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- சிவமயம். 

லவணபுரம் என் லும் 

உப்பூ்ப் புராண வசனம், 
a 

~ ௮) ரை அண்டன் 
. . a : re 
    

Band gist sAmrusi காப்பு. 

.... கலிவிருத்தம். 

- மயிமிகந்த வரன்வரு முன்பரன். . 
கயிலிகந்த கனிபேற் றுளமகிழ்க் 

- தேயிலிகந்த வேழில்கோள் ளூப்பூரில்வாழ்: . 
"வேயிவிக் த விநாயகன் காப்பதாம். 

  

ை obits படலம். 

நீவமணிகளால் காக்கின்ற. அநேக கொங்களையுடைய 

தும் ஊழிக் காலந்தோறும் உயர்வதும் கற்பகத்தருக்கள் எனிந்த 
கனிகளைத் தீரப்பெற்றதும் பற்பல வளமி குந்ததும் கருடர் சித்தர் 
தேவர் சாரணர் இயக்கர், முதலியோர் வேதங்களினால் அதக்சப் 
பட்டதுமான கைலாசரரியின் தென்டக்கல் பிரமதேவனால் சக் 
கரமாக்விடப்பட்ட தருப்பைப்புல் கின்ற இடமாயெதும் Kader 
னுடைய சமாம்குடத்தினின்றும் இறங்? .இமாசலத்தில். தங்கப் 
பின்பு: சாகாருடைய என்பிழ் படிந்து அவர்கள் நற்கதி பெறும் 
யடி இப்பூவுலகத்தில் சஞ்சரிக்கின்ற கங்காஈதிக்கசையின்சனுள்ள 
Bhi ஆல். ௮9ல் மூங்கில் கடம்பு புன்னை அரசு. "வெண்ணாவல். குரு 
6G குளத்தி வில்ளம் வேம்பு பலா. கொன்றை வன்னி us pa 

 



2 உப்பூர்ப் புராண வசனம், 

களா மா பனை மந்தாரம் முதலிய கரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ் 

வொரு தலகிருட்சமென்.று. காட்டுல,தற்கு. உதாரணமாய் விளங்கப் 
பெற்றதும் பசுவின்கன்றுகளும் புலிக்குட்டிகளும் ஒர். துறையில் 

நிருண்ணவும் சிங்கச்குட்டிகள் பெண்யானைகளுடைய. முலைப்பர 

லுண்ணவும் தவஞ்செய்கன்5 முூளிவர்களாற்செய்யப்பட்ட யாகப் 

புகை மேகவாகனமாய்த் தேவலோகத்திற்சென்று தேவேர் இனை 

அவிர்ப்பாகத்தைக் இர௫த் துக்கொள்ளும்படிக் தொண்டுவரத்தக்க 
சிறப்பமைந்ததும் yeu நைமிசாசணியத்தைச் சவற்சர் சம்பு 

மெளற்கலர் ஆபத்தம்பர் :௪வுஈகர் .முதகிய: முனிவர்களெல்லோ 

ரும் அடைந்து வியாசமுனிவாது மாணாக்கராகிய சூதமகாமுனி 

வரைத் தரிசித்து வேதங்களால் தொகுத்துசைச்கப்பட்ட, புசாணங் 

கள் அனைத்தையும் விவாணமாய எடுத்துரைக்கும் முனிவர்சிங்க 

மே சிவாஞ்ஜையால் உம்மைத் தரிசிக்கப் பெற்றோம் நற்கஇயும் 

பெற்றோம் எங்களுக்கு ஒரு குறையுமில்லையென்று தித்து 

வண௩ூ நின்று விண்ணப்பம செய்கின்றார், 

அனைத்திற்கும் முதற்பொருளாய் நின்மல மூர்த் ் பொய்ப் பிர 

ணவ சுரூபியாய் விளங்குகின்ற விராயகக் கடவுளின் ம்ரன்மியத் 
தையும் ௮க்கடவுள் எழுக்தருளியிருக்கின்ற தலங்களுக்குள் ஓர் 

உயார்த தலத்தின் மானமியத்தையும் சாங்கல் உணரும்படி. உரைத் 

,தருளவேண்டுமமன்று வேண்டிக்கொண்டனர். 

வியாசமுனிவரின் மாணாக்கராயெ சூதமகாமுனிவர் பிரணவ 

வடிவாய் விளங்குகின்ற விராயகமூர்த்தியின் திருவடிகளை ஒரு 
முகூர்த்தசாலம் உளமுருடுத் தியானித்து மயிற்குச்செறிய வேத 
வியாசராகெ தமதாசிரியரின் இருவடிகளைத் தஇியானித்துத் இக்கு 

கோக்க வணங்கச் செளாகாதி முனிவரைப்பார்தது இருசெவிக் 

கமூதாய்க் குற்றக்தோக் கேடபீராகவென்று விசாயக மான்மியத் 

தைச் சொல்லச் சிர் இத துக்கொண்டு, சொல்வாராயினர். 

வியாசமுனிவரால் வேதங்களினின்று 'தொகுத்துசைக்கப் 
பட்ட புசாணங்கள் பதினெட்டும் உப புராணங்கள் .பதினெட்டும் 
உள்ளன. ௮வ் வுபபுராணங்கள் பதினெட்டி ஒள் பார்க்கல்ம், என்
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‘pg தன்று, HB பிரமதேவர் 'பிருகுமுனிவருக்கு உபதேசக் 

அவரால் சொல்லப்பட்டது (பார்க்கவம்) ௮ப்புமாணத்தில் விரர்யக 

மூர்த்தியின் மான்மியமும் அவர் எழுந்தரு ளியிருக்கன் றி தலங்க 

ரின் மான்மியமும் விரிவாய்ச்' சொல்லப்பட்டிருக்க்றன.. 

அவற்றுள் சிறந்த புண்ணிய Cag Bauru (ணபுசம் 
என்னும் உப்பூர்த்தல மான்மியத்தைபும் ௮ல் விற்றிருக்கன்ற 

(ஆதபேச்சா விநாயகர்) என்னும் வெயிலுகந்த விகாயகழூர்த்தி 

யின் மான்மியங்களையும் சேதபுசாணத்திலுள்ள மான்மியங்களை 

யும் செளாகாதி முனிவர்களே கேளுங்கள் என்று சொல்லத்சொ 

டங்கன் 
நைமிசப் படலம் 

முற்றிற்று. 

விநாயகர் தஇருவவதாரப் படலம். 

  

&ம்புலா இகளை நிக்ரெடுத்து அரிய தவங்களைச்செய்து சிறப் 

பெய்திய சவுனகாதி, முனிவர்களே, விகாயகஜார்த்இயினுடைய 

புராணக்கேள்வி மகத்துவத்தால் வேதலியாசமுனிவரும் சோம 

காந்தராஜனும் பெரும்பேற்றினை அடைர்இருக்னெருர்கள் அத் 

தன்மைத்தாயெ மேலான புசாணத்தில் பிருகுமகாமுனிவர் இரு 

வாய்மலர்ந்தருளியிருக்கன்ற முறைப்படி, விராயசகமூர்த்தியின் 

திருவவ தார சரி F Be த்தைச் சொல்லுடன் றேன். 

பூர்வம் ஒரு சழ்பத்தில் பராபரப். பொருளாய் எல்லாமாய் 

ஏங்கும் நிறைந்த பூரணமாயிருக்கன்ற பிரணவ வடி.வாலய பாமா 

அமாவானவர் கால்வகைத் தோற்றம் எழுவகைப் பிறப்பு எண் 

பத்துரான்கு . நூழுயிரம் யோனி பேதங்களாயுள்ள சீவான்மாக்க 

்' ளெல்லாம் கன்மங்களுக்டோன சரீசங்ககா எடுத்து ௮.இதெய்வி 

சம் ஆதிபெளதீகம் ஆதியாத்மீகம் என்கின்ற தாபத்திரமாக்கினி 

களால் தூக்கப்படுக் துயரங்களை நீக்சச் றிது. இளைப்பாம்படி



த் உட்பூர்ட் புராண வசனம். 

யாகத் சம்மிடதிதில் ஒடுக்கைத்துக்கொண்டிருர்து. முன்போல 

வே அ௮லைகட்ருத் த.று கண புவன போகங்களைத் .தர்.து sew ents 

களைப் புசிப்பிச்ன அக்கன்மவொப்பில் மல சம்பந்தமாய் இரா 
நின்ற பாசபந்தங்களைப்போச்9 :முத்இியிழ் சேர்க்குகிமித்தம் மீள 
வும் சிருட்டி இதி சங்காம் என்ன்ற முத்தொழில்களை நடப் 

பிப்பதற்குத் ' திருவுளப்கொண்டு எக்செதுண்டகிகாயகர். என் 
லும் பெயருடன் திருவவதாசஞ் செய்து இராசதம் தரமதம் சாத் 
விசம் என்கின்ற தம முச்குணங்களினின்று பிரமன் விண்டு 

உருத்திரன் என்னும் மூவர்கள் உஇத்து வருமாறு அவர்கட்கு 

உருவையும் ௮றிவையும் உண்டாக்கியருள, ௮வவாறு அவர்கள் 

உற்பத் இயாகிப் பின்பு தங்களைப் படைத்தருளிய பாப்பிரம 

சுரூபம் இன்னதென்று ௮.றியவேண்டுமென்று வெறும்வெளிகள் 

எங்குர்தேடி.க் காணாமல் தேவவருடத்தில் ஆயிரவருடம் தவஞ் 

செய்தார்கள் அத்தவத்திற்குப் பாப்பிரமசுரூபமர்கெய வக்ர 

அண்ட விகாயகமூர்த்து இருபைசுரந்து கோடி சூரியப் பிரகா௪த் 

இனும் ௮இக சோதியை வீசுன்ற திருஏருவமும் ஈளாத்தின ரர 

டம் குண்டலம் புசசவசம் சரப்பணி பதக்கம் பாதச்சிலம்பு முத 

லாகிய அபாணங்களும் அுஇக்கையும் நீண்டு வளர்ந்திருக்க்ற 

தந்தங்களும் மதத்தைப் பொழிகின்ற யானை முகமும் கதி கேட 

கம் வேல் வில் என்னும் ஆயுதங்களைத் தரித்திருக்ெற சான்கு 
கரங்களும் தாமரைமலர்போன்ற இரண்டு தஇருவடிகளும் சந்.இச 

வாரத்இனையும் கொன்றைமாலையினையும் தரித்திருக்கின்ற அழக 

மார்பும் சோம சூரியாக்கனியென்னும் முச்கண்களும் விளங்குக் 

இருமேனியோடு ௪ திரில் யிரத் * தியகஷமாயினர். 

