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�ीका��चकामको�टपीठ�य ५७-तमैः आचाय�ः
�ीपरम�शवे��सर�वती�ीचरणैः कृतं दशपुराणसङ्�हम्  

॥ �ी�यागराजमाहा��यम् ॥
॥ ��யாகராஜமாஹா��ய� ॥



यन्-�न���यं �नरंशं सू�मम् अल�यं च शु�-पर-त�वम् ।
तत् �वम् असी�त वद�तं परम�शवे��ं भजे-ऽहम् अ�ा�तम् ॥ ९ ॥

 
॥ नवम�णमाला ॥

�ीसदा�शव��े��ाः 



॥ श्रीः ॥  

श्रगणशेाय नमीः ॥  

॥ श्रत्यागराजमाहात्म्यम ् ॥  
 த்யாகராஜ மாஹாத்ம்யம்  

  காஞ்சீ காமககாடி பீடத்தின் 57-ஆவது ஆசார்யரும் சிறந்த 

கயாகியான  ஸதாஶிவ ப்ரஹ்கமந்திரரின் குருவுமாக விளங்கிய  

பரமஶிகவந்திர ஸரஸ்வதி என்ற ஆசார்யரால் இந்த தஶபுராண 

ஸங்க்ரஹம் எனப்படும் த்யாகராஜ மாஹாத்ம்யம்  ததாகுக்கப்பட்டது. 

இந்நூல்   கீழ்க்கண்ட புராணங்களிலிருந்து ததாகுக்கப்பட்டது. தஞ்சச 

ஸரஸ்வதீ மஹால் சுவடி எண் B.No 1848 D No 9621 என்ற எண் 

தகாண்ட சுவடிசய பண்டிதர்  நிவாஸன் முதன்முதலில் 

ஸரஸ்வதி மஹால் ஜர்னலில் ஸம்ஸ்க்ருத மூலத்சத தவளியிட்டார். 

இதில் அந்நூலின் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழாக்கம் தகாடுக்கப்படுகிறது. 

1.ஶிவபுராணம் - ஸனத்குமாரஸம்ஹிசதயின் உபரிபாகம் 

2.ஸ்காந்தபுராணம் - சூதஸம்ஹிசத யஜ்ஞசவபவ காண்டம் & 

நாகரகாண்டம் 

3.பவிஷ்யபுராணம் - உபரிபாகம் - ஶிவகேத்ரகாண்டம் 

(பாரிஜாதாவன மாஹாத்ம்யம்) 

4.ஹாலாஸ்ய மாஹாத்ம்யம் - ஸ்காந்தம் 

5.ஶிவரஹஸ்ய காண்டம் - ஶங்கரஸம்ஹிசத கதவகாண்டம் 

6.ஸப்தப்ரஹ்ம சகவர்தக  கவதாரண்ய மாஹாத்ம்யம் 

7.நாகப்பட்டண மாஹாத்ம்யம் 

8.காளாகரு மாஹாத்ம்யம், கேத்ர காண்டம் காளாகரு மாஹாத்ம்யம் 



9.ஶிவபுராணம் - ஏகாதஶருத்ர ஸம்ஹிசத,  

10.பத்மபுராணம் மந்த்ர ஸித்திகேத்ரம், பக்தவத்ஸல மாஹாத்ம்யம், 

லக்ஷ்மீ விவாஹம்  

 



Introduction 
“Tyāgarāja” is the presiding deity at Tiruvārur or Kamalālaya and other six 
kṣetras collectively known as the Saptaviṭaṅka Sthala-s. Tyāgarāja is Śiva in 
the form of Somāskanda - a composite image of Śiva, Uma and 
Subrahmaṇya. This devata-svarupa true to the name has inspired many 
sanyasis and yogirājas and paramahamsas. One such person was Shri 
Paramaśivendra Sarasvati Svamigal, the 57th Acharya of Śrī Kāñcī Kāmakoṭi 
Pīṭham. The Daśhapurāṇa saṅgraha or Tyāgarāja Māhātmyam presented 
here is a “saṅgraha grantha” (compilation) that this āchārya painstakingly 
culled the information pertaining to Śrī Tyāgarāja from various purāṇic 
sources. It is noteworthy that many of the published recensions of some of 
these purāṇas do not have these verses as some of these are available in 
Southern recensions only. Hence, these verses are valuable sources of 
information about these kṣetras.  

The text of this was first published by Paṇḍit Shri. N. Srinivasan of the 
Tanjavur Sarasvati Mahal Journal from the manuscript number B.No 1848 D 
No 9621 in the library.  Presented here is the Tamil translation of this 
content. Since it was not possible to procure and compare additional 
manuscripts, the verses are given as-is. The collection of purāṇas referred to 
in this include Śivapurāṇam – uparibhāga of sanatkumāra samhita, Skānda 
purāṇam – sūtasamhitā yajñavaibhava kāṇḍa and nāgarakaṇḍam, 
Bhavishyapurāṇam – uparibhāga – śivakṣetra kāṇḍa (Pārijatavana 
māhātmyam), Hālāsya māhātmyam from skāṇḍam, Śivarasya kāṇḍam – 
śaṅkarasamhitā devakāṇḍam, saptabrahma kaivartaka – Vedāraṇya 
māhātmyam, Nāgapaṭṭaṇa māhātmyam, Kālāgaru māhātmyam – Kṣetra 
kāṇḍam, Śivapurāṇam – Ekādaśa rudra samhita, Padmapurāṇam 
mantrasiddhikṣetra, Bhaktavatsala māhātmyam / Lakṣmī vivāham. 

The following common themes are found referenced:  

 
Viṣṇu wishing for progeny worshipped Śiva and was cursed by Pārvatī 
because he failed to worship her along with Śiva. Hence this Somāskanda 
svarūpa was created and Viṣṇu took this form on his chest as the God was 
dancing his famous ajapā naṭana to the rhythm of inhalation and exhalation 



heaving up and down on the chest of Viṣṇu. Viṣṇu worships this devata and 
then it is given to Indra who worships him wishing for victory against the 
asuras.  

Muchukunda, the Chola king and the King of Sāketa (Ayodhya) offered 
assistance to Indra and in return wanted nothing but the murti of Tyāgarāja 
worshipped by Indra. Unwilling to part with it, Indra asked Viśvakarma to 
create other identical murtis and Viśvakarma without using a “Ṭaṅka” or 
chisel creates six similar murtis using his mind. Muchukunda experienced 
horripilation only on seeing the original Viṭaṅka is thus able to identify the 
one he wants. Pleased by his devotion Indra gives him all the murtis and he 
installs them in 1. Kamalālaya (Tiruvārūr), 2.Kāyārohaṇa( Nāgapaṭṭaṇam) 
3.Kālāgaruvana (Tirukkārāyil), 4.Vedāraṇyam (Tirumaraikkādu), 
5.Tirunallāru, 6.Tirukkuvalai and 7.Tiruvāymūr. 

Various viṭaṅka murtis are installed and worshipped in various creation 
cycles and the ārādhana procedures on various nakshatras are also 
mentioned. The philosophical significance of the ajapa naṭana, the voiceless 
mantra and oneness of the macrocosm and microcosm – the dance of the 
God in the mūlādhāra kṣetra of virāt puruṣa in Tiruvārūr and the dance of 
Kuṇḍalinī śaktī in the mulādhāra dancing along the śuṣumnā nāḍī,  
propelled by the hamsa mantra of breathing is mentioned. Then there is the 
worship by Patañjali and Vyāghrapāda, the worship of Pañchākṣara. 

The greatness of Kālāgaru / Tirukkārāyil is explained in an extract with the 
account of the benefits to be obtained by various tīrthasthānas and dharma 
kāryas such as go dāna to be performed there, the importance of vratas such 
as somavāra vrata and the secret underground cavity known as “śeṣa bilam”, 
the darśana of which removes the ill-effects of bad deeds.  

The connection to this kṣetra with the adjacent kṣetra of Tirukkaṇṇmaṅgai / 
Bhaktavatsala kṣetram / Kṛṣṇamaṅgalam is also outlined. Mahālakṣmī comes 
here to perform tapas and Indra worships her. She attains Mahāviṣṇu as a 
result of her tapas and the divine wedding happens at Kṛṣṇamaṅgalam. The 
association of Kamalālaya tank with Kamalā, the reason for the names of 
Vīthī Viṭaṅka – the unchiseled murtis who are on the streets of Amarāvatī of 



Indra who came down with this devata worshipping Him in the street of 
Kamalālaya kṣetra is also narrated. 

The last section has Mahaviṣṇu asking Saunaka to disclose the names of Śiva 
that are sacred and dear to Him. Saunaka narrates the Tyāgarāja aśṭottara 
śatanāmāvali.  

The daśapurāṇa sangraha ends with a colophon that this is a work of 
paramahamsa parivrajakacharya Śrī Paramaśivendra Sarasvati, the student 
of Shri Nārayaṇendra Sarasvati. Śrī Paramaśivendra Sarasvati Swāmigal has 
the practice of paying tribute to his vidyā guru in every work of his. As 
Dr.Raghavan notes in his preface to the Sadaśiva Brahmendra Vijayam 
edited by śastraratnākara Polagam Rama śastri, it was very common in the 
days past for sanyasis and śāstra students to study granthas from several 
teachers. Further, the identity of the 57th āchārya of Kāñchī Kāmakoṭīi Pīṭha 
also is ascertained by the references made in Śrī Paramaśivendra Sarasvati 
by several other junior contemporaries as “Jagadguru”. 

Many of the contents of this saṅgraha is familiar in the minds of āstikas 
through the works of the Vāggeyakāra Śrī Muttusvāmi Dikṣitar.  Śrī Dikṣitar 
seems to have had access to some of these purāṇas and as he  says 
“Tyāgarāja mentioned in the Nāgarakaṇḍa” (nāgara-kaṇḍākhya-purāṇa 
pratipādita rāja),  and routinely refers to the ajapa hamsa natana and the 
philosophical significance, his insignia including the ratna simhāsana and 
the sword and the fact that he was worshipped by Viṣṇu for progeny, and 
Muchukunda. (mukundādi pūjita somāskanda mūrtaye) and mucukundādi 
bhakta jana mano-ratha-pūrtaye – Tyāgarājaya namaste). 

 

 



 

1. शवैपरुाण ेसनतु्कमारसहंहतायाम ्  उपहरभाग,े शषेपरुरमाहात्म्य े:  

ஶிவபுராணத்தில் ஸனத்குமாரஸம்ஹிசதயின் உபரிபாகத்தில் 
கஶஷபுரீ மாஹாத்ம்யத்தில்:  

 

आहिसषृ्टौ परुा हवष्ीुः पतु्रार्थी तप:आचरत ् । 

हवश्वकमा ाणमाहूय सोमास्कन्द ंमहशे्वरम ् ॥  

हनमा ाय पजूहयत्वा त ुपतु्र ं लब्ध्वा त ुमन्मर्थम ् ।  

िवेने्द्रस्य ििौ िवे ंसोमास्कन्द ंमहशे्वरम ् ॥  

முன்தபாரு நாள் முதல் ஸ்ருஷ்டியின் கபாது மஹாவிஷ்ணு மகன் 

கவண்டும் என்பதற்காக தவம் தசய்தார். விஶ்வகர்மாசவ அசழத்து 

கஸாமாஸ்கந்தரான மகஹஶ்வரசர ப்ரதிஷ்சட தசய்து, பூஜித்து 

மன்மதசன புத்ரனாக அசடந்து, பின்னர் கஸாமாஸ்கந்தரான 

மகஹஶ்வரசர கதகவந்த்ரனிடம் தகாடுத்தார். 

सोऽहप सपंजू्य िवेशे ंहचरकालं महशे्वरम ् ।  

सोऽहप हृष्टमना भतू्वा स्थापयामास व ैमनु े॥  

कमलालयज ेक्षते्र ेक्षते्राणामतु्तमोत्तम े।  

हितरय ेसहृष्टकाले त ुसपं्राप्त ेमहुनपङु्गवाीः ॥  

व्यहजज्ञपन्सरुेशाय सोऽहप सन्तषु्टमानसीः ।  



हिव्य ंहवमानमारोप्य सवािवेगणसै्सह ॥  

ஓ முனிவகர! அவரும் (இந்த்ரனும்) சில காலம் மகஹஶ்வரசன நன்றாக 

பூஜித்து மனதில் ஆனந்தம் அசடந்து, இரண்டாம் ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் 

கேத்ரங்களில் உத்தமமான கமலாலயம் என்னும் கேத்ரத்சத 

அசடந்து, ஓ முனிகளில் சிறந்தவர்ககள! அதன் பின்னர், இந்த்ரசனத் 

துதிக்க, அவரும் ஸந்கதாஷம் அசடந்தவராக அசனத்து 

கதவர்களுடன் ஒன்று கூடி ஒரு திவ்யமான விமானத்சத அசமத்து,  

अनन्तिशेमापन्नीः सन्तप्तमनसा यतुीः ।  

सरुवनृ्दने सयंकु्तीः शालरशकूनपृोत्तमीः ॥  

क्षते्रराजपरंु गत्वा कायारोहणमहेयवान ् ।  

िहक्षण ेहवश्वकमा ाणमाहूयाप्ररेयत्तिा ॥  

तनेवै हनहम ात ंतत्र हवमान ंमण्टपाहिकम ् ।  

समुहुूतसेलुग्न ेहिव्यहसह्मासन ेशभु े॥  

स्थापयामासिवेशे ंपजूहयत्वा हवधानतीः ।  

श्षे्ट ेहस्तनक्षत्र ेध्वजमारोप्य शहूलनीः ॥ 

अष्टािशहिनपे्राप्त ेअष्टध्वजमर्थाकरोत ् । 

चतहुव ाशहिनपे्राप्त ेरर्थयात्रामर्थाकरोत ् ॥  

பல்கவறு கதஶங்களுக்குச் தசன்று கசளத்த மனத்துசடயவனாய் 

கதவர்களுடன் கூட்டமாக ஶாலீஶூகன் என்ற சிறந்த அரசன் 

கேத்ரராஜபுரத்துக்குச் (நாகபட்டணம்) தசன்று ததந்திசசயிலுள்ள  



காயாகராஹணம் வந்தான். விஶ்வகர்மாசவ அசழத்து அவசரத் 

தூண்டி, அவசரக்தகாண்டு அங்கக விமானமும் மண்டபமும் 

அசமக்கச் தசய்தான். நல்ல முஹூர்த்த கநரத்தில்  ஒரு அழகான 

ஸிம்ஹாஸனத்தில் முசறயாக அங்கக கதவர்களுக்தகல்லாம் 

இசறவசன  ஸ்தாபித்து வழிபட்டு மிகவும் நல்ல ஹஸ்த 

நேத்ரத்திகல ஶூலம் தரித்தவரான ஶிவனாரின் தகாடிகயற்றி, 

எட்டாம் நாளில்  எட்டுக்க ாடியை ஏற்றி, இருபத்து நாலாம் நாளில்  ரத 

ைாத்தியரக்கு ஏற்பாடு  கெய்தான். 

सप्तहवशंहिनपे्राप्त ेचोत्तरे फाल्गनु ेहिन े।  

अहभषकं  तर्था श्षे्ाीः सोमास्कन्द ंमहशे्वरम ् ॥  

कालत्रय ंमिुा चके्र सवािवेगणौस्सह । 

पजूा ंच  कृतवासं्तत्र सनु्दरेशस्य शहूलनीः ॥  

இருபத்து ஏழாம் நாளில்  உத்தரபல்குனி ( உத்திர நேத்திரத்தில்) 

மூன்று கவசளகளிலும்  எல்லா கதவர்களுடன் கசர்ந்து அந்த அழகான 

ஶூலம் தரித்த அழகுமிக்க ஈஶனின் பூசஜசய ஆனந்தமாக தசய்தான் 

एवमकंु्त  महुनश्षे्ाीः हवटङे्कशस्य वभैवम ् । 

ततृरय ेसहृष्टकाले त ुविेारण्य ेमनुरश्वराीः ॥  

हवटङे्कशीः समानरतीः चतरु्थ ेसहृष्टकालके ।  

नलेनोपाहसतके्षते्र ेपञ्चम ेसहृष्टकालके ॥ 

काळागरुवन ेचवै  षष् ेगोळाहरसजं्ञके ।  



सप्तम ेचवैमायरूनाहन्न क्षते्रमहत्तरे ॥  

स्थापयामासहुरत्यवे ंनपृा व ैसयू ा वशंजाीः । 

सनु्दराख्य ंहवटंकेश ंसवासाभंासमहितम ् ॥ 

ஓ முனிவர்களுள்  மிகச் சிறந்தவர்ககள! இவ்வாறு விடங்ககஶரின் 

தபருசம தசால்லப்பட்டது. ஓ முனிவர்களுள் கமன்சமயானவர்ககள! 

மூன்றாவது ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் கவதாரண்யத்தில், நான்காவது 

ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் நளன் உபாஸித்த கேத்ரத்தில் விடங்ககஶர் 

தகாண்டு வரப்பட்டார் (திருநள்ளாறு). ஐந்தாவது ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் 

காளாகருவனத்திலும்(திருக்காறாயில்) ஆறாவது ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் 

ககாளாரியிலும் (திருக்ககாளிலி) ஏழாவது ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் மாயூரம்  

(திருவாய்மூர்?) என்ற தபயருள்ள கேத்ரங்களுக்குள் மிகவும் சிறந்த 

ஸ்தலத்திலும் இவ்வாறு சூர்ய வம்ஶத்தில் கதான்றிய அரசர்கள் 

எப்கபாதும் அம்பாளுடன் கசர்ந்திருக்கும் அழகான அந்த 

விடங்ககஶசர ப்ரதிஷ்சட தசய்தார்கள். 

शालरशकू नपृासं्तावत्पत्नया साध ंह्यपजूयत ् ।  

ஶாலீசூகன் என்ற அரசன் தன் மசனவியுடன் பூஜித்தான். 

 

 

 



पतञ्जहलमनुरन्द्रस्त ुव्याघ्रपािमनुरश्वरीः |  

सकू्ष्मपञ्चाक्षरंनतृ ंद्रष्टुमदु्यकु्तमानसौ ॥  

श्रमच्छेषपरंु गत्वा स्नात्वाभंोधौ महत्तरे | 

हवटंकेश ंनमसृ्कत्य चक्रतशु्च महत्तपीः ॥  

பதஞ்சலி முனிவர் மற்றும் வ்யாக்ரபாதர் ஸூக்ஷ்ம பஞ்சாேர 

நடனத்சத காண விசழந்தவர்களாய் கஶஷபுரத்திற்குச் தசன்று அங்கக 

தபரிய கடலில் குளித்து விடங்ககஶசர நமஸ்கரித்து தபருந்தவம் 

தசய்தனர்.  

माग ाशरष ेत ुआद्रााया ंसोमास्कन्दो महशे्वरीः ।  

िशायामास ताभ्ा ंव ैत्वजपाताण्डव ंमहत ् ॥ 

மார்கழித் திருவாதிசர அன்று கஸாமாஸ்கந்தரான மகஹஶ்வரர்  

அவர்களிருவருக்கும் தபருசமமிகு அஜபா தாண்டவத்சதக் 

காட்டியருளினார்.  

