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.. விதாயகர் காப்பு, . 
சீர்பெற் றோங்குள் இலசத்தி குஞ்சரம். - 

பேர்பெற் Sor பெரும்பெயர்ப் பிள்ளேயை 

சார்பெற் றுள்ள களினச் இருவினர் ' 

பார்பெற் றெய்துவர் பல்வகைச் செல்வமும், 

வளசொளிதாதர் துதி. 

சர்மலியும் பொருள்மலியுஞ் சற்பரனார் அருள்மலியும் 

. வார்மலியுச் தனத்தாயாம் வடிவுடையாள் ‘QUE: 

கார்மலியுங் கண்டத்தெங் சண்ணுதலாம் வளசொளிப்பேர்- 

ஹ்ரிமனிடிம் பரசவென்றா , டலைமலிய வணங்கிடுவாம். - 

் ். வடிவுடையம்பிகை. 

சரூதா மரையின் மின்னாரும். எழுதா மறைய: மினிதேத்திச்" 

தொழுதா யனக்த வுயிரகத்த் தாய்தா யரிய மக்தணமாய் 

- முழுதாய் மதுவாய் மூதுலகாய் மு.திருஞ். .சுவைப்பாற் காரச் துறையு 

மிமுதா யெவையுங் கலக் வடி மகக ere விதம மலம 

வைர்வர். 

- படைக்கும் பரிசும் படி.யளிக்கும்' பண்பும் ப துமப் பண்ணவர்க்குல் 

தொடைப்பைர் துளவத் இருமாற்குஞ் சுதந்த ரத்த  தொழிலன்மை' 

மூடைப்புன் றலைவெண் கலன்கரிய முழுக்கஞ் சுசமென் நிவ்வுணர்த் த்த 

அணி தன் புனல்போல் அருள்வழங்கும் வடுக காதன்.வழித் துணையே, 

_ சுப்பிரமணியர்துதி. 

புள்ளிப் பிணைமே ஞட்பயக்த பொன்னங் கொம்ப” ரன்ஞாளை . 

வள்ளிப் பொருப்பில் வாழ்மயிலை வடிவ முதிர்ந்த கெளமாரந்.. ஜு 

தள்ளிக் கிழமா தவனாடத் தனித்துப் புணர்ந்த இளஞ்சேயின் ..” ற் 

கஸ் பொலியுங் கடி.கமழ்பூங் கமல. மலர்த்தாள் ல கட 

் திருநந்திதேவர். :... 
அறிவருங் காமி 'காஇயா கம்ப்பே ரார்கலிக் சளவுகோ லாக் - ” 

செறிவினாற் பவஞ்ச முழுவதஞ் சுத்த சிவபாஞ் சுடசெனத் 'தெளிச்அு 

கநெறிகெழு சனற்கு மாரனுச் குண்மை நிலையினை மலைவற நிகழ்த்திப் 

 பிறிவிலனின்ப வெள்ளச் தட்டிளைக்கும் பெருந்தகை ஈச்திதாள்பெட்பாம். ge
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தாட்டுவளம். 

௮கர வுயிர்போல் வேற்றுமையற் ரவி தோறுங soni Beall 

நிகரி விறைவன் வழுதியென நீதி புரிர்ச வியற்றாடுப் [ ழ்ச்சைவ 

புகரி ஞொருவிப் பொலிச்தினிமைப்- பொருள்சேர் தமிழ்த்தாய்ப் புக 

௩௧7 நிரம்பு தென்பாண்டி காட்டு வளத்தை சாட்டுவமால். 

அகர வுயிர்போல் அறிவாகி உபிர்தொறும் ஒளிரும் ஒருதணி முதல் 

வனே, சோமசுந்தர பாண்டியனாச்' செங்கோல் செலுத்திய திருகாடாய்,” 

அமிழ்இினும் இனிய தமிழ்மொழிக்குத் தாய்சாடாய், சைவர் தழைத்தோங் 

கும் சவசாடாய், தலத்தினிற் கதித்த அகத் Bu phan’ a Gye, roger 

பொதியத் தடவரையும், அ.தினின்றொழுப் பெருகயோடும் தாமிரப 

ருணிப் பெருகதயும் சன்ன்கச் தக்சொண்டுள்ள நீர்வள நிலவள Sooper 

டாய், துவாதசார்தப் பெருவெளியாகிய ம நுரைமுதலிய திருத்தலங்கள் மலி 

நரடாய், வேதங்கள் புகழும் வெள்ளிமலைமேல் விளங்கும் வளசொளிகாதர் 

வடிவுடையம்மை ச்மேதர்ர்ய்த் இருக்கோயில்கொண்் டெழுர்தருளியிருக் 

கும் வமிரலமாசகிரத்தையும், அப் பெருமான் லிருப்புடன் வதியும் பிற பல 

ஸ்த்லங்களிலுள்ள் இருக்கோயில்களையும், பொன்னும் மணியம் இழைத் தப் 

y 8695 இருப்பணி செய்யும் மகுட தனவையியர்கள், சாதி சமய ஆச்சிரம 

தருமங்களில் வழுவின்றிப் பூமணி ஐந்தெழுத்் சாய செவசாதனங்களைப் 

பூடணமாகப்பூண்டு பெருகிதிக்கிழவர்களாய்ப் புகழுடன்வாழும் ஈகரங்கள் 

பலவுங்கொண்ட சீன்னாடாய் விளங்குவது,மங்கலப்பாண்டிவளகாடாகும். 

நகரவளம். 
மாலவ னுக்தி யென்னு மலர்த்திசைப் பிறந்தான் மேஞள் 
வாலதி வுடைய கெஞ்சால் வகுத்தலில் வண்டர் தன்னுட் 
பாலமை தெய்வத் தச்சர் படைத்துள பதிகட் கெல்லாம் 
மூலமாம் வயிர் வப்பேர் முழுஞுத்த ன்கர் மாதோ. 

Bods ம்லிர்த் இப்பாண்டி. நர்ட்டிலே, இ இழக்கே தருப்பெரும் துறை 
1 யும்;தெற்கே. இருக்கானப்பேரும், மேற்கே இருக்கொடுங்குன்நமும், வடக்கே 
வெள்ளாறும் அய நான்கையும் . எல்லையாகக் கொண்டு, .. வானளாவிய 
மதில்களும். மாடமாளிக்ககளும் கூடகோயுரங்களும், மறையவர் முதலிய 
நால்வருணத்தார். வீ.இகளும்,  ஆதுலர் சாலை சோலையாதிய அற. நிலயங், 
களும் ௨ உடையதாய், நன்மகப்பேறு,, கல்லி, “ செல்வம், வலிமை, வென்றி 

முததலிய் நல்ங்கள் பலவும் தன்னை அகடச்தோர்க் களிக்கும் அற்புத மிச்ச" 
தாய், “இலக்கியங் சண்டதந் லக்கணம்” என்னும் வழக்காற்றிற் இசைய, 

தன்கண் உள்ள்: உறுப்புக்களின் : இற்ப்பிமல்களை சோக்இயே ஆன்றோர் சிற் 

பதூலை யியந்றினர்கெர்லோ. என் எண்ணுமாறியன்ற பன்னருஞ் சிறப்பும், 

,தனவணிகப், பெரும்க்களது ஒன்பது ஈகரக் கோயில்களில், ஏழகப்ே UGE 

திருவான ஈகாத்தார்கட்கு வழிவழி யுரிமையும் உள்ள வடிவுடை, யம்மை 
சமத் வள்ரொள்ிசாதர் தஇருக்கோயிலையுடையதாய்விளங்குவ று வைர்வமா 

நகரம் ஏன்னும்- வளங்கெழு - ப்திய்ரகும். 
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பர் 1 oor O47 ovr MI - 

yia srg 9a, sCurgertcarler C வேண்டுகோட் இரங்கெய சதுர் 

மூகச் கடவுள் சக்கர வடி வாயாக்கிய் தருப்பைப் புல்லால் தலஞ்செய்தற்குச் 

சிறக்த தானம் என் வகுக்சப்பொற்த் சைமிசாசணியத்திலே, வேத்வியாச 

மகரிஷியினிடத் ஆப் பதினெண் புமாணங்களையும் முறையாகக் கேட்டுத் 

தெளிந்த சூதபுமாணிகரை முனிவர்பெருமக்கள். பக்தியுடன் பணிக்து 

போற்றி, “பு ராணமணிகள் கிறைக்த .பொக்கஷெமே! முதல் ஈடு வீறில்லா 

மூழுமுதலின் சரிதங்கள் பல பொதுவாகத். தேவரீர் சொல்லக்கேட்டுச் சிர் 

ச கெளிக்தோம்; இனி, எக்காலத்தும் அழிலில்லாத மூர்த்தி லர். தீர்த் 

தம் Bus மூவகையானுஞ் சிறப்பு ற்ஷோங்கும் இருத்தல சரிதமொன்று 

சொல்வீயருள் வீராச!”” என்று கேட்கச் சூதமுனிவர், சிவபிரான் திருவடி 

யையும் தமது குருவடியையும் சிர்இத்து வர்இித் ஐச் சொல்லுவராயினர்:-- 

கேளீர், முனிவர்களே! “பண்டைக்காலத்தில், வ௫ட்டர் பராசரர் 

வியாசர் சுகர் வான்மீகர் காடுபர் வாம்தேவர் சன்கர் கெள்சிகர் பாரத்து 

வர்சர் சனற்குமாரர் முதலான் முர்ணிபுங்கவர்கள் ஸ்ரீகாசியில் கங்கை நீ 

ராடி. -விசுவேசரைத்தொழுது முத்திமண்டபத்தில் - வீற்றிருந்தகாலை, 

விர், சமலை.பின் செருக்கையடக்கி ் எழுகடனீஷயும் உழுக்தளவாக்கெர் 

ண்டு உண்டருளிய அகத்தியமுனிவர் கங்கையில் * மணிகன்னிகைத் து 

றையில் Bring. அலேசரை' அன்புடன் பூசித் த ஆங்கணைச் தனர். முனி 

வர்: குழாங்கள் அகத்தியரை, “அறுமுகக்கடவுண்மாட்டு அருணூல்கள். பல 
133 

“வும். தஇயுணர்ர்த பரமர்சாரியலூர்த்தியே! என்ப்' பராவிப்: பணிச் த - 

ஞூலமாய்ச் சுயம்பு, லிங்க மூர்த்தியும் பெற்றுத் தீர்த்த 

மேலன கெழீஇய தாக மேதினி விசும்பு .வாழ்வுஞ் - 

சாலவின் புறுத் து SOE தருவதா யொப்பின் ஜோங்குஞ் 

இலமார் கானக் தேர்க்,து செப்புகென் ore து நின்றார். 

அவ்வா நிரர். ஐ. கேட்ட. முனிவர்களுக்கு அகத்தியர், - வீரபாண்டிய 

புரம். என்னும் வயிரவமாரசர்த் - இருத்தலக.இன் சிறப்பையும், அங்குள்ள. 

வைரவ தஇிர்த்தத்தின் மாட்ணெயயும்,. வச சொளிகாதர்-வடிவுடையம்மை--. 

வமிரவக் கடவுள் ஆயெ ஞூர்த்இக்ளின்.சர்த்இியையும் விரித்து விளக்க யர 

ளினார். அவரரூளியவாறே, இவ மகா புராணங்கள் ப)்தினுட் பிரமாண்ட 

அணல்க. இவ் வயிரவபுரி மான்மியத்தை யான் உங்கட்குச் ட 

சொல்லுகிறேன். '”என்று . சூதபுசாணிகர் கைமிசாரணிய முனிவர்கட்குச் 

சொல்லத் தொடங்கினார்.



1 வைரவன்கோவில் ஸ்தலமான்மியம், 

லவிசேசேடம் 

‘eure! eared ன்னை மனக்கொள்வோன் தருமஞ் சாரும் 

வயிரவ நகர. மென்று வழுத்தினோ ருத்த மெய்தும் 

வயிரவ ஈகரங் சண்டு வணங்கின ஸின்பச் துன்றும் 

வயிரவ caf லென்று.ம் வதிர். தவன் வீடு மேவும், 

- உலூலுள்ள ஸ். தலங்களெல்லாவற்றையும் பொதுவிற் காக்கின்ற கார 

ணத்தால், க்ஷூத்திரபாலன் என்னும் இருப்பெயர் பெற்ற வயிரவச் கடவுள், 

றெப்பாகத் தன து: பெயர்கொண்டு விஎங்கும் இத்தலத்தில் இனிதெழுர்,ச 

ருளிப் புரச்சன்ரர் என்றால், இத்தலத்தின் மகிமாஇசயங்கள் எண்ணுசதற் 

கெளிதாமோ? இக்திரன் முசலிய இமையஃர் பதவிகளைத் தன்சண் வூப் 

: போர்க்கு இத்திருத்தலம் எளிதிற் பயப்பதாகும். கார்த்திகை. மாதத்து 

- ஞாயித்துச் இழமைகளில் அவ்வூரில் ஒரு சாழிகையேனும் தங்குபவர்களின் 

பாவங்கள் . பலவும் நீங்கும். மச்கட்பேருதய இகபோகங்கள் பெறவேண்டி. 

் னோர், , பவபந்தம் ஒழிய வேண்டினோர், பாகதி யடைய வேண்டிஜனோர், 

மனோலயம் பெற வேண்டிஜனோர், ச௨பரம் பொருளின் நிருவருள் வேண்டி 

னோர் இத்தலத்தில் ஒரு கண்ப்போசேனும் உள்ளன்புடன் உறைவரேல், 

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தப்.பெறுவர். மரவுரி தரித்துக் காட்டிலும் 

மலையிலுங் கடுந்தவ மியற்றிஷோர், அளவில் தீர்த்தம் ௮ன்புட னாடிஷோர், 

அன்ன. தானம் சொள்ன தானம் முதலிய பல வகைத் தான தருமங்களைப் 

பாத்திரமறிச் து செய்?தார் பெறும் பேறுகள் அனைத்தும், ஒருகாள் இத் 

இருத் தல.த்.தில் வசித்தலால் உண்டாகும் என்பர். இறக்க முத்திதரும் 

 ஸ்ரீகாடுக்த்திரத்தில் மாிக்தோரைக் காலவைரவக்கடவுள் தமது சூலா 

"யுதத்திற் கோச்து ஒருமுகூர்த்த நேரம் முறைசெய்து பின்பு அவர்களின் 

பவத்தை யொழிப்பர் என்பர். . இதஇிருத்தலத்தில் இறக்தாளை, வைரவக் 

கடவுள் யாதொரு அன்புமின்றிக் கயிலாயத்திற் சேர்த்தருளுவசாவார். 

"இறைவன் வயிரவ்மூர்த்தங்கொண்டு மாதமிட்டி ரன், மணி மல்லன்ஆதி 

யசுரர்களை அழித் த,த் தேவர்மு,தல் யாவரையுங் காத்தற்டெனாப் விளங்கி 

னமையின் வயிரவபுரம் எனவும், இன்னகாலத்தில் இஃ துண்டானதென 

இறியப்படாமையின் புராதனவனம் எனவும், ஏதழிஞ்சிற் காடடர்ச் திருக்க 

மையின் அங்கோலகானம்(அழிஞ்சில்வனம்) oa பல தஇருப்பெயர்களை 

இத்திருத் கலம் பெற்றுவிளங்கும்.



வைரவன்கோவில் ஸ்தலமான்மியம். ய் 

இர்த்தவி Ger. ம். 

இத்தெண் டீர்ச்தம் யார்காலா 'னெம 5 பேரி னிலங்கிடச 

ஒத்த காச லுடையரர் யொருமண் டலமிர் நீர்மூழ்கும் 

வித்த கத்தோர் பெறலரிய மிக்கமக்கள் பெநீஇ வாழ்க்து 

புத்தென் ரோ தங் கொடுிரயம் பன்னை மேலை யுலகு.றுலார். 

இத் தலத்தில் வபிரவச் கடவுள் எழுச்தருளியுள்ள இருக்கோயிலுக் 

குச் "தென் றிசையில், ௮ப் பெருமான் தனது மூத்தலைச் சூலத்தை நிலத் 

தில் ஊன்ற, அதினின்றும் அவர ற கருணைவெள்ளம்போலும் நீர் பெருகி 

கிறைச்சமையால் அதற்கு வயிரவ தீர்த்தம், காபாலி திர்த்தம் என்னும் 

பெயர் உண்டாயிற்று, இத் இல்ய தீர்த்தத், தில் ஒரு மண்டலம் விதி இப் 

படி. மூழ்கும் உத்தமர், நன்மக்கட்பேறு பெற்று நற்கதி. யுறுவர். குன்ம 

கோயுடையோர், கோல்கோடி குடிகெடுத்த மன்னர், கணவர் மொழி திறம் . 

