலதய ைியான ரூபமாக ஜபித்ைல் மானசீக ம்.
வாசிகத்துக்கு ஜபித்ை அளதவ பயன். உபாம்சு ஒன்றுக்கு ஆயிரம் வாசிக பலன் உண்ைாகும்.
ஆைியந்ைங்களில் பிராணாயாமகங்கதளயுதைய ஜபம் ஸகர்ப்பம் என்றும், ஆைியந்ைங்களில்
பிராணாயாமமில்லாை ஜபம் அகர்ப்பம் என்றும் பசால்லப்படும். பிராணாயாமமாவது தநசக பூரகங்கதளச்
பசய்து, நாற்பதுரு ஜபிக்கும் வதர வாயுபந்ைனம் பசய்வைாகும். அசக்ைனாக இருப்பவன். நாற்பதுரு
ஜபிக்கும் வதரயில் நிறுத்ைக்கைதமயால் ஐந்துரு மூன்றுரு அல்லது ஒருருவாவது பஜபிக்கும்

அளவுகாலம் வாயுதவச் சிந்ைித்ைலும் பிராணாயாமம் என்பர். ஸகர்ப்ப அகர்ப்பங்களில் ஸகர்ப்பதம
சிேந்ைது. ஸகர்ப்பத்தைவிை ஸத்ைியானம் ஆயிரம் பங்கு சிேப்புதையது. இவ்வதகயான ஜபங்களில் ைன்
சக்ைிக்கு ஏற்ப ஒரு வதகயான ஜபத்தைச் பசய்யதவண்டும்.
பார்வைி! ஜபம் பசய்யும்தபாது விரலாற் கணக்கிடுைல் அவ்வளவு பயதனதய ைரும், விரல் தரதகயால்
அளவிைல் எட்டுப் பங்கு அைிகம், புத்ைிர ஜீவ மணியால் ஜபித்ைால் பத்துப் பங்கு அைிகம், பவளத்ைால்
ஜபித்ைால் அைில் ஆயிரம் மைங்கு அைிகம், ஸ்படிக மணியால் ஜபித்ைால் அைில் பைினாயிரம் பங்கு
அைிகமாகும். முத்து மணியால் ஜபித்ைால் அைில் இலக்ஷம் பங்கு அைிகம், ைாமதரமணியால் ஜபித்ைால்
அைில் பத்து லக்ஷம் பங்கு அைிகம், பபான்னாற் பசய்ை மணியால் ஜபித்ைால் அைில் தகாடிப் பங்கு

அைிகப்பயனுண்ைாகும். உருத்ைிராக்ஷ மணியாலாவது ைர்ப்தப முடியிலாவது ஜபிக்கும் பயனுக்கு அளவு
பசால்லி முடியாது. இனி ஜபமாதல முப்பது மணிகள் பகாண்ைைாயின் ஐசுவரியம் உண்ைாகும்.
இருபத்தைழுக்கு புஷ்டியும், இருபத்தைந்துக்கு முக்ைியும், பைிதனந்துக்கு அபிசார் மந்ைிர சித்ைியும்
உண்ைாகும். அங்குஷ்ை (பபரு) விரலால் ஜபித்ைால் முக்ைி உண்ைாகும். ைர்ஜனி (சுட்டு) விரலால் ஜபித்ைால்
சத்துரு நாசம் உண்ைாகும். மத்ைிம (நடு) விரலால் ஜபித்ைால் பபாருள் உண்ைாகும். அநாமிதக (தமாைிர)
விரலால் ஜபித்ைால் சாந்ைி உண்ைாகும். கனிஷ்டிதக (சிறு) விரலால் ஜபித்ைால் யாவும் உண்ைாகும்.
பபருவிரதலக் கூட்ைாது ஜபித்ைால் நிஷ்பலமாம். வட்டில்
ீ
ஜபிப்பதைவிை பசுமந்தை ைங்குமிைத்ைில்
ஜபித்ைல் அதைப்தபால நூறுபங்கும், நந்ைவனத்ைில் ஜபித்ைால் அைில் ஆயிரம் பங்கும், புண்ணிய
பர்வைங்களில் ஜபித்ைல் அைிலும் ஆயிரமும், நைிகளில் லக்ஷமும் தைவாலயத்ைில் தகாடியும் நமது

சன்னைியில் அநந்ைமுமாக விதசஷ பயதனயளிக்கும். சூரியன், சந்ைிரன், ஆசாரியன் விளக்கு, ஜலம்,
தவைியர், பசு இவற்ேின் முன்னர் ஜபித்ைல் நலம். கிழக்கு முகம் பார்த்து ஜபித்ைால் வசியமும் ைக்ஷிணம்
அபிசாரமும், தமற்கு ைனமும் உத்ைரம் காந்ைியும் உண்ைாக்கும். சூரியன், அக்கினி, குரு, பிராமணர்,
பபரிதயார் வந்ைால், அவர் முன்னிதலயிலிருந்ைைன்ேி அவர்கதள விலகி ஜபிக்கக்கூைாது. ஜபம் பசய்யும்
தபாது, ைதலமீ து துகில் சுற்ேியும், உைதல வஸ்ைிரத்ைால் தபார்த்ைியும் ைதலமயிதர விரித்துக்பகாண்டும்
ைிகம்பரனாயும் (நிர்வாணமாகவும்) பவித்ைிரமணியாமல் இருந்தும் ஜபம் பசய்யக்கூைாது. வார்த்தையாடிக்

பகாண்டும் புனிைமில்லாமலும் தகாபம், சாந்ைம், தும்முைல், பகாட்ைாவி விடுைல் உமித்ைல் முைலியன
பசய்யாமலும் புதலயர் நாய் முைலிய அசுத்ைங்கதளப் பாராமலும் ஜபம் பசய்யதவண்டும்.
தும்மல், இருமல் முைலியன தைகைர்மங்கள். ஆதகயால் அத்ைதகய உைற்குற்ேங்கள் சம்பவித்ைால்
மும்முதே ஆசமன ீயம் பசய்து, என்தனயும் உன்தனயும் ைியானிக்க தவண்டும், அல்லது சூரியன் அக்கினி
ைீபம் இவற்ேில் ஒன்தேப் பார்க்க தவண்டும், அல்லது பிராணாயாமம் பசய்ய தவண்டும்.

ஆசனமில்லாமலும் சயனித்தும், நைந்தும், நின்றும், கால் நீட்டியும், குக்குைாசன மிட்டும் வாகனமீ ைமர்ந்தும்,
கட்டிலிலிருந்தும் மனைில் சிந்ைதனயுற்றும், பைரு, அசுத்ைமான இைம், இருள் முைலிய இைங்களிலும்
மந்ைிரத்தை ஜபிக்கக்கூைாது. சக்ைியிருக்கும் வதரயில் இந்ை நியமங்கதளக் கவனிக்கவும். சக்ைியில்லா
விட்ைால் சக்ைிக்குத் ைக்கவாறும் ஜபிக்கலாம். விதசஷமாகச் பசால்ல தவண்டியைில்தல. ஒதர வாக்கியம்
பசால்லுகிதேன். சைாசார சம்பன்னனாய், சுத்ைமாக மந்ைிர ஜபம் பசய்பவனுக்கு எல்லா மங்களங்களும்
சித்ைிக்கும். ஆசாரதம முைலான ைர்மம் ஆசாரதம உத்ைிருஷ்ைமான ைனம். ஆசாரதம தமம்பாைான
வித்தை, ஆசாரதம உயர்வானகைி, ஆசாரமற்ேவன் பூவுலகில் நிந்ைிக்கப்படுவான். பரதலாகத்ைிலும்
சுகமதையமாட்ைான். ஆதகயால் மந்ைிரம் ஜபிப்பவன் ஆசாரத்துைன் இருக்க தவண்டும். எவனுக்கு தவை
சாஸ்ைிரங்களில் எவ்பவக் கருமங்கள் விைிக்கப்பட்டிருக்கின்ேனதவா அவற்தேக் கதைப் பிடிப்பதை

சைாசாரம். ஏனயதவ சமாசாரமாக மாட்ைாது. சத் புருஷர்களால் ஆசரிக்கப்படுவைால் சைாசாரம் எனப்படும்.
சைாசாரத்ைிற்கு மூல காரணம் ஆஸ்ைிக்கியம். ஆஸ்ைிகனாக இருந்து விைிவலியால் சைாசார
அனுஷ்ைானத்துக்கு இதையூறு சம்பவிக்குமானால் அவன் தூஷிக்கத்ைக்கவனல்லன். ஆதகயால்
ஆஸ்ைிகனாக இருக்க தவண்டும். புண்ணிய பாவங்களால் இவ்வுலகத்ைில் சுக துக்கங்களுண்ைாவது தபால,
பரதலாகத்ைிலும் சுக துக்கங்கதள அநுபவிக்க தவண்டும் என்ே நம்பிக்தகயுண்ைாயிருத்ைதல
ஆஸ்ைிக்கியம்.
பார்வைி! மிகவும் இரகசியமாகப் தபாற்ேத்ைக்க தவபோன்தேயுஞ் பசால்லுகிதேன். அது நாஸ்ைிகர்
முைலான பாவிகளுக்குச் பசால்லலாகாது. அது என்னபவனில் சைாசார மில்லாைவனாயினும்
பைிைனாயினும் சண்ைாளனாயினும் ஒருவதனக் காக்கத் ைக்கது. பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தைவிை

பிேிபைான்ேில்தல. நைந்து பகாண்டிருந்ைாலும், நின்று பகாண்டிருந்ைாலும் ைன் விருப்பத்ைின்படி
கஷ்ைத்ைனமான காரியங்கதளச் பசய்து பகாண்டிருந்ைாலும் அசுசியாயினும் சுசியாயினும் ஷைத்துவ
பரிதசாைனமில்லாமல் அநாசாரமுதையவனாயினும் இந்ை மந்ைிரம் குருவால் உபதைசிக்கப்படினும்
உபதைசிக்கப்பைாவிட்ைாலும் சிேிது ஜபித்ைாலும் பபரும் பயதனக் பகாடுக்கும். எல்லாத்
தைாஷங்கதளயுதையவனாயினும் என்னிைம் பக்ைி என்பது ஒன்றுமட்டும் இருக்குமானால் அவனுக்குச்
சந்தைகமில்லாமல் மந்ைிர சித்ைியுண்ைாகும். அத்ைதகய பக்ைனுக்கு, லக்கினம், ைிைி, வாரம், தயாகம்
நட்சத்ைிரம் முைலியதவ நன்பேன்றும் ைீ பைன்றும் அவசியம் இல்தல. அவன் நித்ைிதர பசய்யும் தபாதும்
விழித்துக் பகாண்டிருப்பவதன யாவான். ஒருவனுக்கும் அவன் ஒரு காலத்ைிலும் பதகவனாக மாட்ைான்.
மந்ைிரசித்ைியதைந்ை குருதவ அடுத்து உபதைசம் பபற்ேவன். சித்ைன் பரிசுத்ைமுள்ள குருதவயடுத்து
உபதைசம் பபற்ேவன் சித்ைன். உபதைசம் இல்லாமல் பசரிப்பவன் சாத்ைியன். என்னிைத்தும்
மந்ைிரத்ைினிைத்தும் குருவிைத்தும் சிரத்தைபக்ைியுதையவர்கள் இைர மந்ைிரங்கதள விடுத்து, பஞ்சாக்ஷர
மந்ைிரத்ைிதலதய நிர்விக்கினமாக மனதைச் பசலுத்ைி ஜபிக்கதவண்டும். மற்ே இந்ை மந்ைிரதம
சித்ைிக்குமாயின் எல்லா மந்ைிரங்களுஞ் சித்ைியதைந்ைனதவயாகும். அதநக தைவர்கள் சுவாைீனர்களாயினும்
நான் ஒருவதன சுவாைீ னமாகாைவன். நாதன ஸ்வாைீன மாதவனாயின் எல்லாத் தைவர்களும்
சுவாைீனமாவார்கள். பிே மந்ைிரங்களுக்குள்ள தைாஷங்கள் ஒன்று இந்ை மந்ைிர சித்ைிக்கு கிதையாது. இந்ை
மந்ைிர அனுஷ்ைானத்ைிற்கு ஜாைி நியமங்களும் இல்தல. ஆதகயால் சண்ைாளர் முைலிய யாவரும் இதை
ஜபிக்கலாம். ஆதகயாதலதய இந்ை மந்ைிரம் பிரபலமானது. அகண்ைபயதனக் பகாடுப்பதுமாகும் என்று
உமாதைவிக்கு சர்வதலாக நாயகனாகிய பரமசிவன் கூேினார் என்று உபமன்யு முனிவர்

கிருஷ்ணமூர்த்ைிக்குக் கூேினார். இந்ை மந்ைிரத்தை பக்ைியுைன் ஜபித்ைவனும் பசான்னவனும் தகட்ைவனும்
சகல பாவங்களும் ஒழிந்து உத்ைம பைவிதய அதைவார்கள்.
13. குருைீக்ஷõ விைி

கிருஷ்ணபகவான் உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி, மாைவதர பஞ்சாக்ஷர பிரபாவத்தை நன்ோகக் கூேி
விளக்கின ீர்கள். அந்ை மந்ைிர விைானத்தையும் அைன் ஸம்ஸ்காரத்தையும் கூேதவ ண்டும் என்ோர்.
உபமன்யு முனிவர் கிருஷ்ணதன தநாக்கிக் கூேலானார்: கிருஷ்ணா! பாசபந்ைங்கதளபயல்லாம் ஒழித்து,
உண்தம ஞானத்தைக் பகாடுக்கவல்லதும் சிவபபருமானாதலதய பசால்லப்பட்ைதுமான ஸம்ஸ்காரத்தைச்
பசால்லுகிதேன்: தகள். ஈஸ்வர பூதஜயில் மனிைனுக்கு அைிகாரம் உண்ைாவைால் இைற்கு ஸம்ஸ்காரம்
என்று பபயர். ஸம்ஸ்காரத்ைாதலதய ஷைத்துவ பரிதசாைனம் உண்ைாகிேது. விஞ்ஞானத்தை
பகாடுப்பைாலும் பாசபந்ைத்தை நசிக்கச் பசய்வைாலும் இந்ை ஸம்ஸ்காரதம ைீ øக்ஷ என்று பசால்லப்படும். ைீ
ஞானத்தைக் பகாடுப்பது, க்ஷõ பாசபந்ைத்தை நசிக்கச் பசய்வது ைீ øக்ஷதயச் சாம்பவி, சாக்ைி மாந்ைிரி என்று
மூவதகயாக, சிவாகமங்களில் சர்தவசனால் பசால்லப்பட்டுள்ளது. ஆசாரியனுதைய பார்தவயாலாவது
ஸ்பரிசத்ைாலாவது சபலத்ைாலாவது ஒருவனுதைய பாசபந்ைங்கள் ஒழிந்து, அந்ைக்கணதம ஞாதனாற்பத்ைி
உண்ைாவதை சாம்பவைீ
ீ øக்ஷ என்றும், விஞ்ஞான ைீ øக்ஷ என்றும் பபயர் பபறும் அது ைீவிரம், ைீவிரைரம்
என்று இருவதகயுண்டு. பிதழத்ைிருக்கும் ஜீவனுக்குப் பாவத்தை நீக்குவது ைீவிரம். ஆசாரியன் ைன்
தயாகமார்க்கத்ைால் சீ ைனுைலில் பிரதவசித்து, ைனது ஞான தநாக்கத்ைால் அவனுதைய தமாகத்தை
ஒழிப்பது சுகைீ øக்ஷ என்றும் ஞானவைி ைீ øக்ஷ என்றும் பபயர் பபறும் யாகசாதலயும் குண்ைமும்

மண்ைலமும் பசய்து ஆசிரியன் கிரியாபூர்வமாகச் பசய்யும் ைீ øக்ஷ மாந்ைிர ைீ øக்ஷ என்றும் கிரியாவைி
ைீ øக்ஷ என்றும் பபயர் பபறும். மந்ை மைியீனருக்கும் ஞானஹீனர்களுக்கும் இந்ைக் கிரியாைீ øக்ஷதய
பசய்யத்ைகும். சிவைர்மானுசாரணத்ைிற் சாமர்த்ைியப் பிராப்ைிதய உணர்ந்தை சீ ைனாகக் பகாண்டு உபதைசம்
பசய்யக் கூடும். சக்ைியில்லாை விைத்ைில் மந்ைிர சித்ைியும் வித்தையும் தசவாசாரமும் முக்ைியும்
தககூைமாட்ைாது. குருவானவன் ஞானத்ைாலும் கிரிதயகளாலும் சீ ைதனச் தசாைித்தை பகாள்ளதவண்டும்.
ஆராய்ந்ைேியாமல், ஒருவதனச் சீ ைனாகக் பகாண்டு உபதைசித்ை குரு பிரஷ்ைனாவான். ஆதகயால்
சீைதனப் பரீட்சித்தை ஆக தவண்டும். சக்ைிபாைத்ைிற்கு அதையாளமாவது, சிவைர்மங்கதள
உபதைசிக்கும்தபாது உணர்ந்து ஆனந்ைிருப்பைாகும். ஆனந்ைம் ஞானம் இவ்விரண்டுக்கும் அதையாளங்கள்.
மனம் உலக விவகாரங்கதள விலக்குவதும் உைல் நடுக்கம் மயிர்கூச்பசேிைல், ஸ்வரதபைம் தநத்ைிரதபைம்
முைலியனவுமாகும். இத்ைதகய லக்ஷணங்களுைன் கூடிய குருவும் சீைனும் வாய்க்க தவண்டும்.

அத்ைதகய குருவின் சம்பந்ைத்தையும் சிவாராைதனயின் முைலில் சீ ைன் பார்த்துக் பகாள்ள தவண்டும்.
குருவும் சீ ைனும் இவ்விைமான சமானத்துவமுதையவர்களாக இருக்தகயில் குரு சீ ைதபைம் எைற்கு? என்று
தகட்கலாமா?
சீைன் ைண்டிக்கத் ைக்கவனும் குரு கவுரவமுதையவனுமாவார்கள். குருதவ சிவன் சிவதன குரு குருவும்
சிவனும் வித்ைியா ஸ்வரூபத்ைாதலதய விளங்குவார்கள். வித்தை சிவதனப் தபாலதவ கவுரவமுதையது.
குரு வித்தைதயப் தபாலதவ கவுரவமுதையவன் சிவன், குரு, வித்தை, இந்ை மூவருக்கும் பூதஜ
பசய்வைால் சமானமான பயதன உண்ைாகும். சர்வ தைவைாஸ்வரூபன் சிவபபருமான்

சர்வமந்ைிரங்கதளயும் உணர்ந்ைவனாக இருக்கதவண்டியவன் குரு. ஆதகயால் குருதவப்
பூஜிக்கதவண்டும். கீ ர்த்ைிதய விரும்புதவார் குருவின் கட்ைதளதய மனத்ைாலும் குதே கூேக்கூைாது.
குருவின் ஆக்தஞதயப் பரிபாலனஞ் பசய்பவன் ஞானசம்பத்தை அதைகிோன். எதைச் பசய்ைாலும்
ஒவ்பவாரு கர்மங்களுக்கும் குருவின் ஆக்தஞயாதலதய சகலமும் பசய்வைாக இருக்க தவண்டும். குருதவ
தைவன் குருவின் வதை
ீ
தைவாலயம்; ஆதகயால் குருவின் வட்டிலாவது
ீ
குருவின் எைிரிலாவது இஷ்ைப்படி
ஆசனம் முைலியவற்ேில் இருக்கக்கூைாது. பாவிகளின் கூட்டுேவால் பைிைன் ஆவதுதபால, ஆசாரியன்
கூட்டுேவால் ைர்மவானாகிோன். பபான்தனப் புைமிடுவைால் அைன் மாசு கழிவதுதபால ஆசாரியனுதைய
சாந்நித்ைியத்ைால் சகல பாவமும் ஒழியும். மனம் வாக்கு காயங்களால் குருவிைம் ஒருதபாதும்
தகாபங்பகாள்ளக்கூைாது. அவ்வாறு தகாபங் பகாள்பவனின் பசல்வம், ஆயுள், ஞானம், புண்ணியம்

யாகபயன், தயாகபயன் ஆகியன அழியும். குருவுக்கு விதராைமான வார்த்தைகதளச் பசான்னவன் ரவுரவ
நரகத்தை அதைவான். கீ ர்த்ைிதய விரும்புதவான் குருவிஷயத்ைில் ஆசார மற்ேவனாக நைக்கக்கூைாது.
எப்தபாதும் குரு காரியத்தைதய பசய்துவரதவண்டும். இவ்வாறு குருவுக்குப் ப்ரீைி பசய்து வருபவதன
உத்ைம சீைன் சிவைர்மங்கதள உபதைசிப்பைற்கு அவதன ைக்கவன்.

கிருஷ்ணா! குணவானாகவும் பண்டிைனாகவும் பரமானந்ைம் அனுபவிப்பவனாகவும் ைத்துவம்
உணர்ந்தைானாகவும் சிவபக்ைியுதையவனாகவும் உள்ளவதன குரு. அவதன முக்ைிதயக் பகாடுப்பவன்.
பிேர் சமர்த்ைரல்ல, சிேந்ை பிரமஞானத்ைிற்கு காரணமான ைத்துவத்தை உணர்ந்ைவதன ஆனந்ைத்தை
ைரிசிக்கச் பசய்வான். இந்ை வதகயான குரு சீைதர ஒருவதரபயாருவர் முக்ைிக்கு ஏற்ேவர். ைத்துவ
உணர்வற்று பபயர் மட்டுதம வகுக்கும் குருவானவன் பசால்லளவில் முக்ைிதயக் பகாடுப்பாதனயல்லாமல்
உண்தமயில் முக்ைிதயக் பகாடுப்பவனல்லன். அந்ைக் குருவும் முக்ைிதய அதையமாட்ைான்.

குருஸ்வரூபனான சாக்ஷõத் சர்தவஸ்வரனுக்கு யாவற்தேயும் அர்ப்பணஞ் பசய்ைவன். அப்தபாது ைான்
தசவனாவான். அவனுக்கு தமதல பிேவியில்தல ஈஸ்வரன், உலகத்ைில் ஆசாரிய ரூபமாக ஆன்மாக்களின்
பாசத்தை ஒழித்து முக்ைிதயக் பகாடுக்கிோன் என்று தவை சிவாகமங்கள் கூறும். குரு ைன் சீைர்களில்
பிராமணதன ஓராண்டும், க்ஷத்ைிரியதன இரண்ைாண்டுகளும், தவசியதன மூன்ோண்டுகளும் பரிதசாைித்து
அவர்களில் உயர்ந்ைவதன இழி பைாழிலிலும், இழிந்ைவதன உயர் பைாழிலிலும் விடுத்துப் பரிக்ஷித்து
பைரியதவண்டும். அஹிம்தச, ைதய, தமாக்ஷவிருப்பம், கர்வமின்தம, குதராைமின்தம, உண்தம, சாந்ைம்,
விநயம், ைிைசித்ைம், சவுசம், சிவபக்ைி முைலியதவ உள்ளவர்கதள இவ்வாறு பைளிந்து, அவதனப் பலவாறு
துன்புறுத்ைியும் ைன்தனப் பிரியாைவனுக்தக சிவைீ øக்ஷ பசய்யத்ைகும்.
ைத்துவ உணர்வுதையவதனதய குருவாகக் பகாள்ளத்ைகும். லக்ஷணங்கள் எல்லாம் அதமந்ைிருந்ைாலும்
தவைசாஸ்ைிர உபாயவிைிகதள உணர்ந்ைிருந்ைாலும் சிவைத்துவமேியாைவனால் பயனில்தல அபதராக்ஷ
ஞானம் வதரயில் புத்ைியுதையவதனக் காண்பைாதலதய சிேந்ை ஆனந்ைம் உண்ைாகும். அத்ைதகய
குருதவதய சீ ைன் ஆஸ்ரயிக்க தவண்டும். பலகாலம் பணிவிதை பசய்து பரீட்சித்ை பிேதக சீ ைனும்
ஸ்ைிரமான பக்ைியுைன் குருவாகக் பகாள்ளதவண்டும். இதைவிைாமல் ஓராண்டுப் பணிவிதை பசய்து
குருவினால் ஞானானந்ைம் அதையாைவன் அந்ைக் குருதவவிட்டு தவறு குருதவயதையலாம்.
பபண்களுக்குச் சிவஸம்ஸ்காரத்ைில் சுதயச்தசயான அைிகாரமில்தல. சிவபக்ைி உண்ைாயிருந்ைாலும்
கணவனின் கட்ைதளதயப் பபற்தே சிவபக்ைி பசய்யலாம். கணவதன இழந்ை விைதவ, ைன்

புத்ைிரர்கதளயும் முைிதயாதரயும் அனுமைி தகட்தை சிவசம்ஸ்காரம் பசய்து பகாள்ளலாம். சூத்ைிரர், பைிைர்
முைலியவர்களுக்கு ஷைத்துவ சுத்ைியதைந்ைால், குருவின் பாைைீர்த்ைத்தைக் பகாடுத்தை அவர்களுதைய
பாவத்தை விலக்க தவண்டும். அனுதலாமர்கள் சிவபக்ைியதைந்ைிருந்ைால், ைாயின் குலத்ைிற்தகற்ேபடி
அத்துவசுத்ைி பசய்யலாம். ைந்தையின் கட்ைதளப்படி சிவஸம்ஸ்காரஞ் பசய்துபகாண்டு கன்னிதகதயச்
சிவபக்ைனுக்தக ைிருமணஞ் பசய்து பகாடுக்க தவண்டும். ஒருதவதள பிேருக்கு பகாடுக்க தநரிட்ைாலும்
அவனுக்குச் சிவ சம்ஸ்காரம் பசய்ய தவண்டும். அவன் அதைக் கதைப்பிடியாைிருப்பின், அந்ைக் கன்னி
அவதன விட்டு விலகி, சிவைர்மங்கதளயும், அவனுக்தகற்ப பிேைர்மங்கதளயும் பசய்ய தவண்டும். முன்பு
அனுசூதய என்பவள் சிவபக்ைி பசய்து பபரு வரங்கதளயும் அத்ைிரி முனிவதரயும் அதைந்ைாள்.
நளாயினியும் சிவபூதஜ பசய்து பாண்ைவர்கதளக் கணவர்களாகப் பபற்ோள். சிவ பக்ைிதய உதையவள்
சுைந்ைிரமாகச் பசய்ை கர்மங்களால் தைாஷமதையமாட்ைாள். சிவ சம்பந்ைமான ஸம்ஸ்காரம் குருவின்
சுவாைீனமாக இருப்பினும் அைிகார தபைத்ைால் பவவ்தவோக இருக்கும். குருவின் பார்தவ, ஸ்பரிசம்,
உதரயாைல் முைலியவற்ோல் சீ ைனுக்கு ஞானம் உண்ைாகும் வதகயும் ஒன்று. அது, மனத்ைில்
தயாகத்ைால் பசய்யப்படும் ஸம்ஸ்காரம், மிகவும் இரகசியமானது. குண்ைமண்ைபப் பூர்வமாகச்
பசய்யப்படுவது. கிரியா பூர்வமான சம்ஸ்காரம், அதையும் பசால்கிதேன்.
14. சமயைீக்ஷõ விைி
கிருஷ்ணா! சிவைீக்ஷ õவிைிதயச் பசால்லுகிதேன். குரு பஞ்சாங்க சுத்ைமான நாளில் கைற்கதர,

ஆற்ேங்கதர, பசுமந்தை இருக்குமிைம், பருவைத்து அண்தம தைவாலயம், வடு
ீ முைலிய இைத்ைில், சமய
சமஸ்காரத்தை முற்பைச் பசய்ய தவண்டும். அது, எவ்வாறு என்ோல் கூறுகிதேன், நிலத்தை கந்ை
வர்ணரசாைிகளால் பரீசித்து சிற்ப சாஸ்ைிர விைி முதேப்படி மண்ைபம் அதமக்க தவண்டும். அந்ை
மண்ைபத்ைின் மத்ைியில் ஒரு தவைிதக ஏற்படுத்ைி அந்ை தவைிதகயில் குண்ைங்கள் எட்ைாவது நான்காவது
பசய்யதவண்டும். ஈசான ைிதசயிலாவது தமற்குத் ைிக்கிலாவது தவறு பிரைான குண்ைத்தை நியமித்துக்
பகாண்டு, மண்ைபத்தையும் குண்ைங்கதளயும் விைானம், த்வஜம் புஷ்ப மாளிதக ரங்கவல்லி (தகாலம்)

முைலியவற்ோல் பலவதகயான அலங்காரஞ் பசய்து தவைிதக நடுவில் ஈஸ்வர ஆராைதனக்கு ைக்க
இரத்ைினங்கள், பபான் முைலியவற்ோல் அலங்கரிக்கப்பட்ை மண்ைலம் ஒன்று பசய்யதவண்டும்.
எளியவனாக இருந்ைால் பசம்மண், அரிசிமா, முைலிய பபாடிகளாலாவது மலர்மாதல
முைலியவற்ோலாவது அலங்கரித்துக் பகாள்ளதவண்டும். அந்ை மண்ைலம் ஒரு கஜம் அல்லது இரண்டு
கஜம் பரப்புதையைாய் பசம்தமயாகவாவது இருக்கதவண்டும். ஒரு கஜ பரப்புதையைாய் பசய்ைால் உயர்வு

ஒரு பகஜமாக இருந்ைால் அந்ைக் கமலத்ைில் இதையிலுள்ள கர்ணிதக எட்டு அங்குலமும் சுற்ேியிருக்கும்
தகசரங்கள் நான்கு அங்குலமுமாக எட்டுத் ைளங்களுைன் இருக்கதவண்டும்.
இரண்டு கஜ விஸ்ைீரணமான மண்ைலம் நியமித்ைால், கர்ணிதக பைினாேங்குலமும் தகசரங்கள் எவ்பவட்டு
அங்குலமுமாக இருக்கதவண்டும். இவற்தேப் பலவதகயாக அலங்கரித்து மண்ைலங்கள் பத்மாகாரமாக
தவைிதககளின் மத்ைியிலும் ஈஸான ைிக்கிலும் பசய்யதவண்டும் பின்னும் தவைிதகயிதல ஒரு மண்ைலம்
ஒரு கஜம் அல்லது அதர கஜ விஸ்ைீரணமாகச் பசய்யதவண்டும். பநல், அரிசி, பவண்கடுகு, எள், மலர்கள்
ைர்ப்தப இவற்ோல் அலங்கரிக்கப்பட்ை அந்ைமண்ைலத்ைில் சிவகும்பத்தை அதமக்கதவண்டும். அந்ைச்
சிவகும்பம், பபான், பவள்ளி, ைாமிரம், மண் முைலியவற்ோல் சக்ைிக்கு ஏற்ே வதகயில் பசய்து அந்ைக்

கும்பத்தைக் கந்ை புஷ்ப, அக்ஷதை அறுகு, ைர்ப்தப முைலியவற்ோல் அலங்கரித்து தமதல நூல் சுற்ேி,
இதைதய கிழிக்காை இரண்டு வஸ்ைிரங்கள் சுற்ேி, அைற்குள் பூரணமாக ஜலம்பபய்து, ைர்ப்தபயால்
பசய்யப்பட்ை கூர்ச்சத்தை அைன் முடிதமதல பைரியும்படி அதமத்து, பரிமள ைிரவியங்கள் தபாட்டு,
ரத்ைினங்கள், முத்துக்கள், பபான். பவள்ளி முைலியவற்தேயும் உள்ளிட்டு அைன் தமதல மூடி மத்ைிய
பாகத்ைில் தவக்கதவண்டும். பானபாத்ைிரம், சங்கம், சக்கரம் இவற்றுக்கு நூல் சுற்ோமல் மண்ைல
கமலத்ைின் வைக்கிலுள்ள ைளத்ைில் தவக்கதவண்டும். (இது உமாதைவி கும்பம்) தவபோரு கும்பத்தை
அலங்கரித்து தமற்ேிதச இைழில் அஸ்ைிரதைவனுக்காக தவக்கதவண்டும். கமலத்ைின் ஈசான ைளத்ைின்
கிழக்தக மந்ைிர கும்பம் தவத்து, ஈஸ்வரனுக்கும் பூதச பசய்ய ஆரம்பிக்க தவண்டும். தமற்பசான்ன
வதகயில் மண்ைபஞ் பசய்யச் சக்ைியற்ேவர்கள் தவைிதக மண்ைலம், அக்கினி குண்ைம் ஆகிய இவற்தே
மட்டும் பகாள்ளலாம்.
பின்னர் குரு மகிழ்ச்சியுைனும் சர்வமங்களங்களுைன் கூடி நித்ைியானுஷ்ைானங்கதள முடித்துக்பகாண்டு,
சிவபூதஜ முடித்து, மண்ைல மத்ைியிலிருக்கும் சிவ கும்பத்ைில் சிவபபருமாதன ஆவாஹனஞ் பசய்து
கிழக்கு முகமாகத் ைிரும்பி, தமதனாக்குஞ் சிவபபருமாதனப் பூஜிக்கதவண்டும். யக்ஞரக்ஷகனாகிய
ஈஸ்வரதன இவ்வாறு பூஜித்துத் ைியானம் பசய்து, அைற்குப் பிேகு தமற்குத் ைிதசத் ைளத்ைிலுள்ள அஸ்ைிர
கும்பத்ைில் அஸ்ைிர தைவதன ஆவாஹனஞ் பசய்து பூஜித்து, மந்ைிர யாகத்தைச் பசய்ய தவண்டும். முன்பு,
கூேிய சிவகுண்ைத்ைில் சிவாக்கினிதய வளர்த்துத் தைகி தகாத்ைமன், பநய் முைலியவற்தேச் பசய்து ஓமம்
பசய்யதவண்டும். பிே குண்ைங்களில் அவனுதைய சீ ைர்களும் பிேதவைியர்களும் முதேப்படி ஆசிரியன்
பசய்யும் ஓமத்ைின் அதரப்பங்தகனும் நாற்பங்தகனும் ஓமஞ் பசய்ய தவண்டும். அப்பபாழுது சில
தவைியர்கள்தமாைவும், சிலர் சிவஸ்தைாத்ைிரங்கதளச் பசால்லவும் சிலர் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர ஜபம்
ஜபிக்கவும், ஆைல் பாைல் வாத்ைியம் விளங்கவும் மீ ண்டும் சிவபபருமாதனப் பூஜித்து, சதபக்கு
வந்ைிருக்கும் அந்ைணர், பபரிதயார், முைலியவர்கதள உருத்ைிர ஸ்வரூபமாகப் பாவித்துப் பூஜிக்கதவண்டும்.
பிேகு ஆசிரியன் ைன் மாணாக்கதனக் கதைத்தைேச் பசய்யதவண்டும் என்ே கருத்துைன் சுவாமீ கருதணக்
கைலான தைவரீர் என் தைகத்ைில் புகுந்து, என் ஜீவதன ைதயயுைன் பாவ விதமாசனம் பசய்து
காக்கதவண்டும் என்று பிரார்த்ைிக்கதவண்டும். அவ்வாதே பசய்கிதேன் என்று சிவகைாக்ஷத்தைப் பபற்று,
முன்னாள் உணதவ விலக்கியும் நாள்தைாறும் அவிதசப் புசித்தும் புலனைக்கம் பசய்தும் நீராடியும்
அன்ோைக் கைதமகதள விடியற் காலத்ைில் முடித்தும், பிரணவத்தை ஜபித்துக் பகாண்டு சிவத்
ைியானத்தைாடு ஜீவன் இருக்கதவண்டும். அந்ை ஜீவகதல மண்ைலத்ைின் தமற்குத் துவாரத்ைிலாவது பைன்
வாசலிலாவது ைர்ப்பாசனத்ைில் வைக்கு தநாக்கி உட்காரச் பசய்து குரு கிழக்கு ைிதச தநாக்கி

நின்றுபகாண்டு, தககூப்பி கும்பிட்ைபடி இருக்கும் சீைன் தமல் நீ தரப் புதராக்ஷித்து அவன் சிரசில்
அஸ்ைிரமுத்ைிதரதயக் காட்சி புஷ்பத்ைாலடித்து தூய்தமயான பட்ைாதையால் அவனுதைய
இருவிழிகதளயும் மதேத்துக் கட்டி, தமல் வாயிலால் அவதன உள்தள அதழத்துச் பசன்று அந்ை
மண்ைலத்தை மும்முதே வலம்வரச் பசய்யதவண்டும். ஸ்வர்ண புஷ்பாஞ்சலிதய சிவ கும்பத்ைின்
அடியில் சமர்ப்பிக்கச் பசய்து கிழக்கு அல்லது வைக்கு முகமாக நமஸ்காரம் பசய்விக்க தவண்டும். ைான்

மூலமந்ைிரத்ைால் அவன் சிரசில் ஜலம், புதராக்ஷித்து, முன்பு பசான்னதுதபால அஸ்ைிர மந்ைிரம் உச்சரித்து,
மலரால் அடித்து அவனுதைய கண்ணிற் கட்டிய ஆதைதய அவிழ்த்துவிை தவண்டும்.
அைன் பிேகு சீ ைன் அந்ை மண்ைலத்ைின் இதைதயயுள்ள சிவபபருமாதன நமஸ்கரிக்க தவண்டும்.
ஆசிரியன் அப்பபாழுது மண்ைலத்ைின் பைன்பக்கம் சீைதனத் ைன் வலப்பாகத்ைில் ைர்ப்பாசனத்ைில் இருக்கச்
பசய்து சிவபூதஜ பசய்து மங்களகரமான சிவதைதஜாரூபமான சிவஹஸ்ைத்தை அவன் சிரசில் தவத்து
சிவ மந்ைிரத்தை உச்சரித்துக் பகாண்டு, அவனுதைய பாவங்கள் யாவும் அகலும்படி அவன் உைதலத்
ைைவதவண்டும். அைன் பிேகு சீைன் சிவரூபியான குருவிற்கும் சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்காரம் பசய்ய
தவண்டும். சிவாக்கினியிதல, அவி முைலியவற்தேச் பசாரிந்து, சிவபபருமாதனப் பூஜித்து மூன்று ஓமங்கள்
பசய்து, முன்தபாலதவ சீ ைதன இைப்புேம் அமர்த்ைி, ைர்ப்தப முதனயால் ைன்னுைதலத் பைாடுவித்து நாடி
சந்ைானம் பசய்யதவண்டும். சிவசாஸ்ைிரத்ைில் கூேிய முதேப்படி ைன்னுதைய ஆன்மாதவ சீ ைனுதைய
தைகத்ைில் புகுத்ைிச் சிவ மந்ைிரங்களால் ைர்ப்பணஞ் பசய்து மூல மந்ைிரத்ைினால் பத்து ஓமங்கள் பசய்து,
அங்கதைவதைகளுக்கும் பிரீைியுண்ைாக அவரவர்களுக்குரிய மந்ைிரங்களால் ஓமஞ்பசய்து
பிராயச்சித்ைங்களுஞ் பசய்து, மூலமந்ைிரத்ைால் பத்து ஓமங்கள் பசய்து சிவபபருமாதன பூஜித்து, வணங்கி,
பூர்ணாஹுைி பசய்து முடிக்க தவண்டும். சீ ைன் தவசியனாயின் அவதன க்ஷத்ைிரியனாகவும் பின்னர்
பிராமணனாகவும் பின்னர் உருத்ைிரனாகவும் பசய்யதவண்டும். சீ ைன் க்ஷத்ைிரியனாயின் அவதனப்
பிராமணனாக்கிப் பிேகு உருத்ைிரனாக்க தவண்டும். பிரமணனாயின் அவதன உருத்ைிரனாக்க தவண்டும்.
சிவ கும்பத்ைிலுள்ள ஜலத்ைினால் அவன் சிரமீ து புதராக்ஷணஞ்பசய்து, மலராலடித்து, முன்பு சீ ைனின்
உைலில் புகுத்ைிய ஆன்மாதவத் துன்பு பசய்யும் அவனுதைய பாவங்கதள அகற்ேி, அவனுதைய
ஆன்மாதவயும் ைன்னுதைய ஆன்மாதவயும் வாங்கித் ைன் உைலில் புகுத்ைி, அவனது ஆன்மாதவ
புனிைமாக்கி பிேகு அவனுதைய ஆன்மாதவ அவனது உைலில் புகுத்ை தவண்டும். அந்ைச் சீ ைதன கரத்ைிற்
பிடித்துக் பகாண்டு, உருத்ைிரனாகப் பாவித்து புைிைாக உபவ ீ ைந்ைரித்து மூன்று ஓமங்கள் பசய்து
பூர்ணாஹுைி பசய்து ைன் இைது புேத்ைில் அவதன ைர்ப்பாசனத்ைில் வைக்கு முகமாக தககட்டிக் பகாண்டு,
சுவஸ்ைிகாசனமாக இருக்கச் பசய்து மங்கள வாத்ைியங்கள் ஒலிக்கவும் மந்ைிரங்கள் முழங்கவும் பிரைான
கும்பமாகிய சிவகும்பம் முைலாகவுள்ள கும்பங்களில் நிதேந்துள்ள நீரால், அவதன அபிதஷகிக்க
தவண்டும்.
அைன் பிேகுச் சீைன், உைதலத் துதைத்துக் பகாண்டு, தவறு ஆதையாபரணங்கதள அணிந்து பகாண்டு,
ைிருபவண்ண ீேணிந்து ஆசமனஞ் பசய்து அலங்கரித்துக் பகாண்டு தககதளக் கட்டிக் பகாண்டு,
மண்ைபத்ைில் பிரதவசித்து, ஆசிரியனின் இைப்புேத்ைிலிருந்து, சிவபூதஜ பசய்து, கரநியாசஞ் பசய்து
பகாள்ளதவண்டும். பிேகு ஆசிரியன் சிவத் ைியானத்துைன் ைிருநீற் தே எடுத்து, நீ சிவன் ஆயிதன? என்று
அவன் உைலில் பூசி, தசாஷணைஹன பலாவனங்கதளச் பசய்து மாதுருகாநியாச மார்க்கமாகச்
சகள ீகரணஞ் பசய்து அவனுதைய சிரசின் தபரில் சிவபபருமாதன ஆவாஹனஞ்பசய்து, சிவனாகதவ

ைியானித்துப் பூஜித்துக் தகதயற்று எைிர் நின்று, எம்பபருமாதன! தைவரீர் எந்ைக் காலத்ைிலும் இவனிைம்
இதைவிைாமல் எழுந்ைருளியிருக்க தவண்டும் என்று பலமுதே பிரார்த்ைித்து, சிவதைஜதசாடு பிரபாசித்துக்
பகாண்டிருக்கும் சீைனுதைய வலது பசவியில் சிவ மந்ைிரத்தை உபதைசிக்க தவண்டும். சீைனும்
அப்பபாழுது தககட்டி வாய் பபாத்ைி, அதைப் பபற்றுக் பகாண்டு அதை உணர்ந்து பகாண்டு, ஆசிரியதனச்
சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து நிற்கதவண்டும். அப்தபாது ஆசிரியன் சக்ைி மந்ைிரத்தை அவனுக்கு உபதைசித்து
அந்ை மந்ைிரத்ைின் பபாருதளயும், சிவஸ்வரூபத்தையும் உணர்த்ைி தயாகத்தையும் ஆசனத்தையும்
தபாைிக்க தவண்டும். பின்னர் குருவின் கட்ைதளயால் சீைன் சிவாக்கினி குரு இவ்விருவர் சன்னைியில்
பக்ைியாற் குரு ைனக்குக் கூேியதைபயல்லாம் பசய்து ைீ க்ஷ õவாக்கியத்தைச் பசால்ல தவண்டும். அது யாது
எனில் என் பிராணன் ஒழியினும் சிரம் இழப்பினும் சிவபூதஜ பசய்யாமல் நான் புசிக்க மாட்தைன்

என்பைாகும். இவ்வாறு கூேி அன்று முைல் ைன் புத்ைி ைனக்குச் சுவாைீன மாகவுள்ள வதர, சிவபக்ைி
பூரணாகச் சிவபூதஜதய முதேப்படி பசய்யதவண்டும். இவ்வதகய குரு கைாக்ஷத்ைால் சமயைீ øக்ஷ
பசய்யப் பபற்ே பிேகு சீைனுக்கு சிவமந்ைிரத்ைால் அபிமந்ைிரத்தை உருத்ைிராக்ஷமும் விபூைியும்
சிவவிக்கிரமும் சிவலிங்கமும் பூதஜ தஹாமம், ஜபம், ைியானம் இவற்றுக்குச் சாைனமான மந்ைிரங்களுங்
பகாடுக்க தவண்டும். சீைன், அந்ைச் சிவாசாரியனிைமிருந்து அவற்தே பபற்று, சிரமிதச தவத்துக் பகாண்டு
சிவாலயத்ைிலாவது, ைிருமைத்ைிலாவது ைன் வ ீட்டிலாவது அவற்தேச் சாற்ேிக் பகாண்டு சிவபூதஜ பசய்து

வரதவண்டும். பக்ைி சிரத்தை புத்ைி முைலியவற்ேிற்கு ஏற்ப, ஆசிரியனாற் பசால்லப்பட்ை சிவாசாரங்கதள
மாணாக்கன் ைவோமல், அது தபாலதவ நைந்து பகாள்ள தவண்டும். சிவாகமத்தைக் கிரகித்ைல் அவற்தே
வாசித்ைல் தகட்ைல் பசய்யக் கூைாைனவாகும். யாவும் ஆசிரியனின் சிவ சமயைீ øக்ஷதயச் சங்கிரகமாகச்
பசான்தனன் என்று உபமன்யு முனிவர் கூேியருளினார்.
15. விதசஷ ைீக்ஷõ விைி
உபமன்யு முனிவர் தமலும் பைாைர்ந்து கூேலானார். சீைனுதைய ைகுைிதய குரு நன்ோகச் தசாைித்து, பந்ை
நீக்கத்ைிற்காகச் சைத்துவ சுத்ைிதயச் பசய்வாராக, அத்துவாக்கள் கதல, ைத்துவம், புவனம் வர்ணம், பைம்,
யந்ைிரம் என அறு வதகப்படும். அவற்ேில் நிவ்ருத்ைி, பிரைிஷ்தை, வித்தய சாந்ைி சாந்ைியாைீ தை என்ே
ஐந்தும் கலாத்துவாக்களாகும். அந்ைக் கலாத்துவாவினாதலதய ஐதயந்து வதகயாக ஐந்து அத்துவாக்களும்
உண்ைாவன. அதவபயப்படி என்ோல், சிவைத்துவம் முைல் பிருத்வி ஈோகவுள்ள ைத்துவங்கள், சுத்ைம்,
அசுத்ைம், சுத்ைாசுத்ைமாய் அதவ யாவும் ைத்துவாத்துக்களாகும். ஆைார முைல் உன் மனயிறுைியாகவுள்ள
அறுபது புவனங்களும் புவன அத்துவாக்களாகும். ஐம்பது உருத்ைிரர்களின் வடிவாக விளங்கும் ஐம்பது

எழுத்துக்களும் வர்ணாத்துவாக்களாகும். அதநக தபைங்களுைன் எண்பத்தைாரு வதகப்பட்ை பை முகங்கள்
பைாத்துவாக்களாகும். மந்ைிரங்களும் உப மந்ைிரங்களுமாகியவற்றுக்கு அங்கமாகி விளங்கும்
மந்ைிராத்துவாவானது ஐந்து பலங்களாக விளங்கும். அதுதவ பஞ்சாக்ஷர மஹாமந்ைிரம் மந்ைிராத்துவாவில்
மந்ைிர நாயகமாகவுள்ள பஞ்சாக்ஷரத்தைச் சுத்ைதகாடி மஹா மந்ைிரங்களில் ஒன்ோகக் கருைக்கூைாது.
ஏபனன்ோல் இந்ை பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைாதலதய அதவ யாவும் நிதேக்கப்படுவைால், அவற்தோடு ஒப்பு
தநாக்குந் ைன்தமயுதையைல்ல - தைவர்கள் அதனவருக்கும் ஈசதன இதேவனாவான். அதுதபால,
பஞ்சாக்ஷர மூலமந்ைிரதம மந்ைிரங்கள் அதனத்ைிற்கும் ைதலதமயாக இருக்கும். கலாத்துவாவானது பிே
ஐந்து அத்துவாக்கதளயும் நிதேயச் பசய்யும் இந்ை ஷைத்துவாக்களின் வியாப்பிய வியாபவ
லக்ஷணங்கதள உணராைவன் பயனற்ேவன். ஆதகயால் இவற்தே நன்கு ஆராய்ந்து அத்துவசுத்ைிதயச்
பசய்ய தவண்டும்.
அத்துவ தசாைதனக்காக தமதல பசான்ன சமயைீக்ஷ õ வதகயிதலதய, குண்ைமண்ைலாைிகள் பசய்ய
தவண்டும். அது எவ்வாறு என்ோல் பிரைான மண்ைலத்ைின் கீ த ழ இரண்டு ஹஸ்ை பரிமாணமாக
மண்ைலஞ் பசய்து ஆசாரியன் குனிந்து, நித்ைியானுஷ்ைானங்கதள முடித்து சீ ைனுைன் கூடி முைலாவைான
மண்ைலத்ைிற் புகுந்து சமய ைீ øக்ஷயில் பசால்லியபடி சிவ பூதஜதயச் பசய்ய தவண்டும். 32 படி பகாண்ை
ஆைகத்ைிற்கைிகமான அரிசியால் பால் சாைம் சதமத்து, அைில் பாைிதயச் சிவபபருமானுக்கு நிதவைித்து
மறுபாைிதய ஓமத்ைிற்காக நிறுத்ைி முற்பட்டுச் பசய்துள்ள மண்ைலத்ைில், நானாவிைமான
அலங்காரங்கதளச் பசய்து ஐந்து கலசங்கதள பஞ்சாக்ஷர மூல மந்ைிரத்ைில் விந்து நாைங்களுைன் கூடிய
ஐந்து எழுத்துக்களாகி ந ம சி வா ய என்பவற்ோல் பஞ்சப் பிரமங்கதள ஆவாஹனம் பசய்ய தவண்டும்.
ஈசானகும்பம் நடுவிலும் ைற்புருஷகும்பம் கிழக்கிலும் அதகாரகும்பம் பைற்கிலும் வாமதைவகும்பம்

வைக்கிலும் சத்ைிதயாஜாை கும்பம் தமற்கிலும் இருக்கதவண்டும். அந்ைக் கலசங்கதள ைக்ஷணஞ் பசய்து
முத்ைிதரகதளக் காட்டி, கும்பங்கதள அபிமந்ைிரித்து, சிவாக்கினியில் ஓமம் பசய்ய ஆரம்பித்து, முன்பு
நிறுத்ைிய பாலன்னத்ைில் பாைிதய அைில் பபய்து, மிகுைி அன்னத்தை மாணாக்கன் புசிக்க நிறுத்ைி தவத்து
ைர்ப்பணம் பசய்து பூர்ணாகுைிதய முடித்து ஓம் ஹும் நமச்சிவாய பட் ஓம் ஹும் நமச்சிவாய ஸ்வாஹா
என்னும் மந்ைிரங்களால் மூன்று ஆகுைிகள் பசய்து, பிராமண கன்னிதக நூற்ே முப்புரி நூதல சீ ைனுதைய
குடுமியில் முடிந்து, கால் வதரயில் பைாங்கவிை தவண்டும். சாந்ைி முத்ைிதரதயக் காட்டி
மூலமந்ைிரத்ைால் மூன்று ஓமங்கள் பசய்து சாந்ைி முத்ைிதரயின் சாந்நித்ைியத்தைச் சீைனுக்குக் கற்பித்து
மலர்மாதலயாலவதன இையத்ைில் தஷபணம் பசய்து சீைனுதைய ஜீவசக்ைிதயத் ைன் துவாைசரந்ைரத்ைில்
நிறுத்ைி அவனுக்குக் கட்டிய கயிற்ேில் அவனுதைய சுழிமுதன நாடிதய ஆவாஹித்து அஸ்ைிரம் கவசம்
இவற்ோல் அதை இரட்சித்து, பிேகு அந்ை சூத்ைிரத்தைச் சுற்ேி சிஷ்ய தைஹத்தை ஆதலாசிக்க தவண்டும்.
அது எப்படி என்ோல், தபாகம் தபாக்கியம் தபாக்ைா என்பதை லக்ஷணமாகவுதைய ஜாைி ஆயுர்தபாக
ரூபமான மும்மலங்கதளயும் ஆகாயம் முைலிய ஐம்பூைங்களின் வடிவாகி விளங்கும் சாந்ைிதய
முைலாகவுதைய ஐந்து கதலகதளயும் கருைி நதமாந்ைமாக அந்ைச் சூத்ைிரத்ைில் ஆவாஹனம் பசய்து
பூஜிக்க தவண்டும்.

