ஶ சறரக மரம்ம்
From the
VYASA BHARATA AGAMA SHILPA SADAS

held at Ilayathangudi, Tamilnadu in 1962
ஆரநேத் த்றர ஜ்ஞரம் அறகரரற றஶத:|
தரதஶ ஶதஶ தறதச்ர்த்ர்சகம் ||
சறப்கரசகம் ஜ்ஞரம் சறஜ்ஞரம் தம் ஸ்ம்ரும் |
ஶரத்தறஜ்ஞரம் தசுதரசரர்த்ர்சகம் ||
ன்தது கரறகம். சறருஷ்டிறன் ஆம்த கரனத்றல் றஷ்கப சறணறடறருந்து
தக்கு அதக்குர்கபரண அறகரரறகபறன் ஶதத்துக்குத் குந் தடி தம்,
அதம் ன்ர இண்டு றரண ஞரணங்கள் உண்டரறண. இஷகளுள்
தறரண சறத்ஷ றபக்கும் ஞரணரணரல் சறஞரணரண சறரகங்கள்
தம் ணவும், தசு தரசங்கபறன் அர்த்த்ஷ றபங்க ஷப்தஷரண
ஶங்கள் அதஞரணம் ணவும் வசரல்னப்தடும். ஶலும்,
ஸ்ருஷ்டிகரஶன ஶயமர: நெருரர்த்ப்ஸித்ஶ |
றத்ஶ றனம் ஜ்ஞரம் தஞ்சஸ்ஶரஶரதறனக்ஷறம் ||
ன்தது றருஶகந்றரகம். நைலில் றஷ்கப சறத்றடறருந்து அஶதர ரூத
ஞரணஶ ரரூதரகவும், தறன்நெ மகப ரூதரண சரசறத்றணறடறருந்து
ந்ற டிரகவும் ஆறண.

ஶகப்ஶகத்ம் சறக்த்ரம்நெஶ ரத்தம் |
தரதஶ ஶதஶ கச்சத்ர்த்ப்றச்ரத் ||
இவ்ரர சரஸ்றரூத ஞரணத்றல் ஶரறஞரணம் அதம், ஸித்ரந்
ஞரணம் தம் ன்ரம் வசரல்னப்தடும். இந் ஸித்ரந் ஞரணங்கபறலும்
சறஶதங்கபரண கரறகம், ஶரக ம், சறந்த்ம், கரம், அ றம், லப்ம்,
மழக்ஷ்ம், மயஸ்ம், அம்சுரன், மழப்ஶதம் ன்ந தத்து ஆகங்களும்
தம் ணவும், ற ம், றச்ரமம், ஸ்ரம்நெம், ஆக்ஶம், வீம்,
வபம், குடம், றனம், சந்றஞரணம், நைகதறம்தம், ப்ஶரத்கலம், னபறம்,
ஸித்ம், மந்ரணம், மர்ஶரக்ம், தரஶச்ம், கறம், ரதுபம் ன்ந
தறவணட்டு

ஆகங்களும் அதம்

ணவும்

வசரல்னப்வதரம்.

இப்தடிச்

சப்ரூதரண ஞரணம்ஶதரனஶ அஶதரரூத ஞரணநைம், சுத்ரர்க்க சற
சரசற ப்கரசக ஞரணம் அதம் ணவும், அசுத் ரர்க்க தசு ரர ப்கரசக
ஞரணம்

அதம்

ஷஷ்டிக றர்ந
மந

ணவும்

தகுக்கப்வதரம்.

அப்தடிஶ

லஷக்ஷகபறலும்

சறர்றல லக்ஷர ஞரணங்கள் தம் ணவும், வதபறக

ஶனரகர்றல லக்ஷர ஞரணங்கள் அதம் ணவும் கூநப்தடும். இப்தடி

உள்ப சறஞரணஶ, சறஶதம் கரறகம் நைலி தத்தும், ருத்ஶதம்
தறவணட்டுரக அஷந்து, இருதத்வட்டு ஆகங்கபரக றற்கும்.
ஶ ந்த்ந்த்ரக்ம் மரசறநைஶகரத்தம் |
ஸித்ரந்ம் கரருடம் ரம் நேந்த்ஞ்ச ஷதம் ||
ஊர்த்நேர்குஶதரக்ரம்க்த்ரத் ரக்ம் ||

