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தீர்த்தகிாித் ேதசிகரால் ெசய்யப்பட்ட 
ஊற்றத் ர் என்கின்ற இரத்தின ாிப் ராணம். 

ல ம் கந்தசாமி உபாத்தியாயர் உைர ம் 
 
Source: 
    உ 
    சிவமயம் 
    ஊற்றத் ர் என்கின்ற இரத்தின ாிப் ராணம்.. 
 
    தீர்த்தகிாித்ேதசிகரால் ெசய்யப்பட்ட ல ம் 
    திாிசிர ரம் மஹாவித் வான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைள அவர்கள் 
    மாணாக்க ெளா வராகிய வல்லம் தி.கந்தசாமி உபாத்தியாயரால் 
    ெசய்யப்பட்ட ெபாழிப் ைர ம் ெபரம்ப ர் தா கா ேதவஸ்தானம் 
    கமட் யார்களில் தைலைமெபற்ற ெவங்களம் நாட் ப்ெபாிய 
    த் விஜயமாச்சிெரட் யார் அவர்க ம் உைற ர் நாச்சிக்குாிச்சி 
    மகா-௱-௱-  தா. நாராயணபிள்ைளயவர்க ம் ேவண் க்ேகாட னால், 
 
    தி வாதி A.பஞ்சாபேகசய்யரவர்கள  
    "கீர்வாண வாணீ விலாச அச்சுக்கூடத்தில்" பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
    1891 
    தி மதி கி ட் ணா சஞ்சீவி 
    --------------- 
 
    உ 
    அறிக்ைக. 
    -------------- 
 
    இந்தஸ்தலம் ேதவாரப்பதிகம் ெபற்றிலவாயி ம் தி நா க்கரசுசுவாமிகள் 
வாய்மலர்ந்த ளிய ேக்ஷத்திரக் ேகாைவயி ள் அைமந்தி க்கின்ற . அதைனப் 
பின்வ ஞ் ெசய் ளான் உணர்க. 
 
    தி த்தாண்டகம்.      தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
    நாைற ாிற் சித்தீச்சரநள்ளா  நாைர ர் நாேகச்சுர 
            நல் ர் நல்ல 
    ைற ர் ேசாற் த் ைற சூலமங்ைக ேதாணி ரந் த்தி 
            ேசாமீச்சுரம் 
    உைற ர் கடெலாற்றி  ற்றத்  ேசாமாம்  
            ேராேரடகத் ங் 
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    கைற ர் க ப்பறியல் கன்றாப் ங் கயிலாயநாதைனேய 
            காணலாேம. (1) 
 
    தி ச்சிற்றம்பலம். 
    ---------------- 
 
    சிவமயம் 
    தி ச்சிற்றம்பலம் 
 
    இரத்தின ாிப் ராணம் : ல ம் உைர ம் 
 
        1. காப்   3 (1-3) 
        2. பாயிரம்.  18 (4-21) 
        3. தலாவ  - தலவிேசடச் ச க்கம்.  16 (22-37) 
        4. இரண்டாவ  - பிரமேதவனகங்காரச் ச க்கம். 21 (38-58 ) 
        5. ன்றாவ  - சிவ ைசச் ச க்கம்  28 (59-86) 
        6. நான்காவ  - வரம்ெபற்ற ச க்கம்.  16 (87 - 102) 
        7. ஐந்தாவ  - தி விழாச் ச க்கம். 81 (103-183) 
        8. ஆறாவ  - பிசாசு விேமாசனச் ச க்கம்.  (184- 226) 
        9. ஏழாவ  - தானபலச் ச க்கம். 40 (227 - 266 ) 
        10,. எட்டாவ  - ேதவகிாிச் ச க்கம்.  21 (267 - 287 ) 
        11. ஒன்பதாவ  - நந்தாநதிச் ச க்கம். 17 (288- 304 ) 
        12. பத்தாவ  - தீர்த்தச்ச க்கம். 43 (305- 347 ) 
        13. பதிெனான்றாவ  - வி தி த்திராக்ஷச் ச க்கம். 30 (348-377) 
--------- 

 
1. காப் . (1-3) 

 
    க வி த்தம் 
 
    தைழெசவிப் கர் கத் தந்தி ம் மதம் 
    ெபாழிபிைற ெயயிற் டன் ைழக்கரத்தினான் 
    மைழதவழ் தண்டைலவளர் சமர ரத் 
    தழகிய பிள்ைளயார ையப் ேபாற் வாம் 1 
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    தைழத்தகா ம் ெபாறிகள் படர்ந்த பாைள க ம் கன்னமதம் ேகாசமதம் ******** 
என் ம் ம்மதங்கைள பனிெயா கின்ற ன்றாம் பிைறையெயாத்த தந்தங்க டேன 

வாரம் ெபா ந்திய திக்ைக  ைடயவ ம் ேமகங்கள் தவழ்கின்ற ேசாைலகள் 
வளர்ந்த சமா ரத்தில் ற்றி க்கும் அழகிய பிள்ைளயாெரன் ம் ெபயைர 

ைடயவ மாகிய விநாயகக்கட ளின  தி வ கைள வணங்குவாம். என்றவா . 
யாம் என் ந் ேதான்றாஎ வாய் வணங்குவாம் பயனிைல தி வ ையச் 
ெசயப்ப ெபா ள். (1) 
 
    இ ம . 
    கலீகைலத் ைற. 
 
    த்தியான ங் கல்வி ஞ் ெசல்வ ம் ெபா ந்த 
    த்திேசா ம்ப  சிவ ஞான  ேமாங்க 
    அத்திமா கத் தழகியபிள்ைளயார் பாதத்ைதப் 
    பத்தியாகிேய சிரத்தினாற் பணிந்  ேபாற் ேம. 2 
 
    (இ-ள்) ந்தி ம் வித்ைத ம் ெசல்வ ம் ெபா ந்த ம் ேமாட்சத்ைதயைட ம்ப  
சிவஞானம் ஓங்க ம் யாைன கத்ைத ைடய அழகியபிள்ைளயார் பாதங்கைளப் 
பத்திெகாண்  சிரத்தினாற் பணிந்  ேபாற் வாம். எ- . 
    (2) 
 
    திைறெகாண்டவிநாயகர். 
    அ சீர்க்கழிெந ல ஆசிாியவி த்தம். 
 
    நந்தார் வயல்சூழ் நந்ைத நதி நந்தா ரத் ப் ரா ணத்ைத, 
    நந்தாவண்ைமத்ெதனகைலயா னந்தா ற விற் கூ தற்குத், 
    தந்தாவளஞ்ேசா மணிச்சிரத் த் தழற்கணாகந் தைனப் ண்ட, 
    தந்தா வளந்தாெனன நீ ந்தன்ைனத் திைறெகாள் விநாயகேன. 3 
 
    (இ-ள்) சங்குகள் நிைறந்த வயல்கள் சூழ்ந்த நந்ைதநதி விளங்கிய நந்தா ரத்தின் 

ராணத்ைத கந்டாத வண்ைமயாகிய தமிழினால் எம் ைடய நாவாற்ெபா ந்தச் 
ெசால் தற்கு ெவண்ைம மிகுந்த தங்கள் ேசர்ந்த க ைமயான தைலைய ம் 
அக்கினிமயமாகிய கண்கைள ம் ப த்த சாீரத்ைத ம் பைடத்த யாைனேய தாெனன்  
ெசால் ம்ப  நீண்டவனாகி யகஜ கா சூரைன ெவற்றிெகாண்ட விநாயகக் கட ைள 
வணங்குவாம். எ- . (3) 
    ---------------------- 
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2. பாயிரம். (4-21) 
 
    சுத்தவிரத்திேனசுவரர். 
    ேமற்ப  ேவ . 
 
    ெபான்ெகாண்ட சிைலயாைரப் யதளின் கைலயாெசப் ெபா ப்பின்வந்த, 
    மின்ெகாண்ட விடத்தாைர யிரத்தின ாி யிடத்தாைர விமலனாைரக், 
    ெகான்ெகாண்ட பைடயாைரக் ேகாலமழ விைடயாைரக்குல நாக, 
    மன்ெகாண்ட பணியாைரத் ய்யமா மணியாைர வணங்குேவாேம. 4 
 
    (இ-ள்) மகேம ைவ வில்லாக உைடயவ ம் த்ேதாைல வஸ்திரமாகத் 
தாித்தவ ம் ப வதராஜன் த்திாியாகிய உமாேதவியாைர இடப்பாகத்தி ைடயவ ம் 
இரத்தின ாிைய இடமாகக் ெகாண்டவ ம் மலரகிதனா ள்ளவ ம் பைகவர்க க்கு 
அச்சத்ைத விைளவிக்கின்ற சூலப்பைடைய ைடயவ ம் அழகும் இளைம ம் வாய்ந்த 
இடபவாகனத்ைத ைடயவ ம் தா காவன இ களால் ஏவிய சர்ப்பத்ைத 
நிைலெபற்ற ஆபரணமாகக் ெகாண்டவ ம் ஆகிய ய்ய மாமணியாெரன் ம் 
ெபயைர ைடய சுத்த விரத்திேனசுவரைர வணங்குவாம்.                    எ- . (1) 
 
    சமாபதி யம்ைம. 
    ேமற்ப ேவ . 
 
    ேவதன் மகிழ வரங்ெகா க்கும் விமலர் ய்ய மாமணிெயன் 
    னாத ாிடத்திற் கு ெகாண்ட நங்ைக கன் றைனயீன்ற 
    மாதி யாமி யகிலாண்ட வல்  யாகுஞ் சமாபதியார் 
    பாத கமலம் பணிந்ேதத்திப் பாத கமலம் பற்ற ப்பாம். 5 
 
    (இ-ள்) பிரமேதவன் மகிழத்தக்க வரங்கைளக்ெகா க்கும் விமலனாகிய 

ய்யமாமணிெயன் ம் என  நாதாிடத்திற் கு ெகாண்டவ ம் கக்கட ைளப் 
ெபற்ற தாயா ம் இயாமிெயன்கின்ற அகிலாண்ட வல் யா ம் சமாபதிெயன் ம் 
ெபயைர ைடயவ மாகிய என்னம்ைமயின  தி வ த் தாமைரகைள வணங்கித் 

திெசய்  ெக திைய விைளவிக்கின்ற ம்மலப் பற் க்கைள ம் ஒழிப்பாம். (எ- ) 2 
 
    விநாயகர். 
 
    விடங்ெகாண் டமரர் குலம்வாழ ெவள்ளி வைரயி ைம டேன 
    யிடங்ெகாண் டவைர வலங்ெகாண்ேட யினிய கனிையத் தனிவாங்கும் 
    படங்ெகாண் லங்கும் பணியகட் ப் பகட்  கத் க் காரைனய 
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    கடங்ெகாண் ந்த கணபதிதன் கமல பதத்ைத வணங்குவாம். 6 
 
    (இ-ள்) ேதவர்கள் குலம் உயிர்வாழ்ந்தி க்க ஆலகால விடத்ைத ண்  
ைகலாயகிாிைய இடமாகக் ெகாண்  உமாேதவியாேரா  எ ந்த ளிய பரமசிவைனப் 
பிரதக்ஷணம்பண்ணி ம ரமாகிய ஒப்பற்ற கனிைய வாங்கிய படத்தினாற் 
பிரகாசிக்கப்பட்ட அரவக்கச்ைச கட் ய வயி ம் யாைன க ம் ேமகத்ைத ெயாத் ப் 
ெபாழிகின்ற மதசல ம் உைடய விநாயகக் கட ளின  ெசந்தாமைர மலர்ேபான்ற 
பாதங்கைள வணங்குவாம். எ- . (3) 
 
    கக்கட ள். 
    க நிைலத் ைற. 
 
    பீத கந்தைன த்தவ தவிய பிரமன் 
    ேவத கந்தைனத் தாித்தவன் ேமனியி ைற  
    மாத கந்தைன மகிழ் ெசய குமரைன நம  
    பாத கந்தைனத் தவிர்த்தி ங் கந்தைனப் பணிவாம். 7 
 
    இ-ள்) ெபாற் பீதாம்பரத்ைதத் தாித்த மகா விஷ் வினாற் ெபற்ற பிரமேதவ ைடய 
ேவதச் சிரெமன் ங் கபாலத்ைத ேயந்திய சிவெப மான் தி ேமனிையேய தனக்கு 
இடமாகக் ெகாண்ட மாதாகிய உமாமேகஸ்வாியி ைடய இ தயத்ைத மகிழ்  
ெசய்கின்ற குமாரனா ள்ளவ ம் நம் ைடய பாதகங்கைளெயல்லாம் தவிர்த்  
ஆண்ட ம் கந்த ெனன் ம் ெபயைர ைடயவ மாகிய கக்கட ைள 
வணங்குவாம். எ- . (4) 
 
    ரபத்திரர். 
 
    ஆர பத்திரம் வில்வ பத்திர டனணிந்ேதான் 
    றார பத்திர மாகிய ைம  னிந்த ளக் 
    ேகார பத்திரங் ெகாண்  தக்கன் றைலெகாய் ம் 
    ர பத்திர ன யிைண வி ம்பி ேயபணிவாம். 8 
 
    (இ-ள்) ஆத்திப்பத்திரத்ைத வில்வபத்திரத் டன் அணிந்த பரமசிவ ைடய 
மைனவியாகிய அழகிய உைமயம்ைம ேகாபங்ெகாண்ட மாத்திரத்தில் பார்ப்பவ க்கு 
அச்சத்ைத விைளவிக்கின்ற வாளா தத்ைதக் ெகாண்  சி விதியாகிய 
தக்கன்றைலைய அ த்த ரபத்திரக் கட ளின  பாதங்கைள வி ம்பிப் பணிவாம். எ-

. (5) 
 
    தி ஞான சம்பந்த சுவாமிகள். 
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    அ சீர்க்கழிெந ல ஆசிாியவி த்தம். 
 
    கண்ணா யிரவர் பணிந்ேதத் ங் கடம்ப வனத்திற் மண் கர் 
    எண்ணா யிரவர் க ேவற ேவ  நதியி ெனதிேரறப் 
    பண்ணா ாிைசயி னிைசத்தமிைழப் பயின்ற ஞான சம்பந்தர் 
    கண்ணா ாிரண்  பதமணியத் த ேம நாலாம் பதந்தைனேய.  9 
 
    (இ-ள்) ஆயிரங்கண்கைள ைடய இந்திரனானவன் பணிந்  திபண்ணப்பட்ட 
கடம்பவனெமன் ம் ம ைரயில் சமணரான ஊைமயர்கள் எண்ணாயிரவர் 
க விேலற ம் இராகத் டேன இைசயாக விைசக்கப்பட்ட தமிழ்ப் பதிகங்க ள் 
(ேபாகமார்த்த ண் ைலயாள்) என்  கற் குறிப்பிைன ைடய ேதவாரெம திய ஏ  
ைவையயாற்றில் எதிர்ந்ேதற ம் அ க்கிரகஞ்ெசய்த தி ஞானசம்பந்த சுவாமிகளின  
பிறவி விடாையத் தணிக்கும் சீதளம் வாய்ந்த இரண்  தி வ கள் பணிந்தால் 
சா ச்சிய பதவிையேய தந்த ம். எ- . (6) 
 
    தி நா க்கைரயர். 
 
    கைலயாப் த்ேதாற் றாித்தவன்பாற் காசு மிழைல தனில்வாங்கி 
    நிைலயா ய யா ாீேடற நிைறத்த தமிைழ யைறந்ேதாதிச் 
    சிைலயா ரைலயின் மிதந்ேறச் ெசனனக் கடேல றிக்கயிைல 
    மைலயார் தி நா க்கரைச மகிழ்வா ெலன் ம் வணங்கு ேம. 10 
 
    (இ-ள்) த்ேதாைல ஆைடயாகத் தாித்த பரம சிவனிடத் த் தி ழிமிழைலயில் 
ெபாற்காசு ெபற்  நிைலெபற்ற சிவன யார்கள் ஈேடற ம் நிைறந்த 
தமிழ்ச்ெசால் னால் (ெசாற் ைண ேவதியன்) என் ம் தற்குறிப் ள்ள பதிகேமாதிப் 
ெபா ந்திய அைலகைள ைடய ச த்திரத்தில் கற் ணான  மிதந்ேதற ம் ெசனனக் 
கடைலக் கடந்  கயிைல மைலெயன் ம் தீைவயைடந்த அப்பர் சுவாமிகைள 
மகிழ் டன் எப்ெபா ம் வணங்குவாம். எ- . (7) 
 
    தி நாவ ரர். 
    கிரணம் ெபா ந்  சூ ங் ேகள்விேசர் சுந்த ரப்ெப மான் 
    கரணங் க க்கு மறிவாிதாங் கமலா லயத்தி லரவணியா 
    பரணஞ் சிறக்கு ேயாைனப் பரைவ மைனக்குச் ெசல்ெகன்ேற 
    சரணஞ் சிவக்கத் தமி ைரத்ேதான் சரணஞ் சரணந் தானமக்ேக. 11 
 
    (இ-ள்) பிரகாசம் ெபா ந்திய கிாீடத்ைதத் தாித்த சிவெப மானால் நற்ேகள்விகைள 
யைடந்த சுந்தரப் ெப மாெனன் ம் நாமத்ைத ைடயவ ம் கமலாலயெமன் ம் 
தி வா ாில் அந்தக் கரணங்க க்கு மறிவாிதாகிய சர்ப்பாபரணஞ் சிறந்  விளங்குஞ் 
சைடைய ைடேயானான ற்றிடங்ெகாண்டாைரப் பரைவ நாச்சியார் ட் க்குப் 



 8

பாதஞ்சிவக்கத் ேபாெமன்  தமிழ்ப்பதிகம் ெசான்னவ ம் ஆகிய 
நம்பியா ர ைடய தி வ கள் எந்நா ம் நமக்குப் க டமாம். எ- . (8) 
 
    தி வாத ரர். 
    ெகாச்சகக் க ப்பா. 
    ஒ வாத சிவஞானத் ண்ைமயினாற் றமி ைறத்  
    ம வாத றச்சமயப் த்த டன் மாறாகிப் 
    ெப வா  ெவன்றவைரப் பிறங்குெவண்ணீ றணிவித்த 
    தி வாத ராி  தி த்தாைளப் பர ேம. 12 
 
    (இ-ள்) நீங்காத சிவஞானத்  உண்ைமயினாேல தமிைழ ைரத் ப் ெபா ந்தாத 

றச்சமயிகளான த்த டன் பைகயாகிப் ெபாியவாதினால் ெவன்  அப் த்தர்கைளப் 
பிரகாசிக்கின்ற ெவள்ளிய தி நீறணி ம்ப ெசய்வித்த தி வாத ரெரன் ம் மாணிக்க 
வாசக சுவாமிகள  அழகிய இரண்  பாதங்கைள ந் தித்  வணங்குேவாம். எ- . (9) 
 
    தண் ய கள். 
    கு கா ந் தி ச்ேசய்ஞ்ஞ ர்தன்னின் மணற்குவித் க் 
    க காள கண்டெரனக் கண்டாவின் பாலாட்  
    ெயா நா ஞ் சிவபதத்ைத ெயாழியாமற் ெபறத்தாைத 
    யி கா ந் த ந்தாைர க்கா  மிைறஞ்சு ேம. 13 
 
    (இ-ள்) பறைவகள் நிைறந்  ஒ க்கின்ற ேசாைல சூழ்ந்த தி ச்ேசய்ஞ்ஞ ாில் 
பசுக்களாகிய நம்ைமயாள்கின்ற பதி க த்த காளகண்டத்ைத ைடய 
பரமசிவேனெயன்  ணிந்  மணைலச் சிவ ங்கமாகக் குவித் த்தாம் ேமய்த்த 
பசுவின் பாைல அச்சிவ ங்கப் ெப மா க்கு அபிேடகித்  ஒ கா ஞ் சிவபதத்ைத 
நீங்காமற் றாம்ெபற எச்சதத்த ெனன் ம் தந்ைதயின் இரண்  காைலத் 

ணித்தவராகிய தண்டீச நாயனாைரத் திாிகால ந் தித்  வணங்குேவாம். எ- . (10) 
 
    காளி. 
    அ சீர்க்கழிெந ல ஆசிாியவி த்தம். 
 
    ேகாகனக மயில ம் வாணிெய ங் குயில ங் குறித் ப் ேபாற்றி 
    யாகமஞ்ேச ாிரத்தின ாிப் ராணத்ைதத் தமிழ்ெமாழியா லைடவிற் கூற 
    ேயாகினிடா கினிய யார்க் கிட்டகா மிய த  தல்வி யாகும் 
    வாகு ைன வடக்குவாய்ச் ெசல் ெய ங் காளிபதம் வணங்கு ேவாேம. 14 
 
    (இ-ள்) தாமைர மலாில் ற்றி க்கின்ற மயிைலெயாத்த தி மகள் பாதத்ைத ம் 
ேகாகிலம் ேபான்ற இைசைய ைடய கைலமகள் தி வ ைய ம் நிைனத் த் 

திபண்ணிப் பின்னர் ஆகமா ட்டானஞ் ேசர்ந்த இரத்தின ாிப் ராணத்ைதத் தமிழ் 
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ெமாழியினாேல ெபா ந்தச் ெசால் தற்கு ேயாகினி இடாகினி என் ம் நாமத்ைதப் 
ெபற்  அ யார்க க்கு இஷ்டகாமியங்கைளத் தந்த ம் தல்வியாகிய 
ெவற்றிமாைலைய அணிந்த வடக்குவாய்ச் ெசல் ெயன் ம் காளிேதவியின  
தி வ கைள வணங்குேவாம். எ- . (11) 
 
    அ யார்கள். க வி த்தம். 
 
    விைரெச ந் தி வில்வ வனஞ்சமா 
    ரமிரத்தின ாி பஞ்சமங்கலம் 
    ெபா வினந்தா ர ெம ைறயின் 
    ம ெதாண்டர் மலர்ப்பதேமத் வாம். 15 
 
    (இ-ள்) வாசைனைய சுகின்ற அழகிய வில்வவனெமன் ம் சமா ரெமன் ம் 
இரத்தின ாிெயன் ம் பஞ்சமங்கலெமன் ம் ஒப்பில்லாத நந்தா ரெமன் ந் தித்  
நல்ெலா க்கத் டன் ஊைற மா நகாில் இ க்கின்ற சிவன யார்க ைடய 
மலர்ேபான்ற தி வ கைளத் ேதாத்திரஞ் ெசய்வாம். எ- . (12) 
 
    ஆசிாியர். 
    அ சீர்க்கழிெந ல ஆசிாியவி த்தம். 
 
    சீரங்கமாகிய ைவகுந்தவாச  மய ந் ேத க்காணாச், 
    சீரங்கமா ேயான்றைன ெயளிதிற் காட் ம் ேபய்த்ேதைரத் தா ஞ், 
    சாரங்கெமனப் பவஞ்சாரா யிர்க டைழக்க வ ட ங்குடந்ைதச் 
    சாரங்க ேதசிேகந்திரசாமி தன்மலர்த்தா டைலேமற்ெகாள்ேவாம். 16 
 
    (இ-ள்) ெசல்வேம சைபயாக அத ள் எ ந்த ளியி க்கின்ற ைவகுந்தவாசனாகிய 
தி மா ம் பிரமேதவ ந் ேத க்காணாக சிறப் ம் அழகும் வாய்ந்த கங்ைகையப் 
ெப ைம தங்கிய யினிடத் ைடய பரமசிவைன எளிதிற்காட் க்கானைல நீ 
ெரன்  க தித் தாவிச்ெசல்கின்ற மாைனப்ேபாலப் பிறப்பிேல ேசராதவண்ணம் 
ஆன்மேகா க க்கு அ க்கிரகஞ்ெசய் ம்குடந்ைதெயன் ம் கும்பேகாணத்தில் 
எ ந்த ளியி க்கும் சாரங்கேதசிேகந்திர சுவாமிெயன் ஞ் சற்கு வி ைடய மலர் 
ேபான்ற பாதங்கைளச் சிரேமற்ெகாள்ேவாம். எ- . (13) 
 
    ல் ெசய்ததற்குக் காரணம். 
    ஆர்த்தைல நீர்சு ட்டாழி சூழ் விக்குட் ெடன்கயிைல யாமிெதன்னக், 
    கூர்த்த ெமய்ஞ்ஞானி ய ண மிர த்தின ாிப் ராணத்ைதக் கூறேவண் ஞ், 
    சீர்த்திெபறத் தமி ைரயா ெலன் ைற நாட்டவர்தாஞ் ெசப்பலாேல, 
    தீர்த்தகிாித் ேதசிகெனன் ைறயாற்றில வாழ்வ ைர ெசய்ததாமால். 17 
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    (இ-ள்) சத்தித்  அைலநீைரச் சு ட் கின்றச த்திரஞ் சூழ்ந்த உலகத்தி ள் 
இ ெதன்கயிலாய ெமன்  அறிவிைன ைடய ெமய்ஞ்ஞானியர்களால் அறிகின்ற 
இரத்தின ாிப் ராணத்ைத மிக்க கைழப்ெபறத் தமிழ்ெமாழியினாற் ெசால்ல 
ேவண் ெமன்  ய்ய மாமணியார் அ யவர்களாகிய ஊைறவள நாட்டார் 
அைனவ ம் ேவண் க் ேகாட னால் தி ைவயாற்றில் எ ந்த ளிய தீர்த்தகிாித் 
ேதசிகரால் அ ளிச்ெசய்ததாகும். எ- . (14) 
 
    அைவயடக்கம் 
    ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
    அ க்குைடய பாண்டத்தி ல த ைறந்தி லதைன, 
    ெயா க்க டேனார்சிக்கத் றேவற்றிப் ேபாற் தல்ேபால், 
    வ க்கி ஞ் சுத்தவிரத் தினமணியித  ளி க்ைகயினால், 
    இ க்குைரயா ெரன்கவிைதக் கிவ் லகிற் ெபாிேயாேர. 18 
 
    (இ-ள்) அ க்குமயமாகிய மண்பாண்டத்தில்பால் இ ந்தால் அப்பாண்டத்ைத 
ஆசாரத் டன் ஓர் உறியிற் ெபா ந்த ஏற்றிப் பா காத் க் ெகாள்வ ேபால 
என்னாற்ெசால்லப்பட்ட ப வலான  குற்ற ைடய தாயி ப்பி ம் அக்கவியி ள் 
சுத்தவிரத்தின மணியான  இ ப்பதனால் இவ் லகத்தி ள்ள ெபாிேயார்கள் என் 
கவிக்குக் குற்ற ைரயார்கள். எ- .  (15) 
 
    ெமாழி ெபயர்த்த விதம். 
    அ சீர்க்கழிெந ல  ஆசிாியவி த்தம் 
 
    தலம்ேவத னகங்காரம் ைச வரம் ெப விழாத்தானடாத்தல், 
    நலம் ெபறாப்ேபய் தீர்த்தறா னபலன் ேறவகிாி நந்ைதயா , 
    'பலப்ேபறாந்தீர்த்த மணிநீ  பஞ்சாட்சர மிைவகள் பதிெனான்றாக, 
    நிலப்ேபறா மனிதெரல்லா மீேட ம் ப யிதைன நிரப்பிேனாேம. 19 
 
    (இ-ள்) தலவிேசடச் ச க்கம் பிரமேதவ னகங்காரச் ச க்கம் சிவ ைசச் ச க்கம் 
வரம்ெப  ச க்கம் தி விழாச் ச க்கம் பிசாசுவிேமாசனச் ச க்கம் தானபலச் ச க்கம் 
ேதவகிாிச் ச க்கம் நந்தாநதிச் ச க்கம் தீர்த்தச் ச க்கம் வி தி த்திராக்ஷச் ச க்கம் 
ஆகப்பதிெனா  ச க்கமாக இவ் லகி ள்ள மானிடர்கெளல்லாம் ஈேட ம்ப  இந்த 

ைனச் ெசான்ேனாம். எ- . 16 
 
    ற்பயன். 
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    இந்தவைகயா மினிய விரத்தின ாிப் ராணத்ைதயினி  ேகட்ேடார், 
    சிந்ைத தனி றக் கற்ேறார், கூ மவர்க் குபகாரஞ் ெசய்தேபர்கள், 
    ந்திதனி னிைனந்தப  க மங்கண் ந்  ெசல்வம் ெபா ந்தி வாழ்ந்ேத, 
    யந்தமலர்க்கயிைலதைன யைடந் த்தி ேசர்வ ண்ைம யாகுந்தாேன. 20 
 
    (இ-ள்) இவ்வாறாகிய இனிதான இரத்தின ாிப் ராணத்ைதச் 
சிரத்ைதயாகக்ேகட்டேபர்க ம் அகத்திற் ெபா ந்தக் கற்றேபர்க ம் இப் ராணத்ைதப் 
ப ப்பவர்க்கு உபகாரஞ்ெசய்தேபர்க ம் தங்கள் மனதில் நிைனத்த 
காாியங்கெளல்லாம் ெபற்  இவ் லகில் மிக்க ெசல்வத் டன் வாழ்ந்  பின்னர் 
இடமகன்ற ைகைலயங்கிாிையச் ேசர்ந்  நித்தியாநந்தமாகிய ேமாட்சத்ைதப் 
ெப வார்கள் இ  சத்தியமாகும். எ- . 17 
 
    அரங்ேகற்றிய கால மிட ம். 
    ேமற்ப  ேவ . 
 
    உைரத்தி ஞ் சகாத்த ேமாராயிரத் ைதஞ் ற்ேறழிேலா , 
    நிைரச்ெசயவ டந் ைதப் சத்தினி னிைறந்த விரத்தின, 
    ாிப் ராணந்தான் ய்யமாமணிப் னிதர்மன்ேன, 
    வி ப் ட னரங்ேகற்றிப் பின் ெமய்ம்ைமயாய் விளங்கிற்றன்ேற. 21 
 
    (இ-ள்) இந்த இரத்தின ாிப் ராணமான  அறி ைடேயாரால் எ த்தைரக்கப்பட்ட 
சா வாகன சகாத்தம் ஆயிரத்ைதஞ் ற் ேறழின்ேமற் ெசல்லாநின்ற ஜயவ டம் 
ைதமாதம் சநாளில் அழகு நிைறந்த ய்யமாமணீசுவரர் சந்நிதி ன்பாகவி ப் டன் 
அரங்ேகற்றிப் பின்னர் சத்தியமாக உலகத்தில் விளங்கிய . எ- . 18 
 
    பாயிர ற்றிற் . 
    காப் ள்படச் ெசய் ள் --21. 
    -------------------- 
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உ 
சிவமயம். 

தலாவ  - தலவிேசடச்ச க்கம். (22-37) 
 
    க நிைலத் ைற. 
 
    தி வரந்த  னிவரா ெதாகுதிேய சிறக்கும், 
    ஒ வர் சிந்ைதேபா யாவாக்கு நல் ணர் ேவாங்கந், 
    த விளங்கிேய நல்லறஞ்சிறந்தி ந் தைரேமல், 
    அ ள் சிறந்தவர்க் குைற ளா ைநமிசாரணியம். 22 
 
    (இ-ள்) ஆன்மேகா க க்குச் சிறந்த வரங்கைளக் ெகா த்த ம் னிவர் 
கூட்டத்தினாற் சிறந் ள்ள ம் தன் ள் வசிப்ேபார் இயாவர்க்கும் ஒேரதன்ைமயாக 
நல் ணர்ைவ வளர்விப்ப ம் மந்தாரம் பாாிசாதம் வில்வம் பாடலம் தலாகிய 
வி ட்சங்களாற் ெபா வைடந்  நல்லறத்தினாற் சிறந் ள்ள ம் இவ் லகில் 
அ ளினாற் சிறந்தவர்கட்கு உைறவிடமா ள்ள மாகும், ைநமிசாரணியம். எ- .(1) 
 
    அந்த வாச்சிரா மந்தனி லத்திாி வசிட்டன், 
    ந்  ேகாசிகன் பராசரன் பரத் வ னிவன், 
    சிந்ைததான் மகிழகத்தியன் லத்தியன் சிறந்த, 
    ந்தியா யர்காசிபன் ெசௗனகன் ெபா ந்தி. 23 
 
    (இ-ள்) இ கள் ஆ ைக ெசல் மிடமாகிய அந்த ைநமிசாரணியத்தில் அத்திாி 
வசிட்டா ேவத காயத்திாிக்கு தல் னிவனாகிய விசுவாமித்திரர் பராசரர் பரத் வாசர் 
சிவானந்த மகிழ்ச்சியைடந்த அகத்தியர் லத்தியர் அறிவா யர்ந்த காசிபர் ெசௗனகர் 
என்னம் அபிதானம் வாய்ந்த னிவர்கள் ெபா ந்தி. எ- . 2 
 
    இன்ன மற் ள வி டைளைனவ  மி ந் , 
    மன்  சூதமா னிவ க் சாசனம் வழங்கிப் 
    பன்  நான்மைற பத் டெனட்ெட ம் ராணந், 
    தன்ைனேயா ெதனக் ேகட் ள மகிழ்வர் சந்தத ம். 24 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசான்ன னிவர்களன்றி மற் ள்ள இ களைனவ  மி ந்  
நிைலெபற்ற சூத மகா னிவ க்கு ஆதனங்ெகாடத்  அதிெல ந்த ளப்பண்ணி 
நான்மைறக ம் ெசால் கின்ற பதிெனண் ராணத்ைதத் ேதவாீர் தி வாய்மலர்ந்த ள 
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ேவண் ெமன்  ேகட்க அவர்ெசால்ல அப்ெபா ைள உணர்ந்  
தின ம்மகிழ்வைடவார்கள்.எ- . (3) 
 
    ஒ தினத்தினிற் ெசௗனகன் சூதைன வந்  
    பரவிநல்லறப் ப வேம யாகமப் பயிேர 
    விர  ஞானமாம் பாதவம் ப த்த ெமய்க்கனிேய 
    உர ேமார்ெபா ள் ெசப்பிடேவண்  ெமன் ைரத்ேத. 25 
 
    (இ-ள்) இவ்வா  அமர்கின்ற நாட்க ள் ஓர்நள் ெசௗனகர் எ ந்  சூதமா னிவர் 
சந்நிதியினின்  வி ம்பித் திெசய்  நல்ல த மெசா பியா ள்ளவேர அகமமாகிய 
பய ண்டாகும் ைபங்கூழா ள்ளவேர அறி ைடேயா ள்ளத்திற் கலந்த ஞானமாகிய 
வி ட்சம் ப த்த உண்ைமக்கனியா ள்வேர அ ேயற்கு அறிைவ வளர்க்கின்ற 
ஒ ண்ைமப் ெபா ைள விளம்பிடேவண் ெமன் ெசால் . எ- . (4) 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல  ஆசிாியவி த்தம். 
 
    அப்ெபா ெளெதனவினவிற் சிலாதரர்க்கு விழியைனயவ ட்குமார, 
    ெமய்ப்ெபா ளாகிய நந்திேகசர் சனற்குமாரற்கு விளம்பினாெரன், 
    ெறப்ெபா ட்கு ேமலான சமா ர நந்தா ரத் தினியற் ராணத், 
    டெபா ைள விாித் ைரயா ைரத்தீாிப்ெபா த விாித்தைரத்தல் ேவண் ம். 26 
 
    (இ-ள்) அப்ெபா ள் இயாெதன வினவில் சிலாதரற்கு விழியைனய அ ட்குமார 
ெமய்ப்ெபா ளாகிய நந்திேகசர் சனற்கமாரற்கு எவ்வைகப்பட்டெபா ள்கட்கு ேமலான 
சமா ரெமன்ன நந்தா ரத்தின் அழகிய ராணத்ைத விளம்பினாெரன்  
அப் ராணத்தின் உட்ெபா ைள விாித் ச்ெசால்லாமற் சு ங்கச்ெசான்னீர் அதைன 
இப்ெபா  விாித் ச் ெசால்லேவண் ம். எ- . 5 
 
    ஆனசமா ர நந்தா ர மதனினைட  மதன்றீர்த்தந்தா , 
    மானசேமெபா ந்  ய்யமாமணி யீசுரர் தனில வர தா , 
    ேமான சமாதிகளி க்கு னிவர்கண மவ ைற  தன்ைமதா , 
    ஞானசமாகுண னிேய விளம் ெகனச் சூத னி நவில ற்றான். 27 
 
    (இ-ள்) அவ்வண்ணமான சமா ரெமன் ம் நந்தா ரத்  மகத் வத்ைத ம் 
அந்நந்ைதநதியின் மகிைமைய ம் ஆன்மேகா கள் உள்ளந்ேதா  ைறகின்ற ய்ய 
மாமணீசுரர் அதில் வந்த வரலாற்ைற ம் ெமௗனசமாதியி க்கின்ற னிவர் 
கூட்டங்கள் அவ்விடத்தில் வசிக்கின்ற தன்ைமைய ம் ஞான சமாகுணம் ெபா ந்திய 
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னிசிேரஷ்டேன ெசால்லக்கடவதாகெவன்  ச னகர் ேகட்கச் சூதமகா 
னிவரானவர் ெசால்லத்ெதாடங்கினார். எ- . 5 

 
    ன்னேம நந்தீசர் சனற்குமரற் குைறத்தப  ெமாழிவன் ேகண்ேமா, 
    சந்நிதானத் டேன சிவன் வி ம்பி ைற  மந்தச் சமா ரந்தான், 
    மன்னேவ சிறந்த பஞ்சமங்கலெமன் ம் ெபயரான் ம வலாேல, 
    கன்னேம வி ம்  பஞ்சாக்கரவ வா மதனிைலைம கழ ேகேன. 28 
 
    (இ-ள்) ன்னாளில் நந்திேகசுரர் சனற்கமாரற்குச் ெசால் யப ேய 
சந்நிதானத் டன் பரம சிவன் வி ம்பி ைறகின்ற சமா ரமான  நிைல ெபற்ற 
பஞ்சமங்கலெமன்ற சிறந்த ெபயைரப் ெபற்றதனாற் ெசவியினிடத்  வி ம்பிக் 
ேகட்கப்பட்ட பஞ்சாடசர ெசா பமாகும் ஆதலால் அதன் மகிைமையச் ெசால் கிேறன் 
நீ வி ப் டன் ேகட்பாயாக. எ- . 7 
 
    வைரயடேன நதிதீர்த்தம் வனம் ரெமன்ைறந் வைக ம வலாேல, 
    ைரெசயவாயின பஞ்சமங்கல ெமன்ெறவ்விடத்ேத லகத்ெதன்னில், 
    விைரெசறி காேவாிநதிக் குத்தரமாய் விளங்குமி ேயாசைன ரத்திற், 
    குைரெசறி ம் ைபரவி யாரணியத் க் ேகார் வா ேகாணமாகும். 29 
 
 
    (இ-ள்.) மைல ஆ  தீர்த்தம் வனம் ரம் என் ம் இவ்ைவந் ம் ெபா ந்தி 
யி த்தலாற் பஞ்சமங்கலம் என் ம் ெபயர் வாய்ந்த  அப்பஞ்சமங்கலம் உலகத்தில் 
எவ்விடத்தில் உள்ளெதனில் வாசைன ெந ங்கிய காேவாி நதிக்கு வடபாகத்தில் ஓர் 
ேயாசைன ரத்திற் பிரகாசிக்கும். அன்றி ம் ைபரவி 
ஆரணியத் ◌ிற்குவா ேகாணமாகும். எ- . 8 
 
    அவ்விடத்தில் வில்வவன மந்தவனத்திைடத் ேதவகிாியாம் ெவற் ச், 
    ெசவ்விடத்ேத த ேதவகாதீர்த்த மதன்ம ங்கிற் சிறந்தநந்ைத, 
    ெயவ்விட  நிகாில்லாச் சமா ரமா மிரத்தின ரமிைமேயார்வாழ, 
    ெவவ்விடத்ைத ண்டபிரான் பதிெவள்ளிக் கிாிேபால வி ம்பி ேம ம். 30 
 
    (இ-ள்.) அந்தவிடத்தில் வில்வவனெமன் ெறான் ண்  அந்தவனத்திைடத் 
ேதவகிாிேயன்ேறார் மைல ண்  அம்மைலயின் பக்கத்தில் ேதவகாதீர்த்த ெமன்ேறார் 
தீர்த்த ண்  அத்தீர்த்தத்தின் பக்கத்திற் சிறப் ள்ள நந்தாநதிெயன்ேறார் நதி ண் . 
அந்த நதி சூழ்ந்த இடத்தில் எவ்விட  நிகாில்லாத சமா ரெமன்கின்ற இரத்தின 
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ரமான  ேதவர்கெளல்லாம் வா ம்ப  ஆலகால விடத்ைத ண்ட பரமசிவன் கயிலாச 
ப வதம்ேபால வி ம்பியி க்கின்ற பதியாகும். எ- . 9 
 
    அத்தலத்தின் மணல்சிைலேயாடைவெயல்லாஞ் சிவ ங்காகாரமாகு, 
    ெமத்திய ைபங்ெகா  ெச கண் மி க பறைவகண் தலா விளங்குகின்ற, 
    சித்த டர்கேளா  கின்னரர் கிம் டெரனச் சிறந்தவாகும், 
    உத்தம சுரெரல்லா னிவர்களா ெமாழிந் ேதா  ம்பராகும். 31 
 
 
    (இ-ள்.) அந்தத் தலத்தி க்கின்ற மணல் கல் ஓ கெளல்லாம் சிவ ங்க 
ெசா பமாகும் மிகுந்த பசுங்ெகா கள் ெச கள் மி கங்கள் பறைவகெளல்லாம் சித்த 

டர்க ம் கின்னர ம் கிம் டர்க ெமன்  ெசால்வனவாகும் உத்தம குணத்ைத 
ைடய ேவதியர்கெளல்லாம் னிவர்களாவார்கள் மற்றமனிதெரல்லாம் 

ேதவர்களாவார்கள். எ- . 10 
 
    எவைர  நிந்திக்க ெவாண்ணா தி ந்தவர் நாலாம்பதேம ெயய் வார்கள், 
    தவ யல்ேவார் தங்க க்கு மத்தலம்ேபாற் ேலாகந்தனில் ேவறில்ைலச், 
    சிவைன ரத்தேனசுரைன ெயந்ேநரமானா ந் ெதாிசித்ேதார்கள், 
    பவமகற்றி நிைனந்தெவல்லாம் ெப வார்கள் பாதகங்கள் பயின்ெறாேர ம். 32 
 
    (இ-ள்.) அந்தத் தலத்தில் வசிக்கப்பட்டவர்கைள நிந்தைன ெசய்யாம ப்பவர்கள் 
சா ச்சிய பதத்ைத யைடவார்கள் தவஞ்ெசய்யப்பட்டவர்க்கும் அவ்விடம்ேபால் 
உலகத்தில் ேவறிடமில்ைல மகா பாதகங்கைளச் ெசய்தவரானா ம் சிவெப மானாகிய 
இரத்திேனசுவரைன எந்தேநரத்திலாகி ன் தாிசித்தால் இகத்தில் எண்ணிய க மங்கள் 

 ெபற் ப் பின்னர் ெசனனத் ெதாடர்ைப ம் அ ப்பார்கள். எ-  (11) 
 
    அ வள  ெபான்ெவள்ளி தானமி ல  ேம வ லேவயாகி, 
    னர்வி டன் ேகா தனந் தானமிட்ட பலன்ெப வ ெரா வர்க்ேக , 
    ந கியன்னமி ேலா ரன்ன க் காயிரவ ட நலேமயாகிப், 
    ணர்வி டன் கயிைலதனின் மகிழ்ந்தி ந்  பின்னர் த்தி ெபா ந் வாேர. 33 
 
 
    (இ-ள்.) யாவராயி ம் அந்தத் தலத்தில் அ ப்பிரமாணம் ெபான்னாகி ம் 
ெவள்ளியாகி ம் தானம்பண்ணினால் அ  ேம வளவாகி அறி டேன ேகா தனம் 
தானம்பண்ணின பலைனப் ெப வார்கள் அத்தலத்ைத யைடந்  ஒ வ க்கு 
அன்னமி வார்களானால் ஒவ்ெவா  அன்னத்திற்கு ஆயிரவ டம் நன்ைமைய 
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யைடந்  சா பத் டன் ைகைலயங்கிாியி ந்  பின்னர் ேமாட்சத்ைத 
யைடவார்கள். எ. . (12) 
 
    கன்னிகாதானெமான்  ெசயி ெமா ேகா  பிதிர்க்கணங்கேளா , 
    மன்னிேய ைகைலதனில் வாழ்ந்தி வ ாிடபெமான்  மகிழ்ந்தவிட்டால், 
    மின் ெராமத் க் காயிரவ ட விதப்ப ேய ேகா , 
    ன் யர் பிதிர்க்க டனிைறவர்பதி தனி ப்பர் சுகத்தில் வாழ்ந்ேத. 34 
 
    (இ-ள்.) அந்தத் தலத்தில் ஒ  கன்னிகாதானஞ் ெசய்தால் ஒ ேகா  
பிதிர்க்கணங்க டன் நிைலயாகக் ைகலாயத்தில் வாழ்ந்தி ப்பார்கள் 
சூல த்திைரயிட்ட காைளெயான்  விட்டால் பிரகாசிக்கின்ற அந்த இடபத்தின் ஒ  
உேராமத்திற்கு ஆயிரவ ட தம் ெந ங்கி உயர் ற்ற ேகா  பிதிர்க் 
கணங்க டன் இைறவர் பதியாகிய கயிலாசத்தில் சுகமாக வாழ்ந்தி ப்பார்கள். எ- . 
13 
 
    திதிமதியின் தற்றீர்த்த நந்தநதி தனிலா த் ேதவேதவன், 
    மதியணி ந் ய்யமாமணியாைரச் ேசவித்  வசித்ேதார்க் ெகல்லாங், 
    ெகா ◌ி  ேநாயிைல ெந ப் ச் சலத்தா ம் பய டனல் குர மில்ைல, 
    இதமகன் சாவ ந் தந்ைத கண்டதில்ைல யமவாைத யில்ைலத்தாேன. 35 
 
 
    (இ-ள்.) அந்தத் தலத்தி ள்ள தற்றீர்த்தமாகிய ேதவதா தீர்த்தத்தி ம் நந்தா 
நதியி ம் ண்ணிய திதிகளி ம் மாதப்பிரேவச காலங்களி ம் ஸ்நானஞ்ெசய்  
ேதவேதவ ஞ் சந்திரசூட மாகிய ய்ய மாமணியாைரத் தாிசனம் 
பண்ணினவர்க க்குத் ன்பத்ைத விைளவிக்கின்ற வியாதி ம் அக்கினியா ம் 
தண்ணீரா ம் உண்டாகும் பய ம் தாித்திர ம் த்ெதன்  நரகத்தினின்  வி வித்  
இதத்ைத விைளவிக்கின்ற மகன் இறப்பைதத் தந்ைத காண்ப ம் 
இயமவாைத மில்ைல. எ- . (14) 
 
    ம விய ற் ெசன்மத்திற் றவ ைடேயார்க் கத்தலத்தில் வாசங்கூ ம், 
    பர மந்தத் தலவாசிகைளக்கண்டேபர்க க்கும் பாவந்தீ ம், 
    அரன ளா னந்தீசர் சனற்குமரற் குைரத்ததிவ்வா றாகுமீ , 
    த ம டன் சத்தியஞ் சத்தியெமன்ேற சூத னி சாற்றினாேன. 36 
 
    (இ-ள்.) ெபா ந்திய ற்சன்மத்தில் அேனகேகா  தவம் பண்ணினேபர்க க்ேக 
அந்தத் தலத்தில் வாசம்பண் தல் ைககூ ம் அன்றி ம் ேதவர் னிவர்களாற் 
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பர கின்ற அந்தத்தலவாசம் பண்ணினேபர்கைளக் கண்டவர்க க்குப் 
பாவங்கெளல்லா நசிக்கும் பரமசிவத்தின் அ ளினால் நந்திேகசர் சனற்குமாரற்கு 
இவ்வண்ணஞ் ெசான்னதாகும் இ  த மத் டன் சத்தியஞ் சத்தியிமன்  சூத ராணிகர் 
ெசால் னார். எ- . 15 
 
    இன் மந்தத் தலமகிைம வ டெமாராயிரக் காலமிைசத்திட்டா ம், 
    பன்னாிதா ெமனக்கூறச் ெசௗ னக  ளமகிழ்ந்  பாிவிேனா ம், 
    அந்நகரந்தனிற் ய்யமாமணியார் வரலா  மைறதிெயன்ேற, 
    நன்னயமதாக் ேகட்பச் சூத னி யிவ்வா  நவில ற்றான். 37 
 
    (இ-ள்.) இன்ன மந்தத் தலத்தின் மகிைமைய ஆயிரவ டஞ் ெசான்னா ஞ் 
ெசால் யாெதன்  சூதமா னிவர் ெசால்ல அைதக்ேகட்ட ெசௗனகர் உளமகிழ்ச்சி 
கூர்ந்  அன் டன் எ ந்  நின்  ேதவாீர் தலவிேசடத்ைத ெமாழிந்த ளியப ேய 

ய்யமாமணியார் வரலாற்ைற ம் ெசால்ல ேவ ெமன்  வினயத் டன் ேகட்கச் 
சூக னிவர் ய்யமாமணியார் வரலாற்ைறப் பின்வ ம வண்ணஞ் 
ெசால்லத்ெதாடங்கினார். எ- . 16 
 
    தலவிேசடச் ச க்கம் ற்றிற் . 
    ஆக ெசய் ள் 37. 
    ---------------------- 
 
    உ 
    சிவமயம். 
 