பிய காரிகையார், வாபராதிகள், பெண்கள் கற்பழித்த ' பேதையர், அந்த 

ணர்ச் டெரிழைக்த. ௮இபாதகர் ஆகியோர் இத் தீர்த்தத்தில் நியமமாக 

மூழ்கன் தங்கள் தங்கள் பவக்திர்ஈ் து புணிதராவார்கள். மல்டு நீங்க, மர 

ணமும் பிறவியும் ஒழிய, செல்லம் பெருக, பகையை “வெல்ல,” உலகெலாம் 

ஒருகுடை நீழலில் ஆள, சொர்க்கம் புக .வேண்டிஜனோர்கள்; இத் இர்த்தக் 

இல் விதிப்படி. ஆடின், அவரவர் விரும்பியவாறே யெய்தப் பெறுவர், 

் தைப்பூசத்திலும், மா? மகச்திலும், பங்குனியுத்திரத்திலும், சித்திரை 

மாசத்து.ச் த்திரை சாளிலும், வைகாசி விசாகத்திலும், ஆனி உத்இரத்தி 

லும், ஆடி. ௮மாவாசையிலும், ஆவணி வளர்பிறைச் சதுர்த்தியிலும்,.. புரட் 

டாகி மகாரவமியிலும், ஐப்பசி முப்பது காளிலும்,.. கார்த்திகைமாதத் து 

ஞாயிது இங்கட் ழெமைகளிலும், மார்கழித் இருவாஇரையிலும் இவ் வடுக 

இர்த்தத்தில் ௮ன்புடன் நீ.ராடுவோர் இம்மை மறுமை . யின்பங்களெல்லா 

முற்று, இணையில் பேரின்பமும் எய்தப் பெறுவர், ் ௬ 

மூர்த்இிவிசேட்ம், 

உத்தம சுயம்புச் செல்லாம் உத்தம் மாச காத 

தத்துவா. இத மாகத் தற்ப.ர வடிவ மாச் | 

சத்திய ஞானா னர்தத் சனிப்பொரு ளாக யோங்கும் 

ws Bunt தாதி தேற்று வளரொளி யிலிங்க மாதோ. .. 

முன்னொரு கற்ப காலத்தில்,  சான்முகன் இருமால் இர்தின் ஆதிய 

தேவர்கள், உயிர்க் குயிராய் விளங்கும் சிவபெருமானே பரம்பொருளெனத் 

தேறாது மயங்கித் தாமே பிரமம் எனத், தருக்குற்று, வேதநெறி sé gi
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மெய்யதி விழச் து வெகுளி கொண்டு போரியற்ற முனைந்தனர். அப்போது 

கருணைச் சடலாகிய சிவபெருமான், ௮ண்டங்க ளெல்லாவற்றினும் ௮மைக் 

துள ஒளிகளெல்லாம் திரண்டெழுக்தாற் போலும் ஒரு இவிங்க வடிவமாய் 

இத்தலத்தினுள்ள அழிஞ்சில் மரத்தடியில் மூளைத்தனர். ௮ துகண்டு தேவர் 

கள் துணுக்குற்று கிற்க, “த! சேவர்களே! அண்டங்கள் எல்லாவற்றையும் 

தமது சங்கற்பத்தாற் ரோன்றச் செய் தூ அவற்றின் அகத்தும் புறத்தம் 

நீக்கமற கிறைக் நு கிற்கும் கின்மலனும், சமயாஇதப் பழம்பொருளும், எண் 

குணத்சனும், வானா மண்ணா) வளியாகி ஒளியாகி, ஊ:னாக உயிராகி 

யுண்மையுமா யின்மையுமாய்க், கோனா, யானெனதென் றவரவரைக் கூச் 

தாட்டு, வானால...”” கிற்கும் மகாதேவனும், சொல்லானும் மனச்தானும் 

தொடர்வரிய சூக்குமமாய்-எல்லாமாய்-அல்லவமாய் இருக்கும் இறைவனும் 

ஆலய சச்தொன்க் சப் பேரொளிப் பிழம்பே, இங்கு வளரொளி யிலிங்கம் 

ஆயிற்றெனக் கடைப்பிடித் தொழுகுங்கள்.'” என்று ஐர் அசரீரிவாக்கு உண் 

டாயிற்று. அதனைக் கேட்ட Regen எல் தேவர்கள், ஈடுக்குற் bmg தெளி 

க்து தலையன்புடையராய், 

'சொற்பதங் SLES ஞான சொருபமே யெளிய ரேஞ்செய் 

suas தபமு ளைத். மூ துவள ரொளியே மிக்க 

அற்பு,௪ மெவற்றி னுக்கும். அற்புத மாட யுள்ளாய் . 

Cusp புராத னக்கான் Yrs soe புனித போத்தி! 

எனப் பலவாறு துதிக்கச் சேட்ட வளரொளனிகாதர், . அவ்விலிங்கத்.இ 

னின்றும். வடிவுடை யம்மையுடன் விடைமேத் ஜோன்றி, '“தேவர்களே! 

உங்கள் து.இகட்கு உளம். பூக்தோம்; இனி யொருகால். உங்கள் இடுக்கண் 

களைய இத்தலத் ஐ. மார்த்சாண்ட வயிரவ மூர்த்.தங் கொள்வோம்; நீங்கள் 

அகந்தை யொழித் து; இவ்வழிஞ்சி 'ந்கானில் வடிவுடைகாயடியோடு ஈம்மை 

வழிபட்டுய்யுங்கள்.”” என: அருளிச்செய்த, அ௮வ்விவிங்கத் தட் புக்கனர்: 

அவ்வருண்மொழி கேட்ட. அமரர்கள், எம்பெருமானது கருணைச் இறச் 

தைப் பரவித் து.இித் ஐ, அவ்வாறே வேதாகம விதிப்படி பூசித் நச் தாங்கள், 
கொண்ட செருக்காற் ஜொடர்க்த சிவத் துரோகத்தி னீங்இ, தங்கள் தங்கள் 

பதவிகளை யடைக் து இன்புற்: நிருக்தார்கள். ர 

ர இத்தகு மூமைவாய்ந்த இவ் வளசொளிகாகரை அன்புடன் பூசிக்க, 

Sse பிறவிகளிற் செய்த தீவினைகள் பலவும் தீர்ச்.து ஒழியும். உத்தரா 

யண புண்ணியகாலத் தொடக்கமாகிய மகரமாதத் துப் பூசகாட் பூரணையில், 

வடிவடையாளை. வாமத்-துக்கொண்ட வளரொளிகசாதருக்கு,. ஆதிசைவப் 

- பிராமணசைக்கொண்டு அருச்சனையா புரிக்து. பூசிக்கும். அன்பர்கள்: இம் 

மை ஈலனெல்லாம் கிறையப்பெற்று, செம்மை சலமாகய சிவபதமும் சேர்
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வர். அசெளசத்தாலும் சாதி யிழிவாலும் இல்: வளசொனியைப் பூசிக்க 

இசையா மாந்தர்களும், அப் பெருமான ௮ திருக்கோயிலின் கோபுரத்தைத் 

தொழுவரேல், அவர்களது வினைக ளொழிக்து வீடுபெறுவர். இவ் வள 

சொளிராசதர் ஆலயத்தில் தாப தீப மாதி ப. இருப்பணிகள் செய்யும் அன், 

பர்கள்,வேதவிஇப்படி. தானம் கருமம் யாகம் ஜெபம் தபம் மேதலீயசெய்வோ 

சடையும் பதவிகளினும் மேலாம் பதவிகளில் . வாழ்வார்களென்றால், இத் 

தலத்திற் பெருச் .இருப்பணிஎள் செய்வோர். பெறும் பேறு பேசுதற் 

கெளிதாமோ? 

செவ் சரஷ்பபுகல் 

இங்களும் அரவும் கங்கைபும் கொன்றைப்பூ மாலயும் சங்கி 

௪டையுடைப் பெருமான் திருவருள் பெற்ற காசிப முனிவர், மிகப் 

பேோழகனையுடைய மாயையைக்கூடிப் பெற்ற புசல்வர்களாகிய சூ 

பதுமன், சிங்கமுகன், காரகன் என்னும் மூவரும், எண்ணீல்லா 

அ௮ண்டங்களில்உள்ளோர் செய்க பெரும் பாவங்களெல்லாம், மேன் 

Dl பேருரு அ௮டைந்தாற்போன்.நு இருக்கனர். அறதெறி, த் தந்ைத 

யாயெ முனிவரின் Raids நிச் இறனை விடுத்து, மற்நெறித் oars Bus 

மாயையின் திய வாசகத்தின் வழிய இகெறிக்கட் சென் ஹு. ம 

"தோன்மக்தர்களாய், அண்டங்கள் முழுதும் ஆளவும், அமரர்களை 

யேவல்கொள்ளவும் அ௮வாவினர். அவ்: வர்சை. நிறைவேறுகுற்கு 

எவராலும் ஆற்றுகற்கரிய ஓர் வீரமாமகம் புசிந்தூ, தேவ? தவனா. 

Bus உமாபதியைத் இருப்தி செப்:;ப, வேள்விச்சாலை நிறுவி, போக . 

பூமி முழுதும் பெரிய ஓம; குண்டமாக்: இச் செந்தீ வளர்த்து, ஒரு. 

_ பஇஞுபிரம் ஆண்டுகள்" ஊணுறக்கமின்றி நோற்றும் வெண்ணீ ரீறணி 

மேனியன் வெளிப்படாமையினால், சூரப அமன் ஓமகுண்ட தீஇல் 
வீழ்க்து உடலைக் -தக்கரையாக்னொன். தம்பிகள் . இருவரும் யாக். 

ததை நடத் $இயும் எம்பிரான் வெளிப்படாமையால் தாங்களும் அவ் 

வெரியின் மூழ்கி யுயிர் அறப்ப,த் துணிக்கனர். அரவ , கங்கண கர. 
னாகிய பரமன் ஒரு -பீராமணா வடி.வங்கொண்டு விரைவின் எழுத், 

தருளி, அவ் விருவரையும் - தீயில் வி] rg தடுத்து, வேண்டுவது. 

யாசென வினவ, சூ சூரனுக்களேய இருவரும் , தம் முன்னேனை உயிர்ப். 

பித்துக் தரும்படி வேண்ட 'அங்கன2ம பரமன் இருவருள் சுரக்க, 

சூரபத்மன் ஓமகுண்டச்இனின்றும் உருப்பெற்றெழுக்தான். எழு 

ந், க ரூரனோடு கம்பியா்: இருவரும் அளவளாவிக் களிக்சனர். வித்
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தகத்திரு வேதிய வேடராய் வக்க அக்கன், அம்மை. அப்பராய் 

இடபாருடராய், சூரபத்மனை கோக்க, “உன் இறமைக்கு ம௫ழ்ச் 

கோம். நீ விரும்பிய வரம் யாது?” என்ற லும், சூரபத்மன், “அண் 

ணலே! கான் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களையும் ஆட்சி புரியவும், 

பிரமேக்திராதி தேவர்களெல்லாம் எனக்கு இராப்பகலாக ஏவல் 

'செய்யவும், கினைத்த இடமெல்லாம் சென்று வரத்கக்க தேரும், 

அழியாக ஆயுளும், போர்க்களத்து விடுப்பின் கப்பானு மாதிறலர் 

உயிர்களைக் கவரும் கூர்மையான அயுதங்களும்,அழியாக வச்செயாக் 

கையும் தேவரீரிட தப் பேரன்பும் இருவருள்புரிய 2வண்டுமென் று 

இசப்ப, அவ்வா 2ற வரமருளி, அவனுக்களைய இருவர் விரும்பிய 

வரங்களையும் அருபையுடன் அருளிக் தருக்கைலை சேர்க் சனர். 

வரம் பெற்ற மூவரும் பெரு மகிழ்வுடன் ஆரவசரித்துக் கமத 

சேனைகள் சூழக் குலகுருவாகய சக்கிராசாரியர்பா லணு௩ி, அவரது 

கட்டளையை மேற்கொண்டு, இக்குவிஜயஞ் செய்ற, “அரி பிர2மந்தி 

சாஜி 2ே தேவர்களையெல்லாம் ஜெயித்த, அமராபதி யும் © அளகாப் சியும் 

வை.சுண்டமும் பின்னிடத்தக்க ஓர்சிறக்க பட்டணக்கைக்தெய்வச் 

;கச்சனால் பேரெழிலும் கிறைவள மும் Curae தென் சமுத்தி 
மத்தியில் நிர்மாணித்து; விரமாமகேந்இரபுரம் என்னும் 9% «aia» 

சூரப்சமனானவன் கன் 'கம்பியர்களும் மக் திரி பிரகானிகளும் 

சேனைக் கலைவர்களும் புடைசூழ spate ages, அவுண 

மகளிர் இலர் ain இக்திராணி யின் போழகை வருணிக் 

அக் கூற, அவன் காமவேட்கை மிக்குடைய்னுப் . இக்தராணியை் 

கனக்கு -உரியலாக்கக் கருதி, இக் இரனையும் இக்திராணியையும் 

கொண்டுவரும்படி. கன் படைத் Swi Barr BL கும்பாண்டகன், 

சேவகண்டகன், வக்கரகமிட்டிரன், மாதமிட்டிரன், மணிமல்ல 

ராதியருக் .காஞ்ஞாபிக்கப், பத்துச் இசைகளினின்றும் : வந்த் - 

படைகளுடன் அவர்களும் அத் கம்பதிகளைச் சுவர்க்க மத்திய”. பா 

,காளமெக்கணுக் தேடுவாராயினர். இல்கறிக்க இக்இரனும் இக்ரா 

ணியும் ஓல 2 தேவர்களும், ,அவுணர்களின் கொடுமைக்கு அஞ்சி, பூவுல 

-கிற் சகொழியென்னுக் இருத்தலத்தைச் சேர்க்து, இருகக்தனவன: 

மியற்திப் பரம்பொருளைப் பராவியிருக்கும் கரளில் காரத முனிவர் 

ஆங்குவக்து இக் இரனாதியரை aera ios “al Os@rSen! கான் 

பூவலம் வரும்பொழு.ு, 'உயிர்க் குயிராப் விளங்கும் சிவப்ரம்பொரு 
ளுக்கு உறைவிடமர்ப், அவாகசர்க்ப் பெருவெளியாய் உள்ள மது
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ரையம்பதிமுகலான திருக்கலங்கள் பலவும், பொருளாக ளான 

பல கஇகளும் தின்னுட்கொண்டு, சைவப் பயிர் - கமிழ் ழ்ப்ப்யிர் செந் 

நெற் பயிராஜிய கழைக்துப் பல ஈலங்களும் cma பாரன்மைய 

யதாய் உள்ள சென்னாட்டி லே, புராகனவனம் என்னும் இர் ௮1 ழிஞ் 

சில் ஆணிய,க்தைக் கண்டேன். மகர மகிமை தங்கிய அவ்விடத்து 

அடி.யவர் இடரகற்.றும் கருணகிஇ வடிவுடை யம்மை. சமக வள 

ரொளி காகராய் எழுக்தருளியிருக்கின்றார். நீவிர் ஆங்கணேக்று 

அவ் வம்மை யப்பரைச் சரணடைக் நீகால், Gil Eb; நன்னிலை 

யுறுவீரென ஈவின்றனர். இவ் வின் னுசை 8 கேட்ட இரந்தன் மன்னு 

பேருவகையுடன் கன் GOS cmaur Bus வியாழ பகவானிடச், ஸ்ர விண் 

ணப்பிக்து, அவரையும் மற்றைக். சேவர்களையும். உடன்கொண்டு 

பெணுகக்திச் றக்க புராகன வனகத்கைச் சேர்ந்து, வடி.வுடையம் - 

மை சமேத வளசொளிகாதர் இருவடி களில் விழ்ச்: இறைஞ்சி, ங் 
   

கள் குறைகளைக். தவிர்க் FHS ளும்படி. முறையிட்டுப் பிரார்தீ = 

வளரசொளிவள்ளல் அமரர்கட்கு ௮6 ஞ்ஈன்னித் BS $e BSS தூன்பம் 

இன்றே ஒழிர்த.ஐ; உங்கட்குக் ே கேடசூழும் மிகக் ean 'யேர்ராயெ 

மணி மல்லாசாரர்' ஆஇயரை 'ஓழிக்க sri. atau’ apr ds, தமக 

வருவோம்; கவலை 'ஓழிக/” எனத் இருவருள் பாலித்தனர். 

வைரவர் இருவவதாம ம்... 