உடன் அம்மூவரும் அச்சமும் ௮ன்பும் உண்டாய்ச் சரீரம் 
தமோற ரசெக்குகிட்டு நெஞ்சமுறாடுக் காங்களைச் செமேல் குவித்த 
வண்ணம் விரைர்தெழுர்.து தங்கள் இச்சையிற்றோன்.மியபடியெல் 
லாம் ஆடிப்பாடி. அனந்த முறை வலம்வந்து பூமியில் விழ்ந்து 

சான்டாங்கமாய் ஈமஸ்சரித்து னறத பரவசக்கொண்டு தோத்தி 
சஞ் செய்தார்கள், 

இவ்வாறு தோத்திரங்கள் செய்து சகல புவனாதார கர்த்தரே
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தேலரீருடைய  பாதாரலிர்தங்களைத். . தரிசித்தவர்சளெல்லாம் 

சகல அன்பங்களும். நீங்சிப் பேரின்ப ௪கத்தை யடையத்தக்கலர்ச 

ளாவார்கள். அடியேங்களும் தேவரீசைச் சாணாக அடைந்தோம். 

யாங்கள் இருதார்த்தர்களாகும்படிக் | காத்துரக்ஷிக்கவேண்டுமெ 

ன்று பிசார்த்தித்தார்கள். அவர்கள் மீது விராயகமூர்த்தி கிருபை 
வைத்து அன்பர்களே நீங்கள் செய்த தோத்திரக்களுக்கு ... இங் 
னோம் நீங்கள் கருதிய வாங்களைக் கேட்பீராகவென்.று இருவாம் 

மலாந்தருளலும் பாப்பிரம.சுரூபியே தேகரீருடைய இவ்விய சர 

ணுசவிர் தங்களில் அடியேங்களுக்குத் இடமான பத்இயுண்டாகும் 

படி. வரங்கொடுத்து யாங்கள் ஈடர் துகொள்ளவேண்டி௰ பணியினை 

யும் ௮ருள் செய்தால் ௮தை அடியேங்கள் ஈன்முடிகட்குப் பொன் 

முடியாகவணிந்து .ஈடாத்திவாக் சடவோமென்றுூர்கள்: அதற்கு 

விகாயகக்கடவுள் சர்தோஷித்து ஈமது முக்குணங்களினின்௮ு 

முண்டானவர்களே ஈம்மிடத்து உங்களுக்கு அளவற்ற பத்திகள் 

பெருகத்தக்ககான வாத்தைக் தந்தோம் நீங்கள் ஈடச்துகொள்ள 

வேண்டிய பணியும் சொல்லுகின்றோம். 

அதாவது Bore gang A pC pes wus 'பிரமளே நீ  இராசதத் 

தொழிலிலிருந்து சகல வசாசகெளையுஞ்சிருட்டிசெய்யக்கடைவை 

தாமதவடிவிற்றோன்.றிய விண்டுவே நீ சாத்மீகத் தொழிலிலிருந்து 

யாவையும் இரக்ஷனை செய்யக்கடவை, சா,த்மீக வடிவிற்றோன்றிய 

உருத்தினே நீ தாமதத் தொழிலிலிருர்.து யாவையுஞ் சங்காரஞ் 

செயக்கடவை என்றருளிச்செய்.து . வேதாகம புராணசலைகளைக் 

கொண்டு யாவையுஞ் சிருட்டி செய்யத்தக்க சத்தியைப்பிரமனுச் 

கும் யோகத்தினால் வேண்டிய வடிவங்களைக் கொண்டு பாவையும் 
இசடக்கத்தக்க சத்தியை விண்டுவுக்கும் aren tape சடாகஷ மர் 

இரங்களைக்கொண்டு எங்குர் தானாயிருர்து யாவையுஞ் சங்காரஞ் 

செய்யத்தக்க சத்தியை உருத் இருக்கும் கொடுத்தருளினார். 

இன்னும் விராயகக் கடவுள் பற்பல அவதாரங்கள் செய்திருக் 

“தன்றனர். அவைகளுள் மூன்னொரு காலத்தில் இர்தாமணிகிரா 

யகுர் திருவவதாசங்கொண்டு கபிலமுனிலருடைய ர்தாமணியைக் 

சுவர்ந்த சணராஜனை வென்று அதை மீட்டு அவர்ச்களித்ததம்



உப்பூர்ப் புராண வசனம். 

'கஜ்ரசவிராயகர் இருவவ;.தாரங்சொண்டு பிரமதேவலுடைய சொட் 

டாகிபினின்.றுமுற்பவித்த சிர்தூளைக் கொன்று தேவர்களைக் சாத் 

தீதும் விச்சசரதவிராயகர் இதருவவதாரங்கொண்டு காலரூபனே. 

ன்ற வக்ரனை யழித்து உலசத்தைக் காத்ததும் மயூசேசவிராயீகர் 

இருவவதாரங்கொண்டு வேத சாஸ்இரங்களைத் தேவர்களிடத்தி 

னின்.று கலர்ர்த காலாச.ரனைச் சங்கரித்து மீட்டு ௮வ்வேத சாத் 

இரங்களை அத்? தவர்கட்குத் தந்ததும் பிந்திய மயூரேசவிராயகர் 

இருவ சாரல்கொண்டு தேவர்களைச் சிறையில் வைத்த சிர்தாகர 

ளைக் சொன்று மற்ற ௮வுணர்கள் செய்யும் மாயையினை யொழித் 

த.தும் பாலசந்தாவிராயகர் தருவவதாரங்கொண்டு ௮ரலாசுரனை 

விழுங்கத் தேவர்கள் பூச சொண்டீதும் தூமகேதுவிராயகர் திரு 

வவதாசங்கொண்டு மாதவசாஜனுக்கும் ௮வன்மனைவி சுமுதைக்கும் 
இக்குசெய்த தூமரரஜனைக் கொன்று ௮வ்விருவரைப் பாதுகாத்த் 

அம் கணேசகிராயகர் இருவவதாரங்கொண்டு இரிபுராதிகளை வெல் 

அம்படியாகச் சிவபிரானுக்கு ௮நுக்கரடுத்ததும் கணப இவிகாயகர் 

இருவவதாரங்கொண்டு தேவர்களை வருத்திய கறமுகாசுரனைக் 
கொன்று விண்டுவின் தாபர் தர்த்ததும் மகோற்கடவிநாயகர் திரு 

வலதாரங்கொண்டு ஈராந்தகனையும் தேவாந்தகனையும் நாசஞ்செய்து 

காரொஜுக்கு முத்தியளித்ததும் அண்டிவிராயகர் இருவவதாரய 

கொண்டு துராசதனை வென்று திவோதாத்ன் மனதைத் திரித்து 

ஜிசுவராதமூர்த்இக்குக் காரெகனைக் கொடுத்த தும் வல்லபைகணே 

சர் திருவவதாரங்கொண்டு மரீ சரிஷி புத் திரியாடுய வல்ல்பையை 

யும் விண்டு புத்திரிசள் பன்னிருவரையும் இருமணஞ் செய்.து oar 

விண்டுவுக்கு போகஞானதத்துவமென்டின்ற கணேசததையை உப 

தேசித்ததும் யெ அவதாரங்களும் உள்ளன. 

விநாயகர் இருவவதாரப் படலம் 

முற்றிற்று,
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| சூரியன் உபாசித்த- படலம், 

  

முன்னொருகாலத்தில் பிரமபுத்தினாயெ. சக்கனென்பவன் 

தன் புத்திரியாகயெ தாக்ஷ£யணியைச் சிலபெருமானுக்குத் இரு 
மணம் புரிவித்து எத்தேவர்க்கும் மகாதேவனாகயே சிவபெருமானை 

மருகனென்லும் முறையால் தன்னிலுந் தாழ்ந்தவனென்றெண்ணி 
யிகழ்ர்துவிட்டு மற்றைய விண்டு முதலிய இழிந்த தேவர்களையே 

தலைமையாக்கொண்டு ஒரு யாகஞ்செப்யத்தொடங்கி யாகபதி 

யாகிய சிவபெருமானுக்கு அ௮விற்பாகங் கொடாத மறுத்து மற்றத் 

தேவர்களுக்கெல்லாம் ௮விற்பாகங்கொடுக்க ௮த்தேவர்களும் சவ 

பிரானைமதியாது வாங்கியுண்டனர். அ௮தனைச்செபிசாலனுணர்ந்து 

திருவுளஞ்சினந்து அல்வேள்வியைச் தைக்க வீரபத்திரக்கடவுளை 

யுண்டாக்கவிட ௮வர்வந்து ௮வ்வேள்விச்சாலையிற் புகுர்.து எல்லா 

வற்றையும் அழித்து அவிற்பாகம் பெற்றுண்ட ஒவ்வொரு 

தேவருக்கும் ஒவ்வொருதண்டனை செய்தனர். அத்தேவருள் ஒரு 

வனாகிய சூரியதேவனை விரபத்தாக்கடவுள் கொடிற்றில் உதைத் 

தனர், ௮வன்' வரயிலுள்ள பற்கள் உதிர்ந்தன. அதனால் மிகுந்த 
அன்பமும் அ வமதிப்புமடைந்து வருந் அச்சூரியதேவன் கைலை 
யங்கிரியையடைர்து சிவபெருமானைத்தரிசித்து வணங்கி ஈமஸ்கறி 
தீதுகின்று து இத்துப் பிரார்த் இச்னெறனன். 

அதாவ எத்தேவர்க்கும் மேலாயெ பாம்பொருளே. நீயே 
எத்தேவர்கஞக்கும் ' மகாதேவனென எல்லாவேதமுடி.களு 
சொல்லி இருக்கெறதை யான் உணர்ந்தருந்தும் அறிவில்லாமல் 
மகாபாலியாகய கொடியதச்கனது போதனையால் விண்டுமு.தலிய 
ே ் க வர்களுடன் கூடி ௮வனது வேள்வியின் அவியையேற்றுண்ட 
னன் அக்குற்றத்திற்கு வீரபத்இரக்கடவுளால் பல்லுகள் உடை 
பட்டனன் ௮து கிற்க ௮ந்த௮வியை உண்ட ௮பராதத்தைப் போச் 
'இக்கொள்ளாகிடில் எனக்குமேற்கதி எங்கனம் இட்டும் ஆதலால் 
அவவபரா தத்இற்குப் பிசாயச்சித்தம் திருவாய் மலர்ர்தருஎவேண்ட 
மென வேண்டிக்கொள்ளப் பசாத்பாம் ே பொருளாய் விஎங்குளெர
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சிவபெருமான். சூரிய (தேவனது வேண்டுகோளுச்சரெங்கு ௮வன் 
தமது முக்கண்களில் வலக்கண்ணாகிய தன்மையையும் இருவுளங் 

கொண்டு அவனிடத்துக் இருபைகரந்து ௮வவபராதத்திற்குக்-கழு 

வாய் 'சொல்றுகின்றனர். 