இரண்டாவ :      பிரமேதவனகங்காரச் ச க்கம்.(38-58 ) 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல  ஆசிாிய வி த்தம். 
 
    சீதரனார் தி ந்தி த்தலர்ந்த ெச ங்கமலத் திறற் ெபாகுட் , 
    மீெத ந்  நால்ேவத ணர்ந்ேதா  ைமந் சிர விதியாம ேவதன், 
    ஏதமறப் பைடக்கு ைற ெயவ் லகுஞ் சி ட் த்ேத யிைமேயாேரத்த, 
    நீதி ைன சத்தியேலாகத்தி ந்ேத வாழ் ெபற்  நிக நாளில். 38 
 
    (இ-ள்.) மகாவிஷ் வின் உந்தியாகிய ெச ங்கமலப் ெபாகுட் ற் பிறந்  நான்கு 
ேவதங்கைள ம் உணர்ந்த யாவ க்கும் ெதாிவிக்கும் ஐந்  சிரங்கைளப்ெபற்ற விதி 
என் ம் பிரமேதவன் குற்றமில்லாமற் பைடக்கு ைறைமப்ப  எல்லா 
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உலகங்கைள ம் சிரட் த் த் ேதவர்கள் அ பணிய நீதி நிைறந்த சத்திய உலகத்தில் 
இ ந்  வா நாளில். எ- . (1) 
 
    ந்திெய ஞ் சாத் வித ராசத தாமதெமன்  க்குணத்திற், 
    ந்தித  சாத் வித ஞானெநறி யறி தைனப் ெபா த் விக்குஞ், 
    சிந்ைததனி ரா ச தந்தா னகங்காரம் ெவகுளியிைனச் ேசர்ப்பிவிக்கும், 
    இந்தவைக யல்லாமற் றாமதந்தான் ேசாம்  றக்க ெமய் விக்கும். 39 
 
    (இ-ள்.) தன்ைமயாய்த் ேதான் கின்ற சாத் வித குணெமன் ம் இராசத 
குணெமன் ம் தாமத குணெமன் ம் க்குணங்க ண்  அக்குணங்களில் 
சாத் விதமானத ஞானத்திற்கு ஏ வாகிய அறிவிைன ண்டாக்கும் இராசதமான  
மனதில் அகங்காரத்ைத ம் ேகாபத்ைத ம் உண்டாக்கும் தாமதமான  
ேமற்குறித்தவைக யல்லாமற் ேசாம்பைல ம் உறக்கத்ைத ம் உண் பண் ம். எ- . 
(2) 
 
    இவ்வைகயா மக்குணத்தி ராசதமாங் குணமிகுதி ெய கேவதன், 
    ெசய்வைகயாஞ் ெசயெலல்லாஞ் சிவன்ெசயலா ெமன்பதைனச் ேதர்ந்திடாமற், 
    பவ்வமணிப் பார்மிைசயிற் சராசரங்கண்  நாம் பைடத்ேதாமன்றி, 
    வ் லகு ெமவ் லகும் பிறர் பைடப்பன் ெறன ளத்தின் ேமாக ற்ேற. 40 
 
    (இ-ள்.) இத்தன்ைமயாகிய க்குணங்களில் இராசதகுண ேமலீட்டாற் பிரமேதவன் 
தான்ெசய் ஞ் ெசயெலல்லாம் சிவெப மான் ெசயெலன்பதைன அறியாமல் ச த்திரஞ் 
சூழ்ந்த அழகிய உலகத்தி க்கின்ற சராசரங்கள் வ ம் நம பைடப்ேப 
அல்லாமல் லக ம் ற் ெறவ் லக ம் பிறராற் பைடக்கக்கூ ய  அன்ெறன 
உள்ளத்தில் மயக்கங்ெகாண் . எ- . (3) 
 
    நாம் பைடத்த பைடப்பா வ்வலகெமல்லாம் ரந்தளிப்பா னாரணன்றான், 
    பாம்பணி ம் பணியரனார் ைடப்பெனல்லா நம்ெம த்தின் ப ேயயன்ேறா, 
    ஆம்ப நயினா யாேம தல்வ னைன வ நம் ேமவல் ெசய்ேவாய் 
    ேமம்ப த் ெதாழ   நமெதன்ேற யகங்கார மிக ங் ெகாண்டான். 41 
 
    (இ-ள்.) பிரமேதவனானவன் நம  எ த்தின்ப யல்லவா நம்மால் சி ட் க்கப்பட்ட 
ெபா ள்களால் தி மாலானவன் காத்  இரட்சிப்ப ம் சர்ப பாபரண மணிந்த 
உ த்திரனானவன் சங்காரஞ் ெசயாவ ஞ் ஆதலால் இவ் லகத்திற்கு  

தலா ள்ளவன் நாேம மற்றத் ேதவர்கள் நம் ைடய ஏவல் ெசய்யப்பட்டவர்கள் 
ேமன்ைமயாகிய த்ெதாழி ம் நமேத என்  அகங்காரத்ைதக் ெகாண்டான். எ- . (4) 
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    ெகாண்ட வகங்கார ட ைனந் சிரப் பிரமா ங் குணம் ேவறாகி, 
    அண் ெரல்லாம் ெவ ம்வைக யி த்தல் சிவன் றி ளஞ் சற்றறிதேலா , 
    மிண் ெச ம் பிரமா ந் தன்பதவி விட் ழிந்  மிக ந்தாழப், 
    பண்  பைடத்தி ஞ் ெசய ந் ெதாியாம ன்மத்தப் ப வமானான் 42 
 
    (இ-ள்) இப்ப  அகங்காரங்ெகாண்ட பிரமேதவ ம் தன் குணம் ேவ பட் த் 
ேதவர்கள் அஞ்சும் வண்ணம் இ ப்பைதப் பரமசிவன் தி ளத்திற்சற்ேற 
அறிந்தமாத்திரத்தில் அகங்காரங்ெகாண்ட பிரமேதவன் தன்பதவிைய விட் ழிந்  
மிக ந்தாழ்வைடந்  ன்னாற் பைடத்த ெதாழில் எல்லாந் ெதாியாமல் மயக்கேம 
ெசா பமானான். எ- . (5) 
 
    ம ள்ெகாண்ட பாலக க் க டதத்ைத யளித்ததைன மாற்றி நன்ைம, 
    அ ள்ெகாண்ட குணம் வரேவ ெசய் த ந் தந்ைதையப்ேபா லானாெரண்ணித், 
    தி ெகான்  குணத்தயற்குத் தி க்ககற்றிச் சி ட் க்கு ைறெசய்ேவாெமன், 
    றி ள்ெகாண்டகஞ்சுகத்  ைவரவைன நிைனத்த  ன்னிைறஞ்சிநின்றான். 43 
 
    (இ-ள்.) மயக்கமாகிய ேநாய்ெகாண்ட பிள்ைளக்கு ம ந்  அளித்  வியாதிைய 
அகற்றி நன்ைம மிகுந்த அ ட்குணம் வர அ ள் ெசய்கின்ற தந்ைதையப்ேபால 
பரமசிவன் அஞ்ஞான ைடய பிரம ேதவ க்கு உன்மத்த குணத்ைதமாற்றி 
உலகத்ைதப்பைடக்கும் ைறைமையச் ெசய்விப்ேபாெமன்  இ ள்ேபாற் க த்த 
சட்ைடையயணிந்த வயிரவ ர்த்திைய நிைனத்தமாத்திரத்தில் வயிரவ ர்த்தியானவர் 
வந்  எதிர்நின்  பரமசிவைன வணங்கினார். எ- .                (6) 
 
    நின்றவயிரவன்றன்ைன யன்பிெனா  கேநாக்கி நிமிலன்கூ ம், 
    இன்றயைனப் பற் மிராசத குணமா மதேமாக ேமகிேவக, 
    மன்றிெநறி ஞானகுண ம ம்வைக யவன்றைலக ைளந் தன்னில் 
    *ஒன் கைளத்திளளியிங்கு மீ ெயன வணங்கிமகிழ் டன் 44 
 
    (இ-ள்.) வணங்கித் தன்ெனதிர்நின்ற வயிரவன் கத்ைதப் பரமசிவன் அன் டன் 
ேநாக்கிப் பிரம ேதவைனப் பற்றிய இராசதகுண மதேமாகங்கள் ேபாக ம் 
ேவகமல்லாத நியாயமாகிய ெமஞ்ஞானம் அைடய ம் அவன்றைலகள் ஐந்தில் 
ஒன்ைறக் கிள்ளி ெயறிந்  இப்ெபா ேத இவிடத்தில் வ வா ெயன் ெசால்ல 
அைதக்ேகட்ட வயிரவன் ேதவாீர் கட்டைள சிரேமற் ெகாண்ேடெனன்  வணங்கி 
மகிழ் டன் ெசன்றான். எ- . (7) 
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    ேவ . 
 
    வைசயில்பிைறெய நைக கமழெகழ வ ய திாிசிைக யகில  சுடர்விட, 
    அைச ெகாளவ  தம கசதயினி லகில வன ம் ெவ  பட ரமிைச, 
    இைச ெகா*ளவணி யரவிைட யினமணி யிரவிெவ விட ெவயி விாிதர, 
    விைசயபாி ர ெமா ெசய வயிரவன் விடைல கடவினன் விைரெகா  ஞம ேய. 45 
 
    (இ-ள்.) வயிரவனானவன் குற்றமற்ற ன்றாம் பிைறையெயாத்த 
தந்தங்கைள ைடய கத்தில் அழெகா க ம் வ ைமயான த்தைலச்சூலத்தின் 
பிரகாசேமாங்க ம் அைச ெகாண்ட தம க ஒ யினால் அகில வனங்கள் 
ெவ பட ம் மார்பில் இைசவாக அணியப்பட்ட நாக விரத்தினங்கள் சூாியன் 
ஒளிம ங்கப் பிரகாசிக்க ம் பாதத்தில் தாித்த சிலம் கள் சத்திக்க ம் பலமான 
சுவானவாகனத்தில் ஏறி நடந்தான். எ- . (8) 
 
    நீலநிைறத  ேப ெவாளிவிட நீ ெசறி நி வாண மதிலகுற, 
    ேகாலமழெகழ மார்பிட ெதானிய ள் ேகாட்டநிலகிட நீ யசுடர்வி , 
    சூலெமா கர மீதினிெலழநிைற ேதாட் னிதழியின் மாைலயின் ெவறிநைற, 
    காலவய ைற நீள்பதியதனிைட காலவயிரவ ேனகினன கிேய. 46 
 
    (இ-ள்.) ெபாிய வமான  நிைறந்த நீலத்ைதப்ேபால் ஒளிவிட ம் நீண்ட 
நி வாண ெசா பத்தின் அழகு பிரகாசிக்க ம் மார்பினிடத்தில் தாங்கிய சத்திக்கின்ற 

ைணபிரகாசிக்க ம் ஒ ைகயிற் சூலா தம் ஒளிர ம் நிைறந்த இதழ்கைள ைடய 
ெகான்ைற மாைலயின் வாசைன ம் ேத ம் ஒ க ம் கால வயிரவன் நடந்  
பிரமேதவன் வசிக்கின்ற சத்திய உலகத்ைதக் கிட் னான். எ- . (9) 
 
    சிங்கநாத ம் ெவங்க றிய திண்கிாீப ங்கரவார்த , 
    கங்கணாகர ந் தி நீறணி கஞ்சுகாதர வங்க மானவன், 
    வங்கமால்வைரயின் கணநாதர்கள் வந் சூழ்தர ந் சுவாமிைச, 
    பங்கேமன்ம ங் குளிர்ேதாடலந் பங்கயாசன ெனங்ெகனநா ேய. 47 
 
    (இ-ள்.) சிங்கநாத ம் ஆலகாலவிஷத்ைத உமிழ்கின்ற அரைவக் கடகமாகத் தாித்த 
ைக ம் வி திையத் தாித் ச் சட்ைடையப் ேபார்த்த சாீர ம் உைடய வயிரவன் 
ெவள்ளியங்கிாியில் வசிக்கின்ற கணநாதர்கள் ம ங்கு சூழ்ந் வர சுவானவாகனத்தில் 
ஏறிக்ெகாண்  ேசற்றில் ைளத் க் குளிர்ச்சி ெபா ந்தி இதழ்களால் விாிந்த 
தாமைரமலைர ஆசனமாகக்ெகாண்ட பிரமேதவன் எங்ேகெயனத் ேத . எ- . (10) 
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    ைவய வ  ெமய்ெயனேவதிாி வள்ளல் வ கன் ெமய்ெயாள்ளிய விைலத், 
    ய்யவகிலமர் ைகயினன் ெறா  ள் ஞம யன் ெவள்ளிய நீறணி, 
    ெமய்யிலணித  ைபயர ேவான்வைள ெவள்ைள ெசறிகுைழ யள்ளவன் ேவகைன, 
    ஐயகைலகளின் ைமயமதானைத யள்ளி கிர்ெகா  கிள்ளினனாமேரா. 48 
 
    (இ-ள்.) உலக வ ம் கணப்ெபா தில் சுற்றித்திாிகின்ற வள்ளலாகிய 
வ கெனன் ம் ெபயைர ைடயவ ம் பிரகாசிக்கின்ற விைலகைள ைடய 
பாிசுத்தமாகிய சூலா தம் அமர்ந்த ைகயிைன ைடயவ ம் உன்மத்தத்தடன் தாண் ச் 
ெசல்கின்ற சுவானவாகனத்ைத ைடயவ ம் ெவண்ைமயாகிய வி திைய நிைறயத் 
தாித்த சாீரத்தில் அணிகின்றவடமாக வாய்ந்த அரவிைன ைடயவ ம் 
ெவண்ைமமிகுந்த சங்கக் குைழையக் காதில் அணிந்தவ ம் ஆகிய வயிரவர் 
பிரமேதவைனக்கண்  அவ ைடய ஐந்  தைலகளில் ந த்தைலையப்பற்றிக் ைக 
நகத்தினாற் கிள்ளினார்.      எ- . (11) 
 
    ேவ . 
 
    அஞ்சுதைல தனின வாந் தைலையக்கிள்ளி 
             வஞ்சுதைல மிக மைடந்த ங்கிேயதான், 
    ெநஞ்சுதனிலற கற ழ்ந்தான் ேவதனிமலன ளால் 
             வந்த ஞம ர்வான், 
    விஞ்சுதைல டன்ேவதன் றைல ங்ெகாண்  ெவள்ளிமைலெயனங்- 
            ைகைலயைடந்தா னப்பாற், 
    கஞ்சமல ரயன்ெசய்ைக யதைனெயல்லாங் 
             கட் ைரப்பிெனனச் சூதன் கழற ற்றான். 49 
 
    (இ-ள்.) பிரமேதவன் அஞ்சுதைலகளில் ந வாகிய தைலைய வயிரவன் கிள்ளின 
அளவில் மிகவம் யந்  ந ந ங்கி ெநஞ்சிற் கவைலெகாண்  மியில் வி ந்தான் 
அப்ெபா  பரமசிவன ளால் வந்த சுவானவாகனனான வயிரவன் 
பிரமேதவன்றைலையச் சூலத்தில் ேகார்த் க்ெகாண்  ெவள்ளியங்கிாியாகிய 
ைகலாசத்ைத அைடந்தான் அப்பால் கமலாசனனாகிய பிரமேதவன் ெசய்ைககைள 
எல்லாம் உ தியாகச் ெசால் கிேறன் என்  சூத னி ெசால்ல ற்றார். எ- . (12) 
 
    நா தைல டன் ழ்ந்  கு திெபாங்க  
            நா தைலேநாக்கிமிகந ந ங்கித், 
    நா தைல ெயான்ற பட்ட ேவெயன்  தா ைரக்கு  
               ெமாழிகுழறித் தயங்கி விம்மிக், 
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    கா தைலெயாழி யாம னா ரண்   
             கண்க நீேர ெப க ெவங்ைகயாேல, 
    ேம தைல வாங்கநமக் ெகய்திவந்த  
              விைனேயெதன் ளத்ெதண்ணி விசார ற்றான். 50 
 
    (இ-ள்.) அப்ெபா  பிரமேதவன் நா தைல டன் மியில் வி ந்  இரத்தம்ெப க 
நா தைலகைளயம் பார்த்  மிக ம் நடங்கிப் பயந்  ஒ நா ம் ஒ தைல ம் 
அ பட் ப்ேபாயினேத என்  ெசால் ம் ெசாற்க ம் குழறித் தடமாறி மதிமயங்கி 
அ  எட் க் கண்களினின் ம் தண்ணீர் தாைரதாைரயாய் ஒ கிப்ெப க ைக 
நகத்தினால் நம் ைடய ேமலான தைல ெகாய்பட நமக்கு வந்த விைனயாெதன்  
மனதிெலண்ணி விசார ற்றான். எ- . (13) 
 
    சிவன ளால் வந்ததா மி வெயன்  தியங்கி  
              யிராசதகுணத்தின்ெசய்ைகயாேல, 
    தவம  மிழந்ததன்றித் தைலயிெலான்  தன்ைன  
              மின் றிழந்திட ந் தந்திெதன் , 
    கவைல டனிைனந்  நிைனந் திேயார்ந்   
              கலங்கிய சித்தந்ெதளிந்  சிரங்கைளந் ங், 
    குவலயத்தில் விழெவறிந்தாற் ற ப்பாாியாவர்  
             ெகா த்தவேன மாற்றியக்காற் ெகாள்ைகயாேதா. 51 
 
    (இ-ள்.) பரமசிவன ளால் நமக்கு இவ்வண்ணம் விைளந்தெதன்  இராசதகுண 
ேமலீட்டால் தவெமல்லாம் ேபான மன்றி என தைல ம்ேபானெதன்  விசாரத் டன் 
நிைனந்  நிைனந்  கலங்கிய சித்தந்ெதளிந்  நமக்கு ஐந்  சிரங்கைளக்ெகாடத்த 
பரமபதியாகிய கட ேள அச்சிரங்களில் ஓர் சிரத்ைதத் த வாரானால் அைதத் 
த ப்பவர் யாண் மில்ைலெயன்ெறண்ணினான். எ- . (14) 
 
    நம சிர ம ப்பதைன ணரமாட்டா நமக்கு 
                ேமாராதிக்க ேம நா ன், 
    அைமவதில்ைலச் சிவன்ெப ைமக் கவேனயல்லா 
                 யா மில்ைல தல்வ ராகும்ேபர்தான், 
    இைமயவேர தற்ேறவராேனார்க்ெகல்லா 
                 மீசேனதைலவ ெனன்பெதண்ணிெயண்ணி, 
    உைமயவடன் கணவைனேய தித்தானாஞ் ெசய் ற்ற 
                பிைழெபா க்குெமன ணர்ந்தானன்ேற.  52 
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    (இ-ள்.) நம  தைலைய அ ப்பைத உணரமாட்டாத நமக்கு அதிகாரேம  
நிைனக்குமிடத்தில் நம்மாலாவ  ஒன் மில்ைல சிவெப மா ைடய ெப ைமக்கு 
அச்சிவெப மாேன ஒப்பல்லாமல்  தல்வெரனத் திாிகின்ற மற்றத்ேதவர்கள் 
ஒப்பில்ைல ஆதலால் ேதவர்க க்ெகல்லாம் தைலவன் சிவெப மாேன என்ெறண்ணி 
உலக மாதாவின் கணவனாகிய  கண்ட ர்த்திையத் தித்த வணங்கினால் 
நாம்ெசய்த பிைழகைள ெயல்லாம் ெபா ப்பார் என்  உணர்ந்தான் பிரமேதவன்.      
    எ- . (15) 
 
    சிந்ைத  தியானத்திற் ப கெமய் ஞ் ெசஞ்சைட ங்  
              கண் ன்  மபயக்ைக ங், 
    கந்தமிகும் யதளி ைட ம் தகணஞ்ேசர்  
              ைவப்பத  யர்குண ஞ்சால, 
    ந் க ைண  மிைமயவைரயின் வல்  தல்வெர ம்- 
             வ  ங்கண்ேட, 
    அந்தமிலாப் பரமசிவன்றன்ைன ன்னி யம் யத்ேதா  
              னி ப்பவர ன ளினாேல.  53 
 
    (இ-ள்.) பிரமேதவனானவன் பளிங்ைக ஒத்த தி ேமனிைய ம் சிவந்த சைடைய ம் 

க்கண்கைள ம் அபயக்ைகைய ம் வாசமிகுந்த த்ேதாற்கைலைய ம் 
தகணங்கள் ேசவிக்கின்ற தி வ ைய ம் சின்மயகுணத்ைத ம் மிக ம் 
திர்ந்ெதா குகின்ற க ைணைய ம் ப வதராசன் த்திாியாகிய பார்வதிேதவியார் 

கணவெனன்பைத ம் ஆதியந்தமில்லாதவ ெரன்பைத ம் அகத்தில் உன்னிப் 
ெபா ந்திய தியானத்தில் இ க்க அப்ெபா  பரமசிவன் அ ளினால். எ- . (16) 
 
    மிக்கவசாீாி வாக்கியேமயாகேவதாேவ  
             ன  குணவிராசதத்தால், 
    தக்கசிரெமான்ற ந்த த தாெமன் ந்  
             த க்கினால நீங்கித் தராதலத்திற், 
    க்கமின்றிேய பிரமந்தாேனயாகத் ெதால் லகி  
             ற்ெறட் ச் சிவ ங்கத்தில், 
    அக்காவப்பணியாைனப் ைசெசய்ய வைம   
             மவற்  மி நான்கதிகந்தாேன   54 
 
    (இ-ள்) ஓ பிரமேதவேன உன  இராசதகுண ேமலீட்டால் உன  ஐந்  தைலகளில் 
ஒன்  அ பட்ட  எல்லாந்தாேம ஆகப்பிரபஞ்சாதி விசாரம் மனத்தின்கண் இல்லாமல் 
பழைமயாகிய இவ் லகத்தி ள் இ க்கின்ற அதிகமாகிய ற்ெறட் த் தானங்களில் 
அக்கமணி டன் சர்ப்பத்ைத ம் ஆபரணமாகத்தாித்த பரமசிவைனப் ைசெசய்யப் 
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ெபா ந் ம் அந் ற்ெறட் ச் சிவ ங்கத்தி ள் ம் எட் ச் சிவ ங்கம் 
அதிகெமன் ம். எ- . 17 
 
    கங்ைக காவிாிநந்ைத கிரதமாைல ெகௗதைம  
             கி ட் னேவணி ங்கபத்திாி, 
    மங்கலேகதார மிந்தத் தலங்கெளட் ன் மேகச்சுரைனப்  
              ைச ெசய்யின் ம மன்றிப், 
    ெபாங்கு வியினிற் சம த் தீ தன்னிற் ெபா ந்திய  
               பாரதவ ட பரதகண்டந், 
    தங்கதலந்தனிற் கிாி நதி ந் ேதவ தான ண்டவற்றின் 
               மிகத் தவஞ்ேசர் மி. 55 
 
    (இ-ள்) கங்ைக காவிாி நந்ைத கிரதமாைல ெகௗதைம கி ட் னேவணி ங்கபத்திாி 
கபகரம விய ேகதாரம் என் ம் இந்த எட் த் தலங்களில் பரம சிவைனப் 

ைசபண்ணினால் உனக்குப் பிரமத் வம் ெபா ந் ம் இைவயன்றி 
இன் ெமா தலம் உண்  இந்த உலகத்தில்சம்பத்தீவி க்கின்ற பரதகண்டத்தில் 
ஒ  ப வத ம் ஒ  நதி ைடய ெதய்வத்தானம் ஒன் ண்  அந்த இடம் மிக்க 
தவஞ்சார்ந்த மியாகும். எ- . 18 
 
    எண்ணில் பல னிவ ராச்சிரமந்தன்னி  
              லீசர்வ வாகு யர் வில்வக்கானம், 
    நண் நதிக காவிாிக்குத்தரத்தி னந்தாநதித்  
              தீர்த்தந் ேதவகிாி ேதவகாெமய்த், 
    ெதண்ணிய தீர்த்த ைடத்தா ேராமேமனிேசர்ந்த  
             னி டன் னிவ ரேநகர் சூழ்ந் , 
    ண்ணியமாந் தவம்ப ப்ப வேனகங்ேகா   
             ெபா ந் கற்ப காலமதிற் க்கிவாழ்வர். 56 
 
    (இ-ள்) அந்தப் மியில் கணக்கில்லாத னீஸ்வரர்கள் ஆச்சிரமம் உண்  
அவர்கெளல்லாம் அதில் சிவெசா பமாய் இ ப்பார் அ  உயர் ெபற்ற 
வில்வவனமாகும் அவ்வனம் எவ்விடத்  உள்ளெதனில் காவிாிநதிக்கு வடபாாிசம் 
உள்ள  அதில் நந்தாநதி ெயன்ெறா  தீர்த்த ம் ேதவகிாிெயன்ெறா  ப வத ம் 
ேதவகாதீர்த்த ெமன்ேறார் தீர்த்த ம் உண் . அந்தவிடத்தில் உேராமச னி டேன 
அேனக னிவர்கள் சூழ்ந்  ண்ணியமாகிய தவங்கள் ப க்கும்ப  அேனகங்ேகா  
கற்பகால மள ம் அதிற் ெபா ந்திவாழ்வார்கள். எ- . (19) 
 
    அத்தலத் க் ெகத்தல  ெமாவ்வாதாகு மவ்விடத்தில்  
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              விக்வவி க்கத்தின் பாங்கர், 
    ெமத் சிவ ங்கெமான்  பதிட்ைடெசய்   
              ேம சிவாகமங்கேளா ாி பத்ெதட் ற், 
    சுத்த  சூக்குமமா மாகமத்திற் ெசான்னவைக  
              ைசெசய்யிற் சிவ ந்ேதான்றி, 
    உத்தமமாம் வரங்ெகா க்கும் பரமனிவ்வா  
              ைரெயன்றாெரன வசாீாி ங் கூறிற்ேற. 57 
 
    (இ-ள்.) அந்தத் தலத்திற்கு மற்ெறந்தத் தலங்க ம் இைணயில்ைல அவ்விடத்தில் 
வில்வவி ட்சத்தின் பக்கத்தில் நிைறந்த சிவ ங்கம் ஒன்  பிரதிட்ைட ெசய்  
வி ம்பிய சிவாகமங்கள் இ பத்ெதட் ள் சுத்தமான சூக்குமாகமத்தில் ெசால் யப  

ைசபண்ணினால் சிவெப மான் பிரசன்னமாகி உத்தமமாகிய வரங்கைளக் 
ெகா ப்பார் என்  உனக்குச் ெசால்ெலன எனக்குப் பரமசிவன் கூறினார் என்பதாக 
ஆகாயத்தினின் ம் ஓர் அசாீாிவாக்கியம் எ ந்த . எ- . (20) 
 
    இவ்வா  சூதென  னிவன்கூற வினிய  
             ெசௗனகன் மிக  மதிசயித் ச், 
    ைசவாகமப் ெப ைமெயல்லா மிந்தத் தரணிதனி  
              யாவர் நின்ேபாற்சாற்றவல்லார், 
    ஒவ்வாதகுணமகற்றி ேவதெனவ்வா ைறந்திரத்திேனசுரப்  
              பதிட்ைடேயாங்கச் ெசய்தான், 
    அவ்வா  யானறிய ைரத்தல் ேவண்   
              ைமயெவனச் சூதமனி யைறய ற்றான். 58 
 
    (இ-ள்.) இவ்வண்ணமாக சூத னிவர் ெசால் யேபா  ெசௗனக னிவர் மிகவம் 
ஆனந்தம் அைடந்  அதிசயித்த ைசவாகமத்தின் ெபா ள்கைளெயல்லாம் 
இவ் லகத்தில் உம்ைமப்ேபாலச், ெசால்லவல்லார் யாவெரன்  திெசய்  பிறகு 
அந்தப் பிரமனானவன் ெபா ந்தாத இராசதகுணத்ைத அகற்றி இரத்திேனசுவரைனப் 
பிரதிட்ைட ெசய்  எவ்வா  ைச பண்ணினான் அதைன அ ேயற்குச் 
ெசால் ய ளேவண் ம் ஐயேன என்  ேகட்க அெபே◌ா  சூதமகா னிவர் ெசால்லத் 
ெதாடங்கினார். எ- . (21) 
 
    இரண்டாவ  
    பிரமேதவன் அகங்காரச் ச க்கம்  ற் ப்ெபற்ற . 
    ஆக ெசய் ள் 58. 
    --------------- 
    ----------------------------------------------------------- 
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    உ 
    சிவமயம். 
 

ன்றாவ :      சிவ ைசச் ச க்கம் (59-86) 
 
    ேவ  
 
    இ நா  திைசப்பால ெரவ மஞ்சு கமாக, 
    ஒ நா  கத் டேன ெயாளிபரவப் பிரமா ம், 
    த நா ஞ் சம் திைச தனிேலசம் ைவப்ேபாற்ற, 
    தி நா  மைறேயாதித் ேதவகிாிதைனச்ேசர்ந்தான். 59 
 
    (இ-ள்) பிரமேதவனானவன் தன்ைனக்கண்ட திக்குப்பாலகர் எண்ம ம் அஞ்சும்ப  
நான்கு கத் டேன பிரகாசம் விாிய நா  வி ட்சம் சூழ்ந்த மகேம க்குத் 
ெதன்பாலாகிய நாவலந்தீவில் சம் வாகிய பரேமசுவரைனப் ேபாற்றச் சிறந்த 
நா ேவதங்கைள ம் ெசால் க்ெகாண்  ேதவகிாிைய அைடந்தாள். (எ- ). (1) 
 
    ேதவகிாி ெய மிரத்தினச் சிகரவைர தைன ேநாக்கிப், 
    பாவவிைன தீர்க்கு யர் பாணிநந்ைத தைனேநாக்கி, 
    ேம வில்வ வனேநாக்கி வி ம்பியதிற் றவம் ாி ம், 
    தாவி ேரா மசன் தலாந்தவ னிவர் தைமேநாக்கி. 60 
 
    (இ-ள்) ேதவகிாி என் ம் இரத்தினச் சிகரம் ெபா ந்திய மைலையேநாக்கி ம், 
பாவவிைனைய அகற்றி உயர்பதவிைய அ ம் உதகம் நிைறந்த நந்தாநதிையக் 
கண் ம் அவ்விடத்தி க்கின்ற வில்வவனத்ைதப் பார்த் ம் அத ள் வி ம்பித் 
தவஞ்ெசய்  ெகாண் க்கும் உேராமசர் தலான மகா னிவர்கைளத் ெதாிசித் ம். 
எ- . (2) 
 
    ச குதைன ேய சித் ந் த வினிைல தா கர்ந் ம், 
    வ மனிலந் தைன ண் ம் வார் னைலேய கு த் ம், 
    ெபா  நிலவ ந்தி ம் வான் ெபாங்க னைலந்திைடயி ந் ம், 
    ஒ பதத்ைத ெய த்  நின்  யர் தவஞ் ெசய்தவர் பலரால். 61 
 
    (இ-ள்.) அந்த வில்வ வனத்தில் உதிர்ந்த ச குகைளப் சித் ம் த வின் இைலகைள 
உண் ம் வரப்பட்ட காற்றிைன அயின் ம் ஒ குகின்ற ன ைனக்கு த் ம் 
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ெபா ந்திய நிலைவ அரந்தி ம் ஒளி ெபாங்குகின்ற பஞ்சாக்கினி மத்தியில் ைவகி ம் 
ஒ  தாைளத் க்கி நின் ம் உயர் தவஞ்ெசய்யப்பட்டவர்கள் பலர். எ- . (3) 
 
    த ெவனேவ கிதைலெயல்லாந் தாண் ம் ற்ெற ப்ப, 
    விர  ெச  ெகா கெளல்லா ேமனி வ ம் படரப், 
    பர  சைடமிைசக் குடம்ைப பறைவயினந் தானைமப்ப, 
    உர சிைல ெயனமாக்க ரசேநாற்பவர் பலரால். 62 
 
    (இ-ள்.) உலர்ந்த கட்ைடெயன்  க திக் கால்களில் சிதல்கள் ற்றைமக்க ம் 

ைளத்த ெகா  ெச கள் எல்லாம் சாீர ம் படர ம் சைடயின்மீ  பறைவகள் 
கூ  அைமக்க ம் திண்ணிய கற்கம்பங்கெளன்  மி கங்கள் உாிஞ்ச ம் தவம்ெசய்யப் 
பட்டவர்கள் பலர். எ- . ( 4) 
 
    ஆனினத்தி னீண் ைலக ைளப் ப் பறழ ந் , 
    மானிளங்கன்  ைல மகிழ் டன் கு க்கும், 
    காென க் கிடம் ற்றிைடக் ெகா த்தராக் காக்குந், 
    ேதன ந் ேவார்க்குதவி யீயப் றஞ் ெசல் ம். 63 
 
    (இ-ள்.) இன் ம் அவ்வனத்தில் பசுக்கூட்டத்தின் நீண்ட ைலகளில் க்குட் கள் 
ெசன்  அ ந் ம் மானிளங்கன்  ைலகளில் மகிழ்ச்சி டன் உண் ம் 
கானகத்தில் திாிகின்ற எ களக்குப் பாம் கள் தம  ற்றிடத்  இடங்ெகா த் க் 
காக்கும் வண் கள் அவ்விடத்தில் ம  உண்ண வந்தவர்க க்கு தா ண் ந்ேதைனக் 
ெகா த் ேவெறா  இடத்தில் ெசல் ம். எ- . 5 
 
    இன்னவா  ேசாமச ைர ெயழில் ெகாளாச் சிரமந், 
    தன்ைனேநாக்கிேய ேவத  மிகவதி சயித் , 
    மின் ெசஞ்சைடப் பரமன்ேம ல ச்சைன வி ம்பி, 
    ன்னிேய சிவ ங்கம் ேதெதன ேவார்வான். 64 
 
    (இ-ள்.) இவ்விதமான உேராமச னிவர் வசிக்கின்ற அழகுெபா ந்திய 
ஆச்சிரமத்ைதப் பிரமேதவன் கண்  மிக ம் மகிழ்ந்  பிரகாசிக்கின்ற 
சடாமகுடத்ைத ைடய பரமசிவைன அவ்விடத்தில் எ ந்த ளச்ெசய்  
சிவார்ச்சைனபண்ண வி ம்பி அதற்குச் சிவ ங்கம் எ ெவன உணர்வானாயினன். எ-

. 6 
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    விாிந்த ேதவமால் வைரதனில் விளங்கிய ேசாதி, 
    நிைரந்திலங்கிய விந்திரநீல விரத்தினத்தால், 
    வாிந்  நின்மிதம் பஞ்சசூத்திரப்ப  வகுத் த் 
    தி ந்தேவெசய நிைனந்தனன் ேறவதச்சைனேய. 65 
 
    (இ-ள்.) விசாலமான ேதவகிாியில் விளங்கியேசாதி வாிைசயாகப் பிரகாசிக்கின்ற 
இந்திரநீல இரத்தினத்தினால் பஞ்சசூத்திரவிதிப்ப  வாிந்  நிர்மாணஞ்ெசய்யத் 
ெதய்வத்தச்சனாகிய விசுவகன்மாைவ நிைனத்தான். எ- . 7 
 
    வந்திைறஞ்சிய விசுவகன்மைன மிகமகிழ்ந்ேத, 
    இந் ேசகாற்காலய மைமத்தி யின்ெறன ம், 
    ந்தியானிைனந் த் தமவிதிப்ப  ெபா ந்த, 
    நந்ைதமாநதித் ெதக்கண தீர்த்தத்ைத நா . 66 
 
    (இ-ள்.) பிரமேதவன் நிைனத்தமாத்திரத்தில் தன் எதிர்வந்  வணங்கி நின்ற 
விசுவகன்மைன மிக்க மகிழ்ச்சி டன் ேநாக்கிச் சந்திரசூடனாகிய சிவெப மான் 
எ ந்த ள்வதற்கு ஓர் ஆலயம் இப்ெபா ேத அைமப்பாய் என்  ெசான்னவளவில் 
அைதக்ேகட்ட விசுவகன்மனானவன் தன் த்தியில் நிைனத்  உத்தமவிதி ெபா ந்த 
நந்ைதமா நதியின் ெதன்கைரயில் ஆராய்ந் . எ- . 8 
 
    ஓங்குவில்வமாவனத்திைட யர்த வதனின், 
    பாங்கராகேவ விமான ம் ேகாயி ம் பணித் த், 
    தாங்குமண்டப ெந மதில் ேகா ரஞ்சைமத்ேத, 
    தீங்குறாவைக ெசய்தனனாைலயஞ் சிறக்க. 67 
 
    (இ-ள்) உயர்ந்த வில்வவனத்தினிைட ஒ  வி ட்சத்தின்பக்கத்தில் விமான ங் 
ேகாயி ம் உண்டாக்கி அதைனச்சூழ அேனக மண்டப ம் மதில்க ம் ேகா ர ஞ் 
சைமத் க் குற்றமில்லாதப  பார்ப்பவர்க க்குச் சிறப்பாக ஆலயத்ைத அைமத்தான். 
எ- . 9 
 
    ம  நந்தியாவட்ட மாமலரேதேபால, 
    ெபா விெலட்  நாலாகிய விலக்கணம்ெபா ந்தத், 
    தி விமான ஞ் சிகர  க ஞ் ெசய்ேத, 
    பர ெசம்ெபா  மணிக ங் குயிற்றிேய பணித்தான். 68 
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    (இ-ள்) ெபா ந்திய நந்தியாவட்ட மலர்ேபால ஒப்பில்லாத ப்பத்திரண்  
இலட்சண ம் ெபா ந்த அழகாற் சிறந்த விமான ம் சிகர ம் க ஞ் ெசய்  
அைவகளிற் சிவந்த ெபான்னா ைழத்  நவரத்தினங்கைளப் பதித் ப் பிரகாசமாக 
உண்டாக்கினான். எ- . 10 
 
    அைமக்கும் ேவய் ைர ேதாளியா மிைமய ெவற்ப ம், 
    உைமக்குெமண்ணிய ல்வழிக் ேகாயி ண்டாக்கிச், 
    சைமத்தனன் மயன் திகளான ந் தைழக்க, 
    இைமக்ெகாளாதி  ெமண்கணெனண்ணினன் குர்த்தம். 69 
 
    (இ-ள்) திரண்ட பசு ங்கிைலெயாத்த ேதாைள ைடய இேமார்ப்ப வத 
ராஜகுமாாியான உமாம ேகசவாிக்கும் சிற்பசாஸ்திரப் பிரகாரம் ேகாயி ண்டாக்கி 

திகெளல்லாந் தைழத்ேதாங்க மயன் சைமத்தான் அப்ெபா  இைமத்த ல்லாத 
எண் கண்னான பிரமேதவன் அதைனப்பார்த் ச் சிவ ங்கப் பிரதிட்ைட ெசய்ய நல்ல 

கூர்த்த காலத்ைத எண்ணினான். எ- . 11 
 
    அஞ்சதாகிய வங்க ம த சித்திேயாகம் 
    விஞ்சுேமாைரயின் மதி கர் வியாழ ச்சத்தின் 
    மஞ்சுேநர்குழ ைம டன்சிவ ங்கமலேரான் 
    பஞ்சமாக்கரவிதிப்ப  பண்ணினன் பதிட்ைட. 70 
 
    (இ-ள்) பஞ்சாங்கவிதி ைறப்ப  அ தசித்தி ேயாக ங் குற்றமில்லாத ஒைர ம் 
சந்திரன் ெவள்ளி வியாழன் உச்சங்கூ ய சுபதினத்தில் நீ ண்ட ேமகத்ைதெயாத்த 
அளகபாரத்ைத ைடய உமாமேகசுவாி டன் சிவெப மாைன ம் பஞ்சாக்ஷரவிதிப்ப  
பிரமேதவன் பிரதிஷ்ைட ெசய்தான். எ- . 
 
    எண் நான்மைறேவதிய ாி கள்சூழத் 
    திண்ணமாகேவ யாகமவிதி ைற ேதர்ந்  
    பண்ணேமாம ஞ்சாந்தி ம் ப க ஞ்ெசய்ேத 
    அண்ணைலப்பிரமன் சுயம்பாகேவ யைமத்தான். 71 
 
    (இ-ள்) எண்ணப்ப கின்ற நான்மைற ேவதியர்க ம் னிவர்க ம் சூழ்ந்தி க்க 
உண்ைமயாகம விதிப்ப  ெதளிந்  பண்ணப்பட்ட ஒமம் சாந்தி ப  

தலானயா ஞ்ெசய்  அண்ணலாகிய பரமசிவத்ைதப் பிரமேதவன் 
சுயம் ங்கமாகேவ அைமத்தான். எ- . 13 
 
    க மால் வைசக்காாிைக கணபதி கந்தன், 
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    தி த்திரர் மேகசுராதவன்றிங்கள், 
    ம நந்திசண்ேட சுரர்வயிரவர் தலா, 
    விர கின்ற ேதாாி ப்பத்  நா விக்கிரகம் 72 
 
    (இ-ள்) யாவ ங்க கின்ற ெபாிதான இேமார்ப்ப வத ராஜ த்திாியாகிய 
உைமகணபதி சுப்பிரமணியர் மகாலட்சுமி உ த்திரர் மேகசுவரர் சூாியன் சந்திரன் 
நந்திேகஸ்வரர் தண் ய கள் வயிரவர் தலான விக்கிரகங்கைள ம் அைமத்தான். எ-

. 
 
    மற் ள்ளன றசவவண்ைமயாம்ேபதம் 
    ற் மாகம விதிப்ப  பதிட்ைட கண் த் ப், 
    பற்றிடந் திாிகால ம் ைசகள் பண்ணி, 
    ெவற்றிேய த ற்சவ விழாெவலா நடத்தி. 73 
 
    (இ-ள்) மற் ள்ள விக்கிரகங்கைள அைமத்  ஆகமவிதிப்ப  பிரதிட்ைட ெசய்  
திாிகால ம் ைசபண்ணி ஆனந்தத்ைத விைளவிக்கின்ற தி விழாைவ ம் 
நடத்தினான். எ- . 15 
 
    சந்நிதிக்ெகதிராகேவ பிரம தீர்த்தந்தான், 
    என்னேவ ெயா  தீர்த்தந்தன் ெபயாினா யற்றி, 
    மி்ன் ைடவாணி ந் தா மாய் ேவதன், 
    மன் காலமேநகமங்கி ரந்தனன்மகிழ் . 74 
 
    (இ-ள்) சிவெப மான் சந்நிதிக் ெகதிராகப் பிரமதீர்த்த ெமன்ெறா  தீர்த்தம் 
தன்ெபயரால் உண் பண்ணிப் பிரகாசிக்கின்ற ல்ேபான்ற இைடைய ைடய 
வாணி ந்தா மாக அேநககாலம் மகிழ்ச்சி டன் அங்கி ந்தனன். எ- . 16 
 
    ேவ . 
 