அப்படியில்தலபயன்ோல், ைத்துவத்தை மும்மலங்களதையும் வதகதயயும் மும்மலங்கதளக் கதலகள்
வியாபிக்கும் வதகதயயும் கருைி, ஓமஞ் பசய்து கதலகதளப் பிரகாசிக்கச் பசய்து, சீைனுதைய குடுமியில்
முடிந்து கயிற்ேில் சில மந்ைிரங்கதள உச்சரித்துக் பகாண்டு சாந்ைியாைீ தையிலிருப்பைாக ைியானம் பசய்து ,
இவ்வதகயாக சாந்ைியாைீ தை முைல் நிஷருத்ைி வதரயிலுள்ள ஒவ்பவான்றுக்கும் முடிந்து மூன்று
ஓமங்கள் பசய்து நான்கு பூைங்களுக்கும் இவ்வாதே பசய்யதவண்டும். பிேகு மூன்று ஓமங்கள் பசய்து
மண்ைலத்ைிதல சிவபபருமாதனப் பூஜித்து மண்ைலத்ைின் பைன் பக்கத்ைில் ைர்ப்பாசனத்ைில் வைைிதச
தநாக்கி இருக்கும்படிச் சீ ைதன அமர்த்ைி முன்பு நிறுத்ைி தவத்ை மீ ைமாகிய பாலன்னத்தைச் சீ ைன்
புசிக்கும்படிக் பகாடுக்க தவண்டும். குரு ைனக்குக் பகாடுத்ை அன்னத்தை சீைன் சிவமந்ைிதராச்
சரதணயுைன் அருந்ைி இருமுதே ஆசமனம் பசய்து, இரண்ைாமண்ைலத்ைிலுஞ் பசய்து பஞ்சகவ்வியத்தைக்
பகாடுக்க தவண்டும். சீைன், அதையும் பருகி, ஆசமனம் பசய்து முடிந்ை பிேகு குரு அவதனக் பகாண்டு
மற்போரு மண்ைலத்தை அதைந்து பன்னிரண்டு அங்குல நீள மும் ஒரு சிறு விரல் அளவு கனமும் உள்ள
ஒரு ைந்ை காஷ்ைத்தைக் பகாடுக்க (பல் விளக்கும் குச்சி) சீ ைன் அதைக் பகாண்டு, கிழக்கு அல்லது வைக்கு
தநாக்கியிருந்து பிேதராடு வார்த்தை தபசாது பற்கதள விளக்கி, அந்ைக் குச்சிதய நீர ால் கழுவிபயேிந்து
ஆசமனம் பசய்து சிவத்ைியானம் பசய்து பகாண்டிருந்து குருவின் கட்ைதளதயப் பபற்றுச் சிவ

மண்ைலத்ைில் தகதயக் கட்டிக் பகாண்டு பிரதவசித்ை பிேகு அவன் எேிந்ை பற்குச்சியின் முதன கிழக்கு
வைக்கு தமற்கு தநாக்கி வழ்ந்ைிருந்ைால்
ீ
நலம் என்று பகாள்ளதவண்டும். பைற்கு தநாக்கி வழ்ந்ைிருந்ைால்
ீ
ைீது என்று பகாண்டு, அவன் பசவியில் சிவ மந்ைிரத்தை ஓைதவண்டும்.
அைன் பிேகு சிவபபருமானுக்குத் பைற்கு பக்கத்ைில் ைர்ப்தபதயப் பரப்பி அைன்மீ து அச்சீ ைதன அன்ேிரவு
படுக்கச் பசய்து, புைிய வஸ்ைிரத்ைால் மூடி அவதனச் சூழத் ைிருநீற்ோல், மூன்று தரதககள் வரிந்து,
அஸ்ைிர மந்ைிரஜபம் பசய்ை எள், கடுகு இவற்ோல் அஷ்ைைிக்குப் பாலகர்களுக்குப் பலியிைதவண்டும்.
அவ்வாறு துயின்ே சீ ைன் ைான் கண்ை கனதவ ஆசிரியனுக்குச் பசால்ல தவண்டும். பிேகு
விடியற்காதலயில் நீராடி நித்ைிய கர்மங்கதள முடித்து, ஆசிரியரின் கட்ைதளதயப் பபற்று, தககட்டிக்
பகாண்டு மண்ைலத்ைருதக வரதவண்டும். ஆசிரியன், பவண்பட்டினால் சீ ைனுதைய கண்கதளக்கட்டி அவன்
தகயில் மலர்கதளக் பகாடுத்து, அவற்தே மண்ைலத்ைில் இைச் பசால்லதவண்டும். அவன் பசாரிந்ை

மலர்கள் எந்ை முகத்ைில் விழுந்ைதைா அந்ை முகத்ைின் பபயதர அவனுக்கு இைதவண்டும். அங்குள்ள
நிர்மாலியங்கதள அப்புேப்படுத்ைிச் சிவபிராதனப் பூஜித்து சிவாக்கினியில் ஓமம் பசய்யதவண்டும்.
சீைனுக்கு துஷ்ை பசாப்பன உண்ைாகியிருந்ைால் அந்ைத் தைாஷம் சாத்ைியாவைற்காக மூல மந்ைிரத்ைால்
நூறு அல்லது ஐம்பது அல்லது இருபத்தைந்து ஆகுைிகள் பசய்யதவண்டும். அவன் சிதகயில் கட்டிய
கயிற்தே முன்தபாலத் பைாங்கவிட்டு, நிவர்த்ைி கதலதய ஆசிரயித்ை பூதஜ முைலாக வாகீ சுவரி
பூதஜவதர, கிரிதயகதள ஓமங்களுைன் முடித்து, வாகீ சுவரிதயப் பணிந்து நமஸ்கரித்து, மண்ைலத்ைில்
சிவபபருமாதன பூஜித்து, மூன்று ஓமங்கள் பசய்து, சீைனுதைய சூத்ைிர தைகத்ைில் புஷ்பைானமும்
மந்ைிரதராைக புதராக்ஷணமும் பசய்து, அவனுதைய ஆன்மாதவ வாங்கித் துவாஜ சாந்ைத்ைில் தவத்து,

சிவமூல மந்ைிரத்ைால், அதை வாங்கிப் பிரதவச முத்ைிதரயால் குரு பைினான்கு தயானிகளிலும் சீைதனப்
பிரதவசிக்கச் பசய்து, பிேகு வாகீ ஸ்வரியிைம் பிரதவசிக்கச் பசய்து, கர்ப்பத்ைினின்றும் பவளிதய
வருவைற்காகச் சிவபூதஜயும் சிவநமஸ்காரமும் பசய்து ஓமம் பசய்து சிசு பவளிவரும் சமயமாகக் கருைி,
கர்ப்தபாற்பத்ைி கர்மங்கதளச் பசய்வைாகவும் புத்ைியதைந்ைைாகவும் சுகத்தை அனுபவிப்பைாகவும் எல்லா
விஷயத்ைிலும் விருப்புற்ேைாகவும் நிதனத்து ஜாைி ஆயுர்தபாகம் என்னும் இவற்ேின் சித்ைிக்காக மூன்று
ஓமங்கள் பசய்து தைவதனப் பிரார்த்ைிக்கதவண்டும். பிேகு சீைதன விஷயங்களிற் பசல்லபவாட்ைாமல்
பசய்து ஜாைியாைி பாசத்ைிரயங்கதளச் தசாைிக்கதவண்டும். நிவிருத்ைிக் கதலயாற் கட்ைப்பட்ை
பாசச்தசைனத்தைச் பசய்து, சீைனுதைய ஆன்மா, பரிசுத்ைமானைாக நிதனத்துப் பூரணாகுைி பசய்ய
தவண்டும்.
முனிவதன! பிரமதனப் பூஜித்து மூன்று ஓமங்கதளச் பசய்து, பிரமதைவதன! சிவசம்பந்ைமான ஸ்ைானத்தை
அதையும் இந்ைத் ைீ க்ஷ õபரனான சீைனுக்கு நீ ஒரு ைதையும் பசய்யக்கூைாது. இவ்வதகயாக தமம்பட்ை
சிவாக்கிதனயுள்ளது! என்று கூேி, பிரமதனப் பூஜித்து விட்டுவிைதவண்டும். மீ ண்டும் சிவபபருமாதனப்
பூஜித்து மூன்று ஆகுைிகள் பசய்து நிவிருத்ைியில் பரிசுத்ைமான சீ ைனுதைய ஆன்மாதவச் சூத்ைிரதைகத்ைிற்
பிரதவசிக்கச் பசய்து, மீ ண்டும் வாகீ ஸ்வரிதயப் பூஜித்து, மூன்று ஓமங்கள் பசய்து, சிவபபருமாதன

வணங்கி, வாகீ ஸ்வரிதய விசர்ஜனம் பசய்ய தவண்டும். பிரைிஷ்தை நிவிருத்ைிகதள ஆவாகனஞ் பசய்து
பூஜித்து மூன்று ஆகுைிகள் பசய்து, சீைனுதைய ஆன்மா யைாஸ்ைானத்ைில் இருப்பைாகப் பாவித்து, மீ ண்டும்
பிரைிஷ்தைதய ஆவாகனஞ்பசய்து முன்புதபால மூன்று ஆகுைிகள் பசய்து நமஸ்கரித்து, அதை
விட்டுவிைதவண்டும். பிரைிஷ்தையின் வியாத்ைிதயத் ைியானித்து பூதஜபசய்து, மூன்று ஆகுைிகள் முடித்து
பூரணச் சந்ைிரன்தபால் விளங்கும் வாகீ ஸ்வரிதய பூஜித்து, கிரிதயகதள முடித்து விஷ்ணுதவ பூதஜ
பசய்து, அவனுக்குச் சிவாக்கினிதய உணர்த்து, மூன்று ஆகுைிகள் பசய்து, விஷ்ணுதவ விசர்ஜனம்

பசய்யதவண்டும். பிரைிஷ்ைா கதலதய வித்யாகதலயுைன் கூட்டி, முன்புதபாலக் கிரிதயகதளச் பசய்து
வித்யாகதலயில் வியாத்ைிதய உணர்ந்து, அக்கினிதயப் தபாலப் பிரகாசிக்கும் வாகீ ஸ்வரிதய பூஜித்து,
துைி பசய்து நீலருத்ைிரதனப் பூஜித்து, மலர்களால் அருச்சித்து, அவனுக்கு சிவாக்கினிதய உணர்த்ைி, மூன்று
ஆகுைிகள் பசய்து, நீலருத்ைிரதன விசர்ஜனம் பசய்யதவண்டும். வித்ைியாகதலதயச் சாந்ைிகதலயுைன்
கூட்டிச் சாந்ைிகலா வியாத்ைிதயத் ைியானித்து, சூரியதனப் தபாலப் பிரகாசிக்கும் ைிருதமனிதய உதைய
வாகீ ஸ்வரிதயப் பூஜித்து, பிே கர்மங்கதள முன் பசான்னதுதபால முடித்து, மதஹஸ்வரனுதைய
பாைங்கதள மலர்தூவி அர்ச்சித்து, அவனுக்குச் சிவாக்கினிதயப் கூேி, மூன்று ஆகுைிகள் பசய்து,
மதகஸ்வரதன விசர்ஜனம் பசய்ய தவண்டும். சன்னைி கதலதயயும் சாந்ைீயாைீை கதலதயயும் கூட்டி,

அைீை சாந்ைி கலா வியாப்ைிதய மனைில் ைியானித்து, ஆகாய நிேமுதைய வாகீ ஸ்வரிதயப் பூஜித்து, முன்பு
கூேியதுதபால பிே கர்மங்கதள முடித்து சைாசிவதனப் பூஜித்து சிவாக்கிதனதயக் கூேி, மூன்று ஆகுைிகள்
பசய்து, சைாசிவதன விசர்ஜனம் பசய்யதவண்டும். பிே கர்மங்கதளயும் முதேப்படி பசய்து, மலர்களால்
அருச்சித்து சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து, வாகீ ஸ்வரிதயயும் விசர்ஜனம் பசய்து, கும்ப ஜலத்தைச்
சீைனுதைய சிரசின் தபரில் புதராக்ஷித்து, உயர்ந்துள்ள சாந்ைியைீதைதய வியாபரித்து நிற்கும் சக்ைி
ைத்ைவத்ைில் அம்மாணவன் ஒடுங்கியைாக நிதனக்க தவண்டும்.
அத்துவாக்களுக்பகல்லாம் தமம்பட்டு இருதளபயாழித்து, பிரகாசிக்கும் சூரியர் தகாடி உையமானது தபால
விளங்கும். சிவசக்ைிதயத் ைியானஞ் பசய்து சுத்ைஸ்படிக மயமாக விளங்கும். சீ ைனுதைய ஆன்மாதவ,
அந்ைச் சக்ைி பைத்துக்கு தமம்பட்டுச் பசன்ேபைன்று பாவித்து, முன் அவன் குடுமியிற் கட்டிய கயிற்தேக்

குடுமியுைன் சூரியால் அறுத்து பசுவின் சாணத்ைில் தவத்து, ஜ்வலித்துக் பகாண்டிருக்கும் சிவாக்கினியில்
தவத்து விட்டு, முன்பு வாங்கிய சீ ைனுதைய ஆன்மாதவ அவனுைலில் புகுத்ைி, அவன் ஸ்நானம் பசய்து
வந்ை பிேகு, மண்ைலத்தை பிரைக்ஷிதண நமஸ்காரங்கள் ஜபித்து ைானும் சிவபபருமாதனப் பணிந்து,
சுவாமி! இதுவதர பசய்ை மந்ைிரம், ஓமம், ஜபம் முைலியவற்ேில் என்தனயேியாமல் குதேபாடுகள்
தநர்ந்ைிருந்ைாலும் அவற்தே மன்னித்து அருளதவண்டும் என்று பிரார்த்ைித்து ஓமம் பசய்து நூறு
ஆகுைிகள் பகாடுத்து, சிவபபருமாதனயும் பார்வைி தைவிதயயும் பூஜித்து, மீ ண்டும் ஓமஞ்பசய்து, பணிந்து
தககட்டி நின்று, இவனுக்கு அத்துவசுத்ைி பசய்தைன். இவதன உன் ைிருவடியில் வசிக்கும்படி அருள்புரிக
என்று பிரார்த்ைித்து அவன் உைலில் நாடி சந்ைானஞ் பசய்து ஓமஞ் பசய்து, பூை சுத்ைிதய முதேப்படி
பசய்யதவண்டும். பூைாைிவைிகதளப் பூைங்களுைன் அவற்ேின் பிணிப்பு ஒழிய புேத்தை பசலுத்ைி

சீைனுதைய ஆன்மாதவச் சிவபபருமானிைத்ைிற் பசலுத்ைி அவனுைதல தசாஷண ைஹன பிலாவனங்கள்
பசய்து சிவபபருமானிைத்து தவத்ை அவனுதைய ஆன்மாதவ வாங்கி சுத்ைவத்துவாவின் பசாரூபமாகக்
கருைி சாந்ைியாைீ ை கதலதயச் சிரசிலும் சாந்ைிகதலதய முகத்ைிலும், வித்ைியாகதலதயக் கழுத்ைிலிருந்து
உந்ைி வதரயிலும், பிரைிஷ்ைாகதலதய உந்ைியிலிருந்து முழங்கால் வதரயிலும் நிவ்ருத்ைி கதலதய
முழங்காலிலிருந்து பாைம் வதரயிலும் நியாசம் பசய்து, மூலமந்ைிரத்ைால் ஷைங்க நியாசம்
பசய்யதவண்டும்.
அவ்வாறு பசய்ைபிேகு, சீைதனச் சிவனாகக் கருைி அவனுதைய ஞானமயமான இைய கமலத்ைின்
கர்ணிதகயில் உமாமதகஸ்வரதர மலர்களால் அருச்சித்து, இவனிைத்ைிலிருந்து பிரியாது எழுந்ைருளியிக்க
தவண்டும் என்று பிரார்த்ைிக்க தவண்டும். பிேகு அணிமாைி குணங்கதள அவனுக்குக் பகாடுத்து

ஒவ்பவாரு குணங்களுக்கும் மும்மூன்று ஆகுைிகள் பசய்யதவண்டும். பிேகு சர்வக்ஞரும் நித்ைியைிருப்ைி
அநாைியேிவு குதேவிலாற்ேல் ைன்வயமாைல் எல்தலயில்லாை ஆற்ேல் ஆகிய இவற்தே அவனுக்குக்
பகாடுக்க தவண்டும். சக்ைிமந்ைிரஞ் சிவமந்ைிரம் இவற்தே ஜபித்து ருஷி, சந்ைஸ், பைய்வம், கைவுள், உதம,
உருவம், ஆவரணம் இவற்றுைன் சிவபபருமாதனப் பூதஜ பசய்து, ஆசனங்களின் இயல்தப
நன்ோகவுணர்த்ைிச் சிவபபருமாதன இருவருமாகப் பூதஜ பசய்து அடிதயன் பசய்ை கர்மங்கதளபயல்லாம்

அங்கீ கரித்துக் பகாள்க என்று பிரார்த்ைிக்கச் பசய்து ைானும் சீைனுைன் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து என்
பிேவிகள் எல்லாம் புனிைமாகுக. இனிப்பிேவி ஒழிக எனக்குச் சிவகைாக்ஷம் உண்ைாகுக! என்று
பிரார்த்ைித்து சிவபபருமாதனப் பணிந்து, ைன் கர்மங்கதளச் பசய்யதவண்டும். ைன் பாசபந்ைங்கதள ஒழித்ை
ஆசிரியனுக்குப் பபான், பபாருள், ஆதை முைலியவற்தேக் குதேவின்ேித் ைன் சக்ைிக்கு ஏற்ப பகாடுக்க
தவண்டும்.
16. ஸாைக ைீக்ஷõ விைி: கிருஷ்ணா, ஸாைக ைீக்ஷ õவிைிதயச் பசால்லுகிதேன். மந்ைிர மகாத்மியத்தைச்
பசான்னதபாதை ஸாைக ைீக்ஷ õ விவரணஞ் பசால்ல ஆரம்பித்து, முடிக்காமற் தபாதனன். அதை இப்பபாழுது
தகட்பாயாக. முன்பு தபால குண்ை மண்ைலங்கதளச் பசய்து, பூரண கும்பம் தவத்து மண்ைலத்ைின் நடுதவ
சிவபபருமாதனப் பூஜித்து ஓமம் முடித்து சீைதன மண்ைபத்ைின் நடுதவ பகாண்டு வந்து மீ ண்டும் நூறு
தஹாமம் பசய்து, பத்துத் ைர்ப்பணஞ் பசய்து கும்பத்ைால் அபிதஷகித்து, ஜலத்தைக் தகயிற்பகாண்டு, மந்ைிர
உபதைசம் பசய்யதவண்டும். சாங்தகாபாங்கமாக மூலமந்ைிரத்தை பைளிவித்து, மலர்களுைன் கூடிய நீதர
அவன் தகயில் பபய்து, இந்ை வித்தைதய உனக்குக் பகாடுத்தைன். இந்ை மந்ைிரம் சகல சித்ைிதயயும்
பகாடுக்குமாக! என்று கூே தவண்டும். குரு சிவனுதைய ஆக்கிதனதய அதைந்து மந்ைிர சாைன

விநிதயாகங்கதள சீ ைனுக்கு உபதைசிக்க தவண்டும். (குருவாற் கூேப்பட்ை விஷயங்கதளச் சீைன் நன்ோகத்
பைரிந்து பகாண்டு குருவின் சன்னைியில் மூலமந்ைிர சாகனமும் ஜபித்ைல் முதேயும் பைரிந்து பகாண்டு
நாள்தைாறும் அவ்வண்ணம் பசய்து வரதவண்டும்.) நல்ல நாளில் தைாஷரகிைமான சுப முகூர்த்ைத்ைில்
ஸ்நானஞ் பசய்து, புனிைமான ஆதையணிந்து நித்ைியகைதன முடித்து, கந்ைபுஷ்பாைிகளால் அலங்கரித்துக்
பகாண்டு, ைிருபவண்ண ீறு அணிந்து பவண்ணிேமான தகாலத்துைன் சிவாலயத்ைிலாவது, மதனாகரமான
இைத்ைிலாவது சுகாசனத்ைில் இருந்து சிவசாஸ்ைிரத்ைால் ைன் சரீரத்தைச் சிவசரீரமாக்கி, லகுதநசுவரதரப்
பூஜித்து, பாலன்னம் நிதவைித்து, பூதஜதய முடித்து அவதர வணங்கி அவருதைய அநுக்கிரகத்தை
அதைந்து தகாடி, ஐம்பது லட்சம் இருபத்தைந்து லட்சம், இருபது லட்சம், பத்து லட்சமாவது ைன்
சக்ைிக்தகற்ப ஜபிக்க தவண்டும். அஹிம்தச, க்ஷதம, சாந்ைி, அைக்கம் இவற்தே நியைியாக பகாண்டு, காரம்
உப்புகதள நீக்கி மிைமாகப் பாற்தசாற்தே ஒருதவதள மட்டும் புசித்துக் பகாண்டு, பாற்தசாறு

கிதைக்காவிட்ைால் பழம், கிழங்கு, காய் இவற்தே மிைமாகப் புசித்துக் பகாண்டு ஜபிக்க தவண்டும். பால்,
ையிர், பநய், பலகாரம் முைலியவற்தேயும் புசிக்கலாம். எதை புசித்ைாலும் சிவப்பிரீைி பசய்தை
புசிக்கதவண்டும். ஆகார விஷயத்தை குதேப்பது சிேப்பு பஜபத்தை அைிகப்படுத்துவது சிேப்பாகும். ஆகாரஞ்
பசய்தகயில் மவுன விரைத்தைக் பகாண்டு ஆயிரத்பைட்டு மந்ைிர பஜபம் பசய்யதவண்டும். புண்ணிய
நைியில் ஹரஹரபவன்ே சிவநாமங்கதள எண்ணூறு முதே ஜபித்து நீராடி, பஸ்ம ஸ்நானஞ் பசய்து,
விபூைி ருத்ைிராக்ஷம், கண்டிதக அணிந்து, விரலிற் பவித்ைிரந்பைாடுத்து (சிரமீ து பைளித்துக் பகாள்ளுைல்)
பசய்து, ைர்ப்பணம் பசய்து ஏழுவதக அல்லது ஐந்து அல்லது மூன்று அல்லது பநய் இவற்ோல்
ஓமஞ்பசய்து, இவ்வாறு பக்ைியுதைய சாைகனான சீ ைன் பசய்து வரதவண்டும். இப்படிச் பசய்பவனுக்கு
பூவுலகில் அரிய பபாருள் ஒன்றுமில்தல. அல்லது நாள்தைாறும் ஏகமனமுதையவனாய் எத்பைாழிதலச்
பசய்ைாலும் பஜபத்ைிதலதய மனதைச் பசலுத்ை தவண்டும். ஆயிரம் பஜபமாவது பசய்து முடித்ை பிேதக
தபாஜனம் பசய்யதவண்டும். அத்ைதகயவனுக்குத் துர்லபமானது ஒன்றுமிராது. அசுபங்கள் வரமாட்ைா;
இவ்வுலகில், சம்பத்து, சவுக்கியம் இவற்தேப் பபற்று, அவ்வுலகில் சிவசாயுச்சியத்தை அதைவான்.
17. ஆசாரிய அபிதஷகம்
கிருஷ்ணா! இவ்விைம் பாசுபை ைீ øக்ஷதய அதைந்ை சீைதன ஆசார அபிதஷகம் பசய்ய தயாக்கியதை
அதைந்ைிருக்கிோனா என்பதை ஆசிரியன் பைரிந்துபகாண்டு, ஆசாரிய அபிதஷகம் பசய்ய தவண்டும். அது
எவ்வாறு என்ோல், முன்பு பசான்னது தபால, மண்ைலம் முைலியவற்தே நியமித்துச் சிவபபருமாதனப்

பூஜித்து, தவதோர் மண்ைலஞ் பசய்து, புனிைமான ஜலபூரிைமான ஐந்து கும்பங்கதள தவக்க தவண்டும்.
அவ்தவந்ைினுள் நிவ்ருத்ைிக்காக கிழக்கிலும் பிரைிஷ்தைக்காக தமற்கிலும் வித்தைக்காகத் பைற்கிலும்,
சாந்ைிக்காக வைக்கிலும் சாந்ைியா ைீ தைக்காக நடுவிலும் ஒவ்பவாரு கலசங்களாக தவத்து , முதேதய
ஐந்து கதலகதளயும் அவ்தவந்ைிலும் ஆவாஹனஞ் பசய்து பூஜித்து, தைனுமுத்ைிதரதயக் காட்டி,
தமற்கூேியபடி ஓமம் முைலியவற்தேப் பூரணாகுைிவதரயில் பசய்து முடித்து சீ ைதன மண்ைலத்ைிற்
புகுத்ைி ைர்ப்பணம் முைல் ஓமம் வதர பாவஞ் பசய்து சிவபபருமாதனப் பூஜித்துச் சிவ

அனுக்கிரகமதைந்து, அபிதஷக காரணமாகச் சீைதனப் பீைத்ைில் உட்கார தவத்து, சகள ீகரணம் (பஞ்ச
கதலகளின் நியாசம்) பசய்து, ஐந்து கதலகளின் பசாரூபமுதையவனாக்கி, மந்ைிர நியாசம் பசய்து
கசலபாவமும் ஒருத்ை மந்ைிரமூர்த்ைியாகக் பகாண்டு சிவபபருமானுக்கு ஒப்புவிக்க தவண்டும். முன்பு
அமர்த்ைிய ஐந்து கும்பங்களிலுமுள்ள ஜலத்தைபயல்லாம் சிவபபருமாதன அபிதஷகித்ைைாகப் பாவதன
பசய்து அந்ைச் சீ ைனுக்கு அபிதஷகம் பசய்து ைன் கரத்தைச் சிவகரமாக அவன் சிரமிதச தவத்து
சிவாசாரியன் ஆயிதன என்று கூேி சிவாசாரியனாக்கி ஆபரணங்கதளயணிந்து அன்புைன்

சிவபபருமாதனப் பூஜித்து, பத்து ஓமங்கதளச் பசய்து பூர்ணாகுைி முடித்து மீ ண்டும் சிவபூதஜ பசய்து,
சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து, ைதலமீ து கரங்கதளக் கூப்பி, சுவாமி! உம் ைிருவருளால் இவதன
ஆசாரியனாகச் பசய்தைன். அவதனத் தைவருதைய கட்ைதளதயக் கைந்ைவனாகச் பசய்து பகாள்ள
தவண்டும் என்று விண்ணப்பஞ் பசய்து சீைதனாடு மீ ண்டும் சிவபபருமாதன வணங்கி சிவாகமத்தைப்
பூஜித்து, சீ ைனிைம் பகாடுக்கதவண்டும். சீைன், அந்ை சிவாகமத்தை இரு கரங்களாலும் ஏற்றுப் புஸ்ைகப்
பீைத்ைில் தவத்து, மலர்களால் அருச்சித்துப் பூஜிக்கதவண்டும். அைன்பிேகு அவனுக்கு யாதன, குைிதர,
குதை, பகாடி முைலிய ராஜ வரிதசகதளக் பகாடுக்க தவண்டும். சிவாகமங்கதள நன்ோக உணர
தவண்டும். சிவாகமங்கதள நன்ோக ஆராய்ந்ை மாணாக்கர்களுக்தக பகாடுப்பாயாக! அத்ைதகய

உத்ைமனுக்தக பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை உபதைசிப்பாயாக. சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்க. சவுசம், சாந்ைி,
ைதய, தகாபமின்தம முைலியவற்தேயதைக. உத்ைமர்களுக்காகப் பூதஜ பசய்க என்று சீைனுக்கு ஆசிரியன்
கட்ைதளயிட்ை பிேகு மண்ைலத்ைில் சிவபபருமாதன யுத்வாசனஞ் பசய்து, கும்பம் அக்கினி
முைலியவற்தே நீக்கி, அங்குள்ள பபரிதயாதரப் பூஜிக்க தவண்டும்.
ைீ øக்ஷகள் ஒன்றும் இரண்டும் அல்லது மூன்றும் ஒதர காலத்ைில் பசய்யலாம் என்று நூல் வல்லவர்கள்
பசால்லுவார்கள். அவ்வாறு ஒதர காலத்ைிதலதய எல்லாத் ைீ øக்ஷகதளயும் பசய்ய தநருமாகில்
அத்துவாக்களின் சுத்ைிக்குச் பசய்யும் முதேயாகதவ கலசங்கதள தவத்து சமயைீ øக்ஷக்குச் பசய்வது
தபாலதவ கிரிதய பசய்து, சிவபபருமாதனப் பூஜித்து, மந்ைிரமும் ைர்ப்பணமும் பசய்து; சிவமந்ைிரத்தை
மாணவனுக்குக் பகாடுத்து ைீ க்ஷ õகருமங்கதள முதேப்படி முடிக்க தவண்டும். உலகம் முழுவதும் மூன்று
ைத்துவங்களின் பசாரூபம் என்று கருைி, அபிதஷகம் வதரயில் பசய்து அத்துவ சுத்ைிதய முடிக்க
தவண்டும். ைத்துவ சுத்ைி பசய்ைால், சாந்ைியாைீ தை முைலாகச் பசால்லிய கதலகளுக்கு முன்
பசான்னவாதே பசய்ய தவண்டும். சிவைத்துவம், வித்ைியா ைத்துவம், ஆத்தும ைத்துவம் என்ே மூன்ேினில்
சக்ைி ைத்துவத்ைிலிருந்து சிவைத்துவமும் சிவ ைத்துவத்ைிலிருந்து வித்ைியா ைத்துவமும் வித்ைியா
ைத்துவத்ைிலிருந்து ஆன்ம ைத்துவமும் தைான்றும். சிவைத்துவத்ைினால் சாந்ைியாைீதையும் அத்துவாக்களும்
வியாபிக்கப்பட்டு உள்ளன. ஏதனய அத்துவாக்கதள வித்ைியாைத்துவம் வியாபரிக்கும் ஆன்ம ைத்துவம்
எல்லா அத்துவாக்கதளயும் நிதேக்கும். சாம்பவி ைீ øக்ஷ சூஷ்மம் என்றும் சர்த்ை ைீ øக்ஷ ஸ்தூலம் என்றும்
பபரிதயார்கள் பசால்லுவார்கள். நான்கு வதகயான ைீக்ஷ õ விைிகதளயும் உனக்குச் பசான்தனன்.
கிருஷ்ணா! இன்னும் நீ தகட்க விரும்பியவற்தேச் தகட்பாயாக!
18. நித்ைிய தநமித்ைிக கர்மங்கள்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான், உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி, சுவாமி! சிவசமஸ்காரம் பசய்து பகாண்ைவர்கள்
பசய்யத்ைக்க கர்மங்களும் சிவசாஸ்ைிரத்ைில் கூேிய வதகயாகச் பசய்ய தவண்டிய நித்ைிய தநமித்ைிக
கர்மங்களும் எதவ எனச் பசால்ல தவண்டும் என்று தகட்ைார். அைற்கு உபமன்யு முனிவர், மகிழ்ச்சியுைன்
பசால்லத் துவங்கினார்.
விடியற்காலத்ைில் துயிபலழுந்து, கவுரிசங்கரர்கதளத் ைியானித்து பசய்யத்ைக்க கர்மங்கதள தயாசித்து,

வட்தை
ீ
விட்டுப் புேஞ் பசன்று, நிர்ஜனமான இைத்ைில் மலஜல விசர்ஜனம் பசய்து சவுசமுடித்து, பல் சுத்ைி
பசய்து பகாள்ள தவண்டும். அஷ்ைமி முைலிய ைந்ைைாவனஞ் பசய்யப்பைாை ைினங்களில் ஜலத்ைால்
பன்னிருமுதே வாதயக் பகாப்பளித்து உமிழ்ந்து விடுக. பிேகு ஆசமனஞ் பசய்து நைியிலாவது
குளத்ைிலாவது ைீர் த்ைங்களிலாவது வ ீட்டிலாவது விைிப்படி மண்பூசிக் பகாண்டு மூழ்கி பிேகு தகாமயம்
பூசிக்பகாண்டு மூழ்கி, மீ ண்டும் நீ ரில் மூழ்கி, வஸ்ைிரத்ைால் உைதலத் துதைத்துக்பகாண்டு வஸ்ைிரம்
அணியதவண்டும். பிரமசாரியும் விைதவயும் ைவசியும் மீ ண்டும் ைந்ைைாவனமும் கந்ைமுதைய நீ ரில்

ஸ்நானமுஞ் பசய்யலாகாது. துகில் அணிந்து, சிதகதய முடிந்து தவறு நீ ரில் பிரதவசித்து
ஆசமனியஞ்பசய்து ஸ்நானஞ் பசய்து, மும்மண்ைலங்கதள நிதனந்து சிவபபருமாதனயும்
உமாதைவிதயயுந் ைியானித்து ஸ்நானம் பசய்து ைர்ப்தப சுற்ேிய பசுவின் பகாம்பு , பலாசு இதல, ைாமதர,
இதல, இவற்ோலுங் தகயாலும் நீர் முகந்து ஐந்து முதே சிரமிதசப் புதராக்ஷணம் பசய்து பகாள்ள
தவண்டும். உத்ைியானத்ைிலாவது வட்டிலாவது,
ீ
நீராடும்தபாது, பாத்ைிரத்ைிலுள்ள நீ தரயல்லாமல் வர்த்ைனி

கலச நீராலும் மூழ்கதவண்டும். தமதல பசான்னபடி ஸ்நானம் பசய்யச் சக்ைியற்ேவர்கள் பரிசுத்ைமான ஈர
வஸ்ைிரத்ைால் சிரம் முைல் கால்வதரயில் துதைத்துக் பகாள்ளலாம். அைற்குஞ் சக்ைியில்லாைவன்,
ஆக்கிதநய ஸ்நானம் (உைல் முழுதும் விபூைியணிைல்) பசய்ய தவண்டும். சிவபபருமாதனதய எப்தபாதும்
ைியானிப்பைாகிய மானஸ ஸ்நானதம தயாகிகஞ் பசய்ைற்கு உரியது. அவனுதைய சூத்ைிரத்ைிற்தகற்ேபடி
ஆசமனியஞ்பசய்து சூரிய மண்ைலத்ைில் இருக்கிே மகாதைவதனத் ைியானஞ்பசய்து, சாஸ்ைிதராக்ைமாக
பூதஜ பசய்து, ஆைித்ைரூபியான பரமசிவனுக்கு அர்க்கியங்பகாடுத்து, பிரமக்ஞாந்ைமான கருமத்தைச் பசய்து,
தைவர் ருஷி பிதுர்த்ைர்ப்பணஞ்பசய்து, சிவபபருமாதனப் பூஜித்து, ஸ்வாமி! என் பாவங்கள்
பரிகரிக்கப்பைதவண்டும்! என்று பிரார்த்ைிக்க தவண்டும். அல்லது ைன்னுதைய சூத்ைிரத்ைிற்குத் ைக்க
கர்மங்கதளச் பசய்து, கரநியாசமும் சகள ீகரணமுஞ்பசய்து சந்ைனம், பவண்கடுகு ஜலம் இவற்தே

இைக்தகயில் ஏந்ைி, தவை விைியால் வலக்தகயில் ைர்ப்தபதயக் பகாண்டு அைன் முதனயால் தைாய்த்து
முடிமிதச பைளித்துக் பகாண்டு, பின் மிகுந்ைநீ தர இைப்புேமூக்கினால் அதை தமாந்து அைன்பின்
விட்டுவிைதவண்டும். ைான் தமாந்ை அந்ை நீரானது உைம்பினுள் பசன்று அவனது பாவங்கதள பயல்லாம்
ஒழிக்க, அைனால் அந்ைப் பாவம் வலப்புே மூக்கு வழியால் ஒரு கருங்கல்லின் தமல் வழ்ந்பைாழுகியைாகப்
ீ
பாவிக்க தவண்டும். பிேகு, தைவர்கள், ருஷிகள், பிதுர்க்கள், பூைங்கள் இவர்களுக்குத் ைனித்ைனி
அர்க்கியங்பகாடுத்து பசஞ்சந்ைனக் குழம்பால் மண்ைலம் எழுைி இரத்ைினப் பபாடிகளால் அலங்கரித்து
ஆவரண தைவர்களுைன் சூரியதைவதன கதகால் காயா என்னும் மந்ைிரத்ைால் பூதஜ பசய்யதவண்டும்.
அந்ை மண்ைலத்ைில் பபாற்பாத்ைிரத்தையும் பவள்ளிப் பாத்ைிரத்தையும் தவத்து அைில் பசஞ்சந்ைனத்தை
நிதேத்து பசம்மலர்கள், எள், ைர்ப்தப, அரிசி, அறுகு, நாயுருவி, பசுவின்பால், ையிர், பநய் இவற்தே

ஜலத்துைன் பபய்து, முழங்காலின்தமல் நின்று அன்புதகயினால் அந்ைக் கிண்ணத்தை எடுத்துச் சிரமிதச
தவத்துக் பகாண்டு, சூரியமண்ைல மத்ைியில் எழுந்ைருளியிருக்கும் சிவபபருமானுக்கு அைனால் அர்க்கியங்
பகாடுக்க தவண்டும். அவ்வாேில்லாவிட்ைால் அந்ைக் கலசத்து நீதரதய தகயில் தவத்துக்பகாண்டு ,
ைர்ப்தபயாற் பபய்து கரங்களால் அர்க்கியங் பகாடுக்கலாம். அைன் பிேகு தககதள அலம்பிக்பகாண்டு,
கரநியாசம் பசய்யதவண்டும். ைன்தனச் சிவ பசாரூபமான பஞ்சப் பிரமமாகப் பாவித்து சிவபபருமானது
ைிருபவண்ண ீற்ேிதனக் தகயில் எடுத்து, தவத்து நீதரச் பசாரிந்து, குதழத்து, யகாரம் முைல்
நகாரமிறுைியாக முதேதய, சிரம், முகம், மார்பு குய்யம் முழங்கால் இவ்விைங்களில் பஞ்சாக்ஷரதமாைி
அணிந்து பிேகு மூலமந்ைிரத்ைால் உைல் முழுவதும் பூசிக்பகாண்டு அவ்விைம் பபயர்ந்து தவறு
வஸ்ைிரமணிந்து இருமுதே சுத்ை ஆசமனஞ் பசய்து, பைிதனாரு விதச மூலமந்ைிரம் ஜபித்து அந்ை
நீதரச்சிரமிதசப் புதராக்ஷணஞ் பசய்து பகாண்டு, தவறு ஒரு வஸ்ைிரமணிந்து மீ ண் டும் இருமுதே
ஆசமனஞ்பசய்து சிவபபருமாதன நிதனத்து கரநிகாயாசஞ் பசய்து ைிருபவண்ண ீற்ேினால்
தகாணலில்லாமலும் நீள மாகவும் யாவர்க்கும் புலப்படுவைாகவும் ைிரிபுண்ைரமாக அணியதவண்டும்.
ைிரிபுண்ைரமாகவாவது, வட்ைமாகமாவது, சதுரமாகவாவது, பபாட்ைாகவாவது, பிதே சந்ைிரன் தபாலவாவது
ைிருபவண்ண ீற்தேயணியலாம். அவ்வதகயாகதவ சந்ைனத்தையும் அணியதவண்டும். பநற்ேியில்
அணியும் வதகயாகதவ சிரம், மார்பு முைலிய இைங்களிலும் ைரிக்கதவண்டும்.
சர்வாங்கமும் ைிருபவண்ண ீற்ேிதன உத்தூளனஞ் பசய்து பகாள்ள தவண்டும். எது பசய்ைாலும்
ைிரிபுண்ைரமாக அணிைதல சிேப்புதையது. ஆதகயால் உத்தூளனமில்லாவிட்ைாலும் ைிரிபுண்ைரமாகதவ

அவசியம் அணிந்து பகாள்ளதவண்டும். சிரம், கண்ைம், காது, கழுத்து முைலிய இைங்களில் உருத்ைிராக்ஷம்
அணிந்து பகாள்ள தவண்டும். பின்னம் இல்லாைதும் உருட்சியானதும் ஆகிய உருத்ைிராக்ஷங்கதளக்
பகாள்ளதவண்டியது. அவ்வாறு ருத்ைிராக்ஷ ைாரணஞ் பசய்தகயில் பவண்ணிேமுதையதை தவைியனும்
பபான்னிேமுதையதை க்ஷத்ைிரியனும் பசந்நிேமுதையதை தவசியனும் கருநிேமுதையதைச் சூத்ைிரனும்
அணியத்ைகும். உயர்ந்ைவர் ைாழ்ந்ைதையும், ைாழ்ந்ைவர் உயர்ந்ைதையும் ைரிக்கக்கூைாது. ஆயினும்
உருத்ைிராக்ஷங்கள் அவரவர்க்கு ஏற்ேபடி கிதைக்காவிட்ைால் மாேியும் அணிந்து பகாள்ளலாம். ஆயினும்

இழிந்தைார் உயர்ந்ை மணிகதள அணியக்கூைாது. உருத்ைிராக்ஷத்தை புனிைனாக இருக்கும் தபாதுைான்
அணியதவண்டும். பரிசுத்ைமில்லாை சமயத்ைில் உருத்ைிராக்ஷம் அணியக்கூைாது. இவ்வாறு உருத்ைிராக்ஷம்
அணிபவர்கள் நாள் ஒன்றுக்கு மும்முதே இருமுதே அல்லது ஒருமுதேயாவது ஸ்நானம் பசய்து
பரிசுத்ைர்களாகதவ அணியதவண்டும். உருத்ைிராக்ஷமணிந்து பூஜாமண்ைபத்ைில் பிரதவசித்துத் ைமக்கு
இதயந்ை ஆசனத்ைில் கிழக்கு அல்லது வைக்கு தநாக்கி உட்கார்ந்து சிவபபருமாதனயும் உமாதைவிதயயும்
பூஜிக்க தவண்டும். அப்தபாது சுதவைன் முைல் இலகுன ீசன் இறுைியாகவுள்ள ஆசிரியர்கதளப் பணிந்து
துைித்து, ைனது ஆசிரியனுக்கும் நமஸ்காரம் பசய்து, சிவபபருமாதனப் பணிந்து,
ஸிதவா மதஹஸ்வரச் தசவ ருத்தராவிஷ்ணு; பிைாமஹா
ஸம்ஸார தவத்ய ஸ்ஸர்வக்ஞா பரமாத்மி ைசாஷ்ைகம்
(சிவ. மதஹஸ்வர; ருத்ர; விஷ்ணு பிைாமஹ;
ஸம்ஸாரதவத்ைிய; ஸர்வக்ஞ; பரமாத்ம;)
என்ே எட்டு நாமங்கதளயும் ஜபித்துக் பகாண்டிருக்க தவண்டும். அவ்வாரல்லாவிடில் சிவ என்னும்
ைிருநாமம் ஒன்தேதய பைிதனாருமுதேகளுக்கு அைிகமாக பஜபிக்கதவண்டும். வியாைி முைலியன
ஒழிவைற்காக தைதஜாமூர்த்ைியான சிவபபருமான் ைன் நாவின்முதனயில் எழுந்ைருளியிருப்பைாகத்
ைியானித்துக் பகாண்டு, தககதளச் சுத்ைிபசய்து அந்ைக் தககளில் பரிமள கந்ைம் அணிந்து, கரநியாசஞ்
பசய்ய தவண்டும். கரநியாசமாவது மூவதகப்படும் என்று சிவாகமங்கள் கூறும். அதவ ஸ்ைிைி, உற்பத்ைி,
லயம் எனப்படும். அவற்றுள் அங்குஷ்ை முைல் கனிஷ்டிதக வதரயில் நியாஸஞ் பசய்வதை ஸ்ைிைி
நியாஸம் என்றும் வலக்தக அங்குஷ்ை முைல் இைக்தக அங்குஷ்ைம் இறுைியாகச் பசய்வதைச் சிருஷ்டி
நியாஸம் என்றும் சிருஷ்டி நியாஸத்ைிற்பகைிராக கனிஷ்டிதக முைல் பபருவிரல் வதரயில் நியாஸஞ்
பசய்வதை லய நியாஸம் என்றும் பசால்லப்படும். இந்ை மூன்று நியாசங்களில் ஸ்ைிைி நியாசம் என்பது
கிருகஸ்ைர்களுக்கும் சுமங்கலிகளுக்கும் கன்னிதககளுக்கும் உரியது, லய நியாஸமாவது யைிகளுக்கும்
வானப்பிரஸ்ைர்களுக்கும் விைதவகளுக்கும் உரியது.

விந்துவுைன் கூடிய நகாராைி பஞ்சாக்ஷரங்கதள விரல்களில் நியாஸஞ் பசய்து தகத்ைலத்ைிலும்
அநாமிதகயிலும் சிவமந்ைிரத்தையும் பத்துத் ைிக்குகளிலும் அஸ்ைிர மந்ைிரத்தையும் நியாஸஞ்
பசய்யதவண்டும். இையம், கண்ைம், ைவதை புருவநடு, பிரமாந்ைிரம் என்னும் இைங்கதள ஆஸ்ரயித்ை
நிவ்ருத்யாைி ஐந்து கதலகதளயும் சுத்ைஞ் பசய்யும் நிமித்ைமாகப் பஞ்ச பூைங்களாகச் சிந்ைித்து, பஞ்சாக்ஷர
மந்ைிரம் ஜபம் பசய்யதவண்டும். உஸ்வாச நிஸ்வாசங்கதள அைக்கிக் பகாண்டு கும்பகஞ் பசய்து
தமற்கூேிய ஐந்து இைங்களிலுள்ள பூைக் கிரந்ைிதய அஸ்ைிர மந்ைிரத்ைால் அறுத்துவிைதவண்டும். பிேகு
சுழுமுதன நாடியால் சஞ்சரிக்கும் வாயுதவ விட்டு விளங்கும் ஆன்மாதவ பிரமாந்ைிரத்ைில்

சிவதைஜசுைன் தசர்த்து, வாயுமந்ைிரத்ைால் தசாஷணம் பசய்து கதலகதளப் பதழயபடிதய அதமத்துத்
தைகமாகக் பகாள்ள தவண்டும். சிவதைஜசில் ஆன்மாதவப் பிரமாந்ைிர வழியாகக் பகாண்டு வந்து
தைகத்ைில் இைய கமலத்ைில் இருத்ைி, அமிர்ை மாரியால் உைல் முழுவதும் நதனக்கதவண்டும். பிேகு
கரநியாசம் கரதசாைனம் தைகநியாசம், இவற்தே மஹா முத்ைிதரயால் பசய்து, அவயவங்கதளபயல்லாம்
சிவாகமப்படி நியாசஞ் பசய்து அஸ்ைபாைங்களின் சந்ைிகளில் வர்ண நியாசஞ் பசய்து ஆறுவதகப்பட்ை
ஷைங்க நியாஸம் பசய்யதவண்டும். அக்கினி முைலாகிய பத்துத் ைிதசகளிலும் பந்ைனஞ் பசய்யதவண்டும்
அல்லது உச்சிமுைல் அடி வதரயில் பஞ்சாங்கங்களுைன் ஷைங்க நியாசஞ் பசய்து, சிவபபருமாதனயும்
உமாதைவிதயயும் பூஜிக்க தவண்டும். இது சுருக்கமாக என்னால் பசால்லப்பட்ைது. ைிைமுதையவனும்
விருப்பமுதையவனும் விஸ்ைாரமான விைிப்படி நியாச கர்மங்கதளச் பசய்து பகாள்ளலாம். அஃது

எவ்வாறு என்ோல் மாதுருகா நியாசம்; பஞ்சப்பிரமநியாசம் பிரணவநியாசம், அம்ஸ நியாசம், பஞ்சாக்ஷர
நியாசம் என்னும் இவ்தவந்தும் சிவாகமங்களில் சிேப்பாகச் பசால்லப்பட்டிருப்பைால் அவற்றுள் ைான்
விரும்பிய ஒன்தேயாவது ஐந்தையுமாவது பூஜாகாலத்ைில் பசய்துபகாள்ள தவண்டும்.
அவற்றுள் மாத்துருகா நியாஸம் எப்படி என்ோல் உச்சியில் அகரம் பநற்ேியில் ஆகாரம் தநத்ைிரங்களில்
இ, ஈ, பசவிகளில் உ, ஊ, கதபாலங்களில் ரு, ரூ, நாசிகளில் லு, லூ உைடுகளில் ஏ, ஐ, பல்வரிதசகளில் ஓ,

ஓள, நாவில் அம் ைவதையில் அ: வலக்தகயில் ஐந்து சந்ைிகளில் சவர்க்கம் இைக்கரத்ைில் ஐந்து
சந்ைிகளில் சவர்க்கம், பாைங்களில் ைவர்க்கைவர்க்கங்கள், பக்கங்களில் பம்ப முதுகு நாபிகளில் (பஹந)
இையத்ைில் ம, துவக்கு மாமிசம் உைிரம், தமதை மச்தச, அஸ்ைி, ஸநாயு என்னும் சப்ை ைாதுக்களில்
முதேதய யரலவஸஷஸ இையாந்ைத்ைில் ஹ புருவமத்ைியில் க்ஷ இவ்வதகயாக ஐம்பத்பைழுத்துக்களால்
வர்ணமாத்ருகா நியாசம் பசய்ய தவண்டும். அைன்பிேகு, கரநியாசஞ் பசய்து, சிரம், முகம், மார்பு, குய்யம்,
பாைம் ஆகிய இைங்களில் முதேதய பஞ்சப் பிரமங்கதள நியாசஞ் பசய்யதவண்டும். ைனக்கு ஐந்து

முகங்கள் உள்ளனவாகக் கருைி ஈசானக் கதல ஐந்தையும் முகம், இையம், குஹ்யம் இருபாைங்களிலும்
நியாசம் பசய்து ைற்புருஷகதலகள் நான்தகயும் கிழக்கு முைலிய ைிதசகளிலுள்ள நான்கு முகங்களிலும்
நியாசம் பசய்து, அதகார கதலகள் எட்தையும் இையம், கண்ைம், தைால், நாபி, வயிறு, முதுகு, மார்பு
இவற்ேில் நியாசம் பசய்து வாமதைவ கதலகள் பைின்மூன்தேயும் குைம் குேி பைாதைகள் , முழங்கால்கள்,
கதணக்கால்கள் துதைச் சந்ைிகள் இதைப் பக்கங்களில் முதேதய நியாசம் பசய்து, சத்ைிதயாஜாைகதலகள்
எட்தையும் பாைங்கள், கரங்கள் நாசி, சிரம், தைால்களில் நியாசம் பசய்யதவண்டும். இவ்வதகயாக
முப்பத்பைட்டுக் கதலகதளதய பஞ்சப்பிரமநியாசம் எனப்படும். தககள், முழங்தககள், மணிக்கட்டுகள்,
பக்கங்கள் வயிறு, பைாதைகள், கதணக்கால்கள், பாைங்கள், முதுகு இவ்விைங்களில் பிரணவத்தை நியாசம்
பசய்ய தவண்டும்.

தநத்ைிரங்கள் மூக்குத் துவாரங்கள், பசவிகள், தைாள்கள், முதல, பநற்ேி, இதை, அக்குள், பக்கங்கள், பரடு,
தககள், கதணக்கால்கள் ஆகிய இவ்விைங்களில் பஞ்சாக்ஷர நியாசம் பசய்யதவண்டும்; இவ்வாறு
பசய்யாைவன், சிவ ைர்மங்கதளச் பசய்யக்கூைாது. சிவ ைர்மமானது கர்மயாகம், ைதபாயாகம், ஜபயாகம்,
ைியானயாகம், ஞானயாகம் என்று ஐவதகப்படும். இவற்ேில் ஒவ்பவான்தேயும் ஒவ்பவாருவர்
கதைப்பிடித்ைிருக்கிோர்கள். இவர்களில் முதேதய ஒருவருக்பகாருவர் உயர்ந்ைவர்கள் ஆவார்கள்.
அவற்றுள் கர்மயாகம் காமியம் என்றும், ஆகாமியம் என்றும் இருவதகப்படும். அவற்ேில் காமிய யாகஞ்
பசய்பவன் தயாகங்கதள அனுபவித்து மீ ண்டும் பிேவிதய அதைவான். அகாம்ய யாகஞ் பசய்பவன்
சிவசன்னைியிற் தபாகங்கதள அனுபவித்துப் பின்னர் ைதபாயாகமுதையவனாய் பிேந்து ைவஞ்பசய்து ,
தயாகங்கதள அனுபவித்து ஜபயாகஞ் பசய்பவனாகத் தைான்ேி ஜபஞ் பசய்து ஞானத்தை அதைந்து,

பநடுங்காலம் சிவசாயுஜ்ஜியமதைவான். ஆதகயால் முக்ைியதைவைில் சிவபபருமானின் ஆக்தஞதய
அதைந்து கர்மயாகத்தையாவது பசய்யதவண்டும். அகாமியத்தை அனுஷ்டிப்பவன் ஒதர காலத்ைில்
காமியத்தைச் பசய்ைால் பந்ைம் அதைகிோன். ஆதகயால் இந்ை ஐந்து யாகங்களில் ைியானயாகமும்,
ஞானயாகமுதம சிேந்ைன. அவற்தேதய பசய்யதவண்டுவது அவசியம். ைியான ஞானயாகங்கதளப்
பழகியவன் சமுசார சாகரத்தைக் கைந்ைவன். இம்தச முைலிய குரூரங்கதள விடுத்து மனதைப் புனிைஞ்
பசய்து ைியானயாகம் பசய்பவன் இவர்கள் தமாட்சமதைவார்கள். பலர் அேியும்படிக் கிரிதயகதளச்
பசய்பவர்கள், பபரும்பலதன அதைய மாட்ைார்கள். இராஜக்கிரகத்ைில் தசதவ பசய்தவாரின் வாயில்
காப்தபாதனவிை அரண்மதனயின் உள்தளயிருந்து தசதவ பசய்பவன் பபரும் பசல்வமதைவதுதபால
சிவபபருமாதன தநாக்கிக் கர்மயாகஞ் பசய்பவதனவிை, ைியானயாகஞ் பசய்பவன் சிேப்பான பயதன

அதைகிோன். கர்மயாகச் பசய்பவர்கள் சிதல, ைரு, தலாகம் முைலியவற்ோல் பசய்ை மூர்த்ைங்கதளக்
கண்டு மகிழ்வது தபால, ைியானயாகம் பசய்பவர்கள் சிவ பசாரூபத்தைத் ைமது இையைாமதரயில்
தசவித்துக் களிப்பதைகிோர்கள். ஆதகயால் ைியானயாகஞ் பசய்பவர்கள் கல், மண் முைலியவற்ோற்
பசய்ை மூர்த்ைிகளில் மனதைச் பசலுத்ைமாட்ைார்கள்.
ஒருவன் ைன்னுதைய ஆன்மாவின் உள்தளதய எழுந்ைருளியிருக்குஞ் சங்கர பகவாதனத் ைரிசித்துப் பூதஜ
பசய்யமாட்ைாமல் பாஹ்யத்ைில் சிதல, ைரு முைலிய மூர்த்ைங்களில் வருத்ைப்பட்டுப் பூதஜ பசய்வது
தகயிலுள்ள பாற் தசாற்தேப் பார்த்துப் புசிக்காமல் புேங்தகயில் ஒழுகுவதை நக்குவது தபாலிருக்கும்.
ஞானத்ைால் ைியானம் உண்ைாகும், ைியானத்ைால் ஞானம் விருத்ைியதையும். ஞான ைியானங்களால்

முக்ைியுண்ைாகும். ஆதகயால் மனிைன் ைியானத்ைில் ஆசக்ைிதயயுதையவனாக தவண்டும். துவாைசாந்ைம்
ைதல, பநற்ேி, புருவநடு, நாசிமுதன வாய், கண்ைம், இையம், நாபி மூலாைாரம் ஆகிய இைங்களில் சிரத்ைா
பக்ைியுைன் கர்மயாகத்தைப் தபாலச் சிவபபருமாதனயும் பார்வைி தைவிதயயும் பூதஜ பசய்ய தவண்டும்.
அவ்வாேில்தலபயனில் சிவலிங்கத்ைிலாவது விக்கிரகத்ைிலாவது அக்கினியிலாவது பூமியிலாவது
ஜலத்ைிலாவது பக்ைிதயாடு சக்ைிக்கு ஏற்பப் பூதஜ பசய்ய தவண்டும், அல்லது அந்ைர்முகத்ைிலாவது, பஹிர்

முகத்ைிலாவது பூதஜ பசய்யலாம். ஆனால் அந்ைர்முகத்ைில் பூதஜ பசய்பவன் பஹிர் முகத்ைில் பூதஜ
பசய்ைாலும் பசய்யாமலும் பசய்யாது விடுத்ைாலும் விைலாம் என்று உபமன்யு முனிவர்
ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்ைிக்குக் கூேியருளினார்.
19. மானஸ பூஜாவிைி
உபமன்யு முனிவர் பைாைர்ந்து கூேலானார். கிருஷ்ணா! பூர்வம் சிவபபருமான் உமாதைவியாருக்குக் கூேிய
சிவபூஜாவிைிதயச் பசால்லுகிதேன். அக்கினி காரியத்தை இறுைியாகவுதைய நித்ைிய
கர்மங்கதளபயல்லாம் பசய்து அல்லது மனத்ைால் முடித்து பூதஜக்குரிய உபகரணங்கதள மனைால்
தசகரித்து, ைன் தைகத்ைின் இைய பங்கயத்ைில் எழுந்ைருளியுள்ள சிவபபருமானுக்கு வலது புேத்ைில்
விநாயக் கைவுதளயும், இைது புேத்ைில் நந்ைி தைவதரயும், அவரது பத்ைினியாகிய சுயதசதயயுஞ்
சிந்ைித்துப் பூஜித்து பிேகு இையகமலத்ைில் சிங்காசனம், தயாகாசனம், பத்மாசனம் முைலிய ஆசனங்களில்
ஒன்ேில் ைத்துவத்ைியத்துைன் கூடிய கமலாசனத்ைில் எழுந்ைருளியிருப்பவனும் பார்வைி சதமைனும், சகல
லக்ஷணங்களுமுதையவனும், சுந்ைரமான அவயங்களுைன் கூடியவனும் அதநகமான ஆபரணங்கதள
அணிந்ைவனும், பசவ்விய முகம் கரம் பாைம் இவற்தேயுதையவனும், மல்லிதக அரும்பு தபான்ே
புன்னதகதயயுதையவனும், சுத்ைஸ்படிக நிேமான பவண்ணிே விபூைியணிந்ை
ைிருதமனிதயயுதையவனும், மலர்ந்ை ைாமதர இைழ்கதளப் தபான்ே கண்கதளயுதையவனும்,
சதுர்புஜங்களும் கம்பீர மான சரீரமும், மதனாகரமான சந்ைிர கதலதயச் சிரசில் அணிந்ைவனும்,
சர்ப்பாபரணங்கதளத் ைரித்ைவனும், நீலகண்ைனும் சமானாைிகரகிைனும், பரிவாரங்களுைன் கூடியவனுமாகிய
சிவபபருமாதனத் ைியானித்து அவனுதைய இைது பாகத்ைில் விசுசித்ை நீ தலாத்பலம் தபான்ே காந்ைியும்,
பரந்து நீண் ை கண்களும், பூரணச்சந்ைிரதன பவன்ே பிரகாசத்தையுதைய ைிருமுகமும் கறுத்துச் சுருண்ை
பநற்ேியில் பைர்ந்ை முன்கூந்ைலும் பிதே நிலாவாகிய கிரீைமும் பூரித்து உயர்ந்ை முதனவாய்ந்ை
குசங்களும் நுண்ணிய இதையும் பச்தசப் பட்ைாதையும் சகலாபரண பூஷிைமும் பநற்ேியிலணிந்ை
ைிலகத்ைின் பிரகாசமும் நானாவிை நிேம் வாய்ந்ை சுகந்ைமிகுந்ை மலர்கதள அணிந்ை அளகபாரமும் ,
சிவபபருமானுக்குச் சமானமான குணமும் ைிருவுருவும், சிறு நாணமுதைய முகமும் வலக்கரத்ைில்

பபாற்ோமதரயும் துதையின்மீ து ஊன்ேிய இைதுகரமும், பிராண தகாடிகளின் பாச விதமாசனம் பசய்யும்
கருதணயுதைய சச்சிைானந்ை ரூபியாகிய பார்வைிதைவிதயயும் மங்கலகரமான பீைத்ைில்
எழுந்ைருளியிருப்பைாக ைியானித்து சர்தவாபசாரங்கதளாடும் பக்ைி பூர்வமாக மனத்ைால் தசகரித்ை ைிவ்விய
மலர்களால் அருச்சிக்க தவண்டும். அல்லது சைாசிவதன அல்லது மதஹஸ்வரதன அல்லது
இருபத்ைாோவது ைத்துவமாகிய மூர்த்ைிதய அல்லது ஸ்ரீகண்ைதனத் ைியானித்துத் ைன் சரீரத்ைில் மந்ைிர
நியாசம் பசய்து, சிவதனயான ைன் மந்ைிர தைகத்ைில் இைய ைாமதரயில் இருத்ைித் ைன் தைகத்ைிற் பசய்ை
நியாசங்கதள இதேவனது தைகத்ைில் நியாசம் பசய்து பகீ ர்பூதஜதயப் தபாலதவ, மானசீகமாகப்
பூதஜபசய்ய தவண்டும். பிேகு சமிதை பநய் முைலியவற்தேக் பகாண்டு, நாபியில் மானசீகமான ஓமம்
பசய்யதவண்டும். புருவமத்ைியில் ைீ பசிதக தபாலப் பிரகாசிக்கும் சிவபபருமாதனத் ைியானம் பசய்ய
தவண்டும். இவ்வதகயாக ைன் சரீரத்ைில் ைியானிக்கக் கூடிய தயாகத்ைில் அக்கினி காரியம்
அந்ைமாகவுள்ள சகலமான, பூஜாவிைானமும் பசய்து முடிக்கதவண்டும். இவ்விைமாகப் பூதஜதய
அந்ைர்முகத்ைில் முடித்து பஹிர் பூதஜதயச் பசய்யத் பைாைங்கிச் சிவபபருமாதனக் கருைி சிவலிங்க
பசாரூபத்ைிலாவது அக்கினியிலாவது பூமியிலாவது முதேதய சிவபூதஜ பசய்யத் துவக்கதவண்டும்.
20. கிரியா பூஜாவிைி
உபமன்யு முனிவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதன தநாக்கி, கூேலானார். மூலமந்ைிரத்ைால் பூஜா ஸ்ைானத்ைில்

பரிமளமுதைய சந்ைன நீ தரத் பைளித்து, மலர்கதள இட்டு, அஸ்ைிரமந்ைிரத்ைால் விக்கினங்கதள ஒழித்துப்
பத்துத் ைிக்குகளிலும் அஸ்ைிர மந்ைிரத்ைால் ைிக்குப் பந்ைனம் பசய்து பூஜா ஸ்ைானத்தை நியமித்து அங்தக
ைர்ப்தபதயப் பரப்பி புதராக்ஷண மந்ைிரத்ைால் ஜலத்தைப் புதராக்ஷித்துப் பாத்ைிரங்கதளச் சுத்ைிபசய்து
பூதஜப் பபாருட்கதள சுத்ைி பசய்து, புதராக்ஷண பாத்ைிரம், அர்க்கிய பாத்ைிரம், பாத்ைிய பாத்ைிரம், ஆசமன
பாத்ைிரம் ஆகிய நான்கு பாத்ைிரங்கதளச் சுத்ைி பசய்து தவத்துக்பகாண்டு அவற்ேில் ைனித்ைனியாகப்
புனிை நன்ன ீர் பபய்து தவத்துக் பகாண்டு புஷ்பம் முைலிய ைிரவியங்கதளச் சுத்ைப்படுத்ைிக்பகாண்டு

இரத்ைினம், பபான், பவள்ளி, கந்ைம், புஷ்பம், அக்ஷதை, பழங்கள், பத்ைிரங்கள், ைர்ப்தப முைலிய
ைிரவியங்கதளச் சுத்ைப்படுத்ைிக் பகாண்டு அபிதஷக ஜலத்ைில் பரிமள ைிரவியங்கதளயும் , பான ீயஜலத்ைில்
மலர்கதளயும் சீைள வஸ்துக்கதளயும் தசர்க்க தவண்டும். பவட்டிதவரும் சந்ைனமும் பாத்ைிய
பாத்ைிரத்ைில் தசர்க்கலாம். ஜாைிக்காய், கர்ப்பூரம், ைக்தகாலம், ைமாலம் முைலிய பபாருட்கதளப் பபாடித்து,
ஆசமன பாத்ைிரத்ைில் தபாைவும் ஏலம், கற்பூரம், சந்ைனம் இவற்தே எல்லா பாத்ைிரங்களிலும் இைலாம்.
பச்தசக்கற்பூரம், சந்ைனம் ைர்ப்பாங்குசம், அக்ஷதை, யதவ, பநல், எள், பநய், கடுகுமலர்கள் விபூைி

இதவயாவும் அர்க்கிய பாத்ைிரத்ைில் இைதவண்டும். ைர்ப்தப, மலர்கள், யதவ, பருமூலம், பச்சிதல, விபூைி
இவற்தே புதராக்ஷண பாத்ைிரத்ைில் இைதவண்டும். பிரணவ மந்ைிரத்ைால் பாத்ைிரங்களிபலல்லாம்
புதராக்ஷணம் பசய்து அஸ்ைிர மந்ைிரத்ைால் ரக்ஷதணபசய்து, தைனுமுத்ைிதரதயக் காட்டி,
பூஜாைிரவியங்கதளபயல்லாம் புதராக்ஷண ஜலம் பைளித்து, புனிைமாக்கிக் பகாள்ளதவண்டும். இப்படியாகப்
பாத்ைிரங்கள் தசர்க்க இயலாவிட்ைால், புதராக்ஷண பாத்ைிரம் ஒன்ேினாதலதய எல்லாவற்தேயும் பசய்து
பகாள்ள தவண்டும்.
விநாயக் கைவுதளப் பக்ஷ்ய தபாஜ்யங்களால் விைிப்படி வலப்புேத்ைில் பூதஜபசய்து பபான்மதல தபால

உயர்வும் சகலாபரண பூஷிைமும் பால் சந்ைிரக்கிரீைமும், அழகிய சரீரமும், ைிரிதநத்ைிரமும், சூலம், மான்,
ைங்கம், பிரம்பு இதவகதள ஏந்ைிய சதுர்ப்புஜமும், சந்ைிர பிம்பத்ைிற்கு ஒப்பான முககாந்ைியுங் பகாண்டு
விளங்கும், நந்ைீ ஸ்வரதரயும், மருத்துவின் மகளும் பைிவிரதையும் பார்வைிதைவியின் பாைங்கதள
அலங்கரிப்பைிதலதய விருப்பமுதையவளும் ஆகிய அவர் மதனவி சுயதசதயயும் வை ைிதசயிதல
பூஜித்து, இவ்வதகயாகத் துவார பூதஜதய முடித்துப் பூஜாகிரகத்ைினுள் பிரதவசித்து, மஹாலிங்கத்தை
விைிப்படிப் பூஜித்து நிர்மாலியத்தை விலக்கி புனிைமான ஒரு மலதரச் சிவபிரானின் சிரமிதச அணிந்து,
மலர்கதளக் கரத்ைிற்பகாண்டு, ைான் பரிசுத்ைமாகும் சக்ைிக்தகற்பப் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிர ஜபம் பசய்ய
தவண்டும். பிேகு ஈசான ைிதசயில் சண்டீசதன ஆராைித்து, நிர்மாலியத்தை அவருக்கு
ஒப்புவிக்கதவண்டும். பிேகு, உமாமதகஸ்வரருக்கு ஆசனங் கற்பிக்க தவண்டும். பிேகு, நாற்புேமும் கைல்
சூழ்ந்ை பூமிக்குக் கீ ழ்த்ைிதசயிலிருக்கும் மங்களகரமான ஆைாரசக்ைிதயத் ைியானித்து அைன்மீ து

குண்ைலாகாரமாகவும், பவண்ணிேமாகவும் ஐந்து பணாமுடிகள் பகாண்டு விளங்கும் அநந்ைதனயும், அைற்கு
தமல் ைர்மம், ஞானம், தவராக்கியம், ஐஸ்வரியம் என்னும் நான்தகயும் நான்கு கால்களாகவுதைய
சிங்கமாக பபாருத்ைி நால்வதக நிேமுதையைாய், இதையிதைதய அைர்மம் (கிழக்கு) அஞ்ஞானம் (பைற்கு)
அதவராக்கியம் (தமற்கு) அதனஸ்வரியம் (வைக்கு) நான்கு உபகால்களாக இராஜாவர்த்ைமணி நிேமாகவும்
பகாண்டுள்ளைாகவும் அணிமா முைலிய எட்டுத் ைளங்கதளயுதைய பவண் ைாமதர மலர் தபான்ே
சிங்காசனத்தைப் பாவித்துப் பூஜிக்க தவண்டும். அைன்பிேகு, அைச்சைனம், ஊர்த்ைசைனம் இவற்தே பூஜித்து
அந்ைப் பதுமைளம் எட்டிலும் அஷ்ை சித்ைிகதளயும் உபைளங்கள் எட்டிலும் அவற்றுள் வாமதைவன் ,
தஜஷ்ைன், உருத்ைிரன், காலன், கலவிகரணன், பலவிகரணன், பலப்பிரமைனன், சர்வ பூைகமனன் என்ே
அஷ்ைருத்ைிரர்களும் வாதம தஜஷ்தை, ரவுத்ைிரி, காளி, கலவிகரணி, பலவிகரணி, பலப்பிரமைனி,