चक्रमध्य ेसमाहवष्ट ंनतृ्यन्त ंसनु्दरेश्वरम ् ।  

ििशातमु ुाहनश्षे्ौ सवा ानगु्रहकारणम ् ॥  

சக்ரத்தின் நடுவில் நர்த்தனம் தசய்யும் எல்லா அனுக்ரஹங்களுக்கும் 

காரணமாக விளங்கக் கூடிய அந்த அழகிய ஶிவனாசர அந்த இரு 

முனி ஶ்கரஷ்டர்கள் கண்டனர்.  



प्रहतसवंत्सरं िवे ंलोकानगु्रहकारणम ् ।  

ििशातमु ुाहनश्षे्ौ नतृ्यन्त ंपरमशे्वरम ् ॥  

ஒவ்தவாரு வருடமும் அந்த முனிவர்களுள் சிறந்தவர்கள் உலகத்திற்கு 

நன்சம அளிக்க காரணமான அந்த  நடமாடும் இசறவசனக்  

கண்டார்கள். 

तत्काले सनु्दरेशस्य पािाब्ज ंच प्रलहितम ् ।  

सिंशायहत यो हवप्रीः सोऽत्र भोगानवाप्य च ॥  

அந்த சமயத்தில் அழகான அந்த இசறவனின் நீண்ட பாதத் 

தாமசரகசள அங்கக  காணும் அரசனும்  கபாகத்சத அசடவான். 

िहेान्त ेमहुक्तमाप्नोहत नात्र काया ा हवचारणा ।  

सनु्दराख्यहवटंकस्य यो व जव्वहन्तमाहलकाम ् ॥ 

प्रिास्यहत च भक्तो व ैतस्य पणु्यफलं शृण ु।  

पणु्यस्य वष ासाहस्र'ं रुद्रलोके महरयत े॥  

முடிவில் முக்திசயயும் அசடவான் என்பதில் எந்த விசாரமும் இல்சல. 

அழகான சுந்தரவிடங்கருக்கு யார் தசவ்வந்தி மாசலசய 

அளிக்கிறாகரா அந்த பக்தனின் புண்ய பலசனக் ககள். அவன் ஆயிரம் 

வருடம் ருத்ர கலாகத்தில் வாசிப்பான்.  

 

कल्हारमाहलका ंयस्त ुफलं तित्प्रकरहत ातम ् ।  



उत्तरायणकाले च िहक्षणायनकेऽहप च ॥  

ஒருவன்  உத்தராயண காலத்திலும் தக்ஷிணாயன காலத்திலும்  

தசங்கழுநீர் மாசலயில் அகத கபான்ற பலன் அசடவதாகச் 

தசால்லப்படுகிறது.  

 

हवषिुय ेच फाल्गनु्ोीः ज्यषे् ेचोत्तरफाल्गनुौ ।  

योऽहभहषञ्चहत िवेशे ंसवाद्रव्यसमहितम ् ।।  

हत्रसप्तकुलमदृु्धत्य स्वग े स्थाप्य मनुरश्वराीः ।  

आभतूसम्प्लव ंकाले हशवलोके महरयत े॥  

தக்ஷிணாயன-உத்தராயண புண்ய காலங்களிலும், பால்குன மாதத்தில் 

ககட்சட நேத்ரத்திலும் உத்திர நேத்ரத்திலும் யார் கதவர்களுக்குத் 

தசலவசன அசனத்து த்ரவ்யங்களாலும் அபிகஷகம் தசய்கிறார்ககளா 

ஓ முனிவர்களில் சிறந்தவர்ககள!  இருபத்ததாரு தசலமுசறகசள 

ஸ்வர்க்கத்திற்கு உயர்த்தி ஊழிக்காலம் வசர ஶிவகலாகத்தில் 

வாழ்வார்கள். 

 

हवटङे्कशस्य माहात्म्यम ्  उक्तीः  सकं्षपेतस्तव ।  

உங்களுக்காக விடங்ககஶருசடய தபருசம இவ்வாறு சுருக்கமாகச் 

தசால்லப்பட்டது.  



2.श्रस्कान्द ेसतूसहंहताया ंयज्ञवभैवखण्ड े॥ काशरखण्ड े:  

अहिका नाम गौरर त्व ंतत्राहं चाहिकेश्वरीः ।  

मतू ाीः षडाननस्तत्र तव पतु्रस्त ुमध्यम े।  

एतत ् त्रय ंनरोदृष्ट्वा न गभ ंप्रहवशदेुम े॥  

நீ தகௌரி என்ற தபயர் தகாண்ட அம்பிசக நான் அம்பிககஸ்வரன். 

ஆறுமுகங்கள் உசடய உன் மகன் நமக்கு நடுவில். இந்த மூன்சறயும் 

ஒரு மனிதன் கண்டபின் மீண்டும் பிறப்பதில்சல. 

नागरखण्ड े।।  

सोमास्कन्दस्य िवेस्य नटन ंकेन हतेनुा ।।  

जात ंधरातले सतू करदृग्भतू ंविस्व नीः ।।  

ஓ ஸூதகர! கஸாமாஸ்கந்தர் என்ற இசறவனுசடய நடனம் 

எக்காரணத்தால் பூமியில் கதான்றியது? எப்படி இருந்தது என்று 

எங்களுக்குச் தசால்லுங்கள். 

सतूीः  

रहस्यमतेत्कहर्थत ंयषु्माहभम ुाहनपङु्गवाीः ।  

तर्थाहप वण ाहयष्याहम कर्थामरशप्रसाितीः ॥  



இந்த ரஹஸ்யம் உங்களால் முன்னகர தசால்லப்பட்டது. ஆயினும் 

அந்த கசதசய  ஈஶனின் அருளால் வர்ணிக்கிகறன்  

अहस्त पद्म ेमहािरप्त ेकुण्डलर हंसहनस्वनीः ।  

सोऽय ंसािहिनते्रस्त ुसोमाध ाकृतशखेरीः ॥  
 
கபதராளி உள்ள (ஹ்ருதய) தாமசரயில் குண்டலம் சூடியவரும் 

ஹம்ஸ என்ற (அஜபா) சப்தத்தில் தவளிப்படுபவருமான அவர் தான் 

அம்பாளுடன் கசர்ந்த முக்கண்ணனார் பிசறசயத் தரித்த / 

உசமசயப் பாதியாக சவத்துக்தகாண்டவர்.   

आत्मतत्वसखुसू्फहत ाीः प्रमोिात्ताण्डवहप्रयीः ।।  

स जरवपरयोरकै्य ंकुव ान ् शभंमु ाहेश्वरीः ।। 
 

ஆத்மதத்துவத்தின் ஆனந்த நிசலயில் மகிழ்சவ ஒளிவீசச் தசய்ய 

நடனம் ஆடுவதில் விருப்பம் உள்ளவர். அவர் ஜீவத்சதயும் 

பரத்சதயும் ஐக்யம் தசய்திடும் ஶம்புவாகவும் மகஹஶ்வரராகவும் 

இருக்கிறார்.   

मायात्मके पटे ज्ञयेीः तमवे पहृर्थवीं हवदुीः ।।  

मायापहरवतृीः शम्ीुः नटनोल्लासचतेनीः ॥  

மாசயயின் உருவிலான துணியில் அறிைப்படவேண்டும், அேயை 

பூமி என்று அறிகிறார் ள். மாசயயினால் சூழப்பட்ட ஶம்பு நடனத்தில் 

உல்லாசமாகத் திசளத்த மனத்தவன். 



आिौ हवष्ीुः ?प्रजानार्थरूपस्य गणुमहूत ाीः हह? ।  

व्योमव्याप्यक्षरोपतेीः परठे हसह्मासन ेशभु े॥  

ध्यात्वा वाह्न्य समिंवे ंस्कन्दने सहहत ंहशवम ् ।  

पि ंपतजंलेमू ाहि हवन्स्यकंे स हकहङ्कणर ।। 

முதலில் எல்லா குணங்களும் நிசறந்த விஷ்ணுவானவர் 

(விஷ்ணுோல்) ப்ரசஜகசள முன்னிட்டு வணங்கப்படும் இசறவனின் 

மூர்த்தி, ஆகாயதமங்கும் வ்யாபித்த அேரங்கள் பதிக்கப்பட்ட 

பீடத்தில் சுபகரமான ஸிம்ஹாஸனத்தில் அந்த ஸ்கந்தனுடன் 

கசர்ந்திருக்கும் தநருப்புக்குச் சமமான அந்த இசறவசன தியானித்து 

தன் பதத்சத பதஞ்சலியின் தசலயில் சவத்து, கிண்கிணி  

 

कुण्डलर नपूरुोपते ंविेवाचामगम्यकम ् ।  

अन्िररासन ंकृत्वा नतृ्यहत सु्फटमरश्वरम ् ॥  

मालामन्त्रसमोपतेीैः ओकंाराद्यनै ामोन्तकैीः ।।  

कपू ारकुङ्कुमोपते ंपजूयामास एव हह ॥  

குண்டலம், சதங்சக கவதககாஷங்கள் ஒலிக்க, வீராஸனத்தில் 

அமர்ந்து  தசறிவாக ஆடும் இசறவசன ஓம் ாரத்யத முதலிலும் நமஹ 

என்ற பதத்யத இறுதியிலும் க ாண்ட மாலாமந்த்ரத்திைால்  ற்பூர 

குங்குமத்துடன்  பூஜித்தார்  

 

तषे ुस्वाभाहवक नतृ्त ंमलूाधारे हवशषेतीः ।  



फाल्गनुस्य हनशानार्थ ेप्राप्त ेचोत्तरफल्गनुौ ।  

अहभषकंे ततश्चके सह सवहैििवालयीैः । 

அவற்றுள் இயற்சகயான நடனம் விகஶஷமாக மூலாதாரத்தில் 

பால்குனத்தின் இரவுக்குப் பின் கதான்றும் உத்திர நேத்ரத்தில்  

எல்லா கதவர்களுடன் ஒன்று கூடி அபிகஷகம் தசய்தார்  

॥ इहत श्रस्कान्द ेसतूसहंहताया ंयज्ञवभैवखण्ड े॥ 
இவ்வாறு ஸ்காந்தத்தில் ஸூதஸம்ஹிசதயில் யஜ்ஞசவபவ 

கண்டத்தில் 

हशवस्योत्सवसवेार्थ ंगच्छेिबहुद्धपरु:सरम ् ।  

उत्सव ंसवेमानस्य महिहस्त तर्था भवते ् ॥  

हचरन्तनाहन स्थानाहन हशवस्याहमततजेसीः ।  

प्रहतमास ंत ुसवेाना ंतत्तन्मासाद्यनतु्तय े॥  

ஶிவனுசடய உத்ஸவத்துசடய கசசவக்கான மனத்துடன் தசன்றால், 

ஶிவனுசடய அளவற்ற காந்தியினால் உத்ஸவத்சத 

கசவிப்பவனுசடய தபரிய நிசல கிட்டும். மாதந்கதாறும் 

வழிபடுபவனுக்கு அந்தந்த மாதத்தின் பலன்படி.  

3.भहवष्यत्परुाण ेउपहरभाग ेहशवक्षते्रखण्ड ेपाहरजातवनमाहात्म्य:े 
பவிஷ்யபுராணத்தின் உபரிபாகத்தில் ஶிவகேத் கண்டத்தில் 

பாரிஜாதவன மாஹாத்ம்யத்தில்: 



श्रमिल्मरकसजं्ञश्च हचत्रपरठस्थलोत्तम े।  

श्रमिासरन नतृ्त ंच त्यागराजसमाह्वयम ् ॥ 

மத் வல்மீகர் என்ற தபயருடன் அழகிய பீடம் உள்ள உத்தமமான 

ஸ்தலத்தில் தபருசம தபாருந்தி அமர்ந்து  நடனம் தசய்கிறார் 

த்யாகராஜர் என்று அசழக்கப்படுபவர்.  

4.श्रमत ् हालास्यमाहात्म्य:े 
மத்ஹாலாஸ்ய மாஹாத்ம்யத்தில் 

मलूाधारं हवहरञ्चस्य प्रहर्थत ंकमलालयम ् ।  

अहमवे त्यागराजीः तत्र हतष्ाहम सािरम ् ॥  

ப்ரஹ்மனின் மூலாதாரம் என்று அசழக்கப்படும் கமலாலயம். நான் 

அங்கக தபருமதிப்புடன் த்யாகராஜராய் விளங்குகவன்.  

5.नागरखण्ड:े  
நாகரகாண்டத்தில்  

सहृष्टीः कपू ारलेप ंस्थाहस्थहतस्यािामभषूणम ् ।  

कृष्गन्धानहुलप्त ंस्यात ् कहण ाका सा च सहंृहतीः ॥  

ஐந்ததாழில்களில் பசடப்பு கற்பூரபூச்சாய், காத்தல் அணியும் 

மாசலயாய், பூசும் கருஞ்சாந்துக் குழம்பும் கர்ணிசகயும் 



ஸம்ஹாரத்சதக் குறிப்பன. 

नवैदे्य ंत ुहतरोभावीः िरप ंचानगु्रहं स्मतृम ् ।  

सोमास्कन्दस्य पजूाया ंपञ्चकृत्यमिुाहृतम ् ॥  

சநகவத்யம் திகராதானம் (மசறத்தல்), விளக்கு அவருசடய 

அனுக்ரஹத்சத நிசனவூட்டும். இவ்வாறு கஸாமாஸ்கந்தரின் 

வழிபாட்டில் ஐந்ததாழில்கள்  காட்டப்படும். 

6.रहस्यागम ेसोमास्कन्दप्रकरण े:  

ரஹஸ்யாகமத்தில் கஸாமாஸ்கந்த ப்ரகரணத்தில்  

मायातरतपरीः शम्ीुः उत्सवार्थ ंच  कौतकुम ् ।  

मायावलिो हवज्ञयेीः स्थानान्तरगतीः हशवीः ।  

तत्सवं कारयदे्धरमािसन्ताख्यहमि ंश्तुम ् ॥  

மாசயக்கு அப்பாற்பட்ட சம்புவானவர் உத்ஸவத்திற்காக 

ஆசசப்பட்டு மாசயயுடன் கூட கவறிடம் தசன்று ஶிவனாக 

அறியப்படகவண்டியவன். அசவ அசனத்சதயும் புத்தியுள்ளவன்  

வசந்த காலத்தில்  தசய்வான் என்று ககள்வி. 

नागरखण्ड े:  

हंसहंस मनोतरत ेहंसो नाम परीःहशवीः ।  



हंसोनटनमाख्यात ंत्यागराजमहेश्वरम ् ॥  

सषुमु्नान्तगातमेध्य ेकुण्डलर मस्तकेकुले । 

हंसीः सोऽहं प्रवतृ्त ंस्यात्यागराजमहशे्वरम ् ।। 

ஹம்ஸர்களுக்கு ஹம்ஸமான ஹம்ஸம் என்ற தபயர் தகாண்ட 

பரஶிவன் ஹம்ஸநடனம் என்ற தபயருடன் த்யாகராஜன் என்ற 

ஶிவசன சுசும்னா நாடிக்கு நடுவில் குண்டலினி தசலக்கு  

ஹம்ஸஸ் கஸாஹம் என்று பயணிப்பவசர த்யாகராஜசர ஶிவசன 

सोमास्कन्द ंसिानतृ्त ंमलूाधार महधहष्तम ् ।  

ब्रह्माहिकरणातरत ंत्यागराजाहभधयेकम ् ।।  

மூலாதாரத்தில் நிசல தபற்ற எப்கபாதும் நடனம் தசய்யும், ப்ரஹ்மன் 

முதலிகயாருக்கு ஆதாரமாக விளங்கும் எல்லாவற்றுக்கும் 

அப்பாற்பட்டதுமாகத் திகழ்ந்த கஸாமாஸ்கந்தசர, த்யாகராஜர் என்ற 

தபயர் தகாண்டவசர 

 

सकू्ष्मपञ्चाक्षररमध्य ेस्कन्दोमासहहत ंप्रभमु ् ।  

नतृ्यमान ंसखुासरन ंहंसपद्मस्थमरश्वरम ् ॥  

ஶிோை நமஹ என்ற சூக்ஷ்மபஞ்ொக்ஷரத்துக்கு நடுவில் உமாவுடனும் 

ஸ் ந்தனுடனும் வெர்ந்த ப்ரபுோைேயர 

व्याघ्रपािपतञ्जल्ोीः (வ்ைாக்ரபாத-பதஞ்ெலியுயடைது ) 



िशान ंिवेिवेस्य िहक्षणाहिसरोरुहम ् ।  

उमास्कन्दने सहहत ंमलूाधारे हवशषेतीः ।।  

உசமயுடனும் முருகனுடனும் கூடிய கதவர்களுக்தகல்லாம் 

இசறவனுசடய வலது பாத தரிசனம் மூலாதார கேத்ரமான 

திருவாரூரில் விகஶஷமாக 

पतञ्जहलमहधष्ाय नतृ्यन्त ंपरमशे्वरम ् ।  

अत्यद्भतु ंमनोतरत ंप्रणवात्मकमव्ययम ् ॥  

பதஞ்சலிசயக் காரணமாக சவத்து  ஆடுகின்ற பரகமஸ்வரசன, 

மிகவும் அற்புதமாக மனத்திற்கப்பால் உள்ள அழியாத ஓம்கார 

ஸ்வரூபத்சத  

कुण्डलरनपूरुोपते ंहंसनतृ्तशे्वरं हवभमु ् । 

हृत्पङ्कजगत ंसाि ंमध्य ेसयू ाहमवहस्थतम ् ॥  

பாம்புகளுடனும் சதங்சககளுடனும்  கூடிய ஹம்ஸநடனம் ஆடும் 

ஸர்வவ்யாபியான இசறவசன, அம்பாளுடனும் நடுவில்  

ஸூர்யசனப் கபான்று விளங்கிடும்  

 

मलूपद्म ेसषुमु्नान्त ेज्योहतरूहपणमरश्वरम ् । 

आसनस्थो महशे ंत ंनतृ्तिशानलालसाीः ॥  

व्यात्रपािपतञ्जल्ोीः मलूक्षते्र ेमहत्तरे ॥  



மூலாதார பத்மத்தில் ஸுஷும்னா நாடியின் கசடசியில் ஒளிவடிவாக  

அந்த ஆஸனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஈஶசன அவருசடய நடனத்சதக் 

காணும் வ்யாக்ரபாத-பதஞ்சலியுசடய   ஆவலுடன் தபருசமயுசடய 

மூலாதார கேத்ரத்தில்  

स्कान्द ेशङ्करसहंहताया ंहशवरहस्यखण्ड ेिवेकाण्ड ेत्यागराजमाहात्म्यम ् :  

ஸ்காந்தத்தில் ஶங்கர ஸம்ஹிசதயில் ஶிவரஹஸ்ய கா ண்டத்தில் 

கதவகண்டத்த்தில் தியாகராஜ மாஹாத்ம்யம்  

ततीः स्नात्वा नपृसरुाधरशौ परमशोभनौ ।  

पजूागहंृ परुारातीेः हववशेतरुभ ू तिा ॥  

அதற்குப் பிறகு ஸ்நானம் தசய்துவிட்டு மிகவும் சிறப்பு மிக்க அரசனும் 

கதவர்கள் தசலவனான இந்த்ரனும் அப்கபாது ஶிவனின் பூசஜ 

அசறயில் தசன்று நின்றார்கள் 

 

उपहवष्टो नपृश्षे्ीः सखुमासरनमतु्तमम ् ।  

ििशा पजूाकालेऽस्य सोमास्कन्द ंमहशे्वरम ् ॥  

சிறந்தவனான அவ்வரசன் நன்றாக உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்தான். 