    பிரம ரெமனவந்தப் ெப ம்பதிக்குப் ேப ைரத் ப், 
    பர மைறேவதி யர்களேநகைர ம் பைடத்த ளி, 
    அர டேன  ைமமகிழவந்தி சந்திந விைடகள், 
    விர சிவாகமப் ப ேய ேமலான ைச ெசய்தான். 75 
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    (இ-ள்) பிரமேதவனானவன் தன்ேபர் விளங்கும்ப க்கப் பிரம ரெமன்  
ெபயாிட் ப்பர கின்ற ேவேதாத்தமர்கள் அேநகைரச்சி ட் த் ைவத் ச் 
சிவெப மா க்கும் உமாமேகஸ்வாிக்கும் ன்  கால ம் விாிந்தசிவாகமத் 
தின்பிரகாரம் ைசபண்ணினான். எ- . 17 
 
    அப்பாிேச ைசெசய் மந்நாளிேலார் ஞான் , 
    ெசப்பாி தாமணிமயமாய்ச் சிவ ங்கந்தனி ந்ேதார், 
    ெமய்ப்ப வ றத் ேதான்றி விளங்குைமயா டனாக, 
    ஒப்பாிதாஞ்ேசாதி டேனாங்கிெய ந்திடக் கண்டான். 76 
 
    (இ-ள்) பிரமேதவனானவன் ேமற்ெசால் ய வண்ணம்சிவ ைசெசய் 

ம்நாட்களில்ஓர்நாள் ெசால்லற்காிய மாணிக்க மயமாகச் சிவ ங்கத்தி ந்  எழ 
அந்த ஒளியில் சிவெப மா ம் உமாமேகஸ்வாி ம் ேதான்றக்கண்டான். எ- . 18 
 
    கண் மிகமனம் ெவ விக்கசிந் ெநகிழ்ந் ள கித், 
    ெதண்டனிட் ப்பஞ்சாங்கவட்டாங்கச்ெசயலாகப், 
    பண்ைடமைறவிதிப்ப ேயபலகா ம் பணிந்ேதத்திப், 
    ண்டாிக ைடயாைனப் ண்டாிகன்ேபாற் த ம். 77 
 
    (இ-ள்) பிரமேதவனானவன் ேசாதி ெசா பத்ைதக் கண்ட டேன அஞ்சி உள்ளம் 
கசிந்  ெநகிழ்ந்  உ கிப் பஞ்சாங்க அஷ்டாங்க விதியாகத் ெதண்டனிட் ப் 
பழைமயான ேவதவிதிப்பிரகாரம் த்ேதாைல உைடயாகத்தாித்த 
சிவெப மாைனத்ேதாத்திரம் பண்ணினமாத்திரத்தில். எ- . 19 
 
    இந் ற்ற சைட யாாிைறவி கமதிேநாக்கிச், 
    சந்தசுபாராயணனாஞ்ச ர்ேவதன் ைசயினால், 
    வந்தித் ப் ேபாற் தலால்வந்தபிைழயாம்ெபா த்ேதம், 
    சிந்தித் வர தவத் ேதவிேய நீ ம் ெபா ப்பாய். 78 
 
    (இ-ள்) சந்திரசூடனாகிய பரேமசுவரன் பார்வதியி ைடய ரணச்சந்திேராதயம் 
ேபான்ற கத்ைதப் பார்த்  ேதவி ச ர்ேவத பாராயணனாகிய பிரமேதவன் நம்ைம 
வந்தைன ெசய்  ேபாற் த னால் அவன் பிைழைய யாம் ெபா த்ேதாம் அவ்வாேற 
நீ ம் ெபா த்த ள்வாய் என்றார். எ- . 
 
    சைம ன்பா த்த னாற் சமாபதியா ன்ெபய ம், 
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    எைம ந்தான் சுத்தரத்திேனசெனன்றி யா ந் திப்பர், 
    உைம ன்ேபராற்றீர்த்தெமன் ன  ேகாயின் ன்னர், 
    அைமெயன்ேற ய ள ைம ய ள்விழியினாலைமத்தாள். 79 
 
    (இ-ள்) பரமசிவனானவர் பின் ந் ேதவிையப் பார்த் ப் ெபண்ேண ெபா ைம 
உன்னிடத்தி த்த னால் சமாபதிெயன்னந் தி நாமம் உனக்கு உண்டாகும் 
எைம ம் சுத்த இரத்திேனசுரர் என்பதாக இயாவ ம் திப்பார்கள் ஆத னால் உன் 
ெபயரால் ஒ  தீர்த்தம் உன்னைடய ேகாயி ன் ன்னாக அைமத்த ள்வாெயன்  
ெசால்ல அப்ெபா ேத அம்ைம ம் கி பாேநாக்கத்தினால் ஒ  தீர்த்தம் 
உண்டாக்கினாள். எ- . 21 
 
    தந்தயிந்தத் தீர்த்தந்தான் சமாபதியாெமனவாகும், 
    வந்த க நா க்கு ம மிந்த வளம்பதிதான், 
    ந் கத்திற் பிரம ரெமாழிந்த திேரதா கத்தில், 
    உந்த ைடப் ெபயராேல சமா ரமா ைமேகளாய். 80 
 
    (இ-ள்) இவ்வண்ணம் உைமயவள் பரமசிவன் ெசாற்ப  தீர்த்தத்ைதச் 
சி ட் த்தவளவில் பரேமசுவரன் அம்ைமையேநாக்கிப் ெபண்ேண நீ ேகட்பாயாக 
உன்னால் சி ட் க்கப்பட்ட இந்தத் தீர்த்தம் சமாபதிெயன் ம் ெபயைர ைடயதாகும் 
நான்கு கத்தி ம் நிைலெபற்ற இந்தச்ேக்ஷத்திரம் தல் கமாகிய கிேரதா கத்தில் 
பிரம ரெமன் ம்திேரதா கத்தில் உன் ைடய ெபயரால் சமா ரெமன் ம் 
ெபயைர ைடயதாகும். எ- . 22 
 
    நா வாபர கத்தினன் னந்தா ரமாகுங், 
    கூ ங்க கந்தன்னிற் குறித்த விரத்தின ரமாகும், 
    ெப  ெமவேர ம் வி ம்பியிந்தத் தலத்தி ந் , 
    ேத நம்ைமத் ெதாிசித்தாற் ெசல்வ டன் ெப வர் த்தி. 81 
 
    (இ-ள்) வாபர கத்தில் நந்தா ரெமன் ம் க கத்தில் இரத்தின ரெமன் ம் 
ெபயைர ைடயதாகும் அன்றி ம் ேமாக்ஷத்ைதப்ெபற வி ம் ேவார்கள் இந்தத் 
தலவாசம்பண்ணி நம்ைமத் ெதாிசித்தால் இகத்திற்குாிய ெசல்வத்ேதா  
ேமாக்ஷத்ைத ம் அைடவார்கள். எ- . 23 
 
    வி த்தெம  வனம்வில்வ வி க்க  நம் வாக, 
    இ க்குமிந்த வி க  ெமமத பங்கிெலா கூறாம், 
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    தி க்கி ன்னம் பிரமர்பலர் ெச ம் ைச ெதாிசிக்க, 
    உ க்க டன் வி க  ேராமச  மிங்கி ந்தார். 82 
 
    (இ-ள்) பல வி ட்சங்களால் நிைறந்த இவ்வனத்தி ள் இ க்கின்ற வில்வ 
வி ட்சங்கெளல்லாம் நம  ெசா பமாகும் இவ்வனத்தி க்கின்ற இ கள் எல்லாம் 
எம  பங்கில் ஒ கூறாகும் இஃதன்றி ம் மா பா ல்லாத அேனகம் பிரமர்கள் நமக்குச் 
ெசய் ம் ைசையத் ெதாிசிக்க அன் டன் அேனக னிவர்கேளா  
உேராமச னிவ ம் இங்கு வசித்தார். எ- . 24 
 
    ன்னநாமித்தலத்தின் னிவரேனகம்ேபர்க்கு, 
    நன் தலாய் வரங்ெகா த்ேதா நம  சைட மீதில், 
    மின்  கங்காநதிச்சலேம  நந்தாநதியாகும், 
    பன்னபஞ்ச பாதகங்கள க மிந்தப் பதிதனிேல. 83 
 
    (இ-ள்) பிைறேபா ம் நல்ல ெநற்றிைய ைடய ெபண்ேண ன்னாளில் நாமிந்தத் 
தலத்தில் எ ந்த ளியி ந்  அேனக னிவர்க க்கு வரங்ெகா த்த ளிேனாம் நமத 
சைடயி க்கின்ற கங்காசலேம ெப ைமெபா ந்திய நந்தாநதியாகும் இந்தத் 
தலத்தில் ெகா ய பஞ்சமா பாதகங்க ம் ேபாம். எ- . 25 
 
    அஞ்சுகுேராசத் ரமாகுமந்தத்தலத்ெதல்ைல, 
    விஞ்சேவ ெயவேர  மிதித்த டேன ைலயாப, 
    பஞ்சமாபாதகங்கள் பறந்ேதா  மிப்பதியில், 
    வஞ்சமாமனத்தவ ம் வந்தி க்கிற் கதியைடவார். 84 
 
    (இ-ள்) அந்தத் தலத்திற்ெகல்ைல ஐந்  குேராச ரமாகும் இந்த எல்ைலக்குள் 
யாவராயி ம் ஓர யி ல் அவர்க ைடய மகா பாதகங்கெளல்லாம் 
பறந்ேதா ப்ேபாகும் வஞ்சைன ள்ளவரானா ம் இப்பதியில் வசித்தால் ேமாட்சத்ைத 
அைடவார்கள். எ-  26 
 
    ம விய விப்பதிமகிைம மாேதகாெணன் ைரத் ப், 
    பரவகின்ற பிரமாைவப் பார்த் ன  ைசயினால், 
    உர பிரமத் வந் தா ண்டாக னக்ெகன் , 
    திர  நல்வரங்ெகா த் ச் சிவ ங்கத் டன் கலந்தார். 85 
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    (இ-ள்) இந்தச் ேக்ஷத்திரத்தின் மகிைமையப் ெபண்ேண நீ அறிவாெயன்  
உமாேதவியா க்குைரத் ப் பின்  தன்ைனப் சித் த் திக்கின்ற பிரமேதவைன 
ேநாக்கி ஓ பிரமேன உனக்குப் பிரமத் வம் உண்டாகக்கடவெதன்  திரமான 
வரங்ெகா த் ச் சிவ ங்கத் டன் கலந்த ளினார். எ- . 
 
    ெமன ெவழில்ெப  சூத மினி , 
    பன்னேவ ச னக ம் பாி ட ண் மகிழ்வாகி, 
    அன்னவாகன ெனவ்வாறரைனத் ேதாத்திரஞ்ெசய்தான், 
    என்னேநர்வரம்ெபற்றா ெனன்ப  கூெறனச் ெசால்வான். 86 
 
    (இ-ள்) இவ்வண்ணமாக அழகிய சூதமகா னிவர் அன் டன் ெசான்ன அளவில் 
அைதக்ேகட்ட ச னக ம் மகிழ்வைடந்  சுவாமி பிரமேதவன் எவ்வண்ணம் 
சிவெபரமாைனத் ேதாத்திரம் ெசய்தான் என்ன ேநர்ைமயான வரத்ைதப்ெபற்றான் 
அவற்ைறச் ெசால் ய ளேவண்  ெமன்  ேகட்கச் சூதமகா னிவர் 
ெசால்லத்ெதாடங்கினார். எ- . 
 
    சிவ ைசச் ச க்கம்     ற் ப்ெபற்ற . 
    ஆகச்ெசய் ள் -- 86. 
    ~~~~~~~~~~~~~~ 
 
    உ 
    சிவமயம். 
 

நான்காவ  . வரம்ெபற்ற ச க்கம். (87 - 102 ) 
 
    பிரம ரப் ராணத்திற் சிவைனயன்  பிரம ைர 
            ேதாத்திரஞ்ெசய் ெப ைமதன்ைனப், 
    பர ெமவர்க க்குநா ைரத்ததில்ைலப் 
            பரமர கசியமாகும் பாாின்மீ , 
    விர தி நீற் டன் கண் ைகயணிந்  ேமலாம் 
            பஞ்சாக்கரேமாதாதேபர்க்கும், 
    உர சிவ ைச யில்லாதார்க்கும் ேவத ைரையப் 
            ெபாய்ெயன் ைரக்கு நாத்திகர்க்கும். 87 
 
    (இ-ள்) பிரம ர ராணத்தில் பரேமசுவரைன அந்நாளில் பிரமேதவன் வாக்கினால் 
ேதாத்திரம் ெசய்த ெப ைமையப்  பரவகின்ற யாவ க்கும் நாம் ெசான்னதில்ைல இ  
பரமரகசியமாகும் ஆதலால் இந்த மகத் வத்ைதச் ெசால் கிேறாெமன்  
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சூதமகா னிவர் ெசௗனக க்குச் ெசால் கின்றார் ேலாகத்தில் நிைறந்த 
வி திைய ம்   உ த்திராட்சத்ைத ம் அணிந்  ேமலான பஞ்சாட்சரத்ைதச் ெசபிக்காத 
ேபர்க க்கும் ஆனந்தத்ைத விைளவிக்கின்ற சிவ ைசபண்ணாதேபர்க க்கும் ேவத 
வாக்கியங்கைளப் ெபாய்ெயன்  நிந்திக்கின்ற நாஸ்திக க்கும். எ- . 1 
 
    சிவநிந்ைதெசய்ேவார்க்கும் பாசண்டர்க்குஞ் சிவைன 
            நிைனயாதார்க்கும் ெசப்பெவாண்ணா, 
    ெகவனிந்தத் ேதாத்திரத்ைதச் ெசவியிற் ேகட்கி 
            ெலப்பாவஞ் ெசய்தா மைடவன் த்திப், 
    பவமிகுந்த பாதகங்களேனகஞ்ெசய்ேதார் பரதிரவியங் 
            கவர்ந்ேதார் பாிவில்லாதார், 88 
    அவரன்ன ண்ேடார் சிரார்த்தம் சித்ேதா ரடாத 
            வண் தைன கர்ந்தந ரவகுணத்ேதார். 
 
    (இ-ள்) சிவநிந்தைன ெசய்யப்பட்டவர்க க்கும் பாசண்ட க்கும் சிவைன 
நிைனக்காதவர்க க்கும் ெசால் தற்காிதாகியஇந்தத் ேதாத்திரத்ைத யாவராயினம் 
காதினாற்ேகட்டால் அவர்கள் பாவெமல்லாம் நசித் ேமாட்சத்ைத அைடவார்கள் 
பாவமிகுந்த பாதகங்கள்ெசய்த அேநகம்ேபர்க ம் பாதி வியங்கைள 
அபகாித்தவர்க ம் அன்  ெசய்யாதார் அன்னத்ைத ண்டவர்க ம் சிரார்த்தங்களில் 

சித்தவர்க ம் உண்ணத்தகாத ண கைள உண்டவர்க ம் அவகுணமான 
ற்குணத்தவர்க ம் எ- . 2 

 
    உண் தைனப் பந்திேபதகஞ்ெசய் ண்ேடா ெரா வ க்குக் 
            ெகா ப்பதைன விலக்கல்ெசய்ேதார், 
    ெகாண்டவிரதந்தவிர்ந்ேதார்ெபாய்ெசால்ேவார்கள் 
            கூ ய ேவள்விையக் குைலத்ேதார் 
    ெகா யபாவி மிண் டெனளியா க் ககிதெசய்ேதார் 
            ேமவிய ெபாய்க்காி ைரத் ேதாாியாவேர ம், 
    ண்டாிக ைரெசய் ேதாத்திரத்ைதக் ேகட்கிற் 
            விமீதிற் னிதராயைடவர் த்தி. 89 
 
    (இ-ள்.) பந்தியில் உண ெசய் ம்ேபா  தனக்கு நல் ண ம் பிற க்கு 
ேவ விதமான உண ம்ெசய்  சிப்பவர்க ம் ெகா ப்பைத விலக்குகின்றவர்க ம் 
தாெனடத் க்ெகாண்ட விரதத்ைத விடப்பட்டவர்க ம் ெபாய்ெசால் ய ேபர்க ம் 
கூ னயாகங்கைளக் குைலத்தேபர்க ம் ெகா ய பாவஞ் ெசய்தேபர்க ம் 
எளியா க்கு இடர்பண்ணினவர்க ம் ெபாய்ச்சாட்சி ெசான்னவர்க ம் அன்றி 
இன் ம் எவ்விதப் பாதகங்கைளச் ெசய்தவராயி ம் பிரமேதவன் உைரெசய்த 
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ேதாத்திரத்ைதக் ேகட்பாராயின் உலகத்தில் ண்ணியராய் வசித் ப் பின்ேமாட்சத்ைத 
அைடவார்கள். எ- . 3 
 
    இத்தைனகாலெமவர்க்கு ைரத்ததில்ைலேய 
            காந்தப்ெபா ளாகு மிதைனயின் , 
    பத்தி டன்ேகட்ைகயினா னீ மிக்கப் பரம னி 
            யாகைகயினாற் பகர்ேவன்ேகட் , 
    சுத்தரத்தினவி ங்கத்திற் பிரமமான ேசாதி- 
            ெய ந்திடக் கண் ெதா ேவதன், 
    நித்தகத்த வத்தபத்தர்க் ெகளியாெயன்  நின்  
            பரவசனாகிப் ேபாற்றல்ெசய்வான். 90 
 
    (இ-ள்) இந்நாள்வைரயி ம் யாம் ஒ வ க்குஞ் ெசான்னதில்ைல இரகசியப் 
ெபா ளாகிய இப்ெபா ைள இப்ெபா  அன் டன் ேகட்கின்றைமயா ம் நீ ம் பரம 
சிலாக்கிய னிவனாைகயினா ம் ெசால் கின்ேறன் ேகட்பாயாக அந்தச் சுத்த 
ரத்தின வி ங்கத்தில் பரப்பிரமேசாதிப் பிரகாசம் எ ந்தைதக்கண்  பிரமேதவன் 
ெதா வணங்கி நித்தேன கர்த்தேன அத்தேன அ யார்க்ெகளியவேன ெயன்  
ஆநந்த பரவசத்தனாகித் ேதாத்திரம் ெசய்வானாயினான். எ- . 4 
 
    சாம்பசிவமகாேத த்திரேபாற்றி 
            சச்சிதாநந்தபரேயாகிேபாற்றி, 
    பாம்பணி ம் ேவணி மைற ேவேபாற்றி 
            பரமக யாணிசத்தி ய ாியா ேபாற்றி, 
    யாம் பர மீச மேகசுரேனேபாற்றி 
            யபயகரேனகாலகாலேபாற்றி, 
    ேதம்ெபா ேள யாதியந்தந விலாத 
            திாியம்பகவம்பிைக நாதேபாற்றிேபாற்றி. 91 
 
    (இ-ள்) சாம்பசிவ மகாேத த்திரேன ேபாற்றி சச்சிதாநந்த பரேயாகியானவேன 
ேபாற்றி சர்ப்பா பரணமணிந்த சடாமகுடத்ைத ைடேயானாகிய ேவதாந்தப் ெபா ேள 
ேபாற்றி பரம க யாண சத்தியப்ெபா ளாகிய ாியேன ேபாற்றி யாங்கள் 
பரவித் திக்கின்ற ஈச மேகசேனேபாற்றி அபயாஸ்தத்ைத ைடயவேன ேபாற்றி 
காலகாலேன ேபாற்றி வாசைனப்ெபா ளானவேன ஆதிமத்தியாந்தரகிதனான 
திாிேநத்திரதாாிேய உமாமேகஸ்வாி நாதேன ேபாற்றி ேபாற்றி.  எ- . 5 
 
    ஈசான தற் ட வேகாரவாம விைறவசத்திேயாசாத ேவக ப, 
    ேதசான சூக்குமேனயேனக ப சிற்பரானந்த ேவாங்கார ப, 
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    ஆசாரமானவேன பா ப வதலவிதலாதி யண்டமான ப, 
    வாசாமேகாசா ேவதாந்த ப ம தற்பரானந்த பா ேபாற்றி. 92 
 
    (இ-ள்.) ஈசானம் தற் டம் அேகாரம் வாமம் சத்திேயாசாதெமன் ம் 
பஞ்சானனங்கைள ைடய இைறவேன ஏக பேன சூக்கும பேன அேனக பேன 
சிற்பரானந்த ஓங்கார பேன ஆசாரமானவேன பா பேன அதலவிதலாதி அண்ட 
ெசா பமானவேன வாசாமேகாசரேன ேவதாந்த பேன தற்பரானந்த ெசா பேன 
ேபாற்றி ேபாற்றி. எ- . 6 
 
    ஆறாமக்கா ெமட்டாமக்காங்க ைளம்பத் 
            ேதாரக்கரங்களைனத் ேமனி, 
    நீறாய தல்வ சந்திரபா  ேநத்திர நின்மல 
            பண் த வயித்திய நி விகார, 
    றாமிேயாகியாித யகமலவாச 
            விமலகயிலாச நிராமய லாச, 
    ேபறாகுஞ்சுத்த ரத்திேனசுரேன ேபாற்றி 
            பிஞ்ஞகேன ன்றி த்தாள் ேபாற்றி ேபாற்றி. 93 
 
    (இ-ள்) சடாட்சரம் அட்டாட்சரம் ஐம்பத்ேதாரட்சரங்கள் தலான 
அட்சரங்கைளெயல்லாம் நீறாக்கித் தி ேமனியிற்றாிக்கும் தல்வேன ேசாமசூாிய 
ேநத்திரேன நின்மலேன எல்லாம் வல்லவேன பவப்பிணிைய நீக்கும் வயித்தியேன 
விகாரமில்லாதவேன ெப ைமெபா ந்திய ேயாகியர் இதய கமலத்தில் 
வாசம்பண்ணப்பட்டவேன மலாகிதேன ைகலாசேன நிராமயேன உல்லாசேன 
அ யார்கள் ேபறாகிய சுத்த ரத்திேனசுரேன ேபாற்றி பிஞ்ஞகெனன்  நாமத்ைத 

ைடயவேன உன  தி வ கள் ேபாற்றி ேபாற்றி. எ- . 7 
 
    அ ேயன்ெசய் யபசாரமேனகங்ேகா  யத்தைன ம் 
            ெபா த்த ள்வாய் ேபாற்றி ெயன்ேற, 
    மீ குவித்த ைகயானின்  ேபாற்ற 
            க்கணாெனண்கணன்பான் னி மாறிப், 
    ப மீதில்ேவண் ம்வரங்ெகா ப்ேபங்ேகளாய் 
            பங்கயேனெயன ேவதன் பகர்வாெனன் ம், 
    ெகா தான விராசதமாங் குணந்தாெனன்பாற் 
            கு காமல் வரங்ெகா ப்பாெயன்  பின் ம். 94 
 
    (இ-ள்)அ ேயன் ெசய்த அேநகங்ேகா  அபசாரங்கைளப் 
ெபா த்த ளேவண் ெமன்  சிரசின்ேமற் குவித்த ைகயினனாகி நின்  ேபாற்ற 
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அப்ெபா  பரமசிவன் பிரமேதவன்ேமல் உண்டான னி நீங்கி ஓ பிரமேன 
உனக்கு ேவண் ம் வரங்கைளக் ேகட்பாயாக என்  ெசால்ல அைதக்ேகட்ட 
பிரமேதவன் சுவாமி ெகா ைமயான இராசதகுணம் என்பால் வாராதி க்க 
வரங்ெகா ப்பாெயன்  ெசால் ப்பின் ம். எ- . 8 
 
    ேதவேன ன்மீதில் ைவத்தபத்தி சிைதயாம- 
            ெலன் ளத்தி த்தல்ேவண் ம், 
    ேமவியிந்தச் சுத்த ரத்தினவி ங்கந்தன்னில் விளங்கி 
            யிவ்வாேறெயன்  மி த்தல் ேவண் ம், 
    யாவராயி ந் ெதாிசித்ேதார் கட்ெகல்லா 
            மிட்டகாமியங்கெளல்லாமி னி நல்கிப், 
    பாவவிைனதீர்த் த்தி தவேவண் ம் 
            ப மீதி ப்பிரம ரத்திற்றாேன. 95 
 
    (இ-ள்.) ஓ ேதவேதவேன உன்மீதில் யான்ைவத்த பத்திசிைதயாமல் என் ளத்தில் 
இ த்தல் ேவண் ம் இப் மியில் பிரம ரத்தில் என்னால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சுத்தரத்தின 
வி ங்கத்தில் இன்  ேசாதிமயமாய் விளங்கிய வண்ணேம என் ம் விளங்கி அ ளல் 
ேவண் ம் உன்ைனத் ெதாிசித்தவர் யாவராயி ம் அவர்கள் வி ம்பிய இஷ்ட 
காமியங்கைளக் ெகா த்  அவர்கைளப்பற்றிய பாவக மங்கைளத்தீர்த்  

த்தியளித்த ளேவண் ம். எ- . (9) 
 
    பிறந்ேதார்க்கு மி ந்ேதார்க்கு மிறந் ேளார்க்கும் 
            ேபாின்பமாம் பதவி தவேவண் ம், 
    அறந்தாேனார் சிறி ெசய்தேபர்கட்ெகல்லா மேனக 
            ண்ணியஞ் ெசய்த பல தவ ேவண் ம், 
    சிறந்ெதா வர்க்க தளித் தாலா யிரம்ேபர் ேசர்ந்  
            சித்தி  பலேனெகா த்தல்ேவண் , 
    மறந்த சிந்ைதயாேர  ெமா  நாள்ைவகில் 
            வளர்ந் ைற ம் பாவெமல்லாம கற்றேவண் ம். 96 
 
    (இ-ள்) இந்தஸ்தலத்தில் பிறந்தவர்கட்கும் இ ந்தவர்கட்கும் இறந்தவர்கட்கும் 
ேபாின்பமாகிய ேமாட்ச பதவிையக் ெகா த்த ளேவண் ம் இந்த ஸ்தலத்தில் சிறி  
த மஞ்ெசய்தவர்கட்கு அேனக ண்ணியபலைனக் ெகா த்த ளேவண் ம் ஒ வ க்கு 
அன்னங்ெகா த்தால் ஆயிரம்ேப க்குக் ெகா த்தபலைன அளித்த ளேவண் ம் 
எப்ெபா ம் பாவவிைனையேய பயின்றவராயி ம் அவர்கள் இத்தலத்தில் 
தங்குவாராயின் அவர்கள் பாவங்கள் யாவற்ைற ம் அகற்றல்ேவண் ம். எ- . (10) 
 
    மதிக்குமின் ேபால விந்த ைவகாசத்தின் ம ெபௗரைணத் 
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            தினத்தின் மகிழ்ச்சியாகக்கதிக்கினிய விந்தவிரத்தின 
    வி ங்கந்தன்ைனக் கலந்தபஞ்ச கவ்வியத்தா 
            ெலண்ெணய்க்காப்பால், 
    விதிப்ப ேய யபிேடகஞ்ெசய்  சால ேமனிெயலா 
            பசாரத்தாேலெயாற்றி, 
    இதற்குப்பின் பாிவட்டமியல்பாச் சுற்றியிணர்த்  
            ம்ைபமாைலயிைன யிைணயச்சாத்தி. 97 
 
    (இ-ள்.) இயாவரா  மதிக்கப்பட்ட இன்ைறத் தினம்ேபால ைவகாசிமாதப் 
ெபௗரைணயில் ஆனந்தத்ைத விைளவிக்கின்ற த்திையக்ெகா க்கும் இந்தச் 
சுத்தரத்தின இ ங்கத்ைதப் பஞ்சகவ்வியத்தினா ம் எண்ெணய்க்காப்பினா ம் 
விதிப்ப  அபிேஷகஞ் ெசய்  உபசாரத் டன் தி ேமனியில் ஒற்றாைட யிட் ப் பின்  
பாிவட்டஞ்சுற்றி அலர்ந்த ம்ைப மாைலையப் ெபா ந்தத் தாித் . எ- . 11 
 
    யாவர் ெதா தா மிந்த வி ங்கந்தன்னி ப்ப ேய 
            ெதாிசித்ேதார் கண்ணிற்காண, 
    ேசைவெகா த்தவர் கடமக்கந்தந்தன்னிற் சிறந்த 
            சா ச்சியேம ெகா த்தல்ேவண் ம், 
    ேமவியவர் தைமத்ெதாிசித்ேதார் கட்ெகல்லாமிக்க 
            ெசல்வ தவியவர் கிைளஞேரா ந், 
    தா கயிலாயத்திற் சா பத்ைதத் தாித்தி ந்  
            பின்னர் த்தியைடயேவண் ம். 98 
 
    (இ-ள்) இயாவராயி ம் யான் ேமற்ெசால் ய வண்ணம் அபிேஷகம் 

த யைவெசய்  வணங்கினால் இன்  ேதான்றியவாேற அவர்கள் கண்ணிற்காணச் 
ேசைவெகா த்  இ திக்காலத்தில் சிறப்பான சா ச்சிய பதவி ம் ெகா த்த ள 
ேவண் ம் அப்ப த் ெதாிசித்தவர்கைளத் ெதாிசித்தவர்கட்ெகல்லா மிக்க 
பாக்கியத்ைதக் ெகா த்  அவர்கள் சுற்றத்தா டன் சா பத்ைதப் ெபற் க் 
கயிலாசத்தி ந்  பின்  ேமாட்சத்ைத யைடய ேவண் ம். எ- . 12 
 
    மன் ைவகாசிப் கேரான்வாரந் தன்னில் வந்  
            சி காைலநந்ைதநதியின் ழ்கிப், 
    பின்னர் சமாபதித்தீர்தித்தம்ப ந்  ேகாயிற்பிரதக் 
            கணஞ் ெசய்தம்ைம யகிலாண்டேதவி, 
    தன்ைன மணமல் ைக மாைலயினாற் சாத்திச் 
            சந்தன  மாிசன ஞ் சிறக்கத்தீட் ப், 
    பன் பச்ைசமாேவாைடய  நல்லபா டனி 
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            ேவதித் ப் பணிந் ேபாற்றி. 99 
 
    (இ-ள்) நிைலெபற்ற ைவகாசிமாதம் சுக்கிரவாரம் உதயகாைலயில் நந்தாநதியில் 
ஸ்நாநம்பண்ணிப் பின்  சமாபதித்தீ்த்தத்தில் ழ்கித் தி க்ேகாயிைலப் 
பிரதக்ஷணஞ்ெசய்  அகிலாண்டநாயகிக்கு மணங் கம ம் மல் ைகமாைலசாத்திச் 
சந்ததன  மஞ்ச ம் சிறப்பாகத் தாித் ப்பச்ைசமா ம் பஞ்சாமி த ம் பா டன் 
நிேவதனஞ் ெசய்  பணிந்  ேபாற்றி. எ- . 13 
 
    மங்ைகயர்களிப்ப ேய நா வாரமதிப் டன் 
            ேபாற்றி ற் ெசன்மமல நீங்கித், 
    தங்கிய கர்ப்பந்தாித்  மக ண்டாகித் 
            தாமைரமின்னி வா டா ம் ெபற்ேற, 
    எங்குநிைற க டேன வாழேவண்  
            ெமழில்ெபறேவ மாசிெய மாதந்தன்னிற், 
    ெபாங்குநந்தாநதி ழ்கிநீ சாத்திப் ெபா ந்திய 
            கண்மணிமாைல நிைறயப் ண் . 100 
 
    (இ-ள்) மாதர்க ம் இவ்வண்ணேம ைவகாசி மாதத்தின் நான்கு சுக்கிரவாரத்தி ம் 
ேபாற்றினால் ெசன்மல  நீங்கிச் சந்ததி ண்டாகி இலக்குமி சசுவதி 
இ வர்கடாட்ச ம் ெபற்  எங்கு நிைற க டேன வாழேவண் ம் அல்லாம ம் 
மாசிமாதத்தில் நந்தாநதியில் ழ்கி வி திதாித்த டன் உரத்திராட்சமாைல ம் ண் . 
எ- . (14) 
 
    ெதக்கணத்தி ைற ர்த்திக் ெகதிரதாச் 
            சிறக்கெவ தின மஞ்சுதின ன்றாகும், 
    தக்க தினமன்றிெயா  தினந்தாேன ஞ் 
            சாந்த டனி ந்  பஞ்சாக்கரஞ்ெசபிக்கில், 
    உக்கிரமாம் தேவதாளத்ேதா  டன் 
            பிாியாப்பிரம ராக்கதி ேபெயல்லாம், 
    மிக்கவவைரக்காணி லாிையக்கண்  
            ெவ மதமரெவன விட்ேடக ேவண் ம். 101 
 
    (இ-ள்) தச்சனா ர்த்தி சன்னதியில் ஏ தினமாயி ம் ஐந் தினமாயி ம் 

ன்றதினமாயி ம் அல்ல  ஒ தினமாயி ம் சாந்தகுணத் டனி ந்  பஞ்சாக்ஷரம் 
ெசபித்தவர்கைளக் காணில் உக்கிரமான தேவதாளங்கள் நீங்காத பிரமராக்ஷதிகள் 
ேபய்கள் தலானைவகெளல்லாம் சிங்கத்ைதக்கண்ட யாைனையப்ேபால் 
பயந்ேதாடல் ேவண் ம்.    எ- . (15) 
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    இப்ப ேய யிவ்வரங்க ளைனத் ம்ேவதெனம்- 
            பிரான்றைனக்ேகட்க ளமகிழ்ந்ேத, 
    அப்ப ேயய ளின ெமன் ைரத்தாெரன்ன- 
            வகங்களிகூர்ந்ேத ச னகன்றான்கூ ம், 
    ைமப்ப ங் குழ ைமயா டேன ய்யமாமணியீ 
            சுரன்றனக்கு மகிழ்ந்ேத ேவதன், 
    எப்ப த் தான்றி விழாநடத்தல் ெசய்தாெனன்ப 
            தைனக்கூ ெமனச் சூதன்ெசால்வான். 102 
 
    (இ-ள்.) பிரமேதவன் இவ்விதமான வரங்கைளெயல்லாந் தந்த ளேவ ெமன்  
பரமபதிையக் ேகட்கச் சிவெப மான் அவ்வண்ணேம தந்தளிேனாெமன்  
ெசால் னாெரன்றைதக்ேகட்ட ெசௗனகன் அகமகிழ்ச்சிெகாண்ட சூத னிவைர 
ேநாக்கிச் சுவாமி சமாபதியா க்கும் ய்யமாமணியா க்கும் பிரமேதவன் நடத்திய 
தி விழாச்சிறப்ைப ம் ெசால் ய ளேவ ெமன்  ேகட்கச் சூத னிவர் 
ெசால்லத்ெதாடங்கினார். எ- . (16) 
 
    வரம்ெபற்ற ச க்கம்    ற்றிற் . 
    ஆகச்ெசய் ள் -- 102 
    ------------------- 
 
    உ 
    சிவமயம் 
 

ஐந்தாவ :       தி விழாச் ச க்கம். (103-183) 
 
    ேவ . 
 
    சிந்ைதமகிழ்ந்தயனர்ச்சைன ெசய் தி நாட்கள் 
    சந்தத ஞ்ெசய்  வந்தி ெசயெல தாெனன்னிற் 
    கந்தமிகுந்த சுவாசுகமாரன் களிகூர 
    வந்த ந்  சித்திைரதாென  மறிமாதம். 103 
 
    (இ-ள்) பிரமேதவன் மனமகிழ்ச்சி டன் சிவார்ச்சைன ெசய்த பின்னடத்திய 
தி விழாச்சிறப்  எவ்வாெறன்னில், வாசைனமிகுந்த நல்ல ட்பபாணத்ைத ைடய 
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மன்மதன் களிப்பைட ம்ப  வ கின்ற வசந்தகாலத்தில் ேமடமாதெமன்கின்ற 
சித்திைரமாதம் பிறந்த . எ-  (1) 
 
    ேகாடலர் சண்பகநீ  ன்ைனகு க்கத்திப் 
    பாடலாமாமகிழ் ேகதைகமா ைள ைபம் கம் 
    எடல ங்கனி காரெமாடார மி ஞ்ேசாகம் 
    காடணிகூவிைள ன்குந ம்கனிகற்சூரம். 104 
 
    (இ-ள்) ெகாம் கள்விாிந்த சண்பகம், நீண்ட ன்ைன, கு க்கத்தி, பாதிாி, மகிழ், 
தாைழ, மாதைள, பசுமைய ைடய க கு, ஏட ழ்ந்த ேகாங்கு, சந்தனம், ெபாிய 
அேசாகம், காவிற்கு அலங்காரமாகிய வில்வம், ன்கு, நறிய கனிகைளத்த கின்ற 
ேபாீந் . எ- . (2 ) 
 
    தாைழபலாவர் தாதகிேதா  த ங்குந்தம் 
    வாைழெயாடாசினி நீடதவால் ம தம்பன்னீர் 
    காைழ ம்ெப  லாைசெச ந்திக ஞ்சம்  
    மாைழெப ந்த  வாமலகத் டன் ம ேசாைல. 105 
 
    (இ-ள்) ெதன்ைன, பலா, மலர்ந்த ஆததி, விாிந்த கு ந்தம், வாைழ ஈரப்பலா, 
நீண்டஅத்தி, ஆல், ம தம், பன்னீர், வயிரம் ெபா ந்திய ெபாிய வாைக, ெச ந்தி! 
க நாவல், ெபாிய ளிமா, ெநல் , தலான வி ட்சங்களால் நிைறந்த ேசாைல. எ-  
(3) 
 
    மல் ைக பட் ைக க கநறவணி மந்தாரம் 
    எல்ைலயில் வாசம ந்த ெசவந்திேயா ேவ  
    ல்ைலக க்ைக மணந்த த மனக தலாக 
    அல் த ஞ்சி  சண்பகவல்  யேநகங்கள்..  106 
 
    (இ.ள்) மல் ைக, இ வாக்ஷி, அ ம் நிைறந்த மந்தாரம், வாசைனமிகுந்த 
ெசவ்வந்தி, ம  ல்ைல, ம க்ெகா ந் , அகவிதைழ ைடய சி சண்பகம் தலான 
ெகா க ம் வி க்ஷங்க ம் அேனகம். எ- . (4) 
 
    இத்தைகயாகிய ேசாைலயின்வாவிகளிைடெயங்கும் 
    ெமத்தியதாமைர ெசங்க நீரலர் விாிெநய்தல் 
    ெகாத்தலர் ெசங்கிைட வள்ைளயரத்தங்குளிர்நீலம் 
    நத்ெதா ட்கயல் த்திமிகுந்ேத நனிவா ம்.  107 



 43

 
    (இ-ள்) இத்தன்ைமயான ேசாைலயின வி ள்ள தடாகளினிடெமங்கும் நிரம்பிய 
தாமைர ம் ெசங்க நீ ம் மலர ழ்ந்த ெநய்தல்க ம் ெகாத்  களலர்ந்த 
ெசன்ெநட் ம் வள்ைளத்தண் ம், ெசம்பரத்ைத ம் குளிர்ச்சி ம் ெபா ந்திய 
நீேலாற்பல ம் சங்கும் பட்சிக ம் கயல்மீன்க ம் மிகுந்  வாழநிற்கும். எ- . (6) 
 
    கூவியேகாகில ேவாைசகளாைசகள் கு ெகாள்ளத் 
    தாவியமாமயி லா டவண் கடான்பாடப் 
    பாவியல்ேசர்தி  வாசகநா ம் ைபங்கிள்ைள 
    நாவின்ெமாழிந்தி  ேசாைலகள்சூழ்தரந வாக.  108 
 
    (இ-ல்) அச்ேசாைளயினவ வாகக் கூவப்பட்  குயி ன் ஓைசையக் ேகட்  
அன் கு ெகாள்ளத் தாவிச் ெசல்கின்ற மயில்களாட வண் கள்பாடப் 
பாவிலக்கனமைமந்த தி வாசகத்ைதப் பசியகிளிகள் நாவினார் ெசாள்ளநிற்கும். எ- . 
(7 ) 
 
    பைசந்ெத னல் சுற் குழி ந வண்பாங்காக 
    இைசந் சந்திரகாந்தெம ஞ்சிைலேயெகாண்ேட 
    அைசந் ெதன்றல் வ ந்திைசய  கேமயாக 
    வசந்தவிமண்டப ெமான்ெறழிலாக வகுத்ேததான்.  109 
 
    (இ-ள்) பிரமேதவனானவன் வி ம்பி அச்ேசாைலயி ள்ள தடாகத்தின் மத்தியில் 
அழகாக இைசந்த சந்திரகாந்தக் கற்கைளக்ெகாண்  ெதன்றற் காற்றிற்கு 
எதிரா கமாக வசந்தமண்டபம் ஒன் வகுத் . எ- . ( 7) 
 
    காவணமான சுற் பவளக்கால்ெகாண்ேட 
    ேமவிடவாசவிலா மிச்றசங்ெகா  ேமய்வித்ேத 
    தாவில்விதானிப் ப மவிமலர்ெகா தான்ெசய்  
    வைடவா கமீ பனிப் னல்ெபா வித்ேத. 110 
 
    (இ-ள்) பவளக்கால்கள் நி த்தி அதன்ேமல் வாசைனப் ற்களால் பந்தல்ேவய்ந்  
குைறவில்லாத பல ட்பங்களினால் ேமற்கட் கட் ப் மியில் ெவண்மணைலப் பரப்பி 
அதன்மீ  பன்னீர்கைளப் ெபா வாகத்ெதளித்  . எ- . (8) 
 
    சப்பரமான  மலேரெகா தான் ேசா த் 
    ெதப்பதிதன்னி  மிப்ப  யிைலெயனேவெசய்ேத 
    ஒப்பி ரத்தின ரத் ைறநாயக டனாகச் 
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    ெசப்பன ெகாங்ைக சமாபதிமா  சிறப்பாக. 111 
 
    (இ-ள்) மலர்கைளக்ெகாண்  விமானெமான்  எவ்விடங்களி ம் இவ்வாறாக 
இல்ைலெயன்  ெசால் ம்ப  ெசய்வித்  அதில் ஒப்பில்லாத இரத்தின ரத்தில் 
எ ந்த ளியி க்கின்ற நாயகரான சுத்த ரத்திேனசுரைர ம் இங்கு கச் 
ெசப்ைபெயாத்த தனபாரத்ைத ைடய சுமாபதி-யாெரன்கிற 
அகிலாண்டவல் யாைர ம் எ ந்த ளப்பண்ணி. எ- . (9) 
 
    அலரணிசப்பரமீதி ெல ந்த ளப்பண்ணி 
    நலமிகு சந்தவசந்தக் காவணந ைவத்ேத 
    யிலகியசிங்காதன மண்டபமதி னி ேதற்றிப் 
    பலமணிசந்தனங் குங்குமமான்மதம் பன்னீர்கள். 112 
 
    (இ-ள்) ட்பங்களால் அலங்காிக்கப்பட்ட சப்பரத்தின்மீ  சுவாமிைய ம் 
அம்மைன ெம ந்த ளப் பண்ணி நன்ைமமிகுநத சந்தனவாைட டன்லந்  வரப்பட்ட 
ெதன்றல் சுகின்ற வசந்தப்பந்த ன் ந வில் பிரகாசிக்கின்ற சிங்காதனத்திேலற்றிப் 
பல ஆபரணங்க ம் சந்தனம் குங்குமம் கஸ் ாி பன்னீர்க ம். எ- . (10) 
 
    சாத்திம ந்த சுகந்தத்ெதாைட மலர்தன்ேனா ம் 
    ஏத்தி நிேவதன ந் ப  மினிதாகத் 
    ேதாத்திரேமெசய்  மங்ைகயர்நடனத்ெதாழில் காண 
    ேவத்திரபாணிக ேவாலக்க மிகச்ெசய்ய. 113 
 
    (இ-ள்) ஆபரணம் சந்தனம் குங்குமம் கஸ் ாி பன்னீர் தலான ம் சுவாமிக்கும் 
அம்ம க்கும் தாித்  அதனடன் சுகந்த மலர்களினாேல ெதா த்த மாைலக ந் தாித்  
நிேவதனஞ்ெசய்  பதீப பசாரங்கைள  த் த் ேதாத்திரஞ் ெசய்தபின் 
அரம்ைபமாதர்கள் நடனஞ்ெசய்ய ேவத்திர பாணிகள் தி ேவாலக்க ெதாிசனஞ் 
ெசய்ய ம். எ- . (11) 
 
    ேவ . 
 