ஸ்ரீ

சரசறருஷட

ஊர்த்துநைகத்றலிருந்து

உண்டரண

சறரகங்கள்

இருதத்வட்டும் சறஞரணம், ந்றம், ந்றம், சறத்ரந்ம் ன்ந வதர்கஷப
உஷடஷ ன்கறநது கரறகரகம்.
ஷசம் தரமளதம் ஶமரம் னரகுனஞ்ச சதுர்றம் |
ஶள ஷசம் தம் வமபம்ம் வபத்ம் தரமளதரரறகம் ||
கரறகரத்ஷ்டரறம்சஸ்ச ந்ம் ஷசறற ஸ்ம்ரும் |
ஶ வமபம்ரக்ரம் ஸித்ரந்ம் யற ஶ து ||
ந்த் வபத்ரக்ரம் ந்த்ம் தரமளதரறகம் ||
இந் ஆகங்கள்
ரன்கு

தறன்நம் ஷசம், தரசுதம், ஶமரம், னரகுபம் ண

ஷகப்தடும்.

சறரகங்களும்
நைகங்கபறணறன்ரம்

அற்ரள்

ஷசரகற

வமபம்ம்(சரத்துறகம்)
உண்டரணஷரண

கரறகம்

ணவும்,

தரசுதம்,

நைனரண

கலரண
ஶமரம்,
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ரன்கு
னரகுபம்,

ஷதம் ன்நம் ரன்கும் வபத்ம் (ர மம்) ணவும் கூநப்தடும்.
(மளப்ஶத ஆகம்.)
ஸித்ரந்ம் ஶமரத்ரத்ரந்த் ஶதயறஷ்க்ரும் |
ஸித்ரந்ஶ றயறரசரஶர ஷறகரசர உச்ஶ ||
அஷ்டரறம்சறந்த்ரற ஸித்ரந்றற கலர்த்றம் |
ஸித்ரந்ரத் தம் ஜ்ஞரம் ஶற சரஸ்த்ஸ் றஸ்ச: ||

கரறகம் நைலி இருதத்வட்டுச் சறரகங்களும் ஶமரரணணரல்
சறத்ரந்ம் ணவும், சறத்ரந்த்றல் வசரல்னப்தட்ட ஆசரங்கள் ஷறக
ஆசரம்

ணவும்

வசரல்ர்.

உத்கறருஷ்டரணது

ஶர

இந்ச்

இல்ஷன

சறத்ரந்த்ஷக்

ன்தது

கரட்டிலும்

சரஸ்றங்கபறன்

நைடிவு.

(கரறகரகம்.)
ஶமரரர்த்ம் ந்த்ம் ஸ்ரத் ஷறகரசஶத் |
ஶரந்ரர்த்ம் ஜ்ஞரம் ஸித்ரந்ம் தம் சுதம் ||
ஊர்த்ஸ்ஶரஶரத்தம் ச்ஶஷ்டஷ்டரறம்சறந்த்கம் |
ஶமரரர்த்ம் ஜ்ஶஞந்ந்ரர்த்மரகம் ||
ஸ்ரீ

மரசறத்றன்

ஶல்நைகத்றலிருந்து

உண்டரண

கரறகம்

நைலி

இருதத்வட்டு ஆகங்களும் ஶசரரண வதரருஷபக் வகரடுப்தரலும்,
ஶரந்ரண

உதறத்துக்கபறன்

இருத்னரலும்,

சறத்ரந்ரயும்

வதரருஷப

உஷடணரக

தஞரணரயும்

இருத்னரலும்,

ஷறகர்கபரல் ஆகங்கபறல் கூநப்தட்ட ஆசரம் அநுஷ்டிக்கத் க்கரகும்:
ஆணரல் சறரக ஆசர அநுஷ்டரணம் ஷறகஶ. தரசு தம் நைலி
ஷண சரஸ்றரநுஷ்டரணம் ந்றரசரரகும். (குடஆகம்.)
ச்ருத்யுக்ரசரதரஹ்த்ரதம் வபத்நைச்ஶ |
ஷறகரசரமம்தந்ரத் வமபம்ம் ச்ஶஷ்டறற ஸ்ம்ரும் ||
வபத்ஶ நே றஸ்சரயம் ர வபத்தனப்: |