அந்த பூஜாகாலத்த்தில் இந்த கசாமாஸ்கந்தசர மகஹஶ்வரசரக் 

கண்டான்  

 

प्रसन्नविनाभंोज ंपरमानन्दहवग्रहम ् ।  

त ंदृष्ट्वा मरमशेान ंमचुकुुन्दनपृोत्तमीः ॥ 



कैलासवाहसन ंिवे ंअहिकासहहत ंप्रभमु ् । 

स्मतृ्वा तषु्टाव भक्त्या तमानन्दाश्पुहरप्लतुीः ॥ 

சிறந்த அரசனான முசுகுந்தன் மிகவும்  மகிழ்ச்சியுடன் மலர்ந்த 

முகத்துடன் இருந்த அந்த கதவர் தசலவசனப் பார்த்து,  அந்த 

சகலாசவாசியான அம்பிசகயுடன் கூடிய இசறவசன தசலவசன 

நிசனத்து பக்தியுடன் ஆனந்தக் கண்ணீர் தபருகிட மகிழ்ந்தான்  

तस्म ैप्रसन्नो भगवान्मचुकुुन्दाय भभूजु े। 

हवष्नुाराहधत: पवंू ?अहहमन्द्र? इहागतीः ॥  

மகிழ்ச்சி அசடந்த இசறவன் அரசன் முசுகுந்தனுக்கு விஷ்ணுவால் 

ஆராதிக்கப் பட்ட நான்  இன்று இந்த்ரன் என்சன இங்கக தகாண்டு 

வந்தான்.  

 

तत्त्व ंमा ंपजूयामास मद्भके्तष ुवरो यतीः ।  

इत्यपुाशं ुमहरपालं प्राह चाश ुमहशे्वरीः ॥  

அசத பக்தர்களுள் முதன்சமயானவனான நீ பூஜிப்பாய் என்று 

தமதுவாக அரசனிடம் மகஹஶ்வரன் விசரவாக தசான்னார் 

 

न श्यूत ेयर्थने्द्रेण तर्थवै ब्राह्मणोत्तमाीः ।  

तच्छ्रतु्वा मचुकुुन्दोऽय ंप्रसन्ननेान्तरात्मना | 

तस्थ ेपजूा ंसरुेशस्य हवलोक्यानन्मानसीः ॥ 



ஓ ப்ராஹ்மணர் ளில் உத்தமமாைேர் வே! இந்த்ரைால் 

வ ட் ப்படாதது அயதக் வ ட்டு முசுகுந்தைாைேன்  மகிழ்ச்சி 

அயடந்த மைத்துடன் இந்த்ரனுயடை பூயையை வேகறங்கும் கெல்லா 

மைத்துடன் பார்த்தேைா   இருந்தான். 

समाप्य पजूाहमन्द्रोहप प्रहस्थतो भभूजुा सह | 

प्राप्य भोजनशालाया ंकामधनेमुहचन्तयत ् ॥ 

பூயையை முடித்த  இந்த்ரனும் மன்ைனுடன் வெர்ந்து கிேம்பிைேைாய் 

ெயமைலயறயை அயடந்து  ாமவதனுயே நியைத்தான். 

धनेीुः समागता शरघ्र ंकामिा स्वादुपायसा ।  

भोजहयत्वा तिा ित्त ंअन्न ंहिव्य ंपयोयतुम ् ॥ 

 ாமவதனுவும்  வியரவில் ேந்து சுயேைாை உணேளித்து திவ்ைமாை 

பாலுடன் வெர்ந்த அன்ைத்யத அளித்தது  

िापहयत्वा हवभषूाश्च विाण्याभरणाहन च ।  

पप्रच्छ भयूोभयूोऽर्थ वाहित ंवि ह ेनपृ ॥ 

அணி லன் யேயும் ஆபரணங் யேயும் ேஸ்திரங் யேயும் 

அணிவித்து மீண்டும் மீண்டும் “உைக்கு என்ை விருப்பவமா கொல் 

அரெவை” என்று வ ட்டான்  

इहत प्रमे्णा सरुेशानोमचुकुुन्द ंमहरसरुाीः ।  



तच्छ्रतु्वा स महरपालीः सन्तोषणे यतुस्तिा ॥ 
ஓ ப்ராஹ்மணர் வே! இவ்ோறு அன்புடன் இந்த்ரன் முசுகுந்தயை 

(வ ட்டான்). அயதக்வ ட்டு அவ்ேரென் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் 

प्रयच्छ सािमरशान ंत्वया म ेशक्रपहूजतम ् ।  

तमने ंपरमशेान ंपजूहयष्याहम भहक्तमान ् ॥  

ஓ ஶக்ரவை! உன்ைால் பூஜிக் ப்பட்ட அம்பாளுடன் கூடிை ஈஶயைக் 

க ாடுப்பாைா ! அந்த பரமயை பக்தியுள்ேேைா  நான் பூஜிப்வபன்  

हनशम्यतेत्सरुेशोहप हवचारेण महरयसा ।  

प्राह वाचमम ु ंवरक्ष्य न मिरयो महशे्वरीः ।।  

இயதக் வ ட்ட இந்த்ரனும், வைாசித்தோறு அரெனிடம் இந்த 

ஶிேகபருமான் என்னுயடைேரல்லர் என்றான்.  

 

हवष्नुाराहधतो िवेीः सत्यमकंु्त  मया नपृ ।  

तत्पजूाकरण ंवक्ष्य ेश्णृ्वतेन्मनसाऽधनुा ॥  

இந்த இயறேன் விஷ்ணுோல் ஆராதிக் ப்பட்டேர், என்ைால் 

கொல்லப்பட்டது ஸத்ைம் ஓ அரெவை. அேர் பூயை கெய்த  ாரணத்யத 

இப்கபாழுது கொல்வேன் வ ட்பாைா   

 

हनरपत्यीः परुा हवष्ीुः परमशे ंहृहि स्मरन ् ।  



तपश्चचार समुहत्पतु्रार्थ ामवनरतले ॥  
முன்கபாரு நாள் பூமியில் குழந்யதப்வபறு இல்லாத விஷ்ணு நல்ல 

குழந்யதயைப் கபறும் கபாருட்டு ஶிேயை உள்ேத்தில் த்ைானித்து 

தேம் கெய்தார்  

प्रसन्न ेच महािवे ेप्रणम्य परया मिुा ।  

िवेिवे महािवे त्वया ित्त ंमहत्पिम ् ॥  

மஹாவதேர் மகிழ்ந்தவபாது,  அேயர ஸந்வதாஷமா  ேணங்கி, "ஓ 

வதேர் ளின் வதேவை! மஹாவதே! உன்ைால் எைக்கு கபரும் தி 

அளிக் ப்பட்டது.  

आयशु्चानन्तसङ्ख्याकं न हकहञ्चन्ननूमद्य म े।  

तव प्रसािात्पतु्रो म ेभयूािद्य कृपाहनध े॥ 

இன்று எைக்கு  எண்ணிலா ஆயுள் நிச்ெைமா  குயறவில்யல. உன் 

அருோல் எைக்கு புத்ரன் உண்டா ட்டும்  ஓ க்ருபாநிதிவை  

हनरपत्यस्य िवेशे तिखु ंपातवाश ुम े। 

इहत सपं्रार्थ ायामास परमशे ंतिा हहरीः ।।  

ஓ வதேர் ளின் இயறேவை! குழந்யதப் வபறு அற்றேைாை 

என்னுயடை துக் த்யத வியரவில் வபாக்குவீர்!” இவ்ோறு ஶிேயைப் 

அப்வபாது  ப்ரார்த்தித்தார் ஹரி.  

तर्थहेत पाव ातरनार्थो वरं प्रािाद्धरेस्तिा । 



तितेत्सवामालोक्य पाव ातर कुहपतातराम ् ।। 

 அப்படிவை என்று பார்ேதியின் தயலேன் அப்வபாவத ேரம் 

க ாடுத்தார். அப்வபாது இயத எல்லாம் பார்த்த பார்ேதி மி வும் வ ாபம் 

க ாண்டாள்.  

यस्मान्महशे ंमकु्त्वा मा ंअभ्यकु्तस्त्वसौ हहरीः ।  

अवाप्तवान ् वरं तस्य त्रातीुः पतु्रो मिाज्ञया ।  

भवनते्राहग्नि ाग्धो भवत्वस्य ियाहनध े।  

वञ्चकोऽय ंमहामायर मोहहयत्वात्मनोऽहखलान ् ॥ 

என்யை விடுத்து ஶிேயை வேண்டிை இந்த ஹரிைாைேர் ேரம் 

கபற்றார் உலய க்  ாக்கும் அேருயடை புதல்ேன் என் ஆயணைால் 

ஶிேனுயடை (கநற்றிக்)  ண்ணிலிருந்து வதான்றிை அக்னியில் 

எரிந்து ொம்பலா ட்டும்  ஓ தைாநிதிவை!  இந்த உல யைத்யதயும் 

ஏமாற்றிவிட்டு ஏமாற்றுபேைாை இந்த மாைாவி 

ब्रह्मास्मरहत सिा जल्पन ्  त्वहय ब्रह्महण जाग्रहत ।  

पातयामास दुमा ाग े तिस्य मखुमरहक्षतमु॥्  

न यकु्तहमहत िवेशेमकु्त्वाहूय जगत्पहतम ् । 

अन्तधाान ंशम्नुाऽऽप पाव ातर भपूतीेः क्षणात ् ॥  

ப்ரஹ்மாஸ்மி என்று எப்வபாதும் உன்னிடம் பிதற்றிக் க ாண்டு  

தீை ேழியில் விழுந்து விட்ட அேருயடை மு த்யதப் பார்ப்பதும்  



கபாருத்தமற்ற கெைல் என்று உலகிற்க ல்லாம் அதிபதிைாை 

ஶிேனிடம் கொல்லிவிட்டு உடவை  ஶிேனிடமிருந்து மயறந்தாள் ஓ 

அரெவை!  

ततो हवष्ीुः सदुीःखात ाीः सोमास्कन्दममु ंवरम ् ।  

प्रहतष्ाप्य हवधानने बहुकालमपजूयत ् ॥  

அதன் பிறகு  விஷ்ணுோைேர் துக் த்துடன் சிறந்த வொமாஸ் ந்தயர 

முயறைா  ப்ரதிஷ்யட கெய்து கேகு  ாலம் பூஜித்தார். 

 

ततीः काले महािवेीः कहस्मन्नहिकया सह ।।  

सषण्मखुो हरेीः शम्ीुः आहवरासरियाहनहधीः ॥  

அதற்குப் பிறகு தயையின் இருப்பிடமாை ெம்பு உரிை  ாலத்தில்  

அம்பிய வைாடும் ஸ் ந்தவராடும் கூட,விஷ்ணுவின் முன் ஆவிர்பாேம் 

கெய்தார்  

 

तषु्टाव साि ंसमतु ंपरमशे ंपनुहाहरीः ।  

ततीः प्रसन्नो भगवान्गौररमखुमलोकयत ् ॥  

மீண்டும் அம்பாளுடன் கூடிை  ஶிேயைத் துதித்து,  அதைால் மகிழ்ந்த 

இயறேன் க ௌரியின் மு த்யதப் பார்த்தார். 

 

तहिहङ्गत ंहहरज्ञा ात्वा  प्रणम्योमा ंहगररन्द्रजाम ् ।  

अज्ञानने भवाहन त्वा ंअसम्पजू्य महशे्वरम ् ॥  



अपजूयन्तमवेतै ंअपराधो भवने्मम । 

महान्त ंकालमारभ् पतु्रार्थ ंच तपीः कृतम ् ॥  

அந்த கெய்ய யை அறிந்த விஷ்ணுோைேர் மயலம ோை உமாயே 

ேணங்கி ஓ போனி அஜ்ஞாைத்திைால் உன்யை ேணங் ாமல் 

ஶிேயை மட்டும் ேணங்கிவைன் இவ்ோறாைது என் தேறு. (என்ைால்) 

கநடுங் ாலமா  பூயைக் ா  தேம் கெய்ைப்பட்டது 

 

त ंत्व ंरक्ष महशेाहन शप्त ंिाहो भवहत्वहत ।  

इहत स्मतृ्वा महािवेरमप्रार्थ ायिधोक्षजीः ॥  

ஓ மவஹஶரின் மயைவிவை அேயர  ாப்பாைா ! அந்த ொபத்தின் தீர்வு 

ஏற்படட்டும் என்று நியைவு படுத்தி வதவியை ேணங்கிைார் விஷ்ணு 

 

ततो हमैवतर हवष्ु ं सपु्रसन्ना जगाि तम ् ।  

हवष्ो भवत ुिग्धस्व त्वत्पतु्रस्य महशे्वरात ् ॥  

पनुीः सञ्जरवन ंशरघ्र ंमिाज्ञा  हह गररयसर ।  

इत्यकु्त्वान्तिाहध ंप्राप हगहरजा शभंनुा सह ॥  

அதன் பின் யஹமேதீ மகிழ்ந்தேோ  விஷ்ணுவிடம் கொன்ைாள் "ஓ 

விஷ்ணுவே மவஹஶ்ேரைால் எரிக் ப்பட்ட உன் புத்ரன் 

வியரவிவலவை என் மீண்டும் உயிர் கபறட்டும். என் ஆயண ேலிைது" 

இவ்ோறு கொல்லிவிட்டு ெம்புவோடு கூடவே மயறந்தாள்.  



उरस्यारोप्य िवेशे ंशषेशायर हहरस्तिा ।  

क्षरराण ाव ेजगामाय ंहनद्रा ंयोगाह्वय ंतिा ॥  

கநஞ்சில் வதேர் தயலேயை ஏற்றி யேத்து வஶஷன் மீது ெைனிக்கும் 

ஹரிைாைேர் அதன் பின் பாற் டயல அயடந்து வைா  நித்யரயில் 

ஆழ்ந்தார்.  

 

वक्षोमध्य ेतिा हवष्ोीः सोमास्कन्दो महशे्वरीः ।  

अनन्तहवष्ोरुच्छ्वासहनच्छ्वासान्दोहलतीः हशवीः ॥  

इतस्ततीः चचालार्थ शाखरव पवनाहतीः ।  

एव ंगत ेहरो हनद्रा अममुारोप्यवक्षहस ॥  

விஷ்ணுவின் கநஞ்சின் நடுவில் அந்த வஸாமாஸ் ந்த மவஹஶராைேர்  

அைந்தன் வமல் இருக்கும் விஷ்ணுவின் உள்மூச்சு கேளிமூச்சில் 

ஊஞ்ெலாட்டப்பட்டார் அந்த ஶிேகபருமான்  ாற்றில் இங்கும் அங்கும் 

அயெயும்  கியேயைப் வபால் இவ்ோறு கநஞ்சில் ஏற்றப்பட்டு 

ந ர்ந்தார் ஹரன். 

समागतस्तिा योद्धु ं वाक्बलाख्यो महासरुीः । 

ततो भरतमनाीः शरघ्र ं अहं हवष्ु ं पयाहनधौ ॥  

बोहधत ु ं गतवानहस्म वतृ्तान्त ंभपूत ेतिा । 

प्रबदु्धीः सहसा हवष्ीुः उहितो मा ंहवलोक्य च  ॥  



அப்வபாது வபாரிடுேதற் ா  ோக்பலன் என்ற வபரரக் ன் ேந்தான். 

அதன் பின் பைந்த மைத்துயடைேைாய் நான் விஷ்ணுவுக்கு 

பாற் டலில் இவ்விஷைத்யத கொல்லச் கென்வறன். அறிந்துக் க ாண்ட 

விஷ்ணு உடவை எழுந்தார்; என்யைப் பார்த்தார்.  

ज्ञात्वा मिागम ंचासौ मास्त ुभरहतस्तवहेत माम ् । 

उक्त्वोरहस्थतमरशान ंित्वाऽस्माकं अमु ं हशवम ् ॥  

என் ேரயே அறிந்து "உைக்கு பைம் வேண்டாம்" என்று என்யை 

வநாக்கிச் கொல்லி தன் கநஞ்சில்  இருந்த  ஶிேயை எைக்குக் க ாடுத்து  

स्वय ंहनग ात्य भलूोके पणु्डररकपरंु परम ् । 

प्राप्य दृष्ट्वा महािवे ंतत्र हचदू्रहपण ंहशवम ् ॥  

தான் பூவலா த்தில் புண்டரீ புரத்திற்குச் கென்று அங்வ  மஹாவதேயர 

சித்ரூபிைாை ஶிேயை அயடந்தார்  

आनन्दाश्पुररताक्षीः तिा गद्गि वाग्घहरीः ।  

चतमुा ास ंतमज्ञात्वा न हकहञ्चिहप माधवीः ॥  

ஆைந்த  ண்ணீர் நியறந்த  ண் ளுடன் தழுதழுத்த குரலுடன் 

விஷ்ணுோைேர் நான்கு மாதங் ள் அேயர க ாஞ்ெமும் அறிைாமல் 

இருந்தார் மாதேர்  

हस्थत्वा समहुितीः शभंोीः प्राप्यानगु्रहमद्धतुम ् ।  



हनग ात्य यदु्ध ेवाक्काहलं हत्वा घोरं महासरुम ्  ॥  

எழுந்து அந்த ஶிேனின் அத்புதமாை அனுக்ரஹத்யதப் கபற்று பிறகு 

யுத்தத்தில் அந்த வ ாரமாை அசுரைாை ோக் லியை கேன்று   

क्षरराण ावमनपु्राप्य मा ंपरंु प्रहत माधवीः ।  

प्रषेहयत्वा यर्थापवु ं अहधहशश्य ेमहोरग े॥  

மீண்டும் பாற் டயல அயடந்து என்யை வநாக்கி என்யை என் 

இடத்திற்கு அனுப்பி முன்பிருந்தத்யதப் வபால பாம்பயணயில் 

படுத்துக் க ாண்டார். 

गहृरत्वाऽहं परंुरभ् ंतिारभ् महशे्वरम ् ।  

उमया सहहत ंिवे ंअभ्ाश ंग्रहमव्ययम ् ॥  

உமாவுடன் வெர்ந்த அந்த மவஹஶ்ேரயர அப்வபாதிலிருந்து நான் 

எடுத்துக் க ாண்டு நான் அருகில் யேத்துக்க ாண்வடன் 

अचायाम्यममुरशान ंअनन्मनसा नपृ ।  

तिात ु ंमाधवस्यवै ंअप्राप्यनमुहत ंपराम ् ॥ 

न शक्यत ेनपृश्षे् हवष्ोरहमततजेसीः ।  

तिनजु्ञामवाप्याश ुगहृरत ु ंशक्यत ेभवान ् ॥  

ஓ அரெவை! இந்த ஶிேைாயர நான் ஒருமித்த மைத்துடன் அர்ச்சித்வதன். 