- இஃதிக்கனமாக: மணி மல்ல னாய் அ௭ர் கட்டங்கள் "இந்திர 

ளுதியோரை மூவுலகினுச் தேடிக்காணாது "வருத்தி. நாரதரின் 6 சூழ்ச் 

Pura அறிந்து ஊழ்வலி” பிடரி த்துந்த' புராதன்வன்" இஷ்ூத்திர 

தகைக் ௫ Sgro ஆர்த்கனர்.. அவுணர் கூட்டங்கள் சமீபித்து. ஆர 

வாரித்தலை. அறிக்க தேவர்கள்; சிம்ம க்ர்ச்சனையைக். கேட்ட மத்தி 

யானையைப் போல்” 'மயக்கித் - இயங்கி-மிக' விரைந்தோடி. அத்தனூர் 

உறையும் அலயக்துட் புகுந்து, சிவபரஞ்சுடரைள் செவ்வே*ே "போ் 

ற்றி “முறையிட, வளரொளிப் ae yet குன்ற்தமிர்ப் 

பான் Seapets அ; 

ம.திவ௫ர் செருகி யாங்கு க்க தந்த மின்ன 

மூதிர்னெம் புறத் துப் பொங்க. மொய்த்தென முதுவல் தோன்ற ' 

விஇர்விதிர்ப் புறுக்கு' மும்மை விழிகளிற் புவிங்கஞ் சிந்த . 
-கொதியழல் வடவைத்:தீயிழ் கொழுச் துவிட் டெரிய வேணி;..
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இளர்முடி. யண்ட கோளங் கெழுமகாற். புயமு மெண்டி-ச் 

- களவினைச். காட்ட. மேனி யனந்த சூரியரிற். £ீர்ப்பச் 

குளர்வுறு சரர்பால் வைத்த தண்ணிய கருணை யாலே, 

வ எரொளி காமத் தீசன் வைரவக் கோலங் கொண்டான், 

என்றபடி. வயிரவ.க் இருக்கோலங் கொண்ட ருளினார். 

இக் திருக்கோலத்தைக் இருகரவுக்கரசு சுவாமிகள்; இருச் 

, nee திருப்பதிகத்தில், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

விரித்சபல் கதிர்கொள் சூலம் வெடி.படு தமரு கங்சை 

தரித்ததோர் கோல கால லை ரவ னா வேழம் 

உரித்துமை யஞ்சச் கண்டு ஒண்டிரு மண்ிவாய் விள்ளச் 

சிரித்சருள் செய்தார் சேறைச் செக்கெறிச் பெக்கி 

இருச்சிற், தம்பலம். 

எனச் சிறப்பிக்அள்ளார். 

உலகெலாமாூக வே௫யுடனுமாய் ஒருவரா gb gH pus 

வெரண்ணாது உயிர்தொ.றும் gps ளிக்க ஒருவன், கலகம் விளைக்கும் 

அவுணர் குழாங்களை அழிக்கொழிக்கப் பூவுலகத்தின்கண் ணே வடுக 

வேடக்தரங்கவ, தமது வியர்வையினின்.றும் கோன்திய பூத 

வெள்ளங்கள் முத்தலைச் சூலம் சக்கம் இ ருப்புலக்கை வாள் 

கோடரி ஈட்டி தண்டம் வளைதடி அம்பு -குக்தம் வேல் முதலாகிய 

படைக்கலங்களைத் 'தடக்கைகளிற் முங்கி, இணபேரி ஜய பேரிகை 

கள் முழக்கிக் தம்மைச் சூழ்க்தனார. aoe கம் படைகளுக்கு 

ஓர் சேனைத்தலைவன் வேண்டு மென நந்த தேவலபத் இருவுள & 

தெண்ணினர்.  கந்இி2தவர் வக்னு பணிக்து, இ ஐவன் பணியை 

யுவந்து, அடிய?2னன் சேனாதிபதியாக, அமர்ந்த போதிலும், 

போர்த்திறன் வாய்ச்௧ ஒருபெருக்தலைவர் வேண்டும். : அதற்குக் 

தகுதி யுடையவர், உலகத்திலுள்ள இடையூறுகளை யெல்லாம் 

தவிர்த்தருல் கன்றவரும், இமவான் பயச்.த மரக;தக்கொடி பிடியுரு 

ara பெற்ற ஆனைமாமுகத்து அண்ணலும் ஆவர். இக்கெலாம் 

புகழும் அக்கக் தெய்வகாயகனைப் பின்பற்றிச் சென்று, பரன் 

ளான அவுணர்களை யெல்லாம் ஒழித்து, உன இருவடியைப் பற்றி 

நிற்ன்ற தேவர்களின் : பதவிகளை நிலைநிறுத்திக் சேவரீரிடக்து 

assy சேரும்படி எளியனேற் கருஞ் கென்றலும், அவ்வாறே
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wir ae! என: அருள்:௬ரக்.ஆர மடுழ்சறக்ு திருவுளம் பற் ற லும், 

ஐங்கரத் கண்ணல் வக்துற்றனர். அவரைப் பார்த்துக் ௮ஷ்டர்களா 

இய அவுணர்களைக் கொலைக் து,தமை அடைந்த சிஷ்டர்களின் அயர் 

தீர்க்க முன்னிற்பாயென் நருள, யானைமாமுகத் கண்ரை லஓுளம 

தழ்ந்தோ மென்றலும் வைரவக் கடவுள் விடையளித் தமர்க்தனர். 

கமத வைரவக் கடவுளின் தெய்விகப் படையெழுக்து விரிக்க 

கடலெனப் பரச்.௧.த; விண்ணவர் Cur p seri; அனக்கம் பூத வீரர் 

கள் வத்து கலக் து போற்றிசைக்கனர். . பன்மணிக எிழைக்றுச் 

இருப்பணி யாற்திய இருக்கோயின் - முகப்பில் -தல்அியிருக் 5, முக் 

கண்ணார்த்தயொ௫ிய. விகாயகக் கடவுள் கந்திசேவரைப் பார்தது, 

கடல் புரண்டன்ன கம் பக்கலில் நிற்கும் கம் -கணங்கட்கெல்லாம் 

நீ பெருக்கலைமை பூண்டு முன்னணியிற் செல்க எனக் கட்டனையிட் 

டருள, இருவாணையைச். சிரமேற்கொண்டு இரு கக் இ? தவரானவர் 

யானை கேர் குரை பதாதி பரகிய நால்வகைப் படைகளும் புடை 

சூழப் புறப்பட்டனர். ... தண்டம் உடைவாள் கேடகம் சக்கரம் 

சூலம் வேல் வில் அம்பு மு;கலிய படைக் கலங்களேக்திப் 'பெருமுமுக் 

குடன் தக்இக். கடவுளின் சைக்நியங்கள் முக்திச் சென்றன. : பிர. 

ணவ சொருூபியாஇய விகாயகக் கடவுள் வெற்திமிக்க பூ,கவீரரைப் 

பார்த்துக் தமது படைகள் முத்தும் படர்க்தெழப் பணித்து, வேக 

வாம்பரிகள் பூண்ட இசத,த்தின்மீது. ஆரோகணிக்கனர். . கின்னரர் 

வீணை வாக்க, இரணபேரிகை முழக்கமான ௮ எண்டிசைக் களிறு 

களின் செவிகளைச்-செவிடுபடு4 இன. இக்தரன் முகலான தேவர் 
கள், அடி. யோங்கள் செய்யும் பணியான? என; அடிபணிக்து வேண் .: 

டினர். அலகாலன், காலவேகன், அக்கனிப்பிரளயன், கும்பன், 

விபாண்டகன்; தண்டி, சாம்பன்; . சக்கரன், கதாகரன் முதலான 

எண்ணிறக்த படைக் தலைவர்கள், பற்பல. விதங்களான படைக்கலக் - 

கள் காங்கி வரையெனப், படர்ச்து தொடர்க்கனர். அளவில்லாத 

பூத வெள்ளங்களும் இந்திராதி தேவர்களும், விண்ணும் மண்ணும் 

நிறைக்அ கூட்டமாகத் கொடர, ஆனைமுகக் கடவுள் கந்தியம் தேவ. 

ரின் தா௫ப் படையுடன் சேர்ந்ததும், வீரர்களின் ஆர்ப்பின் ஒலி 

யானது சென்று அவுணர். சேனைகளுக்கு அறிவித்க.து. 

——— டட
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௧. சாரத வீரர்களுக்கும் தானவ வீரர்களுக்கும் யுத்தம். 

மூவ ருக்கு முதல்வனாய முக்க ணெக்சை வளரொளித் 

தேவ தேவன் முன்பு தநத செல்வனாம்வி ஈகரயகன் 

காவல் கொண்ட. தானை யோடு கடித மர்க்கு வருதிற 

மோவி லாற்ற லவுண ருக்கு சைத்த லுங்கும் பாண்டகன். 

மூவர் மு,கல்வனுப், கேவ? தவனுப், முக்கண்ணப்பராய் விளங்- 

கும் வளரொளிப்பெருமானின் ss Darou or Bis Merwe 

ருமான் தனது அணைவழிச் செல்லும் கானைகளோடு விரைந்து பொ 

ருதற்குவருக் இறத்தை Ly OTT SB அவுணப் படைகளில், கும்பாண்ட 

கன் என்பவன் ஆலகாலவிஷம்் போலச் சீறி விருதுகூறி யாசவாரிக் 

கனன். கோடை யிடிபோல் உறுமி யார்த்து சக்காம் இருப் 

புலக்கை யாதஇியகொண்டு. அவுணசேனைகள் - அமர்புரிஈ் கன. கரு 

நிறத் கவுணா் கரத்தில் வாளேந்இப் பூதப் படைகள் சித.றும்படி: 

வாட்டக்கண்ட பிரளயன் என்னும் பதவி ரன் அவுணர்தானையை 

அகமாக்குவேன் என' வீரங்கொண்டு, அவுணரை ௮ைற௯. வி 

அழைக்கப் பெரிய வில்லை வளைத்து, நாணேற்றி, நாணோசையால் 

கோச ரூபிகளான தானவ சேனைகள் பின்னிடையும்படி யானைக் 

கூட்டத்திற்புகுக்த இங்கச்தைப் 2பாலவச் தெஇர்க்கனன். சேவகண் 

டகனென்னும் பாககனகிய அவுணப் படை வீரன் பிரளயனுடைய 

உருவக் தெரியாமல் ஆபிரக்கணக்கான ௪ 2ராருகங்களை வரிசை வரி. 

சையாகச் தேவர்கள் பயங்கொள்ளும்படி யெய்கனன். அதுகண்ட 

பிரளயன் அவ் .வஸ்இரங்க ளனைத்தையும் ௮ அக்கணத்2க மாற்று, 

தேவகண்டகன் சிரத்திலும் நெஞ்சிலுச் காக்கும்படி அம்புதொடுக் 

கக்க்ண்ட அவுணன் கண்களில் are தி பறக்க,பிரய யனது 

மார்புக் இலக்காக மூன்று பாணங்களை விட்டனன். அப் பாணங்கள் 

மார்பில் கைக்கப் பிரளயனானவன் ஒரு பாணச்கால் தேவகண்டக 

“னது பருத்த வில்லை ஓர் கணைதொடுத் தறுக்தலும், தேவகண்டகன் 

மற்றொரு வில்லையெடுக்து ஒரு பாணத்இனால் பிரளயனைச் சாட, பிர 

ளயன் தோழிந்து பூமியிற் சாயக் அ,பின்னும் எழுக்து ஓர் தண்டத் 

தால் கடியக்கண்ட தேவகண்டகன் வாரளாயுதகக்கால் அச் கண்டத் 
தைப் பொடிபடுக் தவே அஆலகாலன் என்னும் பூதவிரன் மனம் பொ 

ருது தேவகண்டகனை . யெதிர்த்து வீரங்கூறிக் கார்முகம் வளைத்து, 

பிறைக்கணைகளைக் தாதி, தேவகண்டகன் உடலினின்றுங் குருதி



வைரவன்கோவில் ஸ்தலமான்மியம். 13 

பெருகும்படியாக விடுக்கனன். தேவகண்டகன் தனது அஸ்தி 

சக்கால் ஆலகாலனுடைய தேரைச் இதைகத்து, செடிய வில்லயும் 

அஅக்தெறிக்கான். 

ஆலகாலன் மற்றொரு இரதமும் வில் லுங் கொண்டு பாணவரு 

ஒம் பொழிக்து, அவுணர் தானைகளைக் தடிக்தும், மதக் களிறுகளைப் 

பிளந்தும், தேர்களைக் அகள்கண்டும், குதிரைகளைக் கொன்றும்; 

சன்னா பின்னப் படுத்தினன். தேவகண்டகன், பிர்மாகினால் 

பெற்ற வரத்தனையும் தோளின் இறத்தனையும் வாளின் வீரத்தை 

யும் எண்ணி ஆர்ப்பரிக் துப் பல பாணங்களால் சாரகப் படை 

களின் கரங்களை முறித்தும், யானைக் கூட்டங்களையும் குதிரைப் 

பக் இகளையும் பல தேர்களையும் சதைக்துச் துகள் கண்டும், பின்ன 

ரும் ஒரு அர்.த்கசக்தர பாணத்தை மார்பிற் இலக்காக வ, ஆல 

காலன் அதனை ஓர் அம்பினால் மாற்ற விரையுங்கால்,2 கவகண்டகன் 

பத்துப்பாணங்களால் ஆலகாலனைத் தரையில் வீழ்த்தப் பொடி படுத் 

இனன்: அதூகண்ட அக்கினி காலவேகன் கும்பன் கண்டி சக்கி 

ரன் விபாண்டகன் சாலன் சாம்பன் ககாகரன்' என்னும் படைக் 

தலைவர் பலரும், C தேவகண்டகனது போர் முகத்திற் புகுந்து கனன் 

அசதி அசுரர்களது கலைகளையும், யானை தேர் குதிசைகளையும் இருப் 

a அகள்படுத்தி வெற்திச்சக்கம் peace. 

மோதினா சசுரர் சென்னி முசலத்தாற் பிதர்க ளாகக் 

காதினார் கொடிஞ்சி யக்தேர் கரிபரி வெற்றிச் சங்கம் 

ஊ.இனார் செய்த்தோர் வெள்ளம் உவரிவாய் தடு வித்தார் 

பூதிசா தனம் புனைச்ச பூசமெய்ப் பூக வீரர். 

௨. இரு தத் திதேவருக்கும்தேவகண்டகனுக்கும் யுத்தம்* 

தேசொடும் ௮௮ணர் தம்மைத் தெண்டிரசைக் சட்லுள் வீசும் 

காரென வயிர்க்கு மாது கனிற்தினைக் காயத் தோச்சும் 

பாரகம் சேப்பிற் றென்னப். பரிகளைப் பதத்ச ரைத்தும் 

வேரினால் வடுகன் றக்த விழுமிய பூச வெள்ளம். 

பூதசொகனம் புனைக்க இருமேனியை யுடைய பூதவீரர்கள் 

'அவுணர்களைத் தேருடன் பறித்துக் கடலில் வீ௫யும், மேகசாலங் 

களோ என வியப்புறுமாறு யானைகளை மேலே 'வி௫யும்,: குதிரை
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களைக் காலால் தேப்த்தும் வகெராகரது மேன்மைமிக்க பூகவெள் 

ளங்கள் விறி விளங்கின. 

இவ்வாறாக அவுணசேனைகள் "படாத பாடுபடக் கண்ட தேவ 

கண்டகன், மாரிக்காலத்து மழையைப்போல . பாணவருஷங்களைப் 

Cures ந்து, அலகாலன் அதிய பூ கவிரரின் வலியை அடகீகினன். 