வமபம்ஶ நே றஸ்சரயம் த்ம வமபம்தனப்: ||
ஶஶரக் ஆசரத்துக்குப் நெநம்தரணஷ அதம் ணவும், ர மம் ணவும்,
ஶஶரக் ஆசரத்ஶரடு சம்தந்நைஷடஷ தம் ணவும் சரத்றகம்
ணவும் வசரல்னப்தடும். கரறகம் நைலிஷ சரத்றகரணரல் சறஶஷ்டம்
ன்தர். வபத்ரண ஆகங்கபரல் நே றக்கப்தட்டரல் ர மதனன்கஷபக்
வகரடுப்ஶதன்

ணவும்,

இருதத்வட்டரலும்

சரத்றகரண

நே றக்கப்தட்டரல்

தம்

ன்ந

சறரகங்கள்

சரத்றகதனஷணக்

வகரடுப்ஶதன்

ணவும் ஸ்ரீ மரசறப் வதருரன் அருபறறருக்கறநரர். (மளப்ஶத ஆகம். )
“அஸ்ரரகம்

ப்தத்ஶ”

“ரந்ஶரஸ்ரஶரஸ்ரம்

(ஷத்றரல

ப்ருறவ்ரம்,

ஆண்கம்),

ப்றஷ்டரமள

ப்றஷ்டிர:”

(கரடகம்) நைலி ஶரக்கறங்கபரல் ச லிங்கப் தறறஷ்ஷடயும், ஸ்ற
லிங்கப் தறறஷ்ஷடயும் வதரதுரகஶ கூநப்தட்டுள்பண. சறரகங்கபறல்
கர்ரற ப்றஷ்டரந்ம், உத்மரற ப்ரஸ்சறத்ரந்ம் உள்பஷ வகு
றரறரகவும்

ஒவ்வரன்ரக்கும்

ந்றம்,

ந்றம்,

கறரறஷ,

தரஷண

ன்தற்ரடநம் கூநப்தட்டுள்பண.
“ஶமரயம்தரஶ
நே றக்கப்தடும்

நே ஶத்”.

வய்ம்

ரன்

ரவணணஶ

ன்நம்
தரறத்துப்

ன்தணரல் தரணர றநைம் கரப்தடுகறநது.
அ சர்ரக்ரறரதரம் ஶரகதரம் ஷ ச |
ஜ்ஞரதரம் க்ரச்ஷச ஸிஶ தரறதரறம் ||

ஆலக்கத்ஶரடு
நே றத்ல்

ஶண்டும்

ச்சதுர்றம் ரர்கம் மரஶனரக்ரறதனப்ம் ||
ன்தணரல்

ஆகங்கள்,

ஞரணதரம்

ன்ந

சர்ரதரம்,

ரன்கு

க்ரறரதரம்,

தறரறவுகஷப

ஶரகதரம்,

உஷடஷரகவும்,

அவ்நுஷ்டரணங்கஷப உஷடர்கள் நைஷநஶ மரஶனரக்ம், மரலப்ம்,
மரரூப்ம்,

மரயுஜ்ம்

ன்ந

ஸ்ரீ

மரசறருஷட

ஸ்ரணங்கஷப

அஷடரர்கள் ணவும் சறஞரணஶதர மங்க்யம் கூரகறநது.
ஜ்ஞரஶரத்தத்றறறத்ம் யற க்ரறரசர்ரப்ர்த்ம் ||
இந் ஆகங்கபறல் கூநப்தட்டுள்பதடி க்ரறர சர்ர ஶரக தரங்கபறன்
அநுஷ்டரணங்களும்

ஞரணநைண்டரகும்

வதரருட்ஶட

ஆகும்

ன்கறநது

ஶவீகரஶனரத்ம்.
ஷமரகஶரதற த்றற: ஸ்வபஶரஸ்வபஸ்ச ம ஸ்ம்ரு : |
ஸ்ருறமர : ஸ்வப : ஸ்ந்த் இஶர  : ||

ஸ்ந்த்ஶர மர ப்ஶரக்ஸ் ரஷ்டரமர நெ : |
கரறகரறமரக்ரதற : ஸித்ஸ்ஸித்ரந்மம்ஜ்ஞற : ||
ஸ்ருறமரஸ்ஷச மஶகரடிப்றஸ் : ||
இந்ச் சறரகங்கள் சறவபம், அசறவபம் ன்ர இருஷகப்தடும்.
இற்நறல்

ஶமரரணஷயும்,

ஸ்ந்த்ரணஷயும்,

சறஶதங்களுரண கரறகம் நைலி தத்தும், ற ம் நைல் ரதுபம் நைடி

உள்ப ருத்ஶதங்கபரண தறவணட்டும் ஸித்ரந்ம் ன்நம் வதருடன்
நூரஶகரடி கறந்ங்கஷப உஷடணரக இருக்கறன்நண.
இந்

ஆகங்கபறன் உதஶதங்கள்

207

ஆகங்கபரக றரறந்துள்பண.