அயத மிகுந்த ெக்தியுயடை விஷ்ணுவின் அனுமதியை கபறாமல் 

அளிக்  முடிைாது. அேர் அனுமதியைப் கபற்றுத் தாங் ள் அயத 

எடுத்துச் கெல்லலாம். 

इहत तस्य वचीः श्तु्वा मचुकुुन्दो महानपृीः ।  

हवष्ोरभ्ाशमाप्याय ंउकै्त तिहखलं वचीः ॥  

இவ்ோறு கொன்ை ோர்த்யதயைக்  வ ட்ட முசுகுந்தன் என்ற வபரரென் 

விஷ்ணுவின் அருகில் கென்று பூஜித்து அயைத்யதயும் கொன்ைான். 

प्राप्तानजु्ञीः समात्य सरुाणामहधप ंपनुीः ।  

हवष्ोरनजु्ञा ंसपंराप्य मया िवेवराऽधनुा ॥  

அேர் அனுமதியைப் கபற்று வதேர் ளின் தயலேைாை இந்த்ரனிடம் 

மீண்டும் ேந்து "என்ைால் விஷ்ணுவின் அனுமதி கபறப்பட்டது ஓ 

சிறந்த வதேவை!"  

ति ्िातमुहाहत भवान्परमशे ंसरुेश्वर ।  

इत्यकु्तमस्य सशं्तु्वा हवचारेण महरयसा ॥  

"ஓ வதேர் ள் தயலேவை! அந்த பரவமஸ்ேயரக் க ாடுக் க்  டவீர்" 

என்று அேன் ோர்த்யதயைக் வ ட்டு நன்றா   வைாசித்தபின்   

 हवमानािातमुरशान ंसोमास्कन्द ंहिजोत्तमाीः । 

त्वष्ट्रासहुनहम ातानन्ाहिटङ्गसदृशो वरान ् ॥  



प्रािात्क्रमणे िवेशेो हवग्रहान्बभुजु ेतिा । 

हवलोक्य तानय ंज्ञात्वा कपटं च शतक्रतोीः ॥  

तमवे हवग्रहंभयूीः पप्रच्छ सरुपङु्गवम ् ।  

ततीः प्रािात्सरुेशोऽस्य त ंिवे ंपरया मिुा ॥  

ஓ அந்தணர் ளில் சிறந்தேர் வே! விமாைத்திலிருந்து வஸாமாஸ் ந்த 

ஶிேயைக் க ாடுப்பதற் ா  த்ேஷ்டாோல் நன்று நிர்மாணிக் ப்பட்ட 

உத்தமமாை விடங் யரப் வபாலவே வதான்றும் மற்ற விக்ரஹங் யே 

ேரியெைா க் க ாடுத்தார் இந்த்ரன். அேற்யறப்  பார்த்து  நூறு 

ைா ங் ள் கெய்தேைாை  இந்த்ரனின்  படத்யத அறிந்து அந்த 

விக்ரஹத்யதவை  மீண்டும் இந்த்ரனிடம் வ ட்டார். அதன் பிறகு அேர் 

வதேர் தயலேன் மி வும் மகிழ்ச்சியுடன் அேனுயடை இயறேயைக் 

க ாடுத்தார்.  

गहृरत्वाऽर्थ महािवे ंमचुकुुन्दो नपृोत्तमीः ।  

कमलालयमागत्य स्थलानामतु्तमोत्तमम ् ॥  

அயதப் கபற்றுக் க ாண்டு அரெர் ளில் சிறந்தேைாை முசுகுந்தன் 

ஸ்தலங் ளில் சிறந்த  மலாலைம் ேந்து  

प्रहतष्ाप्य हवधानने चक्रपजूोत्सवाहिहभीः ।  

महोपचारं िवेस्य सोमास्कन्दस्य भहक्तमान ् ॥  

நிைமத்துடன் ப்ரதிஷ்யட கெய்து ஶக்ரபூயை முதலிை 

உத்ஸேங் வோடு கூடவே வஸாமாஸ் ந்த வதேருக்கு பக்தியுடன் 



வபருபொரங் ள் கெய்தான். 

तत्समरपपरुेष्वन्ाहिग्रहान्षडहप हिजाीः ।  

अपजूयन्महात्माय ाीः अवनरशो हिजोत्तमाीः ॥  

ஓ அந்தணர் வே! அதன் அருகில் உள்ே ஊர் ளில் மற்ற 

விடங் ர் யேயும் பூஜித்தான் அந்த மஹாத்மாோை அந்த பூமியை 

ஆளும் அரென்.  

चण्डालजहनमापाऽर्थ सरुेशोहप महशे्वरम ् । 

स्वात्मना पहूजत ंयस्मात्सोमास्कन्द ंप्रित्तवान ् ॥  

தான் எந்த வஸாமாஸ் ந்தயர பூஜித்தாவைா அயதக் க ாடுத்த 

வதேர் ளின் தயலேைாை இந்த்ரனும் ெண்டாே ைன்மாயே 

அயடந்தான். 

कमलालयमवेाय ंपणु्यक्षते्र ेतिा क्षणात ् ।  

वाद्याराम ंततीः कृत्वा महािवेस्य शासनात ् ॥  

प्रसाद्य परमशेान ंप्राप्तवाहनन्द्रता ंपनुीः । 

मचुकुुन्दो महरपालो हनमा ाय परुहवहिषीः ॥  

 மலாலைவம  இந்த புண்ைவக்ஷத்ரத்தில் அவத வநரத்திலிருந்து 

மஹாவதேருயடை அருோல் ோத்ைங் யே ஒலிக் ச் கெய்து 

முசுகுந்தன் என்கிற அரென் புரயேரிைாை ஶிேனுயடை நிர்மாணம் 

கெய்து ஶிேனுயடை அருோல் பிறகு  இந்த்ரத்தன்யமயை 



அயடந்தான்.   

प्रकारगोपरुाट्टालगोपरुािरननकेशीः ।  

स कारहयत्वा पजूाया ंमहािवेस्य भहक्तमान ् ॥ 

हनष्कण्टकमसौ राज्यभारं भतृ्वा महाधनीः । 

?आत्मजायाऽहग्वजा ाय? पट्टबन्ध ंहवहाय सीः ॥  

பிர ார வ ாபுரங் ள் தாேவ ாபுரங் ள் என்று பலவிதமா  அேன் 

 ட்டச் கெய்து ஶிேைது பூயையில்  பக்தி  உள்ேேன்  ேயலைற்று 

இந்த ராஜ்ைபாரத்யதச் கெய்து மி வும் கெல்ேந்தைாை அேன் 

(?மக் யேயும் மயைவியையும் அக்னியையும் விட்டு?)  பட்டத்யதத் 

துறந்து 

कैलासपर्वत ंश्रषे्ठ ंआपान्त ेब्राह्मणोत्तमााः ।  

र्ीरबाहुमखुा र्ीराः अपप स्थाप्यात्मजान ् सतुान ् ॥  

अहग्नवण ास्य हनकटे तपीः कृत्वा सदुुश्चरम ् ।  

मत्वाश ुमानषुान्दहेान्गहृरतात्मशररहरणीः ॥  

प्राप्य स्कन्दहगहरं रम्य ंप्रणम्य गहुमव्ययम ् ।  

तत्र तस्थीुः ससन्तोषाीः सपं्राप्तिनगु्रहाीः ॥  

ஓ ப்ராஹ்மவணாத்தமர் வே!  மி வும் சிறந்ததாை ய லாஸ பர்ேதத்யத 

அயடந்தான். வீரபாஹு முதலிை வீரர் ளும் கூட ம யையும் 

மக் யேயும் அங்வ  விட்டு கபான்னிறமுயடைதன் ( யியல மயல) 



அருகில்   டுந்தேம் கெய்து மி  வியரவில் மனித உடயலத் துறந்து 

ஆத்ம ெரீரத்யத எடுத்துக் க ாண்டேர் ோ  அழகிை ஸ் ந்தகிரியை  

அயடந்து அழிேற்ற முரு யை ேணங்கி  அங்வ  

ஸந்வதாஷத்துடனும் அேருயடை அனுக்ரஹம்  கபற்றேர் ோ வும் 

விேங்கிைார் ள்.  

॥ इत्याहिमहापरुाण ेश्रस्कान्द ेशङ्करसहंहताया ंहशवरहस्यखण्ड ेिवेकाण्ड ेसाप्तम...... । 

இவ்ோறு மஹாபுராணமாகிை ஸ் ாந்தத்தில் ெங் ரஸம்ஹியதயில் 

வதே ாண்டத்தில் முற்றுப்கபறுகிறது  

 

7.ब्रह्मकैवत ाके - विेारण्यमाहात्म्य:े  
ப்ரஹ்மய ேர்த்த  புராணத்தில் வேதாரண்ைமாஹாத்ம்ைத்தில் 
 

ऋषयीः  

विेारण्य ेहवटङकेशसमागमनकारणम ् ।  

पलायन्तो महाभरता हवष्ु ंच शरण ंययीुः ॥ 

வேதாரண்ைத்தில் விடங்வ ஶர் ேந்த  ாரணம்  தப்பித்து மி வும் 

பைத்துடன் ஓடிைேர் ள் விஷ்ணுயேச்  ெரண் அயடந்தைர்.  

हवष्ु ंप्रचोहिता िवेाीः साकेतनगराहधपम ् ।  

मचुकुुन्दो महात्मान ंयदु्धाय समयाियन ् ॥   

तर्थाहस्त्वहत स राजाहप राज्यरक्षार्थ ामात्मजम ् ।  



स्थापहयत्वाऽश्वसयंकंु्त आरुरोह रर्थ ंततीः ॥ 

விஷ்ணுயேக் வ ட்ட வதேர் ள் ஸாவ த ந ரத்தின் தயலேைாை 

முசுகுந்தன் யுத்தத்திற் ா  அயழத்து,  அப்படிவை  ஆ ட்டும்  என்று 

கொல்லி  அந்த அரெனும் தன்  ம யை வதெத்யதக்  ாப்பதற் ா  

விட்டுவிட்டு குதியரயுடன் ரதத்தில் ஏறிைான்.  

 

गजशै्चरर्थसङ्गैश्च पहत्तहभश्च स सम्यतुीः ।  

ययुतु्सरुासरुीैः साकं िवेसनै्वतृो ययौ ॥   

ைாயை ளுடனும் ரதங் ளுடனும் யஸன்ைங் ளுடனும்  

அசுரர் ளுடன் வபாரிட விரும்புோர் ள் வதே யஸந்ைங் ள் சூழச் 

கென்றார் ள்  

असरुेन्द्रपरुीं प्राप्य रुरोध सह सहैनकीः ।  

हवषाणध्वहनहभीः सवा ा हिशश्च समपरूयत ् ॥  

அசுரர் ளின் தயலந யர அயடந்து வீரர் ளுடன் அயடத்தான். 

கூக்குரல் ளுடன் வெர்ந்து எல்லா தியெ ளிலும் பரவிை 

अश्वा जहृहषरे तत्र गजाश्चाहप बबृहंहरे ।  

जगज ुाीः पहत्तसङ्घाश्च रर्थसङ्घाश्च सस्वनीुः ॥  

குதியர ள்  யைத்துக் குதூஹலித்தை ைாயை ளும் பிளிறை. 

யஸன்ைக்கூட்டங் ளும்  ர்ஜித்தை ரதப்பயட ளும்  ஒலித்தை.   

 



एतान ् शब्दान ् समाकण्य ा दृष्ट्वा च परुरोधनम ् ।  

चतरुङ्गबलोपतेा िानवाश्चाहभहनय ायीुः | 

असरुागमन ंदृष्ट्वा िवेाीः प्रत्यदु्ययसु्तिा || 

இந்த ஒலி யே வ ட்டு பார்த்து ஊரில் அழுகுரல் பார்த்து, நான்கு 

அங் ங் ளுடன் உள்ே பலமாை யஸன்ைத்துடன் ராக்ஷஸர் ளும் 

கிேம்பிைார். அசுரர் ளின் ேரயேப் பார்த்து  வதேர் ளும் மீண்டும் 

யுத்தத்திற்கு ஆைத்தம் கெய்தார் ள்.   

  

िवेानामसरुाणा ंच तमुलंु रोमहष ाणम ् ।  

अन्ोन्सङकुलं यदु्ध ंबभवूाहतभयङ्करम ् ॥ 

வதேர் ள் அசுரர் ளின் கெய்த அமளி  மயிர்கூச்கெரியும் படி இருந்தை. 

அேர் ளுக்கியடவை பைங் ரமாை யுத்தம் நடந்தது.  

एतहस्मन्नन्तरे िवेाीः असरुशै्चाहतहहंहसताीः । 

भग्नाीः हभन्नाश्च त ेसव ेहिगन्तान्सपं्रपहेिरे ॥  

இதற்கியடயில் வதேர் ள் அசுரர் ோல் மி வும் துன்புறுத்தப் 

பட்டேர் ோ  உயடந்து பிரிந்து கேவ்வேறு தியெ ளில் விழுந்தைர்.  

िवेसनै् ंदु्रत ंदृष्ट्वा मचुकुुन्दीः प्रतापवान ् ।  

ितै्यान ् जघान हवहशखीैः मण्डलरकृतकाम ुाकीः ॥  



வதேயஸன்ைத்யதப் பார்த்தவுடன் வீரம் க ாண்ட முசுகுந்தன் 

அசுரர் யே ேயேத்த வில்லுடன் அம்பு ோல் கேன்றான்  

 

वाहून ् चकता केषाहंश्चदुरून्कहरकरोपमान ् । 

हशराहंसश्च पातयामास केषाहञ्चहिहशखीैः हशतीैः ॥  

சிலருயடை  ரங் ள் கேட்டப்பட்டை, சிலருயடை ைாயையின் 

 ால் யே வபான்ற கதாயட ள் கேட்டப்பட்டை, தயல ள் 

பாணங் ோல் க ாய்ைப்பட்டு உருண்டை  

गजाशं्च स गजारोहान ् साश्वारोहान्हयासं्तिा । 

ससारर्थरन्नपृाशं्चाहप ममार्थ हनहशतीैः शरीैः । 

प्रधानानसरुाशं्चाहप पहट्टशहैन ाजघान सीः ॥ 

ைாயை வமல் கெல்பேர் ைாயை ளுடன், குதியர வமல் கெல்பேர் ள் 

குதியர ளுடன்,  ரதம் ஓட்டுபேர் ளுடன் அரெர் ளுடன் 

பாணங் ோல் வீழ்ந்தைர். முதன்யமைாை அசுரர் யேயும் அேன் 

ஈட்டி ோல் கேன்றான்.   

पत्तींश्च हनहशतभै ालै्ल: अनयद्यमसािनम ् ।  

एव ंतहिष्वुरयणे मचुकुुन्दने बाहधतम ् ॥  

யஸன்ைங் யேக் கூரிை அம்பு ோல் உடனுக்குடன் ைமனுயடை 

உயறவிடத்துக்கு  அனுப்பிைான். இவ்ோறு விஷ்ணுவின் பலத்தால் 

முசுகுந்தைால்  (யஸன்ைம்) தாக் ப்பட்டது  



भग्नमासरत्तिा सनै् ंआसरंु गतनायकम ् ।  

हतषे ुितै्यवयषे ुशङं्ख िध्मौ नपृस्तिा ।।  

அப்வபாது அஸுரத் தயலேன் அற்ற அந்த யஸன்ைம் பிேந்தது. இறந்த 

அசுரக் ளியடவை அவ் ே ரென் ெங்ய  ஏந்திைான் 

ततीः शङ्खध्वहन ंश्तु्वा सने्द्रिवेाीः समाययीुः ।  

ितै्यसनै् ंहत ंदृष्ट्वा मचुकुुन्दने हनज ाराीः ॥  

அந்த  ஒலியைக் வ ட்டு வதேர் ளுடன் இந்த்ரன் ேந்தான். 

முசுகுந்தைால் அசுரயஸன்ைம் அழிவுற்றயதக்  ண்டார் ள் வதேர் ள்  

प्रशशसंीुः नरेनं्द्र त ंआहलहलंग्यीुः परस्परम ् ।  

आशरहभरहभनन्द्यनै ंसरर्थ ंहिपसहैनकम ् ॥ 

ரதங் ளுடனும் ைாயைப்பயடயுடனும் கூடிை அவ்ேரெயை 

பு ழ்ந்தைர், பரஸ்பரம் ஆலிங் ைம் கெய்து க ாண்டைர், ஆசி ோலும் 

ோழ்த்து ோலும்    

समाहनन्हुििव ंिवेाीः मिुा परमया सह ।  

प्रािशायन्परुीं तस्य साट्टगोपरुतोरणाम ् ॥  

மரிைாயத கெய்து வதேர் ள் மிகுந்த ெந்வதாஷத்துடன் ஸ்ேர்க் த்திற்கு 

இட்டுச் கென்றைர். (அங்வ )அடுக்கு வ ாபுரங் ளும் வதாரணத்துடனும் 

இருந்த அந்த ஊயரக்  ண்டான். 



 

मचुकुुन्दस्ततो दृष्ट्वा परुीं ता ंअमरावतरम ् ।  

तिशानजसन्तोषात्परुीं  हवस्मतृवाहन्नजाम ् ॥ 

முசுகுந்தன் அப்வபாது அந்த அமராேதீ ந ரத்யதப் பார்த்து, அயதக் 

 ண்டதால் உண்டாை ெந்வதாஷத்தால் தன் கொந்த ஊயர 

மறந்திருந்தான்.  

 

तस्य हस्त ंसामालम्ब्य िवेने्द्रस्वने पाहणना ।  

प्रवशे्य स्वगहंृ रम्य ंिशायामास सवातीः ॥  

தன் ய ைால் அேனுயடை  ரத்யதப் பிடித்து வதவேந்திரன் தன் 

அழ ாை இல்லத்திற்குள் நுயழந்து எல்லாேற்யறயும்  ாட்டிைான்.  

ततो नन्दनसजं्ञ ं त ुसवात ुाफलसयंतुम ् ।  

मन्दारीैः पाहरजातशै्च चन्दनहैाहरचन्दनीैः।।  

அதன் அயைத்து  னிேய  ளுடனும் மந்தாரங் ோலும் பாரிைாத 

புஷ்பத்தாலும் ஹரிெந்தைம் ெந்தைமும் உயடை  

நந்தைேைத்திற்கு  

अशोकैश्चम्पकास्तालीैः हहन्तालरैज ुानरहप ।  

पाटलमैहल्लकाहभश्च मालतरहभश्च शोहभतम ् ॥  



அவொ மும் ெம்ப மும் தாழமும்  ர்ைூரமும் , மருத மரமும் பாடலமும் 

மல்லிய ைாலும் மாலதீைாலும் அழகுற இருந்த  

सवात ुाफलपषु्पाढ्यरैेव ंबहुहवधदुै्रामीैः ।  

िशायामास िवेने्द्रो राज्ञ ेनन्दनमतु्तमम ् ॥  

அயைத்து ேய  அழ ாை பழங் வோடும்  புஷ்பங் வோடும் பல 

ேய  மரங் வோடும் அயமந்த  நந்தேைத்யத அரெனுக்கு 

வதவேந்த்ரன்  ாட்டிைான்.  

