
ஆத்ரவரட னக்ஷ்ம் “ இச்சரத்வ ப்ஸ்ச  ஆத்வணர லிங்கம்” 

சசரல்வநரம். ஆத்ரவரட என்ண இருக்கு ஆன்ரரகற லிங்கம்.  

“மளத்றன்கரரறகம் கடத லிங்கம் னஜ கரம் ஸ்வ மம்வம 

யலவரலஜர” அப்தடிசன்நரல் சும்ன ரணரகவ உருரண லிங்கம். 

ப்தஞ்ஜம் என்கறநதுக்கு னஸ்ர இருக்கறன்நரர் கறருஷ்ர். கரரறர 

இருக்கறன்நரன கர்த்ரவ அரது கரத்வ சதரருத்து இருக்குனு 

ஆனூரணறகர சசரல்வநரம்.  

ப்தஞ்ஜம் எப்தடி இருக்வகர அதுவதரன அந் ஈஸ்னும் அது இங்க 

கர்த்ர இருக்கறன்நரர். ப்தஞ்ஜத்துக்கு ரர் கர்த்ர உதரரணம் 

ப்வரஜணர இருக்கு. த்ருஷ்டம் அத்ருஷ்டம் சசரல்ந, அதுவதரன 

ஈஸ்னுக்கு எது கர்த்த்தும் இருக்குணர ஜலரத்ரவ ஸ்ருஷ்டிகறன்நது, 

அறக்கறன்நது, கரக்கறன்நது வதரன்நவ ஆகும். அது எல்னரவ 

அனூரணறகரண கர்த்த்தும். எல்னர அனுரணனெம் மதுரவர 

அத்ருஷ்டிவர இருக்கனும் இல்வன ஆகத்றணரல் ரன் சசரல்வநரம்.  

“மரக வகன ஜலவீரவ ன்ஞரண தந்ம் ணறஜன்தந்து” ரருக்கு ரன் 

தன்நது ஆகரதுனு வரன்நவர அன் ஞரணம் உள்பன்.  ஞரணம் 

என்தது றற்தற்கு அல்ன உர்துக்கு. ஆகம் ஜலணத்துக்கரக இல்வன 



அற்கும் வவன. ஜலணத்துக்கரக ட்டும் வத்வ வதரணம் 

தன்ணக்கூடரது வம் என்தது அற்கு எல்னரம் வவன. னெக்ற ரர்க்கத்வ 

உதவறக்கறன்நது. ஞரணவ ரன் ஆனூரணறகரணது ஞரணம் என்தது  

றரறஜணரண ஞரணம். 

மரஸ்றம் என்தது றற்தற்கு அல்ன, மரஸ்றம் என்தது ம் ரழ்றல் 

உர்ற்கு. இது இப்தடி இருக்கு, இது இப்தடி ரன் சசய்னும் என்று 

ஸ்ருஷ்டிக்கறன்நது. ஞர மரஸ்றம் என்தது றஜரரறத்வ 

சரறஞ்சுகறநதுக்கு ரன்.  

“ஜரல றத்ஸ் அர்த்ஸ் மந்றர்மரது மளகம் ஆத்வர தனத்ரன்” 

சுகம் என்தது ஆத்ரவுக்கு உதனத்ம். “த் ரலகம் ஏ அர்த்ம் தஸ்ன்னு 

உதரம் உஸ்சற” த் ரலகம் என்நரல் தரர்த்வ வத்து ரகத்றல் 

உள்பவ உர்து. தரர்த்வ அனுஷ்டிக்கனும் அது ரன் ஞர 

மரஸ்றம்.  

“வமம் ஆரது றஸ்மரத் ஏகஸ் அவணகரர்த் ர்ஸிண: ர்மண ப்ர 

ப்ற மந்ரணரது” ரகத்துக்கு எசல்னரம் வவவர அசல்னரம் 

ஆரகணம் சசய்து அறர்ஷ்டத்வ சதருகறன்வநரம். தரத்ரவ 



சரறஞ்சுண்வடர கர்த்த்ம் சரறஞ்சுண்வடர என்று வரந்றகளுக்கு 

னெக்கறம்.  

ர்ஸிணம் என்நரல் மரஸ்றம். ப்ற மந்ரனுணர மரஸ்றத்வ வத்து 

தரர்ப்தது.  “ப்ற மந்ரனுதந்ற லிங்கம் ஆத்ண:” மரஸ்ற 

ர்மணத்றணரல் தரத்ண லிங்கம் சரறயுநது. மரஸ்றத்வ றருப்தற 

றருப்தற தரர்த்து உர்ரன தரத்ண லிங்கத்வ அவட னெடிகறன்நது. 