சர்வபூைைமனி என்ே அஷ்ை சக்ைிகளுைன் கூடியிருப்பைாக ைியானித்து மலர்களால் அர்ச்சித்து, அந்ைப்
பதுமத்ைின் கிழங்தகச் சிவைர்மமாகவும் நாளத்தை சிவஞானமாகவும் அைன் பபாகுட்தை
தவராக்கியமாகவும் ைியானித்தும் பூஜிக்க தவண்டும்.
அந்ைப் பபாகுட்டின் மீ து சூரிய தசாமாக்கினி மண்ைலங்கதளத் ைியானித்து, மூன்று ைத்துவங்கதளயும்
ைியானித்து, அைன்தமல் வித்யாமயமான ஆசனத்தை மிகவும் அன்தபாடு மலர்பகாண்டு அர்ச்சதன பசய்து
அைன்தமல் உமாமதகஸ்வரதர ஆவாஹனம், ஸ்ைாபனம், சப்நிதராைம் நிரீக்ஷணம் நமஸ்காரம் முைலியன
பசய்து பவவ்தவோன முத்ைிதரகதளக் காட்டி, பாத்ைியம், ஆசமனம், அர்க்கியம், கந்ைம், புஷ்பம், தூபம், ைீப ம்,
ைாம்பூலம் முைலியவற்தேச் சமர்ப்பிக்க தவண்டும். அல்லது பஞ்சகவ்வியம், தைன், வாதழ, மா, பலா,
முைலிய பழங்கள், எள், யதவ, கடுகு, உளுந்து இவற்ோல் அபிதஷகித்து, பவந்நீர் , கஸ்தூரிமஞ்சள்,
பநல்லிக்காய், நீர் , சந்ைனம், பபான், இரத்ைினம் இவற்தேக் கூட்டிய ஜலத்தை சங்கு, கலசம்
முைலியவற்ோல் அபிதஷகிக்க தவண்டும். சக்ைியில்லாவிட்ைால் ைக்கபடியாவது பவமான சூக்ைம், சூத்ரம்,
நீலருத்ரம், த்வரிருக்ரம், லிங்கசூக்ைம் முைலான சூக்ைங்கள் அைர்வசிரசு, ருக்கு, யஜுர், சாமபஞ்சு பிரமம்
முைலிய தவைமந்ைிரங்களாலும் பிரணவ மந்ைிரத்ைாலும் அல்லது பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைாலாவது,
அபிதஷகம் பசய்யதவண்டும். சிவபபருமாதனப் தபாலதவ பார்வைி தைவிக்கும் அபிதஷகம் பசய்ய

தவண்டும். இது சிவாக்தஞதயச் பசய்ய தவண்டும். அர்த்ை நாரீசுவரமூர்த்ைம் பூஜிக்கப்படுவைானால்
முைலில் சிவ பாகத்துக்கும் பிேகு, தைவி பாகத்துக்குமான முதேதய பூதஜ பசய்யதவண்டும். அபிதஷகம்
முடிந்ை பிேகு, புனிைமான வஸ்ைிரத்ைால் துதைத்துப் பட்டு வஸ்ைிரம் உபவைமும்
ீ
அணிந்து, பாத்ைியம்
ஆசமனம், அர்க்கியம், கந்ைம், புஷ்பம், அலங்காரம், தூபம், ைீபம், தநதவத்ைியம், பான ீயம், ைாம்பூலம்
முகவாசம், குதை, சாமதர, ஆலவட்ைம், கண்ணாடி ஆகியவற்தேச் சமர்ப்பித்துச் சகலவாத்ைிய

தகாஷங்களுைன் கர்ப்பூர நீராஞ்சனம் சமர்ப்பித்து, சுதவயுதைய பால்தசாறும் ைாம்பூலமும் நிதவைனம்
பசய்து முகவாசங் பகாடுத்து, சாமதர, கண்ணாடி, ஆலவட்ைம் முைலியன காண்பித்து மீ ண்டும் அர்க்கியம்
பகாடுத்து ைிருபவண்ண ீறு அணிந்து புஷ்பாஞ்சலி சமர்ப்பித்து சிவபபருமாதனயும் உமாதைவிதயயும்
மும்முதே பிரைக்ஷிணம் பசய்து துைித்து, என்புகள் உருகும்படி சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து
எம்பபருமானுக்கு ைன் உயிதரதய நிதவைனமாகக் பகாடுத்து, மீ ண்டும் அர்க்கியமளித்து புஷ்பாஞ்சலி
சமர்ப்பித்து, சமானாைிகரஹிைதன! அடிதயன் பசய்ை பிதழகதள மன்னித்து அருளதவண்டும் என்று
க்ஷமாபணம் பசய்து, ைன்னுதைய ஆன்மாவில் சிவபபருமாதன ஆவாஹனம் பசய்து, எப்தபாதும் ைியானம்
பசய்யதவண்டும்.
ஒருவன் ைன் உைல் வாழும் வதரயில், சிவபூதஜதய எவ்வதகயான அசந்ைர்ப்பங்கள் வந்ை காலத்ைிலும்
ைினந்தைாறும் முதேப்படி பசய்தை முடிக்கதவண்டும். அவ்வாறு பசய்யாமல் அன்னபானாைிகளில்
விருப்பம் உதையவனாய் ஆகாரம் பசய்யக்கூைாது. அப்படிச் பசய்வானாகில், அவற்தேச் சுத்ைி பசய்து,
புனிைமான ஜலத்ைில் ஸ்நானம் பசய்து, அன்று பசய்ய ைவேிய பூதஜக்கு அபராைமாக இருமுதே
சிவபபருமாதனயும் பார்வைி தைவிதயயும் ைன் நியமத்தைவிைச் சிேப்பாக பூஜித்து, ைன் பசிதயயும்
நாவில் உருசியேிைதலயும் பவறுத்து அன்று முழுவதும் உபவாசம் இருந்து பஞ்சாக்ஷர மஹாமந்ைிரத்தை
பைினாயிரம் முதே பஜபிக்க தவண்டும். மற்தேய ைினத்ைில் சர்வதலாகங்களுக்கும் காரணபூைராகிய
சங்கர பகவானுக்கு விதசஷமாக பூதஜ பசய்து, சிவாலயத்ைிற்கும் சிவனடியார்களுக்கும் தவண்டிய
பபாருட்கதளத் ைானம் பசய்து பூதஜ பசய்யாமற் புசித்ை பாவத்தைப் தபாக்கிக் பகாள்ள தவண்டும்.
விவரமாகச் பசான்னால் எல்தலயில்லாமற் தபாகும் என்று சிவபூஜாவிைிதய உமக்குச் சுருக்கமாகச்

பசான்தனன். இன்னும் பசால்கிதேன். தூபைீ பங்கதளக் பகாடுத்துப் பாற்தசாற்தே நிதவைனம் பசய்வைற்கு
முன்னைாக ஆவரண பூதஜ பசய்யத் ைக்கது. கிருஷ்ணா! அதையும் தகட்பாயாக.
கிருஷ்ணா! முைல் ஆவரணத்ைில், பஞ்சப் பிரமத்தையும் நான்கு ைிதசகதளயும் ஷைங்கங்கதளயும்
கிரமப்படி அன்புைன் பூதஜ பசய்து, ைிக்குபாலகர்கதளயும் பூஜித்துப் பிேகு, நிருைி ைிக்கிதல
விஷ்ணுமூர்த்ைிதயயும் ஈசான ைிதசயிதல பிரமதைவதனயும் பூஜித்து, ஆவரணத்ைின் புேத்ைில்
இந்ைிரைிக்கு முைலாக ஈசானைிக்கு இறுைியாக ைிதசகள் எட்டிலும் முதேதய வஜ்ஜிரம், கத்ைி, ைண்ைம்,
கட்கம், பாசம், அங்குசம், கதை, சூலம் என்னும் ைிக்குப்பாலகர் ஆயுைம் எட்தையும் சக்கரம், பதுமம் என்ே
விஷ்ணு பிரமர்களின் பதைகள் இரண்தையும் தமதல குேித்ை அவ்விரு தைவர் நிதலப்புேத்தும் பூஜிக்க

தவண்டும். இவ்வாறு பூஜிக்கும்தபாது அந்ை ஆவரணத்ைில் உள்ள தைவர்கள் யாவரும் சிவபபருமாதனக்
தகக்கூப்பி பணிவைாகப் பாவதன பசய்து பூஜிக்க தவண்டும். பருப்பு, பால், ையிர், பநய், தைன், சர்க்கதர
முைலியவற்தேச் தசர்த்துப் பாகம் பசய்ை அன்னமும் பழங்களும் பலகார வதககளும் நிதவைித்து ஏலம்
சந்ைனம் மலர்கள் முைலியவற்ோல் மணங்கமழும் நீரால் ைன்விதன சம்பந்ைம் ஒழியப் பானங்
பகாடுத்தும் வாசதனயூட்டிய பச்தச கற்பூரம், குங்குமப்பூ இவற்றுைன் ைாம்பூலம் பகாடுத்து
நறுமணங்கமழும் சந்ைனக் கலதவதய அளித்து பட்டு வஸ்ைிரமும், பபான்னாலும், இரத்ைினத்ைாலும்
பசய்ை ஆபரணங்களும் உைவி, சந்ைனம், கற்பூரம், அகில், குங்குலியம், பசு, பநய், தகாஷ்ைம் இவற்தேக்
கூட்டிய தூபமும் மிக உயர்ந்ை கபிதலப் பசுவின் பநய்யில் தைாய்ந்ை கர்ப்பூர ைீ பமும் பகாடுக்க தவண்டும்.
சிவபூதஜயில் பஞ்ச கவ்வியங்களும் ையிர் பாலும் கைற்கதர அருவியிலிருந்ை ஜலமும் அபிதஷகத்ைிற்கு
சிேப்பானதவ. பபான்னாலும் இரத்ைினத்ைாலும் ைந்ைத்ைாலும் பசய்ை பீைங்கள் உயர்ந்ைதவ

ைதலயதணயுைன் கூடிய பஞ்சசயனமும், முத்துக் தகாதவகள் பைாங்கவிட்ை இரத்ைினக் குதையும்
பபான்னாற் பசய்ை காம்தபயுதைய ைாமதரயும் பவண்ணிேம் வாய்ந்ை வலம்புரிச் சங்கமும் பருத்து
நவமணிகளும் ைாவள்யமான கண்ணாடியும் பவண்கலத்ைால் ஆகிய மணியும் மிருைங்கம் முைலிய
வாத்ைியங்களும் ைங்கப் பாத்ைிரங்களும், பவள்ளிப் பாத்ைிரங்களும் ஆகிய இத்ைதகய சிேந்ை பபாருள்கதள

சிவபபருமானுக்கு ஏற்ேதவபயன சாஸ்ைிரங்கள் கூறும். சிற்ப லக்ஷண விைிமுதேயாகச் பசய்யப்பபற்ே
பல தகாபுரங்கள் வாய்ந்ை ைிருக்தகாயிதல எம்பபருமாதன எழுந்ைருளச் பசய்யக்கூடிய ஸ்ைானமுமாகும்.
சிவபபருமாதன மண், மரம், பசங்கல், கருங்கல், ைந்ைம் முைலியவற்ோல் பசய்ை தகாயில்களிலும்
மதலயுச்சியிலும், நந்ைவனத்ைிலும் நைி ைீரத்ைிலும், ைன் வாசஸ்ைலத்ைிலும் பூஜிக்கத்ைகும். ஒருவன்

வஞ்சதன முைலியவற்ோல் பபாருதளத் தைைாமல், ைர்மமார்க்கத்ைில் சம்பாைித்ை ைிரவியத்தைக் பகாண்டு,
ஆசிரியன் ைனக்கு உபதைசித்ை முதேதய நன்ோக உணர்ந்து அைன் வழியாற் பக்ைி பூர்வமாகப் பூதஜ
பசய்வானாகில் அவனுக்கு முக்ைி தககூடுதமயல்லாமல் இவ்வுலகில் எண்ணற்ே காலம் அருந்ைவஞ்
பசய்ைாலும் தவைங்களில் கூேிய வதகயிதலதய தகாடி யாகங்கதளச் பசய்ைாலும் முக்ைி தககூைாது. சில
மந்ைிரம் பஜபித்ைாலும் தவை சாஸ்ைிரங்கதள ஆராய்ைலும் ைியானம், யாகம், தஹாமம், ைவம், ைானம்,
ைருமம் முைலியவற்தேச் பசய்ைலும் பிேவிதய ஒழிக்கத்ைக்க சிதவாகம் பாவதனயுண்ைாவைற்கு
ஏதுவாகும். சாந்ைிராயண முைலிய விரைங்கதளக் கதைப்பிடித்ைாலும் சிவபக்ைி இல்லாவிட்ைால்
பயனில்தல. சத்துவகுணமுதைய தயாகியர்கள் தமாட்சம் அளிக்கத்ைக்க சத்துவ கர்மத்தையும்,
இரதஜாகுணமுதையவர்கள் இஷ்ை சித்ைிகதளக் பகாடுக்கத்ைக்க இராஜஸ கர்மத்தையும்

ைதமாகுணமுதைய அசுரர்களும், மனிைர்களும் இம்தமயிதலதய ைாம் விரும்பும் பயதனக் பகாடுக்கும்
ைாமஸ கர்மத்தையும் பசய்வார்கள். முக்குணத்ைால் பசய்யும் கர்மங்கள் சிவபபருமாதனப் பக்ைி
பசய்வைால் சத்கர்மங்களாம் ைீ தமதய பசய்யும் நீ சர்களாயினும் சிவகைாக்ஷத்ைாதல தைவர்களாவார்கள்
என்ோல், முப்புரங்கதள எரித்து அருளிய சிவபபருமானுதைய ைிருவடியில் ஒவ்பவாருவரும் பக்ைி
பசய்யதவண்டியது கைதமப்பாைாகும். பிரமஹத்ைி, பபாற்களவு, கட்குடி, குரு பத்ைினிதயக் கூைல், குரு ைாய்
ைந்தை மன்னன் முைலிதயாதரக் பகால்லல் என்ே இந்ை பஞ்சமகா பாைகங்கதளச் பசய்ைவர்களானாலும்
பன்னிரண்டு ஆண்டுக்காலம் பக்ைியுைன் சிவபூதஜ பசய்ைால், பாவத்தை ஒழித்துப் புனிைர் ஆவார்கள்.
எண்ணற்ே பிேவிகளில் கிதைத்ைைற்கு அரிய மனிை உைதல அதைந்ை பிேகும் விதவகத்ைால்
சிவபபருமாதனப் பூஜிக்காைவர்கள் பிற்காலத்ைில் யமன் பற்கதளக் கடித்துக் பகாண்டு தகாபத்துைன்
பகாடிய நரகத்ைில் ைள்ள மயங்கி வருந்ைி உயிர் துடிப்பார்கள்.
மனிைர்களுக்குச் சிரம், கரம் முைலியனபவல்லாம் நற்பணி பசய்வைற்காகதவ சிவபபருமானால் வழங்கப்
பபற்றுள்ளன. ஆதகயால் அதவ ஒவ்பவான்ேிதனயும் அப்பபருமான் விஷயமாகதவ உபதயாகிக்க
தவண்டும் என்று அேிந்து, அவ்வாறு பசய்பவதன விதவகியாவான். நமக்குச் சுகமானது எப்தபாதுதம
தவண்டும் என்பவர்கள் யாவரும் ைம் ஐம்புலன்கள் (பஞ்ச இந்ைிரியங்கள்) பகடுவைற்கு முன்பும், முதுதம
வருவைற்கு முன்பும் உமாசதமைராகிய சங்கர பகவாதன அன்புைன் பூஜித்துப் பணிந்து அவனுதைய
ைிருவருதளப் பபேதவண்டும். தவைங்களாலும் தைடிக் கண்ைேிவைற்கரிய சிவபபருமாதனப் பக்ைிதயாடு
பூஜித்ைவர்கள் கைல் புதை சூழ்ந்ை பூவுலகில் குளிர்ச்சி வாய்ந்ை முத்ைாற் பசய்ை சந்ைிரவட்ைக் குதை
நிழலில் இருந்து, அரசர்களாகப் பூமிதயக் காத்து, உைலின் முடிவில் சிவபபருமானுதைய ைிருவடி நிழதல
அதைவார்கள். சிவாலயத்ைிதலதய சிவபூதஜ பசய்யும்தபாது துவார பூதஜதய முன்னைாகச் பசய்து

ைிதரச்சீ தலதயப் பின்னர் பூஜித்து, பரிவார தைவர்களுக்கு பலியிட்டு விழாச் பசய்ைல் முதேயாகும்.
சிவபபருமானுக்கு நிதவைனம் பசய்ை பிேகு துைி பசய்யத்ைக்க பரிவாரங்களுக்கும் பலி பகாடுத்து வாத்ைிய
தகாஷத்துைன் தைவர்களுக்பகல்லாம் பலி பகாடுக்க தவண்டும். வைைிதசதய தநாக்கி பலிபீைத்ைின் அருதக
நின்று பலிதயக் பகாடுத்து சிவபபருமானுக்கு நிதவைித்ை நிர்மாலியத்தை சண்தைசருக்குக் பகாடுத்து, பிேகு
அக்கினி காரியஞ் பசய்து சிவமந்ைிரம் ஜபித்து, பசந்ைாமதர மலரிட்டு தவத்ை பபான் அல்லது பவள்ளிக்
கிண்ணத்ைில் மிகவும் பராக்கிரமத்தையுதைய பாசுபைாஸ்ைிரத்தை தவத்துப் பூஜித்து தவதோர் தவைியன்
சிரமிதசயமர்த்ைி ைிருவாயிலின் புேந்பைய்ைித் ைிருக்தகாயிதல மும்முதே வலம் வந்ை பிேகு
பலிபீைத்தையும் மும்முதே வலம் வந்து, அந்ைணன் சிரத்ைில் தவத்ை பாத்ைிரத்தை எடுத்து சிவாலயத்தை
அதைந்து, அவ்வஸ்ைிரத்தை விடுத்து, சிவ சன்னைிதய அதைந்து சிவபபருமானுக்கு அஷ்ை புஷ்பங்கள்
சமர்ப்பித்து சிவபூதஜதய முடிக்கதவண்டும்.
21. சிவதஹாமம்

கிருஷ்ணா! சிவதஹாமம் பசய்யும் வதகதயயும் பசால்கிதேன் தகட்பாயாக. குண்ைலத்ைிலாவது பூமியிற்
பசய்ை தவைிதகயிலாவது இரும்பாற்பசய்ை பாத்ைிரத்ைில் ைீதயக் பகாளுத்ைி, அதை மந்ைிராத்ைிபசய்து
சிவபபருமாதன ஆவாஹனம் பசய்து பூஜித்து பக்ைிபூர்வமாக சிவ தஹாமத்தைச் பசய்யதவண்டும்.
இரண்டு முழ அகலமும் ஒருமுழ ஆழமும் பகாண்ை குண்ைத்தைச் சதுரமாகவாவது வட்ைமாகவாவது
சிவாகமவிைிப்படிச் பசய்து, அந்ைக் குண்ைத்ைின் மத்ைியிதல இரண்டு விரல் கனமாவது நாலு

விரற்கனமாவது அஷ்ை ைளங்கதளயுதைய பதுமம் (ைாமதர) ஒன்று இயற்ேிச் பசய்யதவண்டிய மூன்று
தமகதலகதளயன்ேி இன்னும் இரண்டு தமகதலகதளயுஞ் பசய்யதவண்டும். யாதனயின் துைிக்தகதய
தபாலச் பசய்யாது அரசிதல வட்ைம்தபால தயானிதயச் பசய்து குண்ைத்ைின் உள்தள யதரகள் கிழித்து
புனிைமான கலச நீதரச் பசாரிந்து, ைர்ப்தபயிட்டு பாத்ைிரங்கள் யாவற்தேயும் புனிைமான நீரால் அலம்பி
விைதவண்டும். சூரியகாந்ைக் கல்லாகிய அக்கினிதயயாவது அரணியிற் பிேந்ை அக்கினிதயயாவது
தவைியர் வட்டில்
ீ
ஜனித்ை அக்கினிதயயாவது புனிைமான அகலில் ைாங்கிவந்து, நியமித்துள்ள
ஓமகுண்ைத்தை மும்முதே வலம்வந்து, அவ்வக்கினிதயக் குண்ைத்ைிற் பபய்து, ைன் மனைிற்பபாருந்ைிய
அக்கினிதயயும் எடுத்து குண்ைத்ைிலிட்ை அக்கினிதயாடு தசர்க்கதவண்டும். தமதல பசான்ன அக்கினி
மூன்ேில் சூரிய காந்ைக் கல்லில் தைான்ேியது உத்ைமம் என்றும் அரணியிலிருந்து தைான்ேியது மத்ைிமம்
என்றும், அந்ைணர் வட்டிற்
ீ
பிேந்ைது இதை என்றும் பகாள்ளதவண்டும். அத்ைதகய அக்கினியில்

சிவபபருமாதன மூலமந்ைிரத்ைால் அருச்சித்து ைன் வலப்பக்கத்ைில் பநய்வார்த்து தவத்ைிருக்கும்
பாத்ைிரத்தை அமர்த்ைி மந்ைிரம் ஓைித் தைனு முத்ைிதரதயக் காண்பித்து, பபான், பவள்ளி, இரும்பு, பசம்பு,
ஈயம் முைலியவற்ோலாவது யாகத்துக்கு உரிய மாவிதல, பலாசு இதலயிலாவது அழகுேச் பசய்ை சுருக்கு
சுருவங்கதளக் தகக்பகாண்டு ைீயிற் காய்ச்சிய ைர்ப்தபயால் துதைத்து நீ தரப்புதராக்ஷித்துச்
சிவாக்கினிதயச் சூழநீ பராழுக்கி சிவநாமங்கள் எட்தையும் உச்சரித்து, நீதய உண்பவன் என்று ஆகுைி
பசாரிந்து, அக்கினிதைவனுக்கு அவிசுபகாடுக்க தவண்டும். மீ ண்டும் அக்கினி நடுவில் ஆகுைி பசய்து நீ தரச்
சூழச் பசாரியதவண்டும். அப்படிச்பசய்ைால் அது சிவாக்கினியாகும். அந்ைச் சிவாக்கினியிதல உமா
சதமைராகிய சங்கரபகவான் எழுந்ைருளியிருப்பைாகக் கருைிப் புஷ்பாஞ்சலி சமர்ப்பித்து தூப ைீபங்காட்டி ,
நீதரப் புதராக்ஷித்து ஒரு சாண் நீளமுதைய புலாசஞ்சமிதைதயயிட்டு பசு பநய்தயப் பபய்து

அன்னத்தையும் எடுத்து பபாரி, எள், யதவ, கடுகு, பசுபநய் தைாய்த்ை நல்ல அப்பம் முைலியவற்ோல் ஆகுைி
பசய்யதவண்டும்.
ஓமம் பசய்யும்தபாது சுருவத்ைாதல பநய்தயயும் தகயினாதல சமித்தையும், சுருக்கினாதல
மற்பேல்லாவற்தேயும் ஆகுைி பசய்வது முதேயாகும். தமதல பசான்னதவபயல்லாம் அருதமயாக
இருந்ைால், ஒன்தேதய ஆகுைி பசய்யலாம். பிேகு இந்ை ஓமத்ைில் சம்பவித்ை குற்ேங் குதேபாடுகள்
எல்லாவற்தேயும் பபாறுத்துக் பகாள்ளதவண்டும் என்று க்ஷமாபணஞ் பசய்து, பநய்யினால் மும்முதே
ஆகுைி பசய்து வாசந்ைங்கிய மலதரச் சுருக்கில் தவத்து பநய் பபய்து அதைச் சுருவத்ைால்
மூடிக்பகாண்டு, அந்ை ஓமத்ைில் பபய்ய தவண்டும். பிேகு நீரால் சுற்ேி பிதேசூடிய பபம்மானான

சிவபபருமாதன விசர்ச்சனஞ் பசய்துவிட்டு சிவாக்கினிதயத் ைன் நாபியில் புகுத்ை தவண்டும் , அல்லது
அந்ை அக்கினிதயக் பகாண்டுவந்து, சந்ைிரன் தபான்ே பநற்ேிதயயும் நீ தலாத்பலமலர்கள் தபான்ே
கண்கதளயும் உதைய வாகீ ஸ்வரி அைதன வயிற்ேில் உட்பகாண்ைனள் என்று கருைி குண்ைத்ைிலிட்டு
யாக குண்ைத்ைின் நாற்புேத்து தமகதலயிலும் சமித்துக்கள் பாய்த்து பாத்ைிரத்ைிதல நீர் பபய்து
தூரமாகதவத்து தவபோரு பாத்ைிரத்தை தவத்து, அைில் பநய்தய நிரப்பிச் சுத்ைி பசய்து (பிேகு சுருக்கு
சுருவங்கதளச் சுத்ைி பசய்து, கர்ப்பாைானம் சீ மந்ைம் இவற்றுக்கு ஓமம் பசய்து, அக்கினி பிேந்ைைாகச்
சிந்ைதன பசய்யதவண்டும்.) அவ்விைம் தைான்ேிய அக்கினிக்கு மூன்று கால்களும் ஏழு தககளும்
சதைமுடியும் அைன்தமல் சந்ைிர ைாரணம் ரக்ைவஸ்ைிரமும், முஞ்சிப் புல்லாலாகிய உபவைமும்
ீ
வலக்கரங்களில் தவல், அக்கினி, சுருக்கு சுருவங்களும் இைக்கரங்களில் வல்லபம், ஆலவட்ைம், பநய், பபய்
வட்டிலும் பபற்று விளங்குவைாக மனைில் கருைி, விைிமுதேப்படி ஜாைக கருமம் பசய்து பபருஞ்

சிேப்புதைய சிவாக்கினியாக்கி, அைிதல மந்ைிரங்கதளச் பசால்லி, ஆகுைி அளிக்கதவண்டும். அைன் பிேகு
தபரழகுதைய வாகீ ஸ்வரிதயயும் அவதளாடு உதேயும் வாகீ ஸ்வரதனயும் விசர்ச்சனம் பசய்து சவுளம் ,
உபநயனம், ைிருமணம், யாகம் முைலியவற்தேபயல்லாம் முதேப்படிச் பசய்து நீரால் சுற்ேி, பிரமன்,
விஷ்ணு, ருத்ைிரன், ஈஸ்வரன், ைிக்குப் பாலகர்களின் ஆயுைங்கதளத் ைியானித்துப் பூஜித்து, சிவாக்கினியின்
நடுவில் ஆசனம் ஒன்தேத் ைியானித்து அைில் சிவபபருமாதனயும் உமாதைவிதயயும் ஆவாஹனம்

பசய்து வாசந்ைங்கிய மலர்களால் அருச்சித்துப் பூர்ணாகுைி பசய்யதவண்டும் அல்லது அவ்வவ்வாசிரமி
ைத்ைமக்கு இயன்ே வதகயிலுஞ் பசய்யலாம்.
கபிதலப் பசுவின் சாணத்தைக் கீ தழ விழாமல் தகயில் ஏந்ைி யாகாக்கினியில் அல்லது சிவாக்கினியில்
அல்லது அவுபாசன அக்கினியில் தவக தவத்து அது நீரான பிேகு எடுத்து, பபான், பவள்ளி, ைாமிரம்

இவற்ேில் ஒன்ோல் பசய்ை பாத்ைிரத்ைில் தவத்துக் பகாண்டு, புனிைனாக இருந்து அைதனத் ைிருநீோக
அணியதவண்டும். புனிைரல்லாைவர்களுக்குத் ைிருநீற்தேக் பகாடுக்கக் கூைாது. ைன்னிைத்ைிலுள்ள
ைிருநீற் தே பபாருதளப் தபாலப் பாதுகாத்துக் பகாள்ளதவண்டும். பநடுந்தூரஞ் பசன்ே காலத்ைிலும்
ைிருநீற் தே உைன் பகாண்டு பசல்வது ைகுைி. சிவதஹாமஞ் பசய்து முடிந்ை பிேகு பலியிட்டு பிேகு
சிவசாஸ்ைிரத்தைப் பூஜித்து, மண்ைலம் எழுைி குருதவ மனைில் பாவதன பசய்து பூஜித்து,
பபரிதயார்கதளயும் அைிைிகதளயும் பூஜித்து சிவபபருமானுக்கு நிதவைித்ை அன்னத்ைில் சண்டீசனுக்கு
நிதவைனம் பசய்யாை உணதவ உட்பகாண்டு பாவத்தை அகற்ேதவண்டும் என்று சிவாகமங்கள்
முதேயிடுகின்ேன. அவ்வாறு புசித்ை பிேகு தககதளச் சுத்ைி பசய்து ஆசமனம் முடித்து பபரிதயாருைன்
அளவளாவிச் தசவநூல்கதளப் பாராயணஞ் பசய்து, சூரியன் தமற்கைலில், சங்கமமான பிேகு,

சிவபபருமாதனயும் உமாபிராட்டிதயயும், மீ ண்டும் பூஜித்து அவ்விருவருக்கும் புஷ்பசயனம் அளித்து
அவர்களது பாைைாமதரயிதல ஐம்புலன்கதள ஒடுக்கித் துயில் புரியக்கைவன். அவ்வாறு துேவியன்று
இல்வாழ்தவானாயின் ைன் மதனவியுைன் துயில் புரியக் கைவன். அவ்வாறு துயின்ேவன் சூரிய
உையத்ைிற்குமுன்தப, எழுந்து சிவபபருமாதனயும் உமாதைவியாதரயும் மனைில் ைியானித்துக் பகாண்டு
புேத்தைபசன்று காதலக் கைன் கழித்து நீராடி, சங்கம், ைாளம், மத்ைளம் முைலிய வாத்ைியங்கள் ஒலிக்கச்
சிவபபருமாதனயும் உமாபிராட்டியாதரயும் பணிந்து துைி பசய்து, பள்ளிபயழுப்பிப் பூஜிக்க தவண்டும்.
இவ்வாதே சிவதஹாமம் ைினந்தைாறும் பசய்யத்ைக்கது என்ேேியக் கைவாய்.
22. மாை பூதஜ விைி முதேகள்
கிருஷ்ணா! இத்ைதகயினர் பசய்யத்ைக்க கருமங்கள் இன்னும் சிலவுள்ளன. அவற்தேயும் எடுத்துச்
பசால்லுகிதேன்.
மாைந்தைாறும் வருகின்ே அஷ்ைமா சதுர்த்ைி, அமாவாதச, பூரதண உத்ைராயண ைக்ஷிணாயனங்கள், சூரிய
சந்ைிர கிரகண காலங்கள், சித்ைிதர, ஐப்பசி, தசர்காலங்கள் ஆகிய இந்ைக் காலங்களில் சர்தவசுவரனாகிய
சிவபபருமானுக்கு அன்புைன் பிரம்ம கர்ச்சத்ைால் அபிதஷகித்து, பூஜித்து பிேதக புசிக்க தவண்டும். தை
மாைத்ைில் வரும் பூசநக்ஷத்ைிரத்ைில் நீராஜனமும், மாசிமாைத்ைில் வரும் மக நக்ஷத்ைிரத்ைில்
கிருைகம்பளமும், பங்குனி மாைத்ைில் வரும் உத்ைிர நக்ஷத்ைிரத்ைில் ைிருவிழாவும், சித்ைிதர மாைத்ைில்
வரும் சித்ைிதர நக்ஷத்ைிரத்ைிதல ைிருவூஞ்சலும், தவகாசி மாைத்ைில் வரும் விசாக நக்ஷத்ைிரத்ைில்
மலர்ப்பந்ைலும், ஆனி மாைத்ைில் வரும் மூல நக்ஷத்ைிரத்ைில் சீ ைகும்பமும், ஆடி மாைத்ைில் வரும்

உத்ைிராை நக்ஷத்ைிரத்ைிதல பவித்தராத்சவமும், ஆவணி மாை அவிட்ை நக்ஷத்ைிரத்ைிதல மண்ைப பூதஜயும்,
புரட்ைாசி மாைத்ைில் வரும் பூராை நக்ஷத்ைிரத்ைிதல பைப்ப உற்சவமும், ஐப்பசி மாைத்ைில் வரும் அஸ்வனி
நக்ஷத்ைிரத்ைில் புைிய பாற்சாை நிதவைனமும், கார்த்ைிதக மாைத்ைிதல வரும் கார்த்ைிதக நக்ஷத்ைிரத்ைிதல
எண்ணிேந்ை ைீ பங்களும், மார்கழி மாைத்ைில் வரும் ைிருவாைிதர நக்ஷத்ைிரத்ைிதல பசு பநய்
முைலியவற்ோல் விதசஷமாகத் ைிருமஞ்சனமும் சிவப்ரீைியாகச் பசய்யதவண்டும்.
கிருஷ்ணா! தமற்கூேிய வதகயில் சிவ ைருமங்கதளச் பசய்து பகாண்டிருப்பவர்கள் ைாம் பபற்றுள்ள ஒதர
பிேவியில் பிேவித் துன்பத்தை ஒழித்து, தமாக்ஷவட்தை
ீ
அதைவார்கள். இங்கு பசான்ன வதகயில்

முக்காற்பங்கு பசய்ைவர்கள் சீகண்ைன் உலகத்தை அதைந்து நூறுதகாடி கற்பகாலம் வாழ்ந்து மீ ண்டும்
உமாதைவியார் உலகத்ைிலும் முருகக் கைவுள் உலகத்ைிலும் உத்ைிரனுலகத்ைிலும், விஷ்ணு தலாகத்ைிலும்
பிரமதலாகத்ைிலும் முதேதய வசித்து, மீ ண்டும் சீகண்ைனுலதக அதைந்து அழியாை சிவபைத்தைச்
தசர்வார்கள். தமதல பசான்ன வதகயில் அதரப் பங்தகச் பசய்ைவர்கள் இந்ை உலகங்களில் எல்லாம்
வசித்து, இருமுதே பூமியிற் பிேந்து ஞானவான்களாய் சிவபபருமானுதைய ைிருவடித்ைாமதரதயச்
தசர்வார்கள். தமற்கூேியவற்ேில் கால்பங்தகச் பசய்ைவர்கள் பிரமாண்ைத்ைில் உள்ளும் புேமும் உள்ள

உலகங்களில் புரூைபைத்ைிதல உருத்ைிர பைவிதய அதைந்து வாழ்ந்து பூதலாகத்ைிதல யாவரும் துைி
பசய்யத்ைக்க குலத்ைிதல பிேந்து, ஞானிகளாய் சிவ ைர்மத்தை இயற்ேி உருத்ைிர பைவிதய அதைந்து,
வித்ைிதயஸ்வரர்களாய் அண்ைத்ைின் அகத்தும் புேத்தும் சிலகாலம் பபாருந்ைிச் சிவஞானம் பபற்று
சிவபபருமானுதைய ைிருவடி நிழதல அதைவார்கள். விஷயவாைதனயிற் பைாமல் எக்காலத்ைிலும்
சிவபக்ைிதய யுதையவர்கள் சிவ ைருமத்தை பசய்ைாலும் பசய்யாவிட்ைாலும் உமாசதமைராகிய

சிவபபருமானுதைய ைிருவடிதயச் தசர்வது சத்ைியம். உண்தமயாகதவ நன்தமதய விரும்பியவர்கள்
சிவைர்மங்கதளச் பசய்யதவண்டும் என்ோர் உபமன்யு முனிவர்.
23. காமிய கன்ம பயன் உதரத்ைல்!
கிருஷ்ண பகவான், உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி, மகாத்மாதவ! குற்ேமற்ே காமிய கருமங்களும் அவற்ேின்
பயன்களும் இதவ எனக்கு கூேியருள தவண்டும் என்று தகட்க ைவச் பசல்வராகிய உபமன்யு முனிவர்
பசால்லத் துவங்குகிோர்.
கிருஷ்ணா! காமிய கர்மங்களில் சில பூமியிதலதய பயதனக் பகாடுக்கும். சில கர்மங்கள் தைவதலாகத்ைில்
ைான் பயன் பகாடுக்கும். சில கர்மங்கள் பூமியிதலயும் சுவர்க்கத்ைிதலயும் பயன்ைரும். காமிய கர்மங்கள்
ஐந்து வதகப்படும். அவற்றுள் ஒன்று கிரியா மயமும் ஒன்று, ைன் மயமும் ஒன்று, ஜபமயமும் ஒன்று,
ைியானமயமும் ஒன்று தமற்பசான்ன நான்கின் மயமுமாகும். கதைசியில் கூேிய நான்கின் மயமுமாகிய
இம்தமப்பயதனயும் மறுதமப்பயதனயும் பகாடுக்கக்கூடிய அதை விரிவாகச் பசால்லுகிதேன். அது
தசவர்களாலும் மதகஸ்வரர்களாலும் அந்ைர்முகத்ைிலும் பஹிர் முகத்ைிலும் பசய்வைாகும். தசவர்கள்
மானசீகமாகப் பூஜிப்பார்கள். மதகஸ்வரர்கள் புேத்ைிதல பூதஜ பசய்வார்கள். அஃது எப்படி என்ோல்
பூமிதயக் சாணங்பகாண்டு பமழுகி, அழகிய மலர்கள் பட்டு முைலியவற்ோல் தமல் விைானம் கட்டி,
இரத்ைினப் பபாடிகளால் கமலம் தபாலச் சித்ைரித்து அைன் எட்டுத் ைளங்களில் முதேதய அஷ்ை
சித்ைிகதளயும் அகவிைழ்கள் எட்டில் வாதம முைலிய சக்ைிகளுைன் கூடிய வாம தைவாைி

அஷ்ைருத்ைிரர்கதளயும் கிழக்கு முைல் வைகிழக்கு ஈோகிய எட்டுத்ைிக்குகளிலும் முதேதய பூஜித்து,
அந்ைத் ைாமதரப் பபாகுட்டில் தவராக்கியத்தையும் விதைகளில் தவல் தபான்ே விழிகதளயுதைய
நவசக்ைிகதளயும் கிழக்கில் சிவகர்மத்தையும் நாளத்ைில் சிவஞானத்தையும் ைியானித்துப் பூதஜ பசய்து,
சூரிய சந்ைிர அக்கினி என்னும் பிரகாசம் பபாருந்ைிய மூன்று மண்ைலங்கதளயும் சிவைத்துவம்
வித்ைியாைத்துவம் ஆன்மைத்துவம் என்பவற்தேயும் பபாகுட்டின்தமலாகக் கருைிப் புண்ணியமணம்
அதமந்ை மலர்களால் அருச்சதன பசய்து நன்ோகப் பக்ைி பூர்வமாகப் பூஜித்து பரமகாசத்ைிதல வித்ைியா
மயமான ஆசனத்தை விைிப்படி பூஜிக்கதவண்டும்.
அந்ை ஆசனத்ைிதல சுத்ை ஸ்படிக நிேமும் ைிவ்விய தைஜஸும் பபற்று , பிரகாசிக்கின்ே மின்னதலப் தபால

விளங்கும் சதைமுடியும், புலித்தைால் உதையும், சிங்கத்தைால் தபார்தவயும், புன்சிரிப்பும், பசந்ைாமதர மலர்
தபான்ே ைிருவடியும், ைிருக்கரமுங்பகாண்டு நானாவிை இரத்ைின ஆபரணங்களும் சர்ப்ப ஆபரணங்களும்
அணிந்து வாசம் ஊட்டிய சந்ைனக் குழம்பணிந்து, சந்ைிரதனச் சிதராமாதலயாகச் சூடி, ஐந்து ைிருமுகங்கள்
பகாண்டு அவற்ேில் சூரியதனப் தபாலப் பிரகாசிக்கும் கீ ழ்முகமும் கைதலப்பருகி எழுந்ை காளதமகம்
தபான்று வக்கிரைந்ைம் வாய்ந்ை பைன் முகமும் பூரணச் சந்ைிரன் தபால விளங்கும் தமல் முகமும்,
கைலிற்தைான்ேிய பவள நிேமாய் விளங்கும் வைமுகமும், ஸ்படிக நிேம் பபாருந்ைிய உச்சிமுகமும்,
அம்முகங்கள் ஒவ்பவான்ேிலும் முக்கண்களும் விளங்கவும். பத்துத் ைிருக்கரங்கள் பகாண்டு, அவற்றுள்
வலப்புேத்ைில் சூலம், மழு, வஜ்ஜிரம், வாள், அக்கினி என்ே ஐந்தும் ஏற்ே வலக்கரங்கள் ஐந்தும்
இைப்புேத்ைில் பாம்பு, நாராசம், மணி, பாசம், அங்குசம் என்னும் ஐந்தும் மற்ே இைக்கரங்கள் ஐந்தும்

விளங்கவும், முழங்கால்வதர நிவர்த்ைித்ைதலயும் நாபி வதரயில் பிரைிஷ்ைா கதலயும், கழுத்து வதரயில்
வித்ைியா கதலயும், பநற்ேி வதரயில் சாந்ைிகதலயும், சிரம் வதரயில் சாந்ைியாைீ ைக் கதலயுமாகவும், மூடி
ஈசானமாகவும், முகம் ைற்புருஷமாகவும், இையம் அதகாரமாகவும், குய்யம் வாமதைவமாகவும் ைிருவடிகள்
சத்ைிதயாஜாைமாகவும் விளங்கும். மூர்த்ைியாக, முப்பத் கதலகளின் வடிவமாய், மாைிருதக உருவமாய்,
பஞ்சப் பிரம மயமாய், குடில மயமாய், பஞ்சாக்ஷர பசாரூபமாய் சைாக்ஷர பசாரூபமாய், ஷைங்க மயமாய்,
அதனவருக்கும் அதைவைற்கு அரிய பபாருளாக மலர் மணம் நிதேந்ை கூந்ைதலயும் வாள் தபான்ே

விழிதயயுமுதைய இச்சா சக்ைிதயத் ைன் துதைமிதச இருத்ைி வலதுபுேத்ைில் ஞானசக்ைிதயயும்
இைதுபுேத்ைில் கிரியாசக்ைிதயயும் அமர்த்ைி ைிரிைத்துவ ஸ்வரூபியாய் வித்ைியாமயமாய் விளங்கும்.
சைாசிவப் பிரமம் எழுந்ைருளி இருப்பைாக ைியானித்து பராசக்ைிதயாடு அப்பீைத்ைில் ஆவாஹனம் பசய்து
வலது புேத்ைில் விநாயகக் கைவுதளயும், இைதுபுேத்ைில் குமரக் கைவுதளயும் பூஜித்து, மனதை
ஐம்புலன்களின் வழிதய விஷயவாைதனயில் பசல்லவிைாமல் ஒதர மனைாகப் பஞ்சப் பிரமங்கதளயும்
பராசக்ைியுைன் பூஜித்து, ஷைங்கங்கதளயும் பூஜித்து, வறுதம முைலிய சக்ைிகளுைன் கூடி விளங்கும்
பரமதைவன் முைலிய அஷ்ை ருத்ைிரர்கதளயும் மலர்கள் தூவிப் பூஜிக்கதவண்டும்.
இரண்ைாவது ஆவரணத்ைிதல அநந்ைன், சூக்ஷ்தமசன், சிதவாத்ைமன், ஏகதநத்ைிரன், ஏகருத்ைிரன், ைிருமூர்த்ைி,
ஸ்ரீகண்ைன், சீகண்டீசன் என்பவர்கதளச் சக்ைிகளுைன் அஷ்ைைளங்களிலும் முதேதய பூதஜ
பசய்யதவண்டும். மூன்ோவது ஆவரணத்ைிதல, பவன், சர்வன், ஈசானன், உருத்ைிரன், பசுபைி, உக்கிரன், வமன்,
ீ
மஹாதைவன் இவர்கதளச் சக்ைிகளுைன் எட்டுத்ைிக்குகளிலும் பூஜித்து, மாதைவன், சிவன், ருத்ைிரன், சங்கரன்,
நீல தலாஹிைன் ஈசானன், விஜயன், வமன்,
ீ
தைவதைவன், பதவாற்பவன், கபாலீசன் என்பவதர சக்ைிகளுைன்
பூதஜபசய்து, பிேகு இைபம் நந்ைி, மஹாகாளன், சாத்ைன், சப்ைகன்னியர், விநாயகன், முருகன், தசட்தை, கவுரி
ஜண்ைன், ருஷபமுனி, பிங்கலன், பிருங்கீ சன், வரபத்ைிரன்,
ீ
வாணி, ைிருமகள், தமாஹினி இவர்கதளயும் ைான்

பசய்ை பாவம் அகலப் பூஜித்து உருத்ைிரர்கதளயும் பிரமை கணங்கதளயும் பூை கணங்கதளயும் சக்ைியுைன்
பூதஜபசய்து, உமாதைவியின் தசடியதரயும் பூஜிக்கதவண்டும். நான்காவது ஆவரணத்ைில் சூரியதனயும்
பிரமதைவதனயும் உருத்ைிரதனயும் விஷ்ணுதவயும் ஆவரணத்துைன் இந்ைச் சரீரத்துயர் அகலப் பூதஜ
பசய்யதவண்டும். ஐந்ைாவது ஆவரணத்ைில் சூலம் வஜ்ஜிரம் மழு, கதண, வாள், பாசம், அங்குசம் பிநாகவில்
இவற்தேப் பூஜித்து, பகர், வடுகக் கைவுதளயும் இைபதைவதரயும், பூஜித்து, பகர், தகசரர், ரிஷிகள், சித்ைர்கள்,
தைத்ைிரியர்கள், அரக்கர்கள், யக்ஷர்கள், அஷ்ைமாநாகர்கள், இைாகினிகள், பூைங்கள், தவைாளங்கள்,
வயிரவர்கள், பாைாளவாசிகள் நைிகள் கைல்கள் மதலகள் நீர் நிதலகள் பசுக்கள் பேதவகள் ைாவரங்கள்
கிருமிகீ ைங்கள், மனிைர்கள் மிருகவதள பிரமாண்ைத்ைினர்களும் புேம்தபயுமுள்ள புவனங்கள் புவனபைிகள்
அண்ைங்கள் பத்துத்ைிதசகள் அவற்ேிலுள்ள ருத்ைிரர்கள் முைலிய சித்தும் அசித்தும் ஆகிய யாவுஞ்
சர்தவசனாகிய சிவபபருமானாகத் ைியானித்துக் தககுவித்து, எம்பபருமாதன! எமது தைவ தைவதன!

அருள்வாயாக! ஜய ஜய என்று துைித்துப் பபாருந்துவனவாகத் ைியானித்துப் பக்ைி பூர்வமாக விைிப்படிப்
பூஜித்து அத்ைதன! அண்ணதல! அடிதயன் பூதஜயில் ைவேிய குற்ேங்கதளப் பபாறுத்ைருள தவண்டும்!
என்று பிரார்த்ைதன பசய்து, மீ ண்டும் பூஜிக்க தவண்டும்.
பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை ஜபித்து ஷட்ரதஸாதபைமான உணவாைிகதளச் சிவபபருமானுக்கு நிதவைித்து
ைாம்பூலம் நீராஜனம் முைலியவற்தே அளித்து ஓமம் பசய்து பூதஜதய முடித்து சிவபபருமாதனத்
தைாத்ைிரஞ் பசய்து பஞ்சாக்ஷர ஜபம் பசய்து வித்ைியா பூதஜ பசய்ை பிேகு குரு பூதஜயும் பபரிதயார்
பூதஜதயயும் முடித்துச் சிவபபருமாதன விசர்ச்சனம் பசய்து பூதஜயில் தசர்த்ை பபாருட்கள்

எல்லாவற்தேயும் சிவ பக்ைர்களுக்கு விநிதயாகம் பசய்ய தவண்டும். இத்ைதகய பூதஜதய மதகஸ்வரம்
என்று பபரிதயார்கள் பசால்வார்கள். கிருஷ்ணா சிந்ைாமணிதயப் தபான்று எண்ணியவற்தேபயல்லாம்
பகாடுக்கத்ைக்க இந்ைப் பூதஜதய உயர் பபாருதள விரும்பிதய பசய்து எந்தைதய! அைதன அளிக்க
தவண்டும் என்று கூேிச் பசய்க இந்ைப் பூதஜயானது தகக்கூைத் ைக்க தைாத்ைிரம் ஒன்றும் இருக்கிேது.
அதுைான் இந்ை பூதஜதயக் தகக்கூட்டி பயனளிக்க வல்லது. அது மாை உபவாசம் இருந்து துைி பசய்ை
மாத்ைிரத்ைில் விரும்பிய பயதன அளிக்கும் என்று உபமன்யு முனிவர் கூே, குவலயாபீைம் என்ே
யாதனதயச் சங்கரித்ை ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் அந்ை ஸ்தைாத்ைிரத்தைத் ைனக்குக் கூேியருள தவண்டும்
என்று தவண்ை உபமன்யு முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார்.
24. ஸ்தைாத்ைிரம்
எல்லாவுலகங்களுக்கும் ைதலவதன! ஞான பசாரூபிதய! முைற்காரணதன! ைிரிகரணங்களுக்கும்
எட்ைாைவதன! உனக்கு பவற்ேி உண்ைாகுக! சமான ரஹிைதன எண்ணற்கரியவதன!
முழுமங்கலஸ்வரூபிதய! ைாணுதவ காரண ரஹிைதன! பரமானந்ை ஸ்வரூபிதய! ஆனந்ை காரணதன!
ஈஸ்வரதன! ைதலவதன! ைிருவருள் ஸ்வரூபதன! உனக்கு ஜயமுண்ைாகும். சர்வாண்ைங்களிலும்

வியாபித்து விளங்குபவதன யாவற்றுக்கும் தமலானவதன! உனக்கு தமலாக ஒன்றும் இல்லாைவதன!
அழிவில்லாைவதன! உற்பத்ைியில்லாைவதன மாயா அைீ ைதன! இந்ைப் பூதஜதய அடிதயன் பசய்ைைனால்
உண்ைாகும் பயதன எளிதயன் அதையும்படித் ைிருவருள் பசய்ய தவண்டும்.
உலகங்கள் யாவற்றுக்கும் ைாயாகியுள்ளவதன! உலக ஸ்வரூபியானவதள! தபரழகுதையவதள! மனைில்
உண்ைாகும் அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பவதள! எல்லாச் சமயங்களுக்கும் ைதலவிதய! குணஸ்வரூபிதய!

நிர்க்குண ஸ்வரூபிதய ஞானிகள் இையத்ைில் எழுந்ைருளியிருப்பவதள! ஜயஜய! சர்வதலாகங்களுக்கும்
ைதலவனாகிய சிவபபருமானுதைய மதனவியாக விளங்குபவதள! தைவர் முைலிய யாவரும் துைி
பசய்யப்பபற்ேவதள! உலகத்தைப் பதைப்பவதள! மங்களங்கதளபயல்லாம் உண்ைாக்குபவதள! உன்னுதைய
ைிருவடிதய எனது இையத்ைில் இருத்ைி என் ஆவலால் துைித்து, என் சிரத்ைால் பணிகிதேன். தைவ!ீ
உன்னிைத்ைிதலதய சர்வாண்ைங்களும் லயமதைவன. சூலாயுைம் ஏந்ைிய எந்தையாகிய சிவபபருமான்
உன்தனயன்ேிப் பயன் அளித்ைது இல்தல. ஆைலின் அண்ை தகாடிகளிலுள்ள ஆன்மாக்கள் யாவும்
உன்னுதைய ைிருவடிகளுக்தக பணி பசய்யும். உன்னுதைய ைிருவருதள எனக்கு அருள் பசய்ய தவண்டும்.
ஐந்து ைிருமுகங்களும், பத்துத் ைிருக்கரங்களும் ஸ்படிக நிேமும் உதைய அக்ஷர ரூபியும் பிரமரூபியும்
காலரூபியும் ஆகிய சகல நிஷ்கள வடிவதமந்ை சிவமாய், சாந்ைியாைீைத்ைில் அமர்ந்ைருளிய

சைாசிவமூர்த்ைி நன்ோகத் ைிருவருள் புரிவார். ஆதகயால் அப்பபருமானின் ைிருத்பைாதையின் தமல் இச்சா
சக்ைி வடிவாகப் பபாருந்ைி யாவற்றுக்கும் ைாயாகியுள்ளவதள! என்தனப் பாவங்கள் அணுகாைவாறு
விலக்கி அழியாை உயர்பைவிதயத் ைந்ைருள தவண்டும். ஜைா முடிதயயுதைய சங்கர பகவானும்
பர்வைராஜபுத்ைிரியாகிய உமா பிராட்டியாரும் அன்புதையவர்களாய் ைிருவாய் மலர்ந்ைருளும் சிவஞானம்
ஆகிய இனிய அமுைத்தை யருந்தும் பிரமதைவனும் ைிருமாலும் பணிந்து துைி பசய்ய விளங்கும். விநாயக்
கைவுளும் முருகக் கைவுளும் எனக்குத் ைிருவருள் புரியதவண்டும்.
ஒளிவசும்
ீ
ஸ்படிக நிேமுற்று, அடியார்கள் பசய்யும் துைிதயதய ஆபரணமாக ஏற்கும் சைாசிவ வடிவமாய்
பாலசூரியன் தபான்ே நிேம் அதமந்ை பகவன் சிதராமூர்த்ைியாகக் கூேப்பட்டு , சாந்ைியாைீைபைமாய்

விண்ணிதைப் பபாருந்ைி அளவிடுவைற்கு அரிய பஞ்சாக்ஷரங்களில் இறுைியிலுள்ள யகாராக்ஷரமாகிய
ஐந்து கதலகளுைன் கூடி அேிவைற்கு அரியைாய் விளங்கும். ஈசானப் பிரம்ம உமாதைவியுைன் அடிதயன்
பூதஜ பசய்வைற்குத் ைிருவுளம் இரங்கி என் பாவங்கதள அகற்ேியருள தவண்டும். பாலசூரிய வடிவமாக
விளங்கித் ைன்னருள் புரியும் சிவபபருமானின் கீ ழ்முகமாகி சாந்ைீ பைமாக, ஆன்மாவாய் வாயுவில்
வசிப்பைாய், பஞ்சாக்ஷரங்களில் நான்காவைாகிய வாகாராக்ஷரமாய் நான்கு கதலகளுைன் கூடியமர்வதுமா ய்
விளங்கும் ைற்புருஷப் பிரம்ம பநடிய கண்கதளயுதைய உமாதைவியுைன் கூடி அடிதயன் மலர்தூவி
அர்ச்சித்ை பூதஜக்கு மனமகிழ்ந்து, என் மனமயக்கத்தை அேதவ ஒழித்து, மகிழ்ச்சியுைன் ைிருவருள்
பசய்யதவண்டும். அஞ்சனகிரி தபான்ே ஆைாரம் உதையைாய் ஈஸ்வரனது பைற்கு முகமாகிக் பகாடுதம
வாய்ந்ை அதகாரமூர்த்ைியாய் வித்ைியாபைமாய் அக்கினியில் பபாருந்ைியைாய் பஞ்சாக்ஷரங்களில்

மூன்ோவைாகிய சிகாராக்ஷரமாய் எட்டுத் ைதலகளுைன் விளங்குவைாகவுள்ள அதகாரப் பிரம்மம்
எளிதயனுதைய குற்ேங்கதள மன்னித்து உமாதைவியாருைன் என் பூதஜதய ஏற்று மகிழ்ந்து, என்
பாவங்கதள ஒழித்துத் ைிருவருள் புரியதவண்டும். குங்கும நிேமுதையைாய் ஈஸ்வரனுதைய வைக்கு
முகமாய்ப் பிரைிஷ்ைாபைமுதையைாய், ஜலத்ைில் விளங்குவைாய், பஞ்சாக்ஷரங்களில் இரண்ைாவைாகிய
மகாராக்ஷரமாய் பைின்மூன்று கதலகளுைன் கூடி விளங்கும் வாமதைவப் பிரமம் உமாதைவியுைன்
பபாருந்ைி, அடிதயன் புல்லேிவால் பசய்ை பூதஜக்கு மனங்களித்து என் பாபமாகிய தகாதைதயத் ைணித்து
அமுைமாரிதயப் பபாழிந்து என்தனக் கதைத்தைற்ே தவண்டும். ைங்கம் தபான்ே வண்ணமுதையைாய்
சங்கு குண்ைலங்கள் அணிந்ை சிவபபருமானுதைய தமற்ேிதச முகமாய் நிவர்த்ைிப்பைமுதையைாய்
பூமியில் விளங்குவைாய், பஞ்சாக்ஷரங்களின் முைல் எழுத்ைாகிய நகாராக்ஷரமாகிய எட்டுக் கதலகளுைன்

விளங்கும் சத்ைிதயாஜாைப் பிரமம் உமாதைவியுைன் பபாருந்ைி, நான் விைிமுதேப்படி பசய்ை அர்ச்சதனக்கு
அக மகிழ்ந்து, என் விதனத் பைாைர்தப ஒழித்துத் ைிருவருள் புரிந்து நல்ல பயதனக் பகாடுக்க தவண்டும்.
சிவபபருமானும் உமாதைவியுமாகிய இருவரும் எனக்கு எப்தபாதும் நற்பயன்கதளதய வழங்குவார்களாக.
குற்ேம் இல்லாை வரை அபய கரங்கள் நற்பயன்கதள நாள்தைாறும் நல்குமாக அவ்விருவருதைய சிதககள்
யான் விரும்பியவற்தேத் ைந்ைிடுமாக யாவராலும் துைி பசய்யத்ைக்க அவர்களுதைய கவசங்கள்

குற்ேமற்ே பயன்கதள உைவட்டும். அவர்கள் ைிருவிழிகள் தவண்டிய பயன்கதளக் பகாடுக்குமாக.
அவர்களுதைய ஆயுைங்கள் நற்பயதன அருளுக. வாமாைிைவாைி அஷ்ை ருத்ைிரர்களும் ைத்ைம்
சக்ைியருைன் சிேந்ை பயதன வழங்குவாராக. அநந்ைனது அஷ்ை வித்தயசுவரர்கள் சக்ைிகதளாடு
நற்பயன்கதள அளிப்பாராக. பவன் முைலிய எண்மரும் மாதைவன் முைலிய பைிபனாருவரும் ைத்ைம்
சக்ைிகளுைன் நற்பயதன அருளுக. இைபதைவன் ைன் எண்ணற்ே பயதன ஈயட்டும் நந்ைி, மகாகாளன்,

சாத்ைன், சப்ை கன்னியர் விநாயகன், முருகன் இவர்கள் உயர்ந்ை பயன்கதள உைவுக தசட்தை நற்பயன்
ைருக. கணாம்பிதக, சைி, தமதன, பார்வைி, உருத்ைிராணி முைலிதயார் மிக்க பயன் ைருக. சண்பன், இைபன்,
பிங்கலன், பிருங்கி, வரன்
ீ
இவர்கள் எனக்கு மிக்க வல்லதமதயத் ைருக. கதலமகள், ைிருமகள், தமாகினி,
துர்க்தக, உருத்ைிரர்கள், பிரமைகணங்கள், பூைங்கள், உமாதைவியின் தைாழிகள் உருத்ைிர கன்னிதககள்
சூரியன் முைலிய இவர்கள் ஆவரணத்துைன் நற்பயதன விதரவில் அளிப்பார்களாக. பிரமதைவன்,
சூலப்பதை ைாங்கிய உருத்ைிரன், விஷ்ணு முைலியவர்கள் ைம் ஆவரணத்துைன் அழியாப் பயன்கதளக்
ைருவார்களாக. ஜனகர் முைலான முனிவர்கள் நால்வரும் ைக்ஷன் முைலிய பைிதனாரு பிரமாக்களும்
நற்பயன்கதளக் பகாடுப்பார்களாக. ைர்மம், சங்கற்பம், தவைம், இைிகாசம், புராணம், சாஸ்ைிரங்கள், வித்தைகள்,
ைிதசகள், ைிக்குப் பாலகர்கள், சூலம் முைலிய ஆயுைங்கள் ஆகாயத்ைிலுள்ள தகாமாைாக்கள் வடுகக் கைவுள்
நான் விரும்பிய பயதனக் பகாடுத்ைிடுக. அஷ்ை வயிரவர்கள் தயாகியர்கள், நாரைன் முைலிய முனிவர்கள்
சாத்ைியர்கள், தைவர்கள், கந்ைர்வர்கள், அக்கினிக் பகாழுந்து தபான்ே சிதகயுதைய தபய்கள ீோகிய தைவ
தயானிகள், அசுரர்கள், அரக்கர்கள், நாகங்கள், கருைர்கள், இவர்கள் நற்பயனளித்ைிடுக.
கைல்கள், ைீவுகள், நைிகள், ஓதைகள், மதலகள், காடுகள், பசுக்கள், பேதவகள், மரங்கள், கிருமிகள், புவனங்கள்,
புவனபைிகள், அண்ைங்கள், அண்ைத்ைதலவர்கள், பயனளிப்பாராக வர்ணங்கள் பைங்கள், மந்ைிரங்கள்,
ைத்துவங்கள், ைத்துவங்களில் விளங்கும் ைதலவர்கள், பிரமாண்ைத்தைக் காக்கும் உருத்ைிரர்கள் சிவவித்தை
சிவ ஸ்தைாத்ைிரம், சிவைர்மம், சிவபுராணம் என்பன எனக்கு தமம்பட்ை பயன்கதளத் ைரதவண்டும். சுதவைன்
முைல் இலகுள ீசன் ஈோகவுள்ள குரவர்கள் அவர்களுதைய புைல்வர்கள் தசவர்கள் மதஹஸ்வரர்கள்
தவைியர் முைலிய வருணத்ைவர்கள், சாங்கியம் முைலிய சாஸ்ைிரத்ைின் வழிப்பட்ைவர்கள். இவர்கள்

யாவருதம யான் நற்கருமஞ் பசய்ய அருள் புரிவாராகுக. சவுரம் முைலிய மைங்களில் உள்ளவர்களும்
உயர்ந்ை தசவ சித்ைாந்ை மார்க்கத்ைில் ஒழுகியவர்களும் பாசுபைத்ைில் இருப்பவர்களும், காபாலிகத்ைில்
பபாருந்ைியவர்களும் அடிதயன் நற்கர்மம் பசய்யக் கிருதப பசய்வார்களாக. உத்ைரைக்ஷிண பநேிகளில்
உள்ளவர்கள் ஞானத்தை அருள்வாராக. தமாக்ஷதலாகமும் ஈஸ்வரனும் இல்தல என்பவர்களும், பசய்ை
நன்ேி மேந்ைவர்களும் பாஷாண்டிகளும் என்தனச் தசராமல் அகல்வார்களாக, ைகுைியுதையவர்கள்
அருள்வாராக நல்தலார் மங்கல வசனம் கூறுவார்களாக. உமாதைவியாதராடும் விநாயகக் கைவுதளாடும்
முருகக் கைவுதளாடும் விளங்கும் சிவபபருமாதன! ைிருவருள் புரிவாயாக! என்று மிகவும் துைித்து
அன்புைன் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து எழுந்து துைி பசய்து, பஞ்சாக்ஷரம் ஜபித்து, பிேகு
உமாதைவியாருதைய மந்ைிரத்தையும் நன்ோக ஜபித்து, சிவபபருமானுதைய ைிருவடிக்குத் ைன்

பிராணதனச் சமர்ப்பித்து, அடிதயன் ைவறுற்ே குற்ேங்கதள மன்னித்து அருள் பசய்யதவண்டும் என்று
புஷ்பாஞ்சலி சமர்ப்பித்து க்ஷமாபணஞ் பசய்து பூதஜதய முடிக்க தவண்டும். பசய்நன்ேி பகான்ேவர்கள்
தகாவதை பசய்ைவர்கள், மன்னவதரக் பகான்ேவர்கள், அதைக்கலம் புகுந்ைவர்கதள வதைத்ைவர்கள்
முைலிய பபரும் பாவிகள் இந்ை ஸ்தைாத்ைிரத்தைப் பாராயணஞ் பசய்ைாலும் தகட்ைாலும் ைங்கள்
பாவத்தை ஒழித்துப் பரிசுத்ைர்களாவார்கள். இந்ைத் தைாத்ைிரத்தைப் படிப்பவர்கள் பூதஜ பசய்யாவிட்ைாலும்
ைாம் அதையும் பயதன அளவிட்டுச் பசால்லி முடியாது. இந்ை ஸ்தைாத்ைிரத்தை வாயால் கூறும் தபாது,
சிவபபருமான் உமாதைவிதயாடும் பிரமைகண சதமைராய் ஆகாயத்ைிலிருந்து களிகூறுவாராதகயால், இந்ை
ஸ்துைிதய இதைவிைாமல் ைியானஞ் பசய்வது சிேந்ைைாகும்.
25. அக்கினி கார்யம்
கிருஷ்ணா! நிதனத்ை வதகயில் நிதனத்ை இஷ்ை சித்ைிகதளக் தககூைச் பசய்யும் பூதஜ, தஹாமம்,
பஜபம், ைியானம், ைவம் எனப்படும். இவற்தே உன் மீ துள்ள அன்பினாதல எடுத்துச் பசால்லுகிதேன்
தகட்பாயாக, ைனக்குச் சம்பவிக்கத்ைக்க எத்ைதகய இதையூறும் ைன்தனயதையாைவாறு ைடுத்து
மந்ைிரசித்ைி பபற்று பசய்யத் ைக்க கருமங்கதளச் பசய்யத் பைாைங்கிய நாள் முைல் இறுைி பபருமளவும்

நன்ோக விளங்கிப் பிரமசரிய ஆஸ்ரமமுதையவனாக இருக்க தவண்டும். பகற்பபாழுைில் ஒன்றும்
புசியாமல் உபவாசமாக இருந்து, இரவு வந்ைவுைன் மாதலக் கைன்கதளக் கழித்து, அவியுணவாவது
கனிகளாவது புசித்து, பகாதல முைலிய பாவச்பசயல்கள் புரியாபைாழித்து, ைிருபவண்ண ீற்தே உைல்
முழுவதும் பூசி, பூமிதயக் தகாமயத்ைால் பமழுகி, மலர்விைானங்கட்டி, பசும் பபான்னால் ைாமதர (கமலம்)
பசய்து அதை பமழுகிய ைதரயில் இருத்ைி, அந்ைக் கமல ைளம் எட்டிலும் அணிமாைி யஷ்ை சித்ைிகதளயும்
பூஜித்து, அகவிைழ்கள் சூழ தமதல எழுந்து பிரகாசிக்கும் பபாகுட்டிதல ஸ்படிகத்ைாலாயினும்,

பபான்னாலாயினும் இரத்ைினத்ைாலாயினும் சிவலிங்கம் ஒன்ேதமத்து அைில் எழுந்ைருளச் பசய்து, நான்கு
ைிருமுகங்களும் மழு, மான், அபயம் வரந்ைாங்கி விளங்கும் நான்கு ைிருக்கரங்களும் பகாண்டு
எழுந்ைருளியிருப்பைாக ைியானஞ் பசய்க; அல்லது வலப்புேக்கரங்கள் நான்கில் சூலம், மழு, வாள்,
வஜ்ஜிரமும், இைது புேக்கரங்கள் நான்கில் பாசம், அங்குசம் பரிதச, நாகமும் ஏந்ைி எட்டுக்கரங்களுைன்
விளங்குவைாகத் ைியானம் பசய்க. கீ ழ்முகம் முக்கண்கதளாடு சூரியன் தபால விளங்கவும், பைன்முகம்
கருபநய்ைல் தபான்ே ைிருதநத்ைிரங்களுைன் விளங்கவும், தமல் முகம் பால் தபான்று முக்கண்கதளாடு
விளங்கவும், சந்ைிரதனச் சதையில் அணிந்து பபாற்பகாடி தபான்ே உமாதைவிதயத் ைன்
துதைமிதசயமர்த்ைி வசிக்கின்ே மதகஸ்வரதன இவ்வதகயாகச் சிவலிங்கத்ைில் எழுந்ைருளியிருப்பைாகத்
ைியானஞ்பசய்து கபிதலப் பசுவின் பஞ்சகவ்வியத்ைால் மந்ைிரபூர்வமாக அபிதஷகஞ் பசய்யதவண்டும்.