नन्दनस्य त ुमध्य ेत ुिवेालयमधशायत ् ।  

मचुकुुन्दाय तन्मध्य ेिवे ंहसम्हासन ेहस्थतम ् ॥  

நந்தேைத்திற்கு நடுவில் வதோலைத்யதயும் அதன் நடுவில் 

ஸிம்ஹாஸைத்தில் அமர்ந்த இயறேயையும் முசுகுந்தனுக்குக்   

 ாட்டிைான்.  

 

नागाभरणसयंकंु्त  नागयज्ञोपवरहतनम ् ।  

नरलकण्ठममुाकान्त ंचन्द्राध ाकृतशखेरम ् ॥  

ஸர்ப்பத்யத  ஆபரணமா க் க ாண்டேயர , ஸர்ப்பத்யத முப்புரி 

நூலாக் க ாண்டேயர,  நீல ண்டயர, உயமயின் தயலேயை, பியற 

ெந்திரயைத் தயலயில் அணிந்தேயர  

त ंदृष्ट्वा नन्दन ेिवे ंमचुकुुन्दो महामहतीः ।।  



पलुकाहङ्कतसवा ाङ्गो जातीः साकेतभपूहतीः  । 

நந்தேைத்தில் அந்த இயறேயைக்  ண்டு முசுகுந்தன் என்ற 

அறிவுமிகு அவைாத்தியின் அரென் ெரீரகமங்கும் புல்லரித்தேைா  

இருந்தான்  

 

िवे ंमह्य ंििस्वहेत िवेने्द्र समयाचत ।  

दृष्ट्वा िवेस्य सौन्दय ं पनु:पनुरयाचत ।।  

இயறேனின் அழய க்  ண்டு  இவ்வியறேயை எைக்குத் தருோய் 

என்று வதவேந்திரயை மீண்டும் மீண்டும்  வேண்டிைான்.  

िात ु ंमनहस नचे्छासरत ् िवेने्द्रस्य तिानघ ।  

अहस्मन ् िवेने्द्र प्ररत्या म ेिवेोऽसौ िरयता ंमम ॥  

வதவேந்த்ரனுயடை மைத்தில் (அயத) க ாடுப்பதற்கு விருப்பம் 

இருக் வில்யல. இேரிடத்தில் உள்ே அன்பால் “இந்த இயறேன் 

எைக்கு க ாடுக் ப்பட வேண்டும்” 

प्रार्थ ायामास िवेनंे्द्र मचुकुुन्दीः पनु:पनुीः ।  

श्वोहं िास्याहम िवेशे ंहवटङे्कश ंनपृोत्तम ॥  

என்று மீண்டும் மீண்டும் முசுகுந்தன் வதவேந்திரயைப் ப்ரார்த்தித்தான். 

“ஓ சிறந்த அரெவை! இந்த விடங்வ ஶயர இயறேயை நாயே 

தருவேன்.” 



उिरय ा तने साध ंसीः प्रहववशे गहंृ हनजम ् ।  

उपाचाराच्च राजनंे्द्र  वासोभषूणमौहक्तकैीः ॥ 

என்று கொல்லிவிட்டு அேனுடன் தன் இல்லத்திற்குள் நுயழந்தான். 

உயட ள் அணி லன் ோல் அரெயை  உபெரித்தான்.  

सस्मार हवश्वकमा ाण ंशचरभता ा तिनन्तरम ् । 

स्मरणानन्तरं सोऽहप समयातस्तिहन्तकम ् ॥ 

அதன் பிறகு ஶசீயின்  ணேைாை இந்த்ரன் விஶ்ே ர்மாயே  

நியைத்தான். நியைத்த மாத்திரத்தில் அேரும் அங்வ  ேந்து வெர்ந்தார்  

इन्द्रस्तमागत ंवरक्ष्य रहसरिमभाषत । 

एतहिटङ्कसदृश ंहक्रयता ंहवग्रहान्तरम ् ॥  

அேர் ேந்தயதக்  ண்ட இந்த்ரன் ர சிைமா  "இந்த விடங் யரப் 

வபான்வற இன்னும் சில விக்ரஹங் யேச் கெய்யுங் ள்" (என்று 

அேரிடம்) கூறிைான். 

त्वयते्याज्ञाहपतस्त्वष्टा चकार प्रहतमान्तरम ् । 

इन्द्रस्ता ंप्रहतमा ंतत्र स्थापयामास  चालय े॥ 
 

இவ்ோறு  ஆயணயிடப்பட்ட த்ேஷ்டா  வேறு உருேங் யேச் 

கெய்தார். இந்த்ரன் அந்த விக்ரஹங் யே அங்வ  பிரதிஷ்யட 

கெய்தான். 



 अन्त्र स्थापयामास पवूां त ुप्रहतमा ंतिा । 

ततो नपृ ंसमाहूय हनज ारेन्द्रोऽभ्भाषत ॥  

அதன் பிறகு முன்பிருந்த விக்ரஹத்யத வேறிடத்தில் ஸ்தாபித்தான். 

அதன் பின் அரெயை (முசுகுந்தயை) அயழத்து இந்த்ரன் வபெலாைான். 

आलय ंत ुप्रहवश्य त्व ंहवटङे्कश ंप्रगह्य च । 

अयोध्या ंप्रहत हनया ाहह मा हवलिोऽस्त ुभपूत े॥  

“ஓ அரெவை! ஆலைத்தில் நுயழந்து நீ விடங்வ ஶயர எடுத்துக் 

க ாண்டு, தாமதமின்றி  நீ அவைாத்யையை வநாக்கிச் கெல்ோய்.” 

 

इत्यकु्तो नपृहतीः शरघ्र ंप्रहतमाहन्तकमभ्गात ् ।  

पवू ावत्पलुको नाऽस्य समभतूस्य िशानात ् ॥  

என்றான். அரென் வியரவில் விக்ரஹம் இருக்குமிடத்திற்கு ேந்தான். 

அேற்யறப் பார்த்ததும் முன்பு வபால் அேனுக்கு புே ாங்கிதம் 

ஏற்படவில்யல. 

आगत्य िवेराजस्य समरप ंनपृहतज ागौ ।  

नषैा त ुपवूा ा प्रहतमा सवै चानरयता ंमम ।। 

வதவேந்திரனிடம் ேந்து அரென் கொன்ைான், "இது முன்பிருந்த 

விக்ரஹம் அல்ல. அயதவை மீண்டும் க ாண்டு ேருோய்" 

  



अर्थान्ानहप पञ्चवै ंकारहयत्वा शचरपहतीः ।  

क्रमणे िशायामास एकैकं नपृतसे्तिा ॥  

இவ்ோவற மற்ற ஐந்து உருேங் யேச் கெய்து ஶசீயின் தயலேைாை 

இந்த்ரன் ேரியெைா  அரெனுக்கு  ாட்டிைான். 

न स्वरचकार नपृहतस्ताहन पञ्च हिजोत्तमाीः ।  

नतूनाीः प्रहतमाीः सवा ास्ततो िवेपहतस्स्वयम ् ॥  

ஓ ப்ராஹ்மவணாத்தமர் வே! அந்த புதிை விக்ரஹங் ள் ஐந்யதயும் 

அரென் ஏற் வில்யல. அதன்  பிறகு  எல்லாேற்யறயும் வதவேந்த்ரன் 

தாவை  

हनधायान्त्र पवूं त ुप्रहतमा ंपवू ावच्छुभाम ् । 

आलय ेस्थापहयत्वनैा ंपश्चाद्राजानमाह्वत ् ॥ 

யேத்துக்  க ாண்டு வேறிடத்தில் ஆலைத்தில்  முன்பு வபான்ற அழகிை 

விக்ரஹத்யத ப்ரதிஷ்யட கெய்து பிறகு அரெயை அயழத்தான்.  

पश्य राजपिटङे्कश ंअत्यन्न्न्ताद्भतुपर्ग्रहम ् ।  

इत्यकु्तो मचुकुुन्दस्त ुपर्टङे्कश ंददशव साः ॥ 

அரெவை!  மி வும் அற்புதமாை விடங்வ ஶ விக்ரஹத்யதப் பார்! என்று 

கொன்ைான். முசுகுந்தன் விடங்வ ஶயரப் பார்த்தான்.  



अयमरे् पह दरे्ने्द्र दरे्ो दृष्टो मया परुा ।  

अपप सन्दशवनान्मऽेद्य पलुकपन भर्पन्त पह ॥ 

ஓ வதவேந்த்ர! இேவர தான் என்ைால் முன்பு  ாணப்பட்டேர். ஏகைனில் 

இன்று இேயரக்  ண்டதும் புே ாங்கிதம் உண்டாகிறது. 

एन ंददस्व भद्र त ेपर्टङकेश ंशचीपत े।  

एर्मकु्तो बलारापताः नपृणे प्रीपतमानसाः ॥ 

ஶசீயின் தயலேவை! கபருயமோைந்தேவர! இந்த விடங்வ ஶயர 

எைக்கு க ாடுப்பீர் என்றான். அரெைால் மைமகிழ்ந்த இந்த்ரன்,  

ददौ सर्वपर्टङकापन तस्म ैराज्ञ ेपदर्स्पपताः । 

 राजन्सर्वपर्टङ्कापन स्थापय त्व ंपह भतूले ॥  

எல்லா விடங் ர் யேயும் அவ்ேரெனிடம் க ாடுத்தான். "அரெவை! 

எல்லா விடங் ர் யேயும் பூமியில் ப்ரதிஷ்யட கெய்ோய்"  

 

इत्यकु्तो िवेराजने अनजु्ञातश्च भपूहतीः । 

ताहन सवाहवटङ्काहन रर्थमारोप्य हहष ातीः ॥ 

என்றான். இவ்ோறு வதேர் ள் தயலேைால் ஆயணயிடப்பட்ட 

அவ்ேரென் அந்த எல்லா விடங் ர் யேயும் பூரிப்புடன் ரதத்தில் ஏற்றிக் 

க ாண்டு   



आशीपभ वाः दरे्र्नृ्दसै्त ुतोपिताः स्वपरुीं ययौ ।  

सनेापपत र्ृतो राजा र्पन्दपभश्चापप ससं्ततुाः ॥  

வதேர் கூட்டத்தால் அளிக் ப் பட்ட ஆசி ளுடன் மகிழ்ந்தேைா  

வெைாதிபதியும்  ட்டிைக் ாரர் ளும் சூழ தன் ந ரத்துக்குச் கென்றான்.  

 

अयोध्या ंप्राप्य राजने्द्रीः कहश्चत्कालमवुास सीः ।  

गत ेकहतपय ेकाले मचुकुुन्दोऽहतधाहम ाकीः ।।  

அவைாத்யைக்குச் கென்று அந்த மிகுந்த தார்மி ைாை முசுகுந்தன் என்ற 

அரென் சிறிது  ாலம் ோழ்ந்தான். இவ்ோறு சிறிது  ாலம் கெல்ய யில்  

 

पर्टङ्कस्थापनार्ा वय पणु्यस्थमलदशवत।  

परुाणसै्स पर्पनपश्चत्य पणु्य ंर् ैकमलालयम ् ॥  

விடங் யர ஸ்தாபிப்பதற் ா  புண்ை ஸ்தலங் யேக்  ண்டான். 

புராணங் ளின்  மூலம் புண்ை வக்ஷத்ரமாை   மலாலைம்  என்று 

தீர்மானித்துக் க ாண்டு  

 

तत्र ससं्थापयामास हवटङं्क' प्रर्थम ंनपृीः ।  

विेारण्यस्य माहात्म्य ंपहरज्ञाय नपृोत्तमीः ॥ 

அங்வ  முதல் விடங் யர அவ்ேரென் ஸ்தாபித்தான். வேதாரண்ைத்தின் 

கபருயமயை அறிந்துக் க ாண்டு அந்த உத்தமமாை அரென்  



हितरय ंत ुवहवटङे्कश ंस्थापयामास तत्र सीः ।  

ततृरय ंस्थायामास कायारोहणसहंज्ञके ॥   

இரண்டாேது விடங்வ ஶயர அங்வ  நிர்மாணம் கெய்தான். 

மூன்றாேயத  ாைாவராஹணம் (நா ப்பட்டிணம்) என்ற கபைருள்ே 

இடத்தில் ஸ்தாபித்தான்.  

श्रीसनु्दरनदीस्थान ेचतरु् वमपप र् ैपिजााः । 

पर्टङं्क स्थापयामास लोकाना ंऋपिहतेर् े॥   

ஓ ப்ராஹ்மணர் வே! நான் ாேது விடங் யரயும் உல  நன்யமக் ா   

அழகிை நதியின்   யரயில் ஸ்தாபித்தான்.  

अन्यान्यपप पर्टङ्कापन पणु्यस्थानिे ुभपूपताः ।  

अन्यिे ुस्थापपयत्वा स्व ंकृतकृत्यममन्यत ॥  

அரெ மற்ற விடங் ர் யேப் பிற  புண்ை வக்ஷத்ரங் ளில் ஸ்தாபித்து  

தன்  டயமயைச் கெய்தேன் ஆைான்.  

एर् ंससं्थापपता राज्ञा पर्टङे्कशास्तपोधनााः ।  

सप्तस्वपप पर्टङे्कि ुपस्थतिे ुस नपृोत्तमाः ॥  

ஓ தபஸ்வி வே! இவ்ோறு அரெைால் நிர்மாணம் கெய்ைப்பட்ட 

விடங்வ ஶர் ள் ஏழு ஸ்தாபிக் ப்பட்ட விடங் ர் ளுள் அந்த அரென்  



र्देारण्यपर्टङे्कश ंभक्त्या र् ैसरे्त ेमहुुाः ।  

एत ंखलु पर्टङे्कश ंदरे्ने्द्रोपप पदन ेपदन े॥  

வேதாரண்ை விடங்வ ஶயர  பக்தியுடன் பல முயற ேழிபட்டான். 

வதவேந்த்ரனும் இேயர திைந்வதாறும் ேழிபட்டான்.  

र्देारण्यस्य माहात्म्याद्भपक्तयकु्तो पनिकेे्न ।  

पर्टङ्कप्रपतमा ंचापप कमलालयर्ापसनीम ् ॥  

வேதாரண்ைத்தின் மாஹாத்ம்ைத்தால் பக்தியுடன் ேழிபட்டால் 

 மலாலைத்தில் உள்ே விடங்  மூர்த்தியைக் கூட   

अनादृत्यरै् पिपरशो र्देारण्यस्य र्भैर्ात ् ।  

मनसा प्रपतमामनेा ंबहुधा बहुमन्यत े॥  

மதிக் ாமல் வேதாரண்ைத்தின் மகியமைால் ஶிேன் மைத்தால் இந்த 

விக்ரஹத்யத மி வும் விரும்புகிறார். 

 

तस्मािने ंहवटङे्कश ंय ेत ुपश्यहन्त मानवाीः ।  

त ेहवटङे्कशसायजु्य ंप्राप्नवुहन्त न सशंयीः ॥   

அதைால் இந்த விடங்வ ஶயர எந்த மனிதர் ள் பார்க்கிறார் வோ, 

அேர் ள் விடங்வ ஶருடன் ஸாயுஜ்ை நியலயை அயடோர் ள் 

என்பதில் ஸந்வதஹம் இல்யல.  

 



तस्मात्सवाप्रयत्नने गन्तव्य ंविेकाननम ् । 

अन्र्था हह मनषु्याणा ंजन्म ननू ंवरृ्थाभवते ् ॥  

அதைால் எப்பாடு பட்டாேது வேதாரண்ைத்திற்குச் கெல்ல வேண்டும். 

இல்யலகைன்றால் மானுட ைன்மா நிச்ெைமா  வீணாகிப் வபாய் விடும்.  

बहुनात्र पकमकेु्तन र्देारण्यस्य र्भैर्ात ् ।  

ज्ञानादपप कृत ंननू ंमहापातककदवमम ् ॥  

வேதாரண்ைத்தின் கபருயமயை எவ்ேேகேன்று கொல்ேது? அயதப் 

பற்றி அறிந்தால் கூட கபரும் பாேச்வெறும் நிச்ெைமா  

नश्यत्यरे् र्दाम्यद्य सत्य ंसत्य ंतपोधनाः । 

तदरे्मतेत्कपर्त ंपर्टङ्कािमकारणम ् ॥ 

அழிந்துவிடும் என்று இன்று கொல்வேன். ஓ தபஸ்வி வே! இது 

உண்யம உண்யம! அதைால் இந்த விடங் ர் இங்வ  ேந்த  ாரணம் 

இவ்ோறு கொல்லப்பட்டது.   

भोाः भोाः तपोधनााः पकं र्ा भयूोपप श्रोतपुमच्छर् ।  

ஓ தபஸ்வி வே! இயத பலமுயற வ ட்  விரும்புகிறீர் ள் இல்யலைா  

॥ इपत ब्रह्मकैर्त ेबदेारण्यमाहात्म्य ेिष्ठोऽध्यायाः ॥ 



ப்ரஹ்மய ேர்தத்தில் வேதாரண்ை மாஹாத்ம்ைத்தில் ஆறாம் 

அத்ைாைம் 

8 श्रीशरै्परुाण ेसनतु्कमारसपंहताय नािपट्टणमाहात्म्य े

सनतु्कमारीः (ஸைத்குமாரர் கொன்ைார்) 

नपन्दकेश महाभाि सर्वलोकपहत ेरत ।  

शिेस्य सप वराजस्य सोमास्कन्द-पदाम्बजु े॥  

सायजु्यपमपत चरै्ोकं्त तस्योद्भर्मशिेताः । 

र्कु्तमहवपस दरे्शे पितीयाः परमशे्वर: ॥   

एर्मकु्तो मनुीन्द्रेण ध्यात्वा दरे् ंमहशे्वरम ् ।  

उक्तर्ान्सकलं तस्म ैदवे्य ैदरे्ने भापितम ् ॥  

ஓ நந்திவ ெவர! அயைத்துல த்திற்கும் நன்யம கெய்ேதில் முயைப்பா  

இருப்பேவர! ஆதிவஶஷனுயடை ஸர்ப்பங் ளின் தயலேருயடை 

வஸாமாஸ் ந்த பாதத்தில் ஸாயுஜ்ைம் என்று கொல்லப்பட்டது. அந்த 

வஸாமாஸ் ந்தருயடை வதாற்றமும் முழுயமைா  ஒன்றும் விடாமல் 

கொல்வீர். இரண்டாேதா   பரவமஸ்ேரர், இவ்ோறு முனிேர் ோல் 

த்ைானிக் ப்பட்ட இயறேயை மவஹஶ்ேரயை, அேருக்கும்  

வதவிக்கும் வதேர் ோல் கூறப்பட்டது  என்றார்..  

नहन्दकेश्वरीः (நந்திகேஸ்வரர் ச ொன்னொர்)  



आपदसषृ्टौ परुा पर्ष्ाुः पतु्रार् ेतप आचरत ् ।  

पर्श्वकमा वणमाहूय सोमास्कन्द ंमहशे्वरम ् ॥  

पनमा वय पजूपयत्वा त ुपतु्र ंलब्ध्वा त ुमन्मर्म ् ।  

दरे्ने्द्रस्य ददौ दरे् ंसोमास्कन्द ंमहशे्वरम ् ॥  

முதல் ஸ்ருஷ்டியில் விஷ்ணு புத்ரயை வேண்டி தேமிருந்தார். 