(ரவ் மம்யறஷ. )
துக்ந்மரஸ்த்ஶள றத்ஶ ச்சறரகஶ |
 த்ருஷ்டம் ச்சறஜ்ஞரஶ ந்த்  த்ருஷ்ஶ ||
இ

சரஸ்றங்கபறல்

கூநப்தட்டஷ

ரவும்

சறஞரணங்கபரண

சறரகங்கபறல் கூநப்தடும். இந் ஆகங்கபறல் கூநப்தடரஷ ஶர
சரஸ்றங்கபறலும் கரப்தடறல்ஷன. (ரவ் மம்யறஷ.)
இதுதற்நறஶ ஸ்ரீ கண்ட சறரசரர் ஸ்ரறகளும் து தரஷ்த்றல், “ம்
து

ஶசறரகஶரர்

சறரகங்கபறணறஷடஶ

ஶதம்



தச்ர

ஶதத்ஷக்

:”

ன்தறல்

கரறல்ஷன

ஶ
ணவும்,

யத்ரசரரறரும், “ஶர : ப்ரறற மங்கறர  றவ்ம்
ஸிரகஷற

ர: ப்ரம்” ன்தறல், “றத்துரன்கபரண

ணங்கள்

ஶங்கஷபப் தறரவன்ரம், றவ்ரண உங்கபது சறரகங்கஷபயும்
தறரவன்ரம்

வகரள்கறநரர்கள்”

ன்ரம்

ழுறறருக்கறநரர்.

அநுஷ்டரணங்கபறலும், “ஷறகம் து நெர க்ருத்ர : ஷமவீம் மரசஶத்”
ன்ந

கரறகரகத்றன்

தடி

சறப்

தறரம்ர்கள்

ஷறக

சந்றரந்ணத்ஷ நைன்நெ அநுஷ்டித்துப் தறன்நெ ஷசசந்றஷ அநுஷ்டிக்க
ஶண்டும்.

ஓம்நேர்நெஸ்ஶற ந்த்ஶ ரத்ரஞ் லிம் |
நெஸ்ஶஷ ந்த்ஶ ரம்

தந் ஶத் |

த் ப்றறம் கரர்ம் த்ற த்ரதத்றஸித்ஶ ||
கரத்ரற ந்றத்ரல் நன்ர அர்க்கறம் வகரடுத்துப் தறன் அந்க் கரத்ரற
ந்றத்ஷப் தத்து நைஷந
சறத்றக்கும்

வதரருட்டுச்

தம் வசய்ஶண்டும். இது தறரம்த்ன்ஷ
வசய்து.

இன்நம்

தறரம்ரற

நன்ர

ர்த்ர்களுக்கும் கர்ப்தரரணம் நைலி மம்ஸ்கரங்கஷபச் வசரல்லும்
வீரகத்றல், “ஶஶரக்ஷ ந்த்ஷஸ்ச ஷமரஸ் மர்ம் மரசஶத் ||”
ன்ர ருகறநது. ஷசர்கபரண தறரம் க்ஷத்றரற ஷச்ர்கள் இந்க்
கர்ப்தரரணரற

ஶரடசக்

கறரறஷகஷப

ஶஶரக்

ந்றங்கபரலும்

வசய்ற்கு உரறர்கள் ன்தது கருத்து.
ர்மரமம்றத்றரம்ரரஶ

ரஶ |

ந்நனத்ரத் ஸ்ம்ருஶஸ்சரதற ரப்ரஶரதஸ் ச ||
ர்ரநுஷ்டரண
சறரகங்கள்,

றறகள்

ஶங்கபறலிருந்தும்

ஶரநுரறகபரண

ஸ்றருறகள் இற்நறலிருந்தும் அநறத்

க்கஷ.