கைலையங்கிரியின் காவற் Bi pees. இருகக்இிே, கவர் இருவுளம 

Hi gi, ஊழிக்கால உருக்இரனப் போலப் பெருக்கடம் தோமிசைப் 

போர்க்கோலவ் கொண்டு, பெரிய வில்லை வளைக், பெருங்குணத் 

கொனிசெய்கனர். ௮வ் வொலியானது அண்டத்தைப் பிளக்கவும், 

மகாமேரு பர்வகமான து கிடுகடென ௮இரவும், அலைகடல் அடங்கி 

யொடுக்கவும், பொன்னாட்டவர்மதழவும், அம்பறா,ச்.தூணியினின் 

அம் செர்இக்கணைகளைச் தெரிக்கெடுத்துவீடுக்கனர். இருட்கூட்டம் 

போல்கிறைகர்இருரஈத அவுண்ப்படைகள் யாவையும் மாய்த்து, தேவ 

கண்டகனாயெ கொடியோனது -வலிய தேரையும், தேரித் பூட்டிய 

குதிரைகளையும், சமை நடாத்திய சாரதியையும் அழித்து, அவ் வவ 

ணன வில்லையும் இரண்டு அண்டாக்கி அம்பருக்தூணியையும் அறு 

கீது, அவனுக்கு உதவியாக கிறைதீதுவை திருக படைக்கலன் 

ணையானது யாவையும் தொலைத்து ஈந்தியச் தேவரின் செக்திக் க 

இரும்பியது. தேவர்கள் மகிழ்வெய்இனர். சேவகண்டகன் econ 

கள் தறிபட்ட மாம்போல ஆனான். அவனுக்குத் தாமரை மலரில் 

வசிக்கும் பிரமதேவன், மூன்ணா ளில் தலையில் ல் எழு, யெ வாழ் 

நாள் முடிவுற்றகென்று தேவர்கள். களிக்க, யூத்தகள Sasha த்து 

தேவகண்டகன் மயங்கிச் சோரகது, 

கொடுஞ்௰யச் தேரு மின்றிக் கூரி.ப-சொடுங்கோ வின்றி 

அடு5திறற் பதாதி யின்றி அரும்பெறப் புரவி யின்மி 

நெடுங்கைமா யானை யின், கிழல்மணி வைய மின்றி ர 

தனால். வதியன் அச்தோ! ஒருவனாய் aladdin: le சான் 

அப்படி, இரை ற. (2 தவகண்டகளைப்' பார்த்துக். தேவர்களால் 

தொழப்படும் தாயினு மினியனாகிய தம்பிரான் உறையும் இருக் 

கையிலைமலையைச் சுரிகைதாங்கிக் காவல்புரிகின்ற இருகக்இதேவர் 

இருவுளமிரவ்கி “அசுரர்கட்கு அழிவு கேக்குது அறியாது. வென் 

ரியை யெங்கள்பாலும் விரும்பிய முழு மூடனே! கனியனாகிய 

உன்னைக் கொல்லுதல் போரின் -தாத்ததன்று.: ஆதலின், இன்று
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போய் -நரகாவந்து, பொரு காழில் புரிதியென் று கூ றியருளிய வாச 

கத்தைக் கொடியோனாகிய தேவகண்டகன் கேட்டுக் கனன்று விரை 

ந்து பூமியிலிருக்து ஓர் மலையைப் பெயர் தனு விதப் பல பூதப்படை 

களைப் பொடிபடுத்தினன். ௮ப்-பாவியின் செய்கையை எமத நந்தி 

யக்கேவர் பார்த்து, அவனது ஆவியைக் கொள்ளும்படி கட்டகாயி 

ட்டு ஓர் அம்பை யேவ, சிறந்த அவ் வாளியான தூ தேவகண்டக 

னத நான்கு தலைகளையும் கொய்து கடலில் தள்ளியது. அதுகண்ட 

தேவர்கள் நந்இயந்2கவரின் அருளினால் நாங்கள் பிழைகி த்தோம்; 

_ அலைகடல் சூழ்ந்த நிலவுலகம் துன்பத்தினின் றும் விடுபட்டு)பாக 

-லமும் நன்மை யடைந்தது எனப் புகழ்க் தேன்கள் னளிக்கின்ற 

பூமழை பொழிக்கனர். 

CHS CRs Sard 56S) யருளினாற் 

நீங்கு நீங்னெறு தெண்டிரை வையகம் 

பாங்கு பெற்ற து. பாதலம் என்மனார் 

தேங்கொள் பூமழை சிர்.இனர் வானவர். 

௩. வி pean, Se a ee அக்கும் யுத்தம். 

யானை லைய மிவுளி: பதமெனு:ஞ் 

சேனை சூழவத்.இயன் வரு.கலு 

மானை யானன னாி.கணத்தரு 

மேனை .யோரு மிபமுகற் சார்க்தனர். 

இருகந்திே BOTT தேவகண்டகன் தென்றிசை சேர்க்த: செப் 

கேட்ட பாவகாரியனாகயெ கும்பரண்டகனென் னும் அவுணசே 

னோக். தலைவன், கண்களிற் கனற்பொறி பறக்க, ஆகா! பனித்துளி 

'யொக்ச தேவர்களை மலையாக மதித்தனையேர்? என் பெயர் -வரைக்க 

அம்பைக் கண்டவுடன் ம௱ம்சிமிக்க: -வலியினீர் எவரும் -அழுங்கு 

'வசன்றோ? என அவுணர் பெருமகானுகயெ சூரபத்மன் முன்னம் 

விருத்கூறி.வக்சோமே; இறு Cur ws oer db RO upper 

err  வாடியுளோமே) -தேரையான் அ. பாம்பினைத் இன்ற இறமே 

போல, போரில் வல்லவனாகிய 'தேவகண்டகன் நூ பெரு வலியை 

யழித்கொழித்த பெருச்திறல் .வாய்ச்;ச ஈக்தியை ஓரம்பினால் உயிர்ப . 

ரூகுவே னென விரைந்து அர்.கீு.இரகம் ஏறினன். ஓர் வரையின் 

மீது மற்றோர் மலையானது கவிழ்க்ககை யொப்ப, கன்னு கொம்பி
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னிடத்தில் பூமியை யேந்திய வராக மூர்த்தியைப் போல் வலியுற்ற 

அம்பாண்டசன் இடிலோகமுச் -இடுக்டை, கடலென் கீஇிரண்ட ன்னு 

ரங்க சைகியங்களுடன். வரூவது கண்ட ஆனை. முகக் கடவுளின் CF 
சேனைத் தலைவர் ஆயெ எவரும் ஆனைமுகக் கடவுள்பாற் சார்ந்த 

ருந்தனர். அஷ்ட இக்குகளிலுள்ள மலைக லெல்லாம் வந்து கெருங் 

செபோன்று, கால் வகைப் படைகளும் தம்மைச் சூழ, தேவர்கள் 

,திம்பணிகளைச் செய்ய, மிகப் பரிவுடன் கந்தி தேவர் பணிந்து பக்க 

தில் வா, வேத உபநிட தங்களாலும் அறியப்படாத அனைமாமுகக் 

கடவுள் 2 ன். இரு வடிக் கன்பாகள் காணா அமுக்தருளி நிற்பக் 

கும்்பாண்டகன் மிகக் கனன்று,  ௮ண்டமும் வெடிக்கும்படி. வீர 

ஈகை செப்னு, கண்டம் ஒன்றைக் தனது பருத்த கரத்திற்கொண்டு 

மேக வாகன னாகிய இக்இரன் நடுங்குமா.று எதிக்கனன்.சேவர்கள் 

மனக்திடுக்கிட்டு ஓலிடும்படி. தாவி ளி பொறிகளைச் ௪க்இ வருகி 

ன்ம அக்தண்டதக்தை,எமது- ஆருயிர் அனைய அருட் கடலாகிய நக் 

இதேவர் ஓர் அம்பினால் இரு அுண்டாக்கினர். இர்இரணனை இலக்காக 

OT DB DOWD PBN ரகக் கண்ட, கும்பாண்டகன் பெரு HBS Car 

பங்கொண்டு நெடிய வில்லை வளைத்த, மேன்மை மிக்க ணக 

au Do நந்த. “தேவர்மீதூ எண்ணிறக்த பாணங்களைப் பிரயோக 

க்க, ஊழிச்தியொச்ச ஓர் அம்பினால் அவைகளை. விரைந்து துகள் 

கண்டு சப்த சமுத்திரம் போல் நிறைந்திருக்க அவன த படைகளை : 

யெல்லாம் அழிச் தொழிக்கனர். தன் படைக ளெல்லாம் 

செக்கிலிட்ட எ ait’ Om ப் போல் oss ஜொழியச். சண்ட. 

கும்பாண்டகன் சக்கரப் படை யொன்றை யேவ, அ௮க்கணைமே கந்இ 

தேவர் அரிய ஓர் Jn Ba bon ges பிரயோகிக்க, ௮ தனையும் 

அச் ௪க்கரப்படை 'முதியச்சாடி.. வருதல் கண்ட தந்தி சேவா, அரிய 

தவத்தினால் அளப்பிலா. வரம் பெற்றுள்ள இவன் அவி கவர்தற்கு, 

ஒற்றைக் கொம்பினனாகிய விசாயகக் கடவுளே. வலியராவர்...இவன் 

நம்மீது BO x சக்கரமான்து.ஈமது பாணக்ளைச் சிகலைக்க சென் 

றால், இக்இரன் பிர்மா முத்லியோருக்கு இவனே இயமன் போலும் 

என நினைத்த எல்லையில், அச் சக்கரப் படையானது அகாய,த்இற்கி 

எம்ப உருத்துச் சீறிக் கொடிய 'கனற்பொறிகளைக் iia 

_ GTO DB கட்ட ரு விரைத்து போகக் கண்டு, முன். அலகாலவிஷ 

SONGS கண்டாற்போற் பயந்து, தேவா பூதர் - முதல் யாவரும் 

ஓலமிட்டு வருக்இத் களர்ந்து கலங்கச் As Mari.
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இவ்வாறாக இர்இராஇி.. சேவர்களும் பூசப் படைகளும் இரிச் 

கோடக் கண்டு, வேக மத்இயில் விளங்கும். அரும் பொருளரகிய 

ஐங்கர்க். கடவுள், பகைவனது சக்கரப் படைக்குச் சிறிறும் பயப்ப... 

டாதர்கள்,புண்ணியத்கைப் பாவம் வெல்லமாட்டாது;புண்ணியமன 

தீனராகிய நீவிர் மன வெழுச்சி யடைவிீர்களாக! எனக் தருவாய் 
மலர்ச்சனர். "பிரணவப் பொருளாகிய பெம்மானின் அருண் மொழி 

கேட்டு மிகுக்தஇன்பவெள்ள சீ.அட்டிளைத் து சவகணங்களும் தேவக 

ணங்களும்.இனி2,க நின்று ம௫ிழ்க்து பார்த்திருக் கனர். -கெடிய 

பொன்மேரு மலையை நிகர்த்த அழகிய இிருக்வவிவர்வடை்பதினை 

முகத் சண்ணல், வெற்றியும் மேன்மையும் உடைய அகோர வீரப் 

இரப் படையை, அசரர்க ளெல்லாம் அழிச்கனர் என்று தேவர்கள் 
போற்றிசைக்கும்படி. விடுக்கனர். மிகுக்ச வேகம்? காடு பொங்கி 

யாவரும். பயகங்கொள்ளும்படி " திப்பொறிகளை யிறைக்துக் இசை 

யிருளையெல்லாம் ஒட்டிச்சென்று கும்பாண்டகனது சக்க்£ப் 

படையைப் பொருஇயுண்டு பல் வேறு: விசாயாடல்களும் புரிக்க.தூ. 

நிணம் நாறுகின்ற வேல்காங்கய அவுணர்களின் . சரல்களைச் மித் 

தும், கரங்களை ப த்தும், கண்களைப். பிடுவ்கியும், வலிய மார்பைப் 

பிளக்தும், வயிரம் பொருந்திய உடலைக் கழித்தும், , யானைப் பர்திக 

ளிற் புகுத. புழைக்கைகளை ௮ற எறிந்தும்; மத்ககத்தைப் பில் 

அம், தர்தங்களைப் பிடுங்கியும் கொன்று. அழித் அம், குதிரைப் புக்” 

Raat) LoS! சின்னாபின்னப் படுத்தியும், மலைகள் போலக். குலவி 

யுள்ள கேர்க்கூட்டங்களைச் சிதைத்து அழித்தும், கரல்வகைச் 

சேனைகளையும் அள்ளி அப்பால் ௪ D6 Zi அலையைச் செய்கின்ற... கட 

“லிழ் போட்டும், வெக்கழல் போன்று வெள்ளிடையாக்கயும் . ஓர் 

இமைப் பொழுதில் அப் புனிச பாணமானது இரும்பியனு, இரிபு 

ரம் பொடி ச்.கவரும் புலிய(கள் உடுக் தவரும் ஆகிய சவபரம்பொரு 

ளின். திருக் மறுக் ருக்கரத்இில் ல் மோதகம் ஏந்திய மூன்னவ 

னும், வல்லபை மகிழும் மணை னும், இரிய அனைமுகச் செம்மலும் 

ஆகிய பெருங்குணத்: OO GBBT பிள்ளையாரின் கரக்இகளைப் பாடி, 

காக்கை கழுகு பருந்து காளி கூளி இடாகினி ஆதிய, பைசாச கணை 

ங்கள் பெரு, விருக்கருக்இக் களிப்புற்.று ஈடம்புரிக் தார்ப்பவும், 

எண்ணில்லாத தவந்தங்கள் வெண்ப ற்களைக்கறித்ப தூக் கூடியாடவும்,. . 

இரத்தவெள்ளமான.து பெருக்கெடுக்.அ ஓடவும், சிவக் ச கண்களையும் 

கறுக்க தேகக்கையும் உடைய கும்பாண்டகன் கண்டு, கனக்கு



18 வைரவன்கோவில் ஸ்தலமான்மியம். 

அழிவு வருவது தெரியாது அகங்கரிக்து உளம் புமுங்கி. கையிலு 

ள்ள வில்லைப் பரர்க்ன்றான்; அழிர்தொஜிர்த ;கானைகளை எண்ணுக 

ன்றான்;வலிபொருச்திய ;கன.து விசாலமாயெ தோள்களை ப்பாரக்கன் 

ருன்/ஓப்புயர்வற்ற தற்பாமூர்க்இ விடுக்க பாண்த்இன்வலியைப்பெரி 

தும் இக்இக்கின்றான்; . பூகர்களின் இறுமாப்பை உவக்கன்றான்) 

வரப்பிரசாஇிகள் இ.றுமார்திருக்கின்ற தேவலோசவா௫ிகளின் கூட் 

ட;த்தைப் பார்க்கின்றான். பார்க்கின்ற பல பொருள்களும் தனக்குப் 

பகையடைமையாகவே கண்டு, உடம்பு முற்றும் வேர்க்து;வெகுளி. 

மேற்கொண்டு, அம்பைப் பொழிகின்ற பெரிய வில்லை.வளைத்ு, 

நாணிறுக்கிப்.பூமியதிர ஆர்த்து, நின்மல மூர்த்தியாகிய விகாயகப் 

பெருமானைப் பார்த்து, என்முன் னி .ற்கின்ற- வலிமை மிக்க பூதர் 

களையும், அவர்கள் பக்க முள்ள தலைவர்களையும் பதறிக் கதறும்படி 

யாகச் தெற வாட்டி; விதியிருக்கன்ற கேவர்களின் கால்களில் 

விலங்குபூட்டி, “விரிந்த ரேச்திமானாகிய சூரபனுமனது வெற்றிபொ 

ரூந்திய அவைக்கண் விடுப்பேனென்று கூறிச் சரங்களை வாரி வாரி 

வரிசை வரிசையாகப் பிரயோகிக்கனன். இவைகள் ஒன்று பதத 

ஹு ஆயிரம்: பதினாயிரமாக உலகமுழு தும் பரச்கன். சாரதர் அவி 

சிதைந்து மண்மேஜ் :சாய்க்தனர். “உலகில் இவ னோடு பொருதவல்ல 

- வர் யார் என்று கூறித் தேவர்கள் -ஒளிக்த்க்கொண்டனர். படைக 

ளும் பூதவீரர்களும் வாடுவதையும், தேவர்கள் ஏங்குவ்தையும் 

கண்டு, எம்பிரானாகய விராயகக்கடவுள் கும்பாண்டகனாகிய கொடிய 

பாலி முடியும்படி செய்தல் அவூயம் என்றுகருதிப் “பிர்மாஸ்இரத் 

தைப் -ரயோகித்தனர். அவ் வஸ்இிரமானறு “வடவைக்கனலை 

யொப்ப “உருத்தெழுக்னு - சிறி, அண்டங்கள் ந டுங் ‘6 விரைந்து 

போய்ப் பகைவர்களுடைய அங்கங்களைக் கூறுகூருக்கியும், யானைக 

“ஊயும் குதிரைகளையும் இரச்க்கூட்டங்களையும் கைக்கும், கும்பா 

ண்டகன் ஏறியிருக்க தேரையும், - தேரிற்பூட்டிய குதிரைகளையும், 

தேர்ப்பாகனையும் சன்னாபின்னப்படுக்தி, எந்தக்காலத்திலும் தளர் 

வடையாத கும்பரண்ட்க்னது வில்லை அறத் தாறியும்,வளமிகுக்க 

அம்பராக்தூணியை வற்றுத்தடிச்தூம், கவசத்தைப் பொடிப் 9.த்கயும் 

ஒரு நொடிக்குள் இரும்பியது. நலனெலாமிழக்து 'கும்பனான்வன்வெ 

- இம்முண்டி;தனை நின்றான்.எல்லாம் இறிபவராம் நீலமணிகண்டாாய் 

விளங்கும் எமது கற்பகக்கனியாகிய விகாயகக்கடவுள் கும்பாண்டக 

னைப் பார்த்து, நீர்க்குமிழிபோன் ற வாழ்வை நித்தியமாக எண்ணி)
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poe gui செல்லானு செருக்குற்று ம றகெறியாற்றும் உங்கள் 

இனமெல்லாம் மாளக்கொடுக்து, வறிதேகிற்கின் ஐ உன்னைக் கொல் 

லுதல் அழகன்று ஆதலின், போதியென்றருளினர். இருவுள மிரவ் 

கிக் கூதிய கேட்ட கும்பாண்டகன் தஇக்கெலாக் கு ஓுங்கக்கோரைப் 

ப ல்கள் விளங்க தகைத்து முன்னம் எங்கள் மரபில்வக்* Ps gsr 

என்னும் அவுணத்தலைவனை உயிர்கொன்று ஹி, த்தனை. அப்படியா 

னஉன்னை யெம்மவர்கள் இவனுடைய முதற்பிள்ளையென்று மதி 
௦ பொருது 

இடர்விளைக்க எளிய தேவர்கள் சொற்கொண்டு. உவச்.தனை;உன் உயி 

கீறக் கொல்லா விட்டனர். இன்னமும் எக்கலோடு 

ருண்டு எனது கோபம் . அறுவேனென்று மாற்றங்கூறி யுக்குத்து 

க்குப் பயந்து காலரபக்கவ்களிலும் உருக்கரக் தோடிய எல் லேரை 

யும் கூலி, அவுணகுலத்இற் பிறக்கரீர் போரிற் ஜோற்று உயிர்வாழ் 
கலினும் சாதல். கன்றன்றோ? உடல் பெற்ற எவரும் ஓர்காளமுடி. 