இரத்ைின சூரணத்ைால் அஷ்ைைளகமலம் ஒன்தே எழுைி அைன், பபாகுட்டில் ஈசான கலசத்தையும் அதைச்
சூழ்ந்ை கிழக்கு முைலிய நாற்புே இைழ்களில் சத்ைிதயாஜாைம் முைலிய நான்கு கலசங்கதளயும் அமர்த்ைி,
எட்டுத்ைிதசகளில் அஷ்ை வித்ைிதயஸ்வரர் கலசங்கதள அமர்த்ைி பூஜித்து, நூல் சுற்ேிக் குளிர்ந்ை நீ தரச்
பசாரிந்து, ைருப்தபயிட்டுப் பட்டு உடுத்ைி, விளங்கும் கலசங்கதளபயல்லாம் எடுத்து முதேப்படி
சிவலிங்கத்ைிற்கு அபிதஷகம் பசய்து, சந்ைனம் அணிந்து பல மலர்கள் சாத்ைி, அகில் தூபமும் கர்ப்பூர
ைீப மும் பகாடுத்து சர்க்கதர கூட்டிய பால்தசாற்தே நிதவைித்து நீராஜனம் சமர்ப்பித்து, பச்தசக் கர்ப்பூரம்
ஜலம் முைலியதவ கூட்டிய ைாம்பூலம் அளித்து, இரத்ைினாபரணங்களும் பீைாம்பரமும் அணிந்து
கீ ைங்கதளப்பாடி, முழவு முைலிய வாத்ைியங்கதள முழக்கி, மங்தகயர் நைனஞ்பசய்ய இவ்வதகயாகத்
ைினந்தைாறும் பக்ைி பூர்வமாக ஒரு முதேதய யல்லாமல் இருமுதேயாவது மும்முதேயாவது பூதஜ
பசய்யதவண்டும். அப்தபாது பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை லட்சம் முதே ஜபித்ைால் சிேப்புதையது என்று
தமதலார்கள் பசால்லுவார்கள்.
பசந்நிேமுதைய அக்கினி காரியஞ் பசய்யும்தபாது, பதகவதரக் பகால்ல விரும்பினால் இரும்பு சருவத்தை
பயன்படுத்ைவும், சாந்ைி கர்மங்கள் பசய்யும்தபாது பபாற்சருதவ உபதயாகிக்கவும். மரண பயத்தைப் தபாக்க
தவண்டுமானால் அறுகுைன் அன்னமும் பாலும் பநய்யும் தைனும் தைாய்த்து அக்கினியில் ஓமம்
பசய்யதவண்டும். பிணிதயத் ைவிர்க்க தவண்டுமானால் எள்ளினாலும் வறுதமதய விலக்க
தவண்டுமானால் பநய்தயயும் பாதலயும் ைாமதர மலராலும் அக்கினியில் பசாரியதவண்டும்.
வசியஞ்பசய்யக் கருைினால் பிச்சிப்பூவினால் ஓமம் பசய்க. எல்தலாதரயும் வணங்கச் பசய்ய இச்சித்ைால்
அலரிப்பூவினால் ஆகுைி பசய்க. சத்துருக்கதள ஊர் கைக்க ஓட்ை தவண்டுமானால் எள் எண்பணயாலும்
அவர்கதள அைக்க தவண்டுமாயின் தைனினாலும் இேக்கச் பசய்ய தவண்டுமாயின் கடுகினாலும்
உள்ளியினாலும், ஒருவரால் அடிபைச் பசய்யதவண்டுமாயின் கழுதை, ஒட்ைகம் இவற்ேின் உைிரத்ைாலும்
அக்கினியாதல ஆகுைி பகாடுக்க தவண்டும். அடிதயாடு வழ்த்ை
ீ
தவண்டுமானால் உயிபராழிக்க
தவண்டினாலும் எள்ளாலும் விஷவித்துக்களாலும், பதகவர்கள் கலகப்பை தவண்டின் தைங்காய்
பநய்யாலும் ைன்தமல் வந்து தபார்புரியும் தசந்நியத்தை தசரபவாட்ைாமல் அைக்க தவண்டினால்
கடுகாலும் பதகவர் தமல் ஆபிசாரஞ் பசய்ய தவண்டில் பசக்கிலிட்ைாட்ைாை எள் எண்பணய் உமி, பருத்ைி
விதை, கடுகு, காபரள் இவற்ோல் ஆகுைி பசய்க. ஜ்வர பீதை ஒழியப் பாலினால் ஓமம் பசய்க. பால், ையிர்,
பநய், தைன், யதவ, அரிசி, தசாறு முைலியவற்ோல் நன்ோக ஓமம் பசய்ைால் சித்ைிகள் எல்லாம்

உண்ைாகும். வில்வத்ைால் தஹாமம் பசய்ைால் சரத்ைியும் வசியமும் நல்ல பபாருட்களும் பதகவர்கதளத்
தைாற்கச் பசய்யும் பவற்ேியும் உண்ைாகும், என்று நூலாராய்வுதைய பபரிதயார்கள் பசால்வார்கள்.
மன்னர்கள், சிவனடியர் மாைர் இவர்கள் தபரில் இந்ை ஆபிசரத்தை பசய்ைவன் அற்பாயுசு உதையவனாக
இேந்து, ைீராை நரகத்தை அதைவான். தமதல பூஜித்ைவற்றுக்குப் பபான் முைலியவற்ோல் ஆன
பபாருட்கதளத் ைன் ஆசிரியனுக்காவது சிவாலயத்ைிற்காவது பகாடுத்துவிை தவண்டும். விைிமுதேயாக
ஓமம் பசய்ைவர்களுக்குப் பதகவரால் துயரமும், மிருத்யுவால் பயமும், வறுதமயால் இடுக்கண்களும்

உண்ைாகமாட்ைா. அவர்கள் பபருஞ் பசல்வர்களாவார்கள். அழகில்லாைவர்களாயினும் தபரழகதைவார்கள்.
விருத்ைர்கள் வாலிபர்களாவார்கள். ைமக்குப் பதகவராக உள்ளவர்கள் அடிதமகளாக அைங்குவார்கள்.
கதலமகளும் ைிருமகளும் ஒரு காலத்ைிலும் நீக்கமாட்ைார்கள். அவர்கள் இதச வல்லவர்களாகவும்
கூர்தமயான புத்ைிசாலிகளாகவும் விளங்குவார்கள். விஷமும் அமுைமாகும். இனிவரப்தபாகிே சுகாசுகங்கள்
யாவும் அவர்களுக்கு உள்ளங்தக பநல்லிக்கனி தபாலத் பைளிவாகப் புலப்படும் அஷ்ைமா சித்ைிகளும்

உண்ைாகும். இதை தமலும் விரித்துச் பசால்லிப் பயன் என்ன? அவர்கள் விரும்பிய எல்லாவற்தேயும்
விரும்பிய வதகயில் சிவகைாக்ஷத்ைால் பபறுவது சத்ைியம்.
26. சிவ விரைம்
உயர்வான தமாட்ச தலாகத்ைில், இச்சித்ை பயன்கதளபயல்லாம் பகாடுக்கத்ைக்க கருமமாகிய சிவ
விரைத்தையுஞ் பசால்லுகிதேன். தகட்பாயாக என்று பாஞ்சஜன்யம் என்ே சங்தக ஏந்ைிய
கிருஷ்ணமூர்த்ைிதய தநாக்கி பரதமஸ்வரதனத் ைியானித்து தவைசாஸ்ைிரத்ைில் வன்தமயுதைய உபமன்யு
முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். இைற்குச் சமமானதும் தமம்பாைானதுமான ஒரு கருமமும்

முக்காலங்களிலும் கிதையாது. பசந்ைாமதர மலர்பமாட்டிதல எழுந்ைருளியுள்ள நான்முகன் சுைர்சனம்
என்னும் சக்கரத்ைால் அசுரர் துயரகற்ேி இதமயவர் மானுைர் முைலிய யாவதரயும் காக்கும் ைிருமால் ,
முக்கண்கதளயுதைய ருத்ைிரன், இந்ைிராைி அஷ்ைைிக்குப் பாலகர்கள் துைிபசய்யத் ைக்க பிேதைவர்கள்,
சூரியன் முைலிய நவக்கிரகங்கள் தவைப் பபாருதள ஆராய்ந்து ஜயந்ைிரிபேத் பைளிந்ை வசிஷ்ைர் முைலிய
முனிவர்கள், நம்தம முைலாகவுதைய சிவபக்ைர்கள், நந்ைீ சன் முைலிய சிவ கணநாைர்கள், பாைால
தலாகத்ைில் வசிக்கும் அசுரர்கள், அக்கினிதயச் சிந்தும் நாகங்கள், சித்ைர்கள், கந்ைர்வர்கள், யக்ஷர்கள்,
அரக்கர்கள், பூைர்கள், தபய்கள் முைலானவர்கள் இக்கருமத்தை இனிைாகச் பசய்து ைத்ைமது
உயர்பைவிகதளப் பபாருந்ைி மனக்களிப்புைன் வாழ்கிோர்கள். தைன்பசாரியப் பபற்று இயற்தக
மணங்கமழும் கூந்ைதலயுதைய உமாதைவியாதராடும் கூடிய சிவபபருமாதனச் சிவலிங்கத்ைிதலதய
ைியானித்து, பவண்சந்ைனக் குழம்பு முைலியவற்ோல் அபிதஷகித்துத் ைாவள்யமான புஷ்பங்களால்
அர்ச்சதன பசய்து, பபாற்பகாடி முைலியவற்ோல் கமலபமான்று சித்ைரித்து, அைன் பபாகுட்டிதல

சந்ைனத்ைாற் பசய்ை சிவலிங்கமூர்த்ைிதய எழுந்ைருளச் பசய்து, பைன்ைிதசயில் அகிற் சந்ைனமும் தமற்கில்
மதனாநிதலயும் வைைிதசயில் சந்ைனமும் கீ ழ்த்ைிதசயில் அரிைாரமும் தவத்து, பட்தை அணிந்து தைன்
பசாரியும் மணமிக்க நல்ல மலர்கதளச் சாத்ைி, தூப ைீபங்பகாடுத்து, முதனமுேியாை அரிசியால் சுதவ
பபாருந்ைச் சதமத்ை பாற்தசாற்தே நிதவைனஞ்பசய்து, வலம் வந்து, சாஷ்ைாங்கமாக நமஸ்காரஞ் பசய்து,
தவைவாக்கியங்களால் துைித்து, அந்ைப் பூதஜப் பபாருட்கதள ஆசிரியனுக்காவது சிவாலயத்ைிற்காவது
பகாடுத்துவிைதவண்டும். இத்ைதகய வதகயில் சிவ விரைமிருந்து பூஜித்ைவர்கள் ைம் பகாடிய பாவங்கள்
ஒழிய, உயர்ந்ை சிவதலாகத்தையதைந்து வாழ்வார்கள். சிவ விரைத்ைின் ைன்தமதய உனக்கு எடுத்துச்
பசான்தனன். இதை நீ எல்தலாருக்கும் பசால்லக் கூைாது. இது சிவ பக்ைர்களுக்தக பசால்லத் ைக்கது. நாம்
அதையதவண்டிய பயன்கள் யாவுஞ் சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை ஒன்ேினாதலதய அதையலாகும்.
27. இலிங்தகாற்பவம்
பிரமன், விஷ்ணு, ருத்ைிரன் முைலிய பபருந்தைவர்கள் யாவரும் சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்து
நற்பயனால், ைத்ைம் உயர் பைவியிதல நிதலபபற்று விளங்குகிோர்கள். சிவபபருமானும் ஒரு காலத்ைில்,
கங்காநைி ைீரத்ைில் காசித் ைலத்ைிதல, சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்து அதைப் பூஜித்து, யாவரும் அவ்வாறு
பசய்யதவண்டி அைன் மகிதமதய உணர்த்ைினார். இம்தம, மறுதம தபாகங்கதள விரும்பியவர்கள்
சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்யாைவர்கள் யாருமில்தல என்று உபமன்யு முனிவர் பசால்ல

ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் முனிவதர தநாக்கி, இலிங்கம் என்பது என்ன? அவ்விலிங்கத்ைில் சர்தவசுவரன் எப்படி
பபாருந்ைியுள்ளான்? இலிங்க பூதஜதய எவ்வாறு பசய்யதவண்டும்? இவற்தேபயல்லாம் பசால்ல
தவண்டும்! என்று தகட்க, உபமன்யு முனிவர் பசால்லத் துவங்கினார்.
கிருஷ்ணா! அவ்யக்ைம் என்றும் மூலப் பிரகிருைி என்றும் மாதய என்றும் பல பபயர்கள் புதனந்து
பசால்லப்படும். அைிலிருந்து சுத்ைம், அசுத்ைம், சுத்ைா சுத்ைம் என்று பசால்லப்படும் உலகமானது

தைான்ேியது. சைாசிவன், மதஹஸ்வரன், உருத்ைிரன், விஷ்ணு, பிரமன் தைான்ேினர். பூைங்கள், இந்ைிரியங்கள்
ஆகிய யாவுதம அவ்யக்ைத்ைில் ைான் தைான்ேி பயாடுங்கும். ஆதகயால் சிவபபருமாதன இலிங்கி,
அவ்விதேவன் கட்ைதளயின்ேி, அவ்வியக்ைமானது உலதகச் சிருஷ்டிக்க மாட்ைாது. உலகமானது
அவ்யக்ைத்ைிதல ஒடுங்குவைாதலதய அதை இலிங்கம் என்று பசால்வார்கள். இலிங்கம் என்பைற்குப்
பதைப்பு, காப்பு முைலியவற்ோல் உலகத்தைச் சித்ைரிப்பது என்று பபாருள். இலிங்கத்தைதய

ைதலவனாகவுதையவள் ஈஸ்வரியாவாள் சிவலிங்கத்தையும் சிவசக்ைிதயயும் மலர்தூவிப் பணிந்ைவர்கள்
மனமகிழ்ந்ைருள் பசய்யப்படுவார்கள். இதையேிவதை ஞானமாகும். இத்ைதகய ஞானிக்குச்
சரீரமில்தலயாம். இவற்தே நீ அேிந்துபகாள்ளும் பபாருட்டுச் பசான்தனன். சிவாக்கிதனயினாதலதய
உலகங்கள் யாவும் நிதலபபறுவன. ஒரு காலத்ைில் அதவ சிருஷ்டிக்கப்படுவைற்கு முன்பு சிவ
மாதயயினாதலதய மயங்கி ஏழு சமுத்ைிரங்களும் ஒன்றுபட்டுக் தகார்த்துக் பகாண்டு பிரளயப் பபருக்காக
இருந்ைது. அந்ைப் பபருக்கில் துயில்புரிந்து பகாண்டிருந்ை ைிருமாதலக்கண்ை பிரமதைவன் அவருதைய
மார்பில் புதைத்து, எழுந்து, நீ யார்? என்று தகட்க, ைிருமால் கண் விழித்து என்தனத் துயில் உணர்த்ைிய நீ
எனது புைல்வன்! நீ எங்கிருந்து வந்ைாய் என்று தகட்ைார். பிரமன் விஷ்ணுதவ தநாக்கி, உனக்கு இன்னும்
நித்ைிதர பைளியவில்தல. பைளிந்ைிருந்ைால் இவ்வாறு தகட்க மாட்ைாய். குருவானவன் சீைதன தநாக்கி

தபசுவது தபாலிருக்கிேதை! இவ்வுலகத்தை நாதன பதைத்தைன். இவ்வுலகம் என்தனப் பணியத் ைிகழ்தவன்.
யாதன முக்கூோகிப் பதைத்ைல், காத்ைல், அழித்ைல் ஆகிய பைாழில்கதளச் பசய்கிதேன். என்தனவிை
உலகிற்கு தவறு கைவுள் இல்தல என்று பசான்னார். அவதர விஷ்ணுதவ தநாக்கி நான் ைான்
முத்பைாழிற் கைவுள். நீ என் மகன் என்று பசால்லப் பிரமன் தகாபங்பகாண்டு உற்றுப் பார்க்க,
நாராயணனும் தகாபித்ைார். இருவரும் தகாபத்ைால் ஒருவதராபைாருவர் தபார் பசய்ைார்கள். அப்தபாது
அந்ைப் தபாதர ஒழிக்கதவண்டி, அவர்களுக்கு இதைதய சிவபபருமான் அடிமுடி பைரியாை, அனல்
பிழம்பாகச் தசாைிலிங்கமானார். அதைக்தகண்ை இருவரும் இைன் அடி முடிதயக் கண்ைவதர ைதலவர்
என்று பசால்லித் ைம்முள் ைீர்மானித்துப் பிரமன் அன்னமாகவும் விஷ்ணு பன்ேியுமாக தசாைியின்
முடிதயயும் அடிதயயும் தைைலாயினர். அவர்களில் பிரமன் அண்ைமுகட்தைக் கிழித்துக்பகாண்டு அதநக
ஆயிரம் ஆண்டுகள் தைடியும் முடிதயக் காணாமல் மனம் மயங்கிப்பூமிதய அதைந்து யாது பசய்வது
என்று கருைியிருந்ைார்.

கரிய வராகமாக வடிவம் எடுத்ை நாரணன் பாைலம் ஏழுங்கைந்து அண்ைப் பித்துதகயின் அடிதயயும்
உதைத்து அதநக ஆயிரம் ஆண்டுகள் தைடியும் அந்ை லிங்கத்ைின் அடிதயக் காணாமல் பதைத்துத்
ைிரும்பிப் பூவுலகத்தை அதைந்து பிரமதனப் தபாலதவ சிந்ைித்து நின்ோர். அவ்வாறு நின்ே அவ்விருவரும்
அந்ை தஜாைியுருதவ வலம் வந்து பணிந்து அதையேிய தவண்டும் என்று தயாசிக்கும்தபாது பிரணவ ஒலி
உண்ைாயிற்று. அவர்கள் அதை இன்னபைன்று உணரமாட்ைாமல் வருந்ைினார்கள். அப்தபாது
அந்ைப்பிரணவம் அகார, உகார, மகார நாைங்களாகப் பிரிந்ைது. இலிங்கத்ைின் வலதுபக்கத்ைில் அகரமும்,
இைது பக்கத்ைில் உகரமும் ஒளிதமல் நடுதவ மகரமும், தமதல நாைமுமாக விளங்குவதைக் கண்ைார்கள்.
அதைக் கண்டு, உண்தம இன்னபைன்று விளங்காைவர்களாய் இருந்ைார்கள். அப்தபாது அகரத்ைிலிருந்து
முைலாவைாகிய ரிக்குதவைமும், உகரத்ைிலிருந்து இரண்ைாவைாகிய யஜுர் தவைமும் மகரத்ைிலிருந்து
மூன்ோவைாகிய சாமதவைமும், நாைத்ைிலிருந்து நான்காவைாகிய அைர்வணதவைமும் பிேந்ைன. அவற்ேில்
ரிக்கு தவைமானது, இராஜகுணமும் பிரம சிருஷ்டியும் பூமியும் ஆன்மைத்துவமும் நிவரத்ைிகதலயும்
சத்ைிதயாஜாைமும் இலிங்கத்ைின் அடியும் பீஜ மும் புத்ைி ஐஸ்வரியமும் இதவ என உணர்த்ைியது.
யஜுர்தவைதமா, சத்துவகுணம், விஷ்ணு, ஸ்ைிைி, ஆகாயம், வித்யா ைத்துவம் பிரைிஷ்ைா கதல, வாமதைவம்,
இலிங்க நடு, தயானிப் பகுைிதயயும் ஐஸ்வரியத்தையும் உணர்த்ைியது. சாம தவைதமா, ைதமாகுணம்
உருத்ைிரன், சங்காரம், அவர்க்கம், சிவைத்துவம், வித்ைியாகதல, அதகாரம், லிங்கதமற்பகுைி, புருஷம்,
ஐஸ்வரியம் இவற்தே உணர்த்ைியது. அைர்வணதவைதமா நிர்க்குணம் மதஹஸ்வரன். சைாசிவன், ஈசானம்,
இலிங்கமுடி, பரமைத்துவம் என்பனவற்தேயும் மதகஸ்வரனுக்குஞ் சைாசிவனுக்கும் நிதராைிஸ்வரனுக்கும்

சிவ ைத்துவத்ைிற்கும் தமலாகிய பரமகாயத்ைில் பிரகாசிக்கும் அருதமயாகிய பரம சிவ ஸ்வரூபத்தையும்
விளக்கியது. சாக்கிரம் பசாப்பனம், சுழுத்ைி என்ே மூன்தேயும் முைல் மூன்று தவைங்களும் அமிர்ைபைமும்,
துரியாைீ ைமும் நாைமும் நாைாந்ைமுமாகியவற்தே நான்காம் தவைமும் உணர்த்ைின. உலகிலுள்ள
பபாருள்கள் யாவும் பிரணவத்ைின் பபாருளாகும். அந்ைப் பிரணவத்தை உச்சரித்தை சிவபபருமான்
சர்வதலாகத்தையும் பதைத்ைார். பசால்லுமிைத்ைில் பிரணவதம சிவபிரான். சிவபிராதன பிரணவம் வாக்கும்

மனமும் தவைங்களும் அேிய முடியாை சிவபபருமாதனப் பிரணவந்ைான் பைளிவாக விளக்கும் அகர உகர
மகரங்கள் முதேதய பிரமவிஷ்ணு ருத்ைிரர்கதளக் கூேின.
இம்மூவரும் முதேதய சிவபபருமானுதைய வலது, இைது இையம் என்ே இைங்களில் தைான்ேினார்கள்.
இவர்கதள முதேயாகப் பதைத்ைல், காத்ைல், அழித்ைல், (சிருஷ்டி, ஸ்ைிைி, ஸம்ஹாரம்) என்னும்

முத்பைாழில்கதளச் பசய்பவர்கள். இவர்களில் உருத்ைிரன் முைன்தமயானவர். இவர்களுக்பகல்லாம்
தமம்பட்டு விளங்குவைாதலதய சிவபபருமாதனப் பரமகாரணபனன்று பசால்வார்கள் என்று
இவற்தேபயல்லாம் நான்காம் தவைமானது, பிரமதன! விஷ்ணுதவ உங்கள் விவாைத்தை முடிக்கச்
சிவபபருமாதன இந்ைச் தசாைி வடிவுைன் இங்கு எழுந்ைருளினார் என்று அேியக் கைவர்களாக
ீ
என்ேது.
மற்ே தவைங்களும் அவ்வாதே கூேின. அவ்தவைங்களின் பமாழிதயக் தகட்ை பிேகும் உண்தமதய
உணராைிருக்கும்தபாது, பரமகாருண்யராகிய சிவபபருமான் அவர்களுக்குக் கிருதப புரிந்து ைன் ைிருவுருவம்
விளங்கும்படி காட்சியளித்ைார். அைனால் அவர்கள் மாதய அகன்று சிேிது ஞானமதைந்ைார்கள். அந்ை
லிங்கமூர்த்ைியிலிருந்து உலகங்கள் உைித்ைதையும் மீ ண்டும் ஒடுங்கியதையும் பிரம விஷ்ணுக்களாகிய
ைாம் தைான்ேிய வதகதயயும் ஷைத்துவாக்கதளயும் தமலாகிய பைவிதயயும் தமதலார் துைி பசய்யத்ைக்க
சிவபபருமாதனயும் உதமபிராட்டியாதரயும் ஞானத்ைால் அேிந்து ைரிசித்ைார்கள். அவ்விருவரும் ைங்கள்
கரங்கதளச் சிரமிதச அமர்த்ைி உளங்கனிந்து உைல் உருக நின்ோர்கள். அப்தபாது பிரமன், எந்தைதய
தைவரீதர அடிதயதனப் பதைத்ைவர்; அடிதயன் அேிவற்ேவன் தபால, மாயாவசத்ைினால் ஏதைதைா
குழேிதனன். தைவநாயகா! அவற்தே பபாறுத்ைருள தவண்டும்! என்ோன். பின்னர் விஷ்ணுவும் பணிந்து
தககதளக் கட்டிக்பகாண்டு சிேிதைனும் தைவரீதர அளவிட்டு அேிய முடியாை அடிதயன், தைவரீருதைய
மாயா வசத்ைால், தைவரீதர தைை முயன்தேன், அப்பிதழதயப் பபாறுத்ைருள தவண்டும் என்ோர்.
அவ்விருவருதைய விண்ணப்பத்தையும் தகட்ை சிவபபருமான் கிருதபயுைன், புன்னதக பசய்து, பிரம
விஷ்ணுக்கதள! நீங்கள் எம்மக்கள். பிரமதன! உன்தன எம் வலப்புேத்ைில் பபற்தோம். நீங்கள் எம்முதைய
மாதயயால் மைி மயக்கமுற்று இறுமாப்புைன் எமது அடிமுடிதயத் தைடின ீர்கள், தபார் பசய்ைீர்கள்.
அவற்தேபயல்லாம் ஒழிக்கக் கருைி தைதஜாலிங்கரூபியாய் நாம் எழுந்ைருளிதனாம். பசவ்தவயான
பஞ்சாக்ஷரத்தையும் ஞான சங்கிதைதயயும் ைந்தைாம். அவற்தே நீங்கள் மேந்ைீர்கள்

அதவயில்தலபயனில் உங்கள் சிருஷ்டி ஸ்ைிைிகள் தகவரமாட்ைா என்று கூேி மீ ண்டும் பஞ்சாக்ஷர
உபதைசம் பசய்ைார். அதைப் பபற்ே பிரமனும் விஷ்ணுவும் அவதரச் சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து
நின்ோர்கள். அழற்பிழம்பாக நின்ே சிவலிங்கரூபம் மதேந்ைது. அைனால் அவர்கள் இருவரும்
ஆச்சரியமதைந்து ஒருவதரபயாருவர் ஆலிங்கனஞ் பசய்து பகாண்டு ைங்களுக்குரிய சத்ைிய
தலாகத்தையும் தவகுண்ைத்தையும் அதைந்ைார்கள். அன்று முைல் தைவர்கள் முைலிதயார் சிவலிங்க
ரூபஞ்பசய்து அதை அர்ச்சதன பசய்யலானார்கள் என்று உபமன்யு முனிவர் பசா ல்லியருளினார்.
28. சிவலிங்க ஸ்ைாபன விைி
உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்ைி, மாைவதர! பகான்தே மாதலயணிந்ை சிவபபருமான்
எழுந்ைருளியுள்ள சிவலிங்கத்தையும் விக்கிரகங்கதளயும் தவைவிைிப்படிப் பிரைிஷ்தை பசய்யும்
வதகதயயும் நீர் எனக்கு பைரியச் பசால்லதவண்டும் என்று தகட்க, ைவ மகிதமயால் தமம்பட்ை உபமன்யு
முனிவர் பசால்லத்துவங்கினார். பூர்வ பக்ஷத்ைிதல, குற்ேமற்ே சுபைினத்ைில் சிவலிங்கரூபத்தைச் சிற்ப
விைிப்படிச் பசய்து விநாயகக் கைவுதள பூஜித்து புனிைமான இைத்ைில் தவத்து பபான்னாற் பசய்ை
சலாதகயினால் தநத்ைிரம் எழுைி, எட்டு மண் அல்லது ஐந்து மண் இட்ை நீரினாலும்
பஞ்சகவ்வியத்ைினாலும் ஆவுதையாதளயும் லிங்கத்தையும் அபிதஷகித்து மலர்களால் அருச்சதன பசய்து
நல்ல பைய்வகமுதைய
ீ
நீ ரிதல சில ைினங்கள் இருத்ைி, அவ்விைத்ைில் ைர்ப்தபதயப் பரப்பி, மலர்

மாதலகள் பைாங்கவிட்டுப் பல பகாடிகள் நட்டு, எட்டுத் ைிதசகளிலும் கும்பங்கதள தவத்து அவற்ேிதல
ைிக்குப் பாலர்கதளப் பூஜித்து, மரத்ைாலாவது, பவள்ளியிலாவது, பபான்னாலாவது ைாமதர மலர் தபாலச்
பசய்து, அந்ைப் பதும மலரின் தமதல இரண்டு பீைங்கதள அமர்த்ைி, வரன்
ீ
முைலிய ைிருவாயில் காப்தபார்
நால்வதரயும் பூஜித்து, நீரால் அபிதஷகம் பசய்து, ைர்ப்தபயும் வஸ்ைிரமும் அணிந்து, கிழக்கிலுள்ள
பீைத்ைின் தமல் கீ ழ்பாலில் சிரமானது பபாருந்ைச் சிவலிங்கத்தை இருத்ைி தமல் பாலிலுள்ள பீைத்ைின்
தபரில் அந்ை ஆவுதையாதள இருத்ைி ஐந்து ைினங்கள் அல்லது மூன்று ைினங்கள் அல்லது ஒதர ைினம்

அப்படிதய இருக்கச் பசய்து, மனைில் ைியானித்து பூதஜ பசய்ை தைவர்கதளபயல்லாம் ைத்ைமைிைத்ைிற்குச்
பசல்லவிடுத்து, நமஸ்காரஞ் பசய்து இலிங்கத்தையும் ஆவுதையாதளயும் எடுத்து மலர்களால்
அலங்கரித்ை மண்ைபத்ைில் எழுந்ைருளச் பசய்யதவண்டும். நல்ல புனிைமான நீர் முைலியவற்ோல்
அபிதஷகம் பசய்து சுகந்ை மலர்களால் அர்ச்சதன பசய்து, ஈசான ைிக்கிதல பதுமம் ஒன்தே எழுைி அைில்
கும்பம் ஒன்று தவத்து, அைிதல சிவபபருமாதன ஆவாஹனஞ்பசய்து பூஜித்து சிற்ப சாஸ்ைிரற்கதமந்ை

ைினத்ைில் பசய்ை மண்ைபமத்ைியில் பவண்ைாமதர ஒன்தே வதரந்து அைன் தமல் பவண்பட்டு விரித்து
ஸ்வர்ண புஷ்பங்களால் அர்ச்சதன பசய்து, கமலத்ைில் கிழக்தக தவத்து ஆதையணிந்து, அவற்ேிற்கு
கிழக்தக அஷ்ைைஸகமலம் ஒன்று வதரந்து அைன் மத்ைியில் சிவ கும்பமும் ஒரு கரகமும் தவத்து, எட்டு
இைழ்களிலும் அஷ்ை வித்தயஸ்வர கும்பங்கதளயும் தவத்து, அந்ை ைாமதரதயப் பத்மத்தைசூழ, எண்மர்
ஓமஞ் பசய்யதவண்டும்.
ஆசிரியன் ஈசான ைிக்கிலும் தமற்கிலும் ஓமஞ்பசய்ய தவண்டும். தமற்கூேிய வதகயின்ேி, ஆசிரியதன
அக்கினியில் அவி பசாரிந்ைாலும் பபாருந்தும் இலிங்கத்ைில் சிவைத்ைம் தவத்துப் பிேகு ஓமம் பசய்து,
தவைியருக்குத் ைக்ஷதனயும் குருவிற்கு விதசஷ ைக்ஷதணயும் பகாடுத்து, சிற்ப லக்ஷணங்கதளபயல்லாம்
நன்குணர்ந்ை ஸ்ைபைிக்கு அைில் பாைி ைக்ஷதணதயக் பகாடுத்து, பபான்னால் அழகிய இைபமாவது
ஆதமயாவது ஒன்தே தவத்து, இலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்யத்ைக்க குழியில் அைன் தமதல
பிரமசிதலதய தவத்து, நவரத்ைினங்களிட்டுச் சிவலிங்கத்தையும் எடுத்து அைில் ஸ்ைாபிக்கதவண்டும்.
அைன்பிேகு ஆவுதையாதளயும் எடுத்து இலிங்கத்துைன் தசர்த்துவிட்டு அஷ்ை பந்ைனஞ் பசய்து பூஜித்து
அர்க்கியம் அளித்து, முன்தன அழகுேச் பசய்து பட்ைாதை சாற்ேியுள்ள சிவ கும்பத்ைிலுள்ள நீரால்
அபிதஷகஞ் பசய்து சிவ லிங்கத்ைின் அடிதய வித்தயஸ்வர கும்பங்களால் அபிதஷகித்து ஆைார சக்ைிதய
முைலாகக் பகாண்ை பீைத்தை அர்ச்சதன பசய்து பஞ்சகலா நியாஸஞ்பசய்து, இலிங்க ைீபனமுணர்ந்து
கிழக்கு அல்லது வைக்கு முகமாகப் பபாருந்ைி இருகரங்கதளயும் குவித்து, தபரன்தபாடு
உமாமதகஸ்வரராய், உமாசதமைராகிய சிவபபருமாதன லிங்கத்ைில் ஸ்ைாபிக்க தவண்டும்.
சிவபபருமானும், உமாதைவியும் ைம்தமப் பிரமன், விஷ்ணு, ருத்ைிரன், இந்ைிரன், சூரியன், சந்ைிரன் முைலிய
தைவர்களும் முனிவர்களும் அசுரர்களும் பிேரும் இருபுேங்களிலிருந்து தசவிக்க, ஆகாயமார்க்கமாக

ரிஷபாரூைராக வந்து, சிவ லிங்கத்ைில் பபாருந்ைியைாக மனைில் பாவித்துப் பஞ்தசாபசாரங்கள் பசய்து,
பூதஜதய அன்தபாடுஞ்பசய்து முடிக்கதவண்டும். சிவ விக்கிரகங்கதளயும் இவ்வதகயாகதவ பசய்து
பிரைிஷ்தை பசய்யதவண்டும். இந்ைப் பிரைிஷ்தைகள் தமகமண்ைலம் வதரயில் உயர்ந்ை
தகாபுரங்கதளயுதைய சிவாலயத்ைில் பசய்ைால் அைிக பயதனயளிக்கும். இனித் ைங்கள் வடுகளில்
ீ
பிரைிஷ்தை பசய்யும் வதகதயயுஞ் பசால்கிதேன்.
முன்பு பசான்னது தபாலதவ, சிவலிங்கத்தையாவது, சிவ விக்கிரகத்தையாவது பசய்வித்து, யாவரும் துைி
பசய்யத்ைக்க உத்ைராயணத்ைிதல பூர்வபக்ஷத்து உத்ைம ைினத்ைிதல தவைிதகயிட்டு அந்ை தவைிதகயின்
தமல் அஷ்ைைளகமலம் ஒன்று வதரந்து மலர்களால் அர்ச்சதன பசய்து, அைற்குதமல் கும்பம் தவத்து
நான்கு புேத்ைிலும் நான்கு கலசங்கதள அமர்த்ைி, பஞ்சப்பிரம மந்ைிரத்ைால் பூதஜ பசய்து
அவ்விலிங்கத்தை நல்ல நீரால் அபிதஷகம் பசய்து, ஓர் ஆசனத்ைில் தவத்து, மலர்கதள சிரதமல் தூவி
புதராக்ஷண ஜலத்ைால் புதராக்ஷித்து, பபரிய மலர்மாதல சூட்டி சிவநாமத்தை உச்சரித்து தமற்கூேிய
வதகயிதலதய பூதஜதயச் பசய்யதவண்டும். வர்ணலிங்கங்கள் முன்னதர சிவபபருமானால் புனிைஞ்
பசய்யப்பட்டுள்ளன. வாதகயால் அதை ஸ்ைாபிை லிங்கமாகவாவது சரலிங்கமாகவாவது பூதஜ
பசய்யலாம். ஸ்வயம்பு லிங்கங்களுக்கும் தைவர் பிரைிஷ்தை பசய்ை லிங்கங்களுக்கும் மகரிஷிகள்
ஸ்ைாபித்ை லிங்கங்களுக்கும் ஆவுதையாளில்லாவிட்ைால் அதைச் பசய்து தசர்த்து அபிதஷகம் முைலியன
இயற்ேிப் பூஜிக்கலாம். பவந்ை லிங்கத்தையும் உதைந்ை லிங்கத்தையும் ைரிசிக்கக் கூைாது. உதைந்ை

லிங்கத்தைப் பபாருத்ைக் கூடுமானால் அவ்வாதே பபாருத்ைி மகிழ்ச்சியுைன் பூதஜ பசய்யலாம். ஒருநாள்
பூதஜ ைதைப்பட்ைால் இரண்டு முதே பூதஜ பசய்க. இருநாள் பூதஜ ைதைப்பட்ைால் ைினங்கள் முைலாகப்
பல ைினங்கள் பூதஜதய கலச ஸ்ைாபனம் முைலியனவும் ஓமமுஞ் பசய்து விதசஷ பூதஜ முடித்துப்
பிேகு, முதேப்படி பூதஜ பசய்க. பூதஜ பசய்ை பிேகு சிவமூர்த்ைத்தைத் ைன் ஆன்மாவிதல ஸ்ைாபிக்க
தவண்டும். ஐந்து மண் அல்லது எட்டு மண் ைருப்தப நீர் பஞ்சகவ்வியம் முைலியவற்ோல் அபிதஷகித்து
புதராக்ஷண ஜலத்ைால் நூற்பேட்டுமுதே புதராக்ஷணஞ் பசய்து ைருப்தபதயச் சிவலிங்கத்ைின் முடிதமல்

அமர்த்ைி நூற்ேிபயட்டுமுதே மூலமந்ைிரத்தை உச்சரித்து அடிவதரயில் ஸ்பரிசித்து ைன் ஆன்மாவில்
தவத்ை சிவமூர்த்ைத்தை அைில் அமர்த்ைி மலர்களால் அருச்சதன பசய்து, விஷபானஞ் பசய்து
தைவர்களின் உயிதரபயல்லாம் காத்ைருளிய நீலகண்ைத்தையுதைய சிவபபருமானுக்குப் பக்ைி பூர்வமாகப்
பூதஜ பசய்ய தவண்டும். ஸ்ைாபிை லிங்கமும் பார்த்ைிப லிங்கமும் இல்லாவிட்ைால் பூமியிலாவது
அக்கினியிலாவது நீ ரிலாவது பரந்து விளங்கும் ஆகாயத்ைிலாவது, சூரியனிலாவது, சர்ப்பாபரணராகிய
சிவபபருமாதனப் பாவதனபசய்து பூதஜ பசய்யலாம் என்று உபமன்யு முனிவர் கூேியருளினார்.
29. ஞானதயாகம் முைலியன
ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்ைி, உபமன்யு முனிவதர தநாக்கி, மாைவதர! ஞானம், கிரிதய, சரிதய என்பவற்ேின் சாரம்
முழுவதையும் ைிருவாய் மலர்ந்ைருள தவண்டும்! என்று தகட்ைார். அைற்கு முனிவரில் உயர்ந்ைவராகிய
உபமன்யு முனிவர் தமலும் பைாைர்ந்து கூேத் துவங்கினார்.
கிருஷ்ணா! நீ தகட்ை விஷயம் அருதமயானது. ஏகாக்கிர சித்ைமுதையவனாய்க் தகட்பாயாக மனதை

ஐம்புலன்களின் வழியிதல விஷய வாைதனயிற் பசலுத்ைாமல் சிவபபருமாதனதய அன்புைன் மனைில்
பகாண்டு விளங்கும் மனப்பிரவிருத்ைிதய தயாகம் எனப்படும். அது மந்ைிரதயாகம், ஸ்பரிசதயாகம்,
பாவதயாகம், அபாவதயாகம், மகாதயாகம் என்று ஐந்து வதகப்படும். அவற்றுள் மந்ைிரத்தை ஜபித்து, அைன்
கருத்தை அேிந்து மனதைத் ைத்துவத்ைில் பசலுத்ைியிருப்பது மந்ைிரதயாகம். பிராணாயாமத்துைன் கூடி
சிந்ைதன பசய்யும் தயாகம் ஸ்பரிசதயாகம், மந்ைிர ஜபம் பசய்யாமலும் மந்ைிரப் பபாருதளத்
ைியானிக்காமலும் இருந்து மனதைத் ைத்துவத்ைில் ஒடுக்குவது பாவதயாகமாகும். அவயவங்களுைன்
பிரபஞ்சம் ஒடுங்கும்படி ஆகாயமாகக் கருைிப் பாவித்ைிடுைல் அபாவதயாகமாகும். உலகம் முழுவதையும்
மேந்து சிவபபருமாதனதய மனைில் நன்ோகத் ைியானிப்பது மஹாதயாகமாகும். விஷய வாைதனயில்
மனதைச் பசலுத்ைாமல் நிற்பவன் ைான் தயாக சாைதனக்குரியவன். விஷயங்கள் துன்பங்கதள
ஏற்படுத்துவன என்பதை நன்ோகத் பைரிந்து பைளிந்து சிவபபருமானுதைய ைிவ்விய

குணானுபவங்கதளதய சிந்ைித்துக் பகாண்டிருந்ைால் சிந்ைிப்பவனுதைய ஆதச முழுவதும் ஒழிந்து
மதனாைிைம் உண்ைாகும். தயாகம் ஆறுவதகப்படும் அைற்கு அங்கம் எட்டு பிராணாயாமம். பிரத்ைியாகாரம்,
ைாரதண, ஜபம், ைியானம், சமாைி என்ே ஆறும் அங்கங்கபளன்றும், இயமம், நியமம், என்பனவற்தேயும்
தசர்த்து அங்கங்கள் எட்டு என்று சிவாகமங்கள் கூறும், பகால்லாதம, படிபோழிைல், கள்ளாதம, பிரமசரியம்,
யாசியாதம, இதவ இமயம் எனப்படும். சவுசம், சந்தைாஷம், ைவம், ஜபம், சித்ைநிதல இதவ நியமம் என்று
நூல்கள் கூறும். ஸ்வஸ்ைிகம், பதுமம், அர்த்ை சந்ைிரம், வரம்,
ீ
பிரசாரிைம், பரியங்கம், சித்ைம் என்ே இதவ
ஆசனங்களாகும். பிராணாயாமம் என்பது வாயுதவப் புேஞ் பசல்லாமல் அைக்குைதலயாகும் என்று தயாக
சாஸ்ைிரம் உணர்ந்ைவர்கள் பசால்லுவார்கள். அது இதரசகம், பூரகம், கும்பகம் என்று மூன்று வதகப்படும்.
இதரகசம் என்பது விரலினால் ஒரு நாசிதய மூடிக்பகாண்டு, மற்போரு நாசி வழியாக சுவாசித்ைலாகும்.
அவ்வாதே ஒரு நாசிதய மூடிக்பகாண்டு மற்போரு நாசிவழியாக மூச்தசற்றுைல் பூரகமாகும் மூச்தச

உட்பகாள்வைாகிய உஸ்வாசமும், புேத்தை விடுவைாகிய நிஸ்வாஸமும் பசய்யாமல் உைலுக்குள்தளதய
பபாருந்ைச் பசய்வது கும்பகம் பன்னிரண்டு மாத்ைிதரயுைன் கூடிய ஹ்காைமுதைய பிராணாயாமம்
அைமம், இருபத்து நான்கு மாத்ைிதரயுைன் கூடிய இரண்டு காைங்களுதைய பிராணாயாமம் மத்ைிமம்
முப்பத்ைாறு மாத்ைிதரயுைன் கூடிய மூன்று ஹ்காைங்கதளயுதைய பிராணாயாமம் உத்ைமம் என்று தயாக
சாஸ்ைிரங்கள் கூறும். இவற்ேில் உத்ைமமான பிராணாயாமத்தைச் பசய்ைால் இஷ்ை சித்ைிகள் தககூடும்.
அது தககூடியவிைத்ைில் உைல் நடுங்கும்.
வியர்தவயும் சந்தைாஷமும் தைான்றும் மயிர்க்கூச்பசேியும், தகயால் பநாடிக்கும் காலதம ஒருமாத்ைிதர

எனப்படும். ஸகர்ப்ப பிராணாயாமம் என்பது தவை மந்ைிரத்தை உச்சரித்து, அைன் சிேந்ை பபாருதள மனைில்
ைியானித்து உணர்ந்து பசய்யத் ைக்கது. மந்ைிரத்தையும் ைியானத்தையும் விலக்கிச் பசய்யும் பிராணாயாமம்
அகர்ப்பப் பிராணாயாமம் ஆகும். கர்ப்பமில்லாை பிராணாயாமம் ஆகுமாைலின் தயாகியர்கள் அகர்ப்ப
பிராணாயாமத்தைதய பசய்வார்கள். அைனாதல பத்து காற்றுகதளயும் ைசவாயுக்கதளயும் பவல்லுைலாகும்.
அவற்றுள் பிராணவாயு தமல் எழும் அபானவாயு கீ ழ் தநாக்கிச் பசல்லும் வியானவாயு உைன் முழுவதும்
வியாபரிக்கும். உைானவாயு சரீர உறுப்புகதள பயல்லாம் ஒடுங்கச் பசய்யும். சமானவாயு உைதலச்

சமமாகச் பசய்யும் நாகவாயு உண்ைவற்தேபயல்லாம் எைிபரடுக்கச் பசய்யும் கூர்மவாயு, கண்கதள
இதமக்கச் பசய்யும் கிரிசுர வாயு தும்மச் பசய்யும் தைவைத்ைவாயு பகாட்ைாவி விைச் பசய்யும். ைனஞ்சய
வாயு பிரியாமல் அைிதலதய வசிக்கும் என்று பபரிதயார்கள் பசால்வார்கள். தமதல பசான்ன இந்ைத்
ைசவாயுக்களும் பிராணாயாமத்ைினாதல பவல்லப்பட்ைால் இரு மலமும் பாசபந்ைங்களும் குதேவுறும்
விரும்பியவற்தேப் புசிக்கலாகும். வாயு பந்ைனம் பசய்யலாகும். வாயுதவகமாகச் பசல்லக்கூடும். உைல்

இதலசாகும். ஓதசயானது தவய்ங்குழல் ஒலிதபால இன்னிதசயாகும். வியாைிகள் அகலும். அழகுண்ைாகும்
வலிதமயுண்ைாகும் நுட்பமாகிய அேிவுவளரும். இந்ைப் பரிசுத்ைமான பிராணாயாமத்ைிற்குத் ைவம் யாகம்,
ைானம் முைலியன பைினாேில் ஒரு பங்குக்கும் இதணயாகமாட்ைாது. விஷய வாைதனயில் இதையீைன்ேி
விைாது ஈடுபட்டு அழியும் இந்ைிரியங்கதளப் புேஞ்பசல்ல பவாட்ைாமல் அைக்குவதை பிரத்ைியாகாரம்
ஆகும். மனதை இந்ைிரியங்களின் வழிதய பசல்ல பவாட்ைாமல் ைடுப்பதை ைாரதண எனப்படும். அந்ைப்
புனிைமான மனைாற் சிவபபருமாதன இதைவிைாமல் ைியானஞ் பசய்ைதல ைியானமாகும். பபருதம
வாய்ந்ை ைியானத்ைினாதலதய சித்ைி முக்ைிகள் உண்ைாகும். பன்னிரண்டு பிராணாயாமங்கள் பசய்ைதல
ைாரதண என்பைாகும். பன்னிரண்டு ைியானங்கள் சமாைியாகும். சமாைி என்பது பிேிபைான்தேயும்
அேியாைது. தவை முடிவிதல விளங்கும் சர்வசக்ைிமானும் நித்ைியனுமாகிய சிவபபருமாதன
நன்ோகவுணர்ந்து ைன்தனயும் மேந்ைிருத்ைலாகும்.

இவ்வதகயாக தயாக அனுஷ்ைானஞ் பசய்பவர்களுக்குச் தசாம்பல், பிணி, பிரமாைங்கள், சந்தைகங்கள்,
மனநிதலயாதம, பிராந்து ைரிசனம் சிந்தையின்தம, துக்கம், விஷய விருப்பு முைலியவற்ோல் பலமுதே
இதையூறுகள் சம்பவிக்கும். ஆனால் தயாக சாைனத்ைிதலதய மனதைச் பசலுத்ைி பக்குவமான
நிதலயிலிருந்து தயாகத்தைச் பசய்பவர்களுக்கு அதவ அணுகமாட்ைாது. என்ோலும் தயாகத்ைில்
வல்லவர்களுக்கும் அைீைம் (முன் பசன்ேன) அநாகைம் (பின்வருவன) விப்பிரருருஷ்ைம் (தூரத்ைிலிருப்பன)
வியவிஹிைம் (அருகிலிருப்பன) சூஷ்மம் (சிேியன) என்னும் இவற்தே அேிைலும் பிரைிதபயும்
(எல்லாவற்தேயும் அேிந்து பகாண்டிருத்ைலும்) என்னும் இவ்வதகயான இதையூறுகள் உண்ைாகும்.
அன்ேியும் அைிதூரத்ைிலிருந்து தகளாமல் ஒலிக்கும் ஒலிதயக் தகட்ைலாகிய சிரவணமும் மிருகம் பேதவ
முைலியவற்ேின் சம்பாஷதணயேிைலாகிய வார்த்தையும், தைவதலாகம் பாைலம் முைலிய

உலகங்களிலுள்ள எல்லாவற்தேயும் பார்த்ைாலாகிய ைரிசனமும், கற்பகத்ைரு முைலிய விருக்ஷங்களிலுள்ள
பழங்களின் சுதவ முைலிய சுதவகதள அேிைலாகிய ஆசுவாைமும் கற்பகத்ைரு முைலிய
தைவைருக்களிலுள்ள மலர்களின் மணத்தையும் உலகிலுள்ள எல்லா மணங்கதளயும் அேிைலாகிய
தவைதனயும் என்று பசால்லப்பட்டுள்ள ஆறு இதையூறுகளும் உண்ைாகும். தமலும் உைல் குறுகுைல்,
உைல் ைடித்ைல், இளம்பருவம் எய்துைல், அழகுேல், விருத்ை ைதசயாைல், நானாகுலத்ைில் தசர்ைல் வாசதன
உண்ைாகுைல், நான்கு பூைங்களால் உைல் பபறுைல் என்ே எட்டு குணங்கள் பிருைிவிபைம் எனப்படும். நீர்,
மண், கல் இவற்ேில் பபாருந்துைல். அது சரீரத்ைில் பைாது இருத்ைல், சமுத்ைிரத்தைப் பானஞ் பசய்ைல்,
எண்ணிய இைத்ைில் நீர் உண்ைாக்குைல், ஜலத்தைத் ைிரட்டி எடுத்ைல், உருசியில்லாை பபாருட்கதள ருசி

பபேச்பசய்ைல், மூன்று பூைங்களுைன் கூடிய தைகம் எடுத்ைல், உைலிற் சிேிதும் வழுவின்ேி மன்மைதனப்
தபால விளங்குைல் என்று முதேதய பசால்லிய குணங்கள் எட்டும் முைலிற்பசான்ன எட்டுக்குணங்களுைன்
தசர்ப்பைனாலும் பைினாறு குணங்களுைன் விளங்குவது அப்புவின் பைம் என்று பசால்லப்படும். ைன்
சரீரத்ைில் அழகுண்ைாக்கல், அச்சமில்லாமல் ஜலத்ைில் வசித்ைல், உலகம் முழுவதையும் ைீ யால்
சுட்பைரித்ைல், அக்கினிதய நீரில் காத்ைல், பநருப்தபக் தகயில் ஏற்ேல், ைீயாற் பற்ேிய பபாருட்கதள
முன்புதபாலக் காட்டுைல், நிதனத்ைவற்தே பயல்லாம் சுடுைல், இரண்டு முகங்களாலான உைதலப்
பபறுைல் என்னும் எட்டுக் குணங்களுைன் கூடிய முற்கூேிய பைினாறு குணங்களும் தசர , இருபத்து நான்கு
குணங்கதளாடும் விளங்குவது, சைம் என்று பசால்லும் பைமாகும். மதனா தவகத்ைால் பசல்லுைல்,
உைம்தபாடு பசல்லுைல், வதலதயக் தகயில் ஏற்ேல், மிகக் கனமாகுைல், பஞ்தசவிை பமல்லியைாகுைல்
காற்தேக் தகயில் அைக்குைல், உலக முழுவதையும் ஒரு விரலினாதல அதலயச் பசய்ைல், ஒரு
பூைத்ைாலாகிய உைம்பிதன எடுத்ைல் என்று எட்டு குணங்களுைன் முற்கூேிய இருபத்து நான்கு
குணங்களுஞ் தசர்ந்து முப்பத்ைிரண்டு குணங்களாகிய வாயு பைம் உண்ைாகும்.
இந்ைிரியங்களால் அேியக் கூைாைிருத்ைல், நிழலற்று இருத்ைல், அருவாக இருத்ைல், புத்ைி வழிதய
விஷயங்கதள அனுபவித்ைல், பவளியிதைச் தசர்ைல், ஆகாயத்தைத் ைாண்டுைல், ஆகாயத்ைிலிருத்ைல்,

அதைப் பந்ைாக்கல் என்ே எட்டுக் குணங்களுைன் கூை நாற்பது குணங்களுைன் விளங்குைல் ஆகாய
பைமாகும், நிதனத்ைபடி எல்லாவற்தேயும் அேிைல், நிதனவின் வழிதய பசல்லுைல், மனதையும் அேியாமல்
மதேத்ைல், மதேத்ைவற்தே எல்லாம் உணர்ைல், விதனக்கீ ைான தைகங்கதளப் பதைத்ைல் யாவற்தேயும்
ைன்னிைம் பபாருந்ைச் பசய்ைல். மனைிற்களிப்தப உண்ைாக்கல், சமுசாரத்தைக் காட்ைல் என்னும் எட்டுக்
குணங்களுைன் தமதல பசான்ன நாற்பது குணங்களுஞ் தசர்ந்து நாற்பத்பைட்டுக் குணங்களுைன்

விளங்குவது மாந்ை பைமாகும். வாளால் பவட்ைல், கயிற்ோல் கட்ைல், அடித்ைல், விட்டுவிைல், உலக
முழுதுந் பைாைர்ைல், சமுசாரத்ைில் புகுைல், மீ ண்டும் அருள்பசய்ைல், அழியாது ஜீவித்ைல் ஆகிய எட்டுக்
குணங்களுைன் முன்பசான்ன நாற்பத்பைட்டுக் குணங்களும் தசர்ந்து, ஐம்பத்ைாறு குணங்களுைன்
விளங்குவது கங்கார பைம். விரும்பியபடி பதைத்ைல், காத்ைல், அழித்ைல், அைிகாரம் பபாருந்ைல் தூரத்ைில்
உண்ைாக்கல் மனதைப் பிரவர்த்ைியில் தசர்த்ைல், உலதகப் பதைத்ைல், இன்ப துன்பங்கதளச் பசய்ைல்,
ஆகிய எட்டு குணங்களுைன் முன் பசான்ன ஐம்பத்ைாறு குணங்களும் தசர அறுபத்து நான்கு
குணங்களுைன் விளங்குவது புத்ைி பைம் என்று சிவனடியார்களில் சிேந்ைவர்கள் பசால்லுவார்கள். பூமிபைம்
தபய்களின் ஐஸ்வரியமும் ஆகாய பைம் அரக்கர்களின் ஐஸ்வரியமும், தைசைபைம் யக்ஷõ ஐஸ்வரியமும்,
வாயுபைம் தைவ ஐஸ்வரியமும், ஆகாயபைம் இந்ைிரன் ஐஸ்வரியமும் மாநஸபைம் சந்ைிரன்

ஐஸ்வரியமும், அகங்கார பை ைசம்பிரமாக்கள் ஐஸ்வரியமும், புத்ைிபைம் பிரம ஐஸ்வரியமும்,
புத்ைிபைத்துக்கும் தமம்பட்ை முக்குணப்பகுைி பைம் விஷ்ணு ஐஸ்வரியமும், அைற்கும் தமம்பட்ை புருஷபைம்
சூலபாணியாகிய சிவபபருமானின் ஐஸ்வரியமுமாகும். இத்ைதகய பைகுணங்களின் ஐஸ்வரியத்தை
விரும்பாது இகழ்ச்சி பசய்து அழியாை முக்ைி வட்தை
ீ
அதைவதை விரும்பத்ைக்கது. உலக விருத்ைிதயக்
கருைி தயாகியானவன் தபாகத்ைில் பபாருந்ைியிருந்ைாலும் அழியாை முக்ைி வட்தை
ீ
அதையும்படி தயாக
சாைனஞ்பசய்து ைரும் விைத்தைச் பசால்லுகிதேன்.
ைிவ்விய மங்கள சுபைினத்ைிதல, ஒரு சிவாலயத்தை அதைந்து, பூமிதய பமழுகி தமதல விைானங்கட்டி,
மணம் வசும்
ீ
மலர்கதளச் பசாரிந்து அகில் தூபம் இட்டு, ைர்ப்தப முைலியவற்றுைன் ஓமஞ் பசய்து,
தயாகஞ் பசய்யதவண்டும். ைீப்பற்ேி எரிந்ை இைத்ைிலும் ஆற்ேின் இடிகதரயிலும் கைற்கதரயிலும் மசகம்