"உலகத்திலுள்ள. சிவகோடிகளுக்குத்த.. ௮பசாதத்தாலா 

கம் பாவத்தைச் சாமானிய GC தவர்கள் தீர்ப்பார்கள் அ, தீதேவர் 

களுக்கிழைத்த அபசாதபாவத்ல த ராம் தீர்ப்போம் ஈமக்கீழைத்த 

அபராதபாவத்தைப் பராபாப்பொருளாய்ப் பிரணவ ரூபியாகயெ 

Barus opis இயே தீர்த்தலன்றி ஈம்மால் இயலாது. அதலால் 

அவ்விகாயகமூர்த் இயை உபாடித்துத் தீர்த்துக்கொள்வாய் என் 

Per, geal சூரியதேவன் சாஷ்டாங்கமாய் வீழ்ந்து பணிந் 

தெழுர்௪ நின்று சிவபெருமானை நோக்க ௮ங்கனம் யான் எத் 

தலத்திலிருர் ௮ விகாயகமூர்,த் இயை உபாித்துச் சித்திபெறுவது 

அதையும் ௮றுச்சாகஞ் செய்யவேண்டுமென்று வேண்டச் சிவபெ 

Gates அ.தனையுர் இருவாய மலர்ந்தருள்வதாயினார். 

செர்தமிழ் வளங்களும் நானில வளங்களும் நிறைர் ௪ செழி 
த்திருக்ள்ற பாண்டி ராட்டின்கண் €ழ்கடலாயே மகோததிக்கசை 

யில்் 'சேதுமூலமாயெ தேவிபுரத்துக்கு ஒருயோஜனை வடக்கிலும் 

சாளிபுரத்துக்கு. இசண்டுயோஜனை இழக்கிலும் தஇருப்புனவாயிலு 

க்ரு தருயோஜனை தெற்கிலுமுள்ள து ஒருவனம், ௮து வன்னி 

மக்தாரவனம் அவ்வனம் மகாபுண்ணிய பூமியாயும் தவஞ்செய்வதற் 

ரூப் பரிசத்தமானதாயும் நின்மலமாயும் செய்யுந் தவங்களை விரை 

வில் சித் இபெறச். செய்வதாயும் உள்ளது. ௮வ்வனத்தை நீயடைந் 
திருந்து விகாயகமூர்த் இயை உ௨பாிப்பையாயில் got Gag Sune 

மாய உன் குற்றமுழுதும் போக்கி உனக்கு ஈற்கஇியும் அருறுவ 
சென்று Ager மலர்ந் தனர். 

-அவ்வாஞ்ஞையைச் சூரியதேவன் சரமேற்கொண்டு தென் 

திசையை கோக்கச்சென்று பாண்டிகாட்டையடைந்து ௮ர்சான் 

சேல்லைக்குட்பட்ட அவ்வனத்தைச் சார்ந்தனன். சார்தலும் ல்ச் 

Ghul sad சன்மனம் 'நிர்மலமாய்ப் பரிசுத்தமாய்க் சளஸ்கமற்
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ிருப்பக்சண்0. இத்தல்மே ' தவசித்திகாமென்று அள்விடத்இல் 

மகோதஇக்கனையில் தங்கி இருர் தகொண்டு விகாயகழுர்த்தியை 

உபாசிக்கத்தொடங்கி அவ்விடத்இல் ஒரு Bis தம் உண்டாக்கி 

தலில் சங்கற்ப பூர்வமாய் மகோ.ததியில் . கீராடிப் பின்பு தன்னா, 
லாக்கப்பட்ட அ௮த்தீர்திதத்துலும் சங்கற்பத்துடன் மூழ்டுப் பட் 

டாடையிடுத்து விபூதிருத்தராட்சம் தரித்து சித்திய கருமம் apy. 

தீதுக்கொண்டு அத்தீர்த்தத்இற்க்கு வட£ழேக்களையும் கடற்குமேல் 

கசையுமாகய அவ்விடத்தில் ஒரு பன்னசாலையமைத்துக்கொண்டு 

'ஏகாக்செடித்தமாய் மூலாதாரம் சவா இட்டானம் மணிபூரகம் HEN 

கதம்' விசுத்டி என்னும் Bist srtmseter வழியாய்சீசென்று 

௮ தற்குமேல் புருவமத்தியில் ஆயிசவிதம்த் ,தாமசைமலர்வடி லாகிய 

ஆக்யொசக்சாத்தில் பாப்பிரமமாய்ப் பிரணவாகாசமாயுள்ள விரா 

யக மூர்த்தியைத் இயாநிக்க அம்மூர்த்தி நீண்டுவளர்ர்திருக்கன்ற 

து.திச்கையம் தந்தங்களும் மதத்தைப்பொழிகின்ற யானைமுசமும் 

பாசம் ௮ச்குசம் தாமரைமலர் மோதகம் தரித்த கான்கு காகங்களும் 

தாமசைமலர்போன்ற இசண்டு இருவடிகளும் உள்ள தேசோமய 
மான திரு£$மனியோடு பிரத்தியட்சமாயினர். சூரியதேவன் அங் 

கனம் காட்சிதந்தருளிய விராயக மூர்த்தியைச் சாஷ்டாங்கமாய்ப் 

பணிர்தெழுக்து பன்முறைதுஇத்து ஒ பராபாப்பொருளாகிய 

விராயகப்பெருமானே 'தக்கன் என்பான் சிவபெருமானை நிந்தித்து 

விலக்ட மற்றையதேவர்களை வைத்துக்கொண்டு ஐர் யாகஞ்செய்ய 

அதில் யானும் அ.திவில்லாமல். உணவின் ஆசையால், -சேர்க்திருர்த 
குற்றத்இற்காக வீரபத்திசரால் பல் லுடைபட்டும் செறிந்தாபசாதம் 

நீங்கற்றில்லை ஆதலால் செவெபெருமான் அஞ்ஞைப்படி. உன்னைச் 

சாரணுயைடைந்தேன் ௮ச் செவடித்தாபாத பாவத்தைத் அர்க்சருள்க 

வென்ற பிசார்த்இத்துக்கொண்டனன், 

-விகாயக மூர்த் இ. இருபைகூர்ந்து சூரிபதேேவனை நோக்க இத் 

SOS இல் ஈம்மைவிஇப்படிப்பூசித்து ஆரா திப்பையாகவென்றருளி 

ort, சூரியதேவன் அங்குத் தன்முன் காட்தெர்தருளிய Barus 
மூர்த்தியைத் தீ தைலம் பஞ்சாமிர்தம் பால் தயிர் தேன் சர் தன முத 

லிய: பதார்த்தங்களினாலும் வேதம் ‘ ங்களினால் செபிக்கபட்ட் 

கும்பீசலத்தினாறும் அபிஷேூத்து தடையாபாணங்களின்ல்
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அலங்கரித்துச் சர்தனமணிர்து வன்னி மந்தாரம் அறுகு முதலிய 
ப.த்திரங்களால் விகாயகமூர்த்தியை ௮வாது ஆயிசசாமங்களை ws 
சரித்துத் தனன அபிரங் கதிர்க்கரங்களாலும் அர்ச்சனைசெய்து 

தூப தீபாராதனைசெய்து ௮றுசுவைப் போனகங்களையும் மோதக 

தேங்காய் முப்பழம் விளாம்பழம் சாவற்பழம் முதலியவைகளையும் 

நிவேஇத்துச் சோடசோபசாசங்களுஞ்செய்து கற்பூச நீசாஞ்சனஞ் 

செய்து பிரதக்ஷிண ஈமஸ்காரஞ்செய்து பன்முறை அத்துப் 

Brrr sa sg Get pore. 

மகா இருபாசமுத்திமாயெ விகாயக மூர்த்தியானவர் சூரிய 

பூசைக்குத் இருவுளமுவந்து நமது வலச்சுண் மணியாகிய இன 

கானே வநிக்தாபராத மகாபாவியாயெ தக்கனுடன் சேர்ந்த 

உனத மகா பாதகமானது சிவபிரானாலும் தீர்க்கமுடியாததுதான் 

ஆயினும் அதை இத்தலத்தில் எம்மை நீ இந்தவிதிப்படி பத்தி 

யுடன் பூசிச்சதினால் உன்னை விட்டொழித்்அவிட்டோம் இனி 8 

மேற்கஇயும் பெறக்கடவை யென்றநுகர௫டுத்தனர், 

சூரியன் உபாசித்தபடலம் 

முற்றிற்று. 

வெயிலுகந்த விநாயகப் படலம், 
ee 

இவ்வண்ணம் விகாயகமூர்த்தெயருளலும் சூரியதேவன் பேரா 

நர் தபரிதனாபய்ப் பலமுறை விழ்ந்து விழ்ந்து ஈமஸ்கரித்து சுவாமீ 

நீர் இத்தலத்தில் எனக்குச் தரிசனங்கொடுத்தருளியபடியே அடி. 

யேன்மீது கருணைகூர்ந்து எக்காலத்தும் விற்றிருர்தருளவேண்டு 

மென்றும் எனது பாபவிமோசனஞ் செய்தருளியபடியால் பாப 

விமோசன புரமென்றும் வன்னியும் மந்தாசமும் தல விருக்ஷங் 
சளாய் இருத்தலால் வன்னிமக்தார வனமென்றும் இத்தலம் என் 

னல் சாணப்பட்டதால் சூரியபுரியென்றும் மகோ ததியாயெ லவண
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சரூ;த்இரக்கரையிலுள்ளதால் லவணபாசம் (உப்பூர்) என்றும் எனு 

தபசு சித்தியடைந்த இடமாதலால் தவசத்தகரமென்றும் இத்தலம் 

உலதத்தில் பேர்பெற்று விளங்கவேண்டும் என்றும், இழவுமன்றி 

உமது சர்கிதியிலுள்ள மகோததஇிதீர்த்தமானது விநாயக தீர்த்த 

மென்றும் உம்மை அபிஷேகிக்க உண்டாகியதீர்த்தம் சூரியபுஷ் 

சரணி யென்றும் பேோபெற்று விளங்கவேண்டுமென்றும். பிரார்த் 

இத் அக்கொண்டனன் அவன் வேண்டியபடியே விளங்குக என்று 

விராயகப்பெருமான் ௮.நுக்கெகித்தனர். பின்னும் சூரியதேவனான 

வன் வேண்டுகன்றனன் அதாவது என்னையாண்டருளிய horus 

மர்த்தியே யான் உ௱து இருமேனியை என் இரெணங்களாகிய 

ஆயிசங்காங்களாலும் இன்று பரிசித்து அருச்சித்தபடியே எக்கா 

லத்தும் உமதுஇருமேனியை எனதுகிரணங்கள் பரிசத்துத் அருச் 

As EO Gn orig Che Gio GE திருவுளங்கொண்டருளவேண் 

மன்ற வேண்டிக்கொண்டனன். 

விசாயக மூர்த்தியானவர் அதற்கும் இருபைகூர்த்து சூரிய 

தேவனே நினது அர்ச்சனையை என்றும் யாம் மகிழ்க woe 

கரித் துக்கொள்கின்றோம், அதற்குச் சான்றாகவே என்றும் ஈமது 

இருமேனியில் உன்னுடைய இரணங்கள் இண்டிக்கொண்டிருக்கும் 

வண்ணம் விற்றிருக்கனேறனம் என்று இருவாய் மலர்ந்தருளினர். 