ஆணந்த்துக்குனு ஒரு இந்த்ரறரர்த்ம் இருக்கறன்நது.  

மரமரத்வர ர் என்நரல் மரஸ்றத்வ அடிக்கடி தரர்த்து ர்த்வ 

உர்து. எது த்ருஷ்டரர்த்ம் ஞரவணரந்த்ரறத்றற்கு இப்தடி ரன் 

றஸ்த்வ என்று ணசு ரன் உர்த்துக்கறன்நது.  ஆஜ்ஜரரறத்துக்கு 

ஞரர இருக்கறன்து ரன் தறடிக்கும். “மந்றத்ஞரவணர ஸ்ருஷ்ட 

ப்ர்த்வர ஸ்ர்வகவனரவகர தற” எல்னர வனரகத்றலும் இஷ்டத்துக்கு 

இருக்கனும் என்நரல் ஞரரக இருந்ரல் ட்டும் ரன் னெடியும். 

மம்ப்ரம் தனகுநது.  

“ற றஷ்வயற னத்றவதரம் ரத்வ  மம்தற, வயரந்த்ரற தத்ற ” 

ற றம் என்நரல் ஆத் றம். றம் றற ரத் னத்ற 

வதத்றணரவனர, உடம்ன வதத்றணரவனர ட்டும் இல்வன. னத்றறல் 



வற்றுவ என்தது மரத்றம் இல்வன, அனூரணறகம் ட்டும் ரன்.  

“ஏம் அணஸ் அவணகரர்த் ர்ஸிண: ர்மண ப்ற மந்ரணரது” ஒவ 

கரத்வ தன றத்றல் தரர்த்ரல் ஒரு த்ருஷ்டி இருக்கனும்.  “துக்க 

வயது த்வண:” துக்கம் ஏற்தட்டரல் வகரதம் ருகறன்நது ரன். த்வம் 

என்நரல் வகரதம் என்று அர்த்ம்.  

“ஜ்ஜரலவகர அஸ் அர்த்: மளக வயது ப்ற மந்: தஸ்ன்னு 

ப்மரறகர ஆரது ப்ஸ்ச ப்த்:” எந் ஜரலகரக இருந்ரலும் 

மரஸ்றம் என்தது சுக வயதுரக ரன் உள்பது. இது ரன் ப்த்ம். 

மரஸ்றத்வ சரறந்துக்சகரள்பரனுக்கு ஏதும் சரறரது.  

“ஏவணர துக்க வயது ப்த்ஞர வ்ரக்ரது, ற றவ ற 

றவயற னத்றவதரம் ரத்வணர மம்தற” ற றத்றணரல் னத்ற 

வதம் ட்டும் ரன் ரது. துக்க வயது என்தது எது துக்கம் எது சுகம் 

என்று ப்க்ஷ்ம் தன்நது.  “மளகம் உதனது, இற துக்கம் உதனது மளக 

துக்வக இற ப்வ்ருற னர்ம் ஏ வயது னறஸ் ரண: சகலு அம் 

றர்மற ஜரணலது இம் து ஞரணம் இற றர்மண வதரம் அர்த்ற 

க்ருஹ்ரண ஆத் லிங்கம் ” னத்ற சகலு இருக்கர ரன் இவ றர்சணம் 

தன்நது. மரஸ்றத்வ சரறஞ்சுகறநர ரன் அறகரரற.  “றர்ம: 



றர்மரப்ரம் கறம் றஷ்ற க்ருஹ்ரணம் ஆத் லிங்கம்”. மரஸ்றம் 

ரன் அறகணர இருக்கறன்நது.  “த்ர வயரந்த்ரற தற கஸ்மற ர 

அணரத்ரறர வவயந்றரற ணற றர: னத்ற  மம்தற” அணரறகர 

ப்மந்றரக உள்பது.  “அறவரத் வமர அம் ஏக ஸ்ரது 

மரரனுர: ஸ்ம் த்ருஷ்ட  அனுத் த்ருஷ்ந்ற ஏம் சகலு ஞரண 

மத்ம் மரஜர வ து உதம் அமக்ம் அணரத்ரணல: உதன்ண: 

அஸ்ர வதரகரறர்ஷ்டரணம்” மரலத்துக்குனு இந்த்ரறரர்த்த்துக்கு 

உதகணம் உண்டு.  

  

 

 