விஶ்ே ர்மாயே அயழத்து வொமாஸ் ந்தயர மவஹஶ்ேரயர 

நிர்மாணம் கெய்து பூஜித்து மன்மதன் என்ற புத்ரயை அயடந்து, பிறகு 

அந்த வஸாமாஸ் ந்த மவஹஶ்ேர மூர்த்தியை வதவேந்த்ரனுயடைதா க் 

க ாடுத்தார்.  

सोऽपप सपंजू्य दरे्शे ंपचरकालं मनुीश्वरााः । 

दानर्ाना ंर्धार्ा वय चानीताय नपृाय च ॥  

मचुकुुन्दाय तनेरै् दत्त ंदरे् ंमहशे्वरम ् । 

सोपप हृष्टमनााः भतू्वा प्रापयामास र् ैमनु े॥  

ஓ முனிேர் ளின் தயலேர் வே! அேரும் (இந்த்ரனும்) இயறேயை பல 

 ாலம் நன்கு பூஜித்து அஸுரர் யேக் க ால்ேதற் ா  அயழத்து 

ேரப்பட்ட அரென் முசுகுந்தனுக்கு அேரால் அந்த மவஹஶ்ேரர் 

க ாடுக் ப்பட்டார். ஓ முனிேவர! அேரும் மிக்  மைப்பூரிப்புடன் 

அயத அயடந்தார் 

कमलालय े क्षते्र ेक्षते्राणामतु्तमोत्तम े॥  



சிறந்த வக்ஷத்ரங் ளுள் சிறந்த வக்ஷத்ரமாம்  மலாலைத்தில்    

॥ इपत श्रीशरै्परुाण ेसनतु्कमारसपंहताया ंनािपट्टणमाहात्म्य े|  

இவ்வாறு ஶிவபுராணத்தில் ஸனத்குமார ஸம்ஹிசதயில் 

நாகப்பட்டண மாஹாத்ம்யத்தில்    

9.कालागरुवनमाहात्म्य े ( ாோ ருேை மாஹாத்ம்ைத்தில்) 1 

शौनकीः उवाच:  
கஸௌை ர் கொன்ைார்: 

श्रीमदापदपर्टङ्कश्च  एतत्क्षते्रमपुािताः ।  

इत्यकंु्त च त्वया परू्ं कारण ंतत्र पकं र्द ॥  

पर्टङ्क इपत पकं नाम दरे्ता तत्र पकं र्द ॥  

ஶ்ரீமத் ஆதிவிடங் ராைேர் இந்த வக்ஷத்ரத்துக்கு ேந்தார் என்று 

உங் ோல் கொல்லப்பட்டது. அதன்  ாரணம் என்ை என்று கொல்வீர். 

அங்வ  விடங் ர் என்பது எந்த கபைருயடை இயறேன்? என்று 

கொல்வீர். 

 सतू उवाच:  
ஸூதர் கொன்ைார்: 

 
1 காளாகருவனம் - திருக்காறாயில்   



मचुकुुन्दस्य चपरत ंश्रर्णादघनाशनम ् ।  

र्क्ष्यऽेहं सङ्ग्रहणेरै् सार्धानने तच्छ्रणु ु॥  

முசுகுந்தனுயடை ெரிதத்யதக் வ ட்டால் பாபங் ள் அழியும். அயதச் 

சுருக் மா ச் கொல்கிவறன்  ேைத்துடன் வ ட்பீர்.  

मचुकुुन्द इपत ख्याताः राजापस्त स महाबलाः ।  

सर्वलोकेि ुपर्ख्याताः िणुस्यापतप्रकाशर्ान ् ॥   

முசுகுந்தன் என்ற கபைருயடை பலம் ோய்ந்த அரென் உள்ோன். 

அேன் அயைத்துலகிலும் கபைர் கபற்றேன், நற்குணங் ளுயடை  

கபாலிவு மிக்  உயடைேன். 

 

दरे्ानामसरुाणा ंच भपूाना ंच तर्रै् च ।  

जतेा मन्त्रपर्दा ंश्रषे्ठो मन्त्रज्ञो ब्राह्मणपप्रयाः ॥  

வதேர் யே  அசுரர் யே அரெர் யேயும் மனிதர் யேயும் கேன்றேன் 

மந்த்ரங் யே அறிந்தேர் ளில் சிறந்தேனும் ப்ராஹ்மணர் ளுக்கு 

ப்ரிைமாைேனும் 

पशर्भक्तो पर्शिेणे सर्वदा पशर्पजूकाः ।  

अपिहोत्रपरो पनत्य ंपनत्य ंचापतपर्पजूकाः ॥ 

விவஶஷமாை ஶிேபக்தன் எப்வபாதும் ஶிேயை பூஜிப்பேன். திைமும் 



அக்னிவஹாத்ரத்தில் ஆழ்ந்தேன் திைமும் அதிதி யே பூஜிப்பேன்  

 

एवहंवधगणुो राजा शशास पहृर्थवरहममाम ् ।  

तहस्मन्काले च  िवेानामसरुाणा ंहिजोत्तमीः ॥  

यदु्ध ंतिभवद्ब्रह्मने्कशाकेहश हमर्थो हमर्थीः ।  

इन्द्रस्तिानीं नपृहत ंिवेने्द्रो िवेनायकीः ॥  

आनयामास सतूने दरे्ाना ंच सहापयनम ् ।  

आहूतो दरे्राजने मचुकुुन्दो महाबलाः ॥   

இப்படிப்பட்ட குணங் யே உயடை அரென் இந்த பூமியை 

ஆண்டான். ஓ ப்ராஹ்மவணாத்தமவர!  அச்ெமைத்தில் வதேர் ளுக்கும் 

அஸுரர் ளுக்கும் தயலக்குத் தயலயும் ஒருேருக்க ாருேரும் யுத்தம் 

(நடந்தது). வதவேந்திரனும் வதேர் தயலேனும் ஆை இந்த்ரன் 

அப்வபாது அரெயை ஸாரதியுடன் வதேர் ளின் உதவிக் ா  அயழத்து 

ேந்தான். வதேர்க் ரெைால் அயழக் ப்பட்ட மிகுந்த பலம் கபாருந்திை 

முசுகுந்தன்  

कामि ंरर्मारुह्य दरे्लोकमर्ाप्तर्ान ् ।  

तदा सम्मापनतो राजा दरे्ने्द्रेण पजतश्रमाः ॥  

அேன் விருப்பப்படி கெல்லக்கூடிை ரதம் ஏறி வதேவலா த்யத 

அயடந்தான் அப்வபாது  யேப்பற்ற அவ்ேரென் வதவேந்த்ரைால் 

மி வும் பஹுமானிக் ப்பட்டான் 

 



िवेाना ंजयकाङ्क्षर च चकार कदनन्तराम ् ।  

असरुा पनपज वतास्तने दुम वदाद्या महाबलााः ॥  

வதேர் ளின் கேற்றியை விரும்பிைேைா  அதற்குப் பிறகு அேைால் 

தீை எண்ணம் க ாண்ட பலம் மிகுந்த அசுரர் ள் கேல்லப்பட்டார் ள்  

दरे्ाना ंच जयाः प्राप्ताः दरे्लोकाः प्रपतपष्ठताः ।  

तदा त ुप्रीपतदानार् ंपकं दयेपमपत र्ासर्ाः ॥  

पर्चाय व च तदा प्राह मचुकुुन्दाय दरे्राट ्।  

मचुकुुन्दस्तदा दृष्ट्वा दरे् ंदरे्ने्द्रपपूजतम ् ॥  

வதேர் ளுயடை கேற்றியைக் க ாண்டேைா , வதேவலா த்தில் 

அமர்ந்த இந்த்ரன் அேனுக்கு அன்பளிப்பா  என்ை க ாடுக் லாம் 

என்று சிந்தித்து பிறகு முசுகுந்தனிடம் வதேர்க் ரென் கொன்ைான். 

முசுகுந்தன் அப்வபாது வதவேந்த்ரைால் பூஜிக் ப்பட்ட இயறேயைப் 

பார்த்து  

 

वरयामास िास्यध्व ंयहि में िातहुमच्छर्थ ।  

िवेो िान ंच कृत्वार्थ प्रषेयामास त ंनपृम ् ॥  

"இயதக் க ாடுக்  விரும்பிைால் க ாடுக் லாம்" என்று வ ட் லாைான். 

இந்த்ரன் அதற்குப் பிறகு தாைம் கெய்து அவ்ேரெயை அனுப்பிைான்  

तिाक्य ंच समाकण्य व पर्श्वस्य र्चन ंतदा ।  



आप्तर्ान ् च दशे ंच कालाकाङ्क्षी नपृोत्तमाः ॥  

அந்த ோக்ைத்யதக் வ ட்டு வநரத்யத  வீணடிக் ாமல் அப்வபாது  தன்  

வதெத்யத ேந்தயடந்தான் அந்த சிறந்த அரென் 

 

अन् ंकृत्वा िवेरूप ंिवेने्द्रस्तमचािंयत ् ।  

स्वावाहूतहस्त ेित्वतैत ् तदृष्ट्वा नपृहतीः परम ् ॥  

इद ंन भर्तीत्यकु्त्वा मचुकुुन्दो व्यसजवयत ् ।  

आपदतो पनपम वतो यस्माद्दरे्श्चापतपर्टङ्काः ॥ 

(அவத) இயறேனின் ேடிவில் வேறு உருேங் ள் கெய்து வதவேந்த்ரன் 

அேயை ஏமாற்றிைான். தன்யைக் கூப்பிட்டு தன் ய யில்  

க ாடுத்தயதப் பார்த்து அவ்ேரென் இது நடோது என்று ஒதுக்கி 

விட்டான். முன்பு நிர்மாணம் கெய்ைப்பட்ட கதய்ேமாை முதல் 

விடங் ர்  

स्थापपतो दरे्दूतने काळािरुर्नाह्वय े।  

अन्य ंदत्त्वा उदारं च पनमा वय च स र्ासर्ाः ॥  

भपूाय प्रिेयामास एर्माह च ता ंप्रपत । 

ततो पर्चाय व पश्चात्त ुस्वय ंपनमा वय दरे्राट ्॥  
 

வதே தூதர் ோல்   ாோ ருேைத்தில் ஸ்தாபிக் ப்பட்டு மற்ற 

உருேங் யேயும் தாராே மைத்துடன் நிர்மாணம் கெய்து இந்த்ரன்  

அரெனுக் ா  அனுப்பி அேனிடம் கொல்லி தாவை நிர்மாணமும் கெய்து 



க ாடுத்தான். 

पनुज विाम स्वि ं च त ंदृष्ट्वा र्ासर्ोऽपप च ।  

आत्मनो दरे्पजूा ंच त्यािराज समाह्वयम ्  ॥ 
அேயரக்  ண்டு தன் மைதில் அந்த த்ைா ராைன் என்று 

அயழக் ப்பட்ட அந்த   இயறேனின் ேழிபாடும் இருத்திக் க ாண்டு 

பின் இந்த்ரனும் ஸ்ேர்க் ம் கென்றயடந்தான்.  

अयमरे् त्यािराजाः तने प्रोक्तो महशे्वराः ।  

तमानीय च लोकाशं्च स्वर्द्ा वभपक्तपरुाःसरम ् ॥  

र्ल्मीकेऽस्थापयत्पश्चात्सन्तोि ंपरमाप्तर्ान ् ।  

तत्ररै् पजूाकृत्यापन स्वयमरे् तर्ाऽकरोत ् ॥ 
 

நான் தான் அேைால் கொல்லப்பட்ட த்ைா ராைன் என்ற மவஹஶ்ேரன்.  

அேயை எடுத்து உல த்வதார் பக்தி கெய்ேதற் ா   யரைான்  புற்றில்  

ஸ்தாபித்து அதன்பிறகு பரமபதம் அயடந்தான். அங்வ வை பூயை ள் 

கெய்ை வேண்டிையே யேத் தாவை கெய்தான்.  

एतदन्यापन पञ्चासन ् पर्टङ्काख्यापन तापन च ।  

अन्यिे ुस्थानर्यिे ुर्त वन्तऽेद्यापप  सजु्वलम ् ॥ 

மற்ற ஐந்து விடங் ர் என்ற கபைர் உள்ேயே ள் மற்ற ஒளி 

கபாருந்திை  உைர்ந்த இடங் ளில் உள்ேை.  



एतदािमन ंतस्य पर्टङ्कस्य महेशताुः ।  

कपर्त ंभर्ता प्रोकं्त सर् े श्रणृ्र्न्त ुसादरम ् ॥ 

இது அந்த விடங் ருயடை ேருய . உங் ோல் கொல்லப்பட்டது. 

எல்வலாரும் பக்தியுடன் வ ளுங் ள்.  

सङ्ग्रहणे मयाख्यात ंसर्वलोकोपकारकम ् ।  

पर्टङ्काना ंच िटं्क च भतूले च प्रपतपष्ठतम ् ॥  

விடங் ர் ள் அறுேர் உலகில் ப்ரதிஷ்யட கெய்ைப்பட்டது 

அயைத்துலகிற்கும் நன்யம பைக் க் கூடிைது - இது சுருக் மா  

என்ைால் கொல்லப்பட்டது.   

 

तिेा ंदश वनमात्रणे स्वि ंपर्न्दपत मानर्ाः । 

एर्मन्यापन बहुशाः सपन्त र् ैकारणापन च ॥  

அேர் யேக்  ாண்பதாவலவை மனிதன் ஸ்ேர்க் த்யத  அயடகிறான். 

இது தவிரவும் பிற பல ேழி ள் உண்டு.  

श्रर्णादरे् जन्तनूा ंभोिमोक्षफलप्रदम ् । 

अस्य क्षते्रस्य माहात्म्य ंकस्यापप न च पर्द्यत े॥  

வ ட்பதால் மட்டுவம உயிர் ளுக்கு வபா மும் வமாக்ஷமும் 

க ாடுக்கும். இந்த வக்ஷத்ரத்துயடை கபருயம வேகறங்கும் 



கியடப்பதில்யல  

महापभिकेकरणमै वहानरै्दे्यर्न्दनाैः ।  

प्रदपक्षणनमस्कारसै्स्स्तोत्रपाठैपर् वशिेताः ॥  

य े च पजूा ंकुर् वपन्त कालािरुर्नशेताुः ।  

तऽेपप सर् ेपशर्नेकै्य ंलभन्त ेमानर्ोत्तमााः ॥  

கபரிை அபிவஷ ம் கெய்ேதாலும் கபரும் யநவேத்ைம் ேந்தைம் 

கெய்ேதாலும், ப்ரதக்ஷிண நமஸ் ாரத்தாலும் ஸ்வதாத்ரம் படிப்பதால் 

குறிப்பா  எேர் இந்த  ாோ ருேைத்தில் பூயை கெய்கின்றைவரா 

மனிதர் ளில் சிறந்தேர் ோை அேர் ள் அயைேரும் ஶிேனுடன் 

ஒன்றாகும் பதவியை அயடகின்றைர். 

 

तत्रत्यतरर्थ ावयषे ुसवापापहरेष ुच ।  

य ेस्नाहन्त मानवर लोके काले काले च पावन े॥  

त ेयाहन्त शाश्वत ंधाम यत्र गत्वा न शोचहत ॥ 

அங்வ யுள்ே எல்லா பாேங் யேயும் வபாக்கும் சிறந்த தீர்த்தத்தில்   

எேர் பூவலா த்தில் புண்ை  ாலங் ள் வதாறும் ஸ்நாைம் 

கெய்கிறார் வோ அேர் ள் எவ்விடத்தில்  ேயல ள் இல்யலவைா 

அத்தய ை நிரந்தரமாை (முக்தியை) இடத்யத அயடோர் ள். 

पनपमि ंपनपमिाध ंर्ा पदनाध वमर्र्ा पदनम ् ।  

य ेर्सपन्त नरास्यतत्र त ेर् ेकैलासर्ापसनाः ॥ 



நிமிஷவமா அயர நிமிஷவமா அல்லது அயர நாவோ ஒரு நாவோ 

இங்வ  ைார் ோசிக்கிறார் வோ அேர் ள் ய லாஸோசி ள் ஆகி 

விடுகின்றைர்.   

कन्यादान ंच िोदान ंर्िृोत्सजवनमरे् च ।  

र्स्त्र ंपहरण्य ंपयसा सपहत ंकुम्भमरे् च ॥  

यो ददापत नरो भक्त्या स यापत पशर्तलु्यताम ् ।  

अन्यत्र कोपटदानने यत्फलं जायत ेभपुर् ॥  

तत्फलं ब्रह्मतीर् वस्य तटे च क्षणमात्रताः । 

भपर्ष्यपत न सन्दहेाः सत्य ंसत्य ंन सशंयाः ॥ 

 ன்ைாதாைம் மற்றும் வ ா தாைம் அல்லது  ாயே மாடு யேக் 

க ாடுத்தல், உயட, தங் ம், பாலுடன் குடம் முதலிைை எந்த மனிதன் 

பக்தியுடன் க ாடுக்கிறார் வோ அேர் ள் ஶிேஸாம்ைத்யத 

அயடகிறார் ள். மற்ற வ ாடி தாைங் ோல் பூமியில் எவ்வித பலன் 

கியடக்கிறவதா அந்த பலன் ப்ரஹ்மதீர்த்தத்தின்  யரயில் 

உடனுக்குடன் கியடக்கிறது இது உண்யம ஸந்வதஹம் இல்லாமல் 

உண்யம. 

 

हपतपृ्ररहतकरं श्ाद्ध ंकालागरुवनान्तरे ।  

य ेकुव ाहन्त नरा भमूौ हपतरो याहन्त शाश्वतम ् ॥  

பித்ருக் ளுக்கு ஸந்வதாஷம் அளிக் க் கூடிை ஶ்ராத்தம் பூமியில் 

 ாோ ருேைத்தில் எந்த மனிதர் ள் கெய்கிறார் வோ அேர் ளின் 

பித்ருக் ள் நிரந்தர பதவியை அயடகின்றைர் 



उद्यानस्य प्रकता वराः य ेर् पानीयदापकााः ।  

र्स्त्रिन्धप्रदाताराः छत्रध्वजपताकदााः ॥  

साम्राज्यभाग्य ंलब्ध्वाऽन्त ेपशर् ेलीयन्त तत्र च। 

पशर्रापत्रव्रत ंकृत्वा सोमर्ारव्रत ंतर्ा । 

भानरु्ारव्रत ंचाऽपप तर्ा मासो उपर्ापसनम ् ॥ 

एकैकं कोपटिपुणत ंफलं भर्पत पनपश्चतम ् ।  

दरे्स्यशेानपदग्भाि ेयश्च कूपाः प्रर्त वत े॥ 

पबलं शिेपबलं नाम शिेणे च कृत ंपरुा ॥ 

பூந்வதாட்டங் ள் யேப்பேர், (தண்ணீர் வபான்ற) அருந்தக் கூடிை 

ேற்யறக் க ாடுப்பேர் ள், உயட ோெயைத்ரவிைங் ள் 

வபான்றேற்யறக் க ாடுப்பேர் ள், குயட க ாடி க ாடிக் ம்பம் 

வபான்றேற்யற தாைமா க் க ாடுப்பேர் ள் ஸாம்ராஜ்ைத்யத 

அயடந்து பிறகு ஶிேனுடன் ஒன்றாகி விடுோர் ள். ஶிேராத்ரி 

வ்ரதமும் திங் ட் கிழயமயில் கெய்யும் வஸாமோர வ்ரதமும், 

ஞாயிறன்று பானுோர வ்ரதமும் மாதந்வதாறும் உபோஸமும் 

இருப்பேர் ளுக்கு ஒவ்கோன்றிற்கும் வ ாடிக் ணக்கில் நிச்ெைமா ப் 

பலன் உண்டு. இயறேனின் ேடகிழக்கு மூயலயில் எங்வ  கிணறு 

உள்ேவதா அங்வ  உள்ே த்ோரம் வஶஷபிலம் என்று ஆதிவஶஷைால் 

முன்பு கெய்ைப்பட்டது     

  

पर्लिारेण चाित्य प्रत्यहं पपरपश्यपत ।  



रसापन च ददपित्य ंपशर्भक्त्या पर्शिेताः ॥  

இந்த பிலத்ோரத்தின் மூலம் ேந்து எல்லாேற்யறயும் பார்க்கிறார். 