ஆதலால் அந்த விராயகமூர்த்திக்கு (அகபேச்சா விகாயகர்) வெயி 

லுகந்த விசாயகர் என்று பேர் வழங்குகின்றது என்று சூத புசா 

ணிகர் சவுனகாஇ முனிவர்களை கோக்கி மொழிந்தனர். 

au! லுகந்த விநாயகப் படலம் 

முற்றிற்று. 
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திருமணப் படலம், 
ட்ப ணி ஷே 
ay 

த சவுனகாது முனிவர்களே பிரணவவடிவாகிய விநாயக கார் 
தீதியானவர் லவணபுசத்தில் எழுர்தருளி வி.ற்றிருக்கன்ற வைபவ 
தீதைச் சொன்னோம். இனி அ௮வ்விகாயக மூர்த்தியின் இருமண 

வைபவத்தைச் சொல்கன் ரோம் சர ச்தையோடு கேளுக்கள் என்று 
சூத பராணிகர் சொல்லத் தொடங்கெர். 

பின்பு ஒரு காரணமாக விராயகமூர்த்தியானலர். கைலாச 

யிலே சிவபெருமானுக்குப் புத்இரராய் ௮வதரித்தருந்தார் ௮க்கா 

லத்தில் மகா தவசிரேஷ்டரசாகய காரதமுனிவர் ௮ர்நின்மல சுரூபி 

யாகிய கணேசமூர்த்இயின் பாதபதுமங்களைப் போற்றுதற்குக் 

னசலாசபா்வதத்தை நோக் மிக்க ஆவலோடு சென்று அப்பர் 

தத்நுன்சண் பொன்மயமாக விளங்குஞ் ௪பாமண்டபத்இன் முகப் 

பில். இரத்தினமயமாயோங்கய சிகங்காதனத்தின்மீது தேவசணங் 
கள்.புடைசூழ்ந்து போற்றுதல் செய்ய வீற்றிருக்கன்ற விராயக 
மூர்த்தியைக் கண்டு ௮வரது இருவடி.க்கமலங்களில் சாஷ்டாங்க 

மாயப் பணிர் ௫ சளிப்புடன் து.இத்.து விணையில் சுட்டுண்டி ருக்கி 

ன்ற ஈரம்புகளைத் தடவி இசையாயெ புஇயஅமுதத்தை நிறைத்துக் 

கர்த்தன் புகழைப்பாடி ௮வர் இருவருளைப்பெற்று Darr விண் 

ணப்பஞ் செய்வதாயினர் | 

ஓ சர்வபரிபூரண கருணாகர மூர்த்தியே! தேவரீரிடத்தில் அடி. 

பேன் தெரிவித் துக்கொள்ளவேண்டிய௫ ஒன்றிருக்னெறது ௮தனை 

விண்ணப்பஞ் செய்யச் செவி கொடுத்தருளவேண்டும். அதாவது 

தாமரைமலசை யாசனமாக்கொண்ட, பிரமதேவர் முன்பு தமது 
இயானக்தையினின்றும் உதித்தவர்களாகிய சித்திபுத்திகள் என் 
லும் இரண்டு சன்னியரைச் தேவரீருக்குத் திருக்க்யாணஞ் செய் 
லிச்கும் ஏண்ணத்தையுடையவராயிருச்சின்றார், 

அன்றியும் ௮ப்பிரமதேவரே இலக்சகணமமைந்த மானிடர் 

களை இனிமையாகப் படைக்குங்காலத்தில் மும்மலக்குறும்புளே
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நீச்சவல்ல தேதவரீருடைய . இருவுருவத்சை. யெண்ணியே மாட்டு 
மைபெற்ற மங்கையரைப் படைக்குங்காலத்தில் யா௬ருர் அதத். 
தற்குரிய ௮ம்மாதர்கள் வடிவங்களை முற்.றுங் சுருஅவாராயின். 
சுவாமிகளின் வனப்பினுக்கேற்ற அவர்கள் பேரழன் பெருமை. 
கள் இவ்வளவினவென்று அ௮டி.யேனா எளவிட்டுரைக்கற்பாலவோ 

உள்ள விதத்தை யாவர் செல்ல வல்லவசென்று mrs potent 

சொன்னமாத்திசத்தில் கொன்றைமாலிசையணிர்த பசமேசுவச 
புத் இரராகெய கணேசமார்ச்இ. அங்கோசங்கொண்டு அம்முனிவரு, 

க்கு ௮ருள்வழக்கினார், அவ்வருளைப்பெற்ற நாரதமுனிவர் மின்: 

னுர் இருவடி.களில் வணங்கி வந்இத்.து விடைசொண்டு ௮ம்மங்கச. 
யரிடத்திற் சென்று பலமுறை இத்து Satan Oops sae 

தாகவும் இவ் வையகமுய்யத்தக்கசாகவும் இதனைச் சொல்வதாயி: 

னர், புண்ணிய பூமியிற்முளைத்து அறமுதலிய நாற்பொருள்களை: 

யும் பூத்து யாவர்க்கும் ந. ஈம மறுமைப்பயனை விளைவிக்கவல்ல்' 

கொடிபோன்று விளங்கிய ௪... 8 அன்னைமீரே யான் விராயசுக்: 

கடவுளுடைய திருவடிகளை யன்போடு பணிந்து ௮வா.து சமூகத் 

இன்முன்பு, உங்கள் வனப்புகளனைத்தும் எடுத்துரைத்தேன். அவை: 

களை ௮க்கடவுள் ௮ங்கேரித்து உம்மைத் இருக்கல்யாணஞ் செய்௮ல: 

கொள்ள மதித்திருக்செ றனர், என்றுசொல்ல. gain suns. 
கல்யாணஞ்செய்துசொணர மிக்க ஆவல்கொண்டிருக்தார்கள். ட 

  

அப்பால் அக்கார தமுனிவர் பிரமதேவனிடத் இற்சென்று: தாம். 
நடத்திவர். தகாரியங்களனை த்தையும் ௮றிகிக்க ௮ப்பிரமன் மனச் 

களிப்படைர்.து இனி ஈம்பு.த்இரிகளுக்கு விரைவில் விவாசத்தினைச் 

செய்துமுடிக்கவேண்டுமென்று தன்னுள்ளத்தல் மதித்தெழுந்ச 

வனாய் உடனே கைலாயவரையிற்சென்று சோமன் சூரியன் அள்: 

இனி என்ற மூன்றுவிழிகளையுடையவராடயும் ஈசானம் தீற்புரு 
ட்ம் அகோரம் வாமம் சத்தியோசாதம் என்றை 686 துமுகங்களை 
யுடையவராூயும் கவர்மு தல்வராகியும் வீ£ற்நிருக்னெற பெரு 
மானைப்பணிர்அு பலமுறைதுதித்துகின்றான். உமாபஇயாயெ பா: 

மேசுவார் அப்பிரமதேவனைரோக்க 8 Dagass சாரணமென் 

Garett ௮வினாலியருள அதற்கப்பிமதேவன் சொல்லுவான், எர் 
தையே பிரமன் விண்டு உருத்தாசாசிய எங்கள் ஈறவரையும் ஈன்று
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க்கல் முதலிய முத்தொழில்களைத்தந்து ஆட்கொண்டருளிய 
கணேசமுர்த்திக்கு. இலக்குமியுங்கண்டு காணத்தக்க வனப்பு 

வாய்ந்த என தபுத்திரிகளிருவரை மணஞ்செய்.துகொடுக்க ,ஒவ.லுற் 

திருக்கன்றேன், அதற்குத் தேவரீரநுமதியைப்பெறுமாறு வீர் 
தேனென்றான். ௪ந்இரசேகாமூர்த்தியாயெ சிவபெருமான் செவி 
யூற்றுககிருபையோடும் உமாபாமேசுவரியினுடைய திருமுகத் 
தைதேரக்க. அவர் பிரமதேவன்முகத்தைப்பார்த்து விகாயகமூர்த் 

இச்சுத். இருக்கல்யாணஞ்செய்வதால் யாவர்க்குசன்மையுண்டாகு 

மாதலின் ௮தனை விரைவின்முடிக்கக்கடவையென்று அருள்சுரந் 

தார். இவ்வாறு தாய்தந்தையரிசைத.லும் பிசபதேவன்ம௫ழ்ந்து 

விடைபெற்றுவர்து கருணைபொழி௫ஏன்ற யானைமுகத்தையுடைய 

கணேச£மர்த்தியை யடைந்து சாஷ்டாங்க நமலஸ்காரஞ்செய்து ஒ 

சமான ரூதெரிகல சகத்காரணகர்த்தராகயெ விராயகஞார்த்திமே அடி 

யேனிவவுலகங்களைச் சிருட்டிக்குமாறு சுவாமிகள் முன்பு இச 

ண்செத்தஇகளைக் கொடுத்திருக்கன் 8ீரன்றோ அ௮ச்சத்தகளைத்தே 

வரீர் திருமணஞ்செய்தருளவேண்டும் பூதபெளஷியவர்த்தமானாத் 

மகமா௫ய காலத்இரயத்திலும் பிரதிவியாதி பஞ்சபூதாத்மகமாகிய 

காரணத்இாயத்திலும் உள்ளும்புறம்பும் வியாபித்து ௮ந்தர்யாமியா 

இய பசமாத்மாவாகியும் சர்வசாக்ஷியாகயூழிருக்கின்ற சுவாமிகள் 

எவ்வாறு ஈடாத்இக்காட்டுகன்றதோ ,வ்வாறன்றி இப்பிரபஞ் 

௪ங்களில் வேறொன்றும் ஈடப்பதில்லாமையால் சுவாமிகள் ௮ப் 

பெண்களைத் திருமணஞ்செய்துகாட்டாதவரையில் இப்பி£பஞ்சங் 
களிற் சுகங்காணமுடியாது, 

  

..... தன்றியும் ஆண்களோடு பெண்கள் மனங்கலந்து கூடினா 

லல்ல.து சுவாமிகளடியேற்குக் கற்பித்தருளிய சிருட்டி த்தொழில் 

பிரகாசமுறுகாதலால் சுவாமிகள்தயவுசெய்தெழுந்தருளி அடி. 