    இந்தநல்வசந்த  மிலங்குபணிலங்குறெமாழிந் வ  மங்ைகமடவார், 
    ெகாந்தளகபந்திகள் வகிர்ந்  மலர்ெகாண்ட ெதாைடெகாண்  குழைலப்பின்னிெய, 
    சந்தனநிரம்பிய தனந்தனி மங்ெகழில் ெகாடங்கெம  மங்கமிைச ங், 
    கந்தமிக ெவங்க மணிந்  நடனங்கள் ெசய்  கம்பிதவசந்த மைறவார். 114 
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    (இ-ள்) இந்நன்ைமயான வசந்தப் பாக்கைனப் பண்ெபா ந்தப்பா  ஆ கின்ற 
ெபண்கள் அளக பாரத்தின் பந்திகைள வகிர்ந்ெத த்  அதில் ட்பங்களாற்ெறா த்த 
மாைலகைளயணிந்  சந்தனக் குழம்  திமிர்ந்த தனபாரத்தி ம் ெபான்ேபா  
ேமனியி ங் கதம்பப்ெபா கைள யணிந்  நடனமா  வசந்தம் பா வார்கள். எ- . 
(12 ) 
 
    கனகமணியண்ைடகைள ெவள்ளியண்ைடக டன் 
            காந்தளங்ைகயிேலந்திக், 
    குனகுகிளிெய  மழைலவஞ்சியர்கள் களபக் 
            குழம்பிைன கந்ெதறிகுவார், 
    தனக னவம் கள் ெபாறாதறக்ைககளிற் 
            றாங்கிேய நாணிநிற்பார், 
    தினகரைனெயதிர்கண்ட கமலெம கமாதர் 
            ெசண் கெளறிந்  மகிழ்வார். 115 
 
    (இ-ள்) சுவணத்தினாற் ெசய்யப்பட்ட அழகு ெபா ந்திய தட் க்க ம் 
ெவள்ளித்தட்டக ம் காந்தளங்ைகயி ந்திக் கிளிேபா ஞ் ெசால் ைன ைடய 
ெபண்கள் களபச்ேசற்றிைன கந்ெதறிவார் கச்ச ந்த தனங்கைளக் ைகயிேலந் வார் 
ெவட்கி நிற்பார்கள் சூாியைனக்கண்  மலர்ந்த தாமைரமலைரெயாத்த 

கத்ைத ைடய ெபண்கள் ஒ வர் ேமெலா வர் மலர்ச்ெசண் கைள ெயறிந்  
விைளயா வார்கள். எ- . (13) 
 
    ேகடகக்குழிதனிற் குதிெகாண்  நீந் வார் ேகசங்களவிழ வி வார், 
    சூடகக்ைககளாற் னன் கந்ெதறிகுவார் சூழ் ன ன் ழ்கி ெய வார், 
    பாடகக்கால்களிற் கைலசுற்றவரெவன்  பைதபைதத் ளம் ெவ வார், 
    ஆடகப்ப களில் வ க்கிவி வார் நீாிலாைடவிழேவ நா வார். 116 
 
    (இ-ள்) நீாிற்குதித்  நீந் வார்கள் கூந்தலவிழச் சலத்தில் விைளயா வார்கள் 
வைளயைலயணிந்த ைககளினாேல சலத்ைத கந்ெதறிவார்கள் சலத்தில் ழ்கி 
ெய வார்கள் இைடயில் தாித்த வஸ்திரம் அவிழ்ந்  பாடகக்கால்களில் 
சுற்றிக்ெகாள்ளப் பாம்  சுற்றிக்ெகாண்டெதன்  உள்ளம் பைதபைதத்  
ெவ வார்கள் கைரயில் ஏ கிறேபா  சுவர்ணத்தினால் ெசய்த ப களில் 
கால்வ க்கி வி வார்கள் வஸ்திரம்அவிழ ெவட்கப்பட்  நிற்பார்கள். எ- . (14) 
 
    இந்தவைக வளர்பிைறச் சத்தமிெதாடங்கிேய யிைறவ டனிைறவிமிக ம், 
    சிந்ைதமகி ம்ப  வசந்தம்விைளயா ேய சித்திைரப்ெபௗரைணயிேல, 
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    ந் வைகயபிேடக ஞ்ெசய்  மகிழ்வான் த்தனன் மாத ைச, 
    பிந்தவ ைவகாசி மாதத்தி த்ேதர் பிறங்குதி நாைள ெமாழிவாம். 117 
 
    (இ-ள்) இவ்வண்ணமாக வளர்பிைறச் சத்தமி ெதாடங்கிச் சிவெப மா ம் 
ேதவியா ம் மனமகி ம்ப  வசந்தம் விைளயா ச் சித்திைரப்ெபௗரைணயிேல 

ன்ெசால் யப  அபிேஷகஞ் ெசய்  மகிழ் டன் மாத ைச ம் பண்ணினான் 
ைவகாசி மாதத்தில் இரத ற்சவம் நடத்திய சிறப்பிைன ஞ் ெசால் வாம். எ- . (15) 
 
    ைவயமீதினில் வந்தைவகாசிமாதத்தின் ம விரத்தின ரத் த், 
    ய்யமாமணி யீசேரறிய தி த்ேதர் லங்கு தி நாெளன்னேவ, 
    ெவய்யமால் யாைனமிைச வள் வர்கேளறிேய தி திக ெளங்குேம, 
    ைகயினான் ரசைறய நகாிசனெமங்குங் களிப் டன் மிகமகிழ்ந்ேத. 118 
 
    (இ-ள்) இவ் லகில் வரப்பட்ட ைவகாசி மாதத்தில் இரத்தின ரத்திற் ெபா ந்திய 

ய்யமாமணி யீசுரர் தி த்ேதாில் ஆேராகணித் வரப்பட்ட தி  நாளாகும் இதைன 
யாவ மறி ர்கெளன்  ேகாபத்ைத ைடய ெபாிய யாைனயின்மீ  வள் வர்கேளறி 

திகெளங்குஞ்ெசன்  ரசைறந்தார்கள் அைதேகட்ட நகரத் ள்ள ஜனங்கள் 
இயாவ ம் ஆநந்தசாகரத்தி ல ந்தி. எ- . (16) 
 
    திகள்சிறக்கேவ ேதாரணநி த் வார் மிக்கேவதிைக யைமப்பார், 
    ேகாதில்பவளத் தினாற் கால்கைள நி த்திக் ெகா ங்ைககனகத்தைமப்பார், 
    ேபாதிைகவிளங்கி ந் த்திரங்கைளப் தியபட்டான் மைறப்பார், 
    ேசாதிெப  சுவர்கைளக் களபகத் ாியாற் சூழ்ந் சித்திரெம வார். 119 
 
    (இ-ள்) திகளில் ேதாரணங்கைளக் கட் வார் ேமைடகள் ேபா வார்கள் 
குற்றமில்லாத பவளங்களாற் கால்கள் நி த்திச் ெசம்ெபான்னினாற் ெகா ங்ைக 
களைமப்பார் ேபாதிைகவிளங்கிய ண் உத்திரங்கைளப் திய பட் னால் மைறப்பார் 
பலர்கூ  அழகிய சுவர்களிற் களபகஸ் ாிகளினாற் சித்திரெம வார்கள். எ- . (17) 
 
    பச்ைசமாணிக்க த்தின் ெறாைடகணாற்றிேய 
            பட் ேமற்கட்  ைனவார், 
    ெசச்ைசமாைலத் ெதாைடயல்கட் ேய 
            வைகவைகச்ெசய்ய ப்பந்த வார், 
    வச்சிரா த லக ெமன்னேவ ெபான்னால் 
            வகுத்ததிண்ைணகண் ெம குவார், 
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    கச்சமில்லாமணிய த்திேயவாச ற் 
            கனகேதாரணமைமப்பார், 120 
 
    (இ-ள்) மரகதத்தினா ம் மாணிக்கத்தினா ம் த் க்களா ம் மாைலகள் 
ெதா த் த் ெதாங்கக்கட் ப் பட் வஸ்திரங்களினால் ேமற்கட்  கட் வார்கள் 
ெவட்சிமாைலகைளத் ெதாங்கக்கட் ச் சிவந்த ட்பங்களினாற் பந்த வார்கள் 
இந்திரஉலகம் இ தாெனன்  ெசால் ம்ப  ெபான்னாலைமக்கப்பட்ட 
திண்ைணகைளச் சந்தனக்குழம்பால் ெம குவார்கள் குற்றமில்லாத இரத்தினங்கைளப் 
பதித்த வாசல்களில் ெபான்னாிமாைலையத் க்குவார்கள். எ- . (18) 
 
    ெசம்ெபானாற்கும்பம் பசும்ெபானான் மாவிைல 
            சிறந்த ேதங்காய்மணியினாற், 
    ைபம்ெபானால் ேவதிைக ெவண்ெபானான்ெமன் 
            ைளப்பா ைக நிைரத் ைவப்பார், 
    தம்பமானைத மணியினாற்ெபாதிகுவார் ெசய்ய 
            சாந் ெகா தைர ெம குவார், 
    உம்பர் மாளிைகெதா ங்ெகா களணிவார் 
            திெயாளிெபறத் தீபமி வார். 121 
 
    (இ-ள்) ெசம்ெபான்னினாற் கும்ப ம் பசும் ெபான்னினால் மாவிைல ம் 
நவரத்தினங்களினால் ேதங்காய்களைமத் ப் பசும்ெபான்னினாலைமத்த 
திண்ைணகளிற் பரப்பி ெவள்ளியினால் பா ைககைள நிைரநிைரயாக ைவப்பார்கள் 
கம்பங்கைள நாட்  அதில் மாணிக்கங்கைளப் பதிப்பார்கள் சிவந்த சந்தனக்குழம்பால் 

மிைய ெம குவார்கள் ேமல் கள் ேதா ங் ெகா கைள நிைறப்பார்கள் 
திகெளங்கும் பிரகாசமாகும்ப  அளவில்லாத தீபங்கைள ேயற் வார்கள். எ- . (19) 

 
    நா திைச ஞ் சத்திரசாைல ெசய்வார் 
            மணந ம் னற்பந்த வார், 
    பா நைற ந் தயி ந  ெநய் மாகேவ 
            பந்தியில் வி ந்தளிப்பார். 
    ஏலமணி ங்குழன் மடந்ைதயர்தேமனிதைன 
            யிைசயெவாப்பைனகள்ெசய்வார். 
    ஞாலமிைட ளபந்  சனெமலாம்வந் ற  
            நண்ணேவ வி வார். 122 
 
    (இ-ள்) நா திக்குகளி ம் அன்னசத்திர ம் யாக சாைலக ம் ெசய்வார்கள் 
வாசைன ைடய பன்னீர்க்குடங்கைளப் பந்தெலங்கும் ைவப்பார்கள் பால் ேதன் தயிர் 
ெநய் டன் யாவ க்கும் வி ந்தளிப்பார்கள் சாந்தணிந்த அளகபாரத்ைத ைடய 
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மாதர்கள் தங்கள் ேமனிகைள அழகுெபா ந்த அலங்காரம் ெசய்வார்கள் 
உலகத்தி ள்ள பந் ஜனங்கெளல்லாம் வந்  உற ெகாள் ம்ப  கள் 
வி வார்கடள். எ- . (20) 
 
    ேவ . 
 
    இலகுமான க ேளாாியா  மிவ்வைகப் 
    பலபலவிதத்தினாற் பாி கூர்தர 
    உலெகலாம் பைடப்பவ  வந்  ேநாக்கிேய 
    அலகி ற்கணித மாமதைன ன்னிேய. 123 
 
    (இ-ள்.) பிரகாசிக்கின்ற ெபாிய நகரத்தி ள்ேளார் இயாவ ம் இவ்வண்ணமாக 
மகிழ்ச்சி அைடந்தி க்க அப்ெபா  பிரமேதவனானவன் சந்ேதாஷித்  நகாின் 
அலங்காரத்ைத ேநாக்கி அளவில்லாத சாஸ்திரகணிதத்ைத மனதில் எண்ணி. எ- . (21) 
 
    திக்ெக ங்கிராம ேதவைதகள் சைன 
    தக்கேதார்கிராம சாந்திக ந்தான்ெசய்  
    சுக்கிலபக்கத்திற் ேறான்  சட் யிற் 
    க்கதாமகிழ் னர் சநாளிேல. 124 
 
    (இ-ள்.) திக்குகளி க்கின்ற கிராமேதவைதக க்குப் ைசெசய்  தகுதியாகக் 
கிராம சாந்திக  த் ச் சுக்கிலபக்ஷத்திற் ேறான்றிய சஷ் த் திதியில் ெபா ந்திய 

னர் சநக்ஷத்திரத்தில். எ- .(22) 
 
 
    அங்குரார்ப்பணஞ்ெசய்ேத யன்ன ர்தியான் 
    ெபாங்குேமாமத்ெதாழில் ாிந் ேபாற்றிேய 
    தங்கமார்ந்தில குறப்ப மந்தாபித் க் 
    ெகாங்கலான்னமாங் ெகா ையேயத்தினான். 125 
 
    (இ-ள்.) அங்குரார்ப்பணஞ் ெசய்  ன்றக்கினியால் ஓமத்ெதாழிைல நடத்திப் 
ெபான்னால் நிைறந்  பிரகாசிக்கும்ப  ப மபீடந் தாபித்  வாசைனமிகுந்த 
தாமைரமலாில் எ ந்த ளிய தி மகைளப் ைசபண்ணினான். எ- . (23) 
 
    ஆகமவிதிப்ப  யட்டதிக்கி ம் 
    வாகினாலவரவர் வாகனங்களால் 
    ஓைகயாற்ெகா க  ேமாங்கேவத்திேய 
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    ேதாைகபாகைர மிகத்ெதா  ேபாற்றிேய. 126 
 
    (இ-ள்.) ஆகமசாஸ்திரவிதிப்ப  அஷ்டதிக்கி  மி க்கப்பட்ட ேதவைதகைள 
அழகுெபா ந்த அவரவர்கள் வாகனங்களில் ேராகணிப்பித் ச் சந்ேதாசத் டன் 
ெகா கைள ேயத்திப்பின்  உமா பங்கனாகிய பரமசிவைன மிக ம் ெதா ேபாற்றி. 
    எ- . (24) 
 
    ேபாிைகதாளத்தாற் பிறங்குெதவர்கள் 
    ேசரேவவந் தான் ேசைவெசய்யேவ 
    சீாியலத்திர ேதவைரக்ெகா  
    பாாியப ெயலாம் பா த்தானேரா. 127 
 
    (இ-ள்.) ேமளதாளங்கள் ழங்கப்பிரகாசிக்கின்ற ேதவர்கள் ெதாிசனஞ் ெசய் ம்ப  
சிறப்பிைன ைடய அஸ்திர ேதவைரக் ெகாண்  ெபாிய ப ெயல்லாங் ெகா த்தான். 
எ- . (25) 
 
    கணபதிதி விழாக் கந்த ற்சவம் 
    மணமிகநடத்திேய மண்டபப்ப  
    பணபதிதைன யணிபரமனன்பினால் 
    ந கிடவைகவைக நடத்தனானேரா. 128 
 
    (இ-ள்.) கணபதிதி விழா சுப்பிரமணியர் தி விழா தி க்க யாண 
உற்சவம் தலான ம் நடத்திப் பின்னர் மண்டபப்ப யிேல ஆதிேசஷ கங்கணமணிந்த 
பரமசிவன் மகி ம்ப  விேனாத விேனாதமாக நடத்தினான். எ- . (26) 
 
    நா நாட் விழா நடந்தசப்பரம் 
    சாலேவநடத்திப் பின்ற மேவத ம் 
    ஏலைவந்தாந்தின மிடபவாகனம் 
    ேமலதாந்தி விழா விைழவித்தானேரா. 129 
 
    (இ-ள்.) நாலாந்தி விழா நடக்கப்பட்ட சப்பரத்தின்ேபாில் மிக ம் 
சிறப்பாகநடத்திைவத் ப் பின்  த மெசா பியாகிய பிரமேதவன் சிறப் ப் 
ெபா ந் ம்ப  ஐந்தாந்தினத்தில் வி ஸபா டரா எ ந்த ளிவ ம்ப  ெசய்வித்தான். 
எ- . (27) 
 
    ஆறதாந்தி விழா யாைனவாகனம் 
    டேனழி ந்திரவிமான ம் 
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    கூ ெமட்டதனிேல குதிைரவாகனம் 
    ேப றநடத்திேய பிறங்குெமான்பதில். 130 
 
    (இ-ள்) யாைனவாகனத்தில் ஆறாந்தி விழா ம் இந்திரவிமானத்தில் 
ெப ைமெபா ந்திய ஏழாந் தி விழா ம் குதிைரவாகனத்தில் எட்டாந் தி விழா ம் 
நடத்திைவத் ப் பின்  பிரகாசிக்கின்ற ஒன்பதாந்தினத்தில். எ- . (28) 
 
 
    ெபான்னணியிரத்தின ரத் நாயகர் 
    நன்னதற்சமாபதி நாயகிக்குேம 
    உன்னியதினகர திக்கு ன்னேம 
    மன் நந்தாநதி மஞ்சனங்ெகா . 131 
 
    (இ-ள்) ஒன்பதாந்தி நாளில் அழகுெபா ந்திய இரத்தின ாீசுவரற்கும் 
நன் தைல ைடய சமாபதிெயன் ம் அகிலாண்டநாயகிக்கும் சூாிேயாதயமாகு 

ன்னேம நிைலெபற்ற நந்தாநதித் தீர்த்தங் ெகாண் வந் . எ- . (29) 
 
    தி ந்தேவவைக யபிேஷகஞ் ெசய்தபின் 
    ெபா ந் ெசம்ெபான் ெகா ைன பட்டாைடைய 
    அ ந்தவர்வி ம்  யதைளச்சாத்திய 
    ெப ந்தைக ம ங்கினிற் பிறங்கச்சாத்திேய. 132 
 
    (இ-ள்) தி த்த ற அபிேஷகஞ்ெசய்  பின் ெசம்ெபான் இைழயாற் ைனந்த 
பீதாம்பரத்ைதத் தா காவன இ களால் ஏவிய த்ேதாைலத் தாித்த பரமபதியின் 
யிைடயிற்றாித் . எ- . (30) 
 
    நலமணிநவமணி நற்கிாீட ம் 
    குலவியமகர குண்டல ஞ்சந்திர 
    கைலெயா கங்ைக ங்கண்டமா ைக 
    இலகு தாள  மிலங்கச்சாத்திேய. 133 
 
    (இ-ள்) குற்றமற்ற நவரத்தினம் பதித்த நல்ல கிாீட ம்குலாவிய மகரகுண்டல ம் 

ன்றாம் பிைறச் சந்திர ம் கங்காநதி ம் கண்டமா ைக ம் பிரகாசிக்கின்ற த்  
மா ைக ந் தாித் . எ- . (31) 
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    ஆர ம் பதக்க  மாரமாமணித் 
    தா நல் தர பந்தன ங்கண் ைக 
    ேயரணிவடங்க  மிைழ ப் ாிச் 
    சீ ப த ஞ் சிறக்கச்சாத்திேய. 134 
 
    (இ-ள்) சந்தன ம் பதக்க ம் த் மணித் தாவட ம் உதரபந்தன ம் 
உ த்திராக்ஷத் தாவட ம் ைழயினால் ப் ாியாகச் ேசர்க்கப்பட்ட சிறப்பான 

ண ந் தாித் . எ- . (32) 
 
 
    சுரந்தனிற் கடய ம் கவின்ெகாளாழி ந் 
    திரந்த  பதமிைசச் சிலம் ங்கிண்கிணி 
    வாிந்தி  மரவ ம் வ ய ர ம் 
    த ந்தனிக்கழ டன் றயங்கச்சாத்திேய. 135 
 
    (இ-ள்) ைககளில் கடககங்கண ம் அழகிைன ைடய ேமாதிர ந்தாித்  
ேமாட்சத்ைதத் தரப்பட்ட பாதங்களில் சிலம் கைள ம் கிண்கிணிகைள ம் 
தாித்தேலா  அரவத்ைத ம் வ ைய ம் ரத்ைத ம் குறிக்கின்ற கண்டாமணி ம் 
பிரகாசிக்கத் தாித் . எ- . (33) 
 
    ெசண்பக மல் ைக ெச ந்திகூவிளம் 
    தண்பி  க க்ைகயார்த மனகத்ெதா ம் 
    எண்பட வைகவைக யிணங்குமா ைக 
    பண்ப யளியினம் பரவச்சாத்திேய. 136 
 
    (இ-ள்) சண்பகம் மல் ைக ெச த்தி வில்வம் குளிர்ச்சிெபா ந்தியெகான்ைற 
ஆத்திம க் ெகா ந்  தலானைவகைளக் கணக்குவைகயாகத் ெதா த்த 
மாைலகைள இைசபா கின்ற வண் கள் சூழத்தாித் . எ- . (34) 
 
    ேம ைவவைளத்தி ம் ெவற்றி வில் ைனத் 
    தாரணி மிைசத் தாங்கினாெரனச் 
    சீரணிெசம்ெபானிற் சிறந்தவாசிைக 
    ஏரணிந்திட மிைசயினி  சாத்திேய. 137 
 
    (இ-ள்) ஆதிகாலத்தில் வைளத்த ெவற்றிெபா ந்திய ேம வில்ைல இப்ெபா  
மாைலையயணிந்த ேமற்றாங்கினாெரன்  ெசால் ம்ப  சிறப் ப் ெபா ந்திய 
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ெசம்ெபான்னாற் ெசய்  விளங்கிய தி வாசிைகைய அழகுெபா ந்த ேமேல இன்தாகச் 
சாத்தி. எ- . (35) 
 
    மணி ைலச் சமாபதி மடந்ைதக்குங்கைல 
    அணிவைக மாைலகளைனத் ஞ் சாத்திேய 
    தணித ெநறித்தி  நீ ஞ்சாத்திேய 
    பணிபத யினாற் பணிந் ேபாற்றிப்பின். 138 
 
    (இ-ள்) நவரத்தின மா ைககைளத் தாங்கிய சமாபதியாெரன் ம் அகிலாண்ட 
நாயகியா க்கும் பட் வத்திரங்க ம் ஆபரணங்க ம் வைகவைகயாகிய மாைலக ஞ் 
சாத்திச் சாந்தத்ைத விைளவிக்கின்ற தி நீ ஞ்சாத்தி அரவத்தண்ைடயணிந்த 
தி வ யில் யினாற் பணிந்  ேபாற்றிப்பின்னர். எ- . (36) 
 
    அ ந்தி ம டன் பமாதியாத் 
    தி ந்திட நிேவதனஞ் ெசய்  ேசாடசந் 
    த ம்பாி ட ப சாரந்தாெனலாம் 
    ேபா ந்திட தவிேய ெபாற்றண்ேடற்றினான். 139 
 
    (இ-ள்) அந்தத்தக்க அன்னங்க டேன அப்பவ க்கங்கைள ம் தி த்தமாக 
நிேவதனஞ் ெசய்  பாிவாகச் ேசாடச பசாரத் டன் எல்லா உபசாரங்கைள ம் 
ெசய்தபின்னர் ெபாற்பல்லக்கின்ேமல் எ ந்த ளப்பண்ணினான் எ- .  (37) 
 
    ன்னேர கணபதி கேவெளழிற் 
    ெபான்னணியிரத்தின ரத் நாயகர் 
    தன்னிகாிலாதமர் சமாபதித்தி ப் 
    பின்னர்சண்ேடச்சுரன் ெபாி ேதான்றினார். 140 
 
    (இ-ள்) ன்னாக விக்கிேனசுர ம் கக்கட ம் எ ந்த ளிவர ம் அவர்கட்குப் 
பின்னாகத் தி மகள் வசிக்கும் இரத்தினைர◌ிையக் ேகாவிலாகக் ெகாண்ட 
சிவெப மா ம் தனக்குத்தாேன ஒப்பாகியமர்ந்த சமாபதியாெரன்னம் 
அகிலாண்டவல் யா ம் அவர்கட்குப் பின்னாக சண்ேடசுரநாயனா ம் 
எ ந்த ளினார். எ- . (38) 
 
    சங்கெமக்காளநற் றாளமத்தளந் 
    ங்கெபாிைக ட னிடக்ைக ந் மி 
    சிங்கநாதத்ெதா  சிறந்தேமளங்கள் 
    எங்க ஞ்ெசவி ற விைரந் விம்மேவ. 141 
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    (இ-ள்) சங்கு எக்காளம் நல்லதாளம் உயர்ச்சியான ேபாிைக உ க்ைக ேதவ ந் பி 
சிங்கநாதம் தலான வாத்தியங்க டன் சிறந்த ேமளவாத்தியங்க ம் எவ்விட ம் 
ெசவி படச் சத்தித்  அதிகாிக்க ம். எ- . (39) 
 
    ெமல் ய கவாிகள் சமீதினிற் 
    ெசால்ல மால வட்டங்கள் சூழ்தரப் 
    பல்வைகய க்ெகா  பயிலவாசேம 
    ல் ய பத்தின் ைககள்விம்மேவ. 142 
 
    (இ-ள்) ெமல் ய சாமைரகள் ச ம் ெசால் தற்காிய ஆலவட்டங்கள் ஆகாசத்தில் 
நிைறய ம் பலவைகயான மணிச்சத்தங்கள் ஒ க்க ம் வாசைனகள் ெபா ந்திய 

பத்தின் ைககள் எங்கும் அதிகாிக்க ம். எ- . (40) 
 
    ங்கமாேதத்தின் ேறாத்திரங்க ந் 
    தங்கிைசநாவலர் தமிழின்பாட ம் 
    மங்ைகமாாிைச டன் மகர ைண ம் 
    அங்கவராட  மாகி ன்ெசல. 143 
 
    (இ-ள்) மகத்தாகிய நா ேவதங்கைள ம் பிராமேணாத்தமர்கள் ெசால் க்ெகாண்  
வர ம் எங்கும் இைசபரவிய சமயாசாாியர்கள் தி வாய் மலர்ந்த ளிய ேதவாரந் 
தி வாசக ழங்க ம் மங்ைகப் ப வப்ெபண்கள் குர ைசேயா  ைணகள் 
வாசித் க்ெகாண்  வர ம் அப்ப வப்ெபண்களிற் சிலர் நடனமாட ம். எ- . (41) 
 
    த்தினாற்பவளத்தான் ைறெசய்ெபான்னினாற் 
    பத்திேசர்மணியினாற் பட் னாற்ெசய்த 
    ெமத்தியெகா கேளார் ேகா மீதிடச் 
    சித்திரம்வகுத்த சீரா ேகா ேய. 144 
 
    (இ-ள்) த்தாற்ெசய்த குைடக ம் பவளத்தினாற்ெசய்த குைடக ம் ெபான்னினாற் 
ெசய்த வாிைசயான குைடக ம் பத்திபத்தியாக நிைறத்  நல்லரத்தினங்கள் பதித்த 
குைடக ம் பட் களாற்ெசய்த குைடக ம் ஆகாசத்திற் சூழ்ந் வர ம் சித்திரங்கள் 
வகுத்த கண்ணா ப் படங்கள் சூழ்ந் வர ம். எ- . (42) 
 
    சந்திரவட்ட ந் தரணிவட்ட ம் 
    இந்திரமகர ேதாரண ெமண்ணிலாப் 
    பந்தியின்சாைலயாப் பற் ெதாங்க ன் 
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    ெகாந்தலர்பீ யங் குைடகள் ேகா ேய. 145 
 
    (இ-ள்) சந்திரவட்டங்க ம் சூாிய வட்டங்க ம் ேதேவந்திர சம்பிரமமான 
மகரேதாரணங்கள் பந்தியின் சாைலயாகப் பற்றிப்பி க்கக் ெகாத் களலர்ந்த 
குஞ்சங்கள் கட் ய ஆலவட்டக்குைடகள் ேகாடா ேகா  சூழ்ந் வர ம். எ-  (43) 
 
    உலவியவிைடயி  யர்ந்தெபாற்ெகா  
    வ த க ம ந்தெபாற்ெகா  
    இலகியமயில  ெய ங்ெகா  
    குல மன்னக்ெகா  ேகா ேகா ேய. 146 
 
    (இ-ள்) உலாவிவ கின்ற உயர்ச்சியான அழகைமந்த இடபக்ெகா க ம் 
வ ைமயைமந்த மிக்க அழகான ெப ச்சாளிக் ெகா க ம் 
பிரகாசிக்கின்றமயில ெய திய அழகானெகா க ம் குலா கின்ற 
அன்னக்ெகா க ம் ேகாடா ேகா கள் . எ- . (44) 
 
    மாயனார்க ட வாகனத்தின்ேமல்வர 
    ஆயேபாிந்திரனி யாைனேமல்வரத் 
    தீயவன்ேமடத்திற் சிறக்கேவவரக் 
    கா யிர்ச்சமன் ெப ங்கடாவின்ேமல்வர. 147 
 
    (இ-ள்) தி மால் ெக டவாகனத்தி ெல ந்த ளிவர ம் இந்திரன் யாைனவாகனத்தி 
ேலறிவர ம் அக்கினிேதவன் ஆட் க்கட்வாகனத்திேலறி வர ம் உயிர்கைளக் 
காயப்பட்ட இயமன் ெபாிய எ ைமக்கடாவி ேலறிவர ம். எ- . (45) 
 
    நி திதன்ெறாழி  நி தன்ேமல்வர 
    வ ண ஞ்சுறாமிைச ம விேயவரக் 
    க தியவா வங் கைலயின்ேமல்வர 
    வ நிதியவனம் ட்பகத்தின்ேமல்வர. 148 
 
    (இ-ள்) நி திதன்ெறாழில்ெபற்ற இராக்ஷகன் ேமேலறிவர ம் வ ணன் மகர 
வாகனத்திேலறி வர ம் வா  மான் வாகனத்திேலறி வர ம் குேபரன் 

ட்பகவிமானத்தி ேலறிவர ம். எ- . (46) 
 
    ஈசெனன்றியம் வா ாிடபேமல்வர 
    சகார்க்கஞ்சுகன் வன்ேமல்வரத் 
    ேதசணியந்திாி சிங்கேமல்வர 
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    ஆசிலாக்காளி  மலைகேமல்வர. 149 
 
    (இ-ள்) ஈசெனன்றியா  மியம் கின்ற ஈசானன் இடபவாகனத்தி ேலறிவர ம் 
ெமாய்த்த இ ைளெயாத்த சட்ைடைய யணிந்த வயிரவர் சுவான வாகனத்திேலறி 
வர ம் பிரகாசம் ெபா ந்திய ர்க்ைகயம்மன் சிங்க வாகனத்திேலறி வர ம் 
குற்றமில்லாத காளியம்மன் பிசாசுவாகனத்திேலறிவர ம். எ- . (47) 
 
    மற் ேளார்களமவர் வாகனங்கண்ேமற் 
    சுற்றிேயபணிந்  ெமய்த்ேதாத்திரஞ்ெசய 
    அற்ைறநாேளாத்தி  வா தண் ன்ேமற 
    பற்றமர்ம வினார் பாிந் ேதான்ற ம். 150 
 
    (இ-ள்) மற் ண்டான ேதவர்கெளல்லா மவரவர்கள் வாகனங்களி ேலறிச்சூழ்ந்  
பணிந்  உண்ைமயாகத் ேதாத்திரங்கள் ெசய் வர அன்ைறத்தினம் அழகுெபாரந்திய 
தி வா தண் ன்ேமல் ம ைவக் ைகயிற்பி த்த பரேமசுரன் எ ந்த ளினார். எ- . 
(48) 
 
    ேதவமால்வைரயான் வந்தான்றி  வில்வ வனத்தான் வந்தான், 
    நாவினிற் திக்கு நந்தாநதிதனக்கிைறவன் வந்தான், 
    வினான்ேபாற்  மந்தப் கழ் ைன தீர்த்தந்தன்னிற், 
    பாவேமா சனங்கள்ெசய் ம் பஞ்சமங்கலத்தான்வந்தான். 151 
 
    (இ-ள்) இவ்வண்ணமாகப் பரமசிவென ந்த ளி வ ம்ேபா  ெபாிய ேதவகிாியான் 
வந்தான் அழகுெபா ந்திய வில்வவனத்தான் வந்தான், நாவாற் திக்கப்பட்ட நந்தா 
நதிக்கிைறவன் வந்தான் கமலாசனத்தான் ேபாற் மக் கீர்த்திையப் ைனந்த 
பிரமதீர்த்தத்தில் பாபவிேமாசனஞ்ெசய்கின்ற பஞ்சமங்கலத்தான் வந்தான். எ- . (49) 
 
    பிரம ரத்தான் வந்தான் ெப ஞ்சமா ரத்தான் வந்தான், 
    வரெமலாம  நந்தா ரத் ைறமேகசன் வந்தான், 
    ெபா விலா ெவழி ரத்தினா ரத் ைற ெயா வன் வந்தான், 
    ாியனாஞ்சுத்த விரத்தின ய்யமாமணியான் வந்தான். 152 
 
    (இ-ள்) பிரம ரத்தான் வந்தான் ெபாிய சமா ரத்தான் வந்தான் வரங்கைளப் பா த் 
த ம் நந்தா ரத்  மேகசன் வந்தான் ஒப்பில்லாத அழகு ெபா ந்திய 
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இரத்தினா ரத்ெதா வனாகிய ஈசன் வந்தான் இடபவாகனத்ைத ைட 
சுத்தரத்தினெமன் ம் ய்யமாமணீசுரன் வந்தான். எ-  (50) 
 
    ெசப் மிவ்வா ெசம்ெபாற்சின்னங்கெடானித்தேலா , 
    ம் ரெமாித்த நா தற்ெபயர் பைடத் வா ம், 
    இப் ரத்தீசனார்த மி பதம்பணியெவன்ேற, 
    ப்பணி கடகச்ெசங்ைகச் காிகுழன்மடவாெரல்லாம். 153 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் யவா  ெபாற்சின்னங்கள் ெதானித்தவளவில் நந்த ரெமன் ம் 
இரத்தின ரெமன் ம் பிரம ரெமன் ம் சமா ரெமன் ம் நான்கு நாமங்கைள ைடய 
ேக்ஷத்திரத்திெல ந்த ளிய சிவெப மான் தி வ கைள வணங்க ேவண்டெமன்  
பவளங்கைள ம் கடகங்கைள  மணிந்த ைககைள ம் அளகபாரத்ைத ைடய 
மாதர்க ம்.  எ- . (51) 
 
    ேபைதயராதியாகப் ேபாிளம் ெபண்களீறாச, 
    ேசாதிேசர்தளத்தின்மீ ஞ் சைதெபாதிமாடமீ ம், 
    தியின் ம ங்கு ேமைடவிளங்கு சாளரத்தி ம், 
    ஓைதேமகைலகளார்ப்பெவா வர் ன்ெனா வர் நின்றார். 154 
 
    (இ-ள்) ேபைத ெப ம்ைப மங்ைக மடந்ைத அாிைவ ெதாிைவ ேபாிளம் 
ெபண்ெணன் ம் எ வைகப் ப வப் ெபண்க ம் காந்திைய ைடய தளத்தின்மீ ம் 
சுண்ணச்சாந்தந் தீற்றிப் பிரகாசிக்கின்ற மாட மாளிைககளி ம் திப் பக்கங்களி ம் 
ேமைடகளி ம் விளங்காநின்ற பலகணியி ள் ம் ேமகலாபரணங்களார்ப்ப ஒ வர் 

ன்ெனா வராக நின்றார்கள். எ- .   (52) 
 
    ண்டகேவதன்ெசய்த தன்ைமயாம் ைசயாேல, 
    கண்டனமிவைரெயன்பார் கா தற்ெகளிேதா ெவன்பார், 
    ெகண்ைடேவல் விழிகளாேல கிாியனமார்பிற் ண்ட, 
    ெவண்டாளத்தின் மாைலவிளங்கு நீலமதாச்ெசய்வார். 155 
 
    (இ-ள்) கமலாசனனாகிய பிரமேதவன் ெசய்த தன்ைமயாகிய ைசயால் நாம் 
கட ைளக் கண்ேடாெமன்பா ம் இவர் கா தற்ெகளியேரா ெவன்பா ம் 
ெகண்ைடமீன் ேபான்ற கண்ணால் ப வதத்ைத ெயாத்த ைலகைள ைடய 
மார்பிற் ண்ட ெவள்ளிய த் மாைலகைள இக்கட ள் மார்பில் நீங்கள் 
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ேசரவில்ைலேய ெயன் ங் க த்தரேனாக்குந் ேதா ம் அைவ நீலமாைலயாகப் 
பிரகாசித்தன. எ- . (53) 
 
    ஆலேமமிடத்தில் ைவத்தாரயன்றைல நகத்தாற்ெகாய்தார், 
    காலைனக் காலாலட்டார் கண்ணினாெலாித்தார்ேவைள, 
    சால ப் ரங்க டன்ைனத் தழெலழ நைகயாற்ெசய்தார், 
    சூல ம ங்ைகயிற் சுமப்பேத னிவ க்ெகன்பார். 156 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் ய மாத ட் சிலர் ஆலகால விஷத்ைதக் கண்டத்தில் 
ைவத்தவாிவெரன்பார் சிலர் இயமைனக் காலால் உைதத் க் ெகான்றவெரன்பரார் 
சிலர் மன்மதைனக் கண்ணாெலாித்தவ ெரன்பார் சிலர் திாி ரத்ைத நைகத்ெதாித்தா 
ெரன்பார் சிலர் அப்ப ப்பட்டவர் சூல ம் ம ங் ைகயிற் சுமந்த 
காரணெமன்ெனன்பார் சிலர். எ- .    (54 ) 
 
    சிைலமதன்றைன ெயாித்தாெரன்ப திண்ணமாயிற், 
    றைலயினிற்பாதிெமய்யிற் ற ணியாி வர்வாழ்வர், 
    உைலெம ெகன்ன ள்ள கேவ விகாரஞ்ெசய்தார், 
    கைலமதன்றா  ைமந்தாங்கைண மலெரய்தாெனன்பார். 157 
 
    (இ-ள்) இவர் காமவிகாரமில்லாதி க்கக் க ப் வில்ைல ைடய 
மன்மதைனெயாித்த  ெமய்யாயின் த ணமங்ைகயாி வர் இவர் சிரசி ம் 
சாீரத்தி மி க்கக் காரணெமன் அன்றி ம் நாம் இவைரக் கண்டவளவில் 
அக்கினிையக்கண்ட ெம குேபால் நம்மன கக் காரணமில்ைல மன்மதன் 
பாணங்கைள ெயய்கின்றாெனன்பார் சிலர். எ- . (55) 
 
    அண்டத்தி ைமேயார்வாழ வாலத்ைதத்தாித்தாெரன்பார், 
    கண்டத்ைதக் காணிெரன்பார் காண்கிலம் வைளயெலன்பார், 
    விண்ெடாத்த ேதாளிபங்கர் ெவள்ளிய ேசாமனாகுந், 
    ண்டத்ைதத் தைலேமற்கட் த் ேதாைலேய த்தாெரன்பார். 158 
 
    (இ-ள்) சிலர் ேதவர்கள் ெபான் லகத்தில்வா ம்ப  விஷத்ைதக் கண்டத்திற் 
றாித்தாெரன்பார் சிலர் இவர் க த்ைதப் பா ங்கெளன்பார் சிலர் நம்ைக 
வைளயல்கைளக் காேணாெமன்பார் சிலர் ங்கிைல ெயாத்த ேதாைள ைடய 
உைமபங்கெனன்பார் பாலசந்திரைனத் தைலயிற்றாங்கி யைரயிற் த்ேதாைலத் 
தாித்தாாிதற்குக் காரணெமன்னெவன்பார் சிலர். எ- . (56) 
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    ெதா க்குமிவ்வாளிேவைளத் ெளழப் பாாீெரன்பார், 
    அ க்க ற்ெபான் ம் ேவைலயதனிலார மாநிற்பார், 
    இ க்க ம் விரகந்தீரெவ ேம மடைலெயன்பார், 
    ப க்கு ெமல்லைணேமல் ழ்ந்  பரதவித் ழன் நிற்பார். 159 
 
    (இ-ள்) ஷ்பபாணங்கைளத் ெதா த்  நிற்கின்ற மன்மதைனப் 
ெபா யாகும்ப யாகப் பா ெமன்பார்கள் சிலர் ப வதத்திேல இலக்குமி ம் 
ச த்திரத்திேல சந்தன மாக நிற்பார்கள் சிலர் ன்பமாகிய விரகந்தீர 
மன்மதசின்னங்கள் நிைறந்த மடல் எ ெமன்பார்கள் சிலர் சயனத்தில் வி ந்  
பரதவித்  வ ந்தி நிற்பார்கள் சிலர். எ- . (57) 
 
    மங்ைகயர்குழாங்கெளல்லா ம கியிவ்வா கூற, 
    எங்க ம் வின்மாாி யிைமயவர் ெசாாிந் ேபாற்றத், 
    ங்கமால் விைடயிேல ந் ய்யமாமணியார் ேசாதி, 
    தங்குமாேம ெவன்னத் தைழத்தேதார் ம ங்குசார்ந்தார். 160 
 
    (இ-ள்) இவ்வா  மாதர்கள் விரகங்ெகாண்  ஒ வ க்ெகா வர் ெசால் நிற்கின்ற 
ேவைளயில் ேதவர்கள் ஷ்பமாாி ெசாாிந்  ேபாற்றப் னிதமான இடபத்தின்ேமல் 

ய்யமாமணியார் ஆேராகணித்  ேம கிாிையப்ேபால் உன்னதமாகிய 
மாடங்கணிைறந்த தியில் எ ந்த ளினார். எ- . (58) 
 
    மன்னிய ெசம்ெபான்சில் வச்சிர மச்சுமீ , 
    ன்னிய தப்பார்க லங்கு ேகாேமத கந்தான், 
    மின் மாணிக்கத்தட்  ேமனிலம்பச்ைசேயாங்கிப், 
    பன்னசிங்காதனந்தான் பலவைகமணிகளாேம. 161 
 
    (இ-ள்) இடபா டராக எ ந்த ளிய பரமசிவன் ெசம்ெபான்னினாற் சகட ம் 
வச்சிரத்தினால் ேமல்மச்சும் ேகாேமதகத்தாற் தங்க ம் ப ைமக ம் மாணிக்கத்தால் 
தட் க ம் மரகதத்தினால் ேமனிலங்க ம் நவரத்தினங்களால் சிங்காதன ம்.  எ- . 
(59) 
 
    கால்கேள பவளமீ  கலந்தி  ெகா ங்ைக தங்கம், 
    வால்ெகா த்தின்ேகாைவ வதிந்  பீதாம்பரந்தான், 
    ல்வழிைமயநீல வ ன்மீ திந்திரேகாபம், 
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    சாலேவசிகரமீ திற்றமனிய மகுடந்தாேன. 162 
 
    (இ-ள்) பவளத்தினாேல கால்க ம் அதன்ேமற் றங்கத்தினாேல ெகா ங்ைக ம் 
ெவண்ைமைய ைடய த் க்களினாற் ேகாைவ ம் பீதாம்பரங்களாற் ேறர்ச்சீைல ம் 
நீலக்கற்களினால் ந ப்பதித் ம் இந்திர ேகாபத்ைதமிக்குப் பதித்த ம் அபரஞ்சிப் 
ெபான்னினாற் சிகர ம். எ- . ( 60) 
 
    த ெவண்பட்  த்தாற்சைமத்தி  தவளச்சத்திரங், 
    கு ெபான்ென த்தின் பட்ைடக்ெகா களி னிைசயேனகம், 
    ஒ குசாய நிைற ம் பட் ெனா ப நிலங்கேடா ங், 
    ெக மிய மணியின்ேகாைவ கிண்கிணியனந்தமாேம. 163 
 
    (இ-ள்) ெவண்பட் னா ம் த்தினா ம் அைமத்த குைடக ம் 
ெபான்னிைழயாலைமத்த இடக்கியங்க ம் நிைரநிைரயாகக் கட் ய ெவண்சாமைர 
களம் பீதாம்பரங்களாற் ெறாங்க ம் எங்கும் பிரகாசிக்கின்ற நவரத்தினக் 
ேகாைவக ம் கிண்கிணியரசிைலத் ெதாங்க ம் அைமத் . எ- . (61) 
 
    இன்னதன்ைமயதாந் ேதர்கெளழில் ெபற வலங்காித் ப், 
    பன் ண்ணியாகேமாமம் பலவைகத் தானம்பண்ணி, 
    ன்னவன் கந்தன் ய்ய மணியகதனமைம, 
    மன் தண்ேட சாிந்த வைகப்ப  ேதறிேலற்றி. 164 
 
    (இ-ள்) இத்தன்ைமயான ேதர்களில் ண்ணியாகனம்தான தலான ஞ்ெசய்  
கேணசர் கக்கட ள் ய்யமாமணீசுரர் அகிலாண்டநாயகியார் தண்டீசுரர் 

தலானவர்கைள ம் ஆேராகணிப்பித் . எ- . 62 
 
    ேவ . 
 
    மாரதிகணவைன வன்னிக்கூட் ேனாற் 
    ேகார்தினமைறப்பாிசிறக்கப் ட் ய 
    பாரதிகணவனாம் ப மன் ன் ேபாற் 
    சாரதியாகேவ தானடாத்தினான். 165 
 
    (இ-ள்) இரதிேகள்வனாகிய மன்மதைன அக்கினிக்கிைரயாக்கிய 
பரமசிவனாேராகணித்த இரதத்திற்கு ேவதப் பாிகைளப் ட் ய பாரதி நாயகனாகிய 
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பிரமன் திாி ரதகனத்திற்குத் ேதர்ச்சாரதியான  ேபாலேவ இப்ெபா ஞ்சாரதியாகித் 
ேதாிைன நடத்தினான். எ-  63 
 
    பஞ்சமஞ்சிவ  மின்னிைசகள் பா டக் 
    பஞ்சம தங்கள் பரவிச்சூழ்ந்திடப் 
    பஞ்சமகதிப் பாிபாிந்த ேதர்கைளப் 
    பஞ்சமங்கலத்தினிற் பவனிெசய்வித்தான். 166 
 
    (இ-ள்) பஞ்சமசு தியைமந்தவாத்தியங்களினின் ம் இராகங்கள் ெவளிப்பட ம் 
பஞ்ச த ஆன்மேகா கள் பரவிச் சூழ்ந் வர ம் பஞ்சகதிகைள ைடய 
பாிகைளப் ட் ய ேதைரப் பஞ்சமங்கலெமன் ம் ெபயைர ைடய இரத்தின ாியிற் 
பவனிெசய்வித்தான். எ- . 64 
 
    ேசாதி ன் ள்ளவத் ய்யமாமனிச் 
    ேசாதிையச்சமாபதித் ேதாைகதன்ைன ஞ் 
    ேசாதியாந்ேதாின்ேமற் ேறான் நலவிழாச் 
    ேசாதிநாஸடன்னிேல சூழ்வித்தானேரா. 167 
 
    (இ-ள்) ேசாமசூாியாக்கினியாகிய திாிேநத்திரங்கைள ைடய ய்யமாமணீசுர ம் 
சமாபதிெயன் ம் அகிலாண்ட வல் யம்ைம ம் ேசாதிநிைறந்த ேதாிேலறிவரச்ச 
கலெவபவத் டன் ேசாதி நக்ஷத்திரத்தில் பிரதக்ஷணமாகச் சூழ்ந் வரப் பண்ணினான். 
எ- . 65 
 
    மற்ைறநாட் ெபௗரைணம விசாகத்திற் 
    ெறற் னலபிேடகஞ் ெசய்வித்  
    ற் தி விழா த்தமாதத்தில் 
    அற்ைறப் ைசயிற் ப யன்னஞ்சாத்தினான். 168 
 
    (இ-ள்) ம நாட்ெபௗரைணயில் நிைறந்தவிசாக நக்ஷத்திரத்தில் 
கைரையெயற் கின்ற தீர்த்தங் ெகாண் வந்  சிவெப மா க்கு அபிேடகஞ் 
ெசய்வித்  நல்லதி விழா ந்த மாதத்தில் தினப் ைசப் 
ப த்திரங்க டேனஅன்னமல ஞ் சாத்தினான். எ-  66 
 
    ைறயினிற் றி விழா ங்கா நின் 
    ற பதினாயிர மந்தணாளர்க்கும் 
    ம வ லக்கமா மேகசுரர்க்குநல் 
    ல சுைவய தளித்தனன்பாலேரா. 169 
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    (இ-ள்) ைறயாகத்தி விழா மள மி ந்  அ பதினாயிரம் பிராமேணாத் 
தமர்க க்கும் இலக்ஷ மாேகஸ்வர க்கும்அ சுைவ டன் அன்னமிட்டான். எ- . 67 
 
    வந் மி னநன் மாதப் ைசதான் 
    றந் க்கனியினாற் சாற்றிேயத்திேய 
    பிந் கற்கடகந்தான் பிறங்குந் திங்களின் 
    அந்திலான்பா னா லாட் ப்ேபாற்றினான். 170 
 
    (இ-ள்) ஆனிமாதத்திற் ைசகள் ெசய்வித்  க்கனிகைளச் சிவெப மான் 
றி ேமனி ஞ் சாற்றிேயத்திப்பின் ஆ மாதத்திற் பசுவின்பாலால் 
அபிேஷகஞ்ெசய்  வணங்கிப் ேபாற்றினான். எ- . 68 
 
    ஆவணிதனிெலள் ளதைனச்சாற்றிேய 
    விேனான்கன்னியிற் ெபாாிையச் சாற்றிப்பின் 
    ேமவிய லாத்திெனய் வி சாற்றிேமற் 
    ேறவகார்த்திைகயினிற் றீபஞ்சாற்றினான் 171. 
 