தல் இயல்பன்றோ? புகழை யிழக்து உயிர்வாழ்.தலினும், உயிர்வி 

Qs? 'சனும் புகழை கிறுவி வீரசுவாக்கம் பு, குதல்மேன்மையல்லவர? 

என்றெல்லாம் ஆகமம் காட்சி அனுமிதியளவைகள் கொண்டு கூறிய 

நயமொழி3கேட்டு, இசைகொறும் ஓடிய அவுணர் கூட்டக்களெல் 

லாம் வத்து. இரண்டு தன்னைச் சூழத் தீயோனாகிய கும்பாண்டகன் 

நெடியகோர் தேர்மிசையேதி ஒருவில்லை யெடுத்துவளை த்துக் கொடி 

யபரணக்களைக் கோடிக்கணக்காக மேகவருஷம்போலப் பூதப்படை 

கள்மீது பொழிய, அவர்கள் எதர்கிற்க ஆற்றாராகி இசைதொஜறும் 

வினை Soke See சூரியனும் ஒளிக் சனன்) அஷ்டிக்குப் பரலகாக 

ளூம் ஒனித்தனர்? பிர்மலிஷ்்ணு ஆதிய தேவர்களும் விண்ணின்றும் 

மறைக்கனர்;. & ஐஇரகர், ஆலசாலனாதிய பூதகண, த்தலைவர்களும் 

மனங்கலங்கி, இனி வேறுகஇயில்லையென்று கணேசமூர்த்தியின் 

இருமுன்புவந்து சேர்க்தனர்; கஞ்சம் அஞ்சி காரணனாதியோர் பர 

மேஸ்வரனை வக்கடைக்காற்போல, போர்த்இிறன்வல்ல சவகணக்த 

வர்களெல்லாம் வத்து துன்பத்தைப் போக்கியருள்வாயென ஒரு 

கோட்டிறைவசைச் சார்,க.லும், மூலமுமுடிவு மில்லாத சிக்துரவக 

னச், பதினன்கு உலகங்களும் உய்யக் இருபைபாலித்து, அஸ்திர 

மழை பொழிகின்ற கும்பாண்டகனது கைத்திற னழகாயிருக்கிற 

தென்று சிறுககைசெய்அ௫, தீயோனாகிய அவன் இவ்விதம் ஒர்மு-ூர் 

கீசுகாலம் செய்வ?ேனல், மூவுலகங்களும் இண்ணமாக மடிக்தழியு
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மென்றெண்ணித் தாமரைமலர்போன்ற தமதுதிருக்கரத்தில் வீறி 

விளங்காநின்ற ௮ங்குசப்படையைக் கடைக்கணித்து, இங்கு ஈம்மை 

வக்தடைக்த தேவர்களுக்கு இடர்புரிகின்ற பகைவர்களை ஒருங்கே 

இப்பொழுதே சாடி,த் தரையில்வீழ்,ததி, வலிய உருப்பெற், ௮விளவ் 

கும் வஞ்சகனாகிய Sion Ae Prb Soo Ew, FES Parent 

கடல்படிக்து துரிதமாக வருகெனச் செங்கனிவாயாற் நிருவாய் 

மலர்க்து உய்த்,கனர். எண்ணரிய கரணப்பரப்பினையுடைய இருபதி 

ஞயிரவ்கோடி. சூரியர்கள் சேர்ந்து ஒருருப்பெற்றாற்போலச் சரிக் 

தெழுக்து எங்கணும்பரந்து, விண்மண் பாதலங்களும் இசைப்பாப் 

_ புக்களும் அஞ்சவும், கமனும் ஏங்க நடுங்கவும், சுடுகனற்பொறிக. 

காக் கக்கக்கொண்டு, இமை கொட்டுமுன் அளவில்லாத சுடுசரவ் 

களை விசிறிப் பகைவர்களை அழித்துக் கும்பாண்டகனாகிய கொடிய , 

வன் தேரையும் அதற் பூட்டிய குதிரைப் பக்திகளையும் சாரதியுடன் 

அழித்து வில்லையும் அம்பறாத் தாணியையு wos shiz, கெடிய 

பனைபோல நின்ற. அவ் வவுணனது அங்கங்கள்கோறும் பாய்ந்து 

தித்தாவதைசெய்து . கொன். ௮. அவனத : தலையை அண்டக்துக்கு 

அப்பாத் போக மேலே வீச யெறிக்து, அவனுக்குப் பெருக் துணை 

யாக. மொய்த்து .. _ இவ்வளவென்று கணிக்கலாகா.து பரவியிருக்க 

பெரும்படைகளைக் SUBD, சுத்தோதகக் கடலிற் றோய்க்த, 

படவரவும். வன்னியும் வளர்மதியும் ௮ (கும் தரிக்க வித்தகனாகிய 

விநரயகக் கடவுளின்... இருக்கரத்தில் ass இனிதிருக்க.து. 931 

டகண்ட ே தவர்கள் “கைகொட்டி ஆர்த்து, மிகுந்த ஆனக்த eur fu? 

திளைத்துக் கற்பகப் பூமாரி பொழிக்து, பரவச)்தராய்க் தங்களை 

மறந்து, முன்னோனாகய விமல” விகாயகப் Cupid Bose 

மலர்களைச் சென்னி சேர்த்தனர். 

HOS Hy Serr வாஜோர் goon கொட்டா கின்றார் 

- பொங்கிய கழிபே, ரோசைப் புணரியிற் நிளை த்தார் கற்பத் 

துங்கவின் னறும்பூ மாரி அர்த்தனர் பரவ சத்தர் 

தங்களை யுணரார் முன்னோன் ருண்மலர் முடிக்க ணிக்தார்.
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௪. விதாயகப்பெருமானுக்கும் வக்கர தமிட்டி னுக்கும் 

யுத்தம். 
வன்னி யும் துணர்ச் கொன்றையுக் தும்பையும் மத்தமு சறுக்தாது 

soggy தாத௫த் தொல்கலுக் தங்கயெ சுடர்விடு கெடுவேணி 

மூன்ன வன்முனம் பணிவரைப் பிடியினை மூயல்ளனென் மஒழ்க்தீன்ற 

என்னை யாளுடை ஏசம்பன் அப்படை யெழுச்செண் டி.ருக் தானால். 

கும்பாண்டகனுடன் வக்க அவுணப் படைகளில் அழிந்கொ 

ழிக்கனர்போககத் தப்பிப் பிழைக்க சிலர், தமிட்டிரர் என்னும். இரு 

சோதரர்களாகே அவுண வீரரிடம் சென்று இலேச;த்துடன் நிகழ்ச் 

-தவற்றைக் கூதினர். யானைமாமுகமுடைப் பிள்ளை யேகிய ஓரங்குசப் 

ப்டையானது, இசையெலாக் இரண்டு மாநிலம் முழுதும் கடலெனப் 

- புரண்டு சென்ற கால்வகைச் சேனைகளுடன் கூடிய வலிய கும்பாண் 

் டகனைச் சூரியன்முன் பனி3போலச் செய்தது, என இற்றர்கள் வருக் 

இயுசைத்கது கெருப்பைப்போலக் காஅகளில் தழைய மனம் லெம் 

பித் துன்பப்பட்டு பெருமூச்செறிக்து பொல்கயெழுகின்ற கோபக் 

“தயரன து, உடலிலுள்ள ஒன்பது துவாரங்களிலும் கொழுக்துவிட் 

டெசிவதுபோன்று கனன்று தமிட்டிரர் இருவரும், ஈகொசுகானது 

கருடனை வென்ருற்போலவும், ஆடானது தங்கத்தைக் கொன்று 

உயிருண்டதுபோலவும், சர்ப்பாபணதரன் தக்க தத்இிமுகப்பிள் 

காகையில் ஏத்திய அக்குசப்படையான து Gennes ee கொ 

ன்றது அதிசயமே!” எனப் பகர்க்து, அவ் விருவளில் முன்னோனு 

இய வக்செதமிட்டிரன் எட்டுத் இக்குகளும், நெடிய கடல் சூழ்க்க 

மண்ணுலகமும் கலகங்கி3யேங்கும்படி செஞ்சடைக் உடைய 

இவபிசான் பெற்ற யானைமுகப் பிள்ளையை இக்கணத்தில் உயிர் 

எத கன் என் PIS தேசேதினன். தன்னைச் சூழ இனையில் 

லாது ஒருகோடி தேர்களும், வலிமைமிக்க இரண்டு கோடி யானைக 

ளும், , பஞ்சகதிகளைக்கொண்டு வேகமாகப்பரய்கின்ற கான்குகோடி 

குதிசைகளும், அம்பு வில் தூணி ஆதேவைகளைத் , தாக்கிய கைகளை 

யுடைய எட்டுக் கோடி அவுணவிசர்களும் வக்தனர். அவுணவீரர்க 

னின் கால்கள் மண்ணுலகை அளக்கக் தகுவன) தோள்களை 

இசைகளை முட்டும்? தலைகளோ ஆகாயத்தை அளாவும்; ஆர்ப் பர 

சத்தியெலோகத்தை அணவும்; கண்கனிற் பறக்கும் கனற்பொ - 

நதியானது , யுகாக் க காலாக்கினியைப் போல உலகெங்கும்
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பரவும், என்று சொல்லும்படி.யாகவும், : தேவர்கள் . மருளும். 

படியாகவும் கனத படைகள்ளூழப் போர்க்களத்திற் Yee 

கான். இன்னும், ஆயிரம் பேய்களும்; ஆயிரம் சிங்கங்களும், 

ஆயிரம் யானைகளும், ஆயிரம் குதிரைகளும் பூட்டிய இரதத்தில் மாக 

மிட்டிரனானவன் வல்லமைமிக்க கால்வகைச் சேனைகளும் தன் பக்க 

லிற் ரொடர்ச்துவர, வட இசையினின்றும் வருகின்றான். இவ்வித 

மாகப் பெரும்படைகள் இரண்டுசெல்லச் இசைகளெல்லாம் இருண் 

டன; மூவவுலகமும் ஈடுங்னெ; மோனநிலையுடைய முத்தர்களும் மரு 

ளுற்றனர்; அலைகடலின் ஓசை. யடங்கியது; சூரியன் ஒளிமழுங்கிக் 

அன்புற்றனன்; பூகவிரர்களும் ஏங்கிக் இயங்கினா; உலக முழு 

அம் . ஓலிடும்படிக் சடுகிவருகின்ற சேனைக் திரள்கள் ஆகாயத்தை 

யும் பூமியையும் மறைத்தன. இவ்வாறு வச்தூ நெருங்கக் கண்ட 

இந்திராதி தேவர்களும், இவ் வுலகமானது இவ்வளவு பெருவ் கூட் 

டத்தை யெக்ஙனம் அடக்கி வைத்திருக் கலு து? போர்க்களத்தில் எப் 

இய.இவர்களெல்லாம் ஓர் இனத்தில் மாயும்படியாக இவர்கள் BOO 

யில் எழுதிய பிரமதேவன் வாழ்க! என்றனர். 

வன்னி, கொன்றை, தும்பை, மத்தம், குருக்கத்தி ஆதிய நறு. 

மலர் மாலைகளணிக்து பிரகாசகயாநின்ற. கெடிய சடைக்கடவுள ரகிய் 

முதல்வன்; முன்னம் மலைமகளாகிய பிடியினைக்கூடி மகிழ்ச்சியிற் 

பெற்றவராகிய. பென்னையாளுடைய விநாயகப்பெருமான் அப் 

- படையெழுச்சியைக் கண்டிருக்கனர். அவரை அக்கிரதமிட்டிரன் 

நெருங்கி, “வலிமைமிக்க கும்பாண்டக”னக் கொன்ற அவ் யானைமுகக் 

திவனையும் அவனத து "கூளிப்படைகளையும் ஒரு கொடிப்பொழு;, இல் 

அழிப்பேன். என்று ஒருபெரிய மலையைப்பறிக்து. எறிக்தனன். 

அம்மலை, Gib BGS racy God யறிக்க பூதப்படைகள் 'பெரிதும்வருக்இ. 

விராயகக்கடவுளை . யடைந்து காத்கருளும்படி வேண்ட, வேதமு.. 

தில்வராகிய வேழமுகக்கடவுள். பூதப்படைகளின் புன்மைபை 

யொழிப்பான்.. Banaras காண்டு மது இருக் கரத்தில் அணும் 

வைரவாட்படையினை விளித்து 3, *அலகால.ஜை தியொப்பவருக ன்ற ௮ம் 

மலையைத் அர்க்க எமக்கு உறை கோயிலாகச் செய்துவருக' என 

-விடுக்கன obs Gy சூரியர்களைப்போல “ஒளிபரப்பிவரும் அப்படை 

ஒக்கல் ரம் நடுங்கும்படி. வர்க மலையைக் குற்றம ற குகையா 

கம் துளைலதுப் பெருமான் இருக்கரக்து வந் ந்னு. அமர்க்கது, இவ்
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கனம் குலிசவாட்படை அளைச்சாக்கெ கோவிலின்கண்ணேோ விக 

கம். பெருமான் aps, ்.கருளியிருக்கார். அதுகண்ட தேவர்கள்: விநாய 

கக் கடவுளே யடைந்து, எம்பெருமானே! -அசும்ப்பகையைத் தொ 

வைத்து அன்பின்: இவண் எழுக்கருள வேண்டுமெனப் பிரார்.தஇக்க, 

அங்குச் தாங்கிய. ரககம சவம் அஸ் ஜேவர் தூன்பங்கண்டி 

ரங்க ₹நும். துயரைப் போக்குதும்' என்று செங்குருஇிபொங்குஞு 

செருக்களஞ் சேர்க்கார். 

கோபமும் வலியும் வஞ்சருு மலிக்க வக்கிரதமிட்டிரன்;. இவ் 

வுலிலுள்ள. உயிர்களெல்லாம் என்செய்? வோமென எங்கும்படி. 

கண்களில் நெருப்புப் பொறி. பறக்க. சமுத்திரப். பிளயம்போன்ற 

னது சுபங்க சேனைகளில். கருக்குமிக்க ௮அ௬ுரப் படைகளைப். பசர் 

சீத பூகப்படைகளை ஓர். கொடிப்பொழுதில் பொடிபடுத்துங்கு 

ளென்றான். அவுணப். பாதகர்கள் சதி. அளவில்லாச கொடிய 

படைகளால் முடுகிச்சாட, அவ். வமருக்காற்றாது. பூதப். படைகள் 

pos பின்னிட்டன. அதுகண்ட தண்டி..பெரிய ககாயுக.க்தைக் 

கையில். எடுத்து. ஆகாயத்தை அளாவிய _- தேர்ப். படைகளையும் 

வேகம் மிகுத்த குதிரைப். படைகளையும் யானைப். படைகளையும் 

அசுரவிரரையும் அழித்து மண்ணுலகும் விண்ணுலகும். அதிரூம்படி 

முழக்கஞ் செய்தான். விரமுழக்கஞ்செய்து. நிற்கும் கண்டியோடு' 

சாம்பன்: மூ.கலிய சமா அிதிமஸ்டுல்கிடலில நெருப்போடு மிகு. 

ந்: கரற்றுச் சோர் கதுபோல-வக்தூசேர்க்து. விரசகை: செய்து வில் 

வளைத்து. அம்புமழை சொரிக்து. இடியைப் போல ஆண்னிஞ்கைன் 

முப்புசங்களும்:: அழியும்படி இவபிராண். விடுத்த. அம்பினையொப்ப. 