யேனை முற்றிலுமாட்கொள்ளவேண்டுமென்று பிசார்த்இித்தான் 

் ௮தற்கு நிலம் நீர் தி கால் வெளி சூரியன் சர் இரன் இயமானன் 
என்கிற அஷ்டமூர்த் இவடிவாகிய விகாயகக்கடவுளிசைர்து ஒ 

பிரமனே. நீயுசைத்த கலியாணத்தஇற்கு வேண்டியமுயற்சிகளை நடா 

தீ.திக்சொண்டிரு யாம்௮வ்விடத்திற்கு யாவர்களோடும் வீரு 
கின்றோமென்௮  விடைகொடுத்தருளப் பின்பு அ௮ப்பிசமதேவன்
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sqrt சாயகசாயெ விராயகமூர்த்தியினது இருபாகோக்கம்பெற் 
௮க்கொண்டுபோய் வைகுந்தத்தையடைச்து இருமகள்கணவரா 

சிய இருமாலைவணஙூத் தன்பு த். திரிகளுடைய கல்யாண த்தையுசை 

த்தூ ௮வ்விடத்தினின்று நீங்கத் தனது சத்தியலோகத்தைச்சேர். 

bg தேவதாதுவசைக்கூவி அவர்களிட த் இற் சகலரிஷிகளும் ௪சல" 

மவந்தர்களும் சகலதேவர்களும் ௮த்தேவர்கட்காசனாகய இந்திர 
லும் மற்றுமூள்ளயாவரும் தங்கள் தங்கள் குடும்பசமேதர்களாய் 

விரைந் துவா வேண்டுமென்று இருமணப்பத்தரிகையை வரைர்த 

னுப்பிப் பின்பு விசுவகர்மாவையழைப்பித்து எமதுகாத்தராயெ 

கணேசமூர்த்தியினது இருக்சல்யாணமகோற்சவத்தைத் தரிசி 

க்கவருகன்றவிண்ணாட்டினர் பூமண்டலவாடிகள் பாதலத்இனர். 

மூதலானவர்கள் வீ£த்றிருப்பதற்கு யோக்யெகசாமான வீடுஇகள் 
முதலியவைகளையும் சல்யாணமண்டபத்தையும் சாத்திரவிஇப்படி. 

க்குத் தீவிரமா.ப்முடிக்கக்கடவையென்று அக்கியாபித்தான். 

அ.தற்கவ் விசுவகர்மா ௮தஇிகம௫ஏழ்ச்சியையடைந்தவஞய் இப் 

பணிவிடைசெய்தற்கு யானென்ன தவஞ்செய் தனனோவென்று ஆன 

ந்தமுற்று இர்கிமிடக்தில் தமதிட்டப்படி செய்யக் கடவேனென 

விடைபெற்றுச்சென்று ஒரு ஈகாமுண்டாக்கி அதனைச்சூழப் பருத் 

தோங்டியிருக்கின்ற மஇில்களெழுப்பி நாற்புறங்களினும் AAs Be 
ழூற்றுவிளங்குகன்ற கோபுரங்களை ஆக்கி௮தனுட்புறத்இல்கல்யாண 

மகோற்சவத்தினைத்தரிசிக்சவருபவர்கள் மனவெழுச்சியடன் வா 

சஞ்செய்யத்தக்க பலமாளிகைகளும் உப்பரிசைகளுமேற்படுத்தி 

விசாலமு ற்றிருக்கும் வி.திசலப்பிரித்து இடையிடையிற் இத் 

ரங்கள் பளிங்குமண்டபங்கள் சந்திரகார்தத்தண்ணைகள் முதலிய 

வைகை வரிசைவரிசையாகவகுத்துக் கல்யாணத்திற்குரியபண்ட 

ங்கலை வைக்கத்தக்க பண்டாரவசைகளைமுடி த்துத் தாமரைஅல்லி 

முதலியபுட்பங்கள் மலிர் திருக்கெ்றதடாகங்கள் ஓடைகள் கேணி 

கள்முதலியவைகமாத் தக்கவிடங்களில் ௮க்க வானையளாலித்த 
ழைத்தோ௩டக் குளிர்ந்தநிழலைப்பிரப்பிக் கனிவருக்கங்களைக்கொண் 

மீ.ருக்குஞ் சோலைகளும் தோப்புக்களும் உண்டாக்கப் பரிமளமிகு 

ந் ச பலபுட்பசா இகள்மலிச் இருக்கின்ற கர்தவனங்களையும் பூங்கா 

வுகதைபுஞ் சிருட்டி த்துமுடிந்சவுடன் அந்ரகரத்தினடுவில் மணச்
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சடங்குகள்முடித்தற்கு.ர் சல்யாணமண்டபத்தை விசாலமாய்ப் 

படைத்து அதன்மத்தியில். ஈவாத்ச்மயமா௫ய இங்காசனமொன் 

Coes பலவிசித் Aras Sore Qwoamo $51 அதைச்சூழ்வாத் இருமா 

லா தியதேவர்களும் முனிவர்களும் களித்திருச்கத்தக்க பீடங்களை 
"அணி௮ணிபாகவமைத்அப் பலநிறப்பட்டுகளாற் சோடித்இருக் 

இன்றவிதானங்களிலுஞ். சொர்ணமயமாய்த்தோன்றுசன்ற மண்ட 

ப்ச்தின்மேற்புறங்களிலும் முத்துமாலைகள் புட்பசாங்கள் ' மயிற் 

மிச்சங்கள் முதலியவைகளைக் தொங்கவிட்டு ஈவாத்தினங்களி 

ஹைத்திருக்குஞ் சுவர்ப்புறங்களி லும் பருத்தோங்ககிற்கும் பல: 

விதத்தூண்கனிலும் பொற்பாவைகள் சித இரபிரதிமைகள் நிலைக் 
கண்ணாடிகள் மு.தலியவைகளைப்பஇத்து ஒமகுண்டத்தையும் விசா 

லமாசப்படைத் துப் பிரமதேவனைக்கண்டு அறிக்கையிட்டான். 
. உடனே யிரமதேவன்விசைர்துவர்து ௮வ்வவற்றின்சிறப்புகளை 

க்கண்டு wy Aass@ தாஷூங்கொண்டவஞாய் பேருவுங்கண்டு காணத் 
Gs Gere gs மீதாடுமிருக்கன்ற இந்ககரத்தினழகைக் காண்பதற் 

GF தேவேர் இரனைப்போல ஆயிரங்கண்களைப் பெற்றிலனேயெ 

ன்.று ஆசையோடு வருத்தழுற்றானாயிள் ௮த்தேவதச்சனால் நிரு 

மித்த ஈகாத்இன்சிறப்புகள் என்போலிகளால் ௮ளவிட்டைக்கப் 

படுவனவோ? பின்பு பிரமனைவன் வலெகாரியக்காரரை ததாத்தி 

ஆகாயகங்கையைத்தருயித்.அத் தருப்பைமாவிலைசமித்து முதலிய 

ஒமத்திரவியங்களைச்சேகரித்து வாழைகமூகுதெங்கன்குலை: முத. 

விய இறப்புக்களை வேண்டுமிடங்கனில் ௮ணிபெறராட்டி. வீ.இக 

டோறும் பனிரீரையிசைத்துப் புழுதியையடக்க முற்றமெங்க 
ஞ் சந்தனக்குழம்பினால்மெழுப் பலவி9த்திசங்களான. கோ 

லங்களையுமிடவித்.துப் பாலிகைகாகமா இய மங்களத் ் இரவியங்களை, 
வருவித்துப்' பலகிளக்கு Gs Bub முதலியசோ .இிகமையமைத்அ. 

இன்னும் இ*்தன்மையவாகயெ எல்லாச்சிறப்புகளையும் சர்வஜாக் 

வையே நிறைவேற்றிச்கொண்டிருர்தான்:.. 

- அச்சமயத்தில். முன்பு :பிசமதேவன் வரைந்தனுப்பிய இரு 
முணப்பத் /இரிகையைக்சகொண்டுபோன தேவதாதர்கள் வாயுவேக 

மமீனாவேசமுர்தங்கட்ருப் பித்படத்தக்ககாகவோடி. Jamar ee, 
குறிவிக்க உடனே௮ம் மனவோலைனயைவாக்க கிமிர்த்துவாசிததுச்
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சந்இரர் சூரியர்முதலிய ஈவக்ரெகங்கள் முப்பத் துமுக்கோடிதேவு. 
ர்கள் நாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷிகள் கருடர் காந்தருவர் சித்தர் 

வித்தியாதார் போகபூமியர் ஆகாயவாூகள் பா,தலவாசிகள் Cee. 
@ Bu நாகராசர்கள் மற்றபார் இரங்களிலிருப்பவர்களும். தங்கள 

தங்கள் மனைமக்கள் சுற்றத்இனர் முதலியகூட்டங்களோடு ஏக 

மாய்த்தாண்டு கடையுகத்திற் சத்தசாகாங்களுங்கரைபுறண்டு மே 

ருவைச்சூழ்வதுபோல் தேவதேவோத்தமராக௫ய கணேசஷஹார்த்தி 

யினுடைய . இருக்கல்யாணசம்பிசமத்தைத்தரிசித்து ஈடேறுங் 

களிப்பினராய்ச் சயவுச்சாகங்களுடன் ஐவென்லுஞ்சத்தமெழ 

காற்புறங்களிலுமிருக்.துவர்து தேவத்தச்சனால் கிருமாணித்திருக் 

இன்ற ஈகாமெங்கணும் நெருங்கினார்கள் பின்பு, பிசமதேவனா 

னவன் வந்தபரிசனங்கட்கெல்லாம் சசலவாபரணம் உணவுமுத 

லியவைகளை அ௮வ்வவர்கட்குவேண்டுமட்டும் அளித் துவரும்படி.ச் 

சங்கநிதி பதுமநிதி சர்தாமணி பஞ்சதாரு காமதேனு முத 
லானவைகட்காக்கியாபித்துத் தான் பின்பு நடத்தவேண்டிய முய 

ற்சிகளிறழ்; பிரவேசித்சான். இப்பால் ௮க்காமதேனு முதலிய 

வைகள் ,பிரமனிட்டகட்டளையின்படி சகலசெல்வங்களையும் வக் 

தவர்கட்கெல்லாம் தக் தவா வைகளை இந்தான்முதலீய தே 

வர்கள்பெற்றுக்கொண்டு . மனக்களிப்படைந்து : வேரொருதெய்வ 

லோக ததிலடைந்தவர்களைப்போல அளவில்லாத. ஆனக்தக்கடலுள் 

மூழ்கினொர்கள். அர்ககரத்துள்ளோர்களும் எந்தையாகய கணேச 

yi savers திருக்கல்யாணத்தி ற்குச்செய்துவைச்ச _நாதன 

வலங்காரங்களைக்கண்டு காணக்கூடாத உயாந்தபசசதியை. யடை 

ந்தவரையொத்துக்களிப்படைந்தார்கள் Hiner gs Horse பன். 