    (இ-ள்) ஆவணிமாதத்தில் எள்ைளச்சாற்றிப் ரட்டாசி மாதத்தில் ெநற்ெபாாிையச் 
சாற்றிப்பின் வந்த அர்ப்பிைக மாதத்தில் ெநய்வி சாற்றிக் கார்த்திைக மாதத்திற் 
றீபங்கைளச் சாற்றினான். எ- . 
 
    ெதாித மார்கழித் திங்கடன்னிேல 
    வ தி வாதிைர வாய்த்தநாளிேல 
    த தி விழாவைக தானடாத்திேய 
    பாிமளகுங்குமம் பாிவிற் சாற்றினான். 172 
 
    (இ-ள்) மார்கழிமாதத்தில் வ கின்ற தி வாதிைர நக்ஷத்திரத்தில் 
தி விழாவைககெளல்லா நடத்திப்பின் குங்கும தலாகிய வாசனாதிரவியங்கைள ஞ் 
சாற்றினான். எ- . 70 
 
    மகாசங்கிராந்தி  ம ச ந் 
    திகழ் றநடத்திேய திங்கட் ைசதான் 
    றக றத்ேதன்பி ேடகஞ்சாற்றிேய 
    மிகமகிழ்ந்திைறஞ்சினன் விதிக்கும்ேவதேன. 173 
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    (இ-ள்) சங்கிராந்தி ம வியைதமாதம் சநக்ஷத்திரத்தில் பிரகாசிக்கப் ைசநடத்தித் 
ேதனபிேஷகஞ்ெசய்  மிக ம் மகிழ்வைடந்  வணங்கினான். சி ட் கர்த்தாவாகிய 
பிரமேதவன். எ- . 
 
    கும்பமாதத்தினிற் குல ைசெநய்க் 
    கம்பளஞ்சாத்திேய க மீனத்தில் 
    வம்பவிழ்சந்தன ம யச்சாத்திேய 
    ெசம்ப மத்த ஞ் சிறந் ேபாற்றினான். 174 
 
    (இ-ள்) பிரமேதவனாகியவன் மாசிமாதத்திற் குலவிய ைசகள்ெசய்  ெநய்கின்ற 
மயிர்ப்பாக ெமன் ம் வஸ்திரந்தாித் ப் பின் பங்குனிமாதத்தில் வாசநிைறந்த 
சந்தனத்ைத ம யச்சாத்திப் ேபாற்றினான். எ- . 72 
 
    மாத ைசக  மிவ்வா ெசய் ேமற் 
    றீத விழாெவலாந் தி ந்தச்ெசய் தான் 
    ேவதனல்வரங்கைள மிக ம்ெபற் ப்பின் 
    ேகாதம னிவைன ேநாக்கிக் கூ வான். 
 175 
    (இ-ள்) இவ்வண்ணம் பனிரண் மாதப் ைசகைள ம் குற்றமில்லாத 
தி விழாக்கைள ஞ் சிறப்பாகச் ெசய்  பரமசிவனிடத்தில் நல்ல வரங்கைள ம் 
ெபற் ப்பின் ெகௗதம னிவைன ேநாக்கிக் கூ கின்றான் . எ- . 73 
 
    இத்தலமாமிகு விரத்தின ரந்தனில் 
    ெமத்தியக க மீெதா த்தன்றான் 
    சுத்தமாமன்ன தானச்ெசா பியாச் 
    சத்தியெநறி ளான் றானிங்ெகய்திேய. 176 
 
    (இ-ள்) இந்தவிரத்தின ாிெயன் ந் தலத்தில் க கத்தில் அன்னதானஞ்ெசய் ம் 
சத்திய ெநறி ைடயவனா ெயா வனிங்கைடந் . எ- . 74 
 
    அன்னதானத்திைன யைடவிற்ெசய் தான் 
    மன்னிய ய்யமா மணிெயன்னாதற்குத் 
    ெதன்னியல் ைகங்காியத்தி ப்பணி 
    பன்னியதி விழாப் பல ஞ்ெசய்வேன. 177 
 



 63

    (இ-ள்) அன்னதானத்திைன யைடவாகச் ெசய்  நிைலெபற்ற ய்ய 
மாமணிெயன் ம் எந்நாத க்கு அழகும் இயல் ம் வாய்ந்த தி ப்பணிேயா  
தி விழாைவ ஞ் ெசய்வான். எ- . (75) 
 
    சிறந்தவந்தணர் சிவபத்தரானேபர் 
    நிைறந்திடப்பதிட்ைடக ணீதியாச்ெசய்ேத 
    பிறந்தி மிரத்தின ரத்ைதப் ேபர்ெபற 
    அறந்தனால்விளக்கிேய யைட ெசய்ேவேன. 178 
 
    (இ-ள்) ேவேதாத்தமர்க ஞ் சிவன யவர்க  நிைறந்  வா ம்ப  பிரதிட்ைட 
ெசய்  இரத்தின ரெமன் ம் ெபயைர ைடய இந்தஸ்தலம் விளங்கச் ெசய்வான். எ-

. (76) 
 
    நிதியாற்பத்தியா னிைற மன்பினாற் 
    ேபதியாமனத்தினாற் ெப ைமெசய்குவான் 
    ஆதலான்ேமதினி யா மன்னர்க்கு 
    மீ ேசர்ேதச மானியங்கள் விஞ்சுமால். 179 
 
    (இ-ள்) நீதியினா ம் பத்திமார்க்கத்தா ம் நிைறந்த அன்பினா ம் ேபதமில்லாத 
மனத்தினா ம் யாவர்க்கும் ெப ைமெசய்குவான் அந்தவிேசடத்தால் அரச க்கு 
ேமலான சம்பத் ம் மானியங்க ம் அதிகாிக்கும். எ- . (77) 
 
    என் விரத்திேனசுரன் றன்ைனேயத்திேய 
    தன் ைனத்ேதவி ந் தா மாகேவ 
    ன்றியமல ேளான் யவன்னமீ 
    ெதான்றிேய சத்திய லகெமய்தினான். 180 
 
    (இ-ள்) இவ்வா  ெசால்  இரத்திேனசுரைரத் ேதாத்திரஞ்ெசய்  வணங்கி 
விைடெபற் க் ெகாண்  மைனயாேளா  அன்ன வாகனத்திேலறித் தன் லகமாகிய 
சத்திய லகத்ைத யைடந்தான் பிரமேதவன். எ- . (78) 
 
    ஒன்னேவசூத  மியம்பக்ேகட்ட  
    மன்னியெசௗனகன் மகிழ்ந் ேபாற்றிேய 
    ன் பஞ்சாட்சர ெமா தினத்தினிற் 
    பன் மாவ த  பரமன் ன்னேர. 181 
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    (இ-ள்) இப்ப ெயன்  சூத னிவர் ெசால்ல நிைலெபற்ற ெசௗனகர் ேகட்  
மகிழ்ச்சிெகாண்  ேபாற்றி உச்சாிக்கத்தக்க பஞ்சாட்சர மந்திரத்ைத ெயா தினம் 
யாவ ம் பர கின்ற தி வ  ையத்தந்த ம் தக்ஷிணா ர்த்தி சந்நிதியின் 

ன்னி ந் . எ- . (79) 
 
    ெசவித்தி லவர்தைமத் ெதாிசித்தால்விைனப் 
    பவத்தினிற்ப த்தி ம் பசாசுதீர்வ ந் 
    தவத் ைமதைன கர் தன்னிற் ேபாற்றினால் 
    எவர்க்குேமபால ண்டாகுெமன்ப ம். 182 
 
    (இ-ள்) ெசபம்பண்ணினால் அவர்கைளக்கண்டால் விைனயாகிய 
பவத்திற்பட்ட ந்திய பிசாசு விேமாசன ம் தவத்திைன ைடய 
அகிலாண்டவல் யாைரச் சுக்கிரவாரத்திற் ேபாற்றி வணங்குகிறவர்க க்குப் 

த்திேரார்ப்பத்தி  ண்டாம். எ-  (80) 
 
    ெகா த்தனர்வரெமனக் கூறினீர் னம் 
    அ த்தவெரா வ க் கான ண்ெடனிற் 
    ெறா த்த ெதாி றக் ெசால்லேவண் ெமன் 
    ெற த் ைரெசய்வதற் கினி சூதேன. 183 
 
    (இ-ள்) பரமசிவன்ெகா த்தனெரன்  ன்னர்க்கூறினீர் அவ்வரப்ப  யா க்காவ  
நடந்த ண்டானால் அதைன அ ேயற்குத் ெதாி ம்ப  ெசால் ய ளேவ ெமன்  
ெசௗனகர்ேகட்க அதற்குச் சூதமா னிவர் ெசால்லத்ெதாடங்கினார். எ- . (81) 
 
    தி விழாச்ச க்கம்      ற்றிற் . 
    ஆகெசய் ள்-183 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    உ 
    சிவமயம் 

ஆறாவ  :    பிசாசு விேமாசனச் ச க்கம். (184- 226) 
 
    தி வணிமரகத ேதசநாட் னிற் 
    ெபா விறன்மா ரணியப் ரத்தினில் 
    அ மைறேவதிய ரைமந் வாழ் ெபற் 
    றி நிதிவளத் ட னினி ேம வார். 184 
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    (இ-ள்) தி விளங்கிய மரகதேதசெமன்  நாட் ல் ஒப்பில்லாத 
தன்மாரணிய ரெமன்  ஒ  நகர ண்  அந்நகரத்தில் மிக்க ெசல்வத் டன் அேனகம் 
ேவேதாத்தமர்கள் வாழ் ெபற்றி ந்தார்கள். எ- . 1 
 
    ேம ம்ேவதியர்களில் விளங்குநான்மைற 
    நாவினான்கைல ெதாிநற்குணத்தினான் 
    றா நீதி யர்த யா ேம ளான் 
    ேறவசன்மாெவனத் தி ந் ேபாினான். 185 
 
    (இ-ள்) அப்பிராமணர்க க்குள் நான்கு ேவதங்கைள ம் பயின்ற 
நாவிைன ைடயவ ம் அ பத்  நான்கு கைலக்கியானங்கைள ந் ெதாிந்த 
நற்குணத்திைன ைடயவ ம் நீதி யர்ந்த தைய ைடயவனமாகிய 
ேதவசன்மாெவன்  மழகிய நாமத்ைத ைடய ெவா  பிராமண ண் . எ- . 2 
 
    அன்னவன்மைனவி காந்திமதியாெமனப் 
    பன் நாமத்தினள் பாிந்தகற்பினாள் 
    நன்னியற்குணத்தினா ணலஞ்ெசய்வாணைக 
    மின்னிைடயிரவிேபால் விளங்குெமய்யினாள். 186 
 
    (இ-ள்) அத்தன்ைமைய ைடய பிராமணன் மைனயாள் காந்திமதிெயன் ம் 
ெபயைர ம் பாி ற்ற கற்பிைன ம் நல்ல ஒளிெபா ந்திய நைகைய ம் யாவ க்கு 
மிதஞ்ெசய்ைகைய ம் மின்னற் ேபான்ற இைடைய ம் சூாியைனப்ேபால் விளங்கு 
ெமய்ைய ைடயாள். எ- . 3 
 
    அைனயவ டனவ னன் ண்ெடழில் 
    மைனயறம் ாிந் தான் ம நாடனிற் 
    சனமகிழ்ேதவசன் மாவின் ன்னவன் 
    மனமகிழ்தன்மசன் மாெவன்பா ளன். 187 
 
    (இ-ள்) அத்தன்ைமைய ைடய மைனயா டன் அன் ண்  அழகிய இல்லறநடத்தி 
வா நாளில் உலகத்தார் நன்குமதிக்கும் அத்ேதவசன்மாவின் தைமயன் தன்மசன்மா 
ெவன்பவ ெனா வ ளன். 
 
    சத்திரயாகத்ைதத் 
    மித்திரர்தன் டன் வி ம்பிச்ெசய்தனன் 
    அத்திரங்காண்ட க் காகெவண்ணிேய 
    த்திேசர்ேதவசன் மா ம்ேபாயினான். 188 
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    (இ-ள்) அந்தத்தன்மசன்மாெவன் ம் பிராமணன் சத்திரயாகத்ைத ேவேறாாிடத்தில் 
சில நண்பர்க டன் கூ ச்ெசய்தனன் அந்தயாகத்ைதக் காண்பதற்குத் ேதவசன்மா 
அவ்விடத்திற்குப் ேபாயினான். எ- . 5 
 
    அந்தேவைலயிற்கட லைனத் ண்டவன் 
    விந்தமால்வைரதைன ேமதினிக்குேள 
    நந்திடநடந்தவ னாட் த்தமிழ் 
    தந்தவன் விெயலாஞ் சமதலஞ்ெசய்ேதான். 189 
 
    (இ-ள்) அத்த ணத்தில் ச த்திரத்ைத ண்டவ ம் உயர்ந்த விந்தகிாிையக் ெக ம்ப  

மிக்குட் ைதத்தவ ம் நிைலெபற்ற த்தமிைழ இவ் லகத்தவ க்கத் தந்தவ ம் 
மிையச் சமதலமாகச் ெசய்தவ ம். எ- . 6 

 
    ேவ . 
 
    வாகாவிவில்வலர் கட்கானேதெசய ம த்த தைலவன், 
    ேவதாகமக்கைளகள் கைரகண்டவன்பினன் விளங்குக வின், 
    ேபாதார்தமிழ்ப் ெபாதிய மீதி ைறேவாெனறி ெபா ந் லகி க், 
    காதாரமானவ னகத்தியென ம் ெபயரைமந்த னிவன். 190 
 
    (இ-ள்) வாதாவி வில்லவன் என் மி வர்கைளக்ெகான்றவ ம் ேவதாகம 
சாஸ்திரங்கைளக் கைரகண்டவ ம் அேனக த க்கணிைறந்த ெபாதியாசலத்தி 
ெல ந்த ளினவ ம் நீதிநிைறந்த இவ் லகி க் காதாரமானவ ம் ஆகிய 
அகத்தியெரன் ம் ெபயைர ைடய னிவர். எ- . 7 
 
    வந்ேததன்மாரணிய ரமதிற் ேறவசன்மாவின் மைனயிற், 
    பந்தார்விரற்காந்தி மதிதைனக்கண்ேட பசித்தனமியாஞ், 
    சந்தார்தனத் மட வாயன்னபானந் தைனத்த திநீ 
    பிந்தாதமத்தியா னத்திலதிதிக்கி தல் ெபாி நலேன. 191 
 
    (இ-ள்) தன்மாரணிய ரத்திற்கு வந்  ேதவசன்மாமைனயிற்ெசன்  பந் ேபால் 
விரல்கைள ைடய காந்திமதிையக்கண்  சந்தன நிைறந்த தனபாரத்த்ைத ைடய 
ெபண்ேண யாம் பசித் வந்தனம் உச்சிக்காலத்திற் பசித் வந்தவர்க க்கு 
அன்னமி தல் ெபாிய பலனாகும் ஆைகயால் அன்னபானாதிகைள ெயனக்குத் 
த வாெயன்றார். எ- . 8 
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    என்ற ெம ந்திலள க்கியேமாடாசன  மீந்தில றச், 
    ெசன்ற பணிந்தில ந்தன்னமிங்கிைலச் ெசல் ெமன ம், 
    ெமன்றயில் கிழங்கு காயடகுமலேர ம் வி ப்ப டேன, 
    தின்றிடவளித்திெயன வைவ மிைலமைனயிெலன் ெசல் ெமன ம். 192 
 
    (இ-ள்) என் ெசான்ன வளவில் எ ந்தி க்காம ம் அ க்கியம் ஆசன தலான ங் 
ெகாடாம ம் எதிர்ெசன்  அ பணியாம ம் உண்ணத்தக்க அன்ன ம் 
இங்கில்ைலெயன ம் அகஸ்தியர் ெமன்  தின்கின்ற கிழங்கு, காய், தைழ,  
யாதாயி ம் ெகாெடன்  ேகட்க அைவக மில்ைல என் ட் ல் உமக்ெகன்ன 
காாியம் ேபாெமன்  ெசான்னமாத்திரத்தில். எ- . 9 
 
    கணவனில்லந்தனி ராதி ந்தா ேம க திமைனயாள், 
    உணவயின ப்க ல் திதிசத்காரம றச்ெசய்வேத, 
    குணமெதனவாதலா லன்னமி வாெயன்  கூற னிவன், 
    அ  குவிைனயாலன்ன மில்ைலெயனவாதர வறக்கூறினாள். 193 
 
    (இ-ள்) நாயகனில்லத்தி ராதி ந்தா  மைனயாள் உச்சிப்ேபாதில் பசித் வந்த 
ஆ லர்க்குத் தன்னா யன்ற பகாரஞ் ெசய்யேவண் ம் ஆதலால் எனக் 
கன்னமி வாெயன்  அகஸ்தியர் ெசால்ல அைதக் ேகட் ம் ர்வபாவ கர்மத்தால் 
பின் ம் அன்னமில்ைல ெயன்  இரக்கமறச் ெசால் னாள். எ- . 
 
    ஓதனம ந் பக ேனரத்திேல யன்ன ண் ல்ைலெயன் 
    றாதரவறச்ெசான்ன டேனபிரம காதகனாமவன், 
    நீதிெப மைனயாளி ந்தா மில்ைலெய  நீதிதவறி்ப், 
    பாதகமிகுந்தி  மவட்ெகன்ன னிவன் பகர்ந் னிவன். 194 
 
    (இ-ள்) அன்னம் சிக்கும் பகேனரத்தில் அதிதிகள் வந்  யாசித்தால் 
உண்ெடன்றாயி ம் இல்ைலெயன்றாயி ம் அன்பறச்ெசான்ன டன் 
பிரமகாதகனாவான் ட் ல் அன்னமி க்க இல்ைலெயன்  ெசான்ன ெபண்க க்குப் 
பாதகமிகுெமன்  ேகாபித் ச் ெசால் வார். எ- . 11 
 
    எக்கால ந்தன் மைனதன்னி ம ந் தனமி க்க ந்தான், 
    க்கா மன்னமிைல ெயன்ேற பசாசுேபான் ெமாழிேயாதலாற், 
    றக்காாிலாதேப யாகுவாெயன்னச் சபித்ேதகினான், 
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    அக்காைலயவ்  ெவ த் ளமயங்கியவ ளஞ்சினளேரா. 195 
 
    (இ-ள்) எப்ெபா ம் தன் ட் ல் அன்னமி க்க ம் அன்னமில்ைலெயன்  

ன் தரம் பிசாசு ேபாற்ெசான்னதால் உற்றாெரா வ மில்லாத ேபயாகுவாெயன்  
சபித் த்தம் மாச்சிரமத் க் ெக ந்த ளினார் அந்தக்ஷணேம பிசாசு பத்ைத யைடந்  
மனமயங்கி அஞ்சினாள். எ- . 12 
 
    ெபான்னானேமனிய  க கிேயதாம் ைடெகாண் காய், 
    மின்னான ண்ணிைட ெப த்  ைலயான வி ந் ெந கிக், 
    ெகான்னாரயிற்கண்கள்குழிவி ந் ட்கக் கூனன் காய்ப், 
    பன்னாத ைரகூ  வாணாண ங்ளிேயபற்கெடறிய. 196 
 
    (இ-ள்) அக்காந்திமதி ெபான்ேபான்ற சாீரங் ெகாள்ளிக்கட்ைடேபாற் க க்க ம் 
வயி  ப க்க ம் ேமேனாக்கிய ைலகள் கீழ் ழ்ந்  நீள ம் கூறிய ேவல்ெபான்ற 
கண்கள் குழிக்கவம் குவிற்ேபால் வைளய ம் வாய் தகாத வார்த்ைதகைளச் 
ெசால்ல ம் சீவன ங்க ம் பற்கள் ேகாரமாக ெவளியிற்ெறாிய ம். எ- . 13 
 
    எந் ைலயான  வனப்பழிய ேநர்ந்தவிைட ெபாந் ெதாியக், 
    கூந்தன் மணமாகி  லர்ந் ைட நா வ ெகாண் கு க, 
    மாந்தளிாின் ேமனி ைக ேசர்ந்தசுவராெமன வரண்  க கிக், 
    காந்திமதியானவள் பிராந்திமதி யாயினள் க த்தழியேவ. 197 
 
    (இ-ள்) நிமிர்ந்த தனங்கள் வனப்பழிய ம் ேநர்ந்த ெலாத்த இைடயிற் 
ெபாந் ெதாியவம் கூந்த ள்ள அகில் வாசைன வரண்ட ைடநாற்றங் ெகாண்ட 
க கவம் காந்திமதியானவள் பிராந்திமதியாகிக் க த்தழிந் நின்றாள்.  எ- . 14 
 
    தன்மைனயி ண்டாகு மாைட யாபரணங்கடனகனக ம், 
    ெநன்மைல டன் ேச மில்ல ங்ைகவிட்  ெந தியிற், 
    ன்மதிகேள ெகாண்  ேமனிேவறாகிேய ேதான் ன்ெசய், 
    கன்மவிைன வந் றக்காடதனி ேலகினாள் காந்திமதிேய. 198 
 
    (இ-ள்) தன் ட் க்கின்ற ஆைட ஆபரணம் திரவியம் ெநல் தலான 
தானியங்கள் யா ங் ைகவிட் ப் ெபாிய தியில் வந்  ன்மதி நிைறந்த சாீரம் 
ேவறாகித் ேதான்றிய ஊழ்விைனபற்றக் காட் ற் ெசன்றாள். எ- . 15 
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    ேவ . 
 
    பின்னகேறவசன் மாபிறங்குேவள்வியிைன ற்றித் 
    தன்னகரைடந் ேபாந்  தா ைறமைனயிெலய்தி 
    நன் தற்பாாிதன்ைன நா னன்காண்கிலாமல் 
    இன்ன ற்றிரங்கிேயங்கி ெயங்க ந் ேத னாேன. 199 
 
    (இ-ள்) காந்திமதிகாட் ற் ெசன்ற பின்னர்யாகத்ைத த்  வந்த ேதவசன்மா 
தன் க்குவந்  தான் வசிக்கின்ற ட் ற் ெசன்  நன் தைல ைடய தன் 
மைனயாைளக் காணாமல் மிகத் யரங்ெகாண்ட ஏங்கி ெயங்குந்ேத னான். எ- . 16 
 
    தனமி ந்தா ம்ேவ  தா ளெபா ள்கேளா ம் 
    அனமி ந்தா மிக்க வன்பினாி ந்தா ந்தன் 
    மனதி க்கினிதாங்கற்  மைனவியில்லாதவில்லம் 
    ைனகலனணிந் ஞ்சீவன் ேபாயின டலமாேம. 200 
 
    (இ-ள்) மிக்க திரவியங்களி ந்தா ம் தன தானிய சம்பத் களி ந்தா ம் 
அன்னவஸ்திரங்கள் குைறவறவி ந்தா ம் மிகுந்த அன்பினர்களி ந்தா ம் 
மனதிற்கினிய மைனயாளில்லாத  உயிாில்லாத உட ல் ஆபரண-
மணிந்தைதெயாக்கும். எ- . 
 
    என்பைத ெயண்ணிெயண்ணி யின்ன ற்றி க்குேமல்ைவ, 
    ன்ெபா  சுற்றத்தார்கள் சூழ்ந்தவ ட ைரப்பார், 
    அன் ட னன்னம் ேவண்  யகத்திய னிவினன்னல், 
    நன்பகறன்னி ங்ேக நண்ணி ன் மைனயில்வந்தான். 201 
 
    (இ-ள்) இவ்வண்ணமாகெவண்ணித் க்க ற்றி க்கும் ெபா  
பக்கங்களி க்கின்ற சுற்றத்தார்கள் ன்பத் டன் சூழ்ந்  ெகாண்  ேதவசன்மேன 
அகஸ்திய னிவர் ேநற்ைறத்தின மிகுந்த பசி டன் அன்னத்ைத வி ம்பி நல்லபக ல் 
உன்மைனயில் வந்தார் எ- . 18 
 
    பசிெபாிதானதன்னம் பைடத்திெடன்றவைளக்ேகட்க, 
    இைசவிலா மனத்தாளன்ன மி க்க மில்ைலெயன்றாள், 
    அைசவிலாக் கந்த லமாகி மளித்திெயன்ன, 
    வைச ட னில்ைலெயன்ேற வ த்தினாள் பின் ந்தாேன. 202 
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    (இ-ள்) வந்த கும்ப னிவர்நின்மைனயாைளேநாக்கிப் ெபண்ேண என்ைனப் பசி மிக 
வ ந் கினற  அதைனத் தணிப்பான் அன்னமளிக்கேவ ெமன்ற ெசால்ல 
அைதக்ேகட்ட நின்மைனயாள் கிரகத்தில் அன்னமி க்க  மில்ைலெயன்றாள் 
அதன்பின் கந்த லங்களாயி ங் ெகாெடன்றார் அைவக மில்ைல ெயன்றாள். எ- . 
19 
 
    ஆதலாற் பிசாசமாகிய வடைனயடவிதன்னிற், 
    ேபாதிெயன்றழன்  சாபம்ெபா ந் ற ைரத் ப்ேபானான், 
    மா நின்ேறவிதா ம் வண்ண ம்ேவறதாகி, 
    யா ேமாதாமல் யாங்களிணக்க  மிணங்காளாகி. 203 
 
    (இ-ள்) ஆதலால் பிசாசாகச் சபித் க் காட் ற்றிாியக் கடவாெயன்  
சாபமிட்டப்ேபானார் உடேன பிசாசாகி உ வம்ேவ பட்  ஒ  வார்த்ைத ஞ் 
ெசால்லாம ம் யாங்கள் த்திெசால்ல ங் ேகளாதவளாகி. எ- . 20 
 
    ேபாந்தன ைர  நீங்கிப் றந்த  கானிெலன்றார். 
    சாந்தமாங் குணத்தான் ேகட் ச் சஞ்சலமனத்தனாகிப், 
    பாந்த மி ேய ண்டப  ெயனத் யரந்தன்ைன, 
    மாந்திேய ெபாந்தகாந்தி மதிதைனக் கண்ணிற்கண்டான். 204 
 
    (இ-ள்) யாெதா  வார்த்ைத மில்லாதவளாய்க் காட் ற் ெசன்றாெளன்றார்கள் 
அைதக்ேகட்ட சாந்தகுணத்தானாகிய ேதவசன்மா கலங்கிய மனத்தனாகி 
இ ேய ண்ட பாம் ேபால் ஏக்கங்ெகாண்  ெவளிப்பட் த் ேத ம்ெபா  தன் 
மைனயாளாகிய காந்திமதிையக்கண்டான். எ- . 21 
 
    ெமய்காிந் வம்ேவறா ேமனிெகாண்டவ நின் , 
    ைகெயா ைகையெயற்றிக் கேள ெரனச் சிாித் ேநாக்கும், 
    ைபயேவநடக்கு மீ ம்ப  மிைரயா ம்பா ந், 
    ெதாய்யேவயழ ேசா ந் ள்ளிேய குதிக்குநிற்கும். 205 
 
    (இ-ள்) சாீரெமல்லாங்க த்  ேவற் வங் ெகாண்டவள் நின்  ைகேயா  
ைகையெயற்றிக் கேளெரனச் சிாித்  ேநாக்குவாள் ெமள்ள நடப்பாள் தி ம் வாள் 
கூத்தா வாள் பா வாள் யரங்ெகாண்ட  ேசார்ந்தி வாள் ள்ளிக் குதிப்பாள். எ-

. 22 
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    சுற்றிேய தல ம்பாாிற் களின்ேமற் ர ங்காைலத், 
    ெதற்றிேய நடக்குேமா ந் தி ம்பிேய ெவறித் ப்பார்க்கும், 
    ெமத்திேய ய ப்பார்ேபாலெவ தி றவதட் நிற்கும், 
    நிற்றிவாரைலநீெயன் நீணிலத்தைற ங்ைகயால். 206 
 
    (இ-ள்) சுற்றிக்ெகாண்  எவ்விடத்தி ம் சுழ வாள் தியிற் ர வாள் 
காெலா கால் ெதற்றிக்ெகாண்  நடப்பாள் ஓ வாள்தி ம்பிவந்  ெவறித்  மிழித் ப் 
பார்ப்பாள் எற்றிய ப் பார்ககைளப்ேபால் அதட்  உ க்கி நிற்பாள் சலத்திற்ேறான்  
நிழைல நில்ெலன்பாள் ைகயாற் மிையயைறவாள். எ- . 23 
 
    இ ந்தி ம்ப க்குமீள ெவ ம ஞ்சிாிக்கம் ெவட்கும், 
    அ ந்தி மி மண்ைண யல்றி ெமௗனமாகும், 
    வ ந்திேயதைலையச் சுற் ம் வ யபற்க த் க்கும், 
    கு ந்ெதனச் சிைலையப்பற்றிக் ெகா த்தி  ைலையத்தாேன. 207 
 
    (இ-ள்) இ ப்பாள் ப ப்பாள் தி ம்ப எ வாள் வ த்தமாகத் தைலையச் சுற் வாள் 
க னமான பற்கைள ெந ெநெறன்  க த் க்குவாள் கற்கைள ெயடத் ப் 
பிள்ைளெயன்  ைகயிேலந்தி ைலெகா ப்பாள். எ- . 24 
 
    இன்னதன்ைமயைளக்கண்ேடயி பிறப்பாளெனாந்  
    மன்னிய தி ேவதமந்திர விதியா ட் த் ேத 
    தன் ணர்ெவா காற்கூறித்தைனயறிந்திடேவெசய்ேத 
    அன்னவ டேனதீரத்தயாத்திைரயாகச்ெசன்றான். 208 
 
    (இ-ள்) இத்தன்ைமயான ெசய்ைகைய ைடய மைனயாைளப் பிராமணன்கண்  
மிக ெநாந் நிைல ெபற்ற வி திைய ெய த்  ேவதமந்திரத்ைதத் தியானம்பண்ணி 
விதிப்ப  அவ க்குத் தாித் த் தன் ணர்வாகிய பஞ்சாட்சரத்ைத ெயா தரம் 
சிவசிவாெவன்  ெசால்  அவள் தன்ைனயறி ம்ப  ெசய்  அைழத் க்ெகாண்ட 
தீர்த்தயாத்திைர ேபாயினான். எ- . 25 
 
    எண்ணியவ டமீைரந்ெதங்க ந் திாிந்  சுற்றி, 
    நண்ணினன்பரத் வாசநன் னி யி க்ைகதன்னிற், 
    கண்ணினான் னிையக்கண்  கழல்பணிந்ேதத்தேலா ந், 
    திண்ணிய னி  மாசி ெசப்பிநல்வி ந்தளித்தான். 209 
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    (இ-ள்) பத் வ டகால ெமங்கணந் திாிந்  சுற்றிக்ெகாண்  பரத் வாச னிவர் 
ஆச்சிரமம் வந்  அவைரக் கண்  பாதத்தில் வணங்கி ெய ந்  ேதாத்திரஞ் ெசய்  
நின்றெபா  வ ைம ெபா ந்திய பரத் வாச னிவர் ஆசீர்வாதஞ் ெசால்  
சட்சுைவ ட ன தளித்தனர். எ- . 26 
 
    இவளியாெரன்றேலா  ெமன் ைடப் பாாிெயன்ன, 
    அவள்பிசாசத் வந்தா னைடந்த காரணமியாெதன்னக், 
    குவலயந்தன்னின் மிக்க கு னிையயங்ேகட்க, 
    இவைளயமில்ைல ெயன்ன விட்டனன் சாபெமன்ன. 210 
 
    (இ-ள்) அ ெசய்த பின்னர் ேதவசன்மாைவப் பரத் வாசர் பார்த்  இந்தப்ெபண 
யாெரன்  ேகட்கத் ேதவசன்மா என் மைனவிெயன்  ெசால்ல அவர் இவ க்குப் 
ேப வெமய்தக் காரணெமன்ெனன்  வினவத் ேதவசன்மா சுவாமி மலய னிவர் 
உலகத்திெலன்னில்லமைடந்  பிச்ைசேகட்க விவள் பிச்ைசயில்ைலெயன்  
ெசான்னாள் அவர் இச்சாபமிட்ேடகினார். எ- . 27 
 
    சிறியவர் ெசய்ததீைம சீாியர்ெபா க்கேவண் ம், 
    அறிவினான்மிக்கேமன்ைம யகத்தியர் ெபாைறயிலாமற், 
    ற கியிவ்வா  ெசய்தற் காெதனத் ேதவசன்மா, 
    ம கிெநாந்த  கூற மாச  னிவன்ெசால்வான். 211 
 
    (இ-ள்) சிறியவர்கள்ெசய்த பிைழையப் ெபாிேயார்கள் ெபா க்கேவண் வ  
கடெனன்பைத மறந்  மிக்க சிலாக்கிய ைடய அகஸ்திய னிவர் 
ெபா ைமயில்லாமற் ேகாபித்  இவ்வா  ெசய்தாெரன்  ேதவசன்மா மனஞ்சுழன்  
அ  கூற அைதக் ேகட்ட பரத் வாச னிவர் ெசால்வார். எ- . 28 
 
    ஒழிந்த ற்சனனந்தன்னி னக்கிவள் பாாியாகுந், 
    தைழந்தி  மிைளயதாரந்தா ம் ேவெறா த்தியாகும், 
    அழிந்தழகிழந் ன்மத்தமாகேவ ய டகத்ைத, 
    விைழந்தி வளவ க் கிட்  ெம வித்தாளந்தப்பாவம். 212 
 
    (இ-ள்) நீங்கிய ற்ெசன்மத்தில் உனக்கிவள் மைனவியாவாள் இவைளயன்றி 
மற்ெறா த்தி உனக்கு ம தாரமான 
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    மைனயா ண்ட அவைள யிவள்காய்மகாரத்தா ம் ெகட்ட 
உன்பத்தகுணத்தினா ம் ெகா ய ஒ  அவிஷதத்ைதக் ெகாடத் ச் சாீரம் ெம யச் 
ெசய்தனள் அந்தப்பாவம். எ-  29 
 
    இம்ைமயி வைளப்பற்றி யிடர்ெசய்ய வந் ேதான்றி, 
    அம் னியிடத்திற் ெசன்ேற யைடந்ததாத னா ந்தச், 
    ெசம்ைம ேசரகத்தி யன்பாற் றீங்கிைலெயனத் ெதாிந் , 
    ம்ைம ணரவல்ல னிபரத் வன் ெமாழிந்தான். 213 
 
    (இ-ள்) இப்பிறப்பில் இவைளப்பி த்  இடர்ெசய்யவந்  ேதான்றி அந்த 
அகஸ்திய னிவாிடத்திற் ேகாபமாக அைடந்தேதயன்றி மகா வாகிய 
அம் னிவாிடத்தில் யாெதா  தீங்குமில்ைல ெயன்  ெதாிந்  ன் கால - 

ணரவல்ல பரத் வாச னிவர் ெசால் னார். எ- . 30 
 
    ஈங்கிவள் ெசய்த தீைம யீைரந் வ டமாக, 
    நீங்கிடா ைன ங்கூட நீணிலத்தி த்ததன்ேற, 
    யாங்க தீ ம்வண்ண மைறகுவன்ேகண்மிெனன்னப், 
    பாங்குடன் பின் மந்தப் பரத் வன் கூற ற்றான். 214 
 
    (இ-ள்) இவள் ெசய்த தீைம பத் வ ஷமாக நீங்காமல் உன்ைன ம் பத் வ டம் 
அைலயச் ெசய்த  அந்தப்பாவநீங்கும் வண்ணஞ் ெசால் வன்ைத நீங்கள் 
ேக ங்கெளன்  பாங்காகப் பின் ம் பரத் வாச னிவர் ெசால்ல ற்றார். எ- . 
 
    பலபலெசனனந்தன்னிற் பத் ச்ெசன்மத்திற்ெசய்த, 
    நிைலெப பாவெமல்லா நீங்கும் ண்ணியங்களாகுந், 
    தலமதில் வாசஞ்ெசய்தாற் றரணியின் மனிதர்ேதவர், 
    குலவிய னிவர்சித்தர் கூறினாற் பாவெமய் ம். 215 
 
    (இ-ள்) பல ெசன்மத்தி ஞ் ெசய்த பாவங்கெளல்லாம் ண்ணியஸ்தலத்தில் வாசம் 
பண்ணினால் அப்பாவங்கெளல்லா நசித் ப்ேபாகும் அ வன்றி இவ் லகில் வசிக்கும் 
உத்தமர்க ம் ேதவர்க ம் குலவிய னிவர்க ம் சித்தர்க ம் எந்தக் 
காரணத்திலாவ  ேகாபித் ச் சாபமி வாராயில் உடேனய  ப தமாகப் பற் ம். எ-

. 32 
 
    அன்ன  ெமான் க்ெகான்றங் கதிகமாேய ம்பாவம், 
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    பின்ன  தீ ம்வண்ணம் பிரமன்ெசய் பதிட்ைடயாக, 
    மன் ற்ெறட் ங்க மகிதலத் ளவவற்றின், 
    நன்ெனறிவிசிட்டமான நற்றலெமட்டதாகும். 216 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் யவர்களாேனர்ந்த பாவெமான் க்ெகான்றதிகமாகும் ஆனதால் 
அப்பாவந் தீர்வதற் ேகா பாய ண்  பிரமேதவன் ெசய்த பிரதிஷ்ைடயாக 

ற்ெறட் ச் சிவ ங்கமிந்த உலகத்தி ண்  அைவக க்குள் நன்ைமமிகுந்த 
ஸ்தலங்கெளட் ண் .எ- . 33 
 
    காசிகாஞ்சினி பி ங்காவாசினிசனநல்வாசம் 
    சியவசுந்தேரசம்விசுேவசங் காிவனந்தான் 
    மாசிலாவில்வேம  வனத்தினி ரத்திேனசம் 
    ஆசிலா த்திதன்ைன யளித்தி ந்தலங்களாகும் 217 
 
    (இ-ள்) அைவயாெதன்னிற் காசி காஞ்சினி பி ங்காவனம் ஆசினிவனம் 
வாசநிைறந்த வசுந்தேரசம் விசுேவசம் ஆைனக்கா குற்றமில்லாத வில்வ 
வி க்ஷங்கணிைறந்த இரத்திேனசம் என்  ெசால்லப்பட்ட குற்றமில்லாத த்திையக் 
ெகா க்குந் தலங்களாகும். எ- . 34 
 
    இன்னதினந்ைதயாகு மி நதித்தீர்த்தத்தின்பான், 
    மன்னியசுத்தவிரத்தின மேகசைனத் ெதாிசித்தாங்கண், 
    ன் ெதக்கணத்தின் ர்த்தி ன்னர்ப்பஞ்சாக்கரத்ைதப், 
    பன்னிேய யிவைளப்பார்கிற் பசாசுவிட் ேடகுங்கண்டாய். 218 
 
    (இ-ள்) இந்த எட்டத்தலங்க க்குள் விேசடத்தலெமான் ண்  அ யாெதன்னில் 
ெப ைம ெபா ந்திய நந்தா நதிப்பக்கத்தில் நிைலெபற்ற இரத்தின ாியாகும் 
ஆதிற்றி க் ேகாயில் ெகாண்ெட ந்த ளிய ய்யமாமணியாைரத் ெதாிசித் ப் 
பின்னர் ெதக்ஷிணா ர்த்தி சந்நிதியி ந்  பஞ்சாக்ஷரத்ைதச் ெசபித்  
இவைளப்பார்த்தால் பிசாச நீங்கிவி ம். எ- . 35 
 
    என்றந்த னிவன்கூற வி பிறப்பாளன்ேகளா 
    நன்ெறனவவ ந்தா  ந கினர்சமா ரத்தின் 
    மன்றல்ேசர்தலத்ேதார்கூ  மாகத்தாநந்தானா  
    அன்ெறழினந்ைதயாற்றி னணிகைர மீதினின்ேற. 219 
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    (இ-ள்) என்  அந்த னிவர் ெசான்னவளவில் ேதவசன்மாெவன் ம் பிராமணன் 
அவ்வண்ணஞ் ெசய்கின்ேறெனன்  தா ந்தன் மைனயா ஞ் சமா ரத்திற்கு 
வந்தார்கள் அப்ெபா  அந்தஸ் தலத்தி ள்ள சனங்கள் கூ  மகாஸ்நாநஞ் ெசய்  
அந்நந்ைதயாற்றின் கைரேமனின் . எ- . 36 
 
    ேகசமதாத் ம்ேபா  கிட் னபிசாசுதன்ேமல் 
    சியதிவைலசற்ேற ேமனியிற்ப தேலா ந் 
    ேதசுடன் ன் ேபாலச் சிறந்தி வ வம்ெபற்றாள் 
    மாசணிபிசாசுதீ ம் வைகய  நிைனத் மாேதா. 220 
 
    (இ-ள்) மயிாிைன லர்த் ம்ேபா  அந்தவிடத்தில் வந்த இவ்வி வர்ேம ம் 
மயிாினின் ம் ெதறித்த திவைல ெகாஞ்சம் பட்டமாத்திரத்தில் அழகுடன் ன் ெபாலச் 
சிறந்த உ வத்ைதப் ெபற்றாள் உடேன குற்றத்ைத ைடய பிசாசு தீ ம்வைகைய 
நிைனத் . எ- . 37 
 
    ேதவசன்மா நந்ைதத் தி நதிதன்னின் ழ்கி, 
    ேமவியசுத்த விரத்தினவிமலைனத் ேதவிேயா ம், 
    ஆவ ன்வணங்கித்ெதன்பா லரன் ன்னஞ் ெச த்ைதேயாதிப், 
    பாவியாமவைளப் பார்க்கப் பசாசவிட்டகன்றதன்ேற. 221 
 
    (இ-ள்) ேதவசன்மாநந்தாநதியில் ஸ்நாநஞ்ெசய்  அங்ெக ந்த ளிய சுத்த 
இரத்திேனசுரைர ம் அகிலாண்டவல்  யாைர ம் அன் டன் ெதாிசித் ப்பின் 
ெதன்பாெல ந்த ளிய தக்ஷணா ர்த்தி சந்நிதி ன்னி ந்  பஞ்சாக்ஷரத்ைதச் 
ெசபித் ப் பாபியாகிய தன் மைனயாைள ேநாக்க அவைளப் பற்றிய பிசாசு 
விட் நீங்கிய . எ- . 38 
 
    அவைள  நந்ைதயாகு மாற்றினின் ழ்குவித் த், 
    தவளெவண்ணீ  சிச் சமாபதிதைனப்பணிந் , 
    கவளமாகாி ாித் தகண் தல்பாதம்ேபாற்றித், 
    வ ைடயாேளா ந் ேதாத்திரம்பல ஞ்ெசய்தான். 222 
 
    (இ-ள்) பின் அந்தப்பிராமணன் மைனயா க்கு நந்தாநதியில் ஸ்நானஞ்ெசய்வித்  
ெவள்ளிய தி ந  தாித் ச் சமாபதியாைரப் பணிந்  பின்னர் கவள ண்கின்ற 
ெபாியயாைனைய ாித் ப்ேபார்த்த கண் தலாகிய சுத்தரத்திேனசுரைர வணங்கித் 

வ ல்ேபான்ற இைடைய ைடய காந்திமதிேயா  அளவில்லாத ேதாத்திரங்கள் 
ெசய்தான். 
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    வந்தைனெசய் மீண் மகிழ்ந்தி வ மன்பாகி, 
    நந்ைதமாநகரந்தன்னி னலம்ெபறமைன ண்டாக்கி, 
    ைமந்தைரப்ெப தல் ேவண் ைவகாசிப் கர்வாரத்திற், 
    சுந்தாிமாேதவிக்குச் ெசால் நான் ைறயிற் ெசய்தான். 223 
 
    (இ-ள்) வந்தைனவழிபா கள் ெசய்  தி ம்பி மகிழ்ந்  இ வ  மிகுந்த 
அன் ைடயராகி அந்நந்தாபரத்திேலார் இல்ல ண்டாக்கி யதி ந்  த்திரப்ேபற்ைற 
வி ம்பி ைவகாசிமாதம் சுக்கிரவாரந்ேதா ம் சுந்தாிெயன் ம் ெபயைர ைடய 
அகிலாண்டவல் யா க்குச் ெசால்லப்பட்ட நான்குவித உபசாரத் டன் 

ைசெசய்தார்கள். எ- . 40 
 
    நா வார ம் சித்த நலத்தினா ைமமகிழ்ந் , 
    சாலேவநா ைமந்தர் தைனப்ெபற வரங்ெகா த்தாள், 
    ஏலவரா குழ காந்திமதி மிவ்வா ெபற்ேற, 
    பாலர் நால்வைர ம் ெபற் ப்பதி டன் கலந்தி ந்தாள். 224 
 
    (இ-ள்) ைவகாசி மாதம் நா  சுக்கிரவார ம் ைச ெசய்த நன்ைமயினால் 
உைமயவள் மனமகிழ்ந்  நான்கு பிள்ைளகைளப் ெபற வரங்ெகா த்தாள் 
அவ்வண்ணேம மயிர்ச்சாந்தமணிந்த கூந்தைல ைடயாளாகிய காந்திமதி நான்கு 
பிள்ைளகைளப் ெபற்  நாயக டன் கலந்தி ந்தாள். எ- . 41 
 
    அந்தத்திற் கதி ம் ெபற்றாளாெமனச் சூதன்கூறச், 
    சிந்தித்த ெசௗனகன்றான் ெறளிவறமகிழ்ந்  ேபாற்றி, 
    நந்ைதப்ெபாற்பதியிலற்ப நண் ண்ணியஞ்ெசய்தா ம், 
    விந்தத்ைதப்ேபால ேவாங்கு ேமன்ைமைய ைரத்தல்ேவண் ம். 225 
 
    (இ-ள்) அந்தக் காந்திமதியானவள் அந்தத்தில் கதி ம்ெபற்றாெளன்  சூத னிவர் 
ெசால்ல அைவகைள மனதிற் சிந்தித்த ெசௗனக னிவர் ெதளி ற மகிழ்ந்  ேபாற்றி 
நந்தாநதி சூழ்ந்த அந்நகரத்திற் ெகாஞ்சம் ண்ணியஞ்ெசய்தா ம் அ  
விந்ைதகிாிையப் ேபால ேவாங்கி வள  ேமன்ைமையச் ெசால்  ய ளேவண் ம். எ-

. 42 
 
    ண்ணியமற்பமாகப் ாிந் தானியாவர்தாேம, 
    நண்ணினரதைனக்ேகட்க நா னெதன் ளந்தான், 
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    எண்ணியதவத்தின்மிக்ேகா யியம்  கெவன்னச் சூதன், 
    பண்ணிைச ராணத் ள்ள ப யிைன ைரக்க ற்றான். 226 
 
    (இ-ள்) யாவரா ங் க தப்பட்ட தவத்தினான் மிக்ேகாேன இந்தஸ்தலத்தில் சி  

ண்ணியங்கைளச்ெசய்  ெப ம்பலைன யைடந்தவர்கள் யார் அவர்கள் 
சாித்திரங்கைளக் ேகட்க என் ளம் வி ம் கின்ற  அதைனச் ெசால்  ய ளேவண்  
ெமன்  ெசௗனகர் ேகட்க நல்ல பண்ணிைசந்த ராணத்தி ள்ளவாேற சூத னிவர் 
ெசால்லத் ெதாடங்கினார். எ- . 43 
 
    பிசாசுவிேமாசனச் சு க்கம் ற்றிற் . 
    ஆகச்ெசய் ள் -- 226. 
    ------------ 
 
    உ 
    சிவமயம். 
 