முைலிய சிறு பூச்சிகளுள்ள இைத்ைிலும் சருகுகளுள்ளவிைத்ைிலும், புலி, பாம்பு முைலிய துஷ்ைபிராணிகள்
உள்ள இைங்களிலும் மனிைர்கள் அதநகர் இருக்குமிைங்களிலும், மயானத்ைிலும், அழிந்ை தைாட்ைத்ைிலும்,
அம்பலத்ைிலும், புற்று இருக்குமிைத்ைிலும், பாழ்மதனயிலும் நாற்சந்ைி கூடுமிைத்ைிலும் பாழ்பட்ை
நந்ைவனத்ைிலும் ைகுைியில்லாை இைத்ைிலும் இருந்து தயாக சாைனஞ் பசய்ைால் ைகுைியுதையைல்ல என்று
தயாக நூல்கள் கூறும். வயிோர உண்ை காலத்ைிலும் மிகவும் பசியாக இருக்கும் காலத்ைிலும் மனம்
வருந்ைியிருக்கும் தபாதும் உைல் வருந்ைியிருக்கும் தபாதும் ஆசிரியன் கட்ைதளயிட்ை பணிவிதைதயச்
பசய்யும் காலத்ைிலும் தவைங்களில் பிரைிபாைிக்கப்பட்ை தயாக சாைனஞ் பசய்வது ைருகுைியன்று , உணவு,
பயிற்சி, உேக்கம் முைலியவற்தேச் சிேிைாக முயன்தே தயாகஞ் பசய்வது ைகுைியுதையைாகும். புலித்தைால்
மான்தைால் முைலிய ஆசனங்களில் ைனக்கு இதயந்ை ஓர் ஆசனத்ைில் பபாருந்ைியிருந்து ஆசிரியன்

முைலாதனாதரப் பணிந்து சிரம் கண்ைம் முைலியன தகாணுைலின்ேி தநராக நிறுத்ைி, கண்கதளத் ைிேந்து
நாவின் முதனதயப் பல்லின் முதனதமல் தவத்து இரு குைிகளால் குேிதய பநருக்கிக் பகாண்டு
இருகரங்கதளயும் இரு துதைகளின்தமல் இருத்ைி வலது புேப் புேங்தகயானது இைதுபுேப்
புேங்தகயினுள்தள பபாருந்தும்படி அமர்த்ைி முதுதக நிமிர்த்ைி, இரு கண்களாலும் மூக்கு முதனதயப்
பார்த்து பிராணவாயுதவ அைக்கி, வலிய கருங்கல்தலப் தபாலிருந்து மலர்ந்ை இைழ்கதளயுதைய இையத்
ைாமதரயிதல சந்ைிர தசகரனாகிய சிவபபருமாதனயும், உமாதைவிதயயும் ைியானித்தும் பூதஜ
பசய்யதவண்டும்.
அன்ேியும் மூலாைாரம் அைிஷ்ைானம், நாபி, இையம் இவற்றுைன் பபாருந்ைி, புருவ மத்ைியம், பநற்ேி

பிரமாந்ைிரம் துவாைசாந்ைம் என்ே இைங்களில் ஓரிைத்ைிதல சிவபபருமாதன உமாதைவியுைன் ைியானித்து
மிக்க அன்புைன் பூதஜ பசய்யதவண்டும். அப்பபாழுது புருவமத்ைியில் தைான்றும் கமலமானது, கைிர்
மின்பனாளி தபான்று இரண்டிைழ்கள் பபற்று, அவற்ேின் இறுைியில் இரண்பைழுத்துைன் விளங்கும்.
கண்ைத்ைிலுள்ளைாகும் கமலம் பைினாறு இைழ்கதளப் பபற்றுப் பைினாபேழுத்துைன் விளங்கும். இையத்ைில்
உண்ைாகும் பபாற்ோமதரயானது பன்னிரண்டு இைழ்களுைன் பன்னிரண்டு எழுத்துக்களாகப் பபாருந்தும்.
உந்ைியில் விளங்கும் குளிர்ந்ை பவண்ைாமதரயானது பத்து இைழ்களுைன் பத்து எழுத்துக்கதளாடும்

விளங்கும். சுவாைிஷ்ைானத்ைில் பபாருந்தும் பத்மமானது அக்கினி நிேமாய், ஆறு இைழ்கதளாடு ஆறு
எழுத்துக்களுைனும் விளங்கும். மூலாைாரத்ைில் பிரகாசிக்கும் ைாமதர மலரானது பசும் பபான்நிேமாய்
நான்கு இைழ்களுைன் நான்கு எழுத்துக்கதளாடு விளங்கும். தமற்கூேிய இைங்களிலுள்ள கமலங்கள்
யாதைனும் ஒன்ேில் பநல்லின் வாலளவாகவும் அங்குஷ்ைத்து உயரமாகவும் விளக்பகாளிப் தபாலவும்
ைாமதர நாளத்ைில் உண்ைாகும் நூதலப்தபாலவும் புல்லின் முதனயில் ைங்கிய பனித்துளிதயப் தபாலவும்
இளஞ்சந்ைிரன் தபாலவும் பவள்ளிய கைப்பம் பமாட்டு தபாலவும் சிவபபருமாதன நன்ோகத் ைியானஞ்
பசய்யதவண்டும். தமற்பசான்னது தபாலத் ைியானஞ் பசய்வது அருதமயானால், சந்ைிரதன அணிந்ை
சதைதயயுதைய அஷ்ைமூர்த்ைிகதளயாவது பிரமன் முைல் சைாசிவன் ஈோகவுள்ள மூர்த்ைிகதளயாவது
பபாருந்ைத் ைியானஞ் பசய்யதவண்டும்.
தகாரம், மிஸ்ரம், சாந்ைம் என்று பசால்லப்படும் சிவமூர்த்ைங்கள் மூவதகயிதல பாவங்களால் தவண்டி
தகார மூர்த்ைத்தையும் சித்ைியதைய தவண்டின் மிஸ்ரமூர்த்ைத்தையும் சாந்ைியதைய தவண்டின்
சாந்ைமூர்த்ைத்தையும் பூஜிக்கதவண்டும். சீகண்ை மூர்த்ைிதய மனைில் ைியானித்ைால் எல்லா சித்ைிகளும்
தககூடுமாதகயால், சிேந்ைவர்கள் யாவரும் அந்ைச் சீகண்ை மூர்த்ைிதயதய எப்தபாதும் மனைில்

ைியானித்துக் பகாண்டிருப்பார்கள். மனநிதல எய்ை தவண்டினால் ஸ்தூலமாகிய ைியானத்தை அேிவார்கள்.
ஸ்தூலத்ைினால் விளங்காை மனதம பசால்லமுடியாை தமம்பட்ை சூஷ்ம ைியானத்ைில் விளங்கும்
சிவபபருமாதனத் ைியானஞ் பசய்ைால், எல்லா சித்ைிகளும் விதரவில் தககூடுதம ைவிர தமதல பசான்ன
மூர்த்ைிகதளத் ைியானஞ் பசய்வைாதலதய சித்ைிகளுண்ைாகி விைமாட்ைாது. மனம் எைில் பபாருந்துதமா
அந்ை மூர்த்ைிதயத் ைியானஞ் பசய்யதவண்டும். பிராணாயாமத்ைால் சாந்ைி, பிரசாந்ைி, ைீத்ைி, பிரசாைம்
என்னும் நான்கு வதக சித்ைிகளும் உண்ைாகும். அவற்றுள் பாவங்கதளபயல்லாம் ஒழித்ைல் சாந்ைி என்றும்
அகத்தும் புேத்தும் உள்ள அஞ்ஞானத்தை விலக்குைல் பிரசாந்ைி என்றும், அகத்தும் புேத்துமுள்ள ஒளி
முழுவதையும் பார்த்ைால் ைீத்ைி என்றும் புத்ைியின் பைளிவுண்ைாகுைல் பிரசாைம் என்றும் கருைப்படும்.
ைியானத்ைால் முக்ைி யுண்ைாகுமாதகயால் ைியானதம பசய்யத்ைக்கது ஞானத்ைாதலதய ைியானமும் ,
ைியானத்ைாதலதய ஞானமும் உண்ைாவைால் ஞானமுத்ைியானமுதையவர்கள் முக்ைிதய அதைவது

உண்தம சூரியன் சிேியைாயினும் இருட்பிழம்தப பயல்லாம் ஒழிப்பதுதபால, ைியானமும் தயாகமும்
சிேிைளவு ைனக்கு வரத்ைால் உண்ைாயின் இருவிதனகள் ஒழியும். சிவபபருமாதனத் ைியானஞ் பசய்யும்
ைியானத்ைிற்கு அழிவில்தல. ைீர் த்ை ஸ்நானம், யாகம், ைவம் முைலியன யாவும் ைியானத்ைிற்கு சமானமாக
மாட்ைாைாதகயால், இைதன தயாசித்து தயாகிகள், பகடுைலற்ே ைியானத்தைச் பசய்வைனாதல,
சித்ைிகதளபயல்லாம் பபறுவார்கள். பின்னர் இேப்புண்ைாயின் உத்ைிரதலாகத்தை அதைந்து இன்புற்று
வாழ்ந்து, மீ ண்டும் தயாகியாக ஜனித்து, ஞானமும், தயாகமும் அதைந்து முக்ைிதய அதைவார்கள். தயாகி
ஒருவனுக்கு அன்னமளித்ைால் தவைங்களில் புகழ்ந்து பசால்லப்பட்ை உத்ைமர்களான தகாடி தவைியருக்கு
அன்னம் அளித்ை பயனுண்ைாகும். தயாகிகதளக் குதே கூறுபவர்கள் நரகத்ைில் ஆழ்வார்கள் தயாகிகளுக்கு
அன்னம் வஸ்ைிரம் முைலியவற்தேக் பகாடுத்ைவர்கள் ஏழு பிேவிகளில் பசய்ை பாவங்கதளபயல்லாம்
சூரியன் முன்பு இருள் தபால ஒழித்து, உயர்பைவியில் வாழ்வார்கள். தயாகி, பைரியாமல் பாவஞ்

பசய்ைாலும் ைாமதரயிதலதமல் ைண்ண ீர் ஒட்ைாைதைப் தபால, அைன் பயன் அவதனயதையாது. அவன்
இருக்குமிைமும் புனிைமாகதவ இருக்கும். ஆதகயால் தயாகதம சிேந்ைது என்று உணர்ந்து அதைச் பசய்து
உயிர் நீங்கிச் சிவகைிதய அதைவதை உத்ைமமானபைன்று பபருந்ைவமுனிவர்கள் ைம் உணர்வால்
கூேியிருக்கிோர்கள்.
உைல் ஒழியத்ைக்க அதையாளம் ஏதைனும் ைன் மனைிற்குப் புலப்படுமானால் நன்தமயாகிய தயாகத்தை
தமலுஞ் பசய்யமுடியாது என்று ைனக்குள்ள பலவனங்களாலேிந்து,
ீ
சிவபபருமான் பரமகாரண்ய ரூபியாக
எழுந்ைருளியிருக்கும் சிவ ÷க்ஷத்ைிரங்கதள அதைந்து அங்கு வசிக்க தவண்டும். அல்லது பபரிய

விரைங்கதள அனுஷ்டித்து ஆகாரத்தை விலக்கி உபவாசமிருந்து உயிதர ஒழிக்கதவண்டும். அல்லது
இந்ைச் சரீரத்தைச் சிவாக்கினியில் விட்டு உயிர் நீங்கதவண்டும் அல்லது பைய்வகம்
ீ
பபாருந்ைிய
சிவைீர்த்ைத்ைிதல விழுந்து இந்ைத் தைகத்தைப் தபாக்கிவிைதவண்டும். இவ்விைமாகத் ைம் தைகத்தை
ஒழித்ைால் சிவகைியதைவது சத்ைியம். சிவ÷க்ஷத்ைிரங்களில் வசித்து தநாய் முைலியவற்ோல் இேந்ைாலும்
முக்ைி தகக்கூடும். தமதல பசான்ன எல்லாவற்தேயும்விை தயாகத்ைினாதலதய உயிர் பிரிவதுதவ
சிேந்ைைாகும். சிவத்துதராகியாய் சிவநிந்தை பசய்பவதனக் பகான்ேைால் இேந்ைவன் மீ ண்டும்

மாறுபைத்தைகம் பபோமல் உமா சதமைராகிய சிவபபருமானது உலகில் மீ ண்டும் அழியாை பைவியில்
அமர்வான். சிவத்துதராகிதயக் பகால்லும் வல்லதம இல்லாைவன் அைற்காகத் ைன் உயிதர மாய்த்துக்
பகாண்ைால், ைனது இருபத்பைாரு ைதலமுதேகதளாடுஞ் சிவகைிதய அதைவான் என்று
பபருந்ைவமுதைய முனிவர்கள் பசால்லுவார்கள். சிவபிரானின் காரணமாகவும் சிவனடியாரின்
காரணமாகவும், சிவகுருவின் காரணமாகவும், சிவமந்ைிரங் காரணமாகவும் அச்சமின்ேி உயிர்

ஒழிந்ைவனுக்குச் சமானமான முக்ைிதய தவறு எவனுதம அதைைல் அரிது. அவ்வாறு சிவசம்பந்ைமாக
உயிர் விட்ைவதனப் புதைத்ைாலும், ைகனஞ் பசய்ைாலும் எங்தகயாவது விட்பைேிந்ைாலும் அவனுக்கு
உத்ைிரிகிரிதயகதளச் பசய்ய தவண்டியைில்தல. அவன் சிவபபருமானால் ஆண்ைருளப்
பபற்ேவனாதகயால் அவன் விஷயமாக ஆசவுசதம கிதையாது. அவனுதைய பசல்வங்கதளச் சிவப்ரீைிதய
பசய்யத்ைக்கது! என்று இவ்வாறு உபமன்யு முனிவர் ஞானதயாகத்ைின் ைன்தமதய ஸ்ரீ
கிருஷ்ணமூர்த்ைிக்குக் கூேிய வதகயிதலதய வாயுபகவான், அறு குலத்ைில் உைித்ை முனிசிதரஷ்ைருக்குச்
பசால்லிவிட்டு, இருதககதளயும் குவித்துத் ைம் எைிர்நின்ே அம் முனிவர்களுக்கு வாழ்த்துக் கூேி,
ைன்னிச்தசயின்படிச் பசன்று, பிரமதைவதரத் ைரிசித்து ைான் முனிவர்களுக்குக் கூேியதையும் அவர்கள்
யாகம் பசய்து சிவகைாக்ஷம் பபற்ேதையும் பசால்லிச் பசன்ோர்.
30. முனிவர்கள் காசிதய அதைைல்
பிேகு முனிவர்கள் ைாம்பசய்ை யாகத்தை முடித்து, ஸ்நானஞ் பசய்யக் கருதும்தபாது பிரம சிரசிலிருந்து
வாணி நைி அவ்விைம் வந்ைது. அவர்கள் அதைக் கண்டு மகிழ்ந்து அைில் ஸ்நானம் பசய்து முன்பு
பிரமதைவன் கூேியதைக் கருைிக் காசி ÷க்ஷத்ைிரத்தை அதைந்து, மணிகர்ணிதகயில் நீராடி விஸ்வநாைப்
பபருமாதனப் பூஜித்துத் துைித்து நின்ோர்கள். அப்தபாது தகாடி சூரியப் பிரகாச ஒரு தஜாைி ஆகாயத்ைில்
தைான்ேியது. அைில் பாசுபை விரைிகளான முனிவர்கள் பலர் தசர்ந்ைார்கள். உைதன அந்ைச் தசாைி
மதேந்ைது. அைன் வரலாற்தே அேியாை அம்முனிவர்கள் பிரமதைவனிைம் பசன்ோர்கள். அந்ைச் சமயத்ைில்
நாரைரும், தும்புருவும் வதண
ீ
வாசிப்பைில் ஒருவதராடு ஒருவர் தபார்பசய்து பகாண்டிருந்ைார்கள். வாயில்
காப்பவர்கள் முனிவர்கதள உள்தள தபாகவிைாமல் ைடுத்ைார்கள். சிேிது தநரத்ைில் நாரைர், தும்புருவுைன்
சமானமாக வதண
ீ
வாசித்து அதநக அேமகளிரும் கந்ைர்வரும் புதைசூழப் பிரமதைவன் தகாயிலின்
வாயிதலயதைய முனிவர்கள் நாரைதரக் கண்டு தககூப்பி வணங்கி, உம்தமத் ைரிசிக்கச் சமயம்
வாய்த்ைதை என்று கூேவும், அைற்கு நாரைர் இன்தே உத்ைம ைினம் ஏபனன்ோல் உங்கதளபயல்லாம்
ைரிசிக்கும் வாய்ப்பு இன்தே எனக்குக் கிட்டியது என்று கூேிச் பசன்ோர். அைன் பிேகு வாயிலில்
காவலர்கள் முனிவர்கதள உள்தள பசல்ல அனுமைித்ைார்கள். முனிவர்கள் பிரமதைவனின்
தகாயிலினுள்தள பசன்று பிரமதைவதனப் பணிந்து தககட்டி நிற்க , பிரமதைவன் அவர்கதள தநாக்கி,
முனிவர்கதள! உங்கள் விஷயம் எல்லாம் வாயுதைவன் மூலமாக நான் முன்தப தகட்ைேிந்தைன். அவன்
என்னிைம் வந்ை பிேகு நீங்கள் என்ன பசய்ைீர்கள்? என்று தகட்ைார். அைற்கு முனிவர்கள், பிரமதைவதர!
எங்களுதைய யாகம் முடிந்ை பிேகு காசிதய அதைந்து, மணிகர்ணிதகயில் நீராடி விஸ்வநாைப்

பபருமாதனத் ைரிசித்துப் பணிந்து துைித்துக் பகாண்டிருந்தைாம். அப்தபாது ஆகாயத்ைில் ஒரு தஜாைி
உண்ைாயிற்று. அைில் அதநக முனிவர்கள் தசர்ந்ைார்கள். உைதன அந்ை தஜாைி மதேந்துவிட்ைது. அது
இன்னபைன்று அேியமுடியாதமயாய் அதைப்பற்ேித் பைரிந்து பகாள்ளத்ைான் உம்தமத் தைடி வந்தைாம்
என்று கூேினார்கள். பிரமன் அவர்கதள தநாக்கி முனிவர்கதள! அந்ை தஜாைிதய சிவலிங்கமாகும். தமரு
மதலயில் சனத்குமார முனிவர் இருக்கிோர். நீங்கள் அவரிைம் பசல்க. முன்பபாருக்காலத்ைில்
சிவபபருமான் சனத்குமாரரிைம் வர, அவர் தயாகத்ைில் இருந்ைதமயால் பணியாைிருந்ைார். அதைக் கண்ை
நந்ைிதைவர் பவகுண்டு, ஒட்ைகமாகுக! என்று சனத்குமாரதரச் சபித்ைார். உைதன சனத்குமாரர் அவ்வடிவம்
பபற்ோர். அதைக்கண்ை நான் மிகவும் மனம் வருந்ைி, சிவபபருமாதன தவண்டி அவரருளால் நந்ைிதைவர்

கிருதபயதைந்து பண்தைய வடிவத்தை ஏற்கச் பசய்ைார். அப்தபாது சிவபபருமான் நந்ைி தைவதர தநாக்கி,
நீ இவனுக்கு ஞானத்தை தபாைிப்பாயாக! என்று கட்ைதளயிட்ைார். அவ்வாதே நந்ைிதைவர், எல்லா
நூல்கதளயும் அவருக்கு விரிவாக உபதைசித்ைார். தமலும் சனத்குமார முனிவர் நந்ைிதைவரின் அருதளப்
பபறுவைற்கு இன்னமும் ைவஞ் பசய்து பகாண்டிருப்பைால் நீங்கள் அங்கு பசல்லக் கைவர்கள்!
ீ
என்று
அனுப்பி தவத்ைார்.

முனிவர்கள் தமருமதலயிதல குமார சிகரத்தை அதைந்ைார்கள். அங்கு ஒரு பபாற்ோமதரத் ைைாகத்ைின்
வைகதரயிதல, கற்பகத்ைருவின் நிழலிதல வயிரதமதையிதல, மான்தைால் ஆசனத்ைிதல பபாருந்ைி, ைியான
தயாகத்ைில் இருக்கும் சனத்குமார முனிவதரக் கண்டு ைரிசித்து அவதர வணங்கிக் தககுவித்து
நின்ோர்கள். சனத்குமார முனிவர் அவர்கதள தநாக்கி, நீங்கள் இங்கு வந்ை காரணம் என்ன? என்று தகட்க
அவர்களும் ைங்களுதைய கருத்தை பவளியிட்ைார்கள். அவர்கள் அதைச் பசால்லும்தபாது தைவ துந்துபிகள்
முழங்கின. சூரிய பிரகாசமும் ஈைல்ல என்னும்படிச் பசால்லத்ைக்க காந்ைியுைன் கூடிய பைய்வக
ீ விமானம்
ஒன்று அதநக கணங்கள் புதைசூழ்ந்து வ ீதண வாசிக்கவும், கீ ைம் பாைவும் கரம்தபயர்கள் நடிக்கவும்,
அைனிதையில் சுயசாதைவியுைன் ைிருநந்ைி தைவர் சூலப்பதைதயத் ைிருக்கரத்ைில் ஏந்ைி விளங்கினார்.
அதைக் கண்டு சனத்குமார முனிவரும் மற்ே முனிவர்களும் நிலமிதச விழுந்து வணங்கி எழுந்து,
தககதளச் சிரதமல் கூப்பி நின்ேனர். சனத்குமார முனிவர் பசான்னார்.
அறுகுலத்துைித்ை இந்ை முனிவர்கள் பிரமன் கூேியனுப்பிய படி உம்தமத் ைரிசிக்க இங்கு வந்ைார்கள்
என்ோர். நந்ைிதைவர் முனிவர்கதளபயல்லாம் பார்த்து, பாசத்தை விலக்கி, சிவைர்மம், சிவஞானம்,
சிவதயாகம் முைலியவற்தே உணர்த்ைி, விமானத்ைில் ஏேிச் சிவ சன்னைிதய அதைந்ைார்.
ைிருநந்ைிதைவர் முனிவர்களுக்குக் கூேிய ஞானதயாகத்தைச் சனத்குமார முனிவர் வியாஸ முனிவருக்குச்
பசான்னார். வியாஸ முனிவர் எனக்குச் பசான்னார். ைவஞானச் பசல்வர்களாகிய முனிவர்கதள! அதை
நான் உங்களுக்குக் கூேிதனன். இந்ைப் புராண ரத்ைினத்தை தவைமேியாைவர்களுக்கும் சிவ
பக்ைியில்லாைவர்களுக்கும், சீைரல்லாைவருக்கும் தமாக்ஷமும் பைய்வமும் இல்தல என்பவர்களுக்கும்
பசால்பவர்கள் மீ ளாை நரகத்தை அதைவார்கள். தவைப் பபாருதள விளங்கச் பசய்யும் இந்ைப் புராணத்தைக்
குற்ேமேப் படித்ைவர்களும் பிேருக்குச் பசான்னவர்களும் எழுைி தவத்ைவர்களும் அேம், பபாருள்,
இன்பங்கதள (ைர்மார்த்ை காமங்கதள) அதைந்து, பிேகு உமா சதமைராகிய ஸ்ரீ கண்ை பரமசிவனுதைய
ைிருவடிதய அதைவார்கள். இந்ைப் புராணக் கதைதய நான் அன்தபாடு பசால்லவும் நீங்கள் அன்புைன்
தகட்கவும் முடிந்ைது இனி நன்தமகள் நாள்தைாறும் அபிவிருத்ைியாகுக! என்று கூேி சிவத்ைியானஞ் பசய்து
சூைமுனிவர் விதைபபற்று, ைம் இச்தசப்படிச் பசன்ோர். முனிவர்கள் சிவத்ைியானத்துைன் காசித்ைலத்தை
அதைந்து, மணிகர்ணிதகயில் நீராடி விஸ்வநாைப் பபருமாதனப் பணிந்து சிவதயாகத்ைில் அமர்ந்து
சிவபைவிதய அதைந்ைார்கள்.
வாயு சம்ஹிதை (உத்ைிர பாகம்) முடிந்ைது.
வித்ைிதயஸ்வர ஸம்ஹிதை
1. முனிவர்கள் பிரமதைவரிைம் அதைைல்
ஸத்ைிய விரைத்ைில் விருப்பமும் மிக்க காந்ைியும், ைதபாபாக்கியமும் விரைத்ைில் ைிைசித்ைமும் பபற்று
விளங்கும் சவுனகர் முைலிய மாமுனிவர்கள் ஒருகாலத்ைில் பிரயாதகயில் ஒரு மாபபரும் யாகம்
பசய்ைார்கள். வியாஸ முனிவரின் சீைரும் எல்லாப் புராணங்கதளயும் உணர்ந்ைவராகிய சூைமாமுனிவர்,
அதைக் தகள்விப்பட்டு, அம்முனிவர்கதளக் கண்டு களிக்கும்படி அங்கு வந்ைார். முனிவர்கள், அவர்

வருதகதய அேிந்து மகிழ்ச்சியுைன் அவர் எைிர் பசன்ேதழத்து வந்து, முதேப்படி பூஜித்து, ஆசனத்ைில்
அமர்த்ைி, முனிபுங்கவதர! தவைசாரமான ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தை விளக்கும் புராணத்தை எங்களுக்குத்
ைிருவாய் மலர்ந்ைருள தவண்டும்! என்று தகட்ைார்கள்.
அைற்கு சூைமுனிவர், முனிவர்கதள, நீங்கள் தகட்ை புராணங்களில் ஒன்தேச் பசால்லுகிதேன். முன்தன
பிரளயத்துக்குப் பின், பவகுகாலஞ் பசன்ே பிேகு இந்ை கல்பத்ைில் சிருஷ்டி காரியத்தை மீ ண்டும்
பைாைங்கியதபாது, ைிருதவணி நைிக்கதரயில் சில முனிவர்கள் கூடி சிவைத்துவம் சிேந்ைபைன்றும்
சிவைத்துவம் சிேந்ைது அல்ல என்றும் விவாைித்ைனர் சிருஷ்டிகர்த்ைாவும் நாசமற்ேவருமான பிரமதைவதர
முனிவர்கள் அதைந்து வணங்கி, சுவாமி, சிருஷ்டிகர்த்ைாவும் காரணபூைரும் ைாங்கதள! எந்ைப் புருஷன்

ைத்துவங்களுக்பகல்லாம் அைீ ைப்பட்ை ஆைிபுருஷன் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்ை தவண்டும்! என்று
தகட்கதவ, பிரமதைவர் கூேினார்.
முனிவர்கதள! மனம் வாக்கு காயங்களுக்கு அப்பாற்பட்ைவரும் பிரம விஷ்ணு ருத்ைிராைியருக்கும் சகல
தலாகங்களுக்கும் ஐம்பூைங்களுக்கும் இந்ைிரியங்களுக்கும் பிரபுவாக இருந்து பதைத்ைளித்ைழிக்கும் பிரபுவும்
சகலமும் அேிந்ைவரும் மஹாதைவருமாகிய சாம்பவமூர்த்ைி இதைா இருக்கிோர். இந்ைப் பபருமாதனதய
பக்ைியுைன் ைரிசனம் பசய்யதவண்டும். பக்ைியின்ேிச் தசதவ பசய்யலாகாது நானும் விஷ்ணுவும்
ருத்ைிரனும் சகல தைவர்களும் பக்ைியுைன் சிவைரிசனம் பசய்வைில் ஆதசயுதையவர்கள் பல பசாற்கள்
பசால்வாதனன்? சிவ பக்ைிதய அவசியம். பக்ைியாதலதய அநுக்கிரகம் அநுகிரகத்ைாதலதய பக்ைியும்
உண்ைாகும். நீங்கள் பூவுலதக அதைந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் உக்கிரமான ைவம் பசய்வர்களாயின்
ீ
,
யாகாைிபனாகிய சிவபபருமானின் அநுக்கிரகத்ைால் சாத்ைிய சாைனமான தவைாசாரம் முழுவதையும்
அேிவர்கள்!
ீ
என்று பிரமதைவர் கட்ைதளயிட்ைார்.
முனிவர்கள் பிரமதைவதர தநாக்கி, சாைிக்கத் ைக்கது எது? சாைனம் எது? சாைகம் எப்படிப்பட்ைது? இவற்தே
எங்களுக்குக் கூேதவண்டும்! என்று தகட்ைனர்.

சிவ பைத்தையதைவதை சாைிக்கத் ைக்கது. அவதரத் ைரிசிப்பதை சாைனம். நித்ைிய தநமித்ைிக
காமியங்களின் பயனில் இச்தச தவக்காை அந்ைச் சிவமூர்த்ைியின் ைிருவருதள சாைகம் தவைத்ைில்
கூேப்படும் யாகாைிகதளச் பசய்து அவற்ேின் பயதனச் சிவார்ப்பணம் பசய்ய தவண்டும்.
அவரவர்களுதைய பக்ைிக்தகற்ே சிேந்ை பயன்கதள அந்ை சிவபபருமாதன பகாடுத்து அருள்வார். அந்ைச்
சிவதசதவ, அர்ச்தன முைலியதவ எண்ணிேந்ைதவயாக அவ்விதேவனாதலதய பசால்லப்பட்டுள்ளன.
அந்ை விஷயத்தை மிகவும் சுருக்கமாகச் பசால்கிதேன். காைால் தகட்பதும், வாயால் துைிப்பதும் மனைால்
ைியானிப்பதுதம சாைனங்கள் ஆகும் என்று தவைங் கூறுகிேது. எல்லாப் பாக்கியங்கதளயும் இறுைியில்
முக்ைிதயயும் பகாடுக்க வல்லவரான சாம்பவமூர்த்ைிதய மனைால் ைியானஞ் பசய்து அதையக் கைவர்கள்.
ீ
பிரத்ைியட்சமில்லாை அந்ைச் சிவைத்துவத்தைச் பசவியால் தகட்ைால், பிேகு அதைப் பிரத்ைியட்சமாகக்

கண்களால் பார்த்து தமாட்சத்தை அதையலாம். ஆதகயால், குருமூலமாகச் பசவியில் ஏற்று, மனைால்
ைியானித்து வாயால் துைித்து கிரமமாகச் சிவ சம்பத்தை அதைய தவண்டும். அவ்வாறு பசய்வைால் சரீர
ஜாட்டியங்கள் ஒழிந்து, சகல சுகங்களும் உண்ைாகி சர்வ மங்களங்களும் விருத்ைியாகும் என்று பிரமதைவர்
கூேினார்.
2. சனத்குமாரர் வியாசருக்கு உபதைசம் பசய்ைல்
முனிவர்கள் பிரமதைவதர தநாக்கி, சுவாமி, மனைால் ைியானிப்பதும் பசவியால் சிரவணஞ் பசய்வதும்
வாயால் துைிப்பதும் எப்படி? என்று தகட்ைார்கள். பூதஜ, பஜபம், ஈஸ்வர குணம், ரூபம், விலாசம்

முைலியவற்தேப் பக்ைியுைன் மனைால் ைியானஞ் பசய்வது மனனம் எனப்படும். மனனதம சகல
சாைனங்களிலும் சிேந்ைது. கீ ைத்ைாலாவது தவைத்ைாலாவது, சிவமூர்த்ைியின் பராக்கிரமங்கதளத்
துைிப்பதையும் சாமதவைத்ைால் கானஞ் பசய்வதையும் கீ ர்த்ைனம் என்பார்கள். எவ்வதகயிலாவது
சிவபரமான சப்ை சமூகங்தகட்கப் படுகிேதைா, எந்ை வஸ்துதவ ஸ்ைிரீதகளிதயப் தபால மிகவும் ைிைமாய்
தவக்கப்படுகிேதைா அதைதய பபரிதயார்கள் சிரவணம் என்பார்கள். அந்ைச் சிரவணம் சாதுக்களின்
சம்பந்ைத்ைால் உண்ைாகத்ைக்கது. சிரவணத்ைாதலதய சிவபக்ைி உண்ைாகும். சிவத்ைியானத்ைால் சிவ
கைாட்சமும் சிவ கைாட்சத்ைால் சகல பாக்கியமும் உண்ைாகும்! என்று பிரமதைவர் கூேினார்.
சூைமுனிவர் பசால்லுகிோர்; முனிவர்கதள! இந்ைச் சாைன மகாத்மியத்ைில் நான் முன்பு நைந்ைதை

உங்களுக்குச் பசால்கிதேன். நிைானமாகக் தகளுங்கள். பராசர முனிவரின் புைல்வரும் என் ஆசிரியருமான
வியாசபகவான் முன்பபாரு காலத்ைில் சிவப்பிரமத்தை அதையதவண்டும் என்று கருைியவராய், சரஸ்வைி
நைி ைீர்த்ைத்ைில் அருந்ைவஞ் பசய்ைார். அப்தபாது சூரிய காந்ைிதயப் தபாலப் பிரகாசிக்கும் விமானத்ைில்,
ைன் விருப்பம் தபாலச் சஞ்சரிக்கும் ஷட்குண ஐஸ்வரிய சம்பன்னராகிய ஸனத்குமார முனிவர் அவதரக்
கண்ைார். வியாஸ முனிவரும் ஸனத்குமாரதரக் கண்ைதும் ைியானத்தை விட்டு விழித்துக் பகாண்டு
ஆசாரியார் வந்துவிட்ைார் என்று மிகவும் பயபக்ைியுைனும் மகிழ்ச்சியுைனும் நமஸ்காரஞ்பசய்து, அர்க்கிய

பாத்ைியாைிகதளயும் உயர்ந்ை ஆசனத்தையும் பகாடுத்து தநதர தககட்டி நின்ோர். பிரமதைவரின்
புத்ைிரராகிய ஸனத்குமார முனிவர் கம்பீரமாக, முனிவதன! சிவபபருமான் பிரசன்னமாகத் ைக்க அரிய சிவ
ைத்துவச் பசாரூபமான ைியான தயாகத்தை இைர ஆசக்ைியில்லாமல் யாது கருைிச் பசய்கிோய்? என்று
தகட்ைார். அைற்கு வியாஸ முனிவர், சுவாமி! அேம், பபாருள், இன்பம், வடு
ீ என்ே நான்கு
புருஷார்த்ைங்கதளயும் தவைத்ைில் கூேியவாதே ைங்களுதைய கிருதபயால் யாவருக்கும் உதரத்தைன்.
அப்படிக் கூேியைால் உலகங்கள் எல்லாவற்ேிற்கும், அவற்றுக்குக் குருவான எனக்கும் தமன்தமயான
முக்ைிதய உண்டு பசய்யத்ைக்க ஞானம் உண்ைாகவில்தல. ஆதகயால், நான் தமாக்ஷம் அதைய
விரும்பித் ைவஞ்பசய்கிதேன். தமாக்ஷ உபாயமான ஞானம் இன்னும் எனக்கு உண்ைாகவில்தல என்ோர்.
அைற்கு சனத்குமார முனிவர், வியாசா! சிவநாமங்கதளச் சிரவணஞ்பசய்வதும் நாவால் துைிப்பதும்
மனைால் ைியானிப்பதும் ஆகிய இதவதய தவைத்ைிற்குச் சம்மைமான சாைனம் என்று பசால்லப்படும்.
இவ்விஷயம் பூர்வத்ைில் நான் சாைனத்ைால் பிராந்ைியுைன் மந்ைிரபர்வைத்ைில் உக்கிரமான ைவஞ்பசய்யும்
தபாது பகவானான சிவபபருமானுதைய ஆக்தஞயா ல் கதணசுவரரும், சர்வ சாக்ஷியும் இரண்ைாவது
சம்புவுமான நந்ைிதைவர் என்னிைம் வந்து, பசவியால் தகட்பதும் வாயால் துைிப்பதும் மனைால்
ைியானிப்பதுதம தவை சம்பந்ைமான தமாக்ஷசாைனம் என்று சர்வதலாக நாயகனான சிவபபருமான்

உபதைசித்ைார் என்ோர். ஆதகயால் வியாஸ முனிவதன! சிரவணாைி மூன்ேிதனயும் இதைவிைாமல்
பசய்வாயாக! என்று கட்ைதளயிட்டு விமானதமேி உைன் வந்ைவர்களுைன் ைன்னிச்தசயின் வழிபசன்ோர்
என்று கூேிய சூைமாமுனிவதர தநாக்கி, மகரிஷிகள் தகட்கலானார்கள். சுவாமி, சிரவணம் முைலிய
மூன்றுதம தமாக்ஷத்ைிற்குரிய முக்கிய சாைனம் என்று கூேின ீர்கள். ஆதகயால் பசவியினால் தகட்கவும்
வாயால் துைிக்கவும் அசக்ைராக இருப்பார்கள். யாது பசய்யலாம்? அதையும் ைாங்கள் பசால்லதவண்டும்
என்று தகட்கதவ சூைமுனிவர் பசால்லத் துவங்கினார்.
3. இலிங்க விக்கிரகங்களின் வரலாறு
முனிவர்கதள, பசவியாற் தகட்பது முைலியவற்தேச் பசய்ய இயலாை அசக்ைன், சிவலிங்கத்தையாவது

சிவரூபத்தையாவது பிரைிஷ்தை பசய்து நாள்தைாறும், பூஜித்து சம்சாரமாகிய கைதலத் ைாண்ை தவண்டும்.
அவனுக்குத் ைிரவியமிருந்ைால் அதைச் சிவப்ரீைி பசய்யதவண்டும். ைன் சக்ைிக்குத் ைக்கவாறு சிவார்ச்சதன
பசய்யதவண்டும். அவன் சிவபக்ைியுைன் மண்ைபம், தகாபுரம், குளம், மைம், உற்சவம், வஸ்ைிரம் வாசதனத்
ைிரவியங்கள், மாதல, தூபம், ைீபம், பக்ஷியங்கள், சித்ைிரான்னங்கள், குதை, சாமரம், பகாடி, அழகிய
வாகனங்கள் முைலியவற்தேச் சமர்ப்பித்து அரசதன உபசரிப்பது தபாலச் சிவலிங்க சிவ விக்கிரகம்
இவற்தேயும் உபசரிக்க தவண்டும். சக்ைிக்கு ஏற்பப் பிரைக்ஷிணம் நமஸ்காரங்கள் முைலியவற்தேச் பசய்ய
தவண்டும். இவ்வதகயாகத் ைன் உயிருள்ளவதரயில் பக்ைிதயாடு சக்ைிக்தகற்பச் பசய்து சிவார்ச்சதன
பசய்வதைக் கதைப்பிடித்ைால் சிவபபருமானுக்குக் கிருதபயுண்ைாகி சிரவணம் முைலிய மூன்று
சாைனங்கள் இல்லாமதலதய சித்ைியதைவான். பபரிதயார்களிதல முன்தன சிவலிங்க பூதஜயால் பலரும்
சிவ விக்கிரக பூதஜயால் பலருமாக முக்ைியதைந்ைிருக்கிோர்கள்! என்று கூேினார்.

சூைமுனிவதர! எவ்விைத்தும் எல்லாத் தைவர்களும் விக்கிரக ரூபத்ைிதலதய பூஜிக்கப்படும் தபாது
சிவபபருமான் மட்டும் ஏன் லிங்க ரூபத்ைிலும் விக்கிரக ரூபத்ைிலும் பூஜிக்கப்படுகிோர்? இைன் விவரத்தை
பசால்லதவண்டும் என்று தகட்கதவ சூைமாமுனிவர் கூேலானார். முனிவர்கதள! மிகவும் புண்ணியசீல மான
இந்ைக் தகள்விதய நீங்கள் தகட்டீர்கள். இைற்குச் சமாைானம் அந்ைச் சிவபபருமாதனயல்லாமல் தவறு
ஒருவரும் பசால்லமாட்ைார்கள். ஆயினும் என் குருவான வியாஸ பகவான் கூேியபடிதய உங்களுக்குச்
பசால்கிதேன், சிவபபருமாதன பரப்பிரமஸ்வரூபம்; அவதர சகல ரூபியாைலால் குணஸ்வரூபியாயும்
நிர்க்குண ஸ்வரூபியாகவும் இருக்கிோர். நிர்க்குண ஸ்வரூபியாதகயால் அச்சிவபபருமானுக்கு

உருவமில்லாமலிருக்கும் லிங்க வடிவம் உண்ைாயிற்று. குணஸ்வரூபியாதகயால் உருவத்துைன் கூடிய
விக்கிரகஸ்வரூபம் உண்ைாயிற்று. குண நிர்க்குண ரூபியாதகயால், பரமான பரப்பிரமம் என்று பபயர்.
சிவபபருமாதன மட்டுதம லிங்கத்ைிலும் விக்கிரகத்ைிலும் அர்ச்சிக்கத்ைகும். பிே தைவர்களுக்குப்
பிரமஸ்வரூபம் இல்லாதமயாலும் ஜீவனுதைதமயாலும், சாமானியர்களுக்குப் பிரபுவாக இருப்பைாலும்
நிஷ்களமான லிங்கத்ைில் பூதஜ பசய்யப்பைவில்தல. அவர்கள் சகனமாைலின் விக்கிரகத்ைில் மட்டுதம
பூஜிக்கப்படுகிோர்கள். சிவபபருமானுக்தக பரப்பிரமத்துவம் உண்டு. பிே தைவர்களுக்கு ஜீவத்துவதம

இருக்கிேது. இதுதவ ஓங்காரத்ைின் அர்த்ைத்ைாலும் உபநிஷத்துக்களாலும் அேியப்படுகிேது. நீங்கள் தகட்பது
தபாலதவ, பூர்வம் மகா புத்ைிசாலியும் பிரம புத்ைிரருமான ஸனத்குமார முனிவர், மந்ைிரகிரியில்
நந்ைிதகஸ்வரதர தநாக்கி, சிவபபருமாதன நீங்கிய பிேதைவர்கதளப் பக்ைி பசய்பவர்கள் விக்கிரகத்ைில்
மட்டுதம பூதஜ பசய்யும்தபாது சிவபபருமாதனப் பக்ைி பசய்பவர்கள் மட்டும் லிங்கத்ைிலும்
விக்கிரகத்ைிலும் பூதஜ பசய்கிோர்கதள! இைன் விவரத்தை விளக்கமாகச் பசால்லதவண்டும் என்று தகட்க ,
நந்ைிதைவர் பசான்னார்.

ஸனத்குமாரதர! பரப்பிரம லக்ஷணமாயும் சிவபபருமானால் பசால்லப்பட்டு சிதரஷ்ைமாயும்
இரகசியமாகவும் உள்ள இந்ை விவரத்தை மிகவும் பக்ைியுைன் தகட்ை உனக்குச் பசால்லுகிதேன். அந்ைச்
சிவபபருமான் பிரமஸ்வரூபியும் நிஷ்களருமாக இருப்பைால் அவதர லிங்க ரூபமாகப் பூஜிப்பதும் அவதர
சகலராக இருப்பைால் அவதர விக்கிரக ரூபமாகப் பூஜிப்பதும் சகல தைவ சம்மைமாகும். பிே தைவர்களுக்கு
ஜீவத்துவம் மாத்ைிர மாைலின் விக்கிரக ரூபம் மட்டுதம பூஜிக்கப்பை தவண்டும் என்பது சகல ஸ்ருைி
சம்மைமாயிற்று. சிவபபருமான் குண ஸ்வரூபியும் நிர்க்குண ஸ்வரூபியுமாதகயால் அவதர லிங்கம்
விக்கிரகம் ஆகிய இரண்டிலும் பிரத்ைியட்சமாகப் பூதஜ பசய்கிோர்கள் என்று கூேினார். அதைக் தகட்ை

ஸனத்குமாரர் மகிழ்ச்சி அதைந்து, ைாங்கள் கூேியைிலிருந்து என் சந்தைகம் நீங்கியது. தயாகீ ஸ்வரதர! அந்ை
லிங்க வடிவம் விக்கிரக வடிவம் இவற்ேின் உற்பத்ைிதயயும் சிவ ஸ்வரூப லக்ஷணத்தையும் தகட்டு
அேிய நான் மிகவும் ஆவலுதையவனாக இருக்கிதேன் என்று கூேினார். பூர்வம், பிரளயகாலம்
முடிந்ைவுைன், பபருந்தைவர்களான பிரமதைவரும் விஷ்ணுமூர்த்ைியும் ஒருவதரபயாருவர் எைிர்த்து, நான்
பபரியவன், நான் பபரியவன் என்று இறுமாப்புைன் தபார் புரிந்ைதபாது, அவர்களுதைய மமதைதய ஒழிக்க,
அவர்கள் இருவருக்குமிதைதய பரதமஸ்வரர் ைம்முதைய ஸ்வரூபத்தை ஸ்ைம்பமாகக் காட்டினார். அது
முைல் சகல தலாகத்ைிலும் சிவலிங்கத்தையும் அவருதைய உருவத்தையும் பூஜிக்கிோர்கள். பிே
தைவர்கதள விக்கிரகத்ைில் பூஜித்து, இஷ்ை சுத்ைிகதள அதைவதைக் காட்டிலும் தமலான பயன்கதள
சிவபபருமாதன இலிங்கத்ைிலாவது விக்கிரகத்ைிலாவது பூஜிப்பைால் அதையலாம் என்று நந்ைிதைவர்
கூேினார்.
4. பிரம விஷ்ணுக்கள் தபார் பசய்ைது
நந்ைிதைவர் ஸனத்குமார முனிவதர தநாக்கி, தமலும் பைாைர்ந்ைார். முன்பு ஒரு காலத்ைில் விஷ்ணுமூர்த்ைி
ைிருப்பாற் கைலில் தசஷ சயனத்ைில் தயாக நித்ைிதரயில் இருந்ைார். அப்தபாது பிரமதைவன் இச்தச
வழியாக அங்கு பசன்று, ைிருமால் கண் துயிலும் இைத்தையதைந்து, அவதரக் கண்டு நீ யாவன்? மைிப்தப
இல்லாமல் என் முன்தனயும் பரம புருஷதனப்தபால இறுமாந்து படுத்ைிருக்கிோதய? நான் உன் ரக்ஷகன்,
குருதவயும் பபரிதயாதரயும் பார்த்ைவுைன் எழுந்து மரியாதை பசய்யாைவனுக்கும் பிராயச்சித்ைம்
விைித்ைிருக்கிேது என்று கூேினார். அைற்கு விஷ்ணு பிரமதன தநாக்கி, மகதன! எங்கு வந்ைாய்? என்று

தகட்கப் பிரமன், நீத ய என் மகன். நாதன உலகங்கதளப் பதைத்தைன் என்ோர். அைனால் இருவருக்கும்
விவாைம் உண்ைாகி, ஒருவதரபயாருவர் பகால்லுவபைன்று கருைிப் தபார் பசய்யத் துவங்கினார்கள்.
விஷ்ணு பிரமன் மார்பிலும், பிரமன் விஷ்ணுவின் மார்பிலுமாக அதநகம் பாணங்கதள எய்ைார்கள்.
எண்ணிேந்ை அஸ்ைிர சஸ்ைிரங்களால் பிரமவிஷ்ணுக்கள் மிகக் தகாரமான யுத்ைஞ் பசய்யும்தபாது, சகல
தைவர்களும் மைிமயங்கி, அரசர்களிதைதய தபார் உண்ைாயின் அைதன விலக்கும்படி தயாசதன பசய்யும்
தவைியதர தபால, சிருஷ்டி ஸ்ைிைி, சங்காரங்கதளச் பசய்து, எப்தபாதும் இேவாது மங்கள
ரூபியாகவுள்ளவன் எவதனா எவனுதைய அனுமைியில்லாமல் புல்தலயும் கிள்ளமுடியாதைா , அத்ைதகய
பரப்பிரம ஸ்வரூபியாகத் ைிரிசூலங்கதளத் ைிருக்கரத்தைந்ைிய சிவபபருமானுக்கு நமஸ்காரம் என்று
பசால்லி நமஸ்கரித்து, மிகவும் உத்ைமமான கயிதல மதலதய அதைந்து வணங்கி, தமதலேி, சன்னைிக்குச்
பசன்று, இரத்ைின சிங்காைனத்ைில் பார்வைிதைவியுைன் எழுந்ைருளியிருக்கும் தைவ நாயகனாகிய

சிவபபருமாதன வணங்கிப் பணிந்ைனர். இைது துதையின் தமல் பார்வைிதைவிதய அமர்த்ைி அவளது
தைாள்மீ து இைது கரத்தை தவத்து உருத்ைிர கணங்கள் முைலியன பணி பசய்ய எழுந்ைருளியிருக்கும்
அந்ைப் பரம புருஷனுதைய சன்னைியில் கண்ண ீர் துளிர்த்துக்பகாண்டு, சிேிது தூரத்ைில் இருந்ைார்கள்.
சிவபபருமான் அவர்கதளத் ைம் மதுரமான பமாழியால் அருதக அதழத்து, மங்களகரமும் கம்பீர முமான
குரலில் பசால்லத் துவங்கினார்.

5. அடிமுடி தைடிய பைலம்
தைவர்கதள! என் கைாக்ஷத்ைால் உங்களுக்கு மங்களம் உண்ைாகுக. உலகம் முழுவதும் ைத்ைம் பைாழில்
முதேயில் உள்ளைா? பிரமனும் விஷ்ணுவும் தபார் பசய்யு மிைத்தை அதைந்து வாத்ைிய தகாஷம்,
தசன்னிய தகாஷம் முைலியவற்தே நிறுத்ைி, கண்களுக்குப் புலப்பைாது மதேத்துவிட்டு,
ஆகாயத்ைிலிருந்ைார். பிரமா, விஷ்ணுதவப் பாசுபைாஸ்ைிரத்ைாலும் விஷ்ணு பிரமாதவ

மதஹவராஸ்ைிரத்ைினாலும் அடிக்க தவண்டுபமன்ே ஆசக்ைியுதையவர்களாக இருந்ைனர். அதைக் கண்ை
சிவபிரான், இனிதமலும் இவர்களுதைய தபாதர நிறுத்ைாவிட்ைால் உலகம் அழியும் என்று ைிருவுளங்
பகாண்டு, அவர்களுக்கு இதைதய நிஷ்களராய் அக்கினி ஸ்ைம்பமாக நின்ோர். அவர்கள் எய்ை ஆயுைங்கள்
அந்ை தஜாைி ஸ்ைம்பத்ைில் வழ்ந்து
ீ
மடிந்ைன. அதைக்கண்ை தைவர்கள் மகிழ்ச்சியதைந்ைார்கள். பிரம
விஷ்ணுக்களும் இபைன்ன விந்தை என்று ஒருவதராபைாருவர் தபசிக்பகாண்டு கண்ணாற் பார்ப்பைற்கு இது
விஷயமில்லாமலும் அக்கினி ரூபமாகவும் இருக்கிேது. இைன் ஆைியும் அந்ைமும் காணப்பைவில்தலதய?
என்று இருவரும் ஆதலாசித்து இைன் ஆைியும் அந்ைமும் பார்க்க தவண்டும் என்று பசால்ல, பிரமனும்
அைற்கு இணங்க விஷ்ணு பன்ேியுருவம் எடுத்து அைன் அடிதயத் தைைச் பசன்ோர். விஷ்ணு பூமிதயப்

பிளந்து பகாண்டு பாைலத்தையும் அண்ைகைாகத்தையும் பிளந்து பசன்றும், இலிங்கத்ைின் அடிபைரியாமல்
மிகவும் இதளத்துத் ைான் தபார் பசய்ை இைத்தைப் பன்ேி வடிதவாடு தசர்ந்ைார். பிரமன் அன்ன வடிவுைன்
ஆகாயத்ைில் பசன்று தமல் ஏழு உலகங்கதளயும் ைாண்டி அதனவதரயும், விஷ்ணு தைடி இதளத்துத்
ைிரும்பியதையும் பார்த்து சிவபபருமான் புன்னதக பசய்ய, சிவபபருமானின் ஜதை முடியிலிருந்து
விழுந்து, பநடுநாளாகப் பூமிதய தநாக்கி வந்து பகாண்டிருக்கும் அைிவாசதனயுதைய ைாழம்பூதவப்
பிரமதைவன் கண்டு, நீ யார்? யார் முடியிலிருந்து வருகிோய்? என்று தகட்ைார். அைற்கு அந்ைத் ைாதழ மலர்,
நான் பநடுநாளாக இந்ை தஜாைியின் முடியிலிருந்து வந்து பகாண்டிருக்கிதேன்! என்று பசால்ல, நானும்
இந்ை தஜாைியின் முடிதயத் தைைதவ வந்தைன். நண்பனான நீ எனக்குத் துதண பசய்ய தவண்டும். நான்
விஷ்ணுவுைன் சபைம் பசய்து இைன் முடிதய அேிதவன் என்று வந்ைிருக்கிதேன்.
ஆதகயால் நான் விஷ்ணுவிைம் இைன் முடிதயக் கண்தைன் என்று கூறும்தபாது, நீ யும் இந்ைப் பிரமன்
இைன் அந்ைத்தைப் பார்த்ைான். அைற்கு நான் சாக்ஷி என்று பசால்ல தவண்டும். ஒருவனுக்கு ஆபத்துக்
காலத்ைில் உைவி பசய்ைால் பபாய் தபசிய பாவம் வந்து தசரமாட்ைாது என்று ஸ்மிருைி இருக்கிேது என்று
பசால்லி, அதைத் ைிட்ைப்படுத்ைிக் பகாண்டு, பூமிக்கு வந்ைார். அங்கு வருந்ைி நிற்கும் விஷ்ணுதவ அவர்
கண்டு மகிழ்ச்சியுைன் கூத்ைாடிக் கூேினார். விஷ்ணுதவ! இந்ை தஜாைிஸ்ைம்பத்ைின் முடிதய நான் கண்டு
வந்தைன். இைற்கு இந்ைத் ைாழம்பூதவ சாட்சி! என்ோர். ைாழம்பூவும் பிரமன் கூேியது உண்தமைான்
என்ேது. விஷ்ணுமூர்த்ைி அவ்வார்த்தைதய உண்தமபயன்று கருைி, அந்ைப் பிரம தைவதனப் பணிந்து,
÷ஷாைச உபசாரங்கள் பசய்து பகாண்டிருந்ைார். அப்தபாது சிவபபருமான் பிரமன் மீ து கடுங்தகாபம்
பகாண்டு, தைதஜாலிங்க ரூபத்ைினாதலதய அவதர பகால்ல வருதகயில் விஷ்ணு பைரிந்துபகாண்டு
சாஷ்ைாங்கமாகப் பணிந்து எைிதர நின்று ஆைியந்ைமில்லா உம்மிைத்ைில் தமாக புத்ைியால்

ஆைியந்ைங்கதளக் காணலாம் என்று ஆதசப்பட்டு அதலந்தைாம். ைங்கள் ைிருவிதளயாைலாதல தமாகம்
நாசமாயிற்று. நான் பசய்ை பிதழதயப் பபாறுத்ைருளதவண்டும்! என்று விண்ணப்பித்ைார். சிவபபருமான்
விஷ்ணுவின் மீ து கிருதப பகாண்டு இளதமயுள்ளவதன! ைதய உதையவனாதனன். என் அடிதயத்
தைைதவண்டும் என்று விருப்பங்பகாண்ைாலும், சத்ைியத்தைச் பசான்னவன்; ஆதகயால் உன்தன தைவர்,
முனிவர், மானுைர் முைலிதயார் பூஜிப்பார்களாக. உன்தனப் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்களில் எல்லாம் விக்கிரக
ரூபமாகப் பிரைிஷ்தை பசய்து பூதஜ, உற்சவம் முைலியவற்தேச் பசய்யட்டும் என்று ைிருவாய்
மலர்ந்ைருளி, தைவர்கள் எல்தலாரும் மகிழ, உனக்கு என்தனப் தபாலதவ பூஜிதை உண்ைாகும் என்ோர்.
6. பிரமச் சிரச்தசைமும் ைாதழமலர்ச் சாபமும்
இவ்விைமாக விஷ்ணுமூர்த்ைிக்கு வரங்கதளக் பகாடுத்ை சிவபபருமான், பபாய் தபசிய பிரமன் விஷயத்ைில்
கடுங்தகாபம் பகாண்டு, அவதர அைக்க தவண்டும் என்று கருைி, ைம் இரு புருவங்களுக்கு இதைதய
தபரவதரத் தைான்ேச் பசய்ைார். அப்தபாது தபரவர் சிவபபருமாதன வணங்கி ஸ்வாமி! அடிதயன்
பசய்யத்ைக்க பணிவிதையாது? என்று தகட்ைார். அவதர சிவபபருமான் தநாக்கி, தபரவா! இந்ைப் பிரமன்

என்னுதைய தஜாைி ரூபத்ைின் முடிதயக் கண்தைன் என்று பபாய் தபசினான். ஆதகயால் அவனுதைய
சிரத்தை, உன் தகயிலுள்ள கட்கத்ைால் அறுத்து, எேிந்துவிை தவண்டும் என்று கூேினார். உைதன தபரவர்
விஷ்ணு புத்ைிரராகிய பிரமதைவனின் ைதலமயிதர ஒரு தகயால் பற்ேி, பபாய்தபசிய அவரது ஐந்ைாவது
ைதலதய அறுத்து, மற்ே ைதலகதளயும் அறுக்க ஆரம்பித்ைார். பிேகு பிரமன் அணிமணிகள் ஆதைகள்
மாதலகள் முைலியவற்தே விட்டு, அவிழ்த்ை ைதலமயிதராடு, பபருங்காற்ோல் அதலபுண்ை வாதழமரம்

தபால நடுநடுங்கி தபரவமூர்த்ைியின் பாைங்களில் வழ்ந்து
ீ
வணங்கினார். அதைக் கண்ை விஷ்ணுமூர்த்ைி,
ைம் புத்ைிரனான பிரமன் விஷயத்ைில் மனங்கசிந்து அவருக்குச் சிவபபருமானின் ைிருவருதள உண்ைாக்கச்
பசய்ய விரும்பி, சிவபபருமாதன வணங்கி, குழந்தை ைன் ைந்தையிைம் தபசுவதுதபால, சகல
தலாகங்களுக்கும் பைியான சங்கர பகவாதன! இந்ைப் பிரமனுக்கு அவன் பசய்ை பபருந்ைவத்ைிற்கு இரங்கி
முன்பு ஐந்து முகங்கதள அதையாளமாகத் ைந்ைருளின ீர். ஆதகயால் அவதன மற்ேச் சிரங்கதள
அறுக்காமல் மன்னித்ைருளதவண்டும் என்று பணிதவாடு விண்ணப்பஞ் பசய்துபகாண்ைார். அைனால்
தபரவதர அதழத்து அவருக்கு ஒருலகு பகாடுத்து அனுப்பிவிட்டு , நான்கு சிரங்களுைன் இருக்கும்
பிரமதைவதனப் பார்த்து நீ மந்ை புத்ைியால் என் ஸ்வரூபத்தை அேிய விரும்பினாய்! உன்னால் அது
முடியாைதபாது பபாய் பசான்னாய். இக்குற்ேங்களால் உனக்கு உலகத்ைிதல பூதஜயும் உற்சவம்

முைலியனவும் இல்லாமற் தபாகுக! என்ோர். அவ்வார்த்தைதய தகட்ை பிரமன், சிவபபருமாதன! ைதய
பசய்யதவண்டும். என் ஐந்ைாவது சிரதம பபாய் தபசியது, ஆதகயால் அதை அறுத்ைது எனக்குத் ைிருப்ைிதய!
பரிசுத்ைமானவதர! சகலருக்கும் பந்துதவ! தகலாசபைிதய நமஸ்காரம் என்று பணிந்ைார்.
அவதர சிவபபருமான் தநாக்கி, பிரமதன! உலகிற்கு அரசன் இல்லாவிட்ைால் நாசம் உண்ைாகும்.
ஆதகயால் நீ உலகங்களிலுள்ள தவைியருக்பகல்லாம் அரசனாக இருக்க! அக்கினி தஹாத்ரம் முைலிய
யாவற்றுக்கும் நீ தய குரு, உன்தனயல்லாது சாங்தகாபாங்கமாக யாகம் முைலியவற்தேச் பசய்ைாலும்
அைன் பயன் ஒருவனுக்கு உண்ைாகமாட்ைாது என்று கூேினார். பிேகு பபாய் சாட்சி பசான்ன ைாதழ,
மலதர அவர் தகாபத்துைன் பார்த்து, ஜைபுத்ைியும் துஷ்ைத்ைனமுதைய நீ இங்கிருந்து பைாதலவிற் பசல்.
எனக்கு உன்னிைத்ைில் சிேிதும் விருப்பதம கிதையாது. இனி நீ என் பூதஜக்கு உைவமாட்ைாய்! என்ோர்.