னிசண்டு . சூரியர்களும் சந்தரர்களும் . உடுக்கூட்டங்களும் ஒரு: 

மிக்கக்கூடியிருக்கன்றமையால் அங்கு இராப்பகலெலுங் கால 

வேற்றுமைகள் . இல்லாது ஒருதன்மையாகியிருந்தது. சாமதேலு 

கொடுக்காகின்றவுண்டிகளையும் கற்பகத்தருவளிக்கெற: அபரண: 

ங்களையும் அர்நகாத்துக்குவர் இருக்கின்ற மனிதர்களும் மங்கை 

யார்களும் பெற்றுக்கொள்வதனால் ௮வர்கள் தங்கள்பெயரின் மா 

சீதம் வேறுப்பட்டிருர்தார்களேயன்றி உருவத்தில் ஒருவ 

மைியாருவர் ' ஒத்தவரா£யிருந்தார்கள்.' 'பாரிசாதம் மந்னாரம்
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கற்பகம் தேவ தாரம் சந்தானம் என்றபஞ்சதருக்கள் ட ஈருங்கிய 

சோலைகளானவை பலவ இசயங்களையுண்டாக்கச் சிலர் அவவற்பு தங் 

களைப்பார்த் த்து sie ங்களைவிட்டு நீங்.சா.தவர்களாயிருற் தார்கள். 

| இவ்வாறு. அளவ ற், நபெருமிதங்களோ GC தவதச்சன். கிரு. 

மாணிக் கீத ௮ம்மண்டபத்இன்சிறப்புகள் யரவராலளவிட்டுரைக்கர் ற் 
பாலன. இப்பால் நாரதமகாமுனிவர் சகலசம்பிரமங்களையுங். குறை. 

Bor கிறைவேற்றியிருப்பதைப்பார்த்.து மனங்களித்.து விரைந் 

தெழுந்து வெள்ளியங்கிரியைச்சேர்ர்து சிவபெருமான் சந்கிதான 

த்தையடைந்து மும்முறைவலம்வற்து சாஷ்டாங்கமாய்வணங்க இ 

தயாநிதியே விகாயகப்பெருமான் திருக்சல்யாணமே காற்சவ'த்திற் 

குரிய சகலவலங்காரங்களுஞ்செய்துகிறைவேறின ௮சசர்கள் தேவ 
ர்கள்: முனிவர்கள் மூதலாயினோர்வர்து. நெருங்கியிருக்கிள் றனர். 

சேவரீர் அடியேங்கள்மீது இருபைபுரிந்து எழுஈ்தருளவேண்டு 

மென்று விண்ண்ப்பஞ்செய்.துகொள்ளச் சிவபெருமான் சர்தோ 

ஷித்து விகாயகமூர்த்தியையழைத்து யேனே பிரமனால் வளர்க்க 

அற்ற. இத் i DUS Gace gs திருமணஞ்செய்வ தற்கான கோலத்தைக் 

கொள்ளுகவென்று இருவாய்மலர்ந் தனர். 

அதுகேட்ட சுத்ததத்துவமூர் த் தியாயெ விராயகக்கடவுளான 

ar தெய்வகங்கையிலாடி.த் தேவர்களுடைய இமையாவிழிகளை 

இடைவிடாது இமைக்கச்செய்யும் வனப்பினைவாய்ர்த தமது இரு 

மேனியின் ஒளியைச் சறிஅ.தணியச்செய்பவர்போலப்.பீதாம்பாத் 

தையெடுத்து அரையிற்சாத்தி வாசனைவீசுகன்ற கூட்டுவருக்கச் 

சக்தனத்தை மார்பினிடத்துந் தோள்களினிடத்தும் பூசிக்கொண் 

டார், சந்இரனை ' முடியிலணிர்ததைக் தெரிந்துகொண்ட. மற்றக் 

கோள்களானவை தாமும் முடிமேலேறியிருப்பதற்கெண்ணி அரிய 

தவங்களைச்செய்ய ௮வைகளையுக்தமது ஈன்முடியிற் சூட்டிக்கொள் 
வனுபோல். மிக்கவொளிபொருக்திய ஈவமணிகளை வரிசையாகப் 

பதித்த, பொன்முடியிளைச்சூட்டிக்கொண்டார், = 

இவ்வாறு விராயகக்கடவுள் இருமணக்கோலங்கொண்ட சி றப் 

பைச் 'சிவபெருமான் கண்களிக்கப்பார்த்து ஈசாயிரமருப்புடைய
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மல்போன்று பாரி த்திருக்ள்ற அயிசாவணத்தை ' அவருக்குத் 

தீந்து தாமும் உமாபசமேல்வரியும் ரிஷபவாகனத்திலெழுந்தருளி 
ர்கள். கூரியவேலாயு தத்தையர்திய முருசக்கடஙிள் மயில்வாக 

னத் த இிலேறியருளினார் San ser gs st ஏகாதசருத்திர். அட்ட 

வித் தியேஸ்வார் ௮ட்டவசுக்கன் அட்ட இிக்குபாலகர் முதலிய எல் 

லாத்தேவர்களுஞ் சர்வாலங்கார சோபிதராய் ௮வ்வவர்வாசனங் 
களிலேறிப்' புடைசூழ்ந் தார்கள். நிகும்பன் கும்பன் ௪ங்கபாலன் 

குமுதன் பானு தனஞ்செயன் தசமுகன் காலபாசன் விசயன் முத 
லிய பூச்கணத்தலைவர்களோடு ஈர் திகேல்வாரும் மற்றுமுள்ள கண 

நாதர்களும் நெருங்கினார்கள், யாவருக்து.தித்தற்குரிய முதன்மை 

பெற்றிருக்கன்ற பிரணவமர்இரம். வேதங்கள் கலைகள் காலங்கள் 

இராகெள் சத்தகோடி, மகாமந்தரங்கள் முதலியவைகளோடு 

காமிகம், யோகசம், சிர்தியம், காரணம், HAs, Susi, Ge 

மம், சகத்இரம், அஞ்சுமான், சுப்பிரபேதம், விஜயம், நிசுவாசம், 

சு வாயம்புவம், அகலம், வீரம், இசெளாவம், மகுடம், விமலம், 

சர்திரஞானம், பிம்பம், Yeon oF தம், இலளிதம், சித்தம், சச்தான 

சர்வோதீதமம், பாரமேச்சுரம், ்“ ணம், பேதம், வாதுளம், என் 

கின்ற இருபத்தெட்டு ஆகமங்களும் ஓவ்வொரு தேவவடிவங்களா 

இத்இரண்டுவந்தன. :. இவ்வாறு சசலசம்பிரமத்தோடு, யாவரும் 

புடைசூழ்க்து கெருங்யெசமையத்.இல் . விகாயகமூர்த்தியானவர் 

அயிராவணத்திலாசோகணித்துப் பூசகணங்கள் புகழ்பாடி வாவும் 

மாதவர் வேதமோதிவாவும் சர் இரவட்டக்குடைகள் ஆகாயவெளி 

யைமரைக்கவும் ,பலவிதப்பட்டுக்கொடிகள் இருமருங்கினுகெருவ் 

கவும் இலர் ஆல்வட்டங்கள்வீசவும் லர். சாமரைகளிரட்டவும் 

சோற்கருவி  இுளைக்கருவி நரம்புக்கருவி கஞ்சக்கருவி மிடற்றுக் 
சுருவி' என்றெ. பஞ்சவாத்.இயங்கள் ராற்றிசைகளிலுமுழங்கவும் 

இன்லும் அளவற்ற ஆடம்பாங்களோடு பெரும்பு,றக்கடல் பெருகு 
மாறுபோல் ச்ள்ளிட! 'இடமில்லாமல் ஒருவரோடொருவர் அடர்ந்து 

இரிடங்களுடன் QP mach புசங்களுடன் புசங்கள் ஊடுதாக்க 

கர்யமார்க்கமாய்ச். செல். லுமளலில்: அட்ட்புயாசலங்களையுடைய 

சிவ்வெருமானோடு: கணேசமூர் sa இருமணக்சோலங்கொண்டெழு 

ந்தருளிவருவதைப் பிரமன் விண்டுமு கலிய தேவகணங்களா'தியர்
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கண்டு அ௮ளவளாவியவானந்தத்தோடும் எதிர்கொண்டு சென்று 
கற்பகமலர்களைத்தூவியரு9த்தஅச் சாஷ்டாங்கமாகாமலஸ்காரஞ்செ 
ய்து அம்ஈகாத்துள்ள இசாசவிஇயில் வலமாகவழைத்துக்கொண்டு 

போய்த் திருக்கல்யாண மண்டபச் இலெழுக் தருளச்செய்தார்கள். ” 

உடனே சரஸ்வதியானவள் சொர்ன்னகடத்தில் தெய்வ கங் 
கையையேக்இவர்து கணேசமூர்த்தியிலுடைய இிருவடிகளில் ௮பி 

வஷேஃக்கப் பிரமதேவன் *மிகுர்தவணக்கத்தோடு ௮த்இருவடிகளை 
விளக்க மெல்லிய ஆடைகொண்டொற்றினான். பின்னர்ச்சிவபிரா 

னும் உமாதேவியும் ஒராசனத் திலிருர். தனர் சுப்பிரமண்ணியர் முத 

லிய மற்றைத்தேவர்களெல்லாம் வெவ்வேரூ.சனங்களில் ௮மைரந்த 

னர் விகாயகக்கடவுள் ௮ம்மண்டபத் தினடுவில் ௮மைர் இருக்கன்ற 

மாணிக்சடிம்மாசனத்இல் ஆரோகணித்துத் தேவமாகர்கள் நடிக் 
இன்ற ஆடலிலும் பாடலினும் தமது திருக்கண்ணோக்கனைச் சாத் 

தியிருர்சனர். அளவற்ற தேவஸ் இரீகள் வெள்ளடை பாகு வாழை 

க்கனி தெங்கன்சனி மற்றுமுள்ளபலா இகள் இரத்தினாபாணங்கள் 

பூமாலைகள் தித் இப்பட்டுகள் முதலான மங்கலவரிசைகளைத்தனித் தி 

தனி பொற்றாம்பாளங்களில் நிரப்பிக் தங்கள்: கைகளிலேர் இக் 

கொண்டு தாமசை பூரணகும்பம் கண்ணாடி. தோட்டி முரசு மணி 

விளக்கு:கொடி. இணைக்கயல் என்ெ அட்ட்மங்கலத்துடன் பல 

வாத்தியங்களும் முழங்க ௮ர்நகாவி இயை வலமாகவர்து விராயகப் 

பெருமான் விற்றிருக்னேற 'ிருக்கல்பாணமண்டபத்தில் தொகுப் 

பாகவைத்துவணங்கினர். 