ஏழாவ  தானபலச் ச க்கம். (227 - 266 ) 
 
    ஏடலர்ெபண்ைணெயனத்திாிெமய்யன் 
    டணமாகிய ெசாற்ெப ெபாய்யன் 
    ேவடர்குலத்தன் விைனப்ப தீயன் 
    காடகனாமவன் விற்ெசறிைகயன். 227 
 
    (இ-ள்) மடல்விாிந்த பைனமரம்ேபால் நீண் வளர்ந்  எங்குஞ்சுழன்  திாிகின்ற 
சாீரத்ைதயம் நிந்ைதச் ெசாற்கைளப் ெபற்ற ெபாய்ைய ைடயவ ம் ேவடர் குலத்திற் 
பிறந்தவ ம் ெக விைனேய கு ெகாண்ட தீயவ ம் விற்பி த்தைகைய 

ைடயவ ம் ஆகிய அவன் காடகெனன் ம் ெபயைர ைடயவன். எ- . 1 
 
    இ ள்பலகூ யி ந்த நிறத்தன் 
    ெப குசினங்கள் பிறந்த கத்தன் 
    ப குநிணத்தைச பற் ெமயிற்றன் 
    சு ள்பசிதங்கிய ெதாந்திவயிற்றன். 228 
 
    (இ-ள்) பலவி ள் கூ யி ந்தைத யைனயநிறத்ைத ம் ெப கிய ேகாபம் பிறந்த 

கத்ைத ம் உண்கின்ற நிணத்தைச பி த்த பற்கைள ம் சு ட் ப் பி க்கின்ற 
பசிதங்கிய ெதாந்திவயிற்ைற  ைடயவன். எ- . 2 
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    ெவண்வ த் ெதாைடமீ  ைனந்ேத 
    வண்க ாித்த வைசந்ெதாளிர்மார்பன் 
    றிண்க ைமத் திறேலெதாிபாதன் 
    கண்கள் சிவந்தழல் க வவிழிப்பான். 229 
 
    (இ-ள்) ெவண்ைமைய ைடய பலகைறமாைலைய மீ  ைனந்  
வண்ைமெபா ந்திய கண்பார்ைவ வத்தக்க மார்ைப ம் பல ம் க ன ம் 
வல்லைம ம் காணப்பட்ட காைல ம் சிவந்  அக்கினிப் ெபாற்கைளச் சிந் கின்ற 
விழிையயைடய கண்கைள ைடயன். எ- . 3 
 
    அைரயில்விசித்தி  சுாிைகயனம் ம் 
    வாிவி ற்றி  வ யகரத்தான் 
    ெநாி வத்த  ெண யர்கிற்கும் 
    ெபாியகுரற்ெகா  ெபாிதிைரகிற்பான். 230 
 
    (இ-ள்) இைடயில் விசித் க் கட்டப்பட்ட உைடவாைள ம் அம் ம் வாிக் 
கட் ைன ைடய வில் ம் ெபா ந்திய ைகைய ம் ெநாிப்பான வத்ைத ம் 
உண்ணீண் யர்ந்தி க்கும் ெபாிய குரற்ெகா மிக் கிைரதைல  ைடயவன். எ- . 4 
 
    ேவ . 
 
    அடவிெநறியில்வழிகட் யாேர ந்தான்வ பவைர, 
    உைடைமநிதிய தல் யா ள்ள கைலக டன் பறித் க், 
    கடேகாரயிலாற் குத்திெவட் க் கைணகெளறிந்  ேசாதித் ப், 
     டவிமிைசேய விழவி த் ப் ேபாந்ேதகாட் ட் குவான். 231 
 
    (இ-ள்) காட் மார்க்கத்தில் வழிையக்காட்  யாவராயி ம் வ கின்றேபர்கள் 
ஆபரணந்திரவியம்வ ஸ்திரங்கைளப் பறித் க்ெகாண்  பாிசா தத்தினால் ெவட் ம் 
ேவலா தத்தினாற் குத்தி ம் ேசாதித் க் காட் ட் குந்ெதாளிப்பவன். எ- . 5 
 
    ேவதெநறிேசர் சுரர்கள் விரதம் ண்டதா பதர்கள், 
    ஏதமிலாெவதீசுரர்களிவர்கண் தலாெவவர்கைள ம், 
    வாைதப்ப த்திக் ெகாைல ெசய்  வ யநிதி கடைனக் கவர்ந் ம், 
    ேபா மடவார்தைம யழித் ம் ெபால்லாெநறிேய குந்தி வான். 232 
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    (இ-ள்) ேவதப் பிராமணர்கள் மாவிரதியர்கள் னிவர்கள் ேயாகியர்கள் தலான 
நல்ேலார்கைள வாைதப்ப த்திக் ெகாைலெசய் ம் வரப்பட்டவர்கள்நிதியங்கைளக் 
கவர்ந் ம் ேபா கின்ற மாதர்கைளக் கற்பழித் ம் திாிகின்றெகட்ட நிைலைமையேய 

ண்டவன். எ- . (6) 
 
    இந்தவைகேயெகாைலகள விங்ெகல்ைல யில்லா வைகெசய் , 
    சந்தத ந்தானவ் வடவிதனிேல ைற  மந்நாளில், 
    நந்ைதநதியீ சுரன்றி த்ேதர் நடத் ந் தி நாள்ேசவிக்கச், 
    சிந்ைதம கிழ்ந்ேத காஞ்சி ரந்தனிேல யி ந் சிலேபர்கள். 233 
 
    (இ-ள்) இவ்விதமான ெகாைல கள  தலானைவகைள ெயல்ைலயில்லாமற் 
றினஞ்ெசய்  அக்காட் ற் றிாிகின்ற அந்த நாளில் நந்தா ரத்திெல ந்த ளிய 
பரமபதியின் இரத உற்சவஞ்ேசவிக்க மனமகிழ்ந்  காஞ்சி ரத்தினின் ம் சில ேபர்கள் 
வந்தார்கள். எ- . (7) 
 
    சின்விதங்கள் பல வைக ந் கி ந் தாளத் டன்விளங்குங், 
    காசின்வட ஞ்ெச  நிதி ங் கல மாகி வ ேவாைர, 
    சுமயில்வா டாித்த காேவடன்கண்  வழிகட் , 
    மாசில்வ ைககெளலாம் பறித்  வனத் ளி க்கு மவ்ேவைல. 234 
 
    (இ-ள்) பட் வஸ்திரங்க ம் பவளங்க ம் த் க ங்ேகார்த்  விளங்கப்பட்ட 
குற்றமில்லாத் தாவடங்க ம் ெச ைமயான திரவியங்க ம் ஆபரணங்க ம் 
ெகாண் வ கிற ேபர்கைளக் கூர்ைம ெபா ந்திய ேவ ம் வா ம் பி த்த 
ைகைய ைடய ேவடன்கண்  வழிகட் ப் பறித் க் ெகாண்  அவ்வனத் ள் ளி க்கும் 
ேவைளயில். எ- . (8) 
 
    ரெவா வன்விளாங் கனியின்சுைமயங் ெக த் வ பவைனச், 
    சாகவ கெலா ங் கா ற்ற யாற் ைடத்தான வ்வ யாற், 
    பாாின்வி ந்தானவ னிவ ம் பறித் க்கைல ம் பழச்சுைம ஞ், 
    ேசரெவ த் வனத் ள்ேள ெசறிந்ேதயி க்குமந்நாளில். 235 
 
    (இ-ள்) ரத்திெலா வன் விளாம்பழச்சுைமைய ெய த் க்ெகாண்  
வ வைதக்கண்  தன்ன கு வ மள ம் ேபசாம ந்  சமீபத்திலவன் வந்த டன் 
தன்ைகயி ந்த த யால் அவன் கைணக் கா ல் ஓங்கிய த்தான். 
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    அ த்த டன் மியில் வி ந்தான். அத்த ணத்தில் வஸ்திரத்ைத ம் 
பழச்சுைமைய ம் பறித் க்ெகாண்  அக்காட் ள்ளி க்குமந்த நாளில். எ- . (9) 
 
    ேவ . 
 
    ெமய்திகழிரத்தின ாி மீதி ைறெநறிேயான் 
    ைவதிகெனனப்ெபயர் தாித்தெநறி மைறேயான் 
    எய்தியவனத்திைட ெயாித்தி  சமித் க் 
    ெகாய் பல ட்பெமா  ெகாண் வரேலா ம். 236 
 
    (இ-ள்) சத்தியேமவிளங்குகின்ற இரத்தின ாியில் வசிக்கப்ெபற்றவ ம் 
நன்ெனறிைய ைடயவ ம் ைவதிகெனன் ம் ெபயைர ைடயவ ம் ஆகியேவார் 
பிராமணன் அக்ெகா யேவடன் தங்கியவனத்தி ட்ெசன்  சமித் ம் பத்திர 

ஷ்பங்க ம் ெகாய் ெகாண்  வ ந்த ணத்தில். எ- . (10) 
 
    கண்டனனெவேவட  யர்கைலநிதிகள் கவர்தற் 
    குண்ெடனநிைனத்தவ ெனாளிக்கமைறேயா ங் 
    ெகாண்டேதார்சமித்திெனா  கு குத மதிர 
    மிண் ெனா நில்ெலன ெவ ண் நிலம் ழ்ந்தான். 237 
 
    (இ-ள்) அந்தப்பிராமணன் வ தைல ேவடன்கண்  வஸ்திரங்க ம் நிதிக ம் 
கவர்தற்கு இவனிடத்தி ண்ெடன்  நிைனத்  ஒளித் க்ெகாண் க்க அப்ெபா  
பிராமணன் சமித்ெதா  ஷ்பங்க ங்ெகாண்  ேவடெனாளித்த இடத்திற்குச் 
சமீபத்தில் வந்தமாத்திரத்தில் ேகாைடயி ேபாற் சத்தித்  மிண்  ேனா  நில்ெலன்  
ெசால்ல அைதக்ேகட்டபிராமணன் பயந்  நிலத்தில் ழ்ந்தான். எ- . (11) 
 
    வி ந் டறளர்ந் மிக ெவடெவெடனெவ ற் 
    ெற ந்திலன ங்கின னிைரப்பிெனா  ர ம் 
    அ ந் மனேவடனவ ன குற ம்வந்ேத 
    ெமாழிந்ததி ேவட  ந் மணிநீ ம். 238 
 
    (இ-ள்) அந்தப்பிராமணன் மியில் வி ந்  சாீரந்தளர்ந்  மிக ம் ெவடெவெடன்  
ந ங்கிப்பயந்  எ ந்திராமல் இைரப் டன் மியிற் ர ம் ேபா  க ன 
சித்தத்ைத ைடய ேவடன்கண்  அந்தப்பிராமணன் கிட்ேடவந்  பார்த் ச் 
ெசால்லப்பட்ட உ த்திராக்ஷ ம் ம் வி தி ம். எ- . (12) 
 
    மானத ள்ளி ைட ேகாவண மன் ம் 
    ேமனிய கண் வனில் ேவ பலெமான் ம் 
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    ஆனதிைலெயன்னவய ேரெல தியானீ 
    தாென நிைனத்தெபா  டந்தி வெனன்றான். 239 
 
    (இ-ள்) மான்ேறா ம் உள் ைடயாகிய ேகாவண ம் சிவேவடந்தாித்த 
தி ேமனி ங்கண்  இவனிடத்தில் நமக்கு யாெதா  பிரேயாசன  மில்ைல ெயன்  
நிைனத்  ஓ பிராமணா நீ ேசார்வைடய ேவண்டாம் எ ந்தி நீ மனசில்நிைனத்த 
ெபா ைளச் ெசால் அப்ெபா ைள யான்ற ேவெனன்  ெசால் னான். எ- . (13) 
 
    ேவண் வ கூ ெகன ேவட மியம்ப 
    நீண்டமைறேவதிய னிைனத்தயர் நீங்கி 
    யீண் வன்ெமாழிந்தப  யாமினிம த்தான் 
    மீண் மிவெனன்ெச ெமனாெவ வ ற்ேற. 240 
 
    (இ-ள்) பின் ம் நீேவண் வைதச் ெசால்ெலன் ெசால்ல அவ்வார்த்ைதையக் 
ேகட்ட ேவதவல்லவனாகிய பிராமணன் ேசாபநீங்கி யிப்ெபா திவன் ெசால் யப  
ெசய்யாமல் ம த்தால் பின்ெனன் ெசய்வாேனாெவன்  பயந் . எ- . (14) 
 
    ைவத்தி விளாங்கனியின் வாசமதறிந்ேத 
    த்தமகனிந்தபல ெமான்ற ெயன்றான் 
    அத்திடமிரண் கனி யவ தவல்ெகாண்ேட 
    எத் மைறேவதிய னிரத்தின ாி ற்றான். 241 
 
    (இ-ள்) அவ்விடத்தில் ைவத்தி ந்த விளாங்கனியின் வாசத்ைத யறிந்  ஏ உத்தமேன 
ஒ விளாம்பழம் ெகா க்கேவ ெமன்றான். அந்தப்ப  ேய யிரண் பழத்ைதக் 
ெகா த்தான் அைதப்ெபற் க்ெகாண்  ேவதவல்லவனாகிய பிராமணன் 
இரத்தின ாிையயைடந்தான். எ- . (15) 
 
    நந்ைதநதிேமவிய ந ம் ன லா ப் 
    ந்தி டன்மிக்க சிவ சைன ாிந்ேத 
    நிந்ைதயில்விளங்கனி நிேவதனமளித்ேத 
    அந்தவிதிேயாடைவ  மன்ன மயின்றான். 242 
 
    (இ-ள்) அைடந்தவன் நந்தாநதியிற் ெபா ந்தியவாசநீாில் ஸ்நானஞ்ெசய்  
அறி டன் மிக்க சிவ ைச ெசய்  ெக தியில்லாத விளாங்கனிையப் பரமசிவ 
நிேவதனஞ்ெசய்  அந்தவிதிப்ப  ெசய்த அன்னத்ேதா  விளாம்பழத்ைத ண்டான். 
எ- .(16) 
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    அஞ்சுதினமானதி  நாளதனின்ேமவி 
    விஞ்சுவிைடமீதில்வ  விமலன ேபாற்றி 
    ெநஞ்சமகிழ்ேவாடனவ  ேநசேமா ந்தான் 
    வஞ்சமனேவடனவன் வளமினி ைரப்பாம். 243 
 
    (இ-ள்) பின் அந்தப்பிராமணன் ஐந்தாந்தி விழாவில் இடபவாகனா டராக 
எ ந்த ளிவந்த விமலனாகிய இரத்திேனசுரர் தி வ களில் வணங்கித் திெசய்  
மிக்க மகிழ் டன் அங்கி ந்தான் அ  நிற்க வஞ்சக நிரம்பிய மனத்ைத ைடய 
ேவடன  ெசய்திைய யினிச்ெசால்வாம். எ- . (17) 
 
    பன் வனேவடென  நாட்பலமிைழத்ேத 
    பின்னரவன் வல் யிர்பிாிந்தி  மந்நாளில் 
    ன்னியம வர் கடா கிவந்ேத 
    பின் வபாசமதனாற் பிணி ெசய்தார். 244 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் யேவடன் ெந ங்காலமிக்க பாவங்கைளச்ெசய்  பின் அவன் 
வ ய உயிர்பிாிகின்ற அந்தநாளில் யம தர்கள் இவன்மிகக்ெகா ய பாவிெயன்  
நிைனத்  எ ைமக்கடாெவ கி நடத்திக்ெகாண்  வந்  பின்ன ற்ற பாசக்க 
யிற்றினாற் கட் யி த்தார்கள். எ- . (18) 
 
    ேவ . 
    அந்தேவைல யான ள்சூ ய 
    நந்திதான்கணநாதைர ேயவேவ 
    வந் ேதான்றி வன்பாசமதிற் கச் 
    சிந்தேவயம தைரச் சீறினார். 245 
 
    (இ-ள்.) அத்த ணத்தில்பரமசிவன் அ ைளப்ெபற்ற நந்திேகசுரர் 
ேவடைனக்ெகாண் வ ம்ப  சிவகணங்கைள அ ப்ப அச்சிவகணங்கள் ேவடன கு 
வந்  யம தர்கள் கட் யபாசக்கயி கள் அற் ப்ேபாகச் ெசய்  அவ்யம தர்கைள 
மிக ங் ேகாபித்தார்கள். எ- . (19) 
 
    அ த் ரப்பிட வங்ைக றிந்தவர் 
    ந க்கிடச்ெசன்  காலைனநண்ணினார் 
    வி த்தேவடனம் ேவடைனெயாப்ெபன 
    அ த்தேமனிய ேததாித்தனேரா. 246 
 
    (இ-ள்) யம தைரக் கணநாதர்கள் ஆர்ப்பாித் அ த்த அளவில் ைககால்கள் றிந்  
மிக ந க்கத் டன் யமன்பாற் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள் அப்பாற் பாசக்கயிற்றினின் ம் 
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வி பட்ட ேவடனானவன் மன்மத க்குச் சமானமான அழகுவாய்ந்த 
உ வத்ைதப்ெபற்றான். எ- . (20) 
 
    ேதவனாகிய திவ்விய பத்தான் 
    ேமவிச்ெசம்ெபான் விமானத்தின்மீதிேல 
    தாவியந்தா ந் மிதாெனழப் 
    வின்மாாி ெபாழிந்திடப் ைவமார். 247 
 
    (இ-ள்). ேதவாம்சத்ைதயைடந்த அழகுநிைறந்த உ வத்ைத ைடய ேவடன் 
ெசம்ெபான்விமானத்திற் ெபா ந்த அச்சமயத்தில் அந்தர ந் மி மழங்க ம் 
அரம்ைபமாதர்கள் ட்பமாாி ெபாழிய ம். எ- . (21) 
 
    கவாி சிடக் கானங்கள்பா ட 
    எவ ேமத்த வினி ெகாண்ேடகிேய 
    தவ னிக்கணந் தாங்குங்கயிைலயிற் 
    வனநாதைனப் ேபாற்றிடேவெசய்தார். 248 
 
    (இ-ள்) அரம்ைபமாதர்கள் ெவண்சாமைர சிக்ெகாண்  வர ம் வயிாியர்கள் 
கானம்பா வர ம் யாவ ந் திக்க மனமகிழழ் டன் அைழத் ச்ெசன்  தவமனிவர் 
குழாம் ஏத்ெத க்கின்ற ைகைலயிெல ந்த ளிய அகில வன காரணனாகிய 
பரமசிவைனத் திபண் ம்ப  ெசய்தார்கள். எ- . (22) 
 
    அன்னதாகவ வன்ைகலாயத்தின் 
    மன்னினான்பின் ம ய வர் 
    ன்னியந்தகன் ன் றச்ெசன் தான் 
    ெசன்னிதாழ்த்திச் ெசயெறாித்தாரேரா. 249 
 
    (இ-ள்) அவ்வண்ணமாக அந்தேவடன் ைகலாயத்தினிைலெபற்றி ந்தான் பின் 
யம தர்கள் அந்தக்ஷணேம இயமன் ன்ெசன்  வணங்கி ேவடன் 
ைகைலயங்கிாிக்குப்ேபான சங்கதிையத் ெதாிவித்தார்கள். எ- . (23) 
 
    ேகட்டகூற் கி ேலச ங் ேகாப ங் 
    காட்டேவகண் கனல்வந் சிந்திட 
    வாட்டமாகிய திர்ந்ெத ந்ெதமிகுங் 
    ேகாட் னாகம யிடங்ெகாணர்ெகன்றான். 250 
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    (இ-ள்) வர்கள் வார்த்ைதையக் ேகட்ட யமன் கிேலச ங் ேகாப ங்ெகாண்  
கண்களினின்  ெந ப் ப் ெபாறிபறக்க மிக்க வாட்டத் டன் சத்தித்ெத ந்  
நீண்டெகாம் கைள ைடய மைலையெயாத்த மகிஷத்ைதக் ெகாண் வ கெவன்றான். 
எ- . (24) 
 
    ேவ . 
 
    ெநறித்தம ப்பி ன த்தியகிம் ாி நிமிெராளி மணியிலகச், 
    ெசறித்தெவறித்த விளிக்குளனற்ெபாறி சிதறிக்கன திரப், 
    பிறித்தவைகப்ப  கட் சதங்ைககள் ெப ெகா  கலகெலனக், 
    குறித்தக த்தின் மணித்ெதானிதிக்குைற குலகிாிெசவி பட. 251 
 
    (இ-ள்) ெநறித்  றிப்பாகிய ெகாம் களிற்பதித்த ண்களில் அ த்திய 
ஒளிைய ைடய மணிகள் பிரகாசிக்க ம் ெந க்கமாக விழித் ப்பார்க்கின்ற 
கண்களினின் ம் அனற்ெபாறி சிந்த ம் வைகவைகயாகக் கட் ய சதங்ைகயினின் ம் 
ெப கிய ெவா  கலகெலன ம் க த்திற்கட் ய மணித்ெதானியால் அஷடகுல 
ப வதங்கள் ெசவிபட ம். எ- .  (25) 
 
    கைனக்க்கைனப்பினி க்கு கிற்குல கணம  ைகபகுகத், 
    தனித்தனிைவத்த பதத்தினதிர்ச்சியிற் றாரணி ெநாியக்,குனித்த 
    குனிப்ெபா தத்திமதத்தி  ெகா யமயிடமதைனப், 
    பைனக்குநிகர்த்த விரற்ைகபைடத்தி படர்ெகா  வர மேரா. 252 
 
    (இ-ள்) கைனக்கின்ற கைனப்பினால் கிற் கூட்டங்கள் பயந்  
பக்கங்களிெலா ங்க ம் தனித்தனியாக ைவத்த பாத அதிர்ச்சியால் மியின் கு 
ெநாிய ம் குதித் த் ள்ளி வ கின்ற எ ைமக்கடாைவப் பைன மரத் க்குச் 
சமானமான விரல்கைளயைடந்த ைகைய ைடய தர்கள் ெகாண்  வர ம். எ- . 
(26) 
 
    சிவத்த மயிர்த்ெதாைக பற் சினத்ெதா  ெசறியனல் விழியிலகக், 
    கவர்த்தபிைறக்குலெமாத்த ெவயிற்ெறா  காிய கம ெதாளிரப், 
    வித்தல ற் ம் வைளத்தகயிற்ெறா  கரணியயி டேன, 
    நிவர்த்தகைதப்ப  ைவத்தகரத் ைண நிமிர்வைளயம றேவ. 253 
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    (இ-ள்) இயமனானவன் சிவந்த மயிர்த்ெதாைகையப் பற்றிக்ேகாபத் டன் 
ெந ங்கிய அக்கினிக் கண் பிரகாசிக்க ம் பிளந்  வைளந்த 

ன்றாம்பிைறையெயாத்த ேகாரதந்தங்க டன் க ேமகம் ேபான்ற கம் விளங்க ம் 
மிெயல்லாம் வைளக்கப்பட்ட பாசக்கயி ம் ள்ளிவாய்ந்த ேவாேலா  உயர்ந்த 

தண்டா தத்ைதைவத்த இரண் ைககளி ள்ள வைளயத்ேதா  எ- . ( 27) 
 
    பகட் னின் ேமற்ெகா  ைடத்தவிைசக் ெகா  பரைவயரவ டேன, 
    கட்டளெவற்றி யிைரத் வரத்ெதன ைலத் ைலயத், 
    கட்டைர ற்  ெம ப்பியதப்பணி ெதா கடலள பட, 
    விகற்ெப ெகாற்ற மிகப்படர்சுற்றிட ாிற்றிாிய கலேம. 254 
 
    (இ-ள்) எ ைமக்கடாவின் ேமேலறிக்ெகாண்  ச த்திர ைடத் க்ெகாண்  
ஆகாசமள ம் ெபாங்கி யிைரத்  வ தைலப்ேபால் உலகெமல்லாம் 
உைலந் ேபாக ம் நைடேவகத்திெல ந்த கள் ப ந்  ச த்திரஞ் ேசறாக ம் 
ெவற்றிமிகுந்த அேனக யமபடாள் சூழ்ந் வர  நடந்தான். எ- . (28) 
 
    ேவ . 
 
    க ங்கடாவினின்றிழிந்  ேபாய்க்ைகைலெவற்ெபய்தி 
    ம ங்ெகலாந்தவர்சூழ் தி வாயிைலய க 
    ெந ங்கியண்டர்குழாத் ெதாைகநிைரநிைரயாக 
    ஒ ங்கிேனத் நந்தீ சுரேராலக்கமதைன. 255 
 
    (இ-ள்) தாேனறிச்ெசன்ற க த்த எ ைமக்க டாவினின்றிழிந்  
கயிலாயமைலையயைடந்  அ ந்தவராகிய னிவர் கூட்டங்கள் நிைறந்த ேகா ர 
வாயிைலச் ேசர்ந்  அவ்விடத்தில் ேதவர்கள் நிைரநிைரயாகச் ேசவித்  நிற்கு 
நந்திேகசுரர் தி ேவாலக்கத்ைத. எ- . 29 
 
    கண் ரத்தில் ேவைளபார்த்த குறக்கலந்ேத 
    அண்டர்நாயகசயசய ேபாற்றிெயன்றகலந் 
    ெதண்டனிட்ட நின்ேறத்த ஞ் சிலாதரன்குமார் 
    சண்டன்வந்தெதன் கூெறனம ஞ்சாற் ம். 256 
 
    (இ-ள்) கண்  ரத்தில்நின்  சமயம்பார்த்  அ கிற்ெசன்  ேதவர்நாயகேன 
ஜயஜய ேபாற்றிெயன்  மார்பான  நிலத்திற்ப யத்தீர்க்க ெதண்டஞ்ெசய்  எ ந்  
ைககட்  வாய் ைதத்  நிற்கச்சிலாத னிவர் வர த்திரராகிய நந்திேகசுரர் இயமைன 
நீ யிங்குவந்தகாாியம் யாெதன்  வினவ இயமன் ெசால்வான். எ- . 30 
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    அய்யேகளிரத்தின ரத் த்தரத்தடவி 
    ெவய்யகானிேலார் ேவடனாங்காடகெனன்பான் 
    ெசய்ெயாணா மகாபாதகங் ெகாைல டன்றீங்கும் 
    ெபாய் ேமெசய் திாிந் பின்னிறந்தி ம்ேபாதில். 257 
 
    (இ-ள்) ஐயேன ேகட்ட க இரத்தின ாிக்கு உத்தரபாாிசத்தில் மிகப்பயங்கரமான 
காெடான் ண்  அதில் காடகெனன் ம் ெபயைர ைடய ஒ ேவடன் ெசய்யத்தகாத 
மகா பாதகங் ெகாைல தீங்கு ெபாய் தலான ெக திகைளச் ெசய்  திாிந்  
அந்தியகாலத்தில் சீவன் வி கிறேபா . எ- . 
 
    தானபலச்ச க்கம். 
 
    அ யேனன் படரவ யிர்கவரச்ெசன்றாைரத் 
    த யேதெகா  சிவகணநாதர் கடாக்கி 
    ெந யதானெபான்விமானத்திேனற்றிநின்ெனறிேய 
    க தி ய்த்தனரவைனயிக் கயிைலயங்கிாியினில். 258 
 
    (இ-ள்) அ ேயனாகிய என் ைடய தர்கள் அவ யிைரக் கவரச் ெசன்றார்கள். 
அவர்கைளச்சி வகணநாதர்கள் த களினாற்றாக்கி ெந ய ெபான்வி மானத்திேலற்றி 
ெநறியில் விைரவாக நடத்தி யிக்கயிைலயங் கிாியினிற் ெகாண் வந்  ேசர்த்தார்கள். 
எ- .(32) 
 
    ஞாலமீதினிற் பாவைரநரகத்தில் ழ்க்க 
    ஏ மிவ்வதிகார ேமதினிெயனக்ெகன்ேற 
    காலதண்ட ம் பாச ங்கழித்  ன்ைவத்தான் 
    நீலகண்ட நந்தீசனார் ெவகுண் ைவ நிகழ்த் ம். 259 
 
    (இ-ள்) உலகத்திற் பாவஞ்ெசய்தவர்கைள நரகத்தில் வி த்தத்தக்க அதிகாரம் 
எனக்ேகெதன்  காலதண்டத்ைத ம் பாசக்கயிற்ைற ம் வாங்கி நந்திேகசுரர் 

ன்ைவத்  நின்றான் அப்ெபா  நீலகண்டராகிய நந்திேகசுரர் ேகாபித் ச் 
ெசால்வார். (33) 
 
    எம்பிரா ைற யிரத்தின ரத் ைற ெயவ ம் 
    சம் வாகியெசா பமாச் சர்க்கதியைடவார் 
    அம் விக்கேணயஞ்ச தாங்குேராசெமன்ெனல்ைல 
    நம் மவ்விடமாகு ன்னிடரதினண்ணா. 260 
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    (இ-ள்) எம்பிரானாகிய பரேமசுரன் எ ந்த ளிய விரத்தின ாியில் 
வசிக்கப்பட்டவர்கள் யாவ ம் சிவெசா பமாகி நற்கதிைய-யைடவார்கள். அந்த 
இரத்தின ாிக்கு எல்ைல ஐந்  குேராசமாகும் அவ்ெவல்ைலக்குள் 
வசிப்பவர்களிடத்தில் உன் ெதண்டைன ெசல்லா . எ- . (34) 
 
    அந்தெவல்ைலயி ைறபவரகம் ற ைறேவார் 
    எந்தவல்விைனப் பாவங்கள் ெசய்தேபெரனி ம் 
    சிந்ைதயாரேவா ண் ஞ் சீரைடக்கா ந் 
    தந்தி ற் பரகதியினிற் சா வர்பின் ம். 261 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் ய எல்ைலக்குள் உைறபவர்கள் அல்ல  அகத்திலாயி ம் 

றத்திலாயி  ைறபவர்கள் மகா பாதகங்கைளச் ெசய்தவராயி ம் அவர்க க்கு 
அன் டன் ஓர் ெபா  அன்னமிட்  ெவற்றிைலபாக்கு அளிப்பாராயின் 
பரகதியைடவ  திண்ணம் இதன்றி ம். எ- . (35) 
 
    க ெவள்ளியங்கிாியவர் காணியாங்காணாய் 
    க திேவதியன்ைகயினிற் ேறான்றிய கனிவின் 
    அாியெவள்விளங்கனி யிரண்டளித்த ண்ணியத்தாற் 
    ெபாி ெபற்றனன் ேவடனிப்பிறங்க ன் ேபேற. 262 
 
    (இ-ள்) யாவ ங் க கின்ற ெவள்ளியங்கிாியவர் காணியாகுங்கண்டாய் 
அத்தன்ைமைய ைடய இரத்தின ாியில் வசித்த ேவேதாத்தமன் ைகயில் இந்தேவடன் 
மனக்கனிேவா  இரண்  விளாங்கனிையக் ெகா த்த ண்ணியத்தால் 
இக்கயிலாயகிாிைய யைட ம்ேபற்ைறப் ெபற்றான். எ- . (36) 
 
    ஆதலா ரத்தின ரத் ைறந்தவர்க்காகாப் 
    ேபைதயாள ஞ்சிறி  ெசய்தி ேமெபாிய 
    மாதவங்கள்ெசய்தவாி ம் வளர்ந்தி ம் பலந்தான் 
    ஈதறிந்  நீ நடத்தியா ப் பிைழெபா த்ேதாம். 263 
 
    (இ-ள்) ஆதலால் இரத்தின ாியில் வசிக்கின்றவர்க க்கு உலகத்தார்க க் காகாத 
ேபதைமைய ைடயவர்களானா ம் அற்ப உபகாரத்ைதச் ெசய்வாராயின் 
மாதவத்ேதார் ண்ணியங்களி ம் அதிகப் ண்ணியப் பலன்கைள யைடவார்கள்.  
இைதயறிந்  நீ நடப்பாயாக இப்ெபா  ெசய்த பிைழையப் ெபா த்ேதாம். எ- . 
(37) 
 
    என் கூற நன்ெறன வ யிைணயிைறஞ்சித் 



 88

    ெதன்றிைசக்கிழேவா ந்தன்ெச ம்பதிெசன்றான் 
    ெகான் குத்தி ெவங்ெகாைல ாிெகா ம்பவேவடன் 
    மன்றல்ெவள்விளாங்கனியினாற் கயிைலயில்வாழ்ந்தான். 264 
 
    (இ-ள்) இவ்வண்ணமாக நந்திேகசுரர் ெசான்னமாத்திரத்தில் அவ்வண்ணேம 
ெசய்கிேறெனன்  தி வ களில் வணங்கி யமனானவன் தன் ைடய வளநகரத்திற்குச் 
ெசன்றான் வரப்பட்டவர்கைளக் ெகான் ம் குத்தி ம் ெகாைல ெசய்த ேவடனானவன் 
வாசைனைய ைடய இரண்  விளாங்கனிையக் ெகா த்த ண்ணியத்தால் 
ைகலயங்கிாியில் வாழ்ந்தி ந்தான். எ- . (38) 
 
    பறித்தெவள் விளாம்பழமிரண் ப் ப ப்ப த்தால் 
    அறத்திறத்தினாற்றான்ெசய்த பலத்ைத யாரறிவார் 
    குறித்தவாெறனச் சூதமா னிவ ங்கூற 
    நிைறத்தமாதவச் ெசௗனகன் மகிழ்ந் ைற நிகழ்த் ம். 265 
 
    (இ-ள்) காட் ற்பறித்த ெவள்ளிய இரண்  விளாம்பழம் இப்ப ப் பலத்ைதக் 
ெகா க்குமானால் அறத்தினாலீட் ய ெபா ள்ெகாண்  ெசய்த ண்ணியத்தால் வ ம் 
பலைன யாவர் ெமாழியவல்லார் என்  சூத னிவர் ெசால்ல நிைறந்த 
மாதவத்திைன ைடய ெசௗனகர் மகிழ்ச்சியாற் ெசால்வார். (39) 
 
    இந்தவா தானப்பல நன்ற தாமினிேமல் 
    நிந்ைதயில்லதாந் ேதவமால்வைர யந்தநிலத்தில் 
    வந்தவாற ேகட்க ெவன்மனம்வி ம்பியதாற் 
    ந்தியா ணர்ந் ைரெயனச் சூத ம் கல்வான். 266 
 
    (இ-ள்) இந்தப்பிரகாரந் ேத ர் அ க்கிரகம் பண்ணின தானபல மகத் வங்ேகட்  
அ ேய க்கு ஆனந்தமாயிற்  இனிேமல் இகழ்வில்லாதெபாிய ேதவகிாி ப வதம் 
அந்தயிடத்தில்வந்த வரலாற்ைற ங் ேகட்க என் மனம் வி ம் கின்ற  ஆைகயால் 
தங்கள் அறிவினா ணர்ந்த அக்கைதைய ஞ் ெசால்லேவண் ெமன்ற ெசௗனகர் 
ெசான்னமாத்திரத்தில் சூதக னிவ ம் ெசால்வார். எ- . (40) 
 
    தானபலச் ச க்கம். ற்றிற் . 
    ஆகச்ெசய் ள் -- 266. 
    --------------- 
    உ 
    சிவமயம். 
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ஏட்டாவ  :   ேதவகிாிச் ச க்கம். (267 - 287 ) 
 
    சுத்ததவளித சுடெராளிகிளர்தர 
    ெமத் மிரசித மிகவளர்கிாிய  
    பத்தர்சிவகணமரமர் கண் னிவர்கள் 
    சித்த ைறவ  சிவ ைறைகைலேய. 267 
 
    (இ-ள்) பரமசிவ ைறகின்ற கயிலாசகிாியான  பாிசுத்த ெவண்ைம 
நிறங்கிள கின்ற மி வாகிய இரசிதத்தினால் அைமந்தமைல அன்றி ம் 
அ யவர்க ம் கணநாதர்க ம் னிவர்க ம் சித்தர்க ம் உைறவிடமா ள்ள .  
எ- .    (1) 
 
    குயிைலவி ள ெகா கயன்மதனேனா 
    ெடயிைலய ணைர ெயாிெச மவ டன் 
    மயிைலநிகெரழின் மைலமக ைறவ  
    கயிைலவைரய  கட ளர்பைண◌ிவேத. 268 
 
    (இ-ள்) குயிைல எக்காளமாகக்ெகாண்ட மீனக் ெகா ைய ேயந்திய மன்மதைன ம் 
திாி ரத்ைத ம் அதிற்றங்கிய அ ணர்கைள ம் எாித்த பரமசிவனம் மயிைலெயாத்த 
சாயைல ைடய மைலமக ம் உைறவிடமா ள்ள . கயிைலெயன் ம் ெபயைர-

ைடய  ேதவர்கள் வணங்கத்தக்க . எ- . (2) 
 
    அைனய கயிைலயிலழகிய சிகரம 
    ெதைனய பலபலவிலகிய ெகா  
    வைன மைவதனின் ம வியெதா வைர 
    ைன மிறெகா  விமிைசதிாி ேம. 269 
 
    (இ-ள்) அத்தன்ைமயான ைகைலயங்கிாியிேல அழகிய உச்சியில் 
அேனகவிதங்களாகப் பிரகாசிக்கின்ற ெகா க ண்  அைவக க்குட் 
ெபா ந்தியி க்கின்ற ஒ  ெகா  பறக்கின்ற சிைற டன் உலகத்தில் 
உலாவித்திாி ம். எ- . (3) 
 
    ேதவகிாிெயனேவ ெபயர்திகழ்வ  
    தாவியிறெகா  தாரணி வ ம் 
    ேம பைறவகளாெமன விைச டன் 
    ஏவில்வி சர மீெதனம ெம. 270 
 



 90

    (இ-ள்) அந்தக் ெகா யான  ேதவகிாிெயன் ம் ெபயைரக்ெகாண்  சிறெகா  
உலக ழவ ந் தாவிப் பறைவகைளப்ேபாலப் பறந்  விலவிற் ட்  விடப்பட்ட 
பாணத்ைதப்ேபால் விைச ெகாண்  ம ம். எ- .  (4) 
 
    ேவ . 
 
    அந்தாளில் வைரயைனத்  மகிலமிைசப் பறைவகள்ேபால், 
    மின்னா ஞ்சிறகுடேனமிகப்பறந்  ழ்ந்ெத ந் , 
    பன்னா ந் திாித னாற் பல யிர் ய்ந்திடக் கண்டான். 
    ெகான்னா ஞ்சதேகா  ெகா வாள் ெகாண் ந்திரன்றான். 271 
 
    (இ-ள்) அக்காலத்தில் உலகத்தி ள்ள மைலகள் யா ம் இந்தப் மியிற் 
பறைவகைளப்ேபாலப் பிரகாசம்ெபா ந்திய சிறகுடேனபறந்  வி ந்  எ ந்  
அேனககாலந் திாித னாற் பல யிர்களிறப்பைத அச்சத்ைத விைளவிக்கின்ற 

ேகா  ெகா வாளாகிய ஆ தங்கைளக்ெகாண்  இந்திரன் கண்டான். எ- . (5) 
 
    வைரயைனத் ஞ்சிறகாிந்  வ ம்ேபாதி ெலதிராக 
    விைர டேனேதவகிாி மீ த மகவான்கண் 
    ைரெவகுண்டங் கதன்மீதி யர்கு சந்தாக்கு த ம் 
    நிைரவிாிந்த சிறகின்மிைச ேநர்பட் வாய்ம ந்ேத. 272 
 
    (இ-ள்) ேதேவந்திரன் ப வதங்கள் எல்லாவற்ைற ம் சிறகாிந் வ கிறசமயத்தில் 
தனக்ெகதிராக அதிக ேவகத் டன் ேதவகிாி வ வைதக்கண்  ேகாபித்  
அக்கிாியின்ேமல் வச்சிரா தத்ைத ெய த் த் தாக்கினமாத்திரத்தில் விசாலமாக விாிந்த 
அந்தத்ேதவகிாியின் சிறகிற்பட்  வாய்ம ங்கி. எ- . (6) 
 
    சுவெரறிந்தகந் கம்ேபாற் சுடர்க்கு சமீ த ம், 
    கவெரயிற் ெவண்ணிறெவங்கடா மைலைய ெயதிர்கடவித், 
    தவவில்வைளத்தனந் தமைழச்சரம்ெபாழியத்ேதவகிாி, 
    குவியிறகி பாலங் ெகாண்டேகடகம்ேபால. 273 
 
    (இ-ள்) அந்தவச்சிரா தமான  சுவாிற்றாக்கிய பந் ேபால் மீண்டமாத்திரத்தில் 
கவர்பட்ட தந்தங்கைள ம் ெவண்ணிறத்ைத ம் மதசலத்ைத ைடய யாைனைய 
அந்தத்ேதவகிாிக்கு எதிராகச் ெச த்தி மிக ம் இந்திரத ைவவைளத் க் 
கார்காலமைழேபாலச் சரங்கைளப்ெபாழிய அப்பாணங்கைளத் ேதவகிாி 
யி பா ள்ள சிறகிற் ேகடகம்ேபாலக்ெகாண்ட . எ- . 7 
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    ைடத்  தறிச்சரங்கெளல்லாம் கர் கக்ைகதனி றி, 
    அடர்த்ெதறிந்ேத தந்திதைனயச்சிறகான் ேமா த ம், 
    கிைடத்தெச விப் ப யில்கிாிெசயேல ெதனெவகுண் , 
    மிடல்ெசய்கு  சந்தைனேயவிட நிைனக்க நாரதன்றான். 274 
 
    (இ-ள்) அந்தத்ேதவகிாி சிறைகய த்  உதறினேபா  ேகடகம்ேபாற் ெபா ந்திய 
சரங்கெளல்லாம் அயிராவதத்தின் கர்பாய்ந்த கத்தி ள்ள ைகயிற்ைறத்  

றிடஎதிர்ந்  அச்சிறகால் ேமாதின மாத்திரத்தில் நமக்குக்கிைடத்த த்தத்திற்குள் 
உலகத்தில் இப்ப ப்பட்ட த்தங்கிைடயாெதன்  பயந் வ ைமெசய்கின்ற 
வச்சிரா தத்ைதேய பின் மவிடநிைனந்தான் அந்தச்சமயத்தில் நாரத னிவன்.  
எ- . 8 
 
    வந் வலாாிையேநாக்கி மகிதலத் க்கிாிகெளன 
    இந்தவைரதைனநிைன ேய ைகைலக்ெகா யின் 
    ந் சிகரத்திெலான்றாெமன்  னிேயாதிட ந் 
    தந்திதைன விைரயவிட் த் தடங்ைகைலக்கிாிய கி. 275 
 
    (இ-ள்) நாரத னிவ வந்  இந்திரைனேநாக்கி ஓ இந்திரேன இந்தஉலகத்தி ள்ள 
மைலகைளப்ேபால இம்மைலைய நிைனக்காேத இ  ைகலாய ப வதத்தின் 
ெகா களில் ந்திய ெகா ம  யாகுெமன்  ெசான்ன மாத்திரத்தில் இந்திரன் 
ெவள்ைளயாைனைய விைரவாக நடத்தி விசாலமான ைகலாயகிாிய அைடந் . எ- . 9 
 
    இைறவன ையப் பணிந்திங்கிவ்வா  விளம் த ம், 
    நைறயிதழிச்சசைட ேயானவில்வவனந்தக் கிாியதைனப், 
    பறைவகள்ேபானீ லகிற்பறந்த திாிவ தவிர்ந்ேத, 
    உைறெயன நாமதற் குைரத்தவண்ைமைய நீ ேகட் ெயனா. 276 
 
    (இ-ள்) சிவெப மாைனப் பணிந்  ேதவகிாியின் சமாசாரத்ைதச் 
ெசான்னமாத்திரத்தில் வாசைன ெபா ந்திய ெகான்ைற மாைலையத்தாித்த 
சைடைய ைடய பரமசிவன் இந்திரைனேநாக்கி ஓ இந்திரேன அந்தத்ேதவகிாிக்குப் 
பறைவகைளப்ேபால உலகத்திற் பறந்  திாிவைதவிட்  உலகத்தில் 
தங்கியி ப்பாெயன்  நாம் உத்திர  ெகா த்தி க்கின்ேறாம் அந்த உண்ைமைய நீ 
ேகட்பாயாக. எ- . 
 