அப். படைகள். இதிபத்இரர்களாகய அ௮வுணர்களின் தலைகளையும் 

யானை கூஇரைகளையும் அத்தன... காய், கரி; கழுகு; யேய்: முதலி 

யன பெருவிருக்தருக்கன.. இங்கனம்: தம்.படைகள் பட்டொழிக். 

கதைப்பாவமேஉருவாகிய வக்கிரதமிட்டிரனுணர்ந் து, “இருமால் pw 
லிய தேவர்கள். காணும்படி பூதப்படைகளை: எமனூரிழ் குடியேற்றிக் 

கும்பாண்டகன். பகைவனும், யரனைமுகத்தவனும், பிச்சன் மகனும், 

யானை,. மனிதர், பூதம் ஆகிய மூவகை வடிவத்கனுமாகிய பகைவ! 

னது உடலைம் துண்டமாக்குவேன்' என்று சன் ஊக்கை வாய் 

கொடு உளறி, ஆலகால. விடத்தையும் கடலிற் குதிரைமுகக்2காடு 

் சோன்றும் வடவாமுகாகீகினியையும் நிகர்ப்பக் கோபிழ்துக் கால:
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னுங்கண் டஞ்சத்தக்கதும் விக்தமால்வரை வலிகொண்டெழுக் J 

தேவருலகத்சை அழிக்கச் செல்கின்றகதோ என்று சொல்லக்கக்க 

அமா௫ய ஒரு தேரிலேறினன். அவுணப் படைகளெல்லாம் அக் 

6 ,தரைச் சூழ்க்னு £ ஆரவாரிச் கெழுச்சன. அப் படை. களின். காற் 

களான தூ அட்டதிக்கு யானைகளின் கைத்துவாரங்களைசன் தூ. Oh 

சன. அ௮வுணப் படைகளின் ஆரவாரக்தைக் கண்ட பூதப் . படை. 

கள் பயந்து இசைகோறும் ஓடின. தேவர்கள் மனங் கலங்கி, 

கந்திசேவர் இருவடி.களில் விழ்ந்து, - ஐயனை! அவுணப்படை ஆர 

வாரிச் கோங்க. கம் படைகளோ வெருவிக் இசை2தாறும் 

ஓடுகின்றன. இத இருவுள்ளம்பற்ற வேண்டுமென் நிறைஞ்சினர். 

தேவர் தஅயரைக்கண்ட ஈந்திசேவர் அவர்களைக் தேற்றி, குற்றமற்ற 

வேதங்களாலும் அளக்கறியப்படாக முழுநுகற்கடவுள் தந்௪ விநா. 

யகக் கடவுளை யடைந்து வணங்கி அசுரர் ஆக்கத்தையும் கணக்க 

ளது ஏக்கக்கையும் நவின்றுர். ஒப்பற்ற மகாமேருவை வில்லாக 

வத்தயெம்பெருமா னருளிய மூக்கபிள்ளையார் புன்னகைபுரிக் து, 

கந்தி! அசுரர் மறமும் அமரர் இறமும் மிக ஈன் இக்கணமே அவ் 

வசுரரை_வேரறுப்போம்' என்று மேருமலையனைய2கார் தேரி லைறி 

இமயமலையைநிகர்க்க வில்லை யேக்இ பூமிதேவியின் வருக்கம் நீங்கப் . 

போர்க்கள மடைத்தார். வாழ்காளெல்லை முடித்து விழ்காளெல்லை. 

கண்ணிய வக்செதமிட்டிரன், “இரகாரூடராய் நிற்கின்ற ஐங்கரக்கட 

வுள்க் கண்டு, “இதுகாறும் எங்கு ஓளிக்தனை? நன்.று. இப்2பாது 

உனது படைகளோடு. உன் உயிரையும் உண்டபபேன்' என்று போலி 

யுரை புகன்றுகின்னான். பூகப் படைகள் வக்க! 9ர.கமிட்டி £2னோடு - 

வக்க படைகளை இருப்புலக்கைகொண்டு ; கலையிற் புடைக்துச் செக் 

ரோடு மூளைசிதறச் செய்தன... இக்கனஞ் சேனைகள் மடி. 

கலைக்சண்ட வக்கரதமிட்டிரன் அரிய “தவத்தாற் பெற்ற வேலாயு 

தத்தை யெடுத்து உங்கள் வலிமையும் சிறப்பும் இன் 3றாடு ..கொ 

லைக்கதெனச் சொல்லி யெறிந்தான். ... ௮வ் வேலாயுகம் .வடவாழு 

காக்கனியைப்போல் கெருப்பைக்கான்.று வருகலைக்கண்ட. கற்பக 

விகாயகக் கடவுள் தகைபுரிக் தா அங்குசமெடுத்து இக்கணம். நீ செ 

ன்னு அவ் வேலின் வலி சொலைத்து அவ் விழிசகையோன் ஆவியைக் 

| BUTE Gls QUST சேனை க்இிரள்களை அறச்சாடி, மலையை யொத்த. 

யானைகளை மாய்தீது, காற்றன்ன வேகச்தை புடைய குதிரைகளைக் 

கொன் று, இரசங்ககளை யெல்லா மழித்து விரைக்து.வருதியென வி
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டுத்தார். விடுத்த அங்குசமானஅு ஊழிக்காலல்து உருக்திணப் போ 

ன்று வருகலைக்கண்ட வக்கிரதமிட்டிரன், தேரினின்று மிறங்கிக் 
மண்டாயுகமொன் றேர்இப் பூதப்படைகள் சகெதிே யோடவும், இசை 

யனைத்தும் இருளவும், இன்னு உலகத்துள்ள சீவராசிகள் பதை 

பகைக்கவும் பிரமன் முதலிய தேவர்கள் ஈடுங்கவும் எதிரோடி. வச் 

கான். இங்கனம் வருகலைப் பிள்ளையார் விடுக்க அங்குசம் கண்டு 

அவன் கைப்பற்றிய தண்டாயுகக்கைப். பொடிபடுத்தி அவனது 

தோள்களையும் சிகறி விகரயகக் கடவுளை BRAG STMT 9 wid. Di 

அவனது கண்களைச் கோண்டி உடலைத் துண்டஞ் செய்து உயிரினை 

விண்ணுக்கேற்றிப் பின் அவனது காற்படைகளையும் அழித்துச் 

சூரியஜஞெளியும் பின்னிடச் சென்று கடலில்கீராடி.க் கற்பக tpt ah 

யின்கரகலத் கமர்க்கது. தேவர்கள் மகிழ்க து மலர்மாரிபெர்ழிச்கனர். 

அரி அயனாதியோர் வெருவ ஆயிர,க்தெட் டண்டங்களையா ஷம் 

சூரபகீமன து மணிமுடியோ வீழ்ச்சசென்று : சொல் லும்வண்ணம் 

af ம்க்க வக்கிரகமிட்டிரன் குறையுடல் ஓர்பால் கூக்தாடி.ற்.ு. பேப். 

கள் ஓரசார் ௮டின. கழுகுகள் நிணத்தைத்இன்று களிக்கன. இசச் 

தாறு ஓடிப் பூதேவியைச் செய்யவளாக்கிநறு. இக்கிகழ்ச்சியைக் : 

கண்ட அவுணர்தாகர் ஓடோடியுஞ்சென்று மாகமீட்டிரன் தாளில் 

வி ழ்ந்கெழுக்து,. காக்குழற, “ஐய/ வென் SB HSS வக்கிரதமிட்டிரன் 

ஆனைமுகனனு கை. அவ்குசத்தரல் இறக்காண், எனக்கூஜினன். அதர 

கேட்ட tet tpl BO Dap 8 ஞக் அபருடன் பெருமச்செறிக்று 
பகைவருயிரைக் GUTH AMG மகிழ்கின்ற கூரிய ஆயு, கத்தைக்காய் 

கியபெரியகைத்திமனுடைப அண்ணா வ!9தி.ப.பானை முகப்ின்ளையை 

வெல்லமுடியாது இறக்தனை 2யா/-சேவராதிய யானைகளுக்குச் சிங்க 

ஏறு போன்றவனே! முன்பயந்து. பதுங்கியிருகக. கூற்றுவன் இப் 

பொழுது ஆம் தண்டை உன் வர் கொண்டுசெல்ல எவ்வண்ணச் 

அணிக்கன 2ன/கும்பாண்டகன் தேவகண்டகன்மாண்ட துன்பத்தை 

கீ யிருக்கின்றாபென், று நி நினைக்றுப் போக்க னேன். இன்நு நீ யிறந்த 

ஆன்பம் நான்மாண்டாலன்றி ஆரு Pal /பெறாம்பகைவென் ற புகழ் 

படைக்கவுன்னைச் சடலைபிற் கூத்தாடும் கூர்தாட மகன் கொன்ற 

னனோ! யாளிகிகர் அண்ணா 2வ7/ அண்ணா 2வா!/ அண் ணுவோ!// 

என்று இவ்வண்ணாமாகக் குமையன்ன பேழ்வாய்இறக்று Ws DF 

சோர்க்துவிழ்ந்கனன். வீழ்ச் வன் செளிச்செழுர்து பெரு மசசெறி
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கறு பல்லினாலே இதகழைக்கடி க்.அக். கண்களில். நெருப்புப்பொ.றி. சி் 

தக்கோபித்து,. இவ்வுலக,ச்தைப் பிளப்பேன் என்பான்; மேருமலை 

யைப்.பொடிபடுத்துவேன் என்பான். விரிக்க: உலக,க்தை. வேரறச் 

சிதைப்பேன் என்பான்); அகாய.த்தைக் கையால்கசக்குவேன் என் 

பரன்; இன்னவாறு பலகூறிப் பின் எங்குலத்கவர்க்குப் பயக்லூ 

ஒளித்து.த்இரிக்௪ தேவர்களெல்லாம் எம்மைக்கண்டு ஏளனஞ் செப் 

யும்படி. ஆயிற்றே.என்பான். என்னை? Rives Perr pss ஈரிகள் கூக். 

தாடுதலையும்,. நெருப்பினிட கஅப்: புமுக்குலம் குலாவு, தலையும் ஓக் 

Gu; இக்தேவர்கள், தானவராகய .எங்களிடை மூ௫ழ்ச்சியோ 

டோக்குதல் கன்.று; குறைவற நிறைத்இருக்கன்ற பூதப்படைகளை 

யும், சப்திக்கன்ற. விரக்கழலினையுடைய யானைமுகப்பிள்ளையையும் 

இக்கணக்தே. கொன்று: விழ்த்தி அவ்வுகரத்திலே மூழ்குவேன் 

என்பான். 

இவன்: இவ்வணம் கூதிகிற்ப, யானைமுகச் சாங்கிய. கனிமுதுற். 

pias தேவர்களைப்: பார்த். “தேவர்களே! சமு.ச்ம்பேச ன் த: 

அசுரப்படைகளிழ்.பாதியை யழிச்து விழ்க்னொம்; இன்னும் எஞ் 

தியவற்றையும் யாமே ஒழிப்ப: கழகல் ௮; இவ்: வ௭ரர்களை யழித்தற்கு. 
வெள்ளிய சலம்பணிக்ககால்களையுடைய. வேகஞானியூர்தியாகியவை. 

சவக் கடவுள் அவகரித்துள்ளாராகலின்; SR AOTC 

யாம் மலையின்கண் அமைக்க. கோவிலிற். சென்று: rng Soup’ 

BAT Aongs HOFST YI CHUIUE SLO UM HG நும் பகையை 

வீட்டி. வெற்றியோடு. விளங்குமின்..” எனக், கூறிகீ இருக்கோயிலை 

யடைந்து. விருப்புடன் வீற்திருக்கருளினர்.. அக்கம் பின்னா 

யார். வீற்றிருந்த காரணத்தினால் அவ்விடம் சொல்லுகுற்கரிய: 

இறப்புவாய்ந்௧. பிள்ளையார்பட்டி. என்னும் இருகாமம் யெற்றனு... 

எனவுரைத் தத்தளி யெய்தி. வைகனொன் 
அனையதோர் காரணம் பற்றி யவ்வுழி 

பனலரும் பிள்ளையார் பட்டி யென்பதோர் 

இனிய்பேர் பெற்றசா லென்று மன்னவே.
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௫. இருதத்ததேவருக்கும் மாதமிட்டிர னுக்கும் யுத்தம். 

கடி.படு கடவுஎர் சணேசன் ரண் மலர் 

மூடிபுனைஇ வயிரவன் முன்னர்த் அன்ணினர் 

வடிநெடு வாட்கையம் மாத மிட்டிரக் 

சொடியவன் செயலினிச் கூறு வாமரோ. 

கேவர்களெல்லாம் கற்பகப்பிள்ளையாரின் பொ ற்பதம்போற்றி, 

பின்னர் வைரவக் கடவு LIS Bsr கூர்மைபொருக்தஇிய வா. 

ளேர்திய கைகளும், வரையென ச்திரண்ட... வலிய கோள்களும், வலிய 

பகைவரையும் எளிகாக aan மனப்பான்மையும் உடைய 

மாதமிட்டிரன் எல்லையில்லாக ஈம் படைகளெல்லாம் இப்பொழுதே 

போர்க்கு எழுக என்றனன். அவ் வளவில் எழுக்கன படைகள்) 

எட்டுத்திக்குடன் ஆகாயமும் இடுக்கீட்டு ஏல்னெ; மேகங்கள் மறை 

BS; CFS RISA LGA கதவம் படைக் தூளி மேலே 

சென்று விண்ணுலகை மண்ணுல காக்கிற்று. . இமையகா 

ட்டச் தேவரும் கண்களை மூடினர். சங்கு, பேரிகை, குடமுழா, 

தண்ணுமை யாதியவற்றின் ஐலிகள் உலகத்தை மருளச் செப் 

தன.  ௮& லதிரண்டெழுச்கா லன்ன படைநடுவே மலைஇரண் டெழு 

ன்னை உருவமுடைய.மா.தமிட்டிரன் வருச்- தோற்றவ் கண்ட. 

தேவர், ௮ம்ம/ இவ் ரன் போரில் வல்ல வீரர் யாவால்தான் 

இவனை வெல்ல முடியும்? எங்கள் தலைவராகிய தனிப்பெருங் கட 

வுள் கருணைகூர்ந்து இ இரிசூலங்கொண்டு வடுகவேடம் தாங்கி வந்த 

மையானன்றோ யாமுய்க்தோம்: வடுகக் கடவுள் காவ்ய சூலா 

யு.சமே இவ்வசுரனை வீழ் én து; மற்றுயாராலிய ௮ம்எனக் 

கூறி நின்றனர். அவுணப் படைகளோ மண் ஹணுலகினும் பரப்புடை 

யன; மலையினும் பெருச் தோற்றமுடையன) விண்ணுலக,த்தி னுஞ் 

செல்லக்சக்கன; கடலையும் பருகத்தக்கன; எண்ணளவைக் கடன் 

argo; BEDI OH எட்டுக் இக்கையும் வெல் லுவன; ஆஇசேட. 

னையும் அச்சுறுத்துவன? ஈம னுக்கும் சமனாயுள்ளன;.. நெருப்புப் 

பொறி பறக்கும் கண்களையுடையன) போருக்கு எழும் ஆவலாலே 

புயங்கள். பூரித்து மூவுலகும் எதிர்ப்பி னும் அழிக்கு மா, ற்ற னுடைய 

னவாரக ஆரவாரித்து வரக்கண்ட பூசப் படைகள் நடுங்கின. தந் 

யெம்பெருமான், பயப்படாதீர்கள்). தேவரைக் காத்து அசுரரை 

மடிக்க ஈம் வடுககாகர் ஈண்டுளார்7 எழுமின் போருக்கு” என்ற
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- அம், எழுக்கனர் வீரர்; எடுத்தனர் கக்கம், கேமி;  அடிஃக்கனர்; 

அறுத்தனர் அசுரர் குழாத்தை. எயிறுதர்ச் கன); கலை கழிர்கன; 
மூக சததின; உரம் பிளக்கன;மு.துகெலும் பொடிக் கன;கலங்கெ 
அசுரர்சேனை, கண்ணுகற் படையோன் எண்ணரும் படையால். 
கண்டனர் அவுணர்) நெடுக்கடி, முசலம்,கேமி, சூலம், குக்கம், 
பிண்டி, பாலம், வேல், காஞ்சில் ஆதிய ஆயுதங் கைக்கொண்டனர; 

எத்றினர். பூதப்படையை; பட்டன கணங்கள். சிரம்உருண்டன, 
'தோள் ௮.றுபட்டன, கால்'இற்றன; மார்பு இழிக்கன. மனவுறுஇ 
யும் இழக்்சனர். சான்றாண்மை யுடையோராகலின், “FED DE 
கட்டளை ' யாகெனிற் மோல்லி, துலையல்லார் கண்ணுவ் கொளல்” 
என்ற அறத்தினை ஆண்டுவ் காட்டுவான் பின்னிட்டனர். கணங்கள் 
பின்னிடக் கண்ட நக்இியங்கடவுள், அக்கணமே உயர்கசதோர் 
“ேசிலேநி.க் தேவதூக்துபி - “முழக்க மண்மகள் .களிகூரப் பூகப்ப 

| டையோடு? போர்முளையிற்  புகுக்தார். ஆரவரரக்கோடு . பகுக்க 
_ கந்தியம்பெருமானைக் கண்ட மாகமிட்டிரன்; : *இங்கள் சூடிய கவ் 

- . கைச்சடையனுக்கும் அஞ்சாச-கம்மோடு-இக்-கந்தியோ பொரவச் 
கோண்) கன்று! ஆராய் கலின் றி வச். இக் கக் இயேரடு ூரூப்படைக 
யும் இக்கணமே விழ்த்துவேன்"” என்று கமனும் aero 
வில்லை வளைத்துக் குணத்கொனி செய்து, ௬டு கணைகளை ஆகாயம் 
மாறையுமாறு தூர்க்கான். அக் கணைகளாலே பூகப் . படைகளெல் 
லாம் அழிச்கன. அக்இயம்பெருமான், தேவர்க ளுளமகிழவும், :௮௪ 
சர்க ளுளமழியவும் வில்லை வளைத்துக் .கணைமாரி பொழிக்கார். அக் 

கணைகள் எழு கடலையும் .வற்றச் சசய்து ஊழிக்காலம் முடிவோ 

என்று கண்டோர்.கருதுமாறு சென்று: அவுணப் படைகளை அழி 

தீதுப் பிணக்குவியலாக்கி, வாசிகளை” யறுரத்துப் பொற் “தேர்களை 

யெல்லாம் 'சாம்பராக்கின. 