இப்பால் ௮ம் தப்புரத்திலிருக்னெற As Aus Pues gue sos 
னியர்களைச் சரஸ்வதி இர் திராணி இலக்குமி ௮இதி அசூயை 

அருந்கசி என்றெ மாதர்களறுவரும் வணங்க வாழ்த் துதல்செய்து 

சிசோசத்தினங்களால் இழைத்திருக்கன்ற ,ஆதன)த்திலெழுக்தரு 
ளப்பண்ணி ௮க்கன்னியர்க்குத் இருமஞ்சனமாட்டிப் பட்டாடை 

யினைச்சாத்தி மணமிகுந்த சந்தனக்குழம்பைப்பூசி நெற்றியில் சின. 
ந்த திலதப்பொடியினையிட்டுக் கூந்தலைமுடித்து 'மணமிகுக்த மலர் 

மாலைகளைச்சூட்டிப் பலவகை இரத்திணொாபாணங்களையும் அலங்கரிழ் 
தார்கள்.
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் இவவாறு மணக்சோலத்திற்குரிய அலங்காரங்களையெல்லாஞ் 
சிறக்கச்செய்துமுடித்.து. அவவிடத்துகின்று$ங்செ Parser 

, இடப்பாகத்தமர்ந்த பார்வ திதேவியாருடைய கபைக்கணோக்கின் 

கேராககின்று ௮ன்னையே முன்னம் ௮டியேங்கள்செய்த தவப்பய 

னாகத் தேவரீர் ஆக்யொபித்த பணிவிடைகளைக்குறைவின்றி ஈடா 

தீ.திவந்தன மென்றறிவித்துவணங்கி ௮த்தேகியாருடைய வறுக் 

ஞைபெற்றும் பின்னாவ்வறுவரும் அம்மங்கையசை ஈவாத்தெ சிவி 

கைகளிலேற்றிப் பல விண்ணின்மாதர்களுர் தோழியர்களும் புடை. 

சூழ்ர்துவரவும் வெண்பட்டுக்குடைகள் மயிற்பிஞ்சங்கள் முதலிய, 

அலங்காரங்களோடு பலவகைக் கொரி ச்சின்னங்கள் விளங்கவும். 

குடமுழாமுதலிய பலவாச்சியங்கண்முழங்கவும் ௮அளவற்றவைப 

வங்களோடு வி.தியிலெழுந்தருளச் செய்.துகொண்வேருமுன் 

முளைப்பாலிகை முதலியவெல்லாம் முறைமையாகச்சேர்த்து வலைத் 

இருக்கின்ற கல்யாணமண்டபத்தில் ஜனகமகாமுனிவர் ஆசிரியராக 

வந்து தருப்பை வெண்பொரி முதலிய பலவகைப் பொருளகளை 

யுஞ்சேகரித்து முகூர்த்தவேளை பார்த் துக்கொண்டிருந்தனர். 

௮ச்சமயத் தில் ஒருவர்க்கொருவர் ஒப்பாவதன்றி மற்றொ 

ரூவரொப்பில்லா த. அ௮ம்மணப்பெண்களிருவோரும் விதியை வல 

மாஇவெர்து திருக்கல்யாணமண்டபத்திலிறங்கிக் கந்பகதருவின் இரு 

மருங்கினும் படர்ர் திருக்கின்ற காமவல்லிக்கொடி போலக் கணேச 

மூர்த்தியிவுடைய பக்கத் ் இற்கலந் இருந்தார்கள். உடனே மண் 

ணில்வழுக்க விழ்க்ததேவர்கள் மீட்டும் விண்ணிற்புக்கு மசழ்வை 
யடைர்ததுபோல இதுகாறுங் கணேசமூர்த்தியை நீ ஙடபிருந்த 

அம்மஙகையர் மீட்டும் ௮அவர்சமீபத்தில் கலத்தலம் முன்னர் வேறு 

பட்டு விளர்த்தருந்த நிறத்தினைப் போக்குத் தங்கள் சுபாவவடி. 

ag 'சினையடைந்தார்கள். 

இப்பால் சகலகலைவல்லவராசிய ஜனகமகாமுனிகர் சங்கற்பஞ் 
, செய்து புண்ணியாவாசனம்புரிரந்து ௮ம்மணப்பநர்தலிலுள்ள பொ 
ருள்களையெல்லார் தூய்மையாக்சக் கணேசமூர்த்தியை வேதாகமங் 

களாற்று BBS தேன்கலந்தபாலும் பழமுமளித்து அருக்கயம் 

பாத்தியம் ஆசமனம் என்சன்ற மூன்றுமர் சலங்களையுக்தர்௪
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மணப்பெணகளுககுக ' கூறைழூ,சலியவைகளையணிவித்துப் பிரம 

தெவனைக்கூவினார் உடனே: அ௮ப்பிரமதேவன் விரைந்துவந்து தம் 
ப.திசமேதராயெழுர் தருளியிருக்கன்ற. விராயகக்கட வுளுடையமண 

வணிக்கோலத்தை மனங்களிக்கக்கண்டு கரல்களைச்சிரமேற்கூப்பித் & 

Ostipas துஇத்துத் தன்னருகனி ற்கின் ற சாஸ்வதியைப்பார்க்க 

அவள் 'பலதெய்வப்பெண்களுடன் அரிதமாகச்சென்று இருமஞ் 

*ன ங் கற்பகமலர் தூபதீபமு தலாயெபொருள்களைப் "பொற்பள்ள 

யங்களிலேந்இித் தன்கணவன் சமீபத் அுவந்துநின்றனள். ௮க்கா 

லத்.இல் ஜனகமகாமுனிவர்பணி த்தருளியபடிக்குப் பிரமனானவன் 

வேதாகமவிதிப்படிப் பாதபூசைசெய்யயத்தனித்தவனாய்ப் பொற் 

ற்ட்டினிடத் தல் விகாயகமூர்த்தியினுடைய தஇருவடிகளைச் சேர்த் 

ws தன்தேலியானவள் தங்கக்குடத்இல் நிரப்பிவைத்இிருக்க்ற 

கங்காசல்த்ை தபெடுத்.து மெல்லமெல்லக்கலிற்தி த்துவரச் தான்சுத்த 

செய்து இருவொ PO ue ஈர்திதைப்புலர்த்திக் களபகஸ்.தூரி 

க் 'தலியவைகளைச் சேர்த் இருக்கின்ற சர்தனக்குழம்பையப்பிப்பஞ்ச 

தாருக்களின௮ புதஇயமலர்களைக்கொண்டருச்சிக் துச். சாம்பிராணி 

தாபத்தைக்காட்டி க் கற்பூராஞ்சனங்கொடுத்துச் சோட:சவுபசாரப் 

௧0 ளோர்டு பூசனைகளை நிறை வேற்றியவுடன் உடல் பொருள் ஆவி 

ஏன்ன றமுன்றையும் அகாதியிற்றானே கமக்கு அடிமையாக 

வுடைய கடவுளுக்குப் பரிபக்குவராயினோர் தங்கள் போதவொழி 

வினிமித் த்தம். மீட்டுமவைகளைச் சமர்ப்பிக்குமுல றமைபோல். விநா 

யகமூர்த் ் இயை ௮௩  திதொட்டுரீங்காத அச்சத் இகளைப் பிரமதேவ 

னானவன் மீட்டும் பழமைபா ராட்டி. யளிப்பவனாய்க் கணேசமூர் த்தி 

பினுடைய "இருக்கரங்களில்தன.அ பு.த்திரிகளாயெ. Gs aus 3) 

களின் ,இருக்கரங்களைசேர்த் த்துச்.சுவாமி அடியேன் அருமையாக 

வளர்த்த இம்மங்கையலரைத் தேவரீர் ' wate g oa என்னையாட் 

கொள்ளவேண்டுமென்று சாஸ்வதிவிட்ட தெய்வதர்த்தத்தால் 

தாசர் தச்தஞ்செய்துவணங்கினன்;. 

கனேசமூர்த் இயானவர் அல்லிண்ணப்ப த்திற்கு அருள்சார் ஐ. 
முன்பு. "இுப்பிரமன் கடைத்தேறுமாறு கொடுத்தருளிய சத்தி 

கள்ர்மெ. 'அம்மங்கையரை: 'மீட்டும் ' அவனிட, த்இில்நின்று , ஏற்றுக்' 
கோண்டனர்;” பின்பு பிரமதேவன் இட்டுத் இயைப்பெற்றுசி.களி'
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தீதவனாப் முக்கனிகளையும் ஆவின்பால் தேன் சர்க்கனரியோடடு, தல. 

ந்து பொற்கிண்ணத் திற்கொண்டுவர்து C தீவரிர் இவுற்றினைப்புசிக் 

கருளவேண்டுமென்று நிவேஇத்.தனன். பின்பு Cou (pa eta குடமு. 

முர வலம்புரிச்சங்கமு தலிய மங்களவா த்தியங்கள் முழங்கவும் தே 

வர் முனிவர் இன்னார் இம்புருடர் Y தலியவர்கள் மனக்களிப்புடன், 

கரங்களைக்கொட்டி ச்சயசயவென் _றுபோ ற் poh ஏகாதசருத்திரர் 

Cp wala முழ்ப, த்துமுக்கோடி தேவர்களும் பெருமூழ்வுகொண்டு 

மஙகலவாழ்த்துக்க. றவம் அத்.இரி ஆங்கேசர் பாத்துவாசர். (ip தலிய 

ரிஷிபுங்கவர்கள் வேதாகமங்களால் அ.தித்.துவாழ்த்தவும். தேவ் 

அச்துபிகள் சத்இக்கவும் ௪ன சமகாமுனிவர் ஒமகுண்டத்ைச்சார் 

ந்து சுற்றிலும் ௮ர்தணர்களை இருத்தித். தருப்பைகளைப்பாப்மி:: ௮௧ 
கதைகமாஇறைத்து மர்இரமலர்களால் .பிரணவழுதலிய : .பிசதடி 

ே தவதைகளை வழிபட்டுப் பூணகும்பம் குடவிளக்கு "மூதலியவை, 

கை ஆங்காங்கு விதிப்படி தாபித்துவைத்து. முத்திக்களையும் .மர் 
இரபூர்வகமாக ஓமகுண்ட தீ.திலெழுப்பி விகாயகக்கடவுளையும் இத்தி 

புத்திகளையும் அதனருலெழுந்தருளச்செய்து ரிஷிபுங்கவர்களும் 
அந்தணர்களும் வேதசாகைகளைச் சொல்லிச்சமித்துக்களைக் இர 

மப்படிபோட்டுவா ஆவின்நெய்யைஊற்றி இடையிடையில் பொரி 

யையும் பாலையும்இறைத்து ஈவக்செக ஓமமுதலியகருமங்களை விதி 

ப்படி விராயகப்பெருமான்முன்னிலையில் நிறைவேற்றிப் பூரணா 

குதியம் கொடுத்து அத்தியினிடத்தெடுத்த . மைக்குழம்பை 

மாப்பிளளையாருடைய இிரு.நுதலிலிட்டு . ௮வரால்.. சல்லியாணப் 
பெண்களுக்கும் இடுவித்து காசகமுனிவர் மும்முறை. பொரியிட 

ஓமாக்கனிக்காகு செய்து மற்றச்சடங்குகளையும் வரன்முறையாக் 

் இமுடித்தனர்ஃபின்பு கல்லியாணப்பிள௱ைக்குத். இருமால் தோழா 

யிருந்து கைலாகுகொடுத்துப் பீடத் * இலிருர்தெழுப்பலும். இல்ச் 

குமிமுதலிய அுவர்களும் தங்கள்காயயெொரயெ சித்திபு.த்திகளைத் 
தழுவியெழுப்பி அவர்கள்: சுண்டுவிரல்களை விரரயகப்பெருமான் 