    விளங்குவில்வவனம் ெபான்னிவியனதிக்குவடக்காக, 
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    உளங்கனி னிவர் குழாத் டனீ ேயாசைன ரம், 
    களங்கமில்லாநிலத்தாங்ககாசி னிக்குண் ேமன்ைமயதாய், 
    வளர்ந்தி மவ்விடந் தன்னின்ம  ேராமசனி க்கும். 277 
 
    (இ-ள்) விளக்கப்பட்ட வில்வவனெமன்  ஒ  வன ண் , அந்த வனம் 
விசாலமாகிய காேவாிநதிக்கு வடக்காக உளக்கனிவிைன ைடய னிவர் 
கூட்டத் டன் ேயாசைன ரத்தி ள்ள . குற்றமில்லாத இந்தப் மிக்குள் 
ேமன்ைமைய ைடய தாக வளர்ந்ேதாங்கும் அந்த விடத்தில் உேராமச னிவ ாி ப்பார். 
எ- . 11 
 
    உத்தமமாவவேணகி ன் சிறகுேமனி ந்தான் 
    ெமத் விதனக்கு றமீ  சிறிேதவிளங்கீ 
    அத்திைசயி ைற னிேவார்க்க த்  கந்த லப 
    ெமாய்த்ததிரணங்காட்ட யர்சமித் தலாக. 278 
 
    (இ-ள்) உத்தமமாகிய அவ்விடத்திற் ெசன் உன் இறகும் சாீர ம் ெமத்ெதன்ற 

விக்குள் மைறந்  ெவளியிற் சிறி  ேதாற்றப்பட்  அந்தவிடத்தில் வசிக்கப்பட்ட 
னிவர்க க்குக் கந்த லம் பலம் இந்தனம் சமித்  தலானைவகைள ெயல்லாம். எ-
. 12 

 
    உதவியவ ைற ன்மீ ைறேதவனாகெம ம், 
    தன்ைமெப  தீர்த்தத்தின் தல் வி டேன நா ம், 
    இத டேன சலக்கிாிைட ெயனப் ாிய வ ெமன, 
    வித டேன ைரத்தப் பான்ேம  யர் வரங்ெகா த் ம். 279 
 
    (இ-ள்) அவர்க க்குக் ெகா த்  அந்த இடத்தில் உைறயின்ேமல தங்கிய 
ேதவநாதெமன்  தன்ைமெபற்ற தீர்த்தத்தில் பார்வதி ம் நா ம் இன்பமாக அதிற் 
சலக்கிாீைடெசய்ய வ ேவாெமன்  பலவிதமாகச் ெசால் ம் உயர்ந்த வரங்கைளக் 
ெகா த் ம். எ- . 13 
 
    உைனெயா கால்வலம் வந்தா பிணிேநாய்மி யைடயார், 
    நிைனவெதல்லாம்ெபற்றி வார் நீ கதி ம் ெப வார், 
    வைன ெமழிற் கயிைலதைன வலம்வந்ேதார் ெப ம்ேபற, 
    தைனய ைடவார் ெதாிசித்ேதார் தா மிக்கபலன்ெப வார். 280 
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    (இ-ள்) உன்ைனெயா தரம் வலமாகப் பிரதக்ஷணம் வந்தேபர்கள் ெபா ந்திய பிணி 
தாித்திரம் அைடய மாட்டார்கள் நிைனத்தைதெயல்லாம் ெப வார்கள் ெபாிய 
கதிைய ம் அைடவார்கள் ெதாிசித்தவர்கள் கயிலாசத்ைத வலமாக வந்தபலன் எ ேவா 
அந்தப் பலைன ம் ெப வார்கள். எ- . 14 
 
    உன்னிடத்தின் ைளத்த த யர்த  ல்ெகா தலா, 
    மன் மந்தப் பச்சிைலகள் வந் தனி ைறேவார்கள், 
    தன்ைனவ த்தி ங்ெகா ய சகல வியாதிக்குந்தான், 
    நன்ெனறிேசர ட தமாநன்ைம தைனக்ெகா த்தி ேம. 281 
 
    (இ-ள்) உன்னிடத்தில் ைளத்த ண் கள் உயர்ந்த மரங்கள் ற்கள் ெகா கள் 

தலாகப் ெபா ந்திய பச்சிைலகள் உன்னிடத்தில் வந்  ெபா ந்தினவர்க ைடய 
ெகா ய சகல வியாதிக க்கும் நல்ல அ டதமாகி விைனகைள நீக்கி நன்ைமையக் 
ெகா க்கும். எ- . 15 
 
    என் மிகவா நாமிங்கீய மனம மகிழ்ந்  
    தன் மணித் ேதவகிாி ெதா  விைடெகாண்ேடகி, 
    நன் ாி வில்வவனநா ய திற்பாய்ந்திட ம், 
    ஒன்  வியி ஞ் ேசட யர் பட ெநளித் ளதால். 282 
 
    (இ-ள்) இவ்விதமாக மிகுந்த வரங்கைள நாம்ெகா க்க மணிகள் ெபா ந்திய 
ேதவகிாியான  மனமகிழ்ந்  வணங்கி விைடெபற்  நன்ைமையச் ெசய்கின்ற 
வில்வவனத்ைதத் ேத யதிற் பாய்ந்திட ம் அந்த அதிர்ச்சியினால் மிையத்தாங்கிய 
ஆதிேசடன் படங்கைள ெநளித்தனன். எ- . 16 
 
    ேயாசைனெயான்றாய் நீள யரங்கால் ேயாசைனயாய், 
    மாசிலகலங்காலாய்வைளந்தி விற்ேபால் வ வாய், 
    சிவி ந்தி  நிலத்தின்மீ த ந்தி ேமனிெயல்லாந், 
    ேதசுெப  சி வைரயாய்த்ெதாிந்தி  மத்ேதவகிாி. 283 
 
    (இ-ள்) ஒ  ேயாசைன ர நீள ம் கால்ேயாசைன ர யர ம் குற்றமில்லாத 
கால்ேயாசைன ரம் அகல ம் விற்ேபால் வைளந்த உ வ மாக அந்தப் மியில் 

சிவி ந்  ேமனிெயல்லாம் மிக்குள் அ ந்திப் பிரகாசம்ெபற்ற சி மைலயாகக் 
காட் யி ந்த  அத்ேதவகிாி. எ- . 17 
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    அக்கிாிையவலம் ாிந்ேதார வ ைம நா ைற, 
    சுக்கிலமார்ைகைலதைனத் ெதா வலஞ்ெசய்தார்கள், 
    தக்கபலன் ெப வெதல்லாந்தாம் ெப வார் ரத்ேத, 
    திக்கி றத் ெதாிசித்ேதார் சிந்ைதநிைனந்த  ெப வார். 284 
 
    (இ-ள்) அந்தத் ேதவகிாிைய வலமாகவந்தேபர்கள் உைம  நா ம் வசித்தி க்கின்ற 
ெவண்ைம ெபா ந்திய ெவள்ளியங்கிாிையத் ெதா  வலம் வந்தவர்கள் ெப ம் 
பலைனப் ெப வார்கள் அ வன்றித் ரத்தி ந்  அக்கிாிையத் ெதாிசித்தேபர்கள் 
மனதில் நிைனத்தைவகைள ெயல்லாம் ெப வார்கள். எ- . 18 
 
    அந்தமைலதனி ள்ளவடவி  பச்சிைலகள், 
    எந்தவிைன ந் தீர்க்குமினிய வ டதமாகும், 
    ந்திதனி னிைனந்ேதார்க்கும் ண்ணியங்கண் மிகப் ெப கும், 
    இந்தவைக ெயனக்கயிைல யிைறவன் மகிழ்ந்திைசத்த ேம. 285 
 
    (இ-ள்) அந்தமைலயி ள்ள காட் ற்ெபா ந்திய பச்சிைலகள் எவ்வைகப்பட்ட 
வியாதிகைள ம்ேபாக்கும் ஔடதமாகும் அன்றி ம் அந்த மைலையத் தியானம் 
பண்ணினவர்கட்குப் ண்ணிய மிகப் ெப கும் என்  கயிலாயபதி 
ெசான்னமாத்திரத்தில்.   (19) 
 
    ேகட்டமரர்ேகா ைமயாள் ேகள்வனிைணத்தா ளிைறஞ்சி, 
    நாட்ட றத் ேதவகிாி நண்ணிவலம்வந் டனாற், 
    ேகாட் பத்தின்ேமற் ெகா தன்ெகா ம்பதியிற் ெசன்றாெனன், 
    றிட் தவச் ச னக க் ெகழிற் சூத னி ைரத்தான். 286 
 
    (இ-ள்) அைதக்ேகட்  அமரர்ேகாமானாகிய விந்திரன் உைமேகள்வனாகிய 
பரமசிவன் றி வ களில் வணங்கி விைடெபற் க்ெகாண்  மிக்கேபரவாேவா  
ேதவகிாிையயைடந்  பிரதக்ஷணஞ் ெசய்  உடேன நான்கு ெகாம் கைள ைடய 
ெவள்ைளயாைனயின்ேமேலறித் தன் ைடய ெசழித்த அமராவதிப் 
பட்டணத்ைதயைடந்தாெனன்  தவசிேரஷ்டராகிய ெசௗனக னிவ க்குச் 
சூத னிவர் ெசால் னார். எ- . 20 
 
    ேதவகிாிவரலா  சிறந் ளெதன் றகமகிழ்ந் , 
    வணி ஞ் சீவனேமற் ைனந்த கங்ைகத் திவைலயதா, 
    ேம  நந்தாநதிெயன்ேற விளம்பிைனயாலந்தநதி, 
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    தாவிலங்குவந்தப  சாற்  ெகனக் கூற ற்றான். 287 
 
    (இ-ள்) ேதவாீர் ெசால் ய ேதவகிாியின் வறலாற்ைறக் ேகட்க மிக ஞ் 
சிறப் ற்றி க்கின்ற  ெகான்ற மாைலைய யணிந்த சடாமகுடத்திற் சூ ய 
கங்காநதியின் ளிகளாகப் ெபா ந் ம் நந்தாநதிெயன்  ெசால் ைன அந்த நதி 
ெக தியில்லாத அவ்விடத்தில் வந்த வரலாற்ைற ஞ் ெசால்லேவண்  ெமன்  
ெசௗனகர் ேகட்கச் சூத னிவர் ெசால்ல ற்றார். எ- . 21 
 
    ேதவகிாிச் ச க்கம் ற்றிற் . 
    ஆகச்ெசய் ள் -- 287 
    ------------- 
    உ 
    சிவமயம். 
 

ஒன்பதாவ  - நந்தாநதிச் ச க்கம். (288- 304) 
 
    மாரகாளமதான குயில்கூவிவள ம் 
    பாரகாவினிைடமாமயில் பயின் நடமார் 
    தீரசார யர்வாவிகள் ெசறிந் ம ந் 
    தாரகாவனமதாகிய தேபாவனமேத. 288 
 
    (இ-ள்) மன்மதன் காகளமான குயில்கள் கூவிக்ெகாண்  திாிகின்ற 
ேசாைலயினிடத்திற் ெப ைம ெபா ந்திய மயில்கள் பயில்கின்ற நடன நிைறந்த 
தீர்த்தக்கைரக ம் மைலச்சார ம்ெபா ந்தியி க்கின்ற தாரகாவனெமன்ேறார் 
தேபாவன ண் . 
 
    பகர்ந்த தா வனமீ  பயில்ேவத னிேவார் 
    அகந்ைதகூ வ ணர்ந்த மலநாயகன்ெவகுண் 
    கந்தமாதவைன ேமாகினியதாக ைரெசய் 
    திகழ்ந்தமாதவர்கள்பால் வ திெயன்றினிதிேன. 289 
 
    (இ-ள்) ெசால்லப்பட்ட அந்தத் தா காவனத்தில் நான்கு ேவதங்கைள ங் 
கற் ணர்ந்த னிவர்கள் அேனகம்ேபர்க ண்  அவர்கள் க வத்தினால் 
ஆணவங்ெகாண்  சிவெப மாைனக் ேகவலமாக எண்ணி யிகழ்ந்தார்கள் அைதத் 
தி ளத்தில் உணர்ந்  தனக்குகந்த தி மாைல யைழத்  நீ ேமாகினி 
உ வங்ெகாண்  நம்ைமயிகழ்ந்த அவர்களிடம் வ வாெயன்  ெசால் . எ- . 2 
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    க காமவிைசேயாதிய கபா வ வாய்ச் 
    சு திமா னிவர் மாத ைழ ன்னியவர்நாண் 
    இாியமாகலவியிற் ைகவைளயா ெமாழியப் 
    ெபாி ெகாண்டவர்கள் பின்ெறாடரநின்றனனேரா. 290 
 
    (இ-ள்) தான் க கின்ற காம இராகங்கைளப் பா க்ெகாண்  கபா  
உ வெம த்  அந்த ேவத னிவர்க ைடய பத்தினியிடம் வந்  அவர்கள் ெவட்கி 
மன்மதவிகாரத்தால் மயங்கிக் ைகவைளகள் கழன் ெபாிய ஆைசேயா  
பின்ெறாட ம்ப  நின்றார். எ- . 3 
 
    வந்தேமாகினி  மாதவர்மனங்க கிச் 
    சிந்ைதேவ ெசயல் ேவ ெச ேமாக தவ 
    உந் மால்ெகா  பணிந்தவர் டர்ந் ளேம 
    ெநாந் மாதர்மயங்ெகாண்ட ேநாக்கிெமாழிவார். 291 
 
    (இ-ள்) ன்வந்த தி மாலாகிய ேமாகினி மாதவர்கள் மன கிச் 
சிந்ைதேவ ெசயல் ேவ  ஆகும்ப யான ேமாகத்ைத தவ அந்தமயக்கம் தங்கள் 
பிடர்பி த் ந்தப் பணிந்தவர் பின்ெறாடர்ந்த ம் உள்ளெநாந்த ம் தங்கள் மாதர்கள் 
மயல்ெகாண்ட ம் ேநாக்கி ெமாழிவார். எ- . 4 
 
    இங்குேமாகினி மங்ெகா  கபா ெமனாப் 
    ெபாங்கிேய ெவகுளிெகாண்டழல் ாிந்ததனிடந் 
    ங்கமான யாைன ைழசூழம ேவா 
    டங்கியார் யலகன் பணியைழத் விட ம். 292 
 
    (இ-ள்) இங்ேக நம்மிடத்திெலா  ேமாகினி ம் அங்ேக நம்மைனவியர்களிடம் ஒ  
கபா மாகவந்  மயக்கித் தவத்ைத ம் கற்ைப ம் அழித்தார்கெளன்  ேகாபித்  ஓர் 
யாகத்ைதச் ெசய்  அதில் ைய ம் யாைனைய ம் மாைன ம் ம ைவ ம் அக்கினி 
ெசா பமாகிய யலகைன ம் பாம்ைப ம் அைழத் விட்டார்கள். ஏ- . 5 
 
    உ ைவயாைனைய ாித்  ெமய்தாித் ைழெயா  
    ம மங்ைகயி லங்கிட மகிழ்ந் பி யாத் 
    தழல்விழிப் பணிதாித்  யறாளின்மிதியா 
    நடத்ெதாழில் ாிந்தனனனாதி தல்வன். 293 
 
    (இ-ள்) அவர்கள் ஏவிய ைய ம் யாைனைய ம் உாித்  இைடயி ஞ் 
சாீரத்தி ந் தாித் ம் மாைன ம் ம ைவ ம் மகிழ்த்  ைகயிற்பி த் ம் 
அக்கினிையச்சிந் கின்ற கண்கைள ைடய பாம்ைப ஆபரணமாகத் தாித் ம் 
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யலகைனத்தாளில் மிதித் ம் நடனமா னார் அனாதி தல்வனாகிய பரமசிவன். எ-
. (6) 

 
    தவ மண்டெரா  மாலய ம் தைரமீ 
    ெதவ மஞ்ச ெசய்தஞ்ச விமவான ேமார் 
    க ாிகண் ளமகிழ்ந்திட நடஞ்ெசய்கழேலான் 
    ப ாிெகாண்டனன் ன் ெனண் ைசபறந் சுழல. 294 
 
    (இ-ள்) னிவ ந் ேதவ ந் தி மா ம் அய ம் மியில் அஞ்ச யஸ்தர்களாகப் 
பயத் டன் அ கில் நிற்க ம் இேமார்ப்ப வத ராஜகுமாாியாகிய பார்வதிேதவியார் 
கண்களிெகாண்  மகிழ்ந்  நிற்க ம் நடனஞ்ெசய்கின்ற தி வ ைய ைடய 
பரமசிவன் எண் ைச ம்பறந்  சுழ ம்ப  இடம் வலமாகச் சுற்றினான். எ- . (7) 
 
    ேவ . 
 
    தைளயவி ஞ்சைட விாித் த் தாண் ந்ேதாள்விரவ, 
    இைளயபிைற மதிேபா லக யலகன் கு, 
    வைளவிெனா  ெந ெநெறன மலர்க்ைகயன்றி குதிெகனத், 
    ைளயவ ம் னற்கங்ைக ம் பினைலேமாத, 295 
 
    (இ-ள்) சிவெப மான் ஆனந்த நடனஞ்ெசய்கிறேபா  ெகான்ைறமாைலையயணிந்த 
சைடயவிழ்ந்  தாளி ம் ேதாளி ம் விரவ ம் பாலசந்திரன் 

ரணச்சந்திரைனப்ேபாலப்பிரகாசிக்க ம் யலகன் குவைளந்  ெந ெநெறன்  
ெநளிய ம் மலர்ேபான்ற ைகயி ள்ள ம திகுதிெகன்  ெசா க்க ம் கங்ைகயான  

ம்பி யைலகைள ேமாத ம். எ- . 8 
 
    அன் நடம் ாி ேபாதிலலர்கங்ைகத்திவைலதனில் 
    ஒன் வில்வவனத் ைற யர் ேதவகிாிமீதிற் 
    ெசன் விழவத்திவைல ெசறிந்த னல  ெப கி 
    மன்ற டனத்திவைல வானதியாயினதன்ேற. 296 
 
    (இ-ள்) பரமசிவனடனஞ் ெசய்கிறேபா  சடாமகுடத்தி ந்த கங்ைகயின் ளிகளில் 
ஒ ளி ெதறித்  வில்வவனத் ைறந்தி க்கின்ற உயர்ந்த ேதவகிாியில் வி ந்  
நீராகப்ெப கி வாசைன டன் ஆகாயகங்ைகயாயின .  எ- . 8 
 
    நந்தா னல் வரலான ந்ைதநதிெய ம்ெபயராம், 
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    வந்ேததான் ெறாிசித்ேதார் பாிசித்ேதார் வ ம் னைலத், 
    தந்தாகத் ட கர்ந்ேதார் தந்தெமய்யிற்றான் ெறளித்ேதார், 
    ந்ேதெசய்விைனப் பஞ்சபாதகங்கண் த ெறாைலப்பார். 297 
 
    (இ-ள்) ஒ நா ங் குைறவில்லாம லதிற்றீர்த்தம் வ கின்றைமயால் நந்தா 
நதிெயன் ம் ெபய ண்டாயிற்  அந்த நதிைய வந்  ெதாிசித்ேதார் பாிசித்ேதார் 
கு த்ேதார் சாீரத்திற்ெறளித் க் ெகாண்ேடார் ற்ெசன்மத்திற் ெசய்த விைனப் 
பகுப்பால் வந்த பஞ்சமா பாதக தலான பாவங்கைள ெயல்லாந் ெதாைலப்பார்கள்.  
எ- . 10 
 
    அப் ன ன் ழ்கி மயிராற் கின்ற திவைலயன்ேறா, 
    ஒப் ரவிற் பிசாசுவ ெவாழித்த தான்பசார்ப்பனிக்கு, 
    ெமய்ப்ப ய ழ்கி ம்ேவண் மிட்டகாமியங்கள், 
    ெசப்ப றக் ெகா த்தவர்கடீைமெயலாந் தீர்த்தி ேம. 298 
 
    (இ-ள்) அந்தத் தீர்த்தத்தில் ஸ்நாநம்பண்ணி மயிர் உலர்த் கின்றேபா  அந்த 
மயிாி ள்ள ஒ  ளி ஒப் ரவாகத் ெதறித்த மாத்திரத்தில் ஒ  பிராமணத்தி 
பிசாசு பம்விட் த் திவ்விய உ வமானாளன்ேறா அவ்வாேற அந்தத் தீர்த்தத் ளி 
ேமேல ெதறித்தா ம் ஸ்நாநம் பண்ணினா ம் அவர்க க்கு இஸ்டகாமியங்கைள 
யளித் த் தீைமகைளப் ேபாக்கும். எ- . (11) 
 
    மாகமாதந்தனிேல ம தின ப்ப ந்தான், 
    ஏகமாகிய சித்தத் டனிந்தப் னன் ழ்கில், 
    ெதகமேனகம் பவ ன்ென த் ததனிற்ெசய்  நின் , 
    ேபாெகாண்ணாப் பாவெமலலாம் ேபாக்கி த்திதைனச் ேசர்வார். 299 
 
    (இ-ள்) மாசிமாதத்திற் ெபா ந்திய ப்ப நா ம் ஏகசித்தத் டன் இந்தநதியில் 
ஸ்நானம் பண்ணினால் ற்பிறப்பில் எ த்த சாீரங்களாற் ெசய் நின்ற ேபாகாத 
பாவங்க ெளல்லாவற்ைற ம் ேபாக்கி ேமாக்ஷமைடவார்கள். எ- . (12) 
 
    திங்களணிசங்கரன்றன் றி யின்மீ ைற ங், 
    கங்ைகயினற் ெகா ந் மிஞ்சிக் கனிதிவைல யாத னால், 
    அங்கதி  மதிகமதாமப் னன் ழ்கினெரவர்க்கும், 
    தங்குவிைனப் பவம்ேபாதறப் பா சத்தியேம. 300 
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    (இ-ள்) சந்திரசூடனாகிய பரமசிவன் சடாமகுடத்தின்ேமற் றங்கிய கங்ைகநதியின் 
ெகா ந் மிகுந்  கனிந்த ளியாத னால் அக்கங்ைகநதியி ஞ் சிலாக்கியமாகிய 
அந்தத்தீர்த்தத்தில் கிய யாவர்க்குந் தங்கிய தீவிைனகளாகிய பாவங்கெளல்லாம் 
நாசமைடவ  தப்பா  இ  சத்தியவசனமாகும். எ- . (13) 
 
    பகிரதியின் றிவைலய  பட்டதனாலவ் விட ம், 
    மகிதலத்தின் மிகெவ ந்  வளர்ந்த வில்வத்த க்கெளல்லாம், 
    மிகுதிெப  சிவ பெமன் விளங்கித் ேதான் தலால், 
    அகமகிழ்ந்  ேராமச மனந்த னிவ மதனில். 301 
 
    (இ-ள்) கங்ைகத் ளி ெதறித்தப யால் அந்தப் மி ேலாகத் க்குள் 
சிலாக்கியமான  அதில் வளர்ந்த வில்வவி க்ஷங்கெளல்லா மிக ம் ேப ெபற்  
சிவ பமாக விளங்கித் ேதான் ம் ஆைகயால் மனமகிழ்ந்  உேராமச னிவர் தலாக 
அேனக னிவர்கள் அந்தவனத்தில். எ- . 13 
 
    எண் பலகால த ன்றள  மதி ந் , 
    நண் தவ மிகப் ாிந்  ந குவிைனப்பவ த்தார், 
    ண்ணியவில் வாரணியம் ெபா ந்திேயார் கண ைறந்தால், 
    மண்ணவ ம்விண்ணவரா ம விமிகக் கதிேசர்வார். 302 
 
    (இ-ள்) எண்ணதற்குாிய பலகால தல் இந்நாள்வைரயில் அதி ந்  ெசய்தற்காிய 
தவங்கைளச் ெசய்  தங்கள் ெசனனத்ெதாடர் ைபய த்தார்கள் அந்த 
வில்வாரணியத்தில் ஒ கணந்தங்கியி ந்தால் மனிதர்க ந் ேதவர்களாகிக் கதிைய 
யைடவார்கள். எ- . 15 
 
    விஞ்சுவில்வவனமாகி ேமதினிேயார்விைன தீர்க்கம், 
    அஞ்சுகூப்பி  ரமாகும  தனி னிதா, 
    நஞ்சணிவார் சைடக்கங்ைக நந்ைதநதி யைதச்சூழ்ந் , 
    பஞ்சமாபாதகங்கள் பற்ற க்கு மைனேவார்க்கும். 303 
 
    (இ-ள்) மிகுந்த வில்வவனமாகி உலகத்தார்கள் விைனகைளத் தீர்க்கும் அந்தவனம் 
ஐந்  கூப்பி  ரம் விசாலமாகும் அதில்  கண்டனாகிய சிவெப மான் 
சைடயினின் ம் வரப்பட்ட கங்ைகேய நந்தாநதியாக வந்  அந்தவில்வவனத்ைதச் 
சூழ்ந் ெகாண்  ஆன்மேகா கள் விைனகைளப் பற்ற க்கும். எ- . (16) 
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    என்னேவ சூத னி யியம் ெமாழி தைனக் 
    ேகளா, மன் ச னகன்மகிழ்ந்  மணிக்ேகா 
    யின் ன்றீர்த்தம், மன்னி ைறவதின்மகி 
    ைம ெமாழிந்தி க ெவன ைரப்ப, நன்ென 
    றிேசர் சூதென  ஞான னிய  பகர்வான். 304 
 
    (இ-ள்) இந்தப்பிரகாரஞ் சூத னிவர் ெசால் யைதக்ேகட்  நிைலெபற்ற 
ெசௗனக னிவர் மனமகிழ்ந்  சுவாமி அழகிய தி க்ேகாயி ன் எதிராகப் 
பிரமதீர்த்தமி க்கின்ற விேசடத்ைத ஞ் ெசால் ய ளேவண் ெமன்  ேகட்கச் 
சூதெனன் ம் ஞான னிவர் ெசால்லத்ெதாடங்கினார். எ- . (17) 
 
    நந்தாநதிச்ச க்கம் ற்றிற் .  
   ஆகச்ெசய் ள் -- 304. 
    -------------------- 
    உ 
    சிவமயம் 
     

பத்தாவ  -- தீர்த்தச்ச க்கம்.(305- 347 ) 
 
    ய்யமாமணிச் ேசாதியார் சந்நிதிக்ெகதிேர 
    ெமய்யதாகிய பிரமதீர்த்தமெதன ேவதன் 
    ெசய்ய ன்றைரக்ேகா  தீர்த்தங்க ஞ்ேசர 
    ைவயமீதிலா வாகனஞ்ெசய்  ைவத்தனேன 305 
 
    (இ-ள்) ய்யமாமணீசுரர் சந்நிதிக் ெகதிராக ெமய்யாகிய பிரமேதவன் 
தன்ெபயாினால் பிரமதீர்த்தெமன்  ஒ  தீர்த்த ண்டாக்கி அதில் உலகத்தில் 
உண்டாகிய ன்றைறக்ேகா  தீர்த்தங்கைள ம் ஆவாகனம் பண்ணிைவத்தான். 
    எ- . (1) 
 
    அத்திறத்தினாற் க்க ம் பாசி மன்றி 
    ெமத் தப்பைள ய க்குடன் ேம த லதாய்க் 
    சுத்தநின்மலச் சலம வாகிேய ேதான் ம் 
    உத்தமப் னன்மகிைமயா ரறிந் ணர்ந் ைரப்பார். 306 
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    (இ-ள்) அந்த மகிைமயினால் அதிற் ச்சி பாசி தவைள அ க்கு தலான ம் 
ெபா ந்தாமல் நின்மலதீர்த்தமாகத் ேதான்றியி க்கும் அந்த உத்தமதீர்த்தத்தின் 
மகிைமைய யாவர் அறிந் ெசால்வார். எ- .  (2) 
 
    அப் னறன்ைனத் ெதாிசிக்கப் பாிசிக்கவள்ளி 
    ெமய்ப் றத்தினிற் ெறளித்திடவிநாசமாம்பாவம் 
    ெசப்பின் ழ்கி ற் ெசன்மெசன்மந்ேதா ஞ்ெசய்த 
    ஒப்பில்பஞ்சமா பாதகப் பாவங்கெளாழி ம். 307 
 
    (இ-ள்) அந்தத்தீர்த்தத்ைதக் கண்ணினாற் ெறாிசித்தா ம் பாிசித்தா ம் ைகயினால் 
அள்ளிச் சாீரத்திற் ெறளித் க்ெகாண்டா ம் பாவங்கெளல்லா நாச ம் 
ெசால் மிடத்  அதில் ஸ்நானம் பண்ணினால் ெசன்மெசன்மந்ேதா ஞ் ெசய்த 
ஒப்பில்லாத பஞ்சமாபாதகங்க ம் விட் நீங்கும். எ- .(3) 
 
    ெப கு ரைண  வாெவா  திங்களின்பிறப்பிற் 
    ப குசந்திர சூாியகிரணங்கள் பயில 
    வ தினம்விதிபாதங்கள் ம விய தினத்திற் 
    க தி ழ்கி மவர் குலமரபினிற் கலந்ேத. 308 
 
    (இ-ள்) ெப கிய ெபௗரைணயி ம் அமாவாைசயி ம் வரப்பட்ட மாதப்பிறப்பில் 
வ கிற சந்திரசூாியகிரணங்களி ம் விதிபாதங்களி ம் நிைனத்  அந்தத்தீர்த்தத்தில் 

கும் அவர்கள் குலத்தினிற் கலந் . எ- . (4) 
 
    நரகில ழ்ந்தி  மவெரலா நற்கதியைடந்ேத 
    விரவிநற் கயிலாயத்தின் ேமவிவாழ்ந்தி ப்பார் 
    திரமதாஞ்சமாேதவிதன் ன ளினாற் சிறந்ேத 
    பரவி ஞ்சமாதீர்த்தத் தின்மகிைமையப் பகர்வாம். 309 
 
    (இ-ள்) நரகத்தில் வி ந்தவர்கெளல்லா நற்கதிைய யைடந்  ைகலாயத்தில் 
வாழ்ந்தி ப்பார்கள் உ தியான சமாபதியா ர ளினாற் சிறந்  விளங்கி ம் 
சமாதீர்த்தத்தின் மகிைமைய யினிச்ெசால்வாம். எ- . (5) 
 
    சைமயினில்வந்த தாதலாலப் னறன்னில் 
    அைமவிலாப்ெப ங் குேராதனாயவ குணனாகி 
    இைமயிேனர ந் டணனாகிேயயிைசயாத் 
    திைமயனாயி  ழ்கி னற் குணஞ்ேச ம். 310 
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    (இ-ள்) சைமயினால்வந்ததாதலால் அந்தத்தீர்த்தத்தில் அைமவில்லாத 
ெப ங்குேராத ம் அவகுண ம் இைமேநரமாயி ம் ஒழிவில்லாத பிர ஷண ம் 
இைசவில்லாத ெகட்டகுண ைடயவ ம் ஆகிய ஒ வன் ழ்கினால் உடேன 
நற்குணத்ைத யைடவான். எ- . (6) 
 
    ஞானசிந்ைத ஞ் சாந்தமாங்குணங்க  நண்ணி 
    ஊனமின்றிேய கல்வி ஞ்ெசல்வ ேமாங்கும் 
    ஈனமாகிய பஞ்சபாதகங்கள் விட்ேடகும் 
    மானதத்தினா னிைனந்தகாமிய ெமல்லாம ம். 311 
 
    (இ-ள்) ஞானசிந்ைத ம் சாந்தகுண ம்அைடவேதா  ெக தியில்லாத கல்வி ம் 
ெசல்வ ம் அதிகாிக்கும் அைவயன்றி ஈனத் வத்ைத ைடய பஞ்சமா பாதகங்கள் 
நீங்குவ டன் மனதால் நிைனத்த க மங்க  ற் ப்ெப ம். எ- . 
    (7) 
 
    ேவந்தன்ேகாபமாய் ேவறினிச்ெசய ல்ைலெயன்னிற், 
    ேறாய்ந் ேதாய்ந்ததிற் சமாபதிேதவிையத் ெதா தாற், 
    சாந்தனாகிேயயவன் ெவகு சந் ட்டனாகி, 
    வாய்ந்த நன்ைம ம் வாிைச  க வள் மகிழ்ந்ேத. 312 
 
    (இ-ள்) அரசன் ேகாபமாக ேவெறா  ெகதி மில்லாதவனானால் இந்தச்சமாபதி 
தீர்த்தத்தில் அ த்த த்  கிச் சமாபதியம்மைனத் ெதாிசித்  வணங்கினால் அந்த 
அரசன் சாந்தகுணனாகிப் பிாிய வசனத் டேன மகிழ்ந்  ெபா ந்திய 
நன்ைமைய ைடய ெசல்வங்கைளத் தந்த வான். எ- . (8) 
 
    தைலவன்ேசர்விலா மடந்ைதயரந்நதி ழ்கி 
    மைலமடந்ைதையச் சுக்கிரவாரநாடன்னில் 
    நிைலெப ம்ப யாிச்சைனெசய்  ேநர்ந்திைறஞ்சின் 
    ைலயின்ேமவிய கணவ ேமாக ற்றைணவான். 313 
 
    (இ-ள்) நாயகன்ேசராத ெபண்கள் அந்தத்தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம்பண்ணி 
மைலமடந்ைதயாகிய சமாபதியம்மைனச் சுக்கிரவாரத்தில் நிைலெப ம் 
அாிச்சைனெசய்த மனப்ெபா த்தமாக வணங்கினால் கணவன்றாேனவந்  

ைலகுைழயப் ல் வான். எ- . (9) 
 
    கியப் னன் ன் ைகயள்ளி ட்ெகாண் 
    வ விலாெதா  மண்டல ைமதைன வணங்கில் 
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    த ெவவ்விடக் க க ம் வியாதி ந் தவிர்ந்ேத 
    வி மிதாகிய ேமனியாய் விளங்குவாினிேத. 314 
 
    (இ-ள்) அந்தநதியில் ஸ்நானஞ்ெசய்  ன்  ைகச்சலம் அள்ளி ட்ெகாண்  
வ வத ல்லாமல் ஒ மண்டலஞ் சமாபதியம்மைன வணங்கினால் சாீரத்ைதத் த விய 
ெகா யவிஷ்க க ம் வியாதி  நீங்கி நல்ல சாீரத்ைதப் ெபற்  விளங்குவார். எ- . 
(10) 
 
    யாவர்கூ வர் சமாபதியி  விழிக்க ைண 
    ேமவிேயய  டீர்த்தத்தின் மகிைமயின் விதத்ைதத் 
    தா ேதவமால் வைரயின்மீ ைற த சலந்தான் 
    ேதவகாமகா தீர்த்தமா ைறவ  சிறந்ேத. (11) 315 
 
    (இ-ள்)சமாபதியம்மன் கடாக்ஷ க்ஷண்ணியம் ெபற் க் க ைணெசய்கின்ற 
இந்தத்தீர்த்தத்தின் மகிைமைய யாவர் ெசால்லவல்லார் அ நிற்கத் ேதவகிாியின்ேமற் 
ெபா ந்திய தீர்த்தத்தின் மகிைமையச் ெசால் கிேறாம் அந்தத்ேதவகிாியின்ேமல் 
ேதவகாதீர்த்தெமன் சிறந் ைறெதான் ண் . (12) 
 
    உைரத்த ேதவமால் வைரயின்மீ  மாபதிய ளால் 
    விைரத்தடம் னற் றீர்த்த ண்டாய  ேமனாள் 
    நிைரத்த ைலச் சமாபதி தன் டனிமலன் 
    றிைரப் னல் குைடந்தா னனதிற் ெசலக்கிாிைட. 316 
 
    (இ-ள்) ன்ெசால்லப்பட்ட ேதவகிாியின்ேமல் பரமசிவன் அ ளால் மணம் சுகின்ற 
விசாலமாகிய நன்னீர் நிைறந்த தீர்த்த ண்டாயிற்  அதில் ன்னாளில் 

மாைலநிைறந்த தனபாரங்க ைடய சமாபதியாேரா  பரமசிவன் சலக்கிாீைடெசய்  
விைளயா னன். எ- . (13) 
 
    ண்ணியப்ப வம்ெப  ாிகுழ ைமயாள் 
    நண் ேமனியி லாிசனங் களபகஸ் ாி 
    பண் குங்குமந் ேதாய்தலாற் பாிமளமாகி 
    வண்ணமான குங்குமவ வாகிேய லயங்கும்.  317 
 
    (இ-ள்) ண்ணியவ வத்ைதப் ெபற்ற கட்டப் பட்ட கூந்த ைடய சமாபதியம்மன் 
ெபா ந்திய தி ேமனியிற் ேறாய்ந்த மஞ்சட்ெபா  சந்தனம் கஸ் ாி குங்குமம் 

தலான ங் கலந்தி ப்பதால் அந்தத்தீர்த்தம் பாிமள வாசத்ைத ைடத்தாகி அழகிய 
குங்குமவண்ணமாகப் பிரகாசிக்கும். எ- () 
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    அைனயதண் னன் ழ்கிேயயந்த மண்ணதைன 
    யினியேதகத்திற் ண்டரமாக விடாமற் 
    ைன ெநற்றிேமற் றிலகமெதன்னேவ ைனந்தால் 
    அைனயேத தற் கண்ெணனவைடவர் சா பம். 318 
 
    (இ-ள்) அத்தன்ைமயான கண்ணிய தீர்த்தத்தில் கி அந்தத் தி மண்ைண 
ெய த்  நல்லேதகத்தில் ணடரமாகத் தாித் க்ெகாள்ளாமல் ெநற்றியிற் ெபாட்டாக 
வணிந் ெகாணடால் அ ேவ ெநற்றிக்கண்ணாகச் சா பத்ைத யைடவார்கள். எ-  
(14) 
 
    ஆ ணா ன நாடனிெலா  தினேம ம் 
    ஏயவிப்ப ச் ெசய்தி ட்ட காமியங்கள் 
    ேமயெசல்வங்கள் ேமவிேய ேமதினிமீதிற் 
    காயம்விட் ம் ேபாதினிற்ெப வர் நற்கதிேய. 319 
 
    (இ-ள்) யாவராயி ந்தன் னா க்குள் ஒ தினம் ேமற்ெசால் யவண்ணஞ் 
ெசய்வாராயின் இஷ்ட காமியங்கேளா  மிக்க ெசல்வத்ைத யைடந்தி ந்  சாீரத்ைத 
விட்  உயிர் நீங்கும்ெபா  நற்கதிைய யைடவார்கள். எ-  
    (15) 
 
    அந்தநீர்தைனெயா  பணமள தான் ப கிற் 
    சிந்ைததான் மகிழ்ந்ேத சிரமீதினிற் ெறளிக்கில் 
    வந் தன்னைன வயிற்றினிற் பிறந்திடார் மண்ேமல் 
    ந் பாவங்க ளகற்றிேய த்திையயைடவார். 320 
 
    (இ-ள்) அந்தத் தீர்த்தத்தின் னைல ஒ  பணமள  ப கினா ம் மனமகிழ்ந்  
சிரேமற் ெறளித் க் ெகாண்டா ம் தாய் வயிற்றிற் பிறவார்கள் அன்றி ம் இந்த 
உலகத்தில் ன்ெசய்த பாவங்கைள எல்லா நீக்கி த்திைய யைடவார்கள். எ-றி. (16) 
 
    ஆ திங்களினளவதிற் காைலயின் ழ்கி 
    ேமார் ைகநீர்கு த்தி ல் வி ப் டன்வாணி 
    ஏறிநாவின் மீதி ந்ெதந்தக் குலத்தவேர ங் 
    கூ பாைடக ெளவற்றி ங் கவிைத கூறி வார்  321 
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    (இ-ள்) எந்தக்குலதிற் பிறந்தவராயி ம் அந்தத்தீர்த்தத்தில் ஆ மாதம் 
உதயகாலத்தில் கி ஒ ைகச் சலத்ைதக் கு த் வ வராயில் அவர்கள நாவில் 
சரஸ்வதி கு யி க்கச் சகல பாைஷக்ளி ங் கவிெசால்வார்கள். எ- . (18) 
 
    மதித்தி ந் லாமாதத்திற் ர்வபக்கத் த் 
    தித்தி ந் திதிநவமி யன் தய காைலயிேல 
    நதிக்குள் ாிய நந்தாமாநதியின் ன் ழ்கி 
    விதித்தேதவகா தீர்த்தம்பின் ழ்கிேயவி ம்பி.  322 
 
    யாவரா ங் க தப்பட்ட லாமாதம் ர்வபக்ஷத்  நவமிதிதியில் உதயகாலத்தில் 
நதி க்குள் ேமன்ைமயாகிய நந்தாநதியில் தல கியபின் ேதவகாதீர்த்தத்தில் 

கிவி ப் டன் (19) 
 
    ேசர்த்தமண்ண  ெநற்றியிற் றிலதமாத்தி த்தி 
    வாய்ந்த ேதவமால்வைர பிரதக்கணம் வந்ேத 
    ஆய்ந்தேபாசனம் விப்பிரற்கியன்றவா றளித்  
    மாந்தர்ேசர்ந்த ேப டன் வனேபாசனம ந்தி.  323 
 
    ேதவகாதீர்த்தத்திற் ேசர்ந்  மண்ைண ெய த்  ெநத்தியிற் றிலதமாகத் 
தாித் க்ெகாண்  ேதவகிாிையப் பிரக்ஷிணமாக வந்  அந்தவனத்தில் 
தன்னாவியன்றவள  பிராமணேபாஜனஞ் ெசய்வித் ப்பின் கூ ய சனங்க டன் 
வனேபாஜன ண் . எ- . (20) 
 
    வந் மாைல ேநரந்தனிற் சமாபதிேதவிக் 
    கந்தமா வபிேடகஞ்ெசய் தாிச்சைன ாிந்  
    சந்தனாதிகுங்குமத் டன் சண்பகமாைல 
    ெகாந்தலாதெதாைட சாற்றி நிேவதனங்ெகா த் .  324 
 
    ேநரத்தில் சமாபதிேதவியா க்குஅழகாக அபிேஷகஞ்ெசய்தபின் அாிச்சைனெசய்  
சந்தன தலாகிய குங்குமத் டன் சண்பகமாைல ம் ெகாத்தாக விாிந்த மற்ற 
மாைலக ஞ் சாத்தி நிேவதனஞ்ெசய் . எ- . (20) 
 
    பாயசத் டன் ப  நிேவதனம்பண்ணி 
    ஆய பதீபத் ட னாடல்பாட நன் 
    ேனயமாகேவ ெசய்ய பணிந்திட நிைலேசர் 
    சாயைலத்தாித் டன் மிகுக னாட் யராவார். 325 
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    (இ-ள்) பாயச ம் அப்பவர்க்கங்க ம் நிேவதனம்பண்ணிப் ெபா ந்திய பதீப ம் 
ஆட ம் பாட ஞ்ெசய்  நல்ல அன் டன் அம்ைமயின் தி வ யில் வணங்கினால் 
நிைலைம ேசர்ந்த ேமன்ைம ம் அழகும்ெபற்ற மிகுந்த திரவியசம் பன்னராவார்கள். 
 எ- . (21) 
 
    தனம்பைடத்திடச் ெசய்தி ற் குேபரன் ேபாற்றைழப்பார், 
    நிைனந்  மிையச் ெசய் தி ேனமிேவந்தாவார், 
    சினந்தவன்றேனாெட திர்த்தி ஞ் ெச நர்கெளல்லாம், 
    இனன் றப்ப ற்பனிெயனேவகி மாய்ந்தி வார். 326 
 
    (இ-ள்) திரவியங்கைள வி ம்பிப் ைசபண்ணினால் குேபரைனப்ேபாலாவார்கள் 

மிைய நிைனத் ப் ைச பண்ணினால் மண்டலத்ைத யா ம் அரசராவார்கள் 
ைசபண் கின்ற ேபர்கைளப் பைகத்  எதிர்க்கின்றவர்கள் சூாியைனக்கண்ட 

பனிேபால் மாய்ந் ேபாவார்கள். எ- . (22) 
 
    பண் பாவங்களாகிய மைலெய ம்பஞ்ைச 
    எண் ந்ேதவகாசல ெந ப்பாகேவ ெயாிக்கும் 
    ண்ணியஞ்ெசய்ேதார்க்ெகய் மப் ன ைசந்தா  
    மண்ணின்ேமன்மிகவாழ்ந் பின்ைகைலமன் வரால். 327 
 
    (இ-ள்) பண்ணப்பட்ட பாவங்களாகிய மைலெயன்கின்ற பஞ்ைச எண்ணத்தக்க 
ேதவகா தீர்த்தமாகிய ெந ப்  ழ்ந்  எாித் வி ம் ண்ணியஞ் ெசய்தவர்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற அந்தத்தீர்த்தத்தில் இைசந்  ஸ்நானம்பண்ணினால் உலகத்தில் மிக்க 
ெசல்வத் டன் வாழ்ந்  பின் ைகலாயமைடவார்கள். எ- . (23) 
 
    மகஞ்ெசயாதவிப் பிரர்தின ழ்கிமண்டாிக்கின் 
    மிகுந்தமாமக வி யாஞ் ெசய்பலன்ேம ம் 
    உகந்  தன் டனாகாவாகி ழ்கி ன் 
    பகர்ந்தி ம்பலன் கிைடத்தி ம்பாவம் பற்ற மால். 328 
 
    (இ-ள்) யாகங்கைளச்ெசய்யாத பிராமணர் அதில் கி மண்ைணத்தாித்தால் மிக்க 
யாகங்கைளச் ெசய்த பலைனப்ெப வார்கள் ஒ கடத்தில் அந்தத் தீர்த்தத்ைத 

கந் ெகாண்  வந்  ஸ்நானம்பண்ணினா ம் ேமற்ெசால் ய 
பலைனப்ெப வார்கள் அவர்கள் பாவங்க ம் பற்றற் ப் பறக்கும். எ- . (24) 
 
    எந்தத்ேதசத்தி ெலப் னறன்னின் ழ்கி ம் 
    சிந்ைதயாரேவ ேதவகாதீர்த்தத்ைத நிைனக்கின் 
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    ந்தயாம்ெசான்ன பலெனலாம்ெப வர் வாய் 
    அந்தமானேபாதி ஞ் சிவேலாகேம யைடவார். 329 
 
    (இ-ள்) எத்ேதசத்தில் எத்தீர்த்தத்திலாவ  ஸ்நானம்பண் ம்ேபா  
ேதவகாதீர்த்தத்ைத நிைனத்  ஸ்நானம்பண்ணினால் ன் யாம் ெசான்ன பலைன 
ெயல்லாம் ெப வார்கள் அன்றி மவர்கள் அந்தியத்திற் சிவேலாகமைடவார்கள். எ- . 
(25) 
 
    விலங்குடன் வி ர் வனபறப்பனெவல்லாங் 
    கலங்கியப் னல் ழ்கி மிறக்கி ங்கதியின் 
    நலம்ெப ங் கயிலாயத்தில் வாசமாநண் ந் 
    லங்கி யிப்ப ப் ெபற்ற ண்ட  ெசாலக்ேகண்ேமா. 330 
 
    (இ-ள்) மி கங்க ம் மியில் ஊர்வன ம் பறப்பன ம் ஆகிய எல்லாம் 
மனங்கலங்கியத் தீர்த்தத்தில் தவறி ழ்ந்தா ம் இறந்தா ம் த்திப்பதவியாகிய 
ைகலாயத்தில் வாசமாகப் ெபா ந் ம் பிரகாசமாக இப்ப  ேயார்கைத ண்  
அைதச்ெசால் கிேறாம் ேகட்பாயாக. எ- . (26) 
 
    ெபான்னிமாநதிவடகைரப் மியிற்ெபா ந் ம் 
    கன்னியாகிாிெயன்  மாநகாிகாவலவன் 
    பன் ேவடர்தங்குலத் ளான் சபரெனன்பாேனார் 
    மன்னன்ேவட்ைடமார்க்கத்தினி ெலய்தினன் வனத்தில். 331 
 
    (இ-ள்) காேவாிக்கு வடகைரயிற் ெபா ந்தியகன்னியாகிாி ெயன்ெறா  நக ண்  
அந்த நகரத்திற்கு அதிபதியாக உள்ளவ ம் ேவடர்குலத்திற் பிறந்தவ ம் 
ஆகியசபரெனன்பவன் ேவட்ைடமார்க்கமாக வனத் க்கு வந்தான். எ- . (27) 
 
    சுற் ம் ேவடர்கணாய்க ந் ெதா த்தி ம்வைல ம் 
    பற்றிேயவரப்பைடத்தைலவர்கள் ைடசூழ 
    ெவற்றிேசர் ம்பாியின் ேமற்ெகாண்  ன்னடத்தி 
    எற்றிேயவி கங்கைள ெயறிந்  வந்தனேன. 332 
 
    (இ-ள்) ேவடர்கள் நாய்கைள ம் பின்னப்பட்டவைலகைள ம் பற்றிக்ெகாண்  
வர ம் பைடத்தைலவர்கள் பக்கத்திற் சூழ்ந்  வர ம் ெவற்றிமிகுந்த குதிைரயின்ேமல் 
அவ்ேவடராஜன் ஏறி ன்னாக நடத்தி மி கங்கைள ெவட் ம் எறிந் ம் வந்தான். 
(28) 
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    பஞ்சமாநதிக்குத்தர வனத்தினிற் பரந்  
    விஞ்சுபச்சிம திைசதனின் ேமவிேயவைளந்  
    குஞ்சரத்ெதா  மைரக  மான்க ங்ெகா ய 
    வஞ்சகப்  கர ங் ேகால ம் வைதத்தான். 333 
 
    (இ-ள்) பஞ்சமாநதிக்கு வடபாாிசமான வனெமங்கும் பரவி ேமற்குத்திைசயில் 
வைளந்  யாைனகைள ம் மைரகைள ம் மான்கைள ம் ெகா ய கைள ம் 
கர கைள ம் பன்றிகைள ம் வைதத்தான். (29) 
 
    அைனயகாைலயி லைனவ ம் ெவ க்ெகௗவதிர்ந்  
    ைனயதாகிய ேகாட் னான் நிலங்கீறி 
    வைனய க்கிேய வைளந்தி ம் வைலெயலாம் பீறித் 
    தனியனாகியபன்றிெயான் ெறதிர்த்த த க்கால். 334 
 
    (இ-ள்) அப்ப  ேவட்ைடயா க்ெகாண்  வ ம்ேபா  தனியனாகிய பன்றி ஒன்  
யாவ ம் பயப்ப ம்ப  சத்தித்  ைனயாகிய ெகாம்பினால் நிலத்ைதக்கீறிச் சுற்றி ம் 
கட் ய வைலையக் கிழித் த் த க்கால் எதிர்த்த . (30) 
 
    ேவ . 
 