ஶிேபக்தியிைால் ரெங் யே எப்வபாதும் அளிக்கிறார்  

 

ततू्कपिशान ंलोके दुलाभ ंमनजुषे ुव ै। 

तत्तरर्थ ापानमात्रणे कुष्रोगर हवमचु्यत े॥  

அந்த கிணற்றின் தரிெைம் மனிதர் ளுக்கு கியடத்தற் ரிைது. அந்த 

தீர்த்தத்யதக் குடித்தவுடன் குஷ்டவராகி குணமயடோன்  

 

तत्तररे हपष्टिान ंच सघतृ ंच फलाहितम ् ।  

हशवप्ररहतकरं  हनत्य ंहशवलोकप्रिायकम ् ॥  

அந்த தீரத்தில் பழங் ளுடனும்கநய்யுடனும் மாவு தாைமா க் 

க ாடுத்தல் ஶிேனுக்கு மி வும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் ஶிேவலா த்யதக் 

க ாடுக்கும். 

 

तनेवै सहहत ंयस्त ुकुरुत ेच प्रिहक्षणम ् ।  

तने भीूः सकला ित्ता फलसस्यसमहिता   ॥  

அத்துடன் ைார் ப்ரதக்ஷிணம் கெய்கிறார் வோ அேரால்  பழமும் 

பயிரும் நியறந்த பூமி அயைத்தும் க ாடுக் ப்பட்டதாகி விடும். 

 

तत्तिशानािवे यमलोकं न पश्यहत ।  



प्रातदृाष्ट्वा च ततू्कप ंराहत्रपापाहिमचु्यत े॥   
அதன்  தரிெைத்தாவலவை  ைமவலா த்யதப் பார்ப்பதில்யல.  ாயலயில்  

அந்த கிணற்யறக்  ண்டால் முந்யதை இரவு கெய்த பாேங் ளிலிருந்து 

விடுவிக் ப்படுோன்.  

साय ंदृष्ट्वा पदर्ापाप ंतत्क्षणने पर्मचु्यत े।  

प्रपतमास ंसङक्रमिे ुअमाया ंपौपण वमास ुच ॥  

सोमर्ारेि ुसर्िे ुपर्शिेात्कापत वकेि ुच ।  

प्रदपक्षणत्रय ंकृत्वा नत्वा पीत्वा च तज्जलम ् ॥  

ब्रह्महत्यापदपापशै्च मचु्यत ेतत्क्षणने च ।  

पलङ्गस्य मलूपय वन्त ंततू्कप ंच प्रर्त वत े॥  

पशर्स्य बपन्धनी यस्मात्तस्मात्तसदृश ंन पह । 

(அயத) மாயலயில் பார்த்தால்  ாயலயில் கெய்த பாேத்திலிருந்து அந்த 

க்ஷணவம விடுவிக் ப்படுோன். ஒவ்கோரு மாதமும்  ஸங்க்ரமண 

 ாலத்திலும் அமாோயெயிலும் கபௌர்ணமியிலும் கூட எல்லா 

திங் ட்கிழயம ளிலும் முக்ைமா   ார்த்திய  மாதத்தில் மூன்று 

ப்ரதக்ஷிணம் கெய்து நமஸ் ரித்து அதன் நீயர அருந்தி 

ப்ரஹ்மஹத்யை முதலிை பாபங் ளினின்று அந்த கநாடிவை 

விடுபடுோன். லிங் த்துயடை அடிபா ம் ேயர எந்த கிணறு 

கெல்கிறவதா ஶிேனுயடை   ட்டுப்பாடு  எதிலிருந்து ேருகிறவதா 

அதற்கு இயண இல்யல. 

 यानीह पणु्यापन पशर्पप्रयापण   



 कृतापत नान्यरे् च तत्र भमूौ ।  

क्षण ंक्षणाध ंपनपमि ंतदर् ं

 र्ास ंच कृत्वा सखुमपेत तीर् े ॥ 

ஶிேனுக்கு ப்ரிைமாையேைாை எந்த புண்ைங் ள் பூமியில்  

கெய்ைப்பட்டைவோ கநாடிவைா அயரகநாடிவைா நிமிஷவமா அதற் ா   

இங்வ  ோஸம் கெய்து சு மயடோர் ள் 

तस्मात्ततू्कपतीर् ेच पश्यपेित्यमतपन्द्रताः ।  

सर्वसौभाग्यसपंपत्तभ वपर्ष्यपत पशर्ाश्रयात ् ॥  

அதைால் கூப தீர்த்தத்தில் திைமும் வொம்பல் இல்லாமல் தர்ெைம் கெய்ை 

வேண்டும். அதைால் ஶிேைருோல் எல்லா கஸௌபாக்ைங் ளும் 

கிட்டும்.  

॥ इपत श्रीशरै्परुाण ेएकादशरुदसपंहताया ंउपपरभाि ेक्षते्रखण्ड ेकाळािरुर्नमाहात्म्य े 

तीर्ा वर्रण ंनाम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायाः ॥ 

ஶிேபுராணத்தில் ஏ ாதெருத்ர ஸம்ஹியதயில் உபரிபா த்தில் 

வக்ஷத்ர ண்டத்தில்  ாோ ருேை மாஹாத்ம்ைத்தில் தீர்த்தாேரணம்  

என்ற கபைர் க ாண்ட  ஐநூற்றி ஐந்தாம் அத்ைாைைம்  

10.पाद्मपेरुाण ेमन्त्रपसपिक्षते्रकल्प े 
பத்மபுராணத்தில் மந்த்ரஸித்திவக்ஷத்ர  ல்பத்தில் 



सतूाः 

इत्थ ंलक्ष्मीस्तपस्तपे ेपर्ष्ण्वर् ंमपुनसत्तमााः ।  

तस्मात्क्षते्रर्रं पणु्य ंतिाम्ना प्रापर्त ंभपुर् ॥   

ஸூதர் கொல்கிறார்: 

ஓ முனிேர் வே! இவ்ோறு லக்ஷ்மீ விஷ்ணுயே அயடேதற் ா  தேம் 

கெய்தாள். அதைால் இந்த சிறந்த வக்ஷத்திரம் அேள் கபைரால் 

விேங்கிற்று.  

लक्ष्म्ााः घटस्तनपयोर्पध वत ंपर्पपन ंयताः ।  

तस्माल्लक्ष्मीर्न ंनाम्ना पर्ख्यात ंतज्जित्रय े॥  

லக்ஷ்மிைால் பால் கபாழிைப்பட்டு ேேர்ந்த  ாடாைதால் லக்ஷ்மீேைம் 

என்ற கபைருடன் மூவுலகிலும் அறிைப்பட்டது. 

कमलार् ंबहृिीपचाः बपहभू वतोऽम्बदुध्वपनाः ।  

ततो बपहबृ वहपत्सन्धनुार्ाः सजं्ञातपर्श्रतुाः ॥  

அேளுக் ா   டல் நீரின் வபரரேத்துடன் கேளியில் கபரிை குேம் 

ஏற்பட்டது. அதைால் பஹிப்ருஹத்ஸிந்துநாதர்"(திருப் 

கபரும்புறக் டல்) என்ற  கபைருடன் விேங்கிற்று.  

 

हववाह मङ्गळं ह्यत्र परुे श्रकृष्योरभतू ् ।  



श्रकृष्मङ्गलं नाम तस्मािस्य परुस्य व ै॥ 

மங் ே ரமாை விோஹம் க்ருஷ்ணனுடன் நடந்தது. அதைால் 

க்ருஷ்ணமங் லம் என்று ந ரத்துயடை  கபைர்  ஆைது. 

पनयत ंमङ्गलकरं कृष्स्यापप महत्परुम ्  ।  

ततस्त ुप्रपर्त ंलोके कृष्मङ्गलपमत्यपप ॥  

மி வும் மங் ே ரமாை க்ருஷ்ணனுயடை கபருந ரமாய் அது 

விேங்கிைது உலகில் க்ருஷ்ணமங் ேம் என்று ேழங் லாயிற்று. 

इन्द्रोऽपप या ंसमाराध्य र्सन्तीं कमलालय े।  

लब्धर्ान्पारमशै्वय व दरे्राज्य ंच शाश्वतम ् ॥  

सा पणु्या कमला दरे्ी पषु्करपैन वयमवै्र वताैः ।  

एर् ंलब्धर्ती दरे् ंभक्तजीर् ंपपत ंपिजााः ॥ 

இந்த்ரனும்  மலாலைத்தில் ைாயர ேழிபாட்டு கபரும் கெல்ேத்யதயும் 

வதேராஜ்ைத்யதயும் கபரும்பதவியையும் அயடந்தாவைா அந்த சிறப்பு 

மிக்   மலாவதவி இந்த புஷ் ாரத்தில் நிைமத்துடன் வ்ரதத்திைால் 

இவ்ோறு பக்தியுடன் பதியை அயடந்தாவோ ஓ ப்ராஹ்மணர் வே!  

ऋियाः  

अस्माकमन्तरा कपश्चत्सन्दहेाः सतू सभंर् ।  

कुरुष्व तस्य पर्च्छेद ंश्रयेोऽस्माकं त्वमरे् पह ॥  



ரிஷி ள் 

ஓ ஸூதவர!  எங் ளுக்குள் சிலஸந்வதஹங் ள் ஏற்பட்டை அேற்யற 

நிேர்த்தி கெய்து எமக்கு நன்யம கெய்வீரா ! 

कमला पपूजतने्द्रण िहृऽेचा व च पर्शिेताः ।  

तपश्चचार सा दरे्ी र्सन्ती कमलालय े॥  

லக்ஷ்மீ இந்த்ரைால் விவஶஷமா  வீட்டில் பூஜிக் ப்பட்டாள். அந்த 

வதவி  மலாலைத்தில் ேசித்து தேம் கெய்தாள் 

कमलालयतस्तस्या ंकमलाया ंपनुहवपरम ् ।  

भक्तजीर् ंपपत ंलब्ध्वा प्राप्ताया ंकुष्मङ्गळम ् ।  

 மலாலைத்திலிருந்து மீண்டும் அேள் தாமயர மலருக்குள் மீண்டும் 

விஷ்ணுயே அயடந்து பக்தியுள்ே ோழ்யேயும் பதியையும் 

க்ருஷ்ணமங் லத்யத அயடந்தாள் 

पकञ्चकार स दरे्ने्द्राः तत्र र्ास्य त ुपजूकाः ।।  

कर् ंर्ा पारमशै्वयं लब्धर्ान्दरे्नायकाः ॥  

என்ை பூயை கெய்தான் இங்வ  ேசித்த அந்த வதவேந்த்ரன்?  எப்படி 

அந்த வதேர் தயலேன் கபரும் கெல்ேத்யத அயடந்தான்  

सतूाः  

पनुाः परुन्दरो दरे्ाः साध ंसर्वाः सरुेश्वराैः ।  



दशवपषु्करणीतीरे प्रर्ास ंसमकल्पयत ् ॥  

ஸூதர்: 

மீண்டும் இந்த்ரன் எல்லா வதேர் ளுடனும் வதேர் தயலேர் ளுடனும் 

தர்ஶபுஷ் ரிணீ  தீரத்தில் தங்கி இருந்தான்.  

प्राचीं पर्ष्पुदीं र्लेा ंपालयदे्यत्प्रसादताः।  

पनुस्तत्र परुे रेम ेकमला ंस त ुपजूयन ् ॥  
 

முன்பு  ங்ய யில்  இருந்த வபாது அேர் அருயேப்கபற மீண்டும் அந்த 

ந ரத்தில் ேந்தயடந்து லக்ஷ்மியை அேன் ேழிபட்டு 

कुर् वन्तत्र कुटुपम्बत्व ंकमलापजूनापराः ।  

आपननाय स चने्द्राणीं स्विवताः सरुर्पन्दताम ् ॥  

அங்வ  வதேர் ோல் ேணங் ப்படும் இந்த்ராணியையும் அயழத்து 

ேந்து குடும்பத்துடன் ோஸம் கெய்து லக்ஷ்மியை ேழிபட்டான். 

ततो िहृाच वन ंपबम्ब ंअपम्बकार्ल्लभ ंपशर्म ् ।  

आपननायामरार्त्या ंसहर्ीर्ी पर्टङ्कम ् ॥  

அப்வபாது அமராேதியில் தை வீட்டில் பூயை கெய்யும் அம்பிய யின் 

தயலேைாை ஶிேனின் ேடிேமாை வீதீவிடங் யரயும் க ாண்டு 

ேந்தான்  



पर्टङ्का पर्पर्धाकारााः राजन्त ेयस्य र्ीपर्ि ु।  

िहृाच वदरे् तत्वने्द्रख्यात ंर्ीपर्पर्टङ्ककम ् ॥  

விடங் ர் ள் கேவ்வேறு உருேத்தில் ைாருயடை வீதியில் 

மிளிர்கிறார் வோ,  அந்த வதவேந்திரன் வீட்டில் ேழிபட்டதால்  

வீதிவிடங் ர்  என்று அயழக் ப்பட்டேர்  

टङं्क पशल्पायधु ंज्ञये ंर्ीथ्ा ंयस्या ंन ततृ्कतम ् ।  

त्वष्ट्रा मानससषृ्ट ंस्यात्तिा र्ीर्ीपर्टङ्ककम ् ॥  

உளி(டங் ம்)  என்ற சில்பம் கெய்ைப்படும் ஆயுதம் என்று 

ேழங் ப்படும். அவ்ோயுதத்தால் எது  வீதியில் கெய்ைப்படாது 

த்ேஷ்டாோல் மைத்தால் ஸ்ருஷ்டி கெய்ைப்பட்டதாவலா வீதிவிடங் ர்    

धाम्ना सहरै् पनत्याचा वमर्ताय व पदर्ो हपराः । 

प्रपतष्टाप्य परुे लक्ष्मीं  पजूयामास पनत्यशाः ॥   

தன் இருப்பிடத்துடன் அர்ச்ெ ரூபமா  வமலுல  த்தினின்று 

ஹரிைாைேர் லக்ஷ்மியை இங்வ  ஸ்தாபித்து இவ்விடத்திலுள்ே 

(இயறேயை) எப்வபாதும் பூஜிக் லாைார்.  

सङ्ग्रहाचा व पह पजूार् ंनदीं मन्दापहनीमपप ।  

आनीनाय सरोरूपा ंक्षते्रऽेत्र कमलालय े॥  

வெர்ந்து பூயைக் ா  மந்தாகினீ நதியையும் ஒரு குேத்தின் ேடிேமா  



இங்வ   மலாலைத்தில் க ாண்டு ேந்தார். 

दरे्ाना ंतीर् व एर्हे दरे्तीर् वप्रर्ा ंयताः ।  

कमला ंच तपस्यन्तीं ग्रहाचा वमपप पजूयन ्  

चके्र शक्राः कुटुपम्बत्व ंपनयत ंकमलालय े॥ 

வதேர் ளின் தீர்த்தம் அதைால் இங்வ  வதேதீர்த்தம் என்று 

ேழங் லாயிற்று. தேம் கெய்த லக்ஷ்மியும் க்ரஹங் ளும் அர்ச்ெ 

ரூபத்யத பூஜித்த  மலாலைத்தில் இந்த்ரன் குடும்பத்துடன் ோெம் 

கெய்தான்  

ततने्द्रेणापच वताः शम्भाुः अष्टशै्वयं ददौ यताः । 

तताः आरभ्य लोकेि ुत्यािराजाः प्रर्ामिात ् ॥ 

அதன் பிறகு இந்த்ரைால் அர்ச்சிக் ப்பட்ட ஶிேன் எட்டு வித 

ஐஶ்ேர்ைங் யேயும் அளித்தார். அன்று முதல் உல ங் ளில் 

த்ைா ராைர் என்று ேழங் ப்பட்டார். 

ततश्च कमल प्रीता स्वभक्तस्य सरुेपशताुः ।  

ददौ यत्पारमशै्वयं पर्ख्याता सपेन्दरेपत सा ॥ 

அதன் பிறகு மகிழ்ந்த லட்சுமி தன் பக்தைாை இந்த்ரனுக்கு ஸ ல 

ஐஶ்ேர்ைங் யேயும் தந்து இந்திரா என்று ேழங் ப்கபறலாைாள் 

तत्काले कमला दरे्ी स्वपद ंतने पर्ष्नुा ।  



आनीता भक्तजीर्ने भक्तर्ात्सल्यशोपभता ॥ 

அப்வபாது அந்த லக்ஷ்மீ வதவி விஷ்ணுோல் உடன் பக்யதைா  

அயழத்து ேரப்பட்டு பக்தேத்ஸலத்தில் (வக்ஷத்திரத்தில்) 

விேங்கிைாள். 

प्रत्यपग्र्ष्पुदीतीरं प्रपस्थता स सखीजना ।  

स्वभकं्त  प्रणत ंशकं्र प्राह पङ्कजलोचना ॥ 

 ங்ய க்  யரயில் வதாழி ளுடன் கென்று தன்யை ேணங்கும் 

இந்த்ரனிடம் தாமயரக் ண்ணாள் லக்ஷ்மீ கொன்ைாள்  

कृतसपिपधना पश्चाद्दश वपषु्करणीतटे ।  

आनीता र्ल्लभनेाहं िच्छाम्यद्य सरुेश्वर ॥  

“தர்ஶபுஷ் ரிணீ தீரத்தில் ஸாந்நித்ைம் கெய்து நான் என் தயலேைால் 

(விஷ்ணுோல் ) அயழத்து  ேரப்பட்வடன் அதைால் அங்வ  

கெல்கிறான்  ஓ வதேர் தயலேவை.  

दत्त ंत ेपरमशै्वयं दरे्राज्य ंच शाश्वतम ् ।  

भयूाः पकमन्यदाशास्य ंतिदस्व र्लान्तक ॥  

உைக்கு ஸ ல ஐஶ்ேர்ைங் ளும் நியலைாை பதவியும் வதேராஜ்ைமும் 

தரப்பட்டது. இன்னும் என்ை விருப்பவமா அயதச் கொல்ோய் ேலன் 

என்ற அரக் யை க ான்றேவை!” 