இந்

ஆகங்கபறன் சர்ர க்ரறர ஶரக ஞரண தரங்கஷப அநுஷ்டிக்கும் ஷக
தற்நற தத்றகஷபச் வசய்றக்கறநர்கள் வதர்கள் ருரர:
உக்ஶரத்ஜ்ஶரறஶர ம மத்:
ஸ்ரீ ரகண்ஶடரதற ச ஷத்கண்ட : |

ரரஸ்சரதற றநேறகண்ட :
ஸ்ரீ லனகண்டரதற ஶமரமம்நெ : ||
ஈரமம்நெர் ஹ்ருரறமம்நெ :,
றரறஞ்சறஷரக்கயுக்ரச்வப |
ஜ்ஞரத்ரறஶத்ஶர ருஶஸ்வப ர
றத்ரஸ்ஶ ஸ்யுஶகரமம்நெ : ||
இப்தடிப் தறவணட்டுப் ஶதர்கள் ஆஶரடு இன்நம் அஶகம் ஶதர்கள்
ஆங்கரங்கு இருந்து தத்றகஷபச் வசய்றத்துள்பரர்கள், உரரக,
ஷனரபப்

தக்கங்கபறல்,

ஈசரணகுருஶதத்ற,

ந்த்

மநைச்சம்

ன்தஷ உண்டு. டரட்டில் ஸித்ரந்ஶசகம் ன்ந தத்ற ஆத்ரர்த்ம்
தரர்த்ம்

ன்ந

தறரறவுகஷப

உஷடது.

அஷச்

வசய்ர்

கரசறஶக்ஷத்றரஸி. ஸ்ரீ றச்ர நே கர் ன்தர். அர் அக்ணறஷ்ஶடர
ரகம் வசய்ரனரல் றச்ர ஜ்ர ன்ந வதர் வதற்நரர். அந்
ஸித்ரந்ஶசகத்றலும், “இத்ஶம் மகனஸிரகஶரக்ரலத்ர ||” ணவும்,
ந்த்

மநைச்சத்றல்

ஷசரகஶரக்ரகச்

சறப்தறறஷ்டர

வசரல்கறஶநன்

ன்ரம்

உத்மங்கஷபச்
ருது

கரண்க.

ஈசரணகுருஶதத்றறலும் இந்க் கரறகரற சறரகங்கஷப அநுசரறத்ஶ
கூநப்தட்டுள்பண.

இந் ஆகங்களுள் மளப்ஶதரகத்றல் தஞ்சப்தறம் ந்றஶரத்ரநைம்,
லப்ரகத்றல்  லர்ஶத்றன் டுரகரண ஸ்ரீ ருத்றரத்றரநைம்
றரகக் கூநப்தட்டுள்பண.
ஸ்ரீ சுந்நர்த்ற சுரறகள் ஶரத்றல், “அம்ரஶண ஆகசலனர்களுக்கருள்
ல்கும்” ணவும், ஸ்ரீ ரறக்கரசகர், “ஆக ரகறறன்நண்றப்தரன்
ரள்ரழ்க” ணவும் கூநறணர். றருந்றம் சறரகங்கபது சரரகும். அந்
நுலில்,

“ஶஶர

டரகம்

வய்ரறஷநநல்,

ஒதும்

வதரதுவும்

சறநப்நெவன்ரன்நக” ன்ரள்பது.
“ஶநுல் ஷசநூ வனன்நறண் ஶடநூல்கள்,
ஶரஷக்கும் நூலிற்நறன் றரறந் நூல்கள்,
ஆறநூ னரறர ன்ந நூலிண்டும்,
ஆ நூல் வதரது ஷசருஞ் சறநப்நெ நனரம்”
ன்ததும்

அநறற்குரறது.

இன்நம்,

தல்ன

சக்கர்த்றகபரல்

கட்டப்தட்ட றருத்ரசனம் ஸ்ரீ றருத்கறரலசுரன ஆக ண்டதத்றல்
சறலிங்க

ரூதரக

ஆகங்கள்

தறறஷ்ஷட

வசய்து

நே றக்கப்தட்டு

ருகறன்நண.
இற்நரல்,

ஶங்களும்

வபறரகத் வரறகறன்நது.

சறரகங்களும்

சரணஶரகும்

ன்தது