அதைக் தகட்டுக் பகாண்டிருந்ை தைவர்கள், அன்று முைல் உலகத்ைில் ஒரு நாளும் ைாதழ மலதரச் சிவ
பூதஜக்குப் பயன் படுத்துவைில்தல. ைாழம்பூ சிவபபருமாதனப் பணிந்து, சுவாமி! என்தன உம் பூதஜயில்
உபதயாகப்படுத்ைா விட்ைால், என் பிேவி பயனற்றுப் தபாகுதம! நான் பசய்ை பாவங்கதள மன்னித்து என்
பிேவிதயப் பயனுதையைாகச் பசய்ய தவண்டும். உம்தம மனத்ைாதல ைியானஞ் பசய்ைாலும் சகல
பாவங்களும் ஒழிந்துவிடுதம! உம்தமத் ைரிசித்து உம்தமாடு பநடுங்காலம் இருந்ை அடிதயன் பபாய் தபசிய
பாவமும் மன்னிக்கப்பைதவண்டும் என்று பலவாறு தவண்ை சிவபபருமான் சிேிது ைிருவுளம் இரங்கி ,
ைாதழ மலதர! என் பக்ைர்கள் உன்தன அணிந்து பகாள்க. அைனால் பஜன்ம சாபல்யம் அதைக! என்று
ைாதழ மலருக்கு அருள்புரிந்து பிரமன் விஷ்ணு சகல தைவர்களாலும் துைி பசய்யப்பபற்றுத்
தைவர்களுக்கிதைதய எழுந்ைருளியிருந்ைார்.
7. அருணாசல லிங்க மகிதம
ைிருநந்ைி தைவர் கூேலானார். ஸனத்குமார முனிவதர! சதப மத்ைியிலிருக்கும் சிவபபருமாதன
வலப்பக்கத்ைிலிருந்ை பிரமதைவனும், இைது பக்கத்ைிலிருந்ை விஷ்ணு மூர்த்ைியும் வணங்கிக்
கும்பிட்ைவர்களாக இருக்க, சிவபபருமான் பார்வைி சதமைராக ஒரு சிங்காைனத்ைில் எழுந்ைருளியிருந்ைார்.
அப்தபாது பிருமா விஷ்ணு இருவரும் முத்துமாதல, தைாள்வதள, கிரீைம், மணிகள், குண்ைலங்கள்,
யக்தஞாபவ ீைம், மாதல, உத்ைரீயம், புஷ்பம், ைாம்பூலம், கர்ப்பூரம், சந்ைனம், தூபம், ைீப ம், த்வஜம், சாமரம்
முைலிய பலவற்தேயும் சிவபபருமானுக்குச் சமர்ப்பித்ைார்கள். அவர்கள் பசய்ை பூதஜக்கு மகிழ்ந்ை

சிவபபருமான் புன்னதகதயாடு பசால்லத் துவங்கினார். குழந்தைகதள, நீங்கள் பசய்ை பூதஜக்கு நான்
மிகவும் மகிழ்ந்தைன். இந்ை நாள் மிகவும் புண்ணியசீலமான நாள். இந்ைத் ைிைிக்குச் சிவராத்ைிரி என்று
பபயர். இதுதவ எனக்கு இஷ்ைமான ைிைி. இந்ைத் ைினத்ைில் எவன் என்னுதைய லிங்கத்தையாவது
விக்கிரகத்தையாவது பூதஜ பசய்கிோதனா அவன் உலக காரியங்களாகிய ஸ்ருஷ்டி ஸ்ைிைி
சங்காரங்கதளச் பசய்பவனாகிோன். சாஸ்ைிரப்படித் ைன் சக்ைிக்கு ஏற்ப சிவபூதஜ பசய்யதவண்டும்.
சந்ைிதராைய காலத்ைில் விருத்ைியதையும் சமுத்ைிரத்தைப் தபால இந்ைச் சிவராத்ைிரி காலத்ைில் எனக்குச்

பசய்யும் பூதஜ, உற்சவம் முைலியவற்ோல் என் மகிழ்ச்சி விருத்ைியாகும். நான் உங்களுக்காக
ஸ்ைம்பாகாரமாக ஆவிர்ப்பவித்ை காலம் மார்கழி மாைம் ைிருவாைிதர நக்ஷத்ைிரம். ஆதகயால் அந்ை
மார்கழி மாைம் ைிருவாைிதர நட்சத்ைிரத்ைிதல என் லிங்க ஸ்வரூபத்தையாவது விக்கிரக ரூபத்தையாவது
ைரிசனஞ் பசய்பவனிைத்ைில் ஸ்கந்ைனிைத்து நான் பகாண்டுள்ளளவு அன்பு தவப்தபன்.
மங்களகரமான இந்ைச் சிவராத்ைிரி ைினத்ைில் என்தனப் பூஜித்ைவன், பசால்லி முடியாை
பபரும்பயதனயதைவான், நான் லிங்கரூபியாக நின்ே இவ்விைம் லிங்கஸ்ைானம் என்ே பபயதரப்பபறும்.
ஆைியந்ைங்கள் கண்ைேியாை இந்ை ஸ்ைம்பம் ைரிசிப்பைற்கும் பிரைக்ஷிணம் பசய்வைற்கு அனுகூலமாக
சிேிைாகப் தபாகிேது. சகல ஜனங்களும் இஷ்ை சித்ைிகதளயும் முக்ைிதயயும் அதைவைற்கு இதுதவ
உபாயம். இதைத் ைரிசித்ைாலும் நமஸ்கரித்ைாலும் ைியானஞ் பசய்ைாலும் பிேவிச் சுழதல ஒழிக்கலாகும்.
இது அக்கினி மதல தபால் உண்ைான காரணத்ைால் இந்ை ஸ்ைலம் அருணாசலம் என்று பிரசித்ைி பபற்றுத்
ைிகழும். இங்தக பிரசித்ைியான பல புண்ணிய ைீர்த்ைங்கள் உண்ைாகும். இங்தக வசித்ைவர்களும்,
மரித்ைவர்களும் தமாக்ஷமதைவார்கள். இங்தக சிேந்ை தைர்த்ைிருவிழா முைலிய உற்சவங்கள் உண்ைாகும்.
இங்கு ைானம், ைவம், தஹாமம் முைலியன பசய்ைால் ஒவ்பவான்றும் ஒவ்பவாரு தகாடியாகப் பயன்

அளிக்கும். இது என் ÷க்ஷத்ைிரங்களில் சிேந்ைபைாரு ÷க்ஷத்ைிரமாகும். இந்ை ஸ்ைலத்தை ஸ்மரித்ைாதல
முக்ைி தககூடும். ஆதகயால், இது தமன்தமயானதும் மங்களகரமானதும் அழகானதும் தமாக்ஷமளிக்க
வல்லதுமாகும். இந்ை ஸ்ைலத்ைில் இலிங்கத்தையாவது ஒரு விக்கிரகத்தையாவது பூதஜ பசய்ைவர்கள் ,
சாதலாக சாமீ ப சாரூப, சாயுஜ்யம் (இதேவனுலகு, இதேவன் அருகருப்பு, இதேவன் உரு, இதேவதனாடு
ஒன்ேிப்பு) என்னும் பைவிகதள அதைவார்கள். ஆதகயால் பிரம விஷ்ணுக்களாகிய நீங்களும் சகல
தைவர்கதளாடும், இங்கு உற்சவம் முைலிய விபரங்கதளச் பசய்து, இஷ்ை சித்ைிதய அதைவர்களாக!
ீ
என்ோர்.
இவ்வாறு சிவபகவான் ைிருவருள் பசய்ைபிேகு, முன்பு பிரம விஷ்ணுக்கள் தபார் பசய்ைைில்
இேந்ைவர்கதளபயல்லாம் உயிர்பபற்று எழச்பசய்து, அவ்விருவருதைய அேியாதமதயயும்

துதவஷத்தையும் தபாக்குவைற்காகக் கூேலானார். என் ஸ்வரூபம் சகலபமன்றும் நிஷ்களம் என்றும்
இருவதகப்படும். தவபேவனும் சகல நிஷ்கள ரூபமுதையவனல்லன், தவறு எவனும் ஈஸ்வரனல்லன்.
முைலில் ஸ்ைம்ப ரூபமாகவும் பிேகு விக்கிரக ரூபமாகவும் காணப்பட்தைன் அன்தோ? பிரமத்வத்தை
நிஷ்களம் என்றும் ஈஸ்வரத்வத்தைச் சகளம் என்றும் பசால்லப்படும். அஞ்ஞானத்ைால் நான் ஈஸ்வரன்
நான் ஈஸ்வரன் என்று நீங்கள் ஒருவதராபைாருவர் தபார் பசய்ைதை உணர்ந்து அதை நிவர்த்ைி
பசய்வைற்காக இந்ை யுத்ை பூமிக்கு வந்தைன். இனி நீங்கள் உங்கள் அகந்தைதய விட்டு ஈஸ்வரனான
என்னிைத்ைில் பக்ைி பசய்யக்கைவர்கள்.
ீ
எல்லா உலகங்களிலுமுள்ள எல்லாப் பபாருட்களும் என்னுதைய
அனுக்கிரகத்ைினாதலதய பிரகாசிக்கின்ேன. என்னுதைய பிரமத்துவத்தை உங்களிைம் எனக்குள்ள
அன்பினாதல விளக்கிதனன். நாதன சர்வதலாக ஈஸ்வரன். நாதன பஞ்சக்கிருத்ைியங்கதளயும்

நைத்துதவான். நாதன சர்வதலாகங்களிலும் வியாபித்துள்ள பரப்பிரமம். நாதன ஆன்மா! நாதன ஈஸ்வரன்,
இவற்தே உங்களுக்கு அேிவிக்கதவ இலிங்கரூபமாக வந்தைன். இந்ை ஸ்ைம்பாகாரம் எனது
பிரமைத்துவத்தை விளக்குவது. இதுதவ எனது லிங்கரூபம் இந்ை லிங்கத்தை நீங்கள் ைினந்தைாறும் பூதஜ
பசய்யக் கைவர்கள்.
ீ
என்னுதைய லிங்கத்தையாவது விக்கிரகத்தையாவது பூஜிப்பது சமானமாகும்.
ஆயினும் லிங்க பூதஜதய விக்கிரக பூதஜதய விைச் சிேந்ைது. இலிங்கத்தையும் விக்கிரகத்ைிற்குப் தபைம்
என்று நிதனயாது பூஜிப்பீர்களாக. இலிங்கப் பிரைிஷ்தை மட்டுதம பசய்து விக்கிரகப் பிரைிஷ்தை
பசய்யாவிட்ைால் நான் அங்கு எழுந்ைருளியிருப்தபன். விக்கிரகத்தை மட்டும் பிரைிஷ்தை பசய்து, இலிங்கப்
பிரைிஷ்தை பசய்யாவிட்ைால் நான் அவ்விைத்ைில் பிரைிஷ்தை பசய்யப்பட்ைவன் ஆக மாட்தைன். ஒரு
லிங்கத்தைப் பிரைிஷ்தை பசய்ைவன் என் சாயுஜ்யத்தை அதைவான். இலிங்கம் விக்கிரகம் என்னும்

இரண்டிலும் இலிங்கதம முக்கியமாகப் பிரைிஷ்தை பசய்யத்ைக்கது. இலிங்கப் பிரைிஷ்தை இல்லாை இைம்
÷க்ஷத்ைிரம் ஆகமாட்ைாது என்று சிவபபருமான் ைிருவாய் பமாழிந்ைருளினார்.
8. பிருமாவிற்கும், ைிருமாலுக்கும் உபதைசம்

பிருமாவும் ைிருமாலும் சிவபபருமாதன தநாக்கி, மகாதைவா பதைத்ைல் முைலான ஐந்பைாழில்களின்
லக்ஷணங்கள் இதவபயன்று எங்களுக்குக் கூேியருள தவண்டும் என்று தகட்க சிவபபருமான் கூேினார்.
பிரமதன, விஷ்ணுதவ! ஒருவராலும் அேியக்கூைாை என் ஐந்பைாழில்களின் (பஞ்ச கிருத்ைியங்களின்
ைன்தமகதள உங்களுக்குச் பசால்லுகிதேன். சிருஷ்டி, ஸ்ைிைி, ஸங்காரம், ைிதராபவம், அநுக்கிரகம் என்ே
என்னுதைய ஐந்து வதகக் கிருத்ைியங்களினாதலைான் உலகம் நித்ைியமாக இருக்கிேது) சிருஷ்டி

(பதைத்ைல்) என்பது சம்சாரத்தை உண்ைாக்குவது ஸ்ைிைி என்பது அந்ைச் சம்சாரத்தை நிதலயூன்ேச்
பசய்வது. சங்காரம் (அழித்ைல்) என்பது அந்ைச் சம்சாரத்தைப் பீடி ப்பது, மதேத்ைல் (ைிதராபவம்) என்பது
அந்ைச் சம்சாரத்ைிலிருந்து நிவர்த்ைி பசய்வது அருள் (அநுக்கிரகம்) என்பது, அந்ைச் சம்சாரத்ைிலிருந்து
நிவர்த்ைியாகி தமாக்ஷத்ைிற்கு தபாவது. இவ்தவந்தும் என்னாதலதய நிகழ்த்ைப்படுகின்ேன. சிருஷ்டி, ஸ்ைிைி,
சங்காரம், ைிதராபவம் என்ே இந்ை நான்கு பைாழில்கதளப் பூமி, ஜலம், அக்கினி, வாயு இவர்கள்
தகாபுரந்ைாங்கிகள் தகாபுரத்தைத் ைாங்குவதைப் தபாலச் பசய்து வருகிோர்கள். சிருஷ்டி முைலிய சம்சார
கிருத்ைியங்கள் (பைாழில்கள்) நான்கும் அநுக்கிரகம் என்ே தமாக்ஷகிருத்ைியமும் ஆக ஐந்து
கிருத்ைியங்களும் என்னிைத்ைிதலதய உள்ளன. இந்ைப் பஞ்சக் கிருத்ைியங்கதளப் பஞ்ச பூைங்களால்
நைத்துகிதேன். சிருஷ்டி பூமியிலும், ஸ்ைிைி ஜலத்ைிலும், சங்காரம் அக்கினியிலும், ைிதராபவம் வாயுவிலும்,
அநுக்கிரகம் ஆகாய ரூபமான என்னிைத்ைிலும் இருக்கின்ேன. பூமியால் சகலமும் சிருஷ்டியாகும்.

ஜலத்ைால் அதவயாவும் விருத்ைியதைகின்ேன. அக்கினியால் யாவும் ஸம்ஹரிக்கப்படும். வாயுவால்
சகலதலாகமும் ைிதராபவிக்கப்படும் ஆகாச ரூபியான என்னால் சகல தலாகங்களும் அநுக்கிரகிக்கப்படும்
என்று புத்ைிமான்கள் பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும். இந்ைப் பஞ்ச கிருத்ைியங்கதளச் பசய்ய எனக்கு
நாற்ேிதசகளிலும் நான்கு முகங்களும் உச்சியில் ஒரு முகமாக ஐந்து முகங்கள் உள்ளன. பிரமதன!
விஷ்ணுரூபி நீங்கள் முன்பு ஒரு காலத்ைில் என்தன தவண்டிக் பகாண்ைதபாது பதைத்ைல் நிதலப்பபேச்
பசய்ைல் சிருஷ்டி ஸ்ைிைி என்னும் இரண்தையும் உங்களுக்குக் பகாடுத்தைன். அப்படிதய உருத்ைிரனும்
மதகசனும் பபருந்ைவஞ் பசய்ைபடியால் அவர்களுக்கு இரங்கிச் சங்காரம், ைிதராபவம் என்ே இரண்தையும்
பகாடுத்தைன். ஆனால் அனுக்கிரக கிருத்ைியம் (அருள் பாலிக்கும் பைாழில்) மட்டும் ஒருவராலும்
அதையத்ைக்க ைல்ல? இவ்வாறு முன்பு நைந்ை விருத்ைாந்ைங்கதளபயல்லாம் நீங்கள் இருவரும் மேந்து
விட்டீர்கள். உருத்ைிரனும் மதகசனும் மேவாைிருக்கிோர்கள்.

ரூபம், காரியம், வாகனம், ஆசனம், ஆயுைம் முைலியதவகளில் அவர்கள் இருவருக்கும் எனக்கு சமானமாக
இருத்ைதலக் பகாடுத்தைன். என்தன நீங்கள் ைியானஞ் பசய்ய மேந்ைைால் இவ்விைம் துன்பமதைந்ைீர்கள்.
ஆதகயால் இனிதயனும் உன் சுபாவத்தை அேிவைற்கு ஓம் என்பைாயும் அகங்காரங்கதளப்
தபாக்குவைாயும் விளங்கும் என் மந்ைிரத்தை ஜபம் பசய்யுங்கள். அவ்தவாங்காரம் என் முகத்ைிலிருந்து
உைித்ைது அதுதவ வாசகம். நாதன வாச்யன் இந்ை ஓங்கார ைியானத்ைால் என்தனத் ைியானஞ் பசய்ை
பயன் உண்ைாகும். அவ்தவாங்காரத்ைிலுள்ள அகார உகார மகாரங்களில் அகாரம் எனது
வைமுகத்ைிலிருந்தும் உகாரம் எனது தமன் முகத்ைினின்றும் மகரம் பைன் முகத்ைினின்றும் அநுஸ்வரம்
கீ ழ் முகத்ைிலிருந்தும் ஓம் என்னும் ஓதச என் ஐந்ைாவது முகத்ைிலிருந்தும் தைான்ேின. ஓங்காரம்
இவ்விைம் ஐந்து விைங்களாகச் தசர்ந்து ஓர் எழுத்ைாயிற்று. இந்ை மந்ைிரத்ைால் சகல தலாகமும்
வியாபிக்கப்பட்ைது. இதுதவ என் சக்ைிகதளயேிந்து பசால்லவல்லது இதுதவ சகல அேிதவயும்
உண்ைாக்கும் நமசிவாய என்னும் பஞ்சாக்ஷர மஹாமந்ைிரமாக விளங்கும் ஓம் என்பைில் (அஉம்) என்ே
ஓபமன்னும் ஓதசயில் இவ்தவந்துதம முதேயாக நம: சிவயபவனவாயின. இந்ை நான்கு
ைதலதயயுதையைான நான்கு முகங்களிலிருந்து மூன்று பைத்தையுதைய காயத்ைிரி உண்ைாயிற்று.
காயத்ைிரியிலிருந்து சகல தவைங்களும் உண்ைாயின. தவைத்ைினின்று அதநக மந்ைிரங்கள் உண்ைாயின.
அந்ைந்ை மந்ைிரங்கள் ைத்ைமக்குரிய பயன்கதளக் பகாடுக்கும். காயத்ைிரிதயா சகல பயன்கதளயும்
பகாடுக்கும். பிே மந்ைிரங்கள் சுகத்தை மட்டும் பகாடுக்கும் பிரம விஷ்ணுக்கதள! இந்ைப் பஞ்சாக்ஷர

மந்ைிரதமா சுகத்தையும் தமாக்ஷத்தையும் பகாடுக்கும்! என்று கூேி, அங்கு ஒரு ைிதரயிட்டு வைமுகமாக
நின்ே பிரமனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் குருவாக இருந்து அந்ைச் சிேந்ை மந்ைிரத்தை அவர்களிருவருக்கும்,
அவர்கள் சிரசிற் தகதய தவத்துப் பார்வைி தைவியுைன் எழுந்ைருளியிருந்து உபதைசஞ் பசய்து, அைற்கு
யந்ைிரம், ைந்ைிரம் இவற்தேயும் பகாடுத்து, மந்ைிரத்தை மும்முதே கூேி அவர்கதளக் கிரகிக்கச் பசய்ைார்.
அப்தபாது அவர்கள் இருவரும் சிவபபருமானுக்குத் ைம்தமதய குரு காணிக்தகயாகக் பகாடுத்துப்
பின்வருமாறு ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்ைார்கள். நிஷ்களரூபியும் தைஜதஸயுதையவரும் சகலதலாக நாைரும்

ஆன்மஸ்வரூபியும் பிரணவ வாச்யரும் பிரணவத்தை அதையாளமாகக் பகாண்ைவரும் ஐந்து
முகங்கதளயுதையவரும் பஞ்சப் பிரமஸ்வரூபியும் பரப்பிரம ஸ்வரூபியும் பரமாத்ம ஸ்வரூபியும்
நாசமில்லாைவரும் குண சக்ைிகதளபயல்லாமுதையவரும், சகல ரூபியும் நிஷ்களரூபியும் சுகத்தைக்
பகாடுப்பவரும், சகல ஜனங்களுக்கும் குருவாகிய உமக்கு நமஸ்காரம்! நமஸ்காரம் ! என்று பலவாறு
துைித்ைனர்.
அைற்குச் சிவபபருமான் இதணதயார்களான பிரம விஷ்ணுக்கதள! உங்களுக்குச் சகல ைத்துவங்கதளயும்
விளக்கிச் பசான்தனன். ஓம் என்னும் பிரணவத்தை ஜபம் பசய்யுங்கள், பிரணவ மந்ைிரத்தை ைிருவாைிதர
நக்ஷத்ைிரத்ைிலும் சதுர்த்ைசி ைிைியிலும் ஜபித்ைாலும் ஞானமும் அழியாை பசல்வமும் அழிவற்ே கீ ர்த்ைியும்
தமாக்ஷமும் உண்ைாகும். ைிருவாைிதரயிதல சூரியப் பிரதவசமாக இருக்கும்தபாது ஜபஞ்பசய்ைால்,
அதைவிைப் தகாடிப்பங்கு அைிக பயன் உண்ைாகும். சாயங்காலத்ைிலும் விடியற்காலத்ைிலும் மத்ைியான்ன
காலத்ைிலும் தஹாம ைர்ப்பண காலங்களிலும் ஜபஞ் பசய்ய தவண்டும். அஸ்ைமித்ை பிேகு, ஒரு முகூர்த்ை
காலமிருக்கிே சதுர்த்ைசி, அமாவாதச, விதசஷமானபைன்றும் உணர்வர்களாக.
ீ
இலிங்கமும் விக்கிரகமும்
எனக்குச் சம்மைமாயினும் தமாக்ஷ அதபக்ஷமுதையவர்கள் இலிங்கத்தைதய அைிகமாகவும் பூதஜ பசய்ய
தவண்டும். இலிங்கத்தை ஓங்கார மந்ைிரத்ைாலும் விக்ரகத்தை பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைாலும் பூஜிக்க

தவண்டும். இலிங்கப் பிரைிஷ்தை விக்கிரகப் பிரைிஷ்தை ஆகிய இரண்டுதம பசய்யத்ைக்கைாயினும்
இலிங்கப் பிரைிஷ்தைதயப் பக்ைி பூர்வமாகச் பசய்து, உபசாரங்களுைன் பூஜித்ைால், என் பைவிதய
அதையலாம் என்று கூேி விஷ்ணுதவயும் பிரமதனயும் ஆசீர்வைித்து அந்ைர்த்ைானமானார் என்று
நந்ைிதைவர் ஸனத்குமார முனிவருக்குச் பசான்னார்.
9. சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தையும் மந்ைிர பஜபமும்
சிவலிங்கத்தைப் பிரைிஷ்தை பசய்ய தவண்டிய முதேதயயும் சிவலிங்க லக்ஷணத்தையும் சிவலிங்க
பூஜா முதேதயயும் பசால்லுகிதேன் என்று நந்ைிதைவர் பசால்லத் துவங்கினார். ஸனத்குமாரதர!

மங்களகரமான காலத்ைிதல புண்ணிய ைீர்த்ைத்ைிதலயும் நைிக்கதரயிதலயும் பூதஜ நைக்கும் இைத்ைிதலயும்
இஷ்ைமுள்ள இைத்ைிதலயும் சிவலிங்கப் பிரைிஷ்தைதயச் பசய்யலாம். இலிங்கத்தை முதேப்படி
பசய்வித்துப் பிரைிஷ்தை பசய்து பூஜித்ைால் விதசஷ பயனுண்ைாகும். சகல லக்ஷணங்கதளாடும்
முதேப்படி லிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்ைால் அந்ைக் கணத்ைிதலதய இஷ்ைசித்ைியுண்ைாகும். சர
லிங்கமானால் சிேிைாகவும் ஸ்ைாபிை லிங்கமானால் பபரிைாகவும் பசய்விக்கதவண்டும். இலிங்கத்தை
லக்ஷணத்தைாடும் பீைத்தைாடும் பிரைிஷ்தை பசய்ய தவண்டும். இலிங்கப் பீைம் வட்ைமாக வாவது
நாற்சதுரமாகவாவது முக்தகாணமாகவாவது துவஜப் பைம் தபாலாவது கண்ைத்ைில் சிேிைாகவும் இருந்ைால்
மகாபயதனக் பகாடுக்கும். மண், கல், முைலியவற்ோலும் லிங்கத்தைச் பசய்யலாம். இலிங்க வர்ணதம
பீைத்துக்கும் இருக்கதவண்டும். ஸ்ைிரலிங்கதம விதசஷமான பயதனயளிக்கும் பன்னிரண்ைங்குல

அளவுள்ள லிங்கம் உத்ைமம் என்று பசால்லப்படும். பன்னிரண்ைங்குல அளவுக்குங் குதேந்ை லிங்கப்
பிரைிஷ்தையால் சுலப பயனுண்ைாகும். பன்னிரண்ைங்குலத்ைிற்கு அைிகமானாலும் தைாஷமில்தல.
ஓரங்குலம் குதேந்ைாலும் அப்படிதய பிேகு தைவர்களுைன் கூடிய விமானத்தைச் சிற்பிதயக் பகாண்டு
பசய்விக்க தவண்டும். இலிங்கப் பிரைிஷ்தை பசய்யும் ஆலயத்ைில் சுத்ைஸ்படிகம் தபாலப் பிரகாசிக்கும்
இரத்ைினங்களால் அலங்கரித்து, முக்கிய ைிக்குகளில் தகாபுரங்கதளயுதையைாய் நீலம், தவடூரியம், மரகைம்,
தவரம், முத்து, பவளம், தகாதமைகம் முைலிய சிேந்ை நவரத்ைினங்கதளயும் பசார்ணத்தையும் இலிங்கப்
பிரைிஷ்தை பசய்யும் பள்ளத்ைில் தவத்து அவற்ேின் மீ து இலிங்கத்தை தவக்க தவண்டும்.
அவ்வாறு இலிங்கத்தை தவத்ை பிேகு ஸத்ைிதயாஜாைாைி பஞ்சப்பிரம மந்ைிரங்களால் கிழக்கு , தமற்கு,

வைக்கு, மத்ைியம் என்ே ஐந்து இைங்களிலும் முதேப்படி பூஜித்து அவிசால் அக்கினியில் ஓமம் பசய்து
குருதவயும் ஆசாரியதனயும் பூஜித்து உேவினர்கதளத்ைதழத்ைாலும் அவரவருக்கு இஷ்ைமான
பபாருள்களாலும் ைிருப்ைியதையச் பசய்து, அேிவிலி, அேிஞன் என்ே தபைமில்லாமல் பலருக்கும்
பபாதுவாகத் ைிருப்ைி ஏற்பைச் பசய்து நவரத்ைினங்களின் தமல் தவத்ைிருக்கும் இலிங்கத்ைில்
ஸத்தயாஜாைாைி மந்ைிரங்களால் மங்களங்கள் யாவற்தேயும் ைரும் ஆைிதைவதனத் ைியானஞ் பசய்து,
மஹாமந்ைிரமான பிரணவத்தை உச்ச ஸ்வரத்துைன் பசால்லிக்பகாண்டு , பிரைிஷ்தை பசய்து, பிேகு

பீைத்தையும் தசர்க்க தவண்டும். பிேகு உறுைிப்படும்படியாகச் சுண்ணம் முைலியவற்தேப் பூசி அதசயாமல்
நிறுத்ைிவிை தவண்டும். இப்படிதய அழகிய விக்கிரகங்கதளயும் பிரைிஷ்தை பசய்ய தவண்டும்.
விக்கிரகங்கள் உதலாகங்களால் பசய்யப்பட்ைதவயாயின் உற்சவம் முைலியன பசய்வைற்காக ஸ்ைாபிைம்
பசய்யக்கூைாது. குருவிைத்ைிருந்ைதும் பபரிதயாரிைத்ைதுமான விக்கிரகங்கதள வாங்கிப் பிரைிஷ்தை பசய்து
பூஜிக்கதவண்டும். தமலும் ஸ்ைாவர ஜங்கமங்கள் என்னும் இருவதக லிங்கங்கள் உள்ளன. அதவ மரம்
முைலிய ஸ்ைாவரங்களும், மத்ஸம் முைலிய ஜங்கமங்களும் லிங்கங்களாகும். அவற்ேிற்கு நீர் , ஆகாரம்
முைலியவற்ோல் ைிருப்ைி பசய்விப்பதும் லிங்க பூதஜயாகும். ஆதகயால் அவரவருக்தகற்ே லிங்க
பூதஜதய பசய்ய தவண்டும். பீைம் பிரகிருைி ஸ்வரூபமும் லிங்கம் ஞானஸ்வரூபமும் ஆகும்.
சிவபபருமான் பார்வைிதய மடியில் தவத்துக்பகாண்டிருப்பது தபாலதவ , லிங்கம் எப்பபாழுதும் பீைத்தைத்
ைரித்துக் பகாண்டிருக்கிேது. சக்ைிக்தகற்ப, பூஜாத்ைிரவியங்கதளக் பகாண்டு லிங்கபூதஜ பசய்ய தவண்டும்.
சிவபைவிதயக் பகாடுக்கத்ைக்க லிங்கப் பிரைிஷ்தைதய இந்ை வதகயாகச் பசய்யதவண்டும். ஜங்கம
லிங்கத்தைப் பூஜித்ைாலும் சிவபைவிதயக் பகாடுக்கும். ஆவாஹனம், ஆசனம், அர்க்கியம், பாத்ைியம்,
ஆசமனம், தநதவத்ைியம், ஆரத்ைி, ைாம்பூலம், நமஸ்காரம், விஸர்ஜனம் என்ே ÷ஷாைச உபசாரங்கதளாடும்
பூதஜ பசய்யதவண்டும். சக்ைியில்லாவிட்ைால் அர்க்கியம் முைல் தநதவத்ைியம் ஈோனவற்ேில்
கூடியவற்தேச் பசய்யலாம்.

அபிதஷகம், நமஸ்காரம், ைர்ப்பணம் இவற்தேச் சக்ைிக்கு ஏற்பச் பசய்து வந்ைால் அவன் சிவபைம்
அதைவான். ைாதன உண்ைான ஸ்வயம்பு லிங்கங்களுக்கும் பூஜா உபகரணங்கதளக் பகாடுத்ைால் சிேிது
பயன் உண்ைாகும். எப்பபாழுதும் பிரைக்ஷண நமஸ்காரங்கதள மட்டுதம பசய்து வருதவார், சிவதலாகத்ைில்
வாழ்வார்கள். சிவலிங்க ைரிசனத்தை ஒருவன் பசய்ை மாத்ைிரதம சகல மங்கலங்கதளயும் அதைவான்.
மண், மா, அலரி, பசுவின் சாணம், பவல்லம், பஞ்சவர்ண புஷ்பம், பஸ்பம், அன்னம் இவற்தேச் தசர்த்து
இலிங்கத்ைிற்குப் பூதஜ பசய்ைால் சகல விருப்பங்களும் நிதேதவறும். இவ்விைமாக வாவது லிங்க பூதஜ
பசய்ய தவண்டும். எளிைாகப் பூஜித்ைாலும் பயனுண்ைாம். இலிங்க பூதஜதயச் பசய்ய முடியாைவன்
இலிங்க ைானமாவது பசய்ய தவண்டும். இலிங்கைானம் பசய்ய முடியாைவன், இலிங்க விதலயான

பபாருதளயாவது சிவ பக்ைனுக்குத் ைானஞ் பசய்யலாம். இவ்வாறு பசய்பவனுக்கும் சிவபைவி சித்ைிக்கும்
அல்லது நாள் ஒன்றுக்கு பைினாயிரம் முதே பிரணவ ஜபம் பசய்ைாலும் சிவஸ்ைானம் கிட்டும்.
பிரணவத்தை பஜபம் பசய்வைால், அது மனதைச் சுத்ைஞ் பசய்யும். பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தை ஒருமுதே
உச்சரித்ைாலும் அது சிேப்பான பயதனக் பகாடுக்கும். சந்ைியா காலத்ைில் ஆயிரம் முதே பஜபித்ைால்
சிவஸ்ைானம் வரும். பிராமணர்கள் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தைதய பிராமணனும் சத்ைியவானும் புனிைனும்
ஞானியுமான குருபதைசம் பபற்தே ஜபம் பசய்யக் கைவார்கள். பிராமணர்கள் நம என்பதை முைலில்
தவத்து சிவாய நம என்று பசால்ல தவண்டும். பிராமணரல்லாை பிே ஜாைியார்கள் நம என்பதை
இறுைியில் தவத்து சிவாய நம என்று பசால்ல தவண்டும். மங்தகயர்கள் இவற்ேில் எந்ை வதகயாவது
ஜபிக்கலாம். பிராமண ஸ்ைிரீகள் நம என்பதைதய முைலாக ஜபிக்கதவண்டும். ஐந்து தகாடி உரு

பஜபித்ைவர்கள் சிவ சமானத்துவமதைவார்கள். ஒரு தகாடி ஜபத்ைால் பிரம பைமும், இரண்டு தகாடி
ஜபத்ைால் விஷ்ணு பைமும், மூன்று தகாடி ஜபத்ைால் உருத்ைிர பைமும், நான்கு தகாடி ஜபத்ைால்
மதகசபைமும் அதையலாம். அல்லது அக்ஷர லக்ஷமாக (ஐந்து லக்ஷம்) ஜபஞ் பசய்ைாலும் சிேப்பான
பயனுண்ைாகும். நாளுக்கு ஆயிரம் பஜபித்து அந்ைணருக்கு அன்னமளித்ைாலும் இஷ்ைசித்ைிகள் உண்ைாகும்.
பிராமணன் நாள்தைாறும் பஞ்சாக்ஷர ஜபம் பசய்து வந்ைால் சிவபைவி அதையலாம் என்று தவைங்கூறும்.
ஏகாக்ஷரமாகிய பிரணவத்தை ஆயிரம் முதே பஜபம் பசய்யும் நியைியுைன் ஆயுள் முடிவு வதரயில்
பசய்து வருதவார் சிவானுக்கிரகத்ைால் புஷ்பம், பழம், சந்ைனம், பயிர் பசல்வம் முைலிய சகல
அபீஷ் ைங்கதளயும் பபற்று, இறுைியில் சிவபைம் அதைவார்கள்.
ஞானவான்களும் ஞானவனர்களும்
ீ
இைதன ஜபிப்பைால் தமாக்ஷம் அதைவார்கள். சிவலிங்கப் பிைிரஷ்தை
பசய்துள்ள இைத்தைச் சுற்ேி நான்கு பக்கங்களிலும் நூறு முழங்கள் அளவு பூமிதயப் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரம்
என்று பபரிதயார்கள் பசால்லுவார்கள். தைவர்களால் பிரைிஷ்தை பசய்ை லிங்கத்ைின் நான்கு புேத்ைிலும்
ஆயிரம் சாணும் நூறு முழமான பூமிதயப் புண்ணியபூமி என்பார்கள். புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரத்ைிலுள்ள
கிணறு, ைைாகம் இவற்தேச் சிவகங்தக என்பார்கள். புண்ணிய ைீர்த்ைத்ைில் நீராடி, சிவ÷க்ஷத்ைிரத்ைில்
வசித்து மரணமதைந்ைவனுக்கு அந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைிதலதய ைஹனமாவது ைசாஹமாவது மாசிகமாவது

ஸபிண்டீகரணமாவது ஆப்ைிகமாவது நைந்ைாலும் அல்லது அந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் பிண்ைப் பிரைானஞ்
பசய்ைாலும் அவன் அந்ைக் கணத்ைிதலதய சகல பாவங்கதளயும் ஒழித்ைவனாகிோன். இைற்கு
இயலாைவன் சிவ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் ஏழு நாட்களாவது ஐந்து இரவாவது மூன்று இரவாவது ஓர் இரவாவது
வசித்ைாலும் கிரமமாகச் சிவதலாகப் பிராப்ைி உண்ைாகும். உலகத்ைில் மானுைர் ைங்கள் குல
ஆசாரங்களுக்கு ஏற்ப சிவஸ்ைலத்தையதைந்ைால், ைத்ைமது பக்ைிக்கு ஏற்ே பயதன அதைவார்கள்.

இஷ்ைசித்ைிக்காக பசய்யாமல் தமாக்ஷத்தைதய கருைிச் சகலத்தையும் பசய்ைால், சிவஸ்ைானம் எப்தபாதும்
வாச பூமியாகும். காதல, உச்சி, மாதல என்ே மூன்று காலங்களிலும் சிவாராைதனயும் நல்ல
பசயல்கதளச் பசய்வதும் இஷ்ை சித்ைிகதள அதைவைற்கும் சிவபைம் பபறுவைற்கும் சாைனங்களாகும்.
இரவில் ஆராைிப்பதும் அவ்வாதே பயன் பகாடுக்கும். அர்த்ைராத்ைிரி சிவ ஆராைதனக்கு விதசஷகாலம்
என்று பசால்லப்படும். இவற்தே அேிந்து, ஆராைதன பசய்ைால் ைக்க பயன்கதளயதையலாம்
கலியுகத்ைில், இவ்வாறு பசய்தவார், அைிகமான பயன்கதள அதைவார்கள். எந்ை வதகயிலாவது
சிவசிந்ைதனயும் ைர்ம சிந்ைதனயும் அவசியம் இருக்கதவண்டும் என்று சூைமுனிவதர தநாக்கி , சுவாமீ !
உலகத்ைிதல ஸ்ைிரீகளும் புருஷர்களும் எந்ை ÷க்ஷத்ைிரங்கதள அதைந்து அங்கு வசித்துச் சிவபூதஜ
பசய்ைால் சிவதலாகம் அதைவார்கதளா, அத்ைிருத் ைலங்கதளயும் அவற்ேின் பிரபாவங்கதளயும் பசால்ல
தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். சூைமாமுனிவர் பசால்லத் துவங்கினார்.
10. ைீர் த்ை ÷க்ஷத்ைிர மகிதம
சிவபக்ைியுதைய முனிவர்கதள! தமாக்ஷத்தைக் பகாடுக்கத்ைக்க சிவ÷க்ஷத்ைிரங்கதளயும் அவற்ேின்
சிேப்புகதளயும் தலாக ரக்ஷணார்த்ைமாகச் பசால்லுகிதேன். அன்புைன் தகளுங்கள். இந்ை பூமியானது
சிவாக்தஞயினால் ஐம்பது தகாடி தயாஜதன பரப்பளவுதையைாய் மதல, காடு, நைி முைலியவற்றுைன்
விளங்குகிேது. பிரபுவான சிவபகவான் சகல ஜனங்களும் தமாக்ஷம் அதையதவண்டும் என்ே கருத்ைால்
அவ்விைங்களில் காசி முைலிய ஸ்ைலங்கதள நியமித்ைருளினார். மகரிஷிகள் வசிப்பைாலும் தைவதைகள்
இருப்பைாலும் உலகத்தைக் காக்க தவண்டியைாலும் சில பாகங்கள் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்களாயின.

புண்ணியகரமான ைீர்த்ைங்களில் நீராடுைலும் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்களில் ஜபம் ைவம் முைலியவற்தேச்
பசய்வதும் அவசியமாகும். அவ்வாறு பசய்யாைவன் தராகியும் ைரித்ைிரனும் ஊதமயுமாவான்.
பரைகண்ைத்ைில் இேந்ை ஒருவன் அந்ை ÷க்ஷத்ைிரத்ைின் சிேப்பால் பிேவிதய அதைய மாட்ைான்.
முனிவர்கதள! ÷க்ஷத்ைிரவாசத்ைால் பாவம் உண்ைாகமாட்ைாது. ஆதகயால் எந்ைப் பிரயத்ைனத்ைாலாவது
÷க்ஷத்ைிரத்ைில் வசிக்க தவண்டும். சமுத்ைிர ைீரத்ைிலும் கங்தக முைலிய ைீர்த்ைங்களின் கதரயிலும் பல
புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்கள் உள்ளன. அறுவிைமாகப் பிரிந்துள்ள சரஸ்வைி நைியாகவும் புண்ணியசீ லமானது
அங்கு, வசித்ைவன் சிவஸ்ைானத்தையதைவான். ஹிமாசலத்ைிலிருந்து நூறு பிரிவுகளாக வரும் கங்காநைி
மிகவும் புண்ணியகரமானது அைன் கதரயிதல காசி முைலிய புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரங்கள் உள்ளன. அந்ை
கங்தக நைிக்கதரயிதல பத்துப் பிரிவுகதளயுதையதும் ஸர்வ அபீஷ் ைங்கதளயுங் பகாடுப்பைாகிய
தசாணபத்ைிரம் இருக்கிேது. அைில் தை மாைத்ைில் மகாலக்கினத்ைில் புைன்கிழதமயில் ஸ்நான

உபவாசாைிகதளச் பசய்ைால் விநாயகப் பைவி கிதைக்கும். இருபத்து நான்கு பிரிவுகதளயுதைய நர்மைா
நைியில் ஸ்நானமும் வாசமும் பசய்ைால் விஷ்ணு பைவி கிதைக்கும். ைமஸாநைி பன்னிரண்டு
பிரிவுகதளயும் தரவாநைி பத்துப் பிரிவுகதளயும் உதையன. பைிதனாரு பிரிவுகதளயுதைய தகாைாவரி நைி
பிரமஹத்ைி தகாஹத்ைி முைலிய மஹாபாைகங்கதளயும் பாவங்கதளயும் ஒழித்து ருத்ைிர தலாகத்தைக்
பகாடுக்கும். பைிபனட்டுப் பிரிவுகதளயுதைய கிருஷ்ணதவணி நைி எல்லாப் பாவங்கதளயும் ஒழித்து,
விஷ்ணு பைத்தை அளிக்கும். பத்துப் பிரிவுகதளயுதைய துங்கபத்தர பிரமதலாகத்தைக் பகாடுக்கும்
முகரிநைியும் துங்கபத்ைிதரதய ஒத்ைது. முகரிநைிக்கு அருதக பிரமதலாகத்ைிலிருந்து வந்ை சரஸ்வைி நைி
பம்பாநைி கன்யாநைி இதவ இருக்கின்ேன. இந்ை ைீரங்களில் வசிப்பவன் இந்ைிர பைத்தை அதைவான். தசய
பர்வைத்ைில் உண்ைாகி மிகப் புண்ணியமான காவிரிநைி இருபத்தைழு பிரிவுகதளயுதையதும் அங்கு
வசித்ைவர்களுக்கு சுவர்க்கதலாகமும் பிரமதலாகமும் விஷ்ணு தலாகமும் உண்ைாக்குவதுமாகும்.
சிவசம்பந்ைமான நைிகள், சிவதலாகத்தைக் பகாடுக்கும், சர்வாபீஷ்ைங்கதளயும் பகாடுக்கும்.
முனிவர்கதள! தநமிசாரணியத்ைிலும் பைரிகாசிரமத்ைிலும் சித்ைிதர மாை தமஷ லக்கினத்ைில் புைவாரத்ைில்
ஸ்நானஞ் பசய்ைால் சிவதலாகவாசம் உண்ைாகும். சிந்துநைியில் ஆடிமாைக் கைகலக்கினத்ைில் ஸ்நானஞ்

பசய்து, ைவம் பூதஜ முைலியவற்தேச் பசய்ைால் பிரமதலாகம் உண்ைாகும். ஆவணி மாைத்ைில் சிம்ம
லக்கினத்ைில் புைவாரத்ைில் கண்ைகி நைியில் ஸ்நானம் பசய்க. தகைார நைியின் ஜலத்தைப் பானஞ்
பசய்ைாலும் அைில் ஸ்நானம் பசய்ைாலும் ஞானம் உண்ைாகும். புரட்ைாசி மாைத்ைில் குரு கன்னியர்
லக்கினத்துைன் கூடியிருக்கும்தபாது, ஸ்நானஞ் பசய்ைவன் சிவதலாகம் அதைவான். ஐப்பசி மாைத்ைில்
குரு, துலா லக்கினத்துைன் கூடியிருக்கும்தபாது, ஸ்நானஞ் பசய்ைால் ைர்மதலாகமான விநாயக தலாகத்ைில்
வசிக்கலாம் என்று பபரிதயார்கள் பசால்லுவார்கள். கார்த்ைிதக மாைத்ைில் குரு விருச்சிக லக்கினத்ைில்
கூடியிருக்கும்தபாது காவிரியில் ஸ்நானஞ் பசய்ைால், விரும்பிய யாவுங் தககூடும் என்று விஷ்ணு
பகவான் பசால்லியிருக்கிோர். மார்கழி மாைத்ைில் குரு ைனுர் லக்கினத்ைில் தசர்ந்ைிருக்கும் தபாது, நர்மைா
நைியில் விைிப்படி ஸ்நானஞ் பசய்ைால் விஷ்ணு பைவி கிதைக்கும். அந்ைக் காலத்ைில் சுவர்ணமுகியில்
ஸ்னாநஞ் பசய்ைாலும் அப்படிதயயாகும். தை மாைத்ைில் குரு மகர லக்கினத்துைன் கூடிய காலத்ைில்
ஜாநவி நைியில் ஸ்நானஞ் பசய்ைால், சிவதலாகம் வரும் என்று பிரமதைவர் பசால்லியிருக்கிோர். பிரம
விஷ்ணு பைவிகதளயதைந்ைவர்கள். ஞானரூபியான சிவபபருமானின் உலகத்தையும் பிேகு அதைவார்கள்.
மாசி மாைத்ைில் சூரியன் கும்பராசியில் இருக்கும்தபாது கங்தகயில் சிரார்த்ைமாவது பிண்ைமாவது பிதுர்
வமிச, மாைிருவமிசாைியருக்கு பகாடுத்ைால் தகாடி குலத்துக்குத் ைர்ப்பணம் பசய்து தமாக்ஷத்ைிற்குச்
தசர்த்ைைற்கு சரியாகும். பங்குனி மாைத்ைில் குருவுஞ் சூரியனும் மீ ன லக்கினத்ைிலிருக்கும் தபாது

கிருஷ்ண தவணியிதல ஸ்நானம் பசய்து சிரார்த்ைாைிகதளச் பசய்ைால் புண்ணிய பயன்கள் உண்ைாகும்.
அந்ைந்ை ைீர்த்ைங்களில் அந்ைந்ை மாைங்களில் காலமேிந்து நீராைதவண்டும். கங்காநைி ைீரத்ைிலும் காவிரிநைி
ைீரத்ைிலும் வசிப்பது சிேந்ைது.
ைாமிரபரணி, தவகவைி என்னும் நைிகள் பிரம பைவிதயக் பகாடுக்கும். அவற்ேின் கதரயிதல அதநகம்
÷க்ஷத்ைிரங்கள் உள்ளன. இந்நைிகள் இரண்டிற்கும் இதைதயயும் பல ÷க்ஷத்ைிரங்கள் உள்ளன. அதவ
யாவுதம முக்ைிதயக் பகாடுக்கக் கூடியதவ. பைரிந்ைவன் அவற்ேின் ஒன்ேில் வசித்து சிவத்ைியானஞ்
பசய்து இஷ்ை சித்ைிதயயும் தமாக்ஷத்தையும் அதையலாம், ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் பசய்ை புண்ணியம்
விருத்ைியாகும். ஆதகயால், ைீர்த்ையாத்ைிதர ÷க்ஷத்ைிர வாசஞ் பசய்யுங்காலத்ைில் சிேிதும் பாவஞ்

பசய்யாமல் புண்ணியங்கதளதய பசய்யதவண்டும். பாவங்கள் ைியானம் முைலியவற்ோல் நீங் கும்,
பாவமும் புண்ணியத்தைதய தபால வாசிகம், காயிகம், மானசம் என்ே மூவதகப்படும். மானஸ பாவம்
வஜ்ராயுைம் தபாலப் பிரளய காலத்ைிலும் விைாது வரக்கூடியது. அது ைியானத்ைினாதலயன்ேிப்
பிேிபைான்ேினாலும் தபாகமாட்ைாது. வாசிக பாவம் ஜபத்ைாதலதய நாசம் அதையும். காயிகபாவம்
உைதலச் தசாஷிக்கச் பசய்வைால் நாசம் அதையும். பகட்ை நைத்தையால் தைடிய பாவம் ைானத்ைிதலதய
பைாதலயும், சில சமயங்களில் பாவத்ைால் புண்ணிய நலினமும் உண்ைாவதும் உண்டு பாவமானது
பீஜாம்ஸபமன்னும் விருத்ைியாம்ஸம் என்றும் பபயர்கதளப் பபறும் பீஜாம்ஸம் ஞானத்ைாலும்,
விருத்ைியாம்ஸம் கீ தழ பசால்லப்படுவைாலும் நாசம் அதையும் என்று பபரிதயார்கள் பசால்லுவார்கள்,
தபாகாம்சம் என்னும் பாவம் தபாகத்ைாதலதய ஒழியும். சுகத்ைின் காரணமாக வந்ை பாவம் சிவ

பூதஜயாலும் பிராமணருக்குச் பசய்யுந் ைானத்ைாலும் தபாகக் கூடியைாகும். ஆதகயால் சுகத்தை
தவண்டுதவார், எப்தபாதும் பாவஞ்பசய்யாமல் புண்ணிய சீலர்களாக இருக்கதவண்டும்.
11. சர்வாசாரம்
முனிவர்கள் சூை முனிவதர தநாக்கி சுவாமி! உலகங்கதள பயல்லாம் பஜயிக்கத்ைக்க நல்ல
ஆசாரத்தையும் சுவர்க்க நரகங்கதளக் பகாடுக்கத்ைக்க புண்ணிய பாவஸ்வரூபங்கதளயும் எங்களுக்குச்
பசால்லியருள தவண்டும் என்று தகட்ைார்கள். அைற்குச் சூை முனிவர் கூேலானார். பிராமணன் என்பவன்
நல்ல ஆசாரத்துைன் தவைாசார உணர்ச்சியும் க்ஷத்ைிரியன் அற்பமான ஆசாரமும் அற்ப தவைாராய்ச்சியும் ,

தவசியன் சிேிது ஆசாரமும் வியாபாரம் முைலியவற்ோல் ஜீவனமும் உதையவர்களாக இருக்கதவண்டும்.
வியாபாரஞ் பசய்யும் பிராமணதனச் சூத்ைிரப் பிராமணன் என்தே பசால்ல தவண்டும். பபாோதமயும்
பிேதர வஞ்சதன பசய்வதுமான பிராமணன் சண்ைாளப் பிராமணன் எனப்படுவான். பூமிதய ஆள்பவன்
அரசன், பிேர் சாைாரண க்ஷத்ைிரியர்களாவார்கள். மணி முைலியவற்தே விற்பவர்களும் சாைாரண
தவசியர். பிரம க்ஷத்ைிரிய தவசியர்களுக்குப் பணிவிதை பசய்பவன் சூத்ைிரன், பிேர் ைிருைர்கள்
தமற்பசான்னவர்கள் எல்லாரும் அைிகாதலயில் எழுந்து கிழக்கு முகமாக இருந்து ஈஸ்வரத்ைியானம்

பசய்து ைர்மத்தையும் பபாருதளயும் தைடுவைில் நியாயத்தையும் லாப நஷ்ைத்தையும் சிந்ைிக்க தவண்டும்.
காதலயில் எழுந்து கிழக்கு முகமாகப் பார்த்ைால் ஆயுளும், அக்கினி மூதலதயப் பார்த்ைால் துதவஷமும்,
பைற்கு முகமாகப் பார்த்ைால் மரணமும், பைன்தமற்கு மூதலதயப் பார்த்ைால் பாவமும், தமற்கு முகமாகப்
பார்த்ைால் சம்பத்தும், வைதமற்கு மூதலதயப் பார்த்ைால் புஷ்டியும், வைகிழக்கு மூதலதயப் பார்த்ைால்
சக்ைியும் உண்ைாகின்ேன. இரவின் கதைசி ஜாமத்தைப் பிராைிர்காலம் என்று பசால்லுவார்கள். அந்ை

ஜாமத்ைின் பாைிதய ஸந்ைிதய என்பார்கள். பிராமணன் அந்ைக் காலத்ைிதல எழுந்து வட்தை
ீ
விட்டுச்
சிேிது தூரம் பசன்று, ைதலயில் உத்ைரீயத்தைச் சுற்ேிக்பகாண்டு, வைக்கு முகமாக உட்கார்ந்து ஜலம்
அக்கினி பிராமணன் தைவர் இவர்களுக்கு எைிரில் இல்லாமல் குேிதய இைகரத்ைாலும் முகத்தை வலது
கரத்ைாலும் மூடிக்பகாண்டு, மலஜல விஸர்ஜனம் பசய்யதவண்டும். இரவு தநரத்ைில் பைற்கு முகமாக
விஸர்ஜனம் பசய்யதவண்டும். மலங்கழித்ை பிேகு அதைத் ைிரும்பிப் பார்க்கக்கூைாது. பிேகு ஜலத்தை
எடுத்துக் பகாண்டு ஜலம் எடுத்ை இைத்ைிற்குத் தூரமான இைத்ைில் சவுசம் பசய்யதவண்டும். அது
ஏழுமுதே, ஐந்து முதே மும்முதேயாவது மண்ணால் ஸ்ைானத்தை அலம்பிக் புன்தனக் காயளவு
மண்ணால் குேிதய அலம்பி எழுந்து, தக கால்கதள எட்டு முதேகள் சவுசம் பசய்து, நீர்நிதலதய விட்டு
பவளிதயேி சாஸ்ைிர விைிப்படி ைந்ைகாஷ்ைம் (பற்குச்சி) பகாண்டு, ைந்ை ைாவனஞ் பசய்து ஜலத்தையும்,
தைவர்கதளயும் வணங்கி மந்ைிரப் பூர்வமாக ஸ்நானம் பசய்யதவண்டும். அைற்கும் சக்ைியில்லாைவன்

இடுப்பு வதரயிலாவது, அைற்குஞ் சக்ைியில்லாைவன் முழங்கால் வதரயிலாவது ஸ்நானம் பசய்யலாம்.
அைற்குப் பிேகு தைவர்கள் முைலானவர்களுக்கும் ைர்ப்பணம் பசய்ய தவண்டும். பவண்ணிே ஆதைதய
உடுத்ைிக்பகாண்டு ஜாபாலக முனிவர் கூேியபடி ைிரிபுண்ைரமாக ைிருநீறு அணிந்து பகாள்ளதவண்டும்.
ஜலத்ைால் வதண
ீ
புண்ைரந் ைரித்ைவன் நாசமதைவான், பாவம் தபாவைற்காக ஆதபாஹிஷ்ை மதயாபுவ:
என்று சிரசிலும் யஸ்ய க்ஷயாய ஜின்வை என்ே மந்ைிரத்ைால் பாைத்ைிலும் ஜலத்தைப்
புதராக்ஷித்துக்பகாள்ள தவண்டும். இது ஸந்ைிபுதராக்ஷணம் எனப்படும். ஆதபாஹிஷ்ைா மதயாபுவ: என்று
பாைத்ைிலும், ஸ்ைான ஊர்தஜைைாைன என்று சிரசிலும், மதஹரணாய ரக்ஷதஸ என்று இையத்ைிலும்,
உஸைீ ரிவ மாைரா: என்று பாைத்ைிலும், ைஸ்மா அரங்கமாமவ: என்று இையத்ைிலும், ஆதபா ஜனயைாஸன:
என்று ஜலத்தைச் சிரசிலும் புதராக்ஷித்துக் பகாள்ள தவண்டும். இதுதவ மந்ைிர ஸ்நானம் என்று
பசால்லப்படுகிேது.

தூய்தமயில்லாை பபாருதளத் பைாட்ை காலத்ைிலும், சக்ைியில்லாை காலத்ைிலும், அரசனால் பயம்
உண்ைான தவதளயிலும் வழி நைந்து பசல்லும் தபாதும் மந்ைிர ஸ்நானம் பசய்யலாம். பிராைக் காலத்ைில்
ஸூர்யஸ்ச மாமன்யுச்ச என்ே மந்ைிரத்ைாலும் மாதலக் காலத்ைில் அக்கினிச்ச மாமன்யுச்ச என்ே
மந்ைிரத்ைாலும் ைீர் த்ைம் அருந்ை தவண்டும். காயத்ைிரி மந்ைிரத்ைின் ஜப முடிவில் மும்முதே தமதலயும்
மத்ைியான்னத்ைில் ஒரு முதேயும் சாயங்காலத்ைில் தமற்தக பார்த்துக்பகாண்டு பூமியிலும், பிராைக்
காலத்ைில் தகயால் ஜலத்தை எடுத்தும் அர்க்கியம் விட்டு, விரற்சந்ைினால் சூரியதனப் பார்த்து,
பிரைக்ஷிணம் பசய்து சுத்ைாசமனஞ் பசய்யதவண்டும். ஒருநாள் சந்ைியாவந்ைனம் பசய்யத் ைவேினால் நூறு
காயத்ைிரி ஜபமும் பத்து நாள் ைவேினால் லக்ஷம் காயத்ைிரி ஜபமும் பசய்ய தவண்டும். நித்ைியகருமமான
சந்ைியாவந்ைனத்தை ஒரு மாைஞ் பசய்யத் ைவேினால் மறுபடியும் உபநயனஞ் பசய்து பகாள்ளதவண்டும்.
ஒருவன் ைன் பசல்வ விருத்ைிக்காகச் சிவபபருமான், உமாதைவி, கதணசன், முருகன், விஷ்ணு, பிரமன்,
இந்ைிரன், யமன் இவர்கதள ஜலத்ைால் கற்பிக்க தவண்டும். பிேகு, பிரம்ம தைவனுக்குத் ைர்ப்பணம்
பசய்துவிட்டு சுத்ைாசமனம் பசய்யதவண்டும். புண்ணிய ைீர்த்ைத்ைின் பைன்கதர, மங்களமான மைாலயம்,
மந்ைிராலயம் தைவாலயம், ைன் இருக்தக, நிச்சலமான இைம் இவற்றுள் ஓரிைத்ைில் சகல தைவர்கதளயும்
வணங்கி ஸ்ைிரபுத்ைிதயாடு ஆசனத்ைிலிருந்து ஓம் என்னும் பிரணவ மந்ைிரத்தை அப்பியாசம் பசய்து
காயத்ைிரிதய ஜபம் பசய்து பிரணவத்தை ஜீவனுைன் கூடிய பிரமத்ைிற்கு இதணயாகக் கருைி பஜபித்து,
மூவுலகங்களுக்கும் சிருஷ்டிகர்த்ைரான பிரமாதவயும் இரக்ஷிப்பவராகிய விஷ்ணுமூர்த்ைிதயயும்
சங்கரிப்பவரும் ைனக்குத்ைாதன சமானருமான உருத்ைிரபகவாதனயும் உபாசதன பசய்கிதேன்.

ஞானம் பசய்யத்ைக்க பசயல்கள் இந்ைிரியங்கள், மதனாவியாபாரங்கள், புத்ைி, சுகம், தமாக்ஷம் இவற்தேக்
பகாடுக்கும் படி, ஞானமும் ைர்மமும் உதைய மனதை பகாடுப்பார்களாக! என்று ைியானிப்பவன்
பரப்பிரமத்தை அதைவது நிச்சயம், அர்த்ை ஞானம் இல்லாவிட்ைாலும் பிராமணத்துவம் சித்ைிப்பைற்காக
நாள்தைாறும் ஜபம் பசய்யதவண்டும். உத்ைமர்கள் ஆயிரம் ஜபம் விடியற்காலத்ைில் பசய்வார்கள்.