इन्द्राः   

नमापम सर्वलोकाना ंजननीमजसम्भर्ाम ् ।  

प्रफुल्लत्पङ्कजाक्षीं त्वा ंप्रणतापत्प्रहापरणीम ् ॥  

இந்த்ரன்: 

“அயைத்து  வலா ங் ளுக்கும் அன்யையை ப்ரஹ்மனின் தாயை 

மலர்ந்த தாமயரக்  ண்ணாயே ேணங்குவோர் தாபம் தீர்ப்பேயே 

உன்யை ேணங்குகிவறன். 

 

त्वत्समाराधननेाहं कृतार्थो जगिहिके ।  

पङु्खानपुङु्खा अभवन ् त्वत्प्रसािाहिभतूयीः ॥ 

ஓ ை தம்பிய வை! உன் ஆராதயைைால் நான் பயடபலமும் 

கபருஞ்கெல்ேமும் அயடந்தேைாவைன். 

 

अस्यवै त्यागराजस्य समरप ेत्वत्परुे शभु े। 

हनत्य ंसहन्नहहता पजूा ंगहृाण ममचशे्वहर ॥ 

 

இந்த த்ைா ராைருக்கு அருகில் உன் மங் ே ரமாை  ந ரத்தில் 

எப்வபாதும் இருந்து பூயையையும்  ஏற்பாய் ஓ வதவிவை! 

नान्यज्जन्म जिन्माताः पनतरा ंदपेह म ेर्रम ् ।  

इपत तस्य र्चाः श्रतु्वा कमला कमलेक्षणा ॥  



ஓ உலகின் அன்யைவை ! வேறு  ைன்மா க ாடுக் ாமல் எப்வபாதும் 

ேரம் தருோய்” என்ற அேன் கொற் யேக் வ ட்டு தாமயரக் 

 ண்ணாோை  மயல  

पर्भज्य त ुकला ंकापञ्चद्दत्वा भक्ताय र्पिण े।  

श्रीकृष्मङ्गलं ित्वा भक्तजीर्ने सङ्गता ॥  

தன்  யலயைப் பிரித்து ேஜ்ராயுத தாரிைாை இந்த்ரனுக்கு க ாடுத்து 

கிருஷ்ணமங் லம் பக்தியுடன் கென்றாள்  

 

तस्मात्स्ा ंकमलाहमन्द्रस्तत्रवै कमलालय।े  

स्वगहृाच ानिवेाचां त्यागराजमपजूयत ् ॥  

அதைால் லக்ஷ்மியையும் இந்த்ரன் அங் வை  மலாலைத்தில் தன் 

வீட்டில் அர்ச்சிக்கும் த்ைா ராையரயும் பூஜித்தான் 

॥ इपत श्रीपाद्मपेरुाण ेपञ्चमखण्ड ेमन्त्रपसपिक्षते्रकल्प ेभक्तर्त्सलमाहात्म्य ेलक्ष्मीपर्र्ाहो नाम 

िपष्टतमोऽध्यायाः ॥  

 பாத்மபுராணத்தில் ஐந்தாேது   ண்டத்தில் மந்த்ர ஸித்திவக்ஷத்ர 

 ல்பத்தில் பக்தேத்ஸல மாஹாத்ம்ைத்தில் லக்ஷ்மீவிோஹம் என்ற 

கபைர் க ாண்ட அறுபதாம் அத்ைாைம் முற்றிற்று  

[ராமர் விடங் நாதயர பரிோரங் ளுடன் ேழிபட்டது] 

सतूाः  



तदा पर्टङ्कनार्ाः च  पजूनीयो पर्शिेताः ।  

मचुकुुन्दनपृाव्याजादाितो दरे्लोकताः ॥  

அப்வபாது விவஶஷமா  பூஜிக் ப்பட வேண்டிை விடங்  நாதர் 

முசுகுந்தன் என்ற அரெைால் வதேவலா த்திலிருந்து ேந்தேர் 

सप्तस्थानिे ुभिर्ापिटङ्काख्याः प्रकाशत े ।  

पशर्रात्रौ पर्टङे्कश ंअपभपिच्य पर्शिेताः  ।  

य ेपश्यपन्त चतयुा वम ंत ेर् ै कैलाशर्ापसनाः ॥ 

ஏழு ஸ்தாைங் ளுள் விடங் ன் என்ற கபைர் கபற்ற இயறேன் 

ப்ர ாசிக்கிறார். ஶிேராத்ரி அன்று விவஶஷமா  விடங்வ ஶயர 

அபிவஷ ம் கெய்து நான்கு ைாம (பூயையில்) ைார்  ாண்கிறார் வோ  

ய லாஸோசி ள் ஆகின்றைர் 

पबल्वपत्रपैर् वशिेणे पजूा काया व महपेशताुः ।  

कमलालय ं च सपं्राप्य नत्वा र्ल्मीकसम्भर्म ् ॥ 

 மலாலைத்யத அயடந்து புற்றிலிருந்து  வதான்றிை கபருமாயை 

ேணங்கி வில்ே இயல ோல் விவஶஷமா  ஶிேனுயடை   பூயை  

கெய்ைப்பட வேண்டிைது .  

त्यामराजाख्यदरे् ंच  अचलेश्वरमरे् च।  

स्नात्वा च दरे्तीर् ेत ुित्वा क्षीराख्यकुण्डकम ् ॥  



த்ைா ராைர்  என்ற கபைருயடை இயறேயையும்  அெவலஸ்ேரயரயும் 

(ேணங்கி) வதேதீர்த்தத்தில் ஸ்நாைம் கெய்து க்ஷீர குண்டத்திற்குச் 

கென்று   

पर्श्वशेसपिधौ नत्वा पपण्ड ंप्रीपतपरुस्सरम ् ।  

ततो प्लक्ष ंच सपं्राप्य कृत्वा पपण्ड ंच परू् वर्त ् ॥ 

स्वा ंपरुीं प्राप्तर्ान्पश्चाद्भरतापदपभरपिताः ॥ 

விஶ்வேெரின் ஸந்நிதியில் ேணங்கி பிண்டத்யத அளித்து அதன் 

பிறகு ப்லக்ஷத்யத அயடந்து அங்வ யும் பிண்டத்யத முன்பு வபால 

அளித்து தன் இடத்யத பரதன் முதலிவைார் சூழ ேந்தயடந்தான்.  

इपत श्रीशरै्परुाण ेसीतरामशे्वर माहात्म्य ेपञ्चमोध्यायाः 

 ஶிேபுராணத்தில் ஸீதா ராவமஸ்ேர மாஹாத்ம்ைத்தில் ஐந்தாேது 

அத்ைாைம் முற்றிற்று 

श्रीपर्ष्ाुः -  

महातपपस्वन्सनक रहस्य ंर्द पकञ्चन ।  

कैना वमपभाः पशर्ाः प्रीताः भपर्ष्यत्यपच वतो जपात ् ॥  

விஷ்ணு : 

மஹாதபஸ்விைாை ஸை வர! ஒரு ரஹஸ்ைத்யதக் கூறும்! எந்த 

கபைர் ோல் ஶிேன் அர்ச்ெயைைாலும் ைபத்தாலும் மகிழ்கிறான்? 



असङ्ख्यनामाहन हरस्य सहन्त  

 तषे्वषे ुसवा(म्पत)्फलिायकाहन ।  

तानद्य म ेब्रहूह सतुस्य हसद्ध्य ै

 वन्ध्यात्विोषपनयाय लक्ष्म्ाीः ॥  

எண்ணிலடங் ா கபைர் ள் ஶிேனுயடைது. அேற்றில் எயே எல்லா 

பலயையும் அளிக் க் கூடிையே? அயத நீ இன்று எைக்கு குழந்யத 

வபறு கிட்டுேதற் ா வும்  மலட்டுத்தன்யம என்ற வதாஷம் 

லக்ஷ்மியைச் வெராமல் இருப்பதற் ா வும் கொல்வீர்  

इहत सम्प्राहर्थ ातीः श्रमाहिष्नुा सनको  महुनीः ।  

प्ररतो गद्गिया  वाचाप्यवे ं वचनमब्रवरत ्  ॥  

இவ்ோறு மஹாவிஷ்ணுோல் வேண்டப்பட்ட ஸந  முனிேர் 

மகிழ்வுடன் தன் ோக்கிைால் இயத கொல்லலாைார்.  

स्वाहमन ् जगत्प्रभसु्त्व ंहह वकंु्त  प्रारभतािरात ् ।  

सोमास्कन्दो जगन्नार्थीः कमलापरुनायकीः ॥  

ஓ இயறேவை! உலகின் தயலேன் நீர் என்று மரிைாயதயுடன் 

ஆரம்பித்து, உயமயுடனும் ஸ் ந்தனுடனும் வெர்ந்தேன், உலகின் 

தயலேன்,  மலாபுரத்தின் தயலேன்  

कल्ाणवषेीः कारुण्यमहूत ाीः कनकपषु्कलीः ।  



कल्हारमालाकहलतो  रत्नहसहंासनाहधपीः ॥  

மங் ேம் கபாருந்திை ேடிேம் க ாண்டேர்;  ருயண ேடிோைேர் ; 

கபான்ைார்வமனிைன்; கெங் ழுநீர் மாயல அணிந்வதான்; 

ரத்ைஸிம்ஹஸைத்தில் அமர்ந்வதான் 

राजराजहप्रयो राज्यिायर राजहशखामहणीः ।  

रमो रत्नहप्रयो रक्षाचतरुो  नटनायकीः ॥  

வபரரெர் ளுக்கு பிரிைமாைேர்; அரெப்பதவி அளிப்பேர்; அரெர் ளின் 

சி ாமணி; இன்பேடிோைேர்; ரத்ைங் யே விரும்புவோர்;  ாத்தலில் 

நிபுணர்; நடைம் கெய்வோர் தயலேர்; 

अजपानटनीः शम्वुीरखड्गहवलासवान ् ।  

ताटङ्कसनु्दरीः  सौम्यीः सवासौभाग्यवध ानीः ॥  

அைபா நடைம் கெய்பேர்; நன்யம கெய்பேர்; வீர ட் ம் தரித்த 

கபருயமஉயடவைான்; அழகிை தாடங் ம் அணிந்வதான்;  

ொந்தஸ்ேரூபி / வஸாமம் உயடவைான்; எல்லா கஸௌபாக்ைமும் 

தயழக் ச் கெய்பேர். 

सान्द्रकपू ारधवलीः कृष्गन्धानलेुपनीः ।  

वल्मरकमलूहनलयीः पराशहक्तपहरग्रहीः ॥  

 ற்பூரத்யதப் வபான்று கேண்யமைாைேர்; க்ருஷ்ண ந்தம் தரித்தேர் 

ேல்மீ ம் என்னும் மூலாதார வக்ஷத்ரத்தில் உள்வோன்;  



பராெக்திைால்  ேரப்பட்டேர் 

िवेतरर्थ ाहप्रयो  िवेो हाटकक्षते्रलहक्षतीः ।  

हिव्यिैवेाहच ातो िवेहसद्धगन्धवासहेवतीः ॥ 

வதேதீர்த்தத்தில் விருப்பம் உள்ேேர்; இயறேன் ஹாட வக்ஷத்ரம் 

என்று ேழங் ப்படுமிடத்தில் ேசிப்பேர்; புனிதமாை வதேர் ோல் 

அர்ச்சிக் ப்பட்டேர்; வதேர் ள் சித்தர் ள்  ந்தர்ேர் ோல் ேணங் ப் 

படுபேர்  

आनन्दरूपोप्यानन्दिायहय सवाहनषहेवतीः ।  

विेान्तहवमलो हवद्यापारगीः पाव ातरपहतीः ॥   

ஆைந்தஸ்ேரூபி; ஆைந்தம் அளிப்பேர்; எல்லாேற்றிலும் உயறபேர்; 

வேதாந்தம் கூறும் சுத்த தத்ேம்; அறிவுக் ப்பாற்பட்டேர்; பார்ேதியின் 

தயலேன் 

गहुतातो गरुुश्षे्ीः गणुवान्गणुवहज ातीः ।  

सत्यज्ञानमयो हनत्यीः हनम ालो  हनरहंकृहत ॥  

முரு னின் தந்யத; குருவில் சிறந்தேர்; குணம் கபாருந்திைேர்; 

குணங் ள் அற்றேர்; ஸத்ை ஞாை மைமாை ப்ரஹ்மஸ்ேரூபம்; நித்ைர்; 

சுத்தர்; தான் என்ற அஹங் ாரம் அற்றேர் 

शान्तीः सवागतीः शम्ीुः शत्रसुहंारलम्पटीः ।  



कळङ्करहहतीः काम्यीः कन्बकुण्ठीः कलाधरीः ॥  

ொந்தஸ்ேரூபி; அயைத்திலும் உயறபேர்; நன்யம பைப்பேர்; 

எதிரி யேக் க ால்ேதில் ஸமர்த்தர். குயறைற்றேர்; பலன்அளிப்பேர்; 

ெங்கு வபான்ற அழகிை  ழுத்யத உயடைேர்; பியறயைத் தரிப்பேர் 

कृतज्ञो नरहतशािज्ञो हनराकारो महाप्रभीुः ।  

सिानन्दो सिाध्ययेो हत्रनते्रहिजगद्गरुुीः ॥  

நன்றியுயடைேர்; நீதி ொஸ்த்ரம் அறிந்தேர்; உருேமற்றேர்; கபரும் 

தயலேர்; எப்வபாதும் ஆைந்தம் நியறந்தேர்; முக் ண் உயடைேர்; 

மூவுலகுக்கும் குரு  

शलूपाहणीः शभुकरीः शदु्धीः सनु्दरपहूजतीः । 

दृप्तीः तरुणरूपश्च कमलायतलोचनीः ॥  

சூலவமந்திைேர்; நற்பலன் தருபேர்; சுத்தர்; ஸுந்தரமூர்த்தி நாைைாரால் 

பூஜிக் ப்பட்டேர்;  ாட்டிலுயறபேர்; இேயம நிரம்பிைேர்; 

தாமயரக் ண்ணர் 

वरर्थरहवटङ्को हवशािीः हवपलुासंो हवशारिीः ।  

हवश्वार्थ ािो हवरूपाक्षीः हवश्वगोप्ता हवभावसीुः ॥  

வீதிவிடங் ர்; ஒளி மிக் ேர் ; பரந்து விரிந்தேர் ;  ற்றறிந்தேர்; 

உலகின் வியழவு யே பூர்த்தி கெய்பேர்; வேறுபட்ட  ண்யண 

உயடைேர்;  உலய  மயறப்பேர்; மிகுந்த ஒளி கபாருந்திைேர் 



सिाध्ययेीः सिापजू्यीः सिास्तोतव्य ईश्वरीः । 

ईशानो जगिरशानो जन्मभशू्च हवनायकीः ॥  

எப்வபாதும் த்ைாைம் கெய்ைத் தக் ேர்; எப்வபாதும் பூஜிக் த் தக் ேர்; 

எப்வபாதும்  நியைக் த் தக் ேர்; எல்லாேற்றுக்கும்  தயலேர்; ஈஶாைர்; 

உலகின்  தயலேர்; பிறப்பிடம் ; தைக்குத் தயலேர் அற்றேர். 

कालान्तकीः कामहरीः हत्रपरुाहरहिलोचनीः ।  

मखध्वसंर महायोगर मत्तगवाहनवारकीः ॥   

 ாலயை கேன்றேர்;  ாமயை கேன்றேர்; முப்புரம் அழித்தேர்; 

முக் ண்ணர்; ைா த்யத (தக்ஷன்) அழித்தேர்; கபரும் வைாகி; 

ஆணேத்யத நீக்குபேர். 

ज्ञानिायर मोक्षिायर दुष्टदूरो हिवाकरीः ।  

पषूमहूत ारनन्तात्मा प्रभामण्डलमध्यगीः ॥  

ஞாைம் அளிப்பேர்; வமாக்ஷம் அளிப்பேர்; தீைேயர ஒழிப்பேர்; 

ஞாயிறும் ஆைேர்; வபாஷிக்கும் ேடியேக் க ாண்டேர்; முடிேற்ற 

தன்யமைேர்; ஒளி ேட்டத்தின் நடுவில் இருப்பேர் 

मन्दहस्मतमखुो मान्ीः मङ्गळाङ्गो महातनीुः ।  

परतािरधरीः सकू्ष्मीः सत्यसन्धीः सनातनीः ॥  

புன்சிரிப்பு உயடைேர்; மதிப்பு மிக் ேர்; மங் ேேடிோைேர்; கபரும் 



ெரீரம் உயடைேர்; மஞ்ெள் நிற பட்டாயட அணிபேர்; 

ஸூக்ஷ்மமாைேர். ஸத்ைத்தில் உயறபேர். என்றும் இருப்பேர் 

त्यागराजो महाराजो  हवष्वुन्द्यो हवराण्मयीः ।  

एव ंअष्टोत्तरशत ंसोमास्कन्दस्य च प्रभोीः ॥  

नाम्नामकु्तहमि ंपणु्य ंसद्यीः सवा ार्थ ाहसहद्धिम ् ।।  

த்ைா ராைர்; வபரரெர்; விஷ்ணுோல் பூஜிக் ப்பட்டேர்; 

விராட்புருஷனின் உருோைேர்; இவ்ோறு வஸாமாஸ் ந்த பிரபுவின்  

இங்வ  கொல்லப்பட்ட நூற்கறட்டு புண்ை நாமங் ள் உடவை 

எல்லாேற்யறயும் தரேல்லது 

॥ इहत श्रपाद्म ेपणु ेपञ्चमखण्ड ेमन्त्रहसद्धक्षते्रकल्प ेसप्तषहष्टतमोऽध्यायीः ॥  

பத்ம புராணத்த்தில் ஐந்தாேது  ண்டத்தில் மந்த்ர ஸித்தி 

வக்ஷத்ர ல்பத்தில் அறுபத்வதழாம் அத்ைாைம் முற்றிற்று 

Colophon : इहत परमहंसपहरव्राजकाचाय ा अहभनवनारायणने्द्र सरस्वतर पजू्यपािहशष्य 

श्रमत्परमहशवने्द्रसरस्वतरहवरहचत ं  

பரமஹம்ஸ பரிவ்ராை  ஆொர்ை அபிநேநாராைவணந்த்ர ஸரஸ்ேதி 

பூஜ்ைபாதரின் சிஷ்ைராை2 மத்பரமஶிவேந்த்ர ஸரஸ்ேதிைால் 

எழுதப்பட்டது 

 
2 இவர் பரமஶிகவந்த்ரரின் வித்யா குரு (பார்க்க - டா.கவ. ராகவன் முன்னுசர 
ஸதாஶிவ ப்ரஹ்கமந்திராள் விஜயம் )  



।  दशपरुाणसङ्ग्रहाः सम्पणू वाः । தசபுராண ஸங்க்ரஹம் முற்றிற்று 

। मकु्तिरपर्नायकाय नमाः । நதிக்கசர விநாயகருக்கு நமஸ்காரம் 

। त्यािराजाय नमाः । த்ைா ராைருக்கு நமஸ் ாரம் 