    நீலகிாிக்குநிகர்த்தி  ெமய்மயிர்நிமிரெவதிர்த் வ ம், 
    வாலமதிப்பிள ெவாத்தமரப் ைடவாய்ெகா ெடதிர்த் வ ங், 
    காலெனனக் ெகாைலசுற்றி வைளத்தி கா னவைரச் சித ங், 
    ேகாலெமனக் க ேமகெமனப் ெபா குஞ்சரமாெமனேவ. 335 
 
    (இ-ள்) அந்தப் பன்றியான  நீலகிாிக்குச் சமானமான சாீரத்திற்ெபா ந்திய 
மயிர்கைளச் சிதறிச் சி ர்த் க்ெகாண்  நிமிர்ந்  எதிர்த் ம் 

ன்றாம்பிைறையப்ேபால் வைளந்த ெகாம் கைள ைடய வாையப் பிளந் ெகாண்  
சத்தித் ம் இயமைனப்ேபாலக் ெகாைல ாிகின்ற ேவடர்கைளச்சிதறி ம் எதிர்த் த் 
தாக்குகின்ற காிய யாைனையப்ேபாலச் சத்தமிட் ம் வ ம். எ- . (31) 
 
    ேமாதி ைளத்தி  நாய்களின் ெமாய்த்தைல ைளகைளச் சித ம், 
    ஏதிேயா ற்றி  ரர்வ யிற்றி ளீ  றக்கிெய ம், 
    ேகாதி டற்கைளமீ  நிணத்ெதா  கு திகைளப்ப கும், 
    காதியதட்  ன்ேனவ ேவா யிர்கட ன் ழக்ெகனேவ. 336 
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    (இ-ள்) உைளத் ச் சத்திக்கின்ற நாய்களின்ெந ங்கிய தைலகைள ேமாதிப் பாய்ந்  
ைளகைளச் சித ம் வாள்கைளக் ைகயிற்பி த்  நிற்கின்ற ேவட்ைடக்கார ைடய 

வயிற்ைறக் கிழித் ப் ெப ஞ்சத்தமிட் ம் உடல்கைளக் ேகாதிப் பிளந்  தைச டன் 
ரத்தங்கைளக் கு க்கும் ேகாபித்  அதட்  ன்ேன வரப்பட்டவர்க ைடய உயிைர 
வாங்கிச் ச த்திரம்ேபால ஆரவாாிக்கும். எ- . (32) 
 
    பராகெம ங்குதி ெகாள் நிலத்திைட ப  ெம ந் த ம், 
    வராகமிதன்றி  மத ாியாெமன வந்  வைளந்தி மால், 
    கிராதர் ந ங்கினர் வா ன ேரா னர் கிைளத நாய்கெளா ந், 
    தராதலமீ  ம ந்தனர் ேவல்சடகர்ந்  றிந்திடேவ. 337 
 
    (இ-ள்) மியிற் ளிெய ம்ப  குதிக்கும் எ ம் மயிர்கைள த ம் பார்த்தவர்கள் 
இ  பன்றியன்  யாைனெயன் ெசால் ம்ப வந்  வைளந்தி ங் கிராதர் 
ந ங்கிவா  ேயா ப் பி த்த ஆ தங்கள் றிந் நாய்கேளா  ம ந்தனர். எ- . (33) 
 
    ேசைனம ந்த  கண் ெவகுண்  சினத் டேனசபரன், 
    ேசாைனெய ம்ப  யம் ெபாழிந்  ெதாடர்ந்திட ங் கிாிேபால், 
    ஆைனெய ம்ப  நின்றி பன்றி  மடவியி ட் குத, 
    வானள ங் குதிெகாண்  ெவகுண்  வனத்திைட கூ னேவ. 338 
 
    (இ-ள்) ேசைனகெளல்லா ம ந்தைதச் சபரன்கண்  அதிகக் ேகாபத் டன்ேசாைன 
மாாிையப்ேபாலப் பாணங்கைள ேயவிப் பின்ெறாடர்ந்தமா த்திரத்தில் 
மைலையெயாத்த யாைனேபால் நின்ற பன்றி ஆகாசமள ந் தாவிக் குதித் க் 
ேகாபங்ெகாண்  வனத்தி ட் குந்த . எ- . (34) 
 
    மல்வயமான யச் சபரன்க மாைவவிைரந் விடக், 
    ெகால்வெனனக் க திக்கிாிேபால்வ ேகால  ேமா மிகச், 
    ெசால்வ த்தம மனிவர்கணத்ெதா  சு தி ழங்கிெய ம் 
    வில்வவனத்திைட வந்த  சபர ம் விைசெகா பின்வரெவ. 339 
 
    (இ-ள்) வ ைம ம் ெவற்றி ம் வாய்ந்த யத்ைத ைடய சபரனானவன் 
க யேவகத்ைத ைடயகுதிைரயிேலறிக்ெகாண்  மனேவகத்ைதப்ேபால் பின்ெறாடரக் 
ெகால்ேவெனன்  க தி வந்த பன்றி ேயா ச் ெசால்வதற் க ைமயாகிய னிவர் 
கூட்டத் டன் ேசர்ந் ெகாண்  ேவதெவா யிைடயறா  ழங்குகின்ற 
வில்வவனத் ட் குந்த  சபர  மவ்வனத் ட் ெசன்றான். எ- . (35) 
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    திரண்  வில்வவனத்திைட சூழ்த திைசதிைச ெயங்க ேம, 
    இரண் டேன ெயா காதமேதா யிைளத் வ ங்க மா, 
    ெவ ண் யர் ேதவகிாிக்கிைடேயகி விளங்கிய தீர்த்தமதாம், 
    ரண்டதிைரப் னல்கண்  வி ந்  குந்ததின் ழ்கியேத. 340 
 
    (இ-ள்) அந்தப்பன்றியான  திரண்  கூட்டமாகிய வில்வவனத்தி ட் குந்  
திைசதிைசகள் ேதா ம் இரண் ன்ற காதேமா  யிைளத் ப் பயந்  உயர்ந்த 
ேதவகிாிக்கிைடேய விவங்கிய ேதவகாதீர்த்தத்தின் திைரப் ன ல் வி ந்  கிய . 
எ- . (36) 
 
    ேவ . 
 
    தாைரபற்றிேய யந்தச்சபர ந் 
    தீர ற்றி  ேதவகிாிக்கிைட 
    ஈரேமாங்குஞ் சலங்கண் ைகயால் 
    வாாிமாந்தினன் மா ழந்தானேரா. 341 
 
    (இ-ள்) வரரகஞ் ெசன்ற வழிேயெதாடர்ந் வந்த சபரன் பல ைடய 
ேதவகிாிக்கிைடயில் குளிர்ச்சிெபா ந்திய சலத்ைதக்கண்  இ ைகயா ம் வாாி ண்  
மயக்கநீங்கினான். எ- . (37) 
 
    பாி நீ ணப் பண்ணியி ந்தனன் 
    காியபன்றியித ட்கரந்தெதன் 
    றாியமன்னனவன்றன் ைகயாடலர்த் 
    தாியேதாள்கண்ட பின் சற்றறிந்ததால். 342 
 
    (இ-ள்) ேவடராஜன் தாேனறிவந்த குதிைர ம் நீ ண்ணச்ெசய்  காிய பன்றியான  
இந்நதிக்குள் மைறந்தெதன்  தன்ைகயால் அத்தடாகத் ள் தடவிப்பன்றியின் 
பிடைரக்கண்டான் பன்றி ம் அரசனறிந்தைதக் ெகாஞ்சம்ெதாிந்த .  எ- . (38) 
 
    அறிந் தண் னலாழத்தின் ழ்கிேய 
    ைறந் சாமமிரண்டதி ள் றக் 
    குைறந்  சீவன்கு த்த ன னால் 
    இறந் நீங்கின வின் யிர்தா ேம. 343 
 



 111

    (இ-ள்) பன்றியான  குளிர்ந்த ன ல் ஆழ கி இரண் சாமம் தங்கியதால் 
சலத்ைத மிக ங்கு த்  உயிர்மாய்ந்த . எ- . (39) 
 
    அந்தேவைலயரனஞ்ெச த்திைன 
    வந் ேகழல் வலச்ெசவியிற் ெசால 
    அந்தரத்திைட ந் மியார்த்ெதழ 
    விந் ெசம்ெபான் விமானத்திேனறிேய. 344 
 
    (இ-ள்) அந்தப்பன்றி உயிர்வி ஞ்சமயத்தில் பரமசிவன் வந்  வலச்ெசவியில் 
பஞ்சாக்ஷர மந்திரத் ைத உபேததஞ் ெசய்யத் தக்ஷணேம ேதவ ந் பி ழங்க நிைறந்த 
ெசம்ெபான் விமானத்தில் அப்பன்றியான  ஏறி. எ- . (40) 
 
    கயிைலேமவிக் கதிையயைடந்த நற் 
    சயிலநீங்கிச் சபா மா மாய் 
    எயினேரத்தச் சிவகதிேயறினன் 
    பயி மந்தப் னைலப்ப கலால்.  345 
 
    கயிைலேமவிச் சிவகதி யைடந்த  அதன்பின் சபரன் ேதவகிாிைய நீங்கித் 
தன்னகரைடந்  சுற்றத்தாேரா  வாழ்ந்தி ந்  அந்தத் தில் ேதவகா தீர்த்தத்ைதக் 
கு த்த ண்ணியத்தால் ேவடர்கேளத்தக் குதிைரேயா  சிவகதிைய யைடந்தான். எ- . 
 
    பன்றிதன்பயத்தால் ழ்ந்திறந்ததில் 
    ஒன் நற்கதி ற்றெதன்றாலதிற் 
    ெசன் ழ்கினர் ேசர்ந்தி ம் ேப தான் 
    னறியாவர் ெதாகுத் ைரப்பாரகேள.  346 
 
    பன்றியான  பயத்தால் அந்தத் தீர்த்தத்தில் ழ்ந்திறந்  ெபா ந்திய நற்கதிைய 
யைடந்ெதன்றால் அறி டன் அைதயைடந்  கினவர் அைட ம் பலைனச் சூழ்ந்  
யாவர் ெசால்லவல்லார்கள். எ- . (42) 
 
    இந்தவாெறனச் சூதனியம்ப ஞ் 
    சிந்ைததா ந் ெதளிந் ெசௗனகன் 
    எந்ைதநீ மிைசந்தி  கண் ைக 
    ந் கூெறனச் சூதன்ெமாழிகுவான்.  347 
 
    இவ்வண்ணஞ் சூத னிவர் ெசான்ன ேபா  ெசளன னிவர் அகமகிழ்ந்  சூதைர 
ேநாக்கி எந்ைதபிராேனா சிவசின்னமாகிய வி தி உ த்திராக்ஷத்தின் 
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ெப ைமைய ஞ் ெசால் ய ளேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள்ள 
அைத ஞ்ெசால் கிேறாெமன்  சூதக னிவர்ெசால்லத் ெதாடங்கினார். எ- . (43) 
 
    தீர்த்தச்ச க்கம் ற்றிற் . 
    ஆகச்ெசய் ள் -- 347. 
    ----------------- 
 
    உ 
    சிவமயம் 
 

பதிெனான்றாவ : வி தி த்திராக்ஷச் ச க்கம். (348-377) 
 
    ேவ . 
 
    சிவன்றி வ ேவயாகுஞ் சிறந்தபஞ்சாக்கரந்தான், 
    சிவன்றி வ வி ண்டாய்ச் சிறந்த  வி திதா ம், 
    சிவன்றி  நயனந்தன்னிற் ெசனித்ததா த்திராக்கம், 
    சிவன் றி ளேம யல்லாற் ெசப் தற்கார்வல்லாேர. 348 
 
    (இ-ள்) பஞ்சாக்ஷரம்சிவெப மா ைடய தி வ வாகும் வி திசிவெப மா ைடய 
தி ெமனியி ண்டானதாகும் உ த்திராக்ஷம்சிவெப மான் நயனத்திலண்டானதாகும். 
ஆனதால் இந்த ன்  ெபா ளின்ெப ைமையச்ெசால்ல வல்லார்யாவர். எ- . (1) 
 
    கற்பேமய கர்ப்பந்தான் க திய பகர்ப்பந்தான் 
    சிற்பரநீறதாகுஞ் சிறந்தி ேமாமந்தன்னில் 
    அற் தச்சிவாக்கினிக் ேகாத்திரத்த பாசனத்தின் 
    பற்ப நிேதஞ்ெசய் ம் பயின்மடப்பள்ளிநீ . 349 
 
    (இ-ள்) வி தியில் கற்பெமன் ம் அ கற்பெமன் ம் உபகர்ப்பெமன் ம் 

ன் வித ண்  அவற் ள் கற்பமான  சுத்தெவண்ைமநிற ைடய 
பசுவின்சாணத்ைத லர்த்திப் டம்பண்ணிெய ப்ப . அ கற்பமான  காட் ல் 
ேமய்கின்ற பசுக்கள் எ கள் ேபாட் க்காய்ந்த எ க்கைளப் டம் பண்ணிெய ப்ப  
உபகற்பெமன்ப  சிறந்த ஓமத்தில் உண்டாவ  அற் தமான 
சிவாக்கினிேகாத்திரத்தி ண்டான நீ ம் அவபாசனத்தி ண்டான நீ ம் 
சிவநிேவதனஞ் சைமக்கு மைடப்பள்ளியி ண்டான நீ ம். எ- . (2) 
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    சாற்றி மிவற் ளீசன் சந்நிதிநீ ங்கூட்  
    ேயற்றமந்திரத்தாற் கூ மியற்றிாி ண்டரத்தாற் 
    ேறாற்றியெநற்றிமார்  ேதாளிலாறங்குலந்தான் 
    ஏற்றி மள மற்ற விடங்கேளாரங்குலந்தான் 350 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் ய நீற் டன் சிவசந்நிதியி ண்டான நீற்ைற ெமான்றாகக் 
கலந்ததற்கு உபகர்பெமன் ெபயர் இவற் ள் இைசந்தைத ெய த் ப் 
பஞ்சாக்ஷரத்ைதத் தியானம்பண்ணித் திாி ண்டரமாக ெநற்றியி ம் மார்பி ம் 
ேதாளி ம் ஆறங்குல ம் மற்றவிடங்களில் ஒ விரல் அள ந் தாிக்கேவண் ய . எ- . 
(3) 
 
    சிரெநற்றிமார் நாபி சிறந்தி  ழந்தாேடாள்கள் 
    விர ற்ற ழங்ைக ன்ைகேம  பின்பிடாிகா  
    தரமிக்கபதினாறாகுந் தானத்தினீ சாற்றல் 
    பர ற் த்தவளம்பண்ணிற்பாவநாசமதாந்தாேன. 351 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் ய வி திையச் சிரம் ெநற்றி மார்  ழந்தாள் ேதாள்கள் 

ழங்ைக ன்ைக பின்பிடர் கா  இந்தப்பதினா  தானங்களி ம் ேமற்ெசான்ன 
பிரமாணமாகத் தாிக்கேவண் ய  இவ்வாறன்றிப் பரப்பிரம ெசா பமாகச்சாீர ந் 

ளிதம்பண்ணினாற் பாவங்கள் நாசமாகப் பறந் ேபாகும். எ- . (4) 
 
    பஞ்சமா பாதகஞ்ெசய் பாவியாசார னன், 
    மிஞ்சியேவத னன் மிகும ட்டான னன், 
    றஞ்சிவ ைச ேயாமந் தகுெமக்கிய மதைன விட்ேடான், 
    அஞ்ெசான் மாதாபிதாைவயடரத்தா டனங்கள்ெசய்ேதான். 352 
 
    (இ-ள்) பஞ்சமாபாதகங்கள் ெசய்தவன் பாவியாேனான் ஆசார னன் 
ேவதபாராயணம் விட்டவன் அ ட்டானம் விட்டவன் ஆத் ம இலாபமாகிய 
சிவ ைசவிட்டவன் ஓமெயக்கியத்ைத விட்டவன் அழகிய மாதாபிதாைவச் 
சீறிய த்தவன். எ- . (5) 
 
    கு ைரயதைனவிட்ேடான் கூ தன்மங்கள் விற்ேபான், 
    பரவிய ேவதம்விற்ேபான் பாாியில்லதனி ண்ேபான் 
    றி குகுண்டைரச்ேச ர்ந் ண்ேபான், றினஞ்சிரார்த்தம் சிப்ேபான், 
    ம வியபந்திேபதமாகேவ மகிழ் ண்ேபான் 353. 
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    (இ-ள்) கு வாக்கியங்கைள விட்ேடான் த மங்கைளவிற்றவன் ெபாிய ேவதத்ைத 
விற்றவன் பிறர் அன்னம் சிப்பவன் தாழ்ந்த ஜாதியாேரா  கூ ண்பவன் சிரார்த்த 
அன்னம் சிப்பவன் பந்தியில் உண ேபதம் பண்ணி ண்பவன். எ- .  (6) 
 
    இப் யடாத பாவமியற்றினா ெரவர்கேள ம் 
    ெமய்ப்ப வத்தினீ ம்விளங்குகண் ைக மிட்ேட 
    ெசப் பஞ்சாக்கரத்ைதத் தியானிக்கப்பாவெமல்லாம் 
    ெவப்ெபாிகவ ம்பஞ்சதரெமன விஞ்சமாகுேம. 354 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் ய பாவங்கைளச் ெசய்தவர் யாவராயி ம் சாீரத்தில் 
வி திையத்தாித் க் கண் ைக ண்  பஞ்சாக்ஷரத்ைதச் ெசபித்தால் 
அந்தப்பாவங்கெளல்லாம் அக்கினிபற்றிய பஞ்ைசப் ேபால் நாசமாகும். எ- . 
    (7) 
 
    தி ந் த்திராக்கந்தன் னாற்ெசபித்தி லஞ் ெச த்ைதத் 
    த ங்கதிைய ையந் க்குச் சாந்த ெவான்பதாகும், 
    ெப ந்தனங்கல்வி ேச ம் பிறங்குநாெலட்டதாகில், 
    அ ஞ்ச சார ம்பத்ேதாடஞ்சுச் சாடனம்பன் ன்ேற. 355 
 
    (இ-ள்) தி த்தமாக உ த்திராக்ஷத்தினாேல ப*ஞ்சாக்ஷரத்ைதச் ெசபிக்குமிடத்தில் 
இ பத்ைதந்  மணியினாற் ெசபித்தல் ேமாக்ஷத்ைதக் ெகா க்கும் இ பத்ேத  
மணியினாற் ெசபித்தால் சாந்த குணத்ைதக் ெகா க்கும் ப்பத்திரண் மணியாற் 
ெசபித்தாற் கல்வி ஞ் ெசல்வ ஞ் ேச ம் பதிைனந்  மணியினாற் ெசபித்தாற் 
ச சாரவாழ்க்ைகையக் ெகா க்கும் பதின் ன்  மணியினிற் ெசபித்தால் 
உச்சாடனத்ைதக் ெகா க்கும். எ- . (8) 
 
    இந்திரதிக்ேகயாதி யிைசத்திடல்வசியேநாயாம் 
    உந்தி மரணந்தீைம நிதி ச்சாடனநீள்சாந்தந் 
    தந்தி ஞானந்தன்ைனத் த ஞ்சி விரேலயாதி 
    வந்தகாமிய ஞ் சாந்தம வ மரணம் ேட. 356 
 
    (இ-ள்) இந்திரதிக்கு தலாக எட் த்திக்குஞ்ெசால் மிடத் க் கிழக்கு கமாக 
இ ந்  ெசபித்தால் வசீகரத்ைதக் ெகா க்கும் அக்கினி ைலயாக இ ந்  ெசபித்தால் 
வியாதிையக்ெகா க்கும் ெதற்கு கமாகச் ெசபித்தால் தள்ளப்பட்ட மரணத்ைதக் 
ெகா க்கும் நி தி ைலயாக இ ந் ெசபித்தால் தீைமையக்ெகா க்கும் 
ேமற்கு கமாகஇ ந்  ெசபித்தால் திரவியத்ைதக் ெகா க்கும் வா ைல 

கமாகஇ ந்  ெசபித்தால் உச்சாடனத்ைதக் ெகா க்கும் வடக்கு கமாக 
இ ந் ெசபித்தால் நீண்ட சாந்தகுணத்ைதக்ெகா க்கும் ஈவானிய ைல கமாக 
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இ ந்  ெசபித்தால் ெமய்ஞ்ஞானத்ைதக் ெகா க்கும் உ த்திராக்ஷத்ைத 
விரல்களிற்றாங்கிச் ெசபிக்குமிடத்தில் சுண் விர ற்றாங்கிச் ெசபித்தால் 
காமிய ண்டாகும் அதற்குேமல் விர ற்றாங்கிச்ெசபித்தால் சாந்தகுணமண்டாகும் 
அதற் ேமல் விர ற்றாங்கிச் ெசபித்தால் மரண ண்டாகும் அதற்குேமல் 
விர ற்றாங்கிச் ெசபித்தால் ேமாக்ஷ ண்டாகும். எ- . 
    (9) 
 
    அங்கு ெயான்ெறட் டாகுமதி ைர த்திரசீவந் 
    தங்குபத்தாகுஞ் சங்குநாெனா  றதாகும் 
    பங்ேகாராயிரம் பிரவாளம் ப கம்பத்தாயிரந்தான் 
    ெபாங்கு றாயிரந்தான் ெபா ந்திய த் க்காேம. 357 
 
    (இ-ள்) விர னாற் ெசபம்பண்ணினால் எட் ப்பங்குப்பலன் அதிகமாகும் 
அதனி ம்ெசால்லப்பட்ட த்திரசீவமணியினாற் ெசபம்பணணினாற் 
பத் ப்பங்குப்பலன் அதிகமாகும் சங்குமணியினால் ஜபம்பண்ணினால் அதி ம் 

பங்குப்பலன் அதிகமாகும் பிரவாள மணியினாற் ெசபம்பண்ணினால் அதி ம் 
ஆயிரம்பங்குப்பலன் அதிகமாகும் ப க மணியினாற் ெசபம்பண்ணினால் அதி ம் 
பதினாயிரம்பங்குப்பலன் அதிகமாகும் த் மணியினாற் ெசபம்பண்ணினால் அதி ம் 

றாயிரம்பங்குப்பலன் அதிகமாகம். எ- . (10) 
 
    ப மாமணி தனக்குப் பத் றாயிரந்தான், 
    ெபாதித  ெபான்மணிக்குப் ெபா ந்தி ங்ேகா தாேன, 
    குைதத குைச ச்சுக்ேகா  ரண்டஞ்ேசயாகும், 
    அதிக த்திராக்கமாகி லளவில்ைலக் கணக்குத்தாேன. 358 
 
    (இ-ள்) தாமைரமணியாற் ெசபம்பண்ணினால்அதி ம் பத் றாயிரம் பங்குப்பலன் 
அதிகமாகும் ெபான்மணியினாற் ெசபம்பண்ணினால் அதி ம் ேகா பங்குப்பலன் 
அதிகமாகும் யிட்ட த ப்ைபப் ல் னாற் ெசபம்பண்ணினால் அதி ம் 
பத் க்ேகா  பங்குப்பலன் அதிகமாகும் உ த்திராக்ஷமணியினாற் ெசபம்பண்ணினால் 
இவ்வளெவன் ங் கணக்கில்ைல. எ- . (11) 
 
    ெதக்கணா ர்த்தித்ேதவர் தி ந் சந்நிதி ன்ேமவி, 
    தக்கவாயிரத்ேதா ெடட் த்தகு ற்ெறட் பத்ெதட் , 
    மிக்கபஞ்சாக்கரத்ைத ேமன்ைமயதாச் ெசபிப்ேபார், 
    க்கான்ைகைல தன்னிற் ெபா ந்தி வாழ்ந்தி ப்பர் தாேம. 359 
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    (இ-ள்) தக்ஷிணா ர்த்தியின் தி த்தமான சந்நிதி ன்னி ந்  
ஆயிரத்ெதட்டாயி ம் ற்ெறட்டாயி ம் இ பத்ெதட்டாயி ம் பஞ்சாக்ஷரெசபம் 
பண்ணினால் அவர்கள் சிவெப மான் எ ந்த ளிய ைகலாயத்தில் நிைலெபற்  
வா◌்ந்தி ப்பார்கள். எ- . (12) 
 
    தினமனத் தியானஞ்ெசய்ேவார் ேசர்வர்சா ச்சியந்தான், 
    எனெதனவவர்குலத்ேதார் யாவ ங் ைகயிைலேசர்வார், 
    தனமிகேவண் ேனார்தான் றனாட் ய குேபரனாவார், 
    சனமகிழ்ந்தி த்தல்ேவண் ற் றம மிந்திரனாராவார். 360 
 
    (இ-ள்) பஞ்சாக்ஷரத்ைத எந்தக்கால ம் மனத்தியானஞ் ெசய்தவர்கள் 
சா ச்சியபதவிையச் ேசர்வார்கள் அவர்கள் குலத்திற் பிறந்தவர்கள் யாவ ம் 
ைகயிலாயமைடவார்கள் திரவியத்ைத வி ம்பினவர்கள் குேபரைனப்ேபால் 
வாழ்ந்தி ப்பார்கள் பந்  சனங்கைள மிக வி ம்பினவர்கள் இந்திரைனப் ேபால் 
வாழ்ந்தி ப்பார்கள். எ- . (13) 
 
    மணிமந்திர ம டந்தான்வ பிணிநீக்கல்ேபால, 
    அணிெசன்மெமன் ேநாையயகற்றி மிந்த ன் ம், 
    மணி த்திராக்கமாகும் ந்திரமஞ்ெச த்தாந், 
    தணிய டதந்தானாகத் த ந்தி நீ தாேன.  361 
 
    வ கின்ற வியாதிகைள மணிமந்திர ஒள டதத்தால் மாற் தல் ேபால் அைடந்த 
ெசனனெமன் ம் வியாதிைய உ த்திராக்ஷ மணியினா ம்பஞ்சாக்ஷர மந்திரத்தா ம் 
வி தி ஔடத்தா ம் நீக்கல்ேவண் ம். எ- . 
 
    இவற்றினன் மகிைமதன்ைன யாவேரயறிந்  ெசால்வார், 
    தவ த்தி ப த்ேதார்க்ெகல்லாஞ் சாரந்தி மிந்த ன் ம், 
    அவ ற்  நரகில் ழ்வார்க் கன்னியமாகத்ேதான் ம், 
    சிவ ற்  ணர்வில்லாதார் ெதாிந்திடாெரவர்க்குந்தாேன.  362 
 
    (இ-ள்) ேமற்ெசால் ய ன் ெபா ளில் மகிைமையச் ெசால்லவல்லார் யாவர் ன் 
தவஞ்ெசய்  த்திைய யைடந்தவர்கள் இந்த ன்ைற ஞ் சாதனமாகக் ெகாண் ந்த 
ேதயன்றிேவறில்ைல பாவங்கைளச் ெசய்  நரகில் விழப்பட்டவர்க க்கு இந்த 

ன் ம் அன்னியமாக ேதாற்றப்ப ம் அறிவில்லாதவர்கள் இந்த ன்ைற ந் 
தாித்தி ந் ம் அவற்றின் ெப ைமையப் பிறர்க்குத் ெதாிவிக்க மாட்டார்கள். எ- . (16) 
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    சித்திைரப் ர்வபக்கந் தி ந் மட் டமித்தினத்திற் 
    சத்தியபிரமதீர்த்தந் தனின ழ்கி பவாசித் ச் 
    சித்தேநாபிதக்கணங்கள் ெசய்தஞ்சுெதண்டநிட்டாற் 
    பத்திேசர்சாம்பிராச்சய பதியாகி வாழ்வர்தாேம. 363 
 
    (இ-ள்) சித்திைரமாதப் ர்வபக்ஷத்  அட்டமித்திதியில் சத்தியமாகிய 
பிரமதீர்த்தத்தில் கி உபவாசஞ்ெசய்  ஒ மித்த மன டன் பிரதக்ஷணஞ்ெசய்  
ஐந்ததீர்க்கெதண்டம் பண்ணினால் சாம்பிராச்சியபதியாகி வாழ்வார்கள். எ- . (16) 
 
    த ர்மாதம் பிரமதீர்த்தந்தனின் ழ்கி யீசன்ேமனிக், 
    கினிதாகு ெமண்ைணக்காப் ற்ேறழஞ்சு ன்ேறார் நாடான், 
    கனிவசச்சாத்திற் ேகா  குலத் டன் கயிலாசத்தில், 
    இனிதான சிவபதத்தி ந் வாழ்ந்தி வர் மாேதா. 364 
 
    (இ-ள்) மார்கழிமாதம் பிரமதீர்த்தத்தில் கிச் சிவெப மான் தி ேமனிக்கினிதான 
எண்ெணய்க்காப்  ஏ  ஐந்  ன்  ஒ நாள் சாத்தினால் அப்ப ப்பட்டவர்கள் 
தங்கள் குல ேகா க டன் ைகயிலாசத்தில் வாழ்ந்தி ப்பார்கள். எ- . (17) 
 
    அந்தமாதத்தில்வந்த வாதிைரநன்னாடன்னிற், 
    சுந்தரத்தாண்டவஞ்ெசய் சுவாமிக்குப் ைசெசய் , 
    பந்தியாமிைழேசர் ெவள்ைளப் பாிவட்டஞ் சுகந்தஞ்சாத்திச், 
    சிந்ைதயால் வணங்கி ெவற்பின்றி மகடைன ம் ேபாற்றில். 365 
 
    (இ-ள்) ேமற்கூறிய மார்கழிமாதத்தில் வரப்பட்ட தி வாதிைர நாளில் அழகாக 
ஆனந்தத் தாண்டவஞ் ெசய்த கின்ற நடராஜ க்குப் ைச ெசய்  வாிைசயாக 
இைழேசர்ந்த ெவண்பாி வட்ட ம் சுகந்த மாைலக ந் தாித்  வணங்கிப் பின் 
உமாேதவியாைர ம் வணங்கினால். எ- . (18) 
 
    அவர்சிவபத்தி ண்டா யேனக விராச்சியங்களாண் , 
    தவமேனகங் காலங்கடான் ெசய்த பலன்கள் ெபற்ேற, 
    இவரவெரனாம ெலல்லாப் பிதிர்கேளா னிேதயாக, 
    நவமணிச் சிவேலாகத்தி னண்ணிநற் கதிையச் ேசர்வார். 366 
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    (இ-ள்) அப்ப  வணங்கினவர் சிவபத்தி ண்டாகி அேனக ராச்சியங்களாண்  
பலநாட்ெசய்த தவப்பலைனப்ெபற்  இவரவெரன் ம் ேபதமில்லாமல் தங்கள் 
பிதிரர்கேளா  இன்பமாக அழகிய சிவேலாகத்ைத யைடந்  நல்லகதிையச் 
ேசர்வார்கள். எ-  (19) 
 
    மாசியாந்திங்கடன்னில் வ ஞ்சிவநிசியந்நாளில் 
    ஆசிலாப்பிரமதீர்த்த மதின் ழ்கி பவாசித்  
    சியசுகந்த ட்ப ெமய்ககளபங் கற் ரம் 
    வாசமாெயம்மட்ேட  மணியீசர் தமக்குச் சாற்றி. 367 
 
    (இ-ள்) மாசிமாதஞ் சிவராத்திாி யன்ைறக்குக் குற்றமில்லாத பிரமதீர்த்தத்தில் 
ஸ்நானம் பண்ணி பவாசஞ்ெசய்  வாசநிைறந்த ஷ்பங்க ம் களபகற் ரங்க ம் 
ேவண் ய அள  ய்யமாமணி யா க்குச் சாத்தி. எ- . (20) 
 
    பாயசநிேவதனந்தான் பண்ணிேய யாிச்சித்ேதத்தி 
    ஆயசாமங்கணா  மாிச்சித்  மண்டபத்தின் 
    ேமயகீதங்களாடன்மிகச்ெசய்வித்ேதயி ந்  
    யவிப் ராணந்தன்ைனச்ெசாற்ெபறமகிழ்ந் ேகட்ேட. 368 
 
    (இ-ள்) பாலன்ன நிேவதனஞ்ெசய்  அாிச்சித் வணங்கிப் பின்னா சாம ந் 
அவ்வாேற ெசய்  நி த்தனமண்டபத்தி ந்திப்பாடல் ஆடல்ெசய்வித்  
அவ்விடத்தி ந்  இந்தப் ராணத்ைதச் சுத்தமாகப் ப க்கக் ேகட் . எ- . (21) 
 
    மற்ைறநாடா ன்ேபான் மகிழ் டன்வலஞ்ெசய் ேதத்திற், 
    குற்றமில்லாமற்ேகா  குலத் டன் ைகைலேசர்வார் 
    ஒற் மிவ்வா  ெசய்யா பவாசமி ந்த ேபாற்றிற், 
    சற்ற மாங்கு ம்பத்ேதா சுகத் டன்ைகைலேசர்வார். 369 
 
    (இ-ள்) ம நாள் தனாட்ெசய்த ேபால் அன் டன் வலஞ்ெசய்ேதத்தினாற் ேகா  
குலத்தா டன் ைகைலைய யைடவார்கள் இப்ப ச் ெசய்யச்சத்தியில்லாதவர்கள் 
உபவாசமி ந்  ம நாள் ய்யமாமணியாைர வணங்கினால் அவர்கள் சுற்றத்தாேரா  
ைகலாயமைடவார்கள். எ- . (22) 
 
    பா வத்தமனெமன்னப் பற்றிய ன்ேற க்காற், 
    ேபானபின் ன்ேற க்காற் ெபா ந் ேமார் சாமமாகும். 
    ஆன பிரேதாடந்தான திாிேயா தசத்தின், 
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    ஈனமிறவத்ேதார்க்ெகய்  மீசைனப்ேபாற் ஞ் சிந்ைத. 370 
 
    (இ-ள்) சூாிய அஸ்தமனத்திற்கு ன் ன்ேற க்கால்நாழிைக ம் 
அஸ்தமனத்திற்குப் பின் ன்ேற க்கால் நாழிைக ங்கூ ய எ சாமம் 
பிரேதாஷமாகும் அந்தேவைளயில் ம்மலப்பற்ற த்த குற்றமற்ற தவத்ேதார்கட்ேக 
சிவெப மாைனப் ேபாற் ஞ் சிந்ைதெயய் ம். எ- . (23) 
 
    நந்திதண்டீசநந்தி நலத்தேகா ைகேமற்பாகம் 
    பிந்த நந்திசண்டன் பிறங்குேகா ைககீழ்பாகம் 
    ந்தியசண்டனந்தி கின்பின் நின் ேபாற்றல் 
    சுந்தரப்பிதக்கணந்தான் ேசாமசூத்திரமதாேம. 371 
 
    (இ-ள்) இந்தப் பிரேதாஷகாலத்தில் நந்திேகசுரனிடத்தினின்  ெதாிசைன 
பண்ணிப்பின் தண்  ேகசுரனிடத்தில் வந்  ெதாிசைன பண்ணிப் பின்னன்ைமயாகிய 
ேகா ைகக்கு ேமல் பாாிசத்தில் வந்  நின்   பிரகாசிக்கின்ற ேகா ைகக்குக் 
கீழ்பாாிசத்தில் வந்  நின்  ெதாிசைன பண்ணிப் பின்னந்திேகசுரன் கின் றத்தில் 
வந்  நின்  ெதாிசைன பண்ணிப் பிரதக்ஷணஞ்ெசய்வ  ேசாமசூத்திரவிதிப் 
பிரதக்ஷணமாகும்.  எ- .    (24) 
 
    இப்ப ப் பிரேதாடத்தி யாவர்தாம்பணிந்தக்கா ம் 
    ெமய்ப்ப வமதாஞ்ெசன்மம்ேவண் ெமன்றா  ெமய்தார், 
    ெசப்பியெசன்மமா குமேனக ெசன்மத்தின் பாவம், 
    ஒப் டன் கழிந் நீங்கி யர்கதியைடவர்தாேம. 372 
 
    (இ-ள்)இவ்வண்ணமாகயாவராயி ம் பிரேதாஷகாலத்திற் பணிவார்களாயின் 
அவர்கள் அழகிய ெசன்மத்ைத வி ம்பினா ம் பிறவிைய யைடய மாட்டார்கள் 
இந்தச்ெசன்மத்தி ம் நீங்கிய அேனகம் ெசன்மத்தி ம் ெசய்தபாவங்கெளல்லா நீங்கி 

யர்வான கதிைய யைடவார்கள். எ- . (25) 
 
    இன்ன மனந்தமாகு மிரத்தின ாியின்ேமன்ைம, 
    நன்ெனறியனந்தனா  நாவினாற்கூெறாணாதால், 
    மின்னிைட ைமயாள் ேகள்வன் வி ம்பியிவ் விடத்தின்ேமவிச் 
    சந்நிதானமதாயார்க்குஞ் சர்க்கதிெகா க்குந்தாேன. 373 
 
    (இ-ள்) இந்த இரத்தின ாியின் மகிைம யின்ன மேனகமாகும் அதைனச்ெசால்ல 
அயிரநாவிைன ைடய ஆதிேசடனா ம் யா  மின்ேபான்ற இைடைய ைடய 
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உமா ேதவி நாயகனாகிய பரமசிவன் வி ம்பி இவ்விடத்திற் ெபா ந்திச் சந்நிதியாக 
யாவர்க்கு நல்லகதிையக் ெகா த்த வார். எ- . (26) 
 
    இந்தநற் ராணந்தன்னி யம்பியெபா ள்கள் யா ம், 
    ந்தியா ண்ைமெயன்ேற ெபா ந்திேனார் ெசல்வம்ெபற் ச், 
    சந்தமார்க்கண்டன்ேபாலத் தங்குவர் ைகைலமீதில், 
    நிந்தைன ெசய்ேதார்யாக ேநர்ந்த தக்கைனப்ேபாலாவார். 374 
 
    (இ-ள்) இந்தப் ராணத்திற் ெசால் ய ெபா ள்கைளெயல்லாம் 

த்தியி ண்ைமெயன் ெகாண்டவர்கள் மிக்கெசல்வ ற்  மார்க்கண்டைரப்ேபாலக் 
கயிலாயத்திற் றங்குவார்கள் நிந்தைனெசய்தவர்கள் ெகா ய யாகஞ்ெசய்த 
தக்கனைடந்த கதிைய யைடவார்கள். எ- . (27) 
 
    இயம்பிரத்தின ாிச்சீெரழில்ெப  மகிைம தன்ைன, 
    நயம்ெபறக் கற்ேபார் ேகட்ேபார் நன்ைமயா 
    ெல திச் ேசர்ப்ேபார் பாிசிப்ேபா ம், 
    பயம்ப பிறப்ைபநீங்கிக் கயிைலயாம் பதியில் வாழ்வார். 375 
 
    (இ-ள்) ெசால் ய இந்த இரத்தின ாியின் அழகிய மகிைமைய நயம்ெபறக் 
கற்றவர்க ம் ேகட்டவர்க ம் நன்ைமெபற எ திைவத்தவர்க ம் 

ைசெசய்தவர்க ம் ெதாிசித்தவர்க ம் பாிசித்தவர்க ம் அச்சத்ைத விைளவிக்கின்ற 
பிறப்பினின்  நீங்கிக் கயிலாயத்தில் வாழ்வார்கள். எ- . (28) 
 
    ஆகுெமன்றிவ்வாேறதா ன ளினாற் சூதன்கூற 
    வாகுடன்ெசௗனகன்றான்மனமிகமகிழ்ந் ேபாற்றி 
    ஏகநாகனாேமன்ைமயீசனார் ெப ைமக்காைத 
    கமா ைனப் ேபா யாவ ைரப் பவெரனமகிழ்ந்தான். 376 
 
    (இ-ள்) இத்தன்ைமயாகுெமன்  மிக்க கி ைபயினாற் சூத னிவர் 
ெசான்னமாத்திரத்தில் ெசௗனக னிவர் மனமகிழ்ந்  ேபாற்றிச் சுவாமி 
ஏகநாயகனாகிய ேமன்ைமைய ைடய சிவெப மான  ெப ைமதங்கிய கைதையத் 
தங்கைளப்ேபால் கமாகச் ெசால்லவல்லார் யாவெரன்  மனமகிழ்ந்தார். எ- . (29) 
 
    மங்ைகேயார்பாகர் ய்ய மாமணிச்சிவனார்வாழி 
    ெபாங்குவிஞ்ைசயர்கள்வாழி க ற்ைசவம்வாழி 
    ங்கெவண்ணீ பஞ்சாக் கரத் டன் லங்கிவாழி 
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    திங்கண் ம்மாாிெபய் ெசழித் லெகங்கும்வாழி 377 
 
    (இ-ள்) உைமையேயார் பாகராகிய ய்யமாமணிச் சிவெப மான் வாழ்க விளங்கிய 
வித் வான்கள் வாழ்க யாவராலெம த் ைரக்கின்ற ைசவம் வாழ்க 
ேமன்ைமைய ைடய ெவண்ணீ  பஞ்சாக்ஷரத் டன் லங்கிவாழ்க 
மாத ம்மாாிெபாழிந்  உலகெமங்குஞ் ெசழித் வாழ்க. எ- . (30) 
 
    வி தி த்திராக்ஷச் ச க்கம்    ற்றிற் . 
    ஆகச்ச க்கம் 11 க்கு, பாயிரங்காப் ள்படச் ெசய் ள் - 377. 
 

இரத்தின ாிப் ராண ல ம் உைர ம்   ற் ப்ெபற்ற . 
 
 