மற்தேதயார் ைங்கள் சக்ைிக்தகற்பச் பசய்யலாம். மாதலயில் இருபத்பைட்டு முதே ஜபிக்கதவண்டும்.
மூலாைாரம் முைல் பன்னிபரண்ைாவைான பிரமாந்ைரம் வதரயிலுள்ள ஹயக்ரீவன் பிரமன் விஷ்ணு,
ருத்ைிரன் முைலியவர்கதளப் பரப்பிரமம் என்ே புத்ைியுைன் கருைி ஹயக்ரீவன் முைலான தைவர்கதளாடு
ைன்தனயும் ஒன்ோகக் கருைி, ைாதன அவபனன்று நிதனத்து ஜபஞ்பசய்ய தவண்டும்.
பிரம்மருத்ைிராைியதரதய பிரமாந்ைிரம் முைலியவற்ேில் இருப்பவராகவும், அவர்கள் சரீரத்ைிற்கு பவளிதய

சஞ்சரிப்பவராகவும் நிதனக்கதவண்டும். பரதமஸ்வரனுக்கு எண்ணற்ே தைகங்கள் இருப்பைால் ஒவ்பவாரு
ஜபத்ைாலும் ஒவ்பவாரு தைகத்தை அைிக்கிரமித்து பமள்ள பமள்ளப் பரப்பிரமத்ைிைம் தசர்வது ைான்
ஜபத்ைின் ைத்துவம். ஜப ைத்துவத்ைிற்கு நூற்பேட்டு தைகங்கள் உண்டு. ஆயிரம் ஜபத்ைால் பிரமஸ்ைானமும்
நூறு ஜபத்ைால் இந்ைிர ஸ்ைானமும் வரும். இருபத்ைிநான்கு முதே நாள்தைாறும் ஜபம் பசய்ை சூத்ைிரன்
பிராமண குலத்ைில் பிேப்பான். ஆதகயால் சூத்ைிரன் இப்படி உபஸ்ைானம் பசய்யக் கைவன், பன்னிரண்டு
லக்ஷம் ஜபஞ் பசய்ைவன் பூரண பிராமணன் ஆகிோன். லக்ஷத்துக்குக் குதேவான காயத்ரி ஜபம்
பசய்ைவதன தவை காரியங்களில் தவக்கக் கூைாது. அப்படி ஏழு வருஷம் நியமமாக ஜபித்து பிேகு
சந்நியாச ஆஸ்ரமத்தை தகக்பகாள்ளதவண்டும்.
முனிவர்கதள! சந்நியாசியானவன் விடியற்காதலயில் பன்ன ீராயிரம் முதேகள், பிரணவ மகா மந்ைிர ஜபம்
பசய்ய தவண்டும். ஒரு ைினம் ைவேினால் பன்ன ீராயிரமும் ஒரு மாைந் ைவேினால் ஒன்ேதர லக்ஷமும்
அைிகமாக ஜபித்து, அந்ைத் தைாஷத்தை தபாக்கிக் பகாள்ளதவண்டும். ஒரு மாைத்ைிற்கு அைிகமாக ஜபம்
பசய்வது ைவேினால் மறுபடியும் சந்நியாசம் பபற்றுக் பகாள்ளதவண்டும். அவ்வாறு பசய்யாவிட்ைால்
நரகம் சம்பவிக்கும். சாமியாக இருப்பவன், ைர்மார்த்ைங்கதள சம்பாைிக்க தவண்டும். சந்நியாசி அவற்தே
விலக்க தவண்டும். தமாக்ஷ அதபøக்ஷயுதைய பிராமணன் ஞானப் பயிற்சி பசய்யதவண்டும். ைர்மம்
பசய்வைால் பசல்வமும் பசல்வத்ைால் சுகமும் சுகத்ைால் தவராக்கியமும் உண்ைாகும். அைர்மத்ைால்
சம்பாைித்ை பபாருள் முைலியவற்ோல் ஆதசைான் உண்ைாகும். ைருமமானது ைிரவியத்ைால் சம்பாைித்ைது
என்றும் தைகத்ைால் சம்பாைித்ைது என்றும் ைானம் யாகம் முைலியனவும் தைகத்ைால் சம்பாைிப்பது
இருவதகப்படும். ைிரவியத்ைால் சம்பாைிப்பது புண்ணிய ைீர் த்ை ஸ்நானமும் புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரவாசமும்
ஆகும். கிருையுகம் முைலிய மூன்று யுகங்களில் ைவஞ்பசய்வதை சிேந்ைது. கலியுகத்ைில் ைானஞ்

பசய்வதுைான் சிேந்ைது. கிருையுகத்ைில் ைியானத்ைாலும் ைிதரைாயுகத்ைில் ைவத்ைாலும் துவாபரயுகத்ைில்
யாகத்ைாலும் கலியுகத்ைில் விக்கிரக ஆராைதனயாலும் ஞானம் உண்ைாகும் என்று நூல்கள் கூறும்.
அவனவன் ைான் பசய்ை புண்ணியத்ைிற்கு ஏற்ே பயதன அதைவான். அைர்மம் இம்தச ரூபமும் ைர்மம்
சுகரூபமும் ஆகும். ஆதகயால் அைர்மத்ைால் துக்கமும் ைர்மத்ைால் சுகமும் உண்ைாகும். ஆதகயால்
சுகமும் தமாக்ஷமும் சித்ைிப்பைற்காக எப்தபாதும் ைர்மத்தைதய சம்பாைிக்க தவண்டும். நால்வர் அைங்கிய
குடும்பமுதைய பிராமணன் குடும்பத்ைிற்கு, நூற்ோண்டுகளுக்கு தவண்டிய ஜீவனத்ைிற்கு பகாடுத்ைவன்
பிரமதலாகம் அதைவான். ஆயிரஞ் சந்ைிராயணஞ் பசய்ைவனுக்குப் பிரமதலாகம் வரும் என்று
பைரிந்ைவர்கள் பசால்லுவார்கள் க்ஷத்ைிரியன்.
ஆயிரம் குடும்பங்கதள நிதலக்க தவத்ைால் இந்ைிர தலாகமதைவான். பைினான்காயிரம் குடும்பங்கட்கும்
பிரைிஷ்தை பசய்ைால் பிரமதலாகமதைவான். ஒரு மனிைன் எந்ைத் தைவதைதய முன்னிட்டுத் ைானஞ்
பசய்கிோதனா அந்ை தலாகத்தை அதைகிோன் என்று தவைம் உணர்ந்ைவர்கள் பசால்லுகிோர்கள். ைிரவியம்
இல்லாைவன் எப்தபாதும் ைவஞ்பசய்ய தவண்டும். ைவத்ைாலும் ைீர்த்ை யாத்ைிதரயாலும் நாசமற்ே சுகம்
உண்ைாகும். பிராமணன் உபசாரத்ைினாலும் ஒருவன் பசய்ை உபகாரத்தைக் கிரகிப்பைினாலும்
யாகஞ்பசய்வைனாலும் நல்ல ஆசாரத்ைினாலும் கஷ்ைப்பைாமல் சம்பாைித்ை ைனத்தையும் க்ஷத்ைிரியன்
தைாள் வலிதமயாலும் தவசியன், விவசாயம், வியாபாரம், கால்நதை இவற்ோலும் தைடிய பபாருதளயும்
ைானஞ் பசய்வைால் சுத்ைமாகிோன். யாவருக்கும் ஆசாரிய அநுக்கிரகத்ைால் ஞானமும், ஞானத்ைால்

தமாக்ஷமும் தமாக்ஷத்ைால் பரப்பிரம ஸ்வரூபமும் பரப்பிரமஸ்வரூபத்ைால் பபருமகிழ்ச்சியும் உண்ைாகும்.
இதவ யாவும் சாது சங்கமத்ைால் உண்ைாகும். இல்லேத்தைான், ைனைான்யங்கதளத் ைானஞ்
பசய்யதவண்டும். பழம், ைானியம் வஸ்துக்கள் முைலியன உண்ைாகும் காலத்ைில் ைன் இஷ்ை சித்ைிக்காக
சத் பிராமணர்களுக்குத் ைானம் பசய்ய தவண்டும். ைாகம், பசி, இவற்தேப் தபாக்கதவண்டும். ஒருவனுதைய
அன்னைானத்தைப் புசித்ைவன் பரப்பிரம ஸ்வரூபத்தை அேிந்ை பயனில் பாைி பயதனத் ைனக்குத் ைானஞ்
பசய்வைாலும் ைவஞ்பசய்வைாலும் தபாக்கிக் பகாள்ளதவண்டும். இல்லாவிட்ைால் நரகம் அதைவான். ைன்

ைிரவியத்தைத் ைர்மம், விருத்ைி ஆத்ம சுகம் இவற்றுக்காக மூன்ோகப் பிரிக்கதவண்டும். ைர்மத்ைிற்கு
தவத்ை பபாருளால் நித்ைிய தநமித்ைிக காமிய கர்மங்கதளச் பசய்யதவண்டும். விருத்ைியின் பங்கால்
பிேதர இம்சிக்காது பபாருதள விருத்ைி பசய்யதவண்டும். வியாபாரத்ைில் பாவமிருந்ைால் அைன்
லாபத்ைில் பாைி ஒரு பங்தகத் ைானஞ் பசய்து விைதவண்டும்.
ஆன்ம சுகத்ைிற்கு தவத்ைதைச் சிவாலயம் குருமைம் முைலியவற்றுக்கு விநிதயாகஞ் பசய்யதவண்டும்.
புதையல் கண்பைடுத்ை தவைியன் அைில் பாைிதயத் ைானஞ் பசய்துவிை தவண்டும். பகட்ைவனிைத்ைில்
வாங்கிய ைிரவியம் முழுவதையும் சமுத்ைிரத்ைில் எேியதவண்டும். ைன்னுதைய சுக நிமித்ைமாக வலிய
அதழத்துத் ைானஞ் பசய்யதவண்டும். ஒருவன் தகட்ை ைிரவியத்தை ைானஞ் பசய்யாைவன், கைன்
பட்ைவனாகிோன். ஒருவன் பசய்ை பாவத்தைப் பார்த்ைிருந்ைாலும் தகட்டிருந்ைாலும் புத்ைியுதையவனாகிப்
பிேரிைம் பசால்லக்கூைாது. ஐஸ்வரிய விருத்ைிக்காகச் சந்ைியா காலங்களில் அக்கினி காரியஞ் பசய்வது
அவசியம், அசக்ைனாயின் ஒரு நாதளக்கு ஒரு முதேயாவது பசய்யலாம். அது ைான்யம், பநய், பழங்கள்,
கிழங்கு, அவிசு ஆகியவற்றுைன் பசய்ய தவண்டும். அவிசு பசய்ய இயலாவிட்ைால் ஓமம் மாத்ைிரம்
விைிப்படிச் பசய்யலாம். அக்கினி சந்ைானமாவது அைற்கும் இயலாவிட்ைால் ஜபம் மட்டுமாவது சூரிய
நமஸ்காரமாவது, நாள்தைாறும் பசய்ய தவண்டும். பரப்பிரமத்தை அேிய விரும்பியவன் தமதல

பசான்னாவாறு பசய்யதவண்டும். நித்ைியமாகப் பிரமயக்ஞம் தைவைார்ச்சதன, அக்கினி பூதஜ, குருபூதஜ
பிராமண ைிருப்ைி இவற்தேச் பசய்து வந்ைவர்கள் சுவர்க்கத்ைில் வாழ்தவார்களாவார்கள்.
12. பஞ்சயக்ஞமும் வார பூதஜயும்
முனிவர்கள் சூைமுனிவதர தநாக்கி சுவாமி! அக்கினி யக்ஞத்தையும், தைவ யக்ஞத்தையும் பிரம
யக்ஞத்தையும் குரு பூதஜதயயும் பிராமண ைிருப்ைிதயயும் எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்று
தகட்ைார்கள். சூைமுனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். அக்கினி யக்ஞம் என்பது ைிரவியங்கதள அக்கினியில்
ஓமம் பசய்வைாகும். பிரமயக்ஞம் என்பது பிரமச்சரிய ஆஸ்ரமத்ைிலிருப்பவர்களுக்குச் சமிைாைானம்

பசய்வது பிரமச்சாரி விரைம் முைல் விதசஷ யாகங்கதளச் பசய்வது பிரமச்சாரிகளுக்கு, அவுபாசனம் என்று
பிராமணர்கள் பசால்லுகிோர்கள். வானப் பிரஸ்ைர்களும், சந்நியாசிகளும் பரிசுத்ைமான அன்னத்தை
புசிப்பதை தஹாமம் என்று தவைவித்துக்கள் பசால்லுகிோர்கள். அவுபாசனம் அக்கினி ஸ்ைானம் இவற்தேச்
பசய்ய ஆரம்பித்து நன்ோக ரக்ஷித்துக் பகாள்ளதவண்டும். அக்கினி குண்ைத்ைிலாவது பாத்ைிரத்ைிலாவது
தவத்ைிருக்கும் அக்கினிதய அஜஸ்ரம் என்று பசால்வார்கள். அரசன் உபத்ைிரத்ைாலாவது பைய்வத்ைால்
ைனக்கு தநர்ந்ை தராகத்ைாலாவது அக்கினிக்கு விக்கினம் வராமல் ைன்னிைத்ைிலாவது, விேகிலாவது
தவத்துக்பகாண்ை அக்கினி, ஸமாதராபிைம், எனப்படும். தவைியரில் உயர்ந்ைவர்கதள! சாயங்காலத்ைில்
அக்கினியில் ஓமம் பசய்வது சம்பத்தையும் காதலயில் சூரியனுக்கு ஆகுைி பசய்வது ைீர்க்காயுதளயும்
பகாடுக்கும். பிராைக் காலத்ைிதல பசய்யும் யக்ஞத்தைச் சூரிய யக்ஞம் என்று பசால்ல தவண்டியிருக்க

அக்கினியக்ஞம் என்று ஏன் பசால்லப்படுகிேபைன்ோல், பகலில் அக்கினியின் காந்ைியில்லாமல் சூரியனிைம்
தபாய்விடுவைால், சூரியனுக்குச் பசய்வதை அக்கினிக்குச் பசய்வது தபாலாவைாலும் அக்கினியக்ஞம் என்று
பசால்லப்படுகிேது. இந்ைிரன் முைலிய சகல தைவர்கதளயும் உத்தைசித்து அக்கினியில் சமித்து
முைலியவற்தே தஹாமஞ் பசய்வதும் ஸ்ைாலீபாகம் முைலிய யக்ஞங்களும் தைவயக்ஞம் எனப்படும்.
கர்ப்பாைானம் முைலியவற்தேயும் அவுபாசனம் தபாலதவ பகாள்ளதவண்டும். பிராமணன் தைவர்களுக்குத்
ைிருப்ைியுண்ைாக்குவைற்காக அடிக்கடிப் பிரம்ம யக்ஞம் பசய்யதவண்டும். தவை அத்ைியயனதம பிரம்ம
யக்ஞமாகும். நாள்தைாறும் நித்ைியகர்மம் முடிந்ை பிேகு மாதல வதரயில் பிரம யக்ஞம் பசய்ய
தவண்டும். அைற்கு தமம்பட்டுப் பிரமயக்ஞம் பசய்ய விைியில்தல சகல உலகங்களுக்கும் பிரபுவும்
எல்லாம் அேிந்ைவரும் பரமையாளருமாகிய மகாதைவன். சகல தலாகங்களுக்கும் உபகாரமாக வாரங்கதள
உண்டு பசய்ைார்.

சம்சார தராக தவத்ைியராகிய அந்ைப் பகவான் சம்சார தராகத்ைிற்கு அவுஷைம் தபான்ே ைன் ைினத்தையும் ,
ைனது சம்பத்தை உண்டு பசய்யும் ைினத்தையும் உலகங்களுக்கு இைஞ் பசய்ய விரும்பி
விஷ்ணுமூர்த்ைியின் ைினத்தையும் சம்பத்து, ஆயுள் முைலியன விருத்ைியாகும்படி உலகங்கதளப் பதைத்ை
பிரமனுதைய ைினத்தையும் மூன்று உலகங்களும் விருத்ைி யாவைற்காகச் பசய்ை புண்ணிய அைிகாரிகளான

இந்ைிரன், யமன் இவர்கள் சுகத்தைக் பகாடுப்பைாயும் மிரு த்யுதவ நாசஞ் பசய்வைாகவும் இருக்கிே
ைினத்தையும் உண்ைாக்கி சுகம், துக்கம் இவற்தேச் பிரகாசிக்கச் பசய்பவர்களாக இருக்கிே சூரியன்
முைலானவர்கதள அந்ைந்ை வாரங்களுக்கு அைிபைிகளாகச் பசய்ைார்கள். ஆதகயால், அந்ைந்ை வாரங்களில்
அந்ைந்ை அைிபர்கதளப் பூஜித்து அந்ைந்ைப் பயதவ அதைய தவண்டும். சுகம், சம்பத்து, வியாைி, நிவாரணம்,
புஷ்டி, ஆயுள், தபாகம், மிருத்யுவன்தம இத்ைதகய பயன்கதளக் பகாடுக்கும். வரா பயன்கதள அேிந்து
பூஜிக்க தவண்டும். பவகு தைவர்கதளப் பூஜித்ைாலும் சிவபபருமாதன அந்ைப் பயதனபயல்லாம்

பகாடுப்பார். தைவர்களுக்குத் ைிருப்ைி உண்ைாக்குவைற்காகப் பூதஜயில் மந்ைிரம், பஜபம், ஓமம், ைானம் ைவம்
என்று ஐந்து வதககள் விைிக்கப்பட்டிருக்கின்ேன. அக்கினி தஹாத்ைிரம் முைலியவற்தேச் பசய்ை
பூமியிலும் பிரைி பிம்பத்ைிலும் பிராமண சரீரத்துக்கு ÷ஷாைச உபசாரங்கதளச் பசய்ய தவண்டும். இந்ை
உபசாரங்கதளவிை கண்வலி, ைதலவலி, குஷ்ைம் முைலிய தராகங்கள் ஒழிவைற்காக முைலில் சூரிய பூதஜ
பசய்து பிேகு பிராமண தபாஜனம் பசய்விக்க தவண்டும். நாள்தைாறும் மாதலப் பபாழுைில் பிராமண
தபாஜனம் ஒரு வருஷமாவது, மூன்று வருஷமாவது பசய்விக்க தவண்டும். சமாராைதனதயச் சிேப்பாகச்
பசய்து வந்ைால், தராகம் கிழத்ைன்தம ஒழிந்துவிடும். இஷ்ை தைவதைகளுக்கு ஜபம் முைலியவற்தேச்
பசய்ைால், கீ தழ பசால்லப்படும் வார பூதஜயால் விதசஷமான பயன்கள் உண்ைாகும்.
முனிவர்கதள! ஞாயிற்றுக்கிழதமயில் (ஆைிவாரத்ைில்) விதசஷ பயனுதைய பபாருதள சூரியனுக்கும்
தைவர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் பகாடுப்பைால் பாவம் ஒழியும். ைிங்கட்கிழதமயில் (தசாம வாரத்ைில்)
மஹாலக்ஷ்மிதய பூஜித்ைால் சம்பத்துண்ைாகும். ைம்பைிகளான அந்ைணர்களுக்கு பநய்தயாடு கூடிய
அறுசுதவ பபாருந்ைிய அன்னத்ைாலும் ைிருப்ைி பசய்ய தவண்டும். பசவ்வாய்க் கிழதமயில் (மங்கள
வாரத்ைில்) கால்யர் முைலானவர்கதளப் பூஜித்ைால் தராகம் ஒழியும், பிராமணர்கதள வதை, தைாதச
முைலியவற்றுைன் கூடிய சிேப்பான பக்ஷ்ய தபாஜ்யங்களால் உண்பித்துத் ைிருப்ைியதையச்
பசய்யதவண்டும். புைன்கிழதமயில் (புை வாரத்ைில்) விஷ்ணுமூர்த்ைிக்கும் ையிர் தசர்த்ை அன்னத்தை
நிதவைனம் பசய்ைவனுக்கு புத்ைிரன், நண்பன், மதனவி முைலியவர்கதளாடு பசல்வம் மிக்க வாழ்வு
உண்ைாகும். ஆயுதள விரும்பியவன், வியாழக்கிழதமயில் (குரு வாரத்ைில்) புஷ்டியுண்ைாக, சகல

தைவர்களுக்கும் உபவைம்
ீ
வஸ்ைிரம் இவற்தேத் ைரிவித்துத் ைிருப்ைி பசய்து பால் பநய் முைலியவற்தே
நிதவைனம் பசய்ய தவண்டும். சுகத்தை அதபக்ஷித்ைவன் பவள்ளிக்கிழதமயில் (சுக்கிர வாரத்ைில்) மந்ைிர
ஜபமும் ைியானமும் பசய்ய தவண்டும். பிராமணர்களுக்கு அன்னமளித்து பிராமணப் பபண்களுக்கு வஸ்ைிர
ைானம் முைலியவற்தேச் பசய்யதவண்டும். அபமிருத்யுதவ ஒழிக்கச் சனிக்கிழதமயில் (சனி வாரத்ைில்)
உருத்ைிராைி தைவர்கதளப் பூஜித்து, ைிலைானமும் ைிலான்னமும் பிராமணருக்குக் பகாடுக்க தவண்டும்.
இவ்வாறு வார பூதஜ பசய்து, ஆதராக்கியம் முைலியவற்தேயதையலாம். ைிைி, வாரம், நக்ஷத்ைிரம், தயாகம்
இவற்ேில் எைிலாவது எந்ைத் தைவதரயாவாவது பூஜித்ைாலும், அது சிவப்ரீைிதய ஆகும் அது எவ்வாறு
என்ோல், சிவபபருமாதன அந்ைந்ை தைவைா ஸ்வரூபமுதையவனாக இருந்து, அவற்தேப் பபற்று
அவ்வவ்வபீஷ்ைங்கதளக் பகாடுப்பார் என்று பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும். ஒரு கருமத்தைத் துவங்கிய

ஒருவன் அைற்கு விக்கினம் வராைபடி ஆைித்ைன் முைலான கிரகங்கதளப் பூஜிக்க தவண்டும். ஆதகயால்
தைவ பூதஜதய சர்வாபீஷ் ைங்கதளயும் பகாடுக்க வல்லது. விதசஷபயதன விரும்புதவார், ஏழு
வாரங்களிலும் அவரவர் சக்ைிக்குத் ைக்கவாறு பூஜிக்கதவண்டும். ைரித்ைிரன் தைவர்களுக்குத் ைவத்ைாலும்
பசல்வந்ைன் ைிரவியத்ைாலும் பூஜிக்கலாம். ைனவந்ைன் சுகமதைவைற்காக, சிரத்தையுைன் அடிக்கடி
ைர்மஞ்பசய்ைால், பபரும்தபாகத்தை அனுபவிப்பான். மரங்கதள தவத்து நிழதலயும் ைைாகங்கதள பவட்டி
நீதரயும் உண்டு பசய்து அப்பூஸ்ைி விதளகள் கால்நதைகள் முைலியவற்தேச் சற்குண பிராமணருக்குத்
ைானஞ் பசய்ய தவண்டும். காலத்ைாலும் புண்ணியத்ைாலுதம ஞானமுண்ைாகும். இந்ை அத்ைியாயத்தைப்
படித்ைவனும், பிேருக்குச் பசான்னவனும், பிேர் படிக்கக்தகட்ைவனும் பிேதரக் தகட்கச் பசய்ைவனும்
சிவபபருமானின் ைிருவருளிற்குப் பாத்ைிரராவார்கள்.
13. ைானதைச காலங்கள்
சூைமுனிவதர! ைானம் பசய்வைற்குத் தைசம் காலம் முைலியவற்தேக் கிரமமாகச் பசால்ல தவண்டும்
என்று முனிவர்கள் தகட்கதவ சூைமுனிவர் கூேலானார்.
தைவயாகம் முைலியவற்தேப் புனிைமான இைத்ைில் பசய்ைால் நற்பயன்கள் உண்ைாகும். பசுவின்

பைாழுவத்ைில் பசய்ைால் அதைவிைப் பத்துப் பங்கும் ஜலக்கதரயில் பசய்ைால் அைிலும் பத்து பங்கும் ,
வில்வமரத்ைடி துளசி மரத்துக்கு அருகில் அல்லது அரச மரதவர் இவற்ேின் அருதக பசய்ைால் அைிலும்
பத்துப் பங்கும் நைிக்கதரயில் அைிலும் பத்துப் பங்கும் அைிகமாக ஒன்ேிற்பகான்று ஏற்ேமான பயதனக்
பகாடுக்கும். கங்தக, தகாைாவரி, காவிரி, ைாமிரபருணி, ஸிந்து சரயூ நர்மதை, யமுதன முைலிய நைிகதள
சப்ைகங்தக என்று பசால்லப்படும். இந்ை சப்ை கங்தகதயவிை ஸமுத்ைிரக்கதர பத்துப்பங்கு பயதனக்

பகாடுக்கும், மனைிற்குப் பிரியமான இைதம யாகம், ைானம் பூதஜ ஆகியவற்தேச் பசய்வைற்குத் ைகுைியான
இைமாகும். கிதரைாயுகத்ைில் முழுப்பயனும் ைிதரைாயுகத்ைில் முக்காற்பயனும் துவாபரயுகத்ைில்
அதரப்பயனும் கலியுகத்ைில் காற்பயனும் கலியின் இதையில் அதரக்காற்பயனும் உண்ைாகும். சுத்ைமான
மனமுதையவனுக்குச் சுத்ைமான ைினமாக இருந்ைால் சரியான பயனுண்ைாகும் சூரியக்கிரணம் அைில்
பத்துப்பங்கும், துலாலக்கின, தமஷ லக்கின சங்கரமணம் அைில் பத்துப்பங்கும் கைக லக்கின சங்கரமணம்
அைில் பத்துப்பங்கும் மகர லக்கின சங்கரமணம் அைில் பத்துப்பங்கும் சந்ைிரக்கிரகணம் அைில் பத்துப்பங்கும்
அைிகமான பயதனக் பகாடுக்கும் ைினங்களாகும். சூரியக்கிரகணம் பூரணமான பயதனக் பகாடுக்கும்
ைினமாகும். உலக ரூபமான சூரியனுக்குக் கிரகணம் உண்ைாகும் தபாது உலகுக்கு தராகம் உண்ைாகும்.
ஆதகயால் அந்ை தராகத்தைப் தபாக்குவைற்காக, ஸ்நானம், ைானம், ஜபம் இவற்தேச் பசய்யதவண்டும்.
தராகத்தைப் தபாக்கும் காலமாதகயால் அைதனப் புண்ணிய காலம் என்று பசால்லுவார்கள். ைதபா

நிஷ்தை, ஞான நிஷ்தை, ஞான நிஷ்தையுதைய தயாகியர்களும் பூஜா தயாகியர்களும் பாவங்கதள ஒழிக்க
வல்லவர்களாவார்கள். இருபத்து நான்கு லக்ஷம் காயத்ைிரி ஜபம் பசய்ை தவைியன், சம்பூரண பயதனக்
பகாடுக்கக்கூடிய ைகுைியுதையவனாகிோன். பாத்ைிரம் என்பது நரகத்ைிலிருந்து காப்பாற்றுவது பபாருள்.
பகாடுப்பவனுதைய பாவத்ைிலிருந்து அவதன ரக்ஷிப்பைாலும் பாத்ைிரம் என்ே பபயர் வழங்கும் ைன்தன
ஸ்மரிப்பவதன நரகத்ைிலிருந்து காப்பாற்றுவைால் காயத்ைிரி அப்பபயதரப் பபற்ே து. எவ்வாறு ைரித்ைிரன்
உலகத்ைில் ஒருவனுக்கும் ஒருபபாருதளக் பகாைாதனா எப்படித் ைனவந்ைன் பபாருள் பகாடுப்பாதனா ,
அதுதபாலதவ பரிசுத்ைனாகிய பிராமணன் இைரர்கதள ரக்ஷிக்கும் தயாக்கியமுதையவனாவான்.
ஆதகயால், காயத்ைிரி ஜபத்ைால் தூய்தமயாக இருப்பவதன, ைான பாத்ைிரனாகவுள்ளவன் என்று

பைரிந்துபகாள்ள தவண்டும். ைானம், ஜபம், ஓமம், பூதஜ முைலிய எல்லாக் காரியங்களிலும் பாவத்ைிலிருந்து
ரக்ஷிப்பைிலும் காயத்ைிரி ஜபத்ைால் பரிசுத்ைமான பிராமணதன பாத்ைிரனாகிோன். பசியுதையவதன அன்னம்
புசிக்கப் பாத்ைிரன் எப்தபாதும் ைவநிஷ்தையுதைய சிேந்ை அந்ைணதன அதழத்துத் ைன் அபீஷ்ைங்கள்
நிதேதவேவும் நல்ல விஷயங்கள் தபாைிக்கப் பபேவும் விரும்பித் ைானஞ் பசய்கிோதனா, அப்தபாது அந்ைத்
ைானம் சம்பூரண பயதனக் பகாடுக்கும் என்று பசால்கிோர்கள். ஒருவன் தகட்ை பபாருதளத் ைானம்
பசய்வைால் அதரப்பங்கு பயன் உண்ைாகும். ைன் ஊழிக்காரனுக்குக் பகாடுப்பைால் காற்பங்கு பயன்
உண்ைாகும். பிேப்பால் தவைியனாகி ஏதழயாக இருப்பவனுக்குத் ைானஞ்பசய்ைவன் பூவுலகில்
பத்ைாண்டுகளும் தவைவித்ைாக இருப்பவனுக்குத் ைானஞ்பசய்ைவன் சுவர்க்கத்ைில் பத்ைாண்டுகளுக்கும்
காயத்ைிரி ஜபம் பசய்ைவனுக்கு ைானஞ்பசய்ைவன் சத்ைியதலாகத்ைில் பத்ைாண்டுகளும் விஷ்ணு
பக்ைனுக்குத் ைானம் பகாடுத்ைவன் தவகுண்ைத்ைிலும் சிவ பக்ைனுக்குத் ைானம் பகாடுத்ைவன்

தகலாயத்ைிலும் சுகத்தை அனுபவித்து வாழ்வார்கள். ஆதகயால் அந்ைந்ை உலக இன்பங்கதளயதைய
தவண்டி, அந்ைந்ைத் ைானங்கதளச் பசய்ய தவண்டும். சன்மானம், ஆஹ்வானம் அப்யங்கனம், பாைதசதவ,
வஸ்ைிரம் கந்ைம் முைலியவற்ோல் பூதஜ பநய்யாற்பசய்ை பக்ஷ்யதபாஜ்யங்கள் ஷட்ரதஸா தபைமான
அன்னம் (அறுசுதவ உணவு) சாகாைிகள் ைக்ஷதணயுைன் கூடிய ைாம்பூலம், நமஸ்காரம், பின்பசன்று வழி
விடுைல், சுவர்ணைானம் இதவ ைசாங்கம் எனப்படும். இந்ைத் ைசாங்கத்துைன் கூடிய அன்னத்தை
ஞாயிற்றுக்கிழதமயில் பகாடுத்ைவன் மறு ஜனனத்ைில் பத்து வருஷங்களும், பத்து தவைியர்களுக்குக்
பகாடுத்ைவன் நூோண்டுகளும் ஆதராக்கிய மதைவார்கள். வித்தைதய விரும்புதவான் இளவயதுதைய
பிராமணதனப் பிரமனாகப் பாவித்தும் புத்ைிர பாக்கியத்தை விரும்புதவான் பயௌவன வயதுதைய
பிராமணதன விஷ்ணுவாகப் பாவித்தும், ஞானத்தை விரும்புதவான் விருத்ைாப்பிய பிராமணதன

உருத்ைிரனாகப் பாவித்தும் ைானஞ்பசய்ய தவண்டும். புத்ைிதய விரும்புகிேவன் தவைிய கன்னிதகதயச்
சரஸ்வைியாகப் பாவித்தும் தபாகத்தை விரும்புகிேவன் யவ்வன மங்தகதய லக்ஷ்மியாகப் பாவித்தும்
ஆன்மஞானத்தை விரும்புதவான் விருத்ை சுமங்கலிதயப் பார்வைியாகப் பாவித்தும் ைானஞ்பசய்ய
தவண்டும். ைான் தைடிய பபாருளும் யாசகம் பசய்ை பபாருளும் குருைக்ஷிதண பகாடுத்து மீ ைமாகிய
பபாருளும் பரிசுத்ைமானதவ. அவற்தேத் ைானம் பசய்வைால் பூரண பயனுண்ைாகும். தவைியனிைத்ைில்

பபற்ே ைிரவியம் மத்ைிமமானது. தசவகம், வியாபாரம் ஆகிய வழிகளில் தைடிய ைிரவியம் அைமம் என்று
பிராமணர்கள் அேிந்துபகாள்ள தவண்டும். க்ஷத்ைிரியர் சவுரியத்ைாலும் தவசியர் வர்த்ைகத்ைாலும்
சூத்ைிரர்கள் கூலியினாலும், ைர்மத்தை விரும்பிய ஸ்ைிரீகள் பிதுர் சம்பந்ைம் கணவன் சம்பந்ைமாக வந்ை
பபாருள்கள் இதவ உத்ைமப் பபாருள்களாகும்.
தகாைானம், பூைானம், ைிலைானம், சுவர்ணைானம், பநய்ைானம், வஸ்ைிரைானம், ைானியைானம், பவல்லைானம்,
பவள்ளிைானம், உப்புத்ைானம், பூசணிக்காய்ைானம், கன்னிகாைானம் என்ே பன்னிரண்டு ைானங்களும்
சித்ைிதர முைலிய பன்னிரண்டு மாைங்களில் பவவ்தவோக முதேயாகவந்து புண்ணிய காலங்களில்
ஒருமிக்கவாவதுத் ைத்ைமது விருப்பப்படித் ைானஞ் பசய்ய தவண்டும். தகாைானத்ைில் சாணம் முைலிய
பஞ்சகவ்வியங்கள் இருப்பைால் ைன ைானியங்களுக்காகச் பசய்ை பாவங்கள் ஒழியும். தகாமூத்ைிரத்ைால்
நீரில் பசய்ை பாவமும் பநய்யால் உண்ைான பாவமும் ஒழியும், பால், ையிர், பநய் இவற்தேத் ைானஞ்
பசய்ைல் மனம், வாக்கு காயங்களாற் பசய்ை பாவங்கள் ஒழிந்து தைகபுஷ்டி உண்ைாகும். பூைானத்ைால்
பூதலாகத்ைிலும் பரதலாகத்ைிலும் கீ ர்த்ைியுண்ைாகும். ைிலைானத்ைால் பலமும் மரண நிவாரணமும்,
சுவர்ணத் ைானத்ைால் ஜைராக்னி வரிய
ீ
விருத்ைியும், பநய்யால் புஷ்டியும் வஸ்ைிரைானத்ைால் ஆயுள்

விருத்ைியும் ைானியைானத்ைால் அன்னசமுர்த்ைியும் பவல்லைானத்ைால் மதுரமான பைார்த்ை தபாஜனமும்
பவள்ளிைானத்ைால் தரைஸ் விருத்ைியும் உப்புைானத்ைால் அறுசுதவ தபை உணவும், பூசுதண ைானத்ைால்
சகல தலாகங்களும் தைகபுஷ்டியும் இகதலாகத்ைிலும் பரதலாகத்ைிலும் இஷ்ைசித்ைியும் கன்னிகாைானத்ைால்
ஜன்மங்கதைத்தைறுைலும் சகல ஜன்மங்களிலும் பசய்ை பாவ நிவாரணமும் உண்ைாகும். பலா, மா, விளா,
வாதழ இவற்ேின் பழங்கள், கந்ை மூலங்கள், உளுந்து முைலிய பருப்புகள், காய்கனிகள், கடுகு முைலிய
உபகரணங்கள் இவற்ேில் எந்ைப் பருவத்ைில் எது கிதைக்குதமா அந்ை ருதுவில் அந்ைப் பைார்த்ைத்தைத்
ைானஞ்பசய்ய தவண்டும். சுதராத்ைிராைி இந்ைிரியங்கள் ைிருப்ைியதையும்படி கீ ைம், வாத்ைியம்
முைலியவற்தேக் பகாண்டு பசய்ைவன். ைன் இந்ைிரியங்கள் களிப்பபய்ய வாழ்வான். தவை சாஸ்ைிரங்கதள
ஆசாரியனால் உணர்ந்து கர்மங்கதளச் பசய்வைால் பயன் உண்ைாகும் என்று எண்ணுவது ஆஸ்ைிக்யம்
பந்துக்களுக்கும் அரசனுக்கும் பயந்து காரியங்கதளச் பசய்வது சிரத்தை. ஆஸ்ைிக்யத்தைவிை குதேந்ைது.
ைரித்ைிரனாக இருப்பவன், வாக்கினாலும் பசயலாலும் யாகஞ் பசய்யதவண்டும். மந்ைிரம் ஸ்தைாத்ைிரம்,
ஜபம், முைலியன வாசியாகமாகும். ைீர்த்ை யாத்ைிதர, விரைம் முைலியன காயிகயாகமாகும். எந்ை
உபாயத்ைாலாவது சிேிைளதவனும் சிவப்பிரீைியாகச் பசய்ை காரியம் சுகத்தைக் பகாடுக்கும் ைவம் , ைானம்
இரண்டுதம பசய்யத்ைக்கதவயாகும். பபான் முைலியவற்தே ஈஸ்வரார்ப்பணமாக ைானஞ்பசய்ைால்
தமாக்ஷம் உண்ைாகி, மீ ண்டும் உயர்ந்ை பைவிதய அதையலாம். இந்ை அத்ைியாயத்தை வாசித்ைவர்கள்
ைர்மபுத்ைியும் ஞான சித்ைிதயயும் அதைவார்கள்.
14. பார்த்ைிவ லிங்க பூதஜ
முனிவர்கதள! இதுவதர நீங்கள் தகட்ைதவயும் நான் பசான்னதவயும் மிக நல்ல விஷயங்களாகும். இனி
ைாங்கள் தகட்க விரும்புவது என்ன? என்று சூைமுனிவர் தகட்க, முனிவர்கள், விருப்பங்கள் யாவற்தேயும்
பகாடுக்கவல்ல பார்த்ைிவலிங்க பூஜாவிைானத்தை எங்களுக்குச் பசால்ல தவண்டும் என்ோர்கள்.
சூைமாமுனிவர் கூேலானார். முனிவர்கதள! சகல பாக்கியங்கதளயும் பகாடுக்கவல்லதும் தகட்ைவுைதனதய
அகால மிருத்யுதவயும் காலமிருத்யுதவயும் ஒழிப்பதும் ைனகனகாைி வஸ்துக்கதளயும் உணவு
வதககதளயும் வஸ்ைிராைிகதளயும் பகாடுக்கவல்லதுமாகிய பார்த்ைிவலிங்க பூதஜதயப் பற்ேி
மனப்பூர்வமாகச் பசால்லுகிதேன் தகட்பீர்களாக.
பார்த்ைிவலிங்கப் பிரைிமாைிகதளப் பூஜிப்பது பூதலாகத்ைில் சகல பீஷ் ைங்கதளயும் பகாடுக்கும். அது

ஆைவராலும் பபண்டிராலும் பசய்யத்ைக்கது. அது நைி, ைைாகம், கூவம் முைலியவற்ேிலுள்ள மண்தண
எடுத்து வந்து பரிதசாைித்துக் கந்ைம் முைலியவற்தேக் கூட்டிப் பிதசந்து பாதலக் கூட்டி ,
அங்கப்பிரத்யங்கங்களுைன் ஆயுை சகிைமாக விளங்கச் பசய்து, பதுமாசனத்ைில் நிறுத்ைி, ஆதசதயாடு பூதஜ
பசய்ய தவண்டியைாகும். அதவயாதவபயனில், விநாயகன், சூரியன், ைிருமால், உமாதைவி சிவபபருமான்
இவர்கதள இவ்வாறு பூஜிக்க தவண்டும். சிவபபருமாதனயாவது சிவலிங்கத்தையாவது இஷ்ை சித்ைிக்காக
பக்ைி பூர்வமாகப் பூஜிக்கதவண்டும். முைலில் நீதரப் புஷ்பத்ைால் எடுத்து புதராக்ஷித்து, மந்ைிர பூர்வமாக

அபிதஷகித்து சாலியன்னத்ைால் நிதவைனம் பசய்ய தவண்டும். இதவயாவும் குைவமானத்ைால்,
பசய்யத்ைக்கது. குைவமானமாவது, மனுஷ விஷயத்ைில் ஒரு பிரஸ்ைாபமும் தைவபூதஜயில் மூன்று
பிரஸ்ைங்களும், ஈஸ்வர பூதஜயில் ஐந்துப் பிரஸ்ைமும் பகாண்டு பசய்ைால் பூரண பயனுண்ைாகும். ஆறு
பிரஸ்ைங்கதளக் பகாண்டு பசய்ைாலும் சிேப்பான பயனுண்ைாகும். ஆயிரம் பிரஸ்ைங்களால் அர்ச்சித்ைால்,
சிவபபருமான் சத்ைியமாகச் சத்ைியதலாகத்தைக் பகாடுப்பார். ஜலம், தைலம், கந்ைம் முைலியவற்தே

மானுஷ ரிஷிசம்பந்ைமும் சுவயம்புவுமாக உள்ள சிவலிங்க பூதஜயில் அளவு பகாண்டு பசய்யும் பூதஜ
மஹாபூதஜ எனப்படும். அபிதஷகத்ைால் ஆன்மசுத்ைியும் கந்ைத்ைால் புண்ணியமும் நிதவைனத்ைால்
ஆயுளும் ைிருப்ைியும் தூபத்ைால் ைிரவியமும், ைீபத்ைால் ஞானமும் ைாம்பூலத்ைால் தபாகமும் உண்ைாகும்.
ஆதகயால் இதவ ஆதேயும் மிகவும் முயற்சியுைன் பசய்யதவண்டும். நமஸ்காரமும் ஜபமும் சகல
அபீஷ் ைங்கதளயும் பகாடுக்கும். ஆதகயால் பூதஜ முடிந்ை பிேகு தபாக தமாக்ஷங்கதள இச்சிப்பவர்கள்
எப்தபாதும் பசய்யதவண்டும். எப்தபாதுதம முைலாவைாக மனைால் பூஜித்து பிேதக பூதஜ பசய்ய
ஆரம்பிக்க தவண்டும். அவ்வாறு தைவ பூதஜ பசய்வைால் அந்ைந்ைத் தைவருலகங்கதள அதையலாம்.
முனிவர்கதள! ஆவணி புரட்ைாசி மாைத்து சுக்கில பக்ஷத்துச் சதுர்த்ைசியில் சுக்கிரவாரத்ைிலும், மார்கழி
மாை சைபிஷநட்சத்ைிரத்ைிலும் கதணசதர விைிப்படிப் பூஜித்ைால் பூவுலகில் சகல பாக்கியங்கதளயும்

அதையலாம். தைவர்களிைமும் அக்கினியிைமும் எப்தபாதும் மானுைர் விருப்பத்தைக் பகாடுத்து, எல்லாப்
பாவங்கதளயும் ஒழித்து ஆன்மசக்ைி உண்டு பசய்யும் சிவபபருமான் முைலிதயாரின் பூதஜதயச்
சிரத்தைதயாடு பசய்யதவண்டும். ைிைி, நட்சத்ைிர தயாகங்கள் விரை காலத்ைில் சம்பூரணமாக
இருக்கதவண்டும் என்பது உசிைம். பூதஜ என்ோல் தமாக்ஷ சுகத்தை உண்ைாக்குவது என்று பபாருள்.
அந்ைப் பூதஜ நித்ைியம் தநமித்ைிகம் காமியம் என்று மூவதகப்படும். நித்ைியம் பக்ஷம் மாசம்,
ஆண்டுகளாகச் பசய்ை பூதஜயால் பாபக்ஷயமும், இஷ்ைசித்ைியும் உண்ைாகும். கணபைி பூதஜதயக்
கிருஷ்ணபக்ஷத்துச் சதுர்த்ைசியில் பசய்ைால், அந்ைப் பக்ஷத்ைில் பசய்ை பாவங்கள் நீ ங்கிப் பயன்கள்
உண்ைாகும். சித்ைிதர மாைச் சதுர்த்ைியில் பசய்ை பூதஜயால் ஒரு மாை பயனும் ஆவணி மாை சுக்கிலபக்ஷ
சதுர்த்ைியில் பசய்ை பூதஜயால் ஓராண்டுப் பயனும் உண்ைாகும். ஆவணி மாைத்துச் சப்ைமி ஹஸ்ைம்,
ஆைிவாரங்களிலும் சூரியதனப் பூஜிக்கதவண்டும். ஆனி மாைத்ைில் புைவாரம் துவாைசி, ைிருதவாணம்

இவற்ேில் இஷ்ை சம்பத்துக்கதள விரும்பி விஷ்ணுமூர்த்ைிதயப் பூஜிக்கதவண்டும். அவ்வாறு பசய்ைால்
தகாைானம் முைலிய துவாைச ைானஞ் பசய்ை பயனுண்ைாகும். துவாைசி ைிைியில் விஷ்ணுதவக் குேித்து
பன்னிரண்டு பிராமணர்களுக்குப் தபாஜனம் பசய்வித்ைால் சகல தபாகங்களும் உண்ைாகும். இவ்வாதே
எல்லாத் தைவர்கதளயும் பூஜித்ைால் அந்ைந்ைத் தைவர்கள் பயனளிப்பார்கள். ஆடிமாை நவமி மிருகசீ ரிஷம்
தசாமவாரம் இவற்ேிலும், ஐப்பசி மாை சுக்கிலபக்ஷ நவமியிலும், பார்வைிதைவிதயப் பூஜித்ைால் சகல
தபாகங்களும் உண்ைாகும். கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்ைசி ஆைிவாரங்களிலும் ஆருத்ரா நட்சத்ைிரத்ைிலும் சூரியன்
ஆருத்ைிராவில் பிரதவசித்ை தபாதும் பசய்யும் சிவபூதஜ சிேப்பான பயதனத்ைரும். மாசிமாை
கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்ைசி (சிவராத்ைிரி) சகல அபீஷ்ைங்கதளயும் பகாடுத்து, அபமிருத்யுதவ ஒழித்து,
ஆயுதள விருத்ைிபசய்யும். ஆனி மாைத்ைில் சூரியன் ஆருத்ைிராவில் பிரதவசித்ைபபாழுதும்

சதுர்த்ைசியிலும் மார்கழி மாை ஆருத்ைிராவிலும் ÷ஷாைச உபசாரங்களுைன் சிவபபருமாதன
விக்கிரகத்ைிலாவது லிங்கத்ைிலாவது பூதஜ பசய்ைால் தபாக தமாக்ஷங்கள் உண்ைாகும். கார்த்ைிதக மாைம்
வந்ைவுைன் சகல தைவர்கதளயும் ைானத்ைாலும் ைவத்ைாலும் ஓமத்ைாலும் ஜபத்ைாலும் நியமத்ைாலும்
÷ஷாைச உபசாரத்ைாலும் பூஜித்து பிராமண சந்ைர்ப்பணம் முடித்ைால் காமக்குதராைாைிகளால் உண்ைான
பீதைகள் ஒழியும் கார்த்ைிதக மாை ஆைிவாரங்களில் சூரியதனப் பூஜித்து, தைலம், பருத்ைி, ஆதை, பால்
முைலியவற்தேத் ைானஞ் பசய்ைால், குஷ்ைதராகமும் க்ஷயதராகமும் ஒழியும். ைீ ப மும் கடுகும் ைானம்
பசய்ைால் மூர்ச்தச தராகம் ஒழியும். கார்த்ைிதக மாை தசாம வாரங்களில் பூஜித்ைால் ைரித்ைிரம் ஒழிந்து
சம்பத்து உண்ைாகும்.
பிராமணர்களுக்கு வடு,
ீ பூமி முைலியவற்தேத் ைானம் பசய்ைாலும் கார்த்ைிதக மாைத்ைில் மங்களவாரத்ைில்
குமாரஸ்வாமி ப்ரீைியாகப் பூதஜ பசய்து ைீப ம் மணி முைலியவற்தேத் ைானம் பசய்ைால் வாக்கு
சுத்ைியாகும். கிருத்ைிதக நட்சத்ைிரத்துைன் கூடிய புைவாரத்ைில் விஷ்ணுதவப் பூஜித்ைாலும் ையிர் சாைம்
ைானஞ் பசய்வைாலும் நல்ல பிள்தளப்தபறு உண்ைாகும். கிருத்ைிதகயுைன் கூடிய குருவாரத்ைில்
பிரமஸ்வரூபமான பிராமணதரத் ைனம் முைலியவற்ோல் பூஜித்ைாலும், தைன், பபான், பநய் இவற்தேத்

ைானஞ் பசய்வைாலும் தபாகங்கள் விருத்ைியாகும். கிருத்ைிதக நட்சத்ைிர சம்பந்ைமுதைய சுக்கிர வாரத்ைில்
கதணச பூதஜ பசய்வைாலும் கந்ைம், புஷ்பம், அன்னம் இவற்தேத் ைானஞ் பசய்வைாலும் சகல
தபாகங்களும் உண்ைாகும். இந்ைப் பூதஜதய மலடிதய பசய்ைாலும் மகப்தபறு அதைவாள். கிருத்ைிதக
சம்பந்ைமுதைய சனி வாரத்ைில் அஷ்ைைிக் பாலர்கதளயும் அஷ்ைைிக்கஜங்கதளயும் சிவபபருமாதனயும் ,
விஷ்ணுதவயும், பிரமதைவதனயும் அசுவினி தைவர்கதளயும் ைன்வந்ைிரிதயயும் பூஜிப்பைாலும்

இலவணம், இரும்பு, எண்பணய், உளுந்து, சுக்கு, ைிப்பிலி, மிளகு, பழங்கள், கந்ைம், நீர் இவற்தேத் ைானஞ்
பசய்வைாலும் தராகம் அபமிருத்யு முைலியன விலகும். பால் முைலிய ைிரவப் பபாருள்கதள ஒரு
பிரஸ்ைாபமாகத் ைானஞ் பசய்யதவண்டும். ைானியம் முைலிய ைிைபைார்த்ைங்கதள ஒரு மரக்காலாக
அளந்து ைானஞ் பசய்யதவண்டும். ைனுர்மாைத்ைில் உஷத்காலத்ைில் சிவபபருமான் முைலிய சகல
தைவர்கதளயும் பூஜிப்பைால், சுவர்க்க பைவியும் சகல காரிய சித்ைியும் உண்ைாகும். புனிைமான
சாலியன்னத் தை நிதவைனம் பசய்ைால் நல்ல புண்ணியம் உண்டு. சித்ைிரான்னம், ைிலான்னம் உளுந்து
தசர்த்து அன்னம், சர்க்கதர தசர்த்ை அன்னம் தபான்ே பலவதக அன்னங்கதள நிதவைிப்பது உசிைம்.
அவ்வாறு நிதவைித்து அந்ைணர்க்கு அளித்ைவன் இஷ்ை சித்ைிதயயும் பராபக்ஷம், ஆதராக்கியம் ைர்மம்
முைலியவற்தேயதைவான். மார்கழி மாைத்ைில் அன்ன ைானம் பசய்ைவனுக்கு ஞானம் உண்ைாகும்.

சக்ைியில்லாைவன், மார்கழி மாைத்ைில் மூன்று நாட்களாவது விடியற்காலத்ைில் தைவாராைதன பசய்ைால்
சகல சம்பத்துக்கதளயும் அதைவான். ைனுர் மாைத்ைில் பூஜிக்காைவனுக்கு ஒரு பயனுமில்தல. ைனுர்
மாைத்ைில் காதல ஆறு நாழிதகக்குள்ளாகப் பூதஜ பசய்யதவண்டும். ைனுர் மாைத்ைில் ஆகாரத்தை
விலக்கி, ஜிதைந்ைிரியனாக மத்ைியான்னம் இரண்டு ஜாமம் வதரயிலும் தவைமாைாவாகிய காயத்ைிரிதயயும்
இரவில் நித்ைிதர வரும் வதரயில் பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்தையும் ஜபஞ்பசய்ைவன் , ஞானம் பபற்றுத்
தைகாந்ைத்ைில் முக்ைிதய அதைவான். பிராமண ரல்லாை இைர ஆைவர் பபண்டிர்கள் மந்ைிர ஜபஞ்
பசய்ைால் உத்ைம ஞானத்தையதைவார்கள். ைமக்கு இஷ்ைமான மந்ைிரத்தை ஜபித்ைாலும் பராபக்ஷம்
உண்ைாகும். ைனுர் மாைத்ைில் சிேப்பாகச் சிவபபருமானுக்கு மஹா தநதவத்ைியஞ் பசய்யதவண்டும்.
மஹா தநதவத்ைியஞ் பசய்வது எப்படிபயன்ோல் சாலி பநல்லரிசி ஒருபாரம், மிளகு ஒரு மரக்கால், தைன்

பன்னிபரண்டு குைவம், பநய் பன்னிபரண்டு குைவம், பச்தசப் பருப்பு பன்னிபரண்டு மரக்கால் இதவகதளச்
தசர்த்துச் சதமத்ை அன்னமும் பநய்யாற் சதமத்ை அப்பம் (பலகார வதககள்) அரிசிமாவிற் பசய்ை
தமாைகம், பன்னிபரண்டு மரக்கால் பாலும், ையிரும், தைங்காய் பன்னிபரண்டும், பாக்குகள் பன்னிபரண்டும்,
பவற்ேிதல முப்பத்ைாறும் கர்ப்பூரசூரணம், ஏலம், லவங்கம், ஜாைிக்காய், ஜாபத்ைிரி, குங்குமப்பூ இதவ தசர்ந்ை
ைாம்பூலமும் சமர்ப்பிக்க தவண்டும். இத்ைதகய மஹா தநதவத்ைியத்தை ஒருமுதே சமர்ப்பித்ைவன்
இராஜ்யாைிபைியாய் சுவர்க்க பைவிதய அதைந்து வாழ்வான். இதுதபால ஆயிரம் மரக்கால் நிதவைனஞ்
பசய்ைவன் பிரமதலாகத்ைில் பிரமன் ஆயுள்வதர சுகமாக வாழ்வான். முப்பைாயிரம் மரக்கால் பசய்ைவன்
பிரமதலாகத்தை விை தமலான உலதகயதைந்து பிேவியின்ேி வாழ்வான். முப்பத்ைாோயிரம் மரக்கால்
நிதவைனஞ் பசய்ைவன் ைான் பிேந்ைது முைல் நாள்தைாறும் நிதவைனம் பசய்ைவனாகிோன். அது ஜன்ம
தநதவத்ைியம் என்று பசால்லப்படும். அதுதவ மஹாபூரணம் என்றும் கூேப்படும். அதைச் பசய்ைவன்

மீ ண்டும் பிேவியதைய மாட்ைான். அைற்குச் சங்கற்பஞ் பசய்து பகாள்பவன், கார்த்ைிதக மாைத்ைில் பசய்யத்
பைாைங்க தவண்டும். சங்கராந்ைி வியைீபாைம், ஜன்மநக்ஷத்ைிரம் பூரதண முைலிய இத்ைினங்களில் பசய்து
வரலாம். ஒதர நாளில் பசய்ைாலும் பசய்யலாம். இந்ை ஜன்ம தநதவத்ைியத்ைால் சிவபபருமான் உள்ளம்
மகிழ்வார். இந்ை ஜன்ம தநதவத்ைியத்தைச் சிவபபருமானுக்தக பசய்யதவண்டும். ஏபனன்ோல்
ஜன்மத்தைக் பகாடுக்கவும் ஒழிக்கவும் வல்லவர் அவதரயாைலால் என்று அேிய தவண்டும்.
பிேதைவர்களுக்குச் பசய்வைில் பயனில்தல. ைாவர ஜங்கம ஸ்வரூபமான இந்ைப் பிரபஞ்சமானது
விந்துநாைங்களின் ஸ்வரூபமாகும். விந்துதவ சக்ைியும் நாைதம சிவமும் ஆகும். ஆதகயால் இந்ைப்
பிரபஞ்சம் சிவசக்ைியாத்மகம் என்று பசால்லப்படும். விந்துநாைத்தைதய ஆைாரமாகவுதையது.
இவ்விரண்டுதம பிரபஞ்ச காரணமாகும். பிந்து நாைஸ்வரூபமான யாவும் சகள ீகரணமாகும்.

சகள ீகரணத்ைால் ஜகத்து ஜனித்ைது. பிந்து நாைஸ்வரூபதம ஜகத்துக்கு காரணம் பிந்து நாைஸ்வரூபமான
சிவலிங்கத்தை ஜன்ம விருத்ைிக்காக பூதஜ பசய்யதவண்டும், பிந்துரூபமான பராசக்ைிதய ைாயும்
நாைரூபமான பரமசிவதன ைந்தையுமாவர். ைாய், ைந்தையதரப் பூஜிப்பைால் பரமானந்ைம்
உண்ைாகுமல்லவா? ஆனந்ைம் காரணமாகதவ சிவலிங்கத்தை பூஜிக்க தவண்டும். ைாய் ைந்தையர்கள்,
ைம்தமப் பூஜிக்கும் புைல்வரின் மீ து பபரு விருப்பமதைவார்கள் அல்லவா ? அதுதபாலதவ ைம்தமப்

பூஜிப்பவருக்கு சிவபிரான் ைமது ஐஸ்வரியத்தைக் பகாடுக்கிோர். பர்க்கசப்ை வாச்சியனான சிவபபருமாதன
புருஷன். புருஷனிைத்ைிலிருந்து பிரகிருைி உண்ைாயிற்று. அவ்வியக்ைமான வயிற்ேில் அைிஷ்ைானமான
கர்ப்பதம புருஷன் என்று பசால்லப்படும் தைான்றும் வியக்ைமான உைரத்ைில் அைிஷ்ைானமான கர்ப்பத்தை
பிரகிருைி எனப்படும்.
முைலில் பிேந்ை புருஷன் பிைாவாவான் அந்ைப் புருஷன் பிரகிருைியுைன் கூடியிருப்பது முைல்
ஜன்மமாகும். அப் பிரகிருைியிலிருந்து பவளிவருவது இரண்ைாவது ஜன்மமாகும். ஜனனமரணங்கள் இரண்டு
புருஷனாதலதய உண்ைாகும். மாதயதய ஜன்மம் உண்ைாவைற்கும் விருத்ைியதைவைற்கும் காரணமாகும்.
ஜீவன் என்பைற்குப் பிேப்பு விருத்ைியதைைல், பாசபந்ைமதைைல், நசித்ைல், முைலியவற்தேயுதையது என்று
பபாருள். ஜன்மபாச நிவர்த்ைிக்காக ஜன்மலிங்கத்தைப் பூஜிக்க தவண்டும். பிரகிருைி சம்பந்ைமான சப்ைாைி
ைன் மாத்ைிதரகளாலும் பிரகிருைி சம்பந்ைமான இந்ைிரியங்களால் தபாகிப்பைாலும், விருத்ைியதைவது
என்னும் பபாருளல்ல பசு: என்பைற்குப் பிரகிருைி என்று பசால்லப்படும். பிரகிருைி சம்பந்ைமான வஸ்துக்கள்
யாவும் தபாகம் எனப்படும். ஆதகயால் பகம் என்பது பிரகிருைி. அந்ைப் பிரகிருைிதய உதையவன்
சிவபபருமான். ஆதகயால் பகவானான சிவபபருமாதன தபாகைாைா சிவபபருமாதனவிைப் தபாகங்கதளக்
பகாடுக்கத்ைக்கவர் பிேிபைாருவரில்தல. அந்ைச் சிவபபருமாதனப் பகவான் பர்க்கன் என்ே பசாற்களால்
பபரிதயார் அதழக்கிோர்கள். ஆதகயால் இகதபாகத்தையும் பரதபாகத்தையும் அதபட்சிப்பவர்கள்
சிவபபருமாதன லிங்க மூர்த்ைத்ைில் அர்ச்சதன பசய்யதவண்டும். உலகில் உள்ளவர்கள் ÷ஷாைச
உபசாரத்துைன் சிவலிங்க பூதஜதயச் பசய்ய தவண்டும். மானசீகமாகவும் பூஜிக்கலாம். ஆைிவாரத்ைில்
பூஜித்ைால் ஜன்ம நாசம் உண்ைாகும். அது பிரணவ மந்ைிரத்ைிதலதய பஞ்சகவ்வியங்களாலும் தைன், கரும்பு,
ரசம், பால் முைலியவற்ோலும் அபிதஷகித்து, தநதவத்ைியமும் பிரணவத்ைாதலதய பசய்ய தவண்டும்.
அவ்வாறு பூஜிப்பவன் ஜீவ ன் முக்ைனாவான். உருத்ைிராக்ஷைாரணத்ைால் அதரப்பங்கு பக்ைியும் சிவமந்ைிர
ஜபத்ைால் முக்காற்பங்கு பக்ைியும் சிவ பூதஜயால் பூரணபக்ைியும் உண்ைாகும். சிவலிங்கத்தையும் சிவ
பக்ைதனயும் பூஜிப்பைால் தமாக்ஷம் உண்தமயாகக் தககூடும். இந்ை அத்ைியாயத்தைப்
பக்ைிச்சிரத்தையுைன் வாசிப்பவனுக்குச் சிவபக்ைி உண்ைாகும் என்பைில் சந்தைகமில்தல.
15. பிரணவ மகாத்மியம்
பிரணவ மகாத்மியம் ஷட்லிங்கம் சிவபக்ை பூதஜ ஆகியவற்தேப் பற்ேிச் பசால்ல தவண்டும் என்று
தகட்ை முனிவர்களுக்கு சூைமாமுனிவர் பசால்லத் துவங்கினார். முனிவர்கதள! ைதபாைனர்களான நீங்கள்
நல்ல தகள்வி தகட்டீர்கள். ப்ரணவம் என்பது, சம்சார சாகரத்ைிற்குத் பைப்பம் என்றும் உங்கட்குப் பிரபஞ்சம்
இல்தல என்றும் அைிசயத்ைால் தமாக்ஷமதையச் பசய்வது என்றும் ைன்தன பஜபித்ைவருக்கு பாபக்ஷயஞ்
பசய்வது ஞானமுண்ைாக்குவது என்றும் பபாருள்படும். அந்ைப் பிரணவம் சூஷ்மம் என்றும் ஸ்தூலம்
என்றும் இருவதகப்படும். அவற்ேில் சூஷ்மம் ஓர் எழுத்தையும் ஸ்தூலம் ஐந்பைழுத்தையும் பகாண்ைதவ.
சூஷ்மத்ைில் காணக்கூைாை ஐந்து எழுத்துக்களும் ஸ்தூலத்ைில் காணக்கூடிய ஐந்பைழுத்துக்களும் உள்ளன.
ஜீவன் முக்ைனானவன் சூஷ்ம பஞ்சாக்ஷரத்தைத் ைன் உைல் ஒழியும் வதரயில் அநுசாந்ைானம் பசய்ைால் ,
ைன் தைகம் அழிந்ைவுைன் சிவபபருமானிைத்ைில் நிச்சயமாக லயமதைவான். பிரணவ மந்ைிரத்தை
முப்பத்ைாறு தகாடி ஜபித்ைவன் தயாக சித்ைிதய அதைவான். அந்ை சூஷ்ம பஞ்சாக்ஷரமும்
ஹ்ரஸ்வைீர்க்கங்களால் இருவதகப்படும். அகார உகார மகாரபிந்து நாைங்களுைன் கூடிய சப்ை
காலகலாஸ்விைமாகவுள்ளது ைீர்க்கப்பிரணவம். அது தயாகிகளுதைய இையாகாசத்ைில் பிரகாசிக்கும்.
மகாரத்ைிதல விளங்கும் அகார உகார மகாரங்கள் மூன்றும் ைதமாகுணங்கள் என்றும் மூன்று
ைத்துவங்களாகும். இதுதவ ஹ்ரஸ்வப்ரணவம் எனப்பபறும். அன்ேியும் அகாரம் சிவன்; உகாரம் சக்ைி,
மகாரம் ஐக்கியம் சிவசக்ைிகளின் ஐக்கியதம பபரும் ைத்துவமான மகாரத்ைின் பபாருளாகும்.

பாவமதனத்தும் ஒழிய விரும்புதவான் ஹ்ரஸ்வப் பிரணவ ஜபம் பசய்யதவண்டும். இஷ்ை காமியங்கதள
அதைய பிரவிருத்ைி மார்க்கத்ைில் இருப்பவர்கள் மந்ைிரத்துைன் ஹ்ரஸ்வப் பிரணவத்தையும்
நிஷ்காமிகளாக நிவிருத்ைி மார்க்கத்ைில் இருப்பவர்கள் ைீர்க்கப் பிரணவத்தைத் ைனியாகவும் உபாசிக்க
தவண்டும்.