கம் படைகள் ஒன்கள்" மாதமிட்டிரன் வெகுண்டு, 

தான் அரிய தவத்தினார் பெற்ற இருட்கணை யொன்றை -ஈந்்இயம் 
பெருமான்கீது விடுத்தான். -அப் :படையானது உலகை யெல் 
லாங் குருடாக்கி மருளச்:செய்து.வருகலைக் கண்ட பூதப் படைகள் 

பேஅத்றன. கந்திதேவர் சூரியப்படை யொன்றை 'யேலி “இருட் 

படையைக். துணித்தார். மாதமிட்டிரன் வெகுண்டு மாயப் : படை 

/யையெடுத்து இருடி:சக்கம் முகலிய மக் இரங்களை ஜெபித்து விடுக்
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கான். ௮ம் படையான து முன் னிதர்அபட்ட கும்பாண்டகன், 

- தேவகண்டகன் முதலிய் படைகளெல்லாம் உயிர்பெழ் றெழுக்கு 
-படையேக்தி வருகல்போற் காட்டி. கெருங்கெது. அதுகண்ட 
பூசப் படைகள் ஈக்சனை நோக்க, “ஐயனை! மூன் னிறந்தொழி 
கக வீரரெல்லாம் உயிர்£துப். படையேக்த வருகின்றனா்); எம்மைக் 
காக்கருள்க!” என, இரச்.கனர். அவர்கள்படும் துன்பச்மைக் கண்ட 
BAC sor அஞ்சா தீரென?் தேற்றி, ௮ம் மாயப்படையைப் போ 
க்கவல்ல ஞானப்படையை எடுஃதுகி கண்: GON SS ,றகடவுளைல் இயர 

-னித்து AGS, கனர். ஞானப்படை வெளிப்பட்ட வடனேயே 

மாயப் படையின் செயல் மாயமாய்ப் போயிற்று. சன் காமம் புக 
௮ம் அடியாரிட;த்தும் மாயை. அணுகாது அக.லுமெனின், வெபாம் 
'பொருளை கேரெ கரிசித்து 'அவன்-கைலைமலையிற் லைமைச்சொண்டு 
பூண்டு விளங்கும் ஈந்தியம்பெருமான் மாயையைப்பாற்றினா ரென் 
பு ஒரு வியப்போ? நிற்க: சவங்கடக்து பெற்ற . படை ௮வமா 
ய்ப் போன கண்ட மாதமிட்டிரன் உளம் பதைத்துப் பெருஞ் 
சன மூண்டு, கெய்வக்சன்மை பூண்டதும், வெக்ளியின் றிப்பொறு 

மை யறியாதகதும், நெருப்பைக் கான்று செல்வதுமாகிய வேலொ 

ன்றை யெடுத்து ஈந்தியம்பெருமான்மீது. விடுத்தான். -. அதுகண்ட 

BERUGE as FEDS MVM YS BINS ear wb BA as gh 
“விடுத்தார். 

கந்தியம் பெருமான் விடுக்க ௪சத்திவேலும் மாகமிட்டிரன் 

விடுக்க வேலும் ஒன்றோடொன்் று-9றி யெழுக்து பொரு. ஞா 

யிறுர் இங்களும் கலங்கச் இசைகடுமாறின. அவ்்வேல்களிரண் 

டும் பெரிய மலையிடக்துச் செல்லும்; இக்குகளின் அப்பால் ௮க 

லும் கடலின் நடுவே -இயக்கும்; பாதலம் ஏழினும்-படரும்/ 

சொர்க்கக்தின்கண்ணே . சுழலும்; ,.மண்ணுலககச்தை யாக்கும்; 
-இர்க்?காரைப் பொடிப்டுத்தும்; மலைகளைத் Gar gg xb; அண் 

ட்கோளத்தை அழிக்கும். இன்னணம் ஐன்.றற் கொன்று பின்னி 

tag பெரும் பேரியற்றி கர்தியக்கடவுள ௪த்திவேலாயு தமான . 

gg ures வேலைப் பொடி:யடு4இ அம் மாகமிட்டிரனது 

மகுடத்தை. தகர்த்து விழ்த்இி அவனுடைய படையையும் நாஜி, 

கிர்க்குளிதீது ஐயன் கரம்? தயமர்க்கது. தேவர்கள் மலர்மழை 

பொழிக்கார். . மாதமிட்டிரன் நிலைகலங்கி மண்மேற் சாப்ச்தான்/
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இந்நிலையில் இவனுயிர் வெளவுகல் ௮அறனன் றென்று கந்தியங்கட 

வுள் மேல்விகாவை நோக்கி நின்றனர். மாதமிட்டிரன் தரையில் 

வீழ்க்த.து கண்ட அவுணப்படைகள் நகடுக்குற்றுக் இசைகோறும் 

ஓடின. ் 

இன்ன னாய இவனுயிர் வெளவதல் 

என்னு நீ.இயன் றென்னு மனத்தினன் 

கன்னர் ஈகி யிருப்ப ஈடுக்குநீ இச் 

சின்ன பின்னமுற் றோடினர் தீயே. 

௬. வயிரவக் கடவுள் சூலத்தினால் 
மாதமிட்டி ரன் மணி மல்லன் ஆ தியரைச் சம்மரித்தல். 

மாத மிட்டி ரப் பேர்புனை வாகையான் 

சாத லெய்தினன் போற்புலி சாய்க்தனன் 

ஓ மொத்த வுமாது படையொடும் 

Cur Bi Cur Bt பொருச்கெனப் போதிரால். 

-மாதமிட்டிரன் மூர்ச்சித்து மண்ணில்  விழுக்சவுடன், 

அரர,த்திலிருக் க மணி மல்லர்களிட த்தில் ஓற்றா்கள் ஓடி.வக்து தாளில் 

வீழ்க்து, *வெற்றிமாலைபுனைக்த மாதமிட்டிரன் போர்முனையில் செத் 

தானை யொத்துப் புவியில் வீழ்க கனன். சேனைகளுள் தப்பிப் 

பிழைத்தவர் நாங்கள்மாத்த2ம. கடலைப்போன்ற பெரும்படை 

களுடன்... புறப்படுங்கள், புறப்படுங்கள்; விரைக் செல் லுங்கள்.”” 

என்றனர். 

அவ்வுரை கேட்ட மணிமல்லர் பொறிபறக்குங் கண்ணினாய், 

புகையெழு மூக்னெராப்க் கனன்று படைகள்யாவும் தம்மைச் சூழ்ச் 

அவரச் சென்றனர். படைகள் விண்ணுலகையும், மண்ணுலகையும் 

மறைத்தன. இந்திரன் ஈமக்கு யாது விளையுமோ வெனக் கலங்கும் 

படி. தானைகள் போர்க்களத்தை யடைக்கன. ' மண்மேற் சரப்ந்தூ 

டக்க மாதமிட்டிரன் மூர்ச்சை தெளிர் தெழுக்் சான். அதுகண்ட 

மணி மல்லர் அவனை கோக்கிப் “புவனங்களை யெல்லாம் வெற்றி 

கொண்ட போர்வீர!. சவென்மலைத் கலைக்காவல்பூண்டஓர் காளைக்கோ 

வலியிழக்து அவமஇப்புற்றனை. ஈன்று! தேவராயினும், மற்றைக் 

இருமால் பீரமனாயினும், ஏனைய எவ?2யாயினும் நம்முன் எதிர்ப்
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பின் சரவரன்றிச் தப்பிப்பிழைக்கலுமுண்டோ?” என்று ஐம் அரன் 

தன்மைக் கேற்பக் கூறினர். அச்சொற்கள் சம்மனக்கைச் சுடுகலினா 

லே கோபமூண்டவனுப் மாகமிட்டிரன் விரைந்து Nh Ps Baw 9 

கேரிலேதினான். மணிமல்லர்களுச் சுத்தம் 2,கரி2ல.றிப் பூகப்படை 

களை வளைத்துச் சனுசுகளில் சரங்களைப்பூட்டி. அண்டங்கள் நடுக்கு 

அம்படி. ஊழிக்காலம்து மேகம்போலச் சொரிர்சனர்.  பூகப்படை 

கள் தலையிழக்தாரும் காற்றுணிக்காரும் மார்பு பிளக்தாரும் கை 

யிழக்காருமாப் வி LPG GOTT. அவ் வுடல்கள் பிணபலையாய்க் குவிக் 

தன. அவ்வுடலினின் ௮ சொரியும் செக்கர் ௮ம்மலையினின்றும் வடி. 

யும் அருவி நீரை யெொத்க.து. பேய்களும் வெருவி ஓடும் வண்ணம் 

தலையஇபட்ட உடல்கள் கூக்காடின. அதுகண்ட தேவர்கள் நிலை 

கலங்கி, இனி வைரவக் கடவுளையன்றி வேறுயாரிட த்து முரை றயிடு 

வேமென்று கம்முட் கூறிக்கொண்டு ஓடி வடுகராஏன் இருவடி.களில் 
Pipes எழுக்து, “*ஐய/ அவுணர்கள் நம்பூதப்படையை முற்றும் 

ழ்.தீதினா; ஈகி? தவரையன் நி வேறு யாருமில்லை; விரைவில் அவ் 

வசுரரைக் கொன்று, eee ee உயிர்ப்பிக்கம் இருவுளம்ப ற்ற 

வேண்டும்” என்றிரக்சனர். அதூ கெட்ட வைரவக் கடவுள் விச 

வரூபக்தாவ்கி வீரககை புரிந்து கம.து இருவாயாற் பேரொலி செய் 

தார். ௮வ் வொலி அவுணப் படைகளனை கமையும்விழுங்கியது. பின் 

னர், தமனு- இருக்கரத்துள்ள முத்தலை வேலினை நோக்கி » “Ora 

கரரகிய அவுணர் மூவரையும் உனது கூரிய, நுனியால் மார்பிற் 

GER யிண்டுக் கொணர்க!” ஏன விடுத்தார். , ௮வ் வாணையை 

மேேற்றுச் சூலாயு. கமான லு தேவர்களும் பார்க்கத் கியலாது கண் 

களை இமைக்கும்படி. பெருகெருப்பைக் கான்.றுசென்.று ௮வ்வவுணர் 

மூவருடலையும் தன் நுதியா2லை குத்திக் கோத்துக்கொணர்க்தூ 

வைரவக் கடவுளின் இருமுன்பு சேர்த்து வணங்கிற் று. அதுகண்ட 

வடுககரககர், விஜிமலர் பரப்பி இவற்றை,க் தெற்கேயிடுக என் உணர் 

தீஇஞர். சூலாயுதம் அங்கன மே செய்து கடலிற் குளித்து வடுகக் 

கடவுளின் கரத் தமர்ச்தது. அங்கனம் எறியப்பட்ட ௮ அவுணருடலம் 

கொடுமுடிகளாய்கி குலவின. 

பின்னர், முழுக ற்கட்வுளரயெவைரவக்கடவுள் Caine 

கும் குமறு eoncee ஞல்,“மாண்ட பூசப் ட படைகளெல்லாம் மீண்டு 
ond அ வருக!” என் றருனி: னர். ௮க்கண BL bh, சப்படைகள் யாவும் 
உறங்கினார் விழிச் தழுக்க சாற்போன்று எழுந்து ஆரவாரரிக்கன.



92 வைரவன்கோவில் ஸ்தலமான்மியம். 

தேவர்கள் மலர்மாரி பொழிச் தனர். மேனகை ayes தெய்வமக 

ளிர் நடித்தனர். மோன:நிலை யடைந்தருக்க aps Saran வாழ்த்தி 

னர், ஆனகம், த அக்துபி முகலிய இயங்கள் ஆர்த்தன. வைரவன் 

கடவுளின் வீரகர்ச்சனையால் ௮வுணப் படைகளும், ரூல, த்தால் 

அவுணவீரர்களும் அழிச்சு செய்தியைச் சூரபச்மனுக்குச் சொல்ல: 

ஒருவரு மில்லா கொழிர்சனர். அவுணப் படைகளெல்லாம் இவ் 

வாறு ஒழித்தபின்னர், நர்தியம்பெருமான் போர்க்களம் விட்டு 

நீங்கிப் பூககணங்களோடும் கற்பகவிகாயகக்கடவுள.து இருவடி.களை 

வணங்கி விடைபெற்றுக் கொண்டு சென்று, வைரவக் சன ககன லத். 

தாங்கிய இறைவனை வணங்கி வாழ்த்தினார். 

இருமால்; பிரமன், இந்திராதி சேவர்களெல்லாம் உவகைக் 

கடலில் மூழ்கினவர்களாய் உள்ளம் பூரிதீதுக் கண்களில். ஆனந்த 

நீர் தூளிப்பக். கரைர்:தூகரைக் அருகி மெய்சிலிர்த்துச் சிரத்இற் . கரவ் 

குவிக்து;ச் தங்கட்கு உய்தியளிக்த வடுககாசனைப் பின்வருமாறு 

வாழ், கத்தினர்: 

மாறியல்: வினைபு ரிக் நு வைகலு மெம்ம ஞேரைச் 

றிய கொடிய: திய சதடரா மவுணர் யாரும் 

Shu முழக்க யேற்ற. கோன்பெருங்)களத்தொ ரங்கு, 
பாறிய முனிக்தாய்-போன்ற பரமகா ர௬ணியா போத்றி! 

காயினு மிழிக்தோ மாடி ஈண்ணிய எமக்இ ae 

'தியினு' மால காலத்:.திரளினும் வெய்ய: தெவ்வை 

வ்யினுங் குருஇ கக்க வல்விரைக் தடர்த் துப்: பெற்ற 

தாயினு அண்ணி மிச்ச தண்சிதி: யெக்தாய்: போற்றி! 

aii மழைஞு கிற்கு கானிலம் பிரதி யாற்றில் 

சிற்றறி வுடையேம் கிற்குச் செய்வதோர் கைம்மா .ுண்டால் 

" குற்றமூக் குணமாச் கொண்டு கோதாட்டி:' அன்பர்க் காக்கும். 
"கொற்றவ வச சாத குரூஉச்சடை%.குமர யோற்றி! 