தவைம் ஓைத் துவங்கும்தபாது, காதல மாதலகளில் பசய்யும் சந்ைியாவந்ைனம் முைலிலும் குருவந்ைதன
பசய்யும்தபாது பிரணவ உச்சாரணம் பசய்ய தவண்டும். ைீர்க்கப் பிரணவத்தை ஒன்பது தகாடி ஜபம்
பசய்ைால் பரிசுத்ைனாகிோன். மீ ண்டும் ஒன்பதுதகாடி ஜபம் பசய்ைால் பிருத்வி ைத்துவத்தையும் மீ ண்டும்
ஒன்பது தகாடி பஜபித்ைால் அப்பு ைத்துவத்தையும் தமலும் ஒன்பது தகாடி பஜபித்ைால் அக்கினி
ைத்துவத்தையும் தமலும் ஒன்பது தகாடி பஜபித்ைால் வாயு ைத்துவத்தையும் தமலும் ஒன்பது தகாடி ஜபம்
பசய்ைால் ஆகாயத் ைத்துவத்தையும் பஜபிப்பான், மீ ண்டும் ஒன்பது தகாடி பஜபித்ைால் கந்ைாைி

ைன்மாத்ைிதரகளும் மீ ண்டும் ஒன்பது தகாடி பஜபித்ைால் அகங்காரமும் பஜபிக்கப்படும். நாள்தைாறும்
ஆயிரம் பஜபித்ைால் தூய்தமயதைவான். அைற்குப் பிேதக ைத்துவங்கதள பஜபிக்கதவண்டி ஜபம்
பசய்யதவண்டும். இவ்வதகயாக நூற்பேட்டுக்தகாடி ைீர்க்கப் பிரணவ ஜபம் பசய்ைவன் சுத்ை தயாகம்
அதைகிோன். அவதன ஜீவன் முக்ைன், பிரணவ ஸ்வரூபியான சிவபபருமாதன எப்தபாதும் ைியானித்தும்
ஜபம் பசய்து பகாண்டும் இருப்பவன் சிவதன என்று கருைப்படுவான். ரிஷி, சந்ைஸ், தைவதைகதள மனைில்
ைியானஞ் பசய்ை பிேகு ஜபத்தை பஜபிக்கதவண்டும். பிரணவத்தை மாதுருகா யுக்ைமாகத் தைகத்ைில்
நியாசஞ் பசய்ைால் ரிஷியாகலாம். ைசமாதுருக ஷைத்வாைிகதளபயல்லாம் பசய்ைால் நியாசபயன்
உண்ைாகும். பிரவிருத்ைி, நிவிருத்ைி லக்ஷணங்களுைன் கூடிய இவ்வர்ணங்களின் சமுைாயதம ஸ்தூலப்
பிரணவம் என்று பசால்லப்படும்.

சிவதயாகிகதளக் கிரியாதயாகிகள், ைதபாதயாகிகள், ஜபதயாகிகள் என்று மூவதகயாகக் கூறுவர்.
அவர்களில் ைமக்கு உண்ைான ைனம் முைலிய விபவங்களுைன் கரம் முைலிய அவயவங்களால் சிவலிங்க
பூதஜ பசய்பவன் கிரியாதயாகி எனப்படுவான். சிவலிங்க பூதஜதயச் பசய்து பகாண்டு மிைதபாஜனம்
உட்பகாண்டு பாஹிதயந்ைிரிய ஜயமதைந்து, பரத்துதராகஞ் பசய்யாைவன் ைதபாதயாகி எனப்படுவான்.
தமதல பசான்ன இருவதக லக்ஷணங்கதளயும் பகாண்டு சர்வ காமனாபரித்யாகஞ்பசய்து எப்தபாதும்
ஜபத்தைதய பசய்துபகாண்டு சாந்ைனாக இருப்பவன் ஜபதயாகி எனப்படுவான். ÷ஷாைச உபசாரங்களுைன்
சிவதயாகிகதளப் பூஜிப்பைால் சதலாக்யம் முைலான கிரமமானப் பரிசுத்ைனாக முக்ைியதைவான். இனி
ஜபதயாகத்தைச் பசால்லுகிதேன். எந்ை ஜபத்தைச் பசய்ைால் பாவங்கள் ஒழியுதமா அந்ைச் சிவபஞ்சாக்ஷர
ஜபத்தைச் பசய்யதவண்டும். சிவ என்ே இரண்டு எழுத்துக்களுக்கும் முன்தன நம: என்பதைச் தசர்த்து,

சதுர்த்ைியந்ைமாக்கி (நம: சிவாய என்று) ஜபிக்க, பஞ்ச ைத்துவாத்மாகமான ஸ்தூலப் பிரணவம் ஆகும். அந்ை
ஸ்தூலப் பிரணவதம சிவ பஞ்சாக்ஷரம். அதை பஜபிப்பைால் சகல காரிய சித்ைியும் உண்ைாகும். அந்ைப்
பஞ்சாக்ஷரத்ைின் முைலிதல பிரணவத்தைச் தசர்த்தும் ஜபிக்கலாம். குரு உபதைசம் பபற்று சுப ைினத்ைில்
புனிைமான இைத்ைில் அமர்ந்து பூர்வபக்ஷத்ைிதல சங்கற்பஞ் பசய்து பகாண்டு கிருஷ்ண பக்ஷத்ைிதல
சதுர்த்ைசி வதரயில் ஜபிக்கதவண்டும். மாசி புரட்ைாசி மாைங்கள், எல்லாக் காலங்கதளயும்விை உத்ைமம்
ைினம் ஒருமுதே மிைதபாஜனம் பசய்து, இந்ைிரியங்கதள அைக்கி எஜமானனுக்கும் பபற்தோருக்கும்
பணிவிதை பசய்து முடித்து, பஞ்சாக்ஷர ஜபம் ஆயிரம் பஜபித்ைால் தூய்தம உண்ைாகும். இவ்வாறு
பசய்ைவன் தைவபிதுர்க்களின் குணத்ைிலிருந்து நீங்குவான். பத்மாசனத்ைில் அமர்ந்து மங்களங்கதளக்
பகாடுத்தும் கங்தகதயயும் சந்ைிரதனயும் சிரமிதச அணிந்தும் வாமபாகத்ைில் உமாதைவிதய

அமர்த்ைியும், எப்தபாதும் பக்ைர்களுக்கு அருள்பசய்யும் பரமசிவதனத் ைியானித்துக் பகாண்டு, பஞ்சாக்ஷர
மந்ைிரத்தை ஐந்து லக்ஷம் பஜபஞ்பசய்ய தவண்டும். தமலும் சிவமூர்த்ைிதயத் ைன் மனைிலாவது சூரிய
மண்ைலத்ைிலாவது பூஜிக்கதவண்டும்.
இந்ை ஜபம் கிழக்கு முகமாகச் பசய்யத்ைக்கது. கிருஷ்ண சதுர்த்ைசியின் உையத்ைில் குளித்து, நித்ைிய
கர்மங்கதள முடித்துக் பகாண்டு தூய்தமயான இைத்ைில் பன்னிபரண்ைாயிரம் பஞ்சாக்ஷர பஜபஞ்பசய்து,
இல்லேத்ைிலுள்ள அந்ைணர்கதள வரித்து, அவர்களில் சிேந்ை ஒருவதரக் குருவாகவும் ஒவ்பவாருவதர
ஈஸான ைத்புருஷ அதகார, வாமதைவ, சத்ைிதயாஜாை மூர்த்ைிகளாகவும் பகாண்டு பூதஜப் பபாருட்கதளச்

தசகரித்துச் சிவபூதஜ பசய்யதவண்டும். பஞ்சாக்ஷர மந்ைிரத்ைால் ஓமத்தை ஆயிரம் நூறு அல்லது பத்து
முதேதயனும் கபிதல பசுவின் பநய்யால் ைாதனயாகவாவது சிவபக்ைதரக் பகாண்ைாவது நூற்பேட்டு
முதேயாவது பசய்ய தவண்டும். ஓம முடிவில், குருவுக்கு இரண்டு பசுக்கதளத் ைக்ஷிதணயாகக்
பகாடுக்கதவண்டும். பிேகு ஈசனாைி பஞ்ச மூர்த்ைிஸ்வரூபமான பிராமணர்கதள வஸ்ைிர ஆபரணங்களால்
பூஜித்து, பரமசிவனாகத் ைியானஞ்பசய்து அவர்களால் மார்ஜனம் பசய்ை நீரால் ஸ்நானம் பசய்யதவண்டும்.
இவ்வாறு பசய்ைால் முப்பத்ைாறு தகாடி ைீர்த்ைங்களில் ஸ்நானம் பசய்ை பயன் உண்ைாகும். ஓமத்ைிற்கு

பத்ைில் ஒரு பங்கு பிராமண தபாஜனம் பசய்விக்க தவண்டும். குருவும் பஞ்சப் பிரமங்களுமாகக்
பகாண்ைவர்களுதைய மதனவியதர பார்வைியாகப் பாவித்து விதசஷைக்ஷதணயுைன் ஆதை
ஆபரணாைிகதளயும் அன்னபானாைிகதளயும் பகாடுத்து வணங்கதவண்டும். இவர்களுக்பகல்லாம்
ருத்ைிராக்ஷம் முைலியவற்தேயும் பகாடுத்து பலிைானம் பசய்து அங்குள்ள யாவருக்கும் தபாஜனம்
பசய்விக்கதவண்டும். பிேகு தைவதனப் பிரார்த்ைித்து ஜபத்தை முடிக்கதவண்டும். இவ்வாறு பசய்ைவன்
மந்ைிரசித்ைிதய அதைவான். மீ ண்டும் ஐந்து லக்ஷம் ஜபம் பசய்ைால் சர்வ பாப க்ஷயம் உண்ைாகும்.
மீ ண்டும் ஐந்து லக்ஷம் ஜபம் பசய்ைால் அைலம் முைலான உலகங்கதள பஜபித்து ஆங்காங்குள்ள
ஐஸ்வரியங்கதள அதைவான். இவ்வாறு பசய்யும் தபாது அவன் இேந்ைால் மீ ண்டும் மனிைப்பிேவிதயச்
சிவ மந்ைிர ஜபம் பசய்பவனாகதவ தைான்ேி அதை ஆஸ்ரயிப்பவனாவான். தமலும் ஐந்து லக்ஷத்ைால்
பிரம சாமப்யமும், தமலும் ஐந்து லக்ஷத்ைால் சாரூப்ய ஐஸ்வரியமும் உண்ைாகும். நூறுலக்ஷமானால்
பிரமனுக்குச் சமமான நிதல ஏற்பட்டு, பிரமப் பிரளயம் வதர இஷ்ைப்படி வாழ்ந்ைிருந்து மறுபிேவியில்
பிரமனுக்தக புைல்வனாகி, ைவபலத்ைால் முக்ைனாவான்.
பிருைிவி முைலிய உலகங்கள் பைினான்கும் பிரமதைவனால் நிருமிக்கப்பட்ைன. சத்ைிதலாகம் முைல்

க்ஷமாதலாகம் வதரயில் விஷ்ணுதலாகங்கள் பைினான்கு. க்ஷமாதலாகத்ைில் விஷ்ணு பகவான் தவகுண்ை
நகரத்ைிதல லக்ஷ்மிதைவியுைன் மகாதபாகங்கதள அனுபவித்துக் பகாண்டு உலக ரக்ஷகனாக இருக்கிோன்.
அைற்குதமல் சுசியாநுைியாக இருபத்பைட்டு சிவதலாகங்கள் உள்ளன. அந்ைச் சுசிதலாகத்ைிதல
தகலாயத்ைிலுள்ள உருத்ைிரன் சகலப் பிராணிகளின் இையத்ைிதலயும் இருக்கிோன். அைற்கும் தமதல
அஹிம்சா என்பதை இறுைியாகக் பகாண்ை ஐம்பத்ைாறு உலகங்கள் மதகச தலாகங்களாகும். அவற்ேில்
ஞான தகலாச நகரத்ைிதல மதகசன் ஆன்மாக்களுக்கு ைிதராபவஞ் பசய்துபகாண்டிருப்பான். அைற்குதமல்
காலசக்கரம் காலாைீைம் என்று இரு உலகங்கள் உண்டு. அவற்ேில் காலாைீைத்ைிதல ஈஸ்வரன் என்ே
பபயதரயுதைய காலன், சிவபபருமானுைன் கூடி மகிஷ ைர்மத்தை அதைந்து, சகல பிராணிகதளயும்
காலத்துைன் தசர்க்கிோன். அசத்ைியம், அசுசி, ஹிம்தச, நிர்த்ைதய என்பவற்தேப் பாைங்களாகக் பகாண்டு
சுதயச்சாரூபியாக இருப்பான். அங்கு நாஸ்ைி ஜயலக்ஷ்மி, தவைபாஹ்யத்வனி, துஸ்ஸங்கம் முைலியனவும்

ைிதராைானமும் இருக்கும். அைன் கீ தழ இருப்பவர்களுக்குக் கர்மதயாகமும் கர்மமாதயயும் ைிதராைானமும்
பாசபந்ைமும் இருக்கும். காமிய கர்மாநுஷ்ைானம், விந்து பூதஜ, சிவபபருமாதனயன்ேி பிேதைவதரப்
பூஜித்ைல், ஜீவஸ்வபாவம், தைதகந்ைிரியாபிமானம், சம்சார அபிமானம், பிரகிருைி சம்பந்ைமான
ைிரவியங்களால் பூதஜ, சக்ைி லிங்க பூதஜ, ஆவரணலிங்க பூதஜ, கற்பிை லிங்க பூதஜ, பாஹ்யலிங்க பூதஜ
இவற்தேயுதையவர்கள் வசிப்பார்கள். அந்ைப் பிரதைசத்ைில் நூற்றுப்பன்னிபரண்டு சக்ைிதலாகங்கள் உண்டு.
அதவயாவும் பிந்துமயம். கர்மதலாகம் அைன் தமதல ஞானதபாக மயமாய் ஞானமயமாய் நித்ய தபாக
மயமாய்த் ைிதராைான ரகிைமாய், பாச பந்ைரஹிைமாய் நிஷ்காம கர்மஜனதயாக்கியமாக இருக்கும்.
நிஷ்காமியமாக லிங்கபூதஜ பசய்ைவர்கள் சிவபிராதனதய சரணம் என்று நம்பியவர்கள், பரசிவ
பசாரூபமுதையவர்கள், ஜீவன் முக்ைர்கள், புருஷமயமான ைிரவியத்ைால் பூதஜ பசய்பவர்கள்

சிவபசாரூபமான ஆத்ைியாத்மிக பூதஜ பசய்பவர்கள் ஆகிதயார் வசிப்பார்கள். சிவலிங்க தைதஜாமயமாயும்
ஆவரண ரஹிைமாயும் கற்பிைம் அல்லாைைாயும் அந்ைரங்க ஸ்வரூபமாயும் நாைரூபமாயும் விளங்கும்.
அவ்விைத்ைிதலதய நமஸ்கார சப்ைம் இருக்கும். மைம், அகங்காரம் முைலியன நசிக்கும். ஞானம்
என்பைற்குத் ைிதராைன நாசம் என்பது பபாருள். இவ்வாறு பிராகிருை தவைீக தலாகங்கள் நியமிக்கப்
பபற்றுள்ளன. சத்ைியம் முைலிய ைர்மங்கதளாடு சிவபூதஜ பசய்பவர்கள் அைர்மதம ரூபமான மகிஷத்தை
அனுஷ்டித்ை கால சக்கரத்தைக் கைப்பார்கள்.
அைற்கு தமதல காலஸ்வரூபமான ருஷபம், பிரமசரிய ரூபத்துைன் உள்ளது. அது சத்ைியம் முைலிய நான்கு
பாைங்களுைன் சிவதலாகத்ைின் முன்பு வசிக்கும். அைற்கு சாந்ைதம பகாம்புகள் சாந்ைதம பசவிகள்

ஆஸ்ைிக்யதம கண்கள். தவைாக்ஷரமயமான உஸ்வாஸ நிஸ்வாஸங்கள் பபாருந்ைிய நாசிதயயுதையைாய்
தவைத்துவனியுைன் பிரகாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் கிரிதய முைலிய ரூபங்கள் காரணப்பிரமன்
முைலியவர்கள் சன்னைியில் இருக்கும். தமதல பசான்ன லக்ஷணங்களுைன் கூடிய ைர்மஸ்வரூபியான
ருஷபத்தை காலாைீைனான சிவபபருமான் அைிஷ்டித்துள்ளான். பிரமன், விஷ்ணு, ருத்ைிரன், மதகசன்
இவர்களுதைய ஆயுட்காலம் சிவபபருமானுக்கு ஒரு பகலாகும். அைற்குதமல் அவ்வளவு காலம்
இரவாகும். அந்ை இரவில் ஜனன மரணங்கள் ஒன்றும் கிதையாது. அைற்குப் பிேகு காரணப் பிரமன்

சத்ைியதலாகம் வதரயில் பைினான்கு உலகங்கதளயும் பூை ைன் மாத்ைிதரகளால் பதைப்பான். ஆதகயால்
பைினான்கு உலகங்களும் ைன் மாத்ைிதரகளின் பசாரூபம், அதை வதகயாகக் காரண விஷ்ணு அந்ைப்
பைினான்கு உலகங்கதளயும் காரண ருத்ைிரன் இருபத்பைட்டு உலகங்கதளயும் காரதணஸ்வரன்
ஐம்பத்ைாறு உலகங்கதளயும் பதைப்பார்கள். அைற்கு தமதல சிவ வாங்கீ கரணமும் பஞ்சாவரணமும்
பஞ்சமண்ைலங்களும் பஞ்சப் பிரமமயமும் ஆைிசக்ைியுைன் கூடியதும் ஆைி சிவ லிங்கத்துக்கு

இருப்பிைமுமான சிவதலாகம் அழிவற்று எப்தபாதும் விளங்கும். பரமாத்மாவான சிவபபருமானுதைய
ஆலயத்தை உங்களுக்கு விளக்கிதனன். அங்கு சிவபகவான் ைன் சக்ைியான உமாதைவியுைன் கூடியிருந்து
ஐம்பபருந் பைாழில்கதள பசய்துபகாண்டு, ைன்தனத் ைியானிப்தபாருக்கு எப்தபாதும் அருள்புரிந்து
ைன்னில்ைாதன சந்தைாஷித்து இருப்பான். கர்மைியானாைிகளால் ைரிசிக்கத்ைக்க சிவபபருமாதன நித்ைியக்
கர்மானுஷ்ைானஞ் பசய்வைில் ைவோைவனுக்குப் பூதஜ பசய்பவனுக்கு புத்ைி உண்ைாகும். கிரிதய முைலிய
சிவகர்மங்களாதல சிவஞானம் உண்ைாகும். சிவஞானிகதளத் ைரிசித்ைவர்கள் யாவரும் முக்ைராவார்கள்.
ஆத்ம ஸ்வரூபத்ைால் முக்ைியும் ைன்னில்ைாதன ஆனந்ைமதைைலும் உண்ைாகிக் கிரிதய, ஜபம், ைவம்,
ைியானம், ஞானம், ைர்மம் இவற்ேில் நன்ோக நைந்ைவனும் ஆவான். சூரியன் ைன் கிரண ஸ்பரிசித்ைால்
அபரிசுத்ைத்தை ஒழிப்பது தபாலதவ , சிவைரிசனம் அதைந்ைவன் பிேதரயும் பரிசுத்ைராக்கித் ைானும்
பிரமானந்ைம் அதைகிோன். ைதயதயாடு யாவதரயும் பரிபாலிக்குஞ் சிவபபருமான் ைன்தனத்

ைரிசித்ைவர்களுதைய அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பான். அஞ்ஞானம் ஒழிந்ைவுைதன சிவஞானம் உைிக்கும்.
சிவஞானத்ைால் ஸ்வஸ்வரூபம் பைரியும் ைன்னில் ைாதன ஆனந்ைிக்கும் வதரயில் கிருைார்த்ைனாக
மாட்ைான்.
முனிவர்கதள! ஸ்தூலப் பிரணவமான பஞ்சாக்ஷரத்தை நூறு லக்ஷம் பஜபித்ைவன் பிரமபைமும், மீ ண்டும்
நூறு லக்ஷம் பஜபிப்பைால் விஷ்ணு பைமும், மீ ண்டும் நூறு லக்ஷத்ைால் ருத்ைிரபைமும், மீ ண்டும் நூறு
லக்ஷத்ைால் மதஹச பைமும், மீ ண்டும் நூறு லக்ஷத்ைால் சிவதலாகத்ைிற்கு ஆைிபூைமான கால சக்கர
பைமும் வரும். சிருஷ்டி தமாகங்கதளச் பசய்யும் விஷ்ணு சக்கரமும், தகாபதமாகங்கதளச் பசய்யும்
ருத்ைிர சக்கரமும் பிரமணத்தை பசய்யும் ஈஸ்வர சக்கரமும் ஞானதமாகங்கதளச் பசய்யும் சிவ சக்கரமும்
ஆகிய இவற்தேத் ைனித்ைனி நூறு லக்ஷத்ைால் ைாண்ைதவண்டும். மீ ண்டும் பத்துக் தகாடியால் பிரமபை
ஐஸ்வரியமும் இப்படிப் பப்பத்துக் தகாடியால் விஷ்ணுவாைிகளின் தலாகங்கதள அதைந்து மீ ண்டும்
பப்பத்துக் தகாடியால் அவ்வப்பைத்ைின் ஐஸ்வரியங்கதள அதைவார்கள். மீ ண்டும் நூற்பேட்டுக் தகாடியால்
ஐந்து ஆவரணங்கதளக் பகாண்ை சிவதலாகத்ைின் புேத்தை அதையலாம். அங்கு ரதஜாமயமான
நந்ைிதைவர் மண்ைபத்ைில் எழுந்ைருளியிருக்கத் ைரிசனம் உண்ைாகும். அைற்கும் தமதல சத்தயாஜாை
மூர்த்ைி எழுந்ைருளியிருக்கும் ஐந்ைாவது ஆவரணமும் வாமதைவ மூர்த்ைியின் நான்காவது ஆவரணமும்
அதகாரமூர்த்ைியின் மூன்ோவது ஆவரணமும் ைத்புருஷ மூர்த்ைியின் இரண்ைாவது ஆவரணமும்
ஈஸானமூர்த்ைியின் பிரைமாவரணமும் உள்ளன. முைலான வரணத்ைில் ைியான ைர்மங்களுக்கு
ஸ்ைானமாய், பூரணமான அமிர்ைத்தைக் பகாடுக்கும் பலிநாை மண்ைபம், சந்ைிரதசகர மண்ைபம்,

தசாமஸ்காந்ை மண்ைபம், நிர்த்ை மண்ைபம், மூலமாய் மண்ைபம் என்ே ஐந்து மண்ைபங்கள் உள்ளன.
அவற்தேக் கைந்ைால் லிங்கஸ்ைானமான கர்ப்பக் கிரகம். அங்கு பவளிதய பஞ்சாக்ஷர பஜபத்துைன்
நந்ைீசனும் உள்தள பரமசிவனும் எழுந்ைருளி இருப்பார்கள். வியாஸ முனிவதன! இதவயாவும்
நந்ைிபயம்பபருமானால் எனக்குச் பசால்லப்பட்ைனபவன்று ஸனத்குமாரர் கூேினார். அைற்குப் பிேகு
சிவைரிசன விபவத்தை அவரவதர அேிந்து பகாள்ளலாம். அது பசால்லத் ைக்கைன்று. பரமசிவ விபவத்தை
தவபோரு வதகயாலும் அேிய முடியாது. இவ்வாறு ைான் ஜிதைந்ைிரியர்களான பிராமணர்கள் ஜீவன்
முக்ைர்களாவார்கள்.
இனி, யாவரும் சிவ உபாசதன பசய்யும் வதகதயயுஞ் பசால்லுகிதேன் தகளுங்கள். பிராமணர் குரு
கைாக்ஷத்ைால் நம: என்பதை இறுைியாகவுதைய பஞ்சாக்ஷரத்தை உபதைசிக்கப்பபற்று ஐந்து லக்ஷம்

பஜபித்ைால் ஆயுதள பஜபிப்பான். தமலும் ஐந்து லக்ஷம் ஜபித்ைால் ஸ்ைிரீ சம்பந்ைமான தைாஷங்கள்
ஒழியும். இந்ை மந்ைிரத்ைாதலதய கிரமமாக முக்ைனாவான். க்ஷத்ைிரியன் ஐந்து லக்ஷத்ைால் ைன்
க்ஷத்ைிரத்துவம் ஒழிந்து பிராமணனாவான். தவசியன், ஐந்து லக்ஷ ஜபத்ைால் க்ஷத்ைிரியனாகி, மீ ண்டும்
ஐந்து லக்ஷத்ைால் மந்ைிரப் பிராமணனாகிோன். சூத்ைிரன் இருபது லக்ஷத்ைால் மந்ைிர விப்பிரனாகிோன்.
க்ஷத்ைிரியாைி குலத்ைில் உைித்ை ஸ்ைிரீ புருஷர்களில் யாராயினும் சற்குருவால் உபதைசம் பபற்று நம:

பூர்வகமாகவாவது நம: அந்ைமாகவாவது ஜபஞ் பசய்ைால் கிருத்ைாத்ைர்கள் ஆவார்கள். பபண்கள் முைலான
பைரியாைவர்களுக்கு ஜபஞ் பசய்யும் முதேதயக் கிரமமாக உபதைசிக்க தவண்டும். சாைகன் ஐந்து லக்ஷம்
முடிந்ைவுைன் சிவப்ரீைியாக மகாபிதஷகம், மகா தநதவத்ைியம் முைலியன பசய்து சிவபக்ைர்களுக்கு
அன்னம் அளிக்கதவண்டும். சிவபக்ை பூதஜயால் சிவபபருமான் மகிழ்ச்சியதைவார். சிவபிரானுக்கும்
சிவபக்ைனுக்கும் தபைமில்தல. சிவபிராதன பக்ைன்: பக்ைதன சிவபபருமான். சிவஸ்வரூபமான பஞ்சாக்ஷர
மந்ைிரம் ஜபிப்பவன் சிவதனயாவான். சிவபக்ைசரீரத்ைில் சிவபபருமான் விருப்பங் பகாண்டு வசிப்பார்.

சிவனடியார்கள் பசய்வன பவல்லாம் தவைத்ைில் கூேியனதவயாகும். சிவமந்ைிரத்தைச் சிேப்பாக ஜபம்
பசய்யுந்தைாறும் உயர்ந்ை சிவசாந்நித்யம் கிதைக்கும்.
சிவனடியார் வட்டுப்
ீ
பபண்களும் தைவி மந்ைிரம் ஜபிக்க தவண்டும். சிவபபருமான், சப்ை ஸ்வரூபன்
ஆதகயால் அவதன மந்ைிரங்களாதலதய மகிழச் பசய்யதவண்டும். சிவ லிங்கத்தைச் சிவபபருமானாகவும்
ைன் சரீரத்தை கந்ை ரூபமாகவும் சிவ லிங்கத்தை நாைரூபமாகவும் ைன் சரீரத்தை விந்து ரூபமாகவும்
பகாண்டு, ைன்னிைத்ைிலுள்ள சக்ைிதய சிவலிங்கத்ைில் ஆவாஹனம் பசய்து பூஜிக்க தவண்டும். சிவபூதஜ
பசய்பவர்கதளச் சிவபபருமானாகதவ கருைி ÷ஷாைச உபசாரத்துைன் பூஜித்ைால், இஷ்ைசித்ைி உண்ைாகும்.
சிவனடியாதரயும் அவர் மதனவிதயயும் ைானும் ைன் மதனவியுமாக கூடிப் பக்ைி பூர்வமாகப் பூஜித்து,
அன்னபானாைிகள் அளிக்க தவண்டும். அவ்வாறு பூதஜ பசய்ைவர்கள் பிேவி ஒழிவார்கள். பக்ைர்கள்
தைகத்ைில் நாபிக்குக் கீ தழ பிரம பாகமும் நாபிக்குதமல் கழுத்துவதர விஷ்ணு பாகமும் கழுத்துக்கு
தமற்பட்டு சிவபாகமும் அதமந்ைிருப்பைாக நம்பப்பட்டு வருகிேது. பிதுர்க்கதள உத்தைசித்துச்
சிவபக்ைர்களுக்குப் பூதஜ பசய்ைால், பிதுர்க்கள் ைதையற்று முக்ைி அதைவார்கள். பக்ை பூதஜ
பசய்யும்தபாது முைலில் தைவி பூதஜதயச் பசய்யதவண்டும். ைதபாதயாகி, கிரியாதயாகிகள் பைின்மருக்கும்
ஜபதயாகி ைபதயாகி நூற்றுவருக்கும் சிவஞானி ஜபதயாகியர் ஆயிரவருக்கும் ைியானி சிவஞானி
லக்ஷைத்ைவருக்கும் சமாைியுதையவன். தகாடி ைியானிக்கும் சிேந்ைவர்கள். பூஜா காலத்ைில் இவர்கள்
தமற்கூேிய வதகயில் ஒருவதரவிை ஒருவர் தமம்பட்ைவர்கள். இவர்கள் மகிதமதயப் பபரிதயார்களும்
அேியமாட்ைார்கள். யாவர்ைான் அேியவல்லார்! சிவபூதஜயும் சிவனடியார் பூதஜயும் இவ்வதகயாகச்
பசய்ைவர்கள் சிவரூபம் பபற்றுச் சிவத்ைில் கலப்பார்கள். தவைசமானமான இந்ை அத்ைியாயத்தை
வாசித்ைவர்களும் சிவபக்ைர்களுக்குச் பசான்னவர்களும் சிவ சன்னைியில் வாழ்வார்கள்.
16. பந்ைதமாக்ஷ ஸ்வரூபாைிகள்
முனிவர்கள் சூைபுராணிகதர தநாக்கி, சுவாமி! ைாங்கள் வியாஸமுனிவரால் யாவும் உணர்ந்ைவர்
ஆதகயால் சிவமயம் எல்லாம் பசான்ன ீர்கள். இனி பந்ை தமாக்ஷங்களின் ஸ்வரூபத்தைச்
பசால்லதவண்டும்! என்று தகட்கதவ சூைமாமுனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார். முனிவர்கதள! பிரகிருைி
முைல் எண்வதகப் பந்ைங்கதளயுதையவன் ஜீவன் எனவும் அந்ைப் பந்ைங்களிலிருந்து விலகியுள்ளவன்
முக்ைன் என்றும் பசால்லப்படுவார்கள். பிரகிருைி முைலிய எட்தையுஞ் சுவாைீன ம் பசய்து பகாள்வதை

தமாக்ஷம். ஜீவன், பந்ை ஜீவன் என்றும் முக்ை ஜீவன் என்றும் இருவதகப்படும். பிரகிருைி முைலிய எட்ைால்
பசய்யப்பட்ைது தைகம், தைகத்ைால் கர்மமும் கர்மத்ைால் தைகமும் உண்ைாகும். சரீரம் ஸ்தூலம் என்றும்
சூஷ்மம் என்றும் காரணம் என்றும் மூன்றுவதக. அைில் நைக்கவும் இருக்கவும் உணவாைிகதளப்
புசிக்கவும். ஸ்தூலதைகமும் இந்ைிரிய தபாகங்களுக்குச் சூஷ்ம தைகமும் ஆத்ம தயாகத்ைிற்காக
ஜீவகர்மாநுசரணமாக உள்ள காரணசரீரமாகும். சுகதுக்கம் முைலியன அவரவர் பசய்ை கர்மங்களுக்குப்
பயனாக உண்ைாகும். ஆதகயால் கர்மமாகிய கயிற்ோல் கட்ைப்பட்ைவன் ஜீவன் மூவதகச் சரீரத்ைால்
உண்ைான கர்மங்களால் சம்சாரமாகிய சாகரத்ைில் ஜீவன் சக்கரம் தபாலச் சுழல்கிோன். இந்ைப் பாதை
அகல்வைற்காகக் கர்த்ைாவான சிவபகவாதன ஸ்தைாத்ைிரம் பசய்யதவண்டும். உலகத்தைபயல்லாம்

இயக்கும் சிவபபருமாதன சக்கிர கர்த்ைாவாவான். சிவபகவாதன பரிபூரணன், சர்வக்ஞன், மமகாரமற்ேவன்;
ஆயினும் இந்ைப் பிரபஞ்சத்தைத் ைன் சுவாைீ னத்ைிலிருந்து யாவதரயும் அனுபவிக்கச் பசய்கிோன்.
பரதமசனுக்கு ஸர்வக்ஞத்வம் ைிருப்ைி அநாைிதபைம், சுைந்ைரம் குதேயாவன்தம, அநந்ைசக்ைி என்ே ஆறும்
மானசஷட்குணங்களாகும். இந்ை ஷட்குண ஐச்வரியத்தை தவைங்கள் அேியும். சிவப்பிரசாைத்ைாதலதய
பந்ைங்கள் ஒழியும். ஆதகயால் சிவகைாட்சம் உண்ைாவைற்காகச் சிவபூதஜதயச் பசய்யதவண்டும்.
சிவலிங்கத்தையாவது சிவ பக்ைதரயாவது சிவப்ரீைியாகத் ைிரிகரணங்களாலும் ைனத்ைாலும் பூஜித்ைால்

சிவபபருமான் சத்ைியமாக அனுக்கிரகம் பசய்வான் சிவாநுக்கிரகத்ைால் கர்மம் சுவாைீனப்படும்.
அஷ்ைபந்ைமான கர்ம சுவாைீ னத்ைால் முக்ைனாவான். பரதமஸ்வரன் ைிருவருளால் கர்மதைகம்
சுவாைீனப்பட்ை காரணத்ைால் சிவதலாக வாசம் உண்ைாகும். அதுதவ சாதலாக்கியமாகும். சப்ைாைி பஞ்ச
ைன்மாத்ைிதரகள் சுவாைீ னப்படுவைால் சிவ சாமீ ப் யம் உண்ைாகும். சாமீ ப்யத்ைில் கிரிதயகள், சாைதனகள்,
ைிரிசூலம் முைலிய ஆயுைங்கள் கிதைத்துச் சிவசாரூப்யம் உண்ைாகும். பிேகு சிவாநுக்கிரகத்ைால் புத்ைி, சிவ

பபருமானிைத்ைிதலதய பபாருந்ைியிருத்ைலால் சிவ சாயுஜ்ஜியம் உண்ைாகும். சர்வக்ஞத்துவம் முைலிய சிவ
ஐஸ்வரியங்கள் சித்ைிக்கும். இலிங்கம் முைலியவற்ேில் சிவார்ச்சதன பசய்வைால், கிரமமான முக்ைி
கிதைக்கும். ஆதகயால் சிவாநுக்கிரகம் உண்ைாகச் சிவபூதச பசய்ய தவண்டும். சிவகிரிதய, சிவ ைவம்,
சிவமந்ைிர பஜபம், சிவஞானம், சிவத்ைியானம் இவ்தவந்தும் ஒவ்பவான்ோகச் பசய்து முடித்து, தமல்
ஒவ்பவான்ோகச் பசய்யதவண்டும். நாள்தைாறும் நித்ைிதர பசய்யும் வதரயில் மரணபரியந்ைம் சிவ
சிந்ைதனயுைன் காலங் கழித்துச் சிேந்ை மலர்களால் சிவபூதஜ பசய்ைால், சிவத்தை அதைவான்! என்ோர்
சூைமாமுனிவர்.
அப்தபாது தநமிசாரண்ய முனிவர்கள், சுவாமி! லிங்க தபைத்தையும் சிவலிங்க பூஜா விைிதயயும்

பசால்லதவண்டும் என்று தகட்கதவ சூைமுனிவர் பசால்லத் பைாைங்கினார். முனிவர்கதள! லிங்கத்ைின்
கிரமத்தைச் பசால்லுகிதேன். சர்வ காமங்கதளயும் பகாடுப்பது பிரணவலிங்கம். அது ஸூஷ்மப் பிரணவ
ஸ்வரூபமும் நிஷ்களமும் ஆகும். சகளமாகவுள்ளது ஸ்தூலலிங்கம், அதுதவ பஞ்சாக்ஷரம் எனப்படும்.
இவற்ேின் பூதஜயும் ைவமும் தமாக்ஷத்தைக் பகாடுக்கவல்லதவ. புருஷர்களால் நிருமிக்கப்பட்ை
பிரகிருைிரூபமான லிங்கங்கள் பலவுள்ளன. அவற்தேபயல்லாம் பசால்ல சிவபபருமாதன வல்லவன் யான்
வல்லவனல்லன். ஆயினும் எனக்குத் பைரிந்ை மஹாலிங்கங்கதளச் பசால்லுகிதேன். ைாதன உண்ைான
சுவயம்புலிங்கம், முைலாவது இரண்ைாவது பிந்து லிங்கம் மூன்ோவது பிரைிஷ்டிைலிங்கம். நான்காவது
சரலிங்கம், ஐந்ைாவது குருலிங்கம், அவற்ேில் தைவர்கள் முனிவர்கள் முைலியவர்கள் ைவத்துக்கிரங்கிப்
பூமியினின்று நாைரூபத்துைன் முதளத்து வந்ை லிங்கம் ஸ்வயம்பு லிங்கமாகும். அதைப் பூஜிப்பைால்
ஞானம் விருத்ைியாகும். பபான் பவள்ளி முைலியவற்ோல் பூமியிலாவது பீைத்ைிலாவது ைன் தகயால்
பசய்து பிரணவ மந்ைிர ஜபத்துைன் அமர்த்ைிய லிங்கம் பிந்துலிங்கம். இலகு மஹா யந்ைிரம்,

குருமகாயந்ைிரம் ஆகிய இவற்ேில் ஒன்தே எழுைி அைன் இலிங்கம் எழுைி, பிந்துநாை ஸ்வரூபமாகவும்
ைாவர ஜங்கமங்களில் ஒன்ோக பரமசிவன் அங்கிருக்கிோன் என்ே பாவதனயுைன் பூதஜ பசய்ைால்
பயனுண்ைாகும். ைன் தகயால் பர்வைம் முைலிய இைங்களில் இலிங்கம் எழுைி அைில் சிவபபருமாதன
உபசாரங்கதளாடு ஆவாஹனம் பசய்து பூஜித்ைால் ஐஸ்வரியமும் அப்பியசித்ைால் சிவஞானமும்
உண்ைாகும். தைவர்களும் முனிவர்களும் காரியசித்ைிக்காக மந்ைிர பூர்வமாகத் ைம் தகயால் புனிைமான
இைத்ைில் பாவதனதயாடு ஸ்ைாபித்ை லிங்கம் பிரைிஷ்டிை லிங்கம் என்றும் பவுருஷ லிங்கம் என்றும்
பபயர் பபறும்.
அதைப் பூஜிப்பைால் புருஷர்கள் ைக்க பயதன அதைவார்கள். பிராமணர் க்ஷத்ைிரியர் முைலியவர்கள்
ைிரவியத்தைச் பசலவிட்டு சிற்பிகதள வரவதழத்து லிங்கம் பசய்வித்து ஸ்ைாபித்ைதும் பிரைிஷ்டிை
லிங்கதமயாகும். சிவபக்ைர்கள் ைன் வ ீட்டிதலயும் பபட்ைகத்ைிதலயும் தவத்துச் பசல்லும் இைந்தைாறும்
பகாண்டு பசன்று ஆன்மார்த்ைமாகப் பூஜிப்பது சரலிங்கம், சரலிங்கங்களில் ரஸலிங்கம் சிேப்பானது. அதைப்
பிராமணர் பூஜித்ைால் எல்லாப் பலனும் உண்ைாகும். பாணலிங்கத்தை க்ஷத்ைிரியர் பூஜித்ைால் இராஜ்யம்
முைலியன உண்ைாகும். சுவர்ண லிங்கத்தை தவசியர் பூஜித்ைால் ைிரவிய லாபம் உண்ைாகும்.
சிவலிங்கங்கதளச் சூத்ைிரர் பூஜித்ைால் தகாரிக்தககள் தககூடும். ஸ்படிகலிங்கம் பாணலிங்கம்
முைலியவற்தே எல்லா வருணத்ைாரும் பூசிக்கலாம். ைங்கள் வர்ணத்ைிற்குரிய லிங்கம் கிதைக்காவிட்ைால்
அன்னியருக்கு விைித்ை லிங்கத்தைப் பூஜித்ைால் தைாஷமில்தல. சுமங்கலிகள், பார்த்ைிவலிங்கத்தைப்

பூஜிப்பது, விதசஷம் விைதவகள் ஸ்படிகலிங்கப் பூதஜ பசய்யலாம். அவளுக்கு தகாரிக்தக இருந்ைால்
ரஸலிங்கத்தைப் பூஜிக்கலாம். பாலிய, யவுன, வதயாைிக பருவங்களிலும் பபண்களுக்கு ஸ்படிக லிங்கதம
சகல பாக்கியங்கதளயும் பகாடுக்கும். காமியார்த்ைமாகப் பூஜிப்பவர்கள் பபரிதயார் உபதைசப்படி பீை
பூதஜதய விதசஷமாகச் பசய்ய தவண்டும். பூதஜ முடிந்ை பிேகு சரலிங்கத்தைச் சம்புைத்ைிலாவது ஓர்
அதேயிலாவது தவத்து தவக்கதவண்டும். நிவர்த்ைி மார்க்கத்ைிலிருந்து கர பூதஜ பசய்தவார் ைாம்
புசிப்பதை நிதவைனம் பசய்யதவண்டும். அவர்களுக்குச் சூஷ்மலிங்கம் ஒன்றுண்டு அது விபூைிதயதய

லிங்கமாகச் பசய்து விபூைிதயதய நிதவைனஞ் பசய்ைலாகும். அவர்கள் பூதஜ முடிந்ைபிேகு லிங்கத்தைச்
சிரசினால் ைரிசிக்க தவண்டும்.
விபூைியானது லவுகிகம், தவைிகம், சிவாக்னி சம்பந்ைம் என்று மூன்றுவதகப்படும். லவுகிகாக்கினியால்
உண்ைானது ைிரவிய சித்ைிக்காகும். மண், மரம், உதலாகம், ைானியம், ைிலம் முைலிய ைிரவியங்கள்

வஸ்ைிரம், தநற்தேய பபாருட்கள், நாய் முைலியதவ ஸ்பரிசித்ை பபாருட்கள், இவற்தேபயல்லாம்
பஸ்மதம சுத்ைிபசய்யும் நீரில் கலந்தும் கலவாைதுமான பஸ்மத்தை அவ்வப்பபாருளுக்தகற்ே வதகயில்
உபதயாகிக்கலாம். தவைாக்கினியில் உண்ைான பஸ்மம் அனுஷ்ைான சமயங்களில்
உபதயாகிக்கத்ைக்கைாகும். பஸ்மதம கர்மங்கதளத் ைகனம் பசய்யும் பஸ்மைாரணத்ைால் நற்குணங்கள்
உண்ைாகும். வில்வமரத்து விேதகயும் கபிதலப் பசுவின் தகாமயவுருண்தைதயயும் சமி விேகு,
அரசவிற்கு, பலாச விேகு, ஆலவிேகு இவற்தேயும் அதகார மந்ைிரத்ைால் பஸ்மஞ் பசய்துபகாண்ைது
சிவாக்கினி பஸ்மம். ைர்ப்தபதயச் சிவ மந்ைிரத்ைால் பஸ்மஞ் பசய்ைாலும் சிவாக்கினி பஸ்மமாகும். இந்ை
பஸ்மத்தை நல்ல வஸ்ைிரத்ைால் அரித்து, புைிய மட்கலயத்ைில் தவக்கதவண்டும். இது சிவதைஜசு
உண்ைாகும் நிமித்ைம் அணியத்ைக்கது. அரசன் குடிகளிைத்ைில் சாரமான ைானியத்தைக் பகாண்டு களிப்பது
தபாலவும், பிரதஜ பயிர் பசய்து அைன் சாரத்தைப் பபற்று மகிழ்வது தபாலவும், ஜைராக்கினி ஆகாரத்தைத்
ைகித்து சாரத்ைால் சரீரத்தைப் தபாஷிப்பது தபாலவும் பிரபஞ்ச கர்த்ைாவான பரதமஸ்வரன்
ைன்னிைத்ைிலுள்ள பிரபஞ்சத்ைின் பாவத்தைப் பஸ்மத்ைால் நசிக்கச் பசய்து சுகத்தைக் பகாடுக்கிோன்.
சிவபபருமான் பஸ்ம உத்தூளன காரணத்ைால் ஜகத்து என்ே சாரத்தைக் கிரகிக்கிோன். ஆகாச சாரத்ைால்
தகசமும், வாயு சாரத்ைால் முகமும், அக்கினி சாரத்ைால் இையமும் ஜலசாரத்ைால் கடிபாகமும் பிருத்வி
சாரத்ைால் முழங்காலுமாகச் சிவபபருமான் தைகங்பகாண்டிருக்கிோன். பிரமவிஷ்ணு ருத்ைிரர்களுக்குச்
சாரமானது ைிரிபுண்ைரம். மதகசனும் விபூைிதயத் ைிலகமாக பநற்ேியில் அணிகிோன். (ப-ைாதன
பிரகாசிப்பது சி-எல்லாவற்ேிலும்) என்று பபாருள்படுைலால், பஸ்மம் ஸர்வ சாரங்களுக்கும் மூலைனம்
என்று சிவபபருமான் சுவாைீன ம் பசய்துபகாண்ைான்.
சிவபபருமாதனயன்ேிப் பிேிபைாருவன் பஸ்மஸ்வாைீ னம் பசய்து பகாண்ைவனல்ல, (சி-புருஷன், வ-சக்ைி)
சிவசக்ைிகளின் ஐக்கியதம சிவசப்ைத்ைின் பபாருள். ஆதகயால் ஒருவன் ைன் சரீரத்தைச்
சிவபசாரூபமாக்கிக் பகாண்டு முைலிதல பஸ்தமாத்தூளனம் பசய்து பகாண்டு , பிேகு ைிரிபுண்ைரம்
அணியதவண்டும். ஸ்ைிரீபுருஷர்கள் பூஜா காலத்ைில் நீரிற் கலந்தும் பிே சமயங்களில் ைனியாகவும்
பஸ்மமணிய தவண்டும். நீ ரிற் கலந்ை ைிரிபுண்ைரம் அணிந்து பூதஜ பசய்ைவர்கள் சிவபூதஜப் பயதன
யதைாக்ைமாகப் பபறுவார்கள். சிவ மந்ைிரத்ைால் பஸ்மம் அணிந்ைவர்கள் சிவாசிரமிகள் எனப்படுவார்கள்.
சிவவிரைமிருப்பவனுக்கு அபரி சுத்ைம், சூைகம் முைலியன இல்தல பநற்ேியில் பஸ்மைாரணஞ் பசய்து
பகாண்டு ைன் தகயாலாவது குரு தகயாலாவது மிருத்ைி தகயால் ைிலகம் அணியதவண்டும். (கு அகங்காராைி குணங்கதள ரு-நிக்ரஹிப்பவன்) விகாரங்களுைன் கூடிய ராஜஸ ைாமஸ குணங்கதள

ஒழிப்பவனாதகயால் குணைீைனான பரமசிவதன குரு ரூபமதைந்ைனன் என்று பைரிந்து பகாள்ள தவண்டும்.
பிரபஞ்சத்ைிலுள்ள ைன் சிஷ்யர்கள் எல்தலாரும் குணாத்ைிரயத்ைாலுண்ைான அஞ்ஞானத்தை ஒழித்து, சிவ
ஸ்வரூபத்தை உணர்த்துைலாதலதய குருபவன்று பசால்லப்படுகிோன். அத்ைதகய குருவின் சரீரதம
குருலிங்கம். குருவுக்குப் பணிவிதை பசய்வதை குருலிங்க பூதஜ குரு கூேியதவ உசிைமாயினும்
உசிைமற்ேதவதய ஆயினும் மனம் முைலியவற்ோலும் ைிரவியத்ைாலும் அவற்தேச் பசய்பவதன சீைன்
எனப்படுவான். உைல் பபாருள் ஆவிதயயும் குருவுக்குக் பகாடுத்து ைான் புசிக்கும் முன்பு அவருக்கு
உணவு பகாடுத்துப் பின்தனைான் புசிக்கக்கைவன். எப்தபாதும் பணிவிதை பசய்வைால், சிஷ்யதன புத்ைிரன்
எனப்படுவான். குரு பூதஜ பசய்வைால், சிவபூதஜ பசய்ை பயன் உண்ைாகும். குரு புசித்து மிகுந்ைது சீ ைன்
புசிக்க தயாக்கியமானது. அவற்தேச் சிவப் பிரசாைமாகக் பகாள்ளதவண்டும். குரு கட்ைதளயின்ேிச்

பசய்பதவ பலன் பகாடுக்கமாட்ைா. குருவும் விதசஷ புத்ைிமானாக இருக்கதவண்டும். இல்லாவிட்ைால்
சீைனுதைய அஞ்ஞானத்தை அகற்ே அவனுக்குச் சக்ைி இராது.
ஒவ்பவாரு காரியமும் நிதேதவே தவண்டி முைலிதல விக்தனஸ்வரதனப் பூஜிக்கதவண்டும். அைன் பின்
சகல உபாதைகளும் ஒழியும்படிச் சகல தைவர்கதளயும் பூதஜ பசய்யதவண்டும். ஆைியாத்மிகமானதவ
ஜவராைி க்ரந்ைி தராகங்கள் பசாசம், நரி முைலியதவ. புற்று தவத்ைல், பல்லி முைலியன தமதல விழுைல்,

வட்டில்
ீ
ஆதம, பாம்பு துர்ச்சனர் முைலாக வருைல் ைகாை காலத்ைில் மரங்கள், ஸ்ைிரீகள், பசுக்கள்,
பிரகிருைியாைல் முைலியவரும். வருங்கஷ்ைத்தை உணர்த்தும் குேிகளாம். இதவ யாவும் ஆைிபவுைிகங்கள்.
வட்டில்
ீ
மலம் முைலியன விழுைல், இடிவிழுைல் மஹாமாரி தராகம் மாரீஜ்வரம், விஷூவி, தகாமாரி,
பகாப்புளங்காணல், ஜன்மராசியில் துஷ்ை கிரகங்கள் தசர்ைல், துஷ்ை பசாப்பனம் முைலியன
ஆகதைவிகங்கள் சவம் சண்ைாளன், பைிைன் முைதலாதர ஸ்பரிசித்ைல் முைலிய விபத்துக்கள்

உண்ைானதபாது வருந்துன்பத்தை சாந்ைியக்ஞஞ் பசய்யதவண்டும். தைவாலயம் பசுக்பகாட்டில், நந்ைவனம்,
வாசஸ்ைானம் முைலியவற்ேில் ஓரிைத்ைில் இரண்டு அஸ்ை பரிமாணமான மண்ைபஞ் பசய்து,
ைானியத்தைப் பபய்து அைன்மீ து கமலம் ஒன்று வதரந்து அதைச் சுற்ேிலும் ைிக்குகள் எட்டிலும் எட்டுக்
கமலங்கள் எழுைி, பபரிய கலசம் ஒன்தே நூல் சுற்ேிச் சாம்பிராணி முைலிய தூபங்பகாடுத்து மத்ைியில்
அமர்த்ைி, இதுதபால எட்டுக் கும்பங்கதளச் சுற்றும் எழுைிய கமலங்களில் தவத்து ைர்ப்தபக் கூர்ச்சம்
மாவிதல முைலியன தவத்து வாசதனத் ைிரவியம் தசர்த்ை நீ தரச் பசாரிந்து, நவரத்ைினங்கதள ஒன்பது
கலசங்களிலும் இட்டு சாந்நிவிைானமேிந்ை தவைியதன ஆசாரியனாகக் பகாண்டு, நடுவிலிருக்கும்
மகாகும்பத்ைில் சுவர்ண நிர்மிைமான விஷ்ணு பிரைிதமயும் சுற்ேிலும் உள்ள எட்டுக் கமலங்களில்
இந்ைிராைி எட்டுப் பதுதமகளும் தவத்து மத்ைிய கலசத்ைில் விஷ்ணுதவயும் சுற்றுக் கலசங்களில்
அஷ்ைைிக்குப் பாலகர்கதளயும் ஆவாகனம் பசய்து, பூஜிக்கதவண்டும். ஆவாகனம் முைலிய சகல
காரியங்கதளயும் ஆசாரியதனக்பகாண்டு பசய்விக்கதவண்டும். ஆசாரியன் ருத்துவிக்குகள்
முைலானவர்களுைன் யஜமானும் பிரைி மந்ைிரங்கதளயும் நூற்ேிபயட்டு ஜபம் பசய்யதவண்டும்.
மண்ைபத்ைின் தமற்புேத்ைில் ஜபம் முடிந்ை பிேகு தகாடி அல்லது லக்ஷம் அல்லது ஆயிரம் அல்லது
நூற்பேட்டு ஓமம் பசய்யதவண்டும். இதை ஒருநாள் முைல் ஒன்பது நாட்கள் வதரயில் தைசக்கால
அனுசாரமாகச் பசய்யலாம்.
சாந்ைிக்காக ஓமம் பசய்யும்தபாது சமிவிேகும், விருத்ைிக்காக பசய்யும்தபாது பலாச விேகும், ஓமம்
பசய்யதவண்டும். சமித்து, பநய், அன்னம் முைலியவற்தே அவ்வத் தைவரின் பபயதரச் பசால்லி ஓமஞ்
பசய்யதவண்டும். ஓமத்ைிற்குக் பகாண்டுவரும் பபாருட்கதள அதவ முடியும் வதரயில் இருக்கதவண்டும்.
கதைசி நாளில் புண்ணியா வாசனம் பசய்து அந்ை ஜலத்தைச் சிரசில் புதராக்ஷணம் பசய்து

பகாள்ளதவண்டும். பிராமண தபாஜனம் ஓமக் கணக்குக்குத் ைக்கவாறு பசய்விக்கதவண்டும்.
ருத்துவிக்குகளுக்கு நவரத்ைினங்கதளதய ைக்ஷிதணயாகக் பகாடுத்து விதசஷமாகப் பூசிக்க தவண்டும்.
பாலர்கள் பிரமசாரிகள், வனவாசிகள், கன்னிதககள், சுமங்கலிகள், விைதவகள் முைலிதயாருக்பகல்லாம்
பூரிைானம் பகாடுத்து, மண்ைபத்ைில் தவத்ை பூஜா ைிரவியங்கதள ஆசாரியனுக்குக் பகாடுத்துவிைதவண்டும்.
மகாமாரி முைலிய தராகங்கதள உண்ைாக்கும். யமனுக்கு ப்ரீைியாகக் கால புருஷைானஞ் பசய்ய
தவண்டும். அது, நூறுவராகன் எதை அல்லது பத்து வராகன் எதை பபான்னாற் பாசாங்குசம் ஏந்ைிய
தகாலமாகச் பசய்ை கால விக்கிரகம் பசய்து அதைப் பூரிைக்ஷிதணயுைன் ைானங் பகாடுக்கலாம். பூரண
ஆயுள் தவண்டின் ைிலைானமும் தநாய் நீக்கத்ைிற்கு பசப்புப்பாத்ைிரத்ைில் கிருை ைானமும் சஹஸ்ர

பிராமண தபாஜனமும் பசய்விக்கதவண்டும். ைரித்ைிரன் ைன் சக்ைிக்கு ஏற்ப அன்னைானம் பசய்யதவண்டும்.
பூைசாந்ைி மஹாமாைக சாந்ைிக்காகப் தபரவ பூதஜ பசய்யதவண்டும். இதவ முடிந்ை பிேகு
சிவபபருமானுக்கு மஹாபிதஷகமும் மஹா தநதவத்ைியமும் பசய்யதவண்டும். வியாைி வந்ைவிைத்து
சங்கற்பஞ் பசய்து, இந்ை வதகயான சாந்ைியுஞ் பசய்யலாம். ைரித்ைிரன் தைவாலய மைங்களின் ைீ பைானம்
பசய்க அைற்கும் சக்ைியற்ேவன் ஸ்நானம் பசய்து சிேிது ைானமும் சூரிய நமஸ்காரமும் பசய்து, சூரிய
மந்ைிரம் நூற்பேட்டு ஆயிரம், பைினாயிரம், லக்ஷம், தகாடி ஜபம் பசய்து நமஸ்காரமும் பசய்ய தவண்டும்.
அைற்கு சக்ைியில்லாவிட்ைால் சிவலிங்கப் பிரைக்ஷிணம் பசய்து, ைான் புசிப்பதை சிவ நிதவைனம் பசய்து
ைாம்பூலம் சமர்ப்பித்து நூற்பேட்டு, ஆயிரம், பைினாயிரம், லக்ஷம், பத்து லக்ஷம், தகாடி
பிரைக்ஷிணங்கதளயாவது பசய்யதவண்டும். ைாதன பசய்வைற்குச் சக்ைியில்தல என்ோல் பிேதரக்
பகாண்ைாவது பசய்விக்க தவண்டும். சிவ பிரைக்ஷணத்ைால் சகலபாவமும் அப்தபாதை நாசமாகும்.
வியாைியால் துக்கமும் பாைகங்களால் வியாைியும் உண்ைாகும். அவ்வதகயான பாவங்கதளத்
ைர்மத்ைாலும் சிவப் பிரைக்ஷிணத்ைாலும் தபாக்கிக் பகாள்ளலாம்.
சிவைர்மங்களில் சிேந்ைது - பிரைக்ஷிணம். அதுதவ கிரியா பிரணவம். ஜனன மரணங்கள் இரண்டும்
மாயாசக்கரம். மாயாசக்கரதம சிவபிரானின் பலிபீைம். பலிநீைம் முைல் பிரைக்ஷிண கிரமமாகச் சுற்ேிப்

பலிபீைத்தை அதைந்து நமஸ்கரிப்பதை பிரைக்ஷிணம் என்று பசால்லப்படும். பலிப்பீைத்ைிலிருந்து
புேப்படுவது பிேப்பும், மீ ண்டும் பலிபீைத்தை அதைந்து நமஸ்கரித்து ஆன்மாதவச் சமர்ப்பிப்பதை
மரணமுமாகும். மாயா கற்பிைமான ஜனன மரணங்கள் தவண்ைாம் என்று பிரார்த்ைிப்பதை நமஸ்காரமாகும்.
காரியங்கதளச் பசய்யும் வதரயில் பந்ைமுதைய ஜீவ ன் என்றும், தைகத்ைிரவத்தை சுவாைீனம்
பசய்துபகாண்டு மற்ேவற்தேபயல்லாம் விடுவது முக்ைியுதைய ஜீவன் என்றும் பசால்லப்படும். ஜனன
மரணங்கதள உண்டு பசய்பவனும் ஒழிப்பவனும் சிவபபருமாதனயாகும். ஆதகயால் ஜனன

மரணங்கதளச் சிவபபருமானுக்தக சமர்ப்பிக்கதவண்டும். சிவபிரானுக்குப் பிரைக்ஷிண நமஸ்கார
அைிப்ரியமாதகயால், பிரைக்ஷிண நமஸ்காரங்களில்லாமல் ÷ஷாைச உபசாரங்களுைன் பசய்ை விதசஷ
பூதஜயும் பயன்ைர மாட்ைாது. சிவ பூஜாபரனான மவுனி சத்ைியம் முைலிய நற்குணங்களுைன், கிரிதய,
ைவம், ஜபம், ஞானம், ைியானம் முைலியவற்ேில் ஒவ்பவான்தேக் கதைப்பிடிக்க தவண்டும். இவற்ோல்
ஐஸ்வரியம் ைிவ்விய தைகம் ஞானம், அஞ்ஞானம், நாசனம், சிவசாந்நித்யம் முைலியன முதேதய
உண்ைாகும்.
சிவபக்ைன், தைச காலங்கதளயும், தைகநிதலதயயும் ைனத்தையும் தயாசித்து, அவற்ேிற்கு ஏற்பக்
கிரியாயக்ஞம் முைலியதவகதளச் பசய்யதவண்டும். ஜீவஹிம்தஸ முைலியன இல்லாை

சிவ÷க்ஷத்ைிரத்ைில் குடியிருந்து, பஞ்சாக்ஷர ஜபம் பசய்து பகாண்டு ைனக்குக் கிதைத்ைது முைல் புசித்துக்
பகாண்டு காலங் கழிக்க தவண்டும். ைரித்ைிரனாயினும், பிக்ஷõன்னத்ைால் உைர தபாஜனம் பசய்ைாலும்
ஞானவிருத்ைி உண்ைாகும். சிவதயாகிகள் பிக்ஷõன்னத்ைால் ஜீவிப்பதைச் சம்பு சத்ைிரம் என்று
பசால்வார்கள். எந்ை வதகயிலாவது புண்ணிய ÷க்ஷத்ைிரத்ைிலிருந்து புனிைமான அன்னத்தைப் புசித்துக்
பகாண்டு, சிவபக்ைர்களுக்குச் சிவ மகாத்மியத்தைச் பசால்லதவண்டும். சிவமந்ைிர ரகசியத்தைச்
சிவபிரானல்லாமல் ஒருவனும் அேியமாட்ைான். சிவபக்ைன் சிவலிங்கத்தை ஆஸ்ரயிப்பைால் சிவ
சமானமாவான். சரலிங்க பூதஜயால் நிச்சயமாக முக்ைனாவான். சாத்ைிய சாைன லக்ஷணங்கதள வியாஸ
பகவானிைம் நான் தகட்டு அேிந்ை வதகயிதலதய உங்களுக்குச் பசான்தனன். இந்ைப் புராணம்
முழுவதையும் தகட்ை உங்களுக்கும் இதைச் பசால்லிய எனக்கும் சிவபக்ைி உண்ைாகுமாக.

உங்களுக்பகல்லாம் மங்களம் உண்ைாகுக. இந்ை அத்ைியாயத்தை தகட்ைவர்களும் பசான்னவர்களும்
சிவகைாக்ஷம் பபறுவார்கள் என்று சூைமாமுனிவர் கூேிவிட்டு விதைபபற்றுச் பசான்னார்.
வித்ைிதயஸ்வர ஸம்ஹிதை முடிந்ைது.
சிவமகா புராணம் முற்றும்.