(TS தித்த இருமால் psi சேவர்களுக்கு. வைரவக்கட 

வுள், * தேவர்காள்! மு.க.லும் முடிவு மில்லா மூழுகற்கடவுளாயை 

சிவபெருமானின் நுதற்கண்களினின்றும் ஆறுமுகமும் .பன்னிரு 

கரங்களுங்.கொண்டு இன்னுஞ் சின்னாளிற் கும 2வள் இருவவக 
ரித்து, சூரபக்ம னாியரை யழித்து உங்களுக்கு. கண்மை புரிக்து 

உல்கை யுப்விப்பர். அதுவரை நீவிர் சன்னைச் சார்க்தவர் யாவ.
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யாயினும், எக்சகைய திரம். முடைய ர யரயினும், அவரது சீரமத் 

தைப் போக்கும்: காரணத்தால் “*இளையாற்றுங்குடி!” என வழங்கும் 
பெரிய வளப்பம் வாய்ச்ச. பழமையாகிய வனகத்துள்ளே நித்திய 

கல்யாணிச மேத கைலாசகாதர் வேண்டுவார் வேண்டியாகல்கு அருள் 

வான் அமர்க்துள்ள ஏம், இக்கலத்இன் வாயுக் இக்கில் அ௮அரையோச 

னைக் கப்பா லுள்ள.துமான . இரையாற்றங்;கடியிழ் சென்று தும் இளை 

ப்பு ஆ மின்]? என்.தருளினர். தேவர்கள், எம்பெருமா;னே/ இரு 

வுளம்: பற்றியாங்குச் செய்கின்றோம். தேவரீர் எஞ்ஞான்.றும் 

இக் தலத்இலிருகஈது. கின் நிருவடியடைச்தோர். பலவகை திதியவு 

களையும், பூரண ஆயுளாயும், போக போக்கிபங்களையும், ஈல்ல கல்வி 

கேள்விகளையும் அடைந்து, பிணியி னீக்கி வாழும்படி. அருள்புரிய 

வேண்டும். அழகிய சூலப் படையைக்கொண்டு மகிழ்வுடன் 

என்றும் இத் தலத்தி லுழ்க்கருளவும், மேகமளரவிய சோலைகள் 

சூழ்க க இவ்வூர் வைரவன்கோவில் என்னும்பெயரபெற்.று விளங்க 

வும்வேண்டும்'” எனப்பிரார்.த்தனர். வைரவக்கடவுள் அவ்வண்ணமே 

யாகுக/ என அவர்களுக்கு விடை கொடுக்கருளி: மலையையொர்த 

பொன்மயமான திருக்கோயிலினுள்ளே எழுச்கருளியிருக தார். 

இருகக்தி 3 sour இருக்கைலையில் தீன தீதிகாரத்தி லமர்ந் தனர்: 

தேவர்கள் ஆகமவிஇப்படி. அங்குக் இர்க்கத்தில் மூழ்கிக் இருகீற 

ணிர்அ. சாதனம் புனை ஐச்கெழுக். கோதி கழ்பக. விகாயகக்கட 

வுளைக் தொழுதனர். கரத்தா$லை சிரத்திம் குட்டி, கைகொடு கன் 

னம் பற்றிக்,காழ்ச்தெழுர்.து வணக்கி பிறகு அருச்சிக்க,ச் கொட 

வ்னெர். முதலில் தைலச்தோய்தது,ச் இருமஞ்சனமாட்டிப் பஞ்சா 

மிர்கம் பால் தயிர் இளநீர் பழச்சாறு பனிநீர்களை அபிஷேகத்றுக் 

கலசநீராட்டிப் பரிவட்டங்கொண்டு கீருலரத்திப் பட்டாடை. சாத்தி 

நீ.று சந்தனம் புழுகு ௮ணிக்து; மோதகம், தயிரன்னம், எள்ளோ 

தனம், காளிகேரம், முப்பழம், கரும்பு, தாம்பூலம் அருத்இித் தூப 

இபங் காட்டிப் பொன்மலர்கொண் டருச்சிக்து, 

வன்னமும் பதமு aps) ws Rss st gy மான 

பின்னமில் குடிலை Sas CuSriafld Sypamiig Caray 

முன்னல் முன்னத் தாடு முன்னினை முன்னு வார்கட் 

சென்னகா ரி.பமு முற்ற இன்னருள் புரிவாய் போற்றி!



34 

மையாய் எம்மை மகிழ்வி, த்தது. 

றும் குமரவேளிஞல் அ துயரம் நீங்கும். 

சிறிதுமின்றி வாழ்வீர்.” ர். 

வைரவன்கோவில் ஸ்தலமான்மியம். 

தேவியைப் பாகம் வைத்த வெனுனை நினையா லூர்ர்த 

கூவிர மணித்த சம்புக் கூவிர தத்தின் கோப்பு 

நீவிய பார வச்சு நெறுகநெறு முறியச் செய்து 

கோவியன் முதன்மை தேற்றுங் குரிசிலே போற்றி! போற்றி! 

உன்திரு மேனி தன்னை யுணர்விலாப் பிள்ளைத் இங்க 
என்றிகழ் பெற்றி காடி யனையற்குப் புலைமை நல் 

நின்றியா மிரப்ப வந்த நீள்பழி சிங்க பூர்வத் 
தொன்றிய சதுர்த்தித் சாக வுறுத்தரு ளொருவ போற்றி! 

நீரத கிரைமி லைக்த நிமிர்சடை நிமல மூர்த்தி 

பூரத புராணன் மேன்மை புலப்படுப் பஃ்தென் றெண்ணிச் 

சரத.மூறாத கோட்டாற் செம்பொன்மால் வசைய கத்தப் 

பாரத சசையைத் தீட்டும் பண்ணவ போற்றி! போற்றி! 

சித்தியே புத்தி யென்னச் செப்பிய வருமி ரண்டு 

சத்திச ணீபெற் முங்குத் தம்பியும் பெறுதல் வேண்டி 

யத்தியின் குமரி யோடு மள்ளெழில் வள்ளி மானை 

 தேத்திற மதமா வாட முயக்குவா னுற்றுய் பேர்ற்றி! 

என்று இவ்வாறு அதிச்துகின்ற இமையவரை கோக்கிப் “பண் 

ணவர்காள்! ஆம்பராவல் பழத்தினும் கேனினும் பருகத்தக்க இனி 

இனி, ஈமக் சொயசாய்ச் கோன் 

இடையூறென்பது ஒரு 

என அருளினர். ே திவர்களும் இடைவிடா 

மல் கற்பகழூர்தி இயை மனக் if) லுன்னினாாய் 3 வைரவக்கட S185 ற 

யும் இருக்ே காவிலின்கட்சென் ௮ முற் i mols 3 அருமைப் போன்று 

மகிழ்ந்து. வ திர், SOON» 

இன்னன வபய வாய்மை இயம்பினன் விடுப்ப வினி 

..இன்னவ னம்பு யத்தா எகத்திடை யிடைவி டாராய்த் 

தென்னமர் சோலை மாலை செறிவயி ரவன்கோ யிற்கட் 

பின்னர்வச் திருக்தார் முத்திப் பேற்நின ரெனக்க ளித்தே,
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Cup பெ Bagi UTA. 

" அடில் சாய இக்கும். எ்ரொனி காத லுக்கும் 
- கடி.தினிற் பூசை யாற்றச் கருதின. ரிக ராணி 

-மிடியினை யிடைக்க ஸிக்கும் வீங்ளெம் கொங்கை புல்லி 

முடிவிலா இன்பச் துய்ப்போன். முதலியோ ரிரசைத்தெ முக்தார். 

வடிவுடை ஈய. சமேத வளரொளி சாசரைப் பூசிக்கச் eG Riu இர் 

திசாதி சேவச்கள், வயிரவக்கடவுள் இருக்கரத் இல் விளங்குஞ் , குலத் தினா 
“லகழ்ச்த வைரவதீர்த்தம் என்னுஞ் இவெதர்த்தத்தில் மூழ்கி, புண்ணிய 

வெண்ணீறு திரிபுண்டரமாகத் தரித்த, உருத்திராக்க மாலையணிச் த 
ஐந்தெழுத்தைச் சிக்தை செய்து, வானளாவிய சோலைகள் சூழ்ச்த வளரொ த 

ஸிசாதர் திருக்கோயிலின் முன்னர் எட்டங்கங்களும் - திலமிசைப் பொருச் 

தப் பணிக்தெழுச் த, இருச்கோயிலை மும்முறை வலம்வச்து வண ங்கி, வா 

சனாதி இரவியங்கால் இருமஞ்சனமாட்டிப் பட்டாடைசாத்இச் செஞ்சாச். 

தர் திமிர்ச் த, ஒனிபரப்புள்ற ஈவமணிச ஸிழை;த்த. திருவாபரணங்களால், 

நிறைய அலங்கரித்து, அன்றலர்ந்த ores மலர்மாலைகள்குட்டி, சித்திரா 
ன்னங்களும் இத்திக்கும் பலகாசவகைகளும் ம துவர்ச்கங்களும் பழவகை 

களும் பரப்பி, பக்தியுடன்: மச்.இரபூர்வகிமாக திவேதித்.து.த் அபதிப ஆரா . 
தனைகள் செய்து, ஈறு. மலர்களால் அருச்சித்து, Som ge Bete Col FOL CRS 

a காதி்தழுதழுப்ப--வரயார : ' வழுத்தி, அளவிடற்கரிய கருணையங்கடலா 
“திய அம்மையப்பரின் புகழைப் பராலிப் போத்தி வைரவச் கடவுளை வண 

ங்னெர்.. தேவதேவன் 'இருவாய்மலர்ச் த, **2 உங்கள் து.தியை மஒழ்ச் சனம் த 
இன்னணம் அு.இக்ன்றவர்கள் வேண்டிய லேண்டியாக் கருள்லோம்."” 
என்று விடைதரக் கொண்டு, கசைலாயசரதர் - தித்தியசல்யாணியுட னுறை 

யும் 'இனையாற்றக்தடியினிற் சென்றிருக் தனர். 

புண்ணிய மூர்த்தியைப் பூசித்த புண்ணியப் பத்திஞல், கொன்றைப் 

பூமாலையை மணித்த கோமான் மோனத்இனீல்கத் தனது ந.தல் விழிகளி 

hago BDF Bru Sates asad அப்பொதிகளைச் கங்கையில் விடுப்ப 

அவைகள் சரவணத் சதடத்தையடைக் து ஆறுமுகமும் பன்னிரு தோள்ச 

ஞுமாக முருகவேள் இருவவதரித்து, வீசலாஞ்தேவசாதிய தம்பியர் இலக் 

_கத்தொன்பது பேர்களுடன். பூசப்படைகளும் படைலவீசரும் தொடர்க்து 

வச, இதைவசருனிய சத்இவேத் கரத்தசாய்ச் சூரனாதியசை வேசறத்தடிச் 

௮, தேவர் இதைளிடுத் ஐ, இருச்செக்இன் மாசகர்கக் து இருப்பாக்குன்றச் 
இத் கெழுக்தருனி செங்வயானையம் மையை மணக் து, இக் இசணைவிண்குடி 

யேத்தி முடிசூட்ட, இர்இசண் தேவர்கள் போற்ற இணி | ஐரழ்ச் 

இருக்தான்.
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Met னும், 58a aie தலித் இியாகிய semana’ bp Radéans 
-களைக் கேட்ட பாவத்திர்வும்,... ் -.சக்இரன் - 'குருபன்னியாகய... _தாபையைப் 

ணர்ந்த- பாவர் தரவும், Bie Birer பிரமகத்தி: நீங்கவும், சுக்ரன் ஈவது 
் 'லக்இிய்தாற்' 'குருடாகிய.. பாவந்திரச்து கண் pee, ice Son evn Pus 
் கம்ப மூறையய. ster. Cow: பெந்தனர், ற ஆ தர ப 

     
    
  

7 காவிரிப்பூம். பட்டின த்தில் brani Setar pet wom gor’ £ வைசியகுலத் 
் Be. உதித்த கிரிகான். என்பார் வந்தணைம் By மூற்பவமுணர்ச்:து... அப்பவர் . 

் தொலைத்துச் இருவருளாற்; குருவருளுங் கைகூட, மாதனவணிகர்களின்' 
வரலாறும்," வாழ்க்கை கலனும், அறகெறியொழுச்கமும்,' Pade Ds Bm 

sf ணும், சவாசாரியாரிடச் தத் இருவைக்தெழுச் தோர்க்து சவெபுண்ணியலர் 
்.. களாய் வாழுஞ்சீர்மையும், இரிகால கிலையுர் தெளிச் a; மெய்ச்நெறியாயெ 
சைவ ௫த்தாந்தங் கைச்கொண்டு, சவ இருப்பணிகளையே தங்கள் குலதரும் 

. மாகக் கொண்டு, “கோயில்லிஎங்கக் குடிவிஎக்கும்”' என்னும் மு ௨ மொழிக் 
-இணங்கச் சீருஞ்செல்வமும்- பேரும் புகழும்பெற்று, பாண்டி மண்டலத்தில் 
தொண்ணூற்றாறு. தத் தவங்களையொப்ப-. விளங்கும் . தொண் ட ணூற்றுறு 

% 

ஊர்களில்வரமும் தனவணிகப்பெருமக்களுக்கு- “உரிய , இனையாற்றக்தடி, 
ட மாற்றார், 'வைவன் கோவில, இருப்பைக்தடி, தேமல், தரக்தடி, வேல 
-ன்தடி, பிள்ளேயார்பட்டி, இரணியூர் gal இன்ற து. Pees 

; gag Ou இத், அருத்தலத் இல், 

**மர்த்திதலர் தீர்த்தம் முறையாத் தொடக்னெர்ச்கோர் 

ee ee ea சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே!” 

என்றத ற் கிலக்கியமாகச் சவயோகியார். தெரிசனச் தச். அருளிய: 
வாறே, வடிவுடையம்மை சமேத வளரொளிகாதரையும். கை ரவக்கடவுளை 

யும் மூத்த, பிள்ளையார் முருகவேளர்திய . மூர்த் கெளையும், ஆதின சவ௫ிவா 

* சாரியர்ச்ளால் அருச்சித்தேத்தி, அப் புண்ணியப் பேந்றினால் ' ே சேமககரிற் 

் 'பலகாலம்வதிர் ஐ, சத்தாக்த;த். திறனை 'யோர்ச்து:. சர்இத்தும்' தெளிக ப 

-மெய்ஞ்ஞானகிட்டையித் ற். Meer $s, 'அருட்பெருங் கடலாக இறைவர் 

4 ிருக்தான்களித திர். Bs பெறு, தா ற்கரிய பேரின்பப்பெகுவாற்வு பெற்றனர்... 

என்று வேதவியாசரின் மாணாக்சராகிய சூ.தமகா மூனிவரிடச் ந துகை 
'மிசாரணிய வா௫கள், மலைபோலுயர்க்த: மாட்மாளிகைகளையும். கூட்கோபு 

_ச்ங்களையும் கொண்டு சோலைகள் சூழச் சுவர்க்க லோக.ச் நக்கும் அழகனை ' 

த்தரும் வைரவமாககர.த்தின் ' மான்மியத்தைக் கேட்டு உளங்குளிர்ச் ஐ, 

கிறைக்த பேரின்பக் உடன் அகமுகமலர்க் ந ம$ூழ்ச் திரு சனர்.  வளரொ * 
5 oflen git வடிவுடையம்மை- மார்த்தாண்டனவரவர் மூத்தபிள்ளையார் YS.



   
வைரவன்கோ! 'பஸ்தலமான்மியம்: ட BT. 

சவேள் ஆதிய மர்த்செம். உ றைனொத இத்திரு, கலர் தப்பை இனிய: > 

தமிழில்: அன்பர்குழாத்திடை Hetepioy amiss) 
: யெண்ணர இன்புதுகின்மேன்.. 

  

ண்ணியப் பேற்றை; . ்  

"வைரவன் கோவிலும், ssi Qs து petra பெரு: 
பெறும் மாதனவணிகர்குலமும், அன்பர் அடியவர்களும், வைதிகசைவபசம்... 
பரையும், இவ்வு.பரிய மான்மியத்தைப் பத்திசெ.த்தையுடன் படிப்பவர்களும் 

கேட்பவர்களும், இருவருளாழ்' நிறக்ே, காக்கி செடி வாழ்க! 

"இத்சல்மான்மியத்தின் விரி pep புசாணத்தத் கண்டு செளிச்,.. 

eS 

பயன் 

வயிரவன் சோயிற்..றலபுரா- ணக்தை 
. மல்கிய விருப்பொடு கேட்போ 

சயிரவண் மண்டு கரைபொரு தரங்கம் 

‘ arpa ழ்வனிமே ஞாருண்' 
“ டுயிரவ' Trees பிணியொரீஇச் செல்வக் .. 

ழே தோங்குபு. கன்மகார்ப்- பொது நறுக் 

கயிரவ மலர்வரய்க் கெளரியோர் பாகன் . 
கழனிழன் முடி.வினிற் கலப்பார்: = 

mT த், து. 
அக். தணர் வானக் தள்ளா: சானினஞ் செழித்த க்ஷ்கி 

| கொக்்.கணி முகில்வ prgi குளிர்மழை பொழிக: கோமாரன்- 
செக் தனிக் கோல்ப டர்க்து இசையெலாவ் காக்க வையஞ் 
FESS மார்க வின்பஞ் சைவக். தாக்கம் லெல்க.. 

வரழி வைரவன் கோயில் வர்புகழ் 

வாழி வண்மை வணிகர் பெருங்குலம் 

வரஹி மர். அமை மன்ன னடியவர் - 

: : வாறி -வை௫கெ சைவ மரபெலாம். 

 



          

5 "கடவளுக்கும் re) vat 

: bye 9. (RL). 

    

  

sities’ an 80 
யரைச். சம்மரித்தல் 1 5 : 

‘vege?
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