சுண்டுவிரல்களால் பற்றச்செய்தார்கள் கணேசமுர்.த்தியானவர் 
அத்திக்குண்டத்தை மும்நுறைவலம்வர்அ வடபக்கத்திற்சேர்க்து 
கலியாணப்பெண்களின் : திருவடிகளைத் தமது. இருக்காங்களரல் 

தூக்கித் தாக் நிலத்இலிட்டு. முடிவில் ௮ம்மியின்மீதுவைத்துட்
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பதிகிரதாசிரோமணியாயெ வ௫ிட்டமுனிவர்பத்தினியை : எதிரி 

லழைத்து ௮ளள்மீது தமதுதிருக்கண்சா த்.இனர், 

இவ்விதமாய்த் திருக்கல்யாணசம்பிசமங்கள் அனைத்தும்: இர 

மப்படிமுடிர்தவுடன் விகாயகச்கடவுள் தமதுதேவியர்களோடு 

தாய்தர்தையர் இருவடி களில்வணங்க அவர்கள் ஆசீர்வதித்து மன: 

ப்பூரிப்படைர் து ஈவர,த்தினரமயமாயிருக்ன்ற அசனத்திலிருத்தித் 

இருமாலைசோக்க அத்திருமால் தேவேர் இரனெடுத்துநீட்டுகின்ற 

தாம்பூலாதகளை உருத்திராமுதலாயுள்ள எல்லாத்தேவர்கட் 

கும் வரன்முறையாகக்கொடுத்தனர். பின்பு சித்திபுத்கெளிரு 

வரும் மணிச்சிவிகைகளிலேறிவர விநாயகமார்த்தஇியானவர் அயிரா 

வணத்தன்மேல் ஆசோகணித்து அளவற்றவாத்தியங்கள்முழங்க 

மங்களவாழ்தீதுகள்௪.த்இக்கத் தேவர்கள் மலர்மாரிபொழியச் சந்திச 

வட்டக்குடைகள் அகாயத்தைக்கவிக்க விருதுக்சகொடிகள் ௮ண்ட 

மூகட்டைநெருங்க இருமருங்கும் கவரிகள் இரட்ட ஆலவட்டங் 

களை காற்புறங்களி லுமசைக்கக் இன்ன.ரிசைபாட அரம்பையர் ஈட 
மாட இவ்வாடம்பாங்களோடு வீ.தியிற் பவனிவா மாதர்கள் தெரி 

சித்து நீராஞ்சனம் பூரணகும்பம் மணிவிளக்கு முளைப்பாலிகை 

முதலிய, மங்கலப்பொருள்களை ஏந்திப் புட்பம் சந்தனம் கதம்பம் 

முதலியவைகளைவீசி மிகுந்தபத்திவிசுவாசத்துடன் காங்கக£க் 

கூப்பித்தொழுது வாழ்த துப்பாடல்களைப்பாடினர் இவ்வாறு விகா 

யகமூர்த்தொனவர் அலங்கருதமான வி.இகளைவலமாஇவந்து கல் 
யாண .மண்டபத்தையடைர்தனர். 

அப்போது காமதேனு சிந்தாமணி பஞ்சதருக்கள் வந்தவர் 

கட்கெல்லாம் பலபொருள்களையும் மழைபோற்சொரிர்தன இவ்வண் 

ணச் இருச்கல்யாணசம்பிரமங்கள் முழுவதும்கிறைவேறியபின்புத் 
தேவர்கள் முனிவர்கள்' கணநாதர்கள் மண்டலவாசிகள் யாவரும் 
பார்வஇசமேதராயெ இவெபெருமானையும் தம்பதிசமேதராயெழுர் 
திருளியிருக்கெற விராயகமூர்த்தியையும் தரிசித்துத் துதித்துச் 
சாஷ்டாங்கமாய் சமஸ்கரித்து அவர்களின் இருவருள்பெற்,று விடை 
கொண்டு தங்கள் தங்கள் பதவிகளிற்சேர்ந்தனர்.
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பின்பு சிவபெருமான் தம்மோவெர்ச ச்ர்தி2வள்' மு. தலியவ 

மெல்லாம் புடைசூழ்ர்துவாச் சித்தபுத்தமணைளைராயெ கணேசமூச் 

தீதியையழைத்துக்கொண்டு பார்வஇதேவியாசோடு, கைலைமலக் 

கெஞுர்தருளி விற்றிருர்சனர். விகாயசக்சடவுளும் பின்பு சூரிய 

னால் பூசிச்சப்படட உத்சமகேஷேத்திரமாகய தமது லவணபுசம் 

(உப்பூர்) என்னும் இவ்வியஸ்தலத்தைச் சித் இபுச்சசளோடும் 

அடைந் விற்றிருந்தருளினர். 

அ e e 

அருமணப்படலம 

மூற்றிற்று, 

கயமு காசுசன் வதைப்படலம்; 
EIT eee 

ஓ. சவுனகாஇ. முனிவர்கசள dsrus மூர்தியொனவர் 
கயமுக சங்காசஞ்செய்தருளிய கதையையும் சொல்கின்றேன் 

கேளுங்களென்று சூதபுராணிகர் சொல்கின்முர், 

ஊழிே தாறும் ஒங்குவகாகிய மாண்புபொருர்திப கைலையக்கிறி 
யில் விற்றிருக்க்ற சிவபெருமானைத் இருமால்முதலிய தேவர்கள் 
தரிசித் த்துத்'தம்மை மிக வருத்துன்ற கயமுகாசரனுடைய கொடு 

மைகளை விண்ணப்பஞ்செய்து அவனைச் சங்கரி க்கருளவேண் 
மென்ன பிரார்த்இத் தனர். 

. சிவபெருமான் அசைச்கேட்டு அங்ஙனமே செய்து உங்களைக் 
காத்தருள்வோமென்று விடைகொடுத்தருளினர். அப்பொழுது 
வசர்தகாலம் நேர்ச்த.த செபெருமான் குளிர்ச்சிவேண்டித் தமது 

தேவியாரோடும் உப்பான வனத்தையடைந்து அதில் கொள்றை 

கூவிகளம் கோக்கு மக்தாசம் பாடலம் புன்னாகம் சண்பகம் வாழை 
வகுளம் அசோசம் முதலாயெ விருக்ஷங்கள் மவிர்இிருக்க்ற' 
அலங்காரங்களையெல்லாம். பார்த்துக்கொண்டே க வத்து த அக்கிருச்ச 
ஓர் சித! மண்டபத் இலெழுச்தருளினர். . |
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- அப்போது உமாதேவியார் ௮ம்மண்டபத்தின் சுவர்களிலெழு 
தியிருக்ள் p Gs ் இரவலங்காரங்க ளையெல்லாம் பார்த்துக்கொண் 
டே வா அவைகளில் ஒர்பால் ௪த்,த2காடி. மகாமர்இ£ சொருபங்க 

ளும் ுவைகட்கெல்லா முதலில் பிணவ மர்திர சொரூபமும் 

அதில் ஆணாளையும் பெண்ணானையும் புணர்ச்சிசெய் இருக்கும் பாவ 

னையா, யெழுதியிருப்பதைக்கண்டு சுவாமி இதென்னவென்று வெ 

பிசானைக் கேட்டனர். அதற்கவர் தமது தேவியாரைப் பார்த்துப் 
பெண்ணே யாம் உன்னோடு சம்பந்தமாக லோகங்கட்குபகாசமாய் 

நடப்பிக்கத்தக்க கருணாசசமாகுமென்று திருவாய் மலர்ந்து புணர் 

ச் செய்திருக்கன்ற ௮ந்த யானைகளில் அணாளையைத் தாம் பார்த் 
அக்கொண்டிருக்கனர். உமாே தேவியார் பெண்ணானையைப் பார்த் 

அக்கொண்டிருர்தனர். இவ்வாறு லோக காரணர்களாயெ இருவ 

ரும் அவைகளை இன்போடு பார்த்துக் கொண்டிருத்தலும் அந்த 
யானைகளினுடைய புணர்ச்சி முடிவில் பிணவ எரூபியாயிருக் 

இன்ற விராயகமார் த்தியானவர் ஊழிக்காலத்தில் கோடி சூரியர்கள் 

ஒன்றாய் உதயஞ்செய்ததுபோல அளவற்ற பிரகாசத்தோடும் உதி 

த்தருளிச் , வெபிரானையும் உமாதேவியாரையும் பணிந்தனர், 

உடனே அவ்விருவரும் ஆனர் தங்கொண்டு தமக்குப் புத் தானாகப் 

இருவவதாரஞ் செய்தருளிய விராயகசதர்த்தியைப் பரிவோடெடு 

த்து அணைத்து உச்சிமோந்து உள்ளம் பூரித்துத் தங்கள் மடியின் 

மீது வைத்துக்கொண்டு சிவபிரான் இதனைத் திருவாய்மலர்ந்தரு 

ஞூவ;தாயினர். ஒ குமாரனே என்னின் வேருகாமல் எனக்குப் 
பிள்ளையாக. இருக்ன்ற உன்னை யார் வணங்கு?ன்றார்களோ அவர் 

'கட்குச் சகலவிடையூறுகளையும் தீர்த்து ௮வர்கள் விரும்பிய காரி 

யங்களை விசைவில் கைகூடும்படியாக அறுக்ரெகஞ் செய்தி, 

கணங்கட்கெல்லாம் தலைமை பெற்றிருக்து இருபையை வழங்குக, 
அதனால் யாவரும் உள்னைக் கணபதஇியென்று சொல்லுக, உன்னை 

யாவரும் எக்காரியத்திலு முன்னதாக வணங்குக, அவ்வாறு வண 

wan தார்க்கு. நீ இடர்களைப் புரிக, இவையன்றி அசுரர்கட்கெல் 

லாம் அரசனாய் யாவரும் அஞ்சத்தக்க சோனாய் மிச்ச கொடிய நெ 
ஞ்சையுடையவஞய்த் தேவர்கட்கெல்லாம் துன்பத்தை விளைச் 

ன்றவனாய் சயமுகனென்னும் பெயசை வூத்தவனாய் ஒரு. Mrs
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னிரூக்கின்றான், அவனை 'நீ வீனர்வில் ' சமர்க்களத் இற்: etait Bat 
விண்டு ௩. தலியோர் மேழ்கியிருக்கின்ற அச்கசாகாத்தைத் அர்ர்த்து! 

அவர்களைக் இருபையோடும் காத்தருள்கவென்று உதிருவர் ய்ம்ஸ்ர் 

ந்த உமாதேவியாரோடு ௮௪0 .இரமண்டபத்தைகவிடு த்துச் கணப 

இிப்பெருமானை யழைத்துக்கொண்டு சென்று ௮வளச்த் sng 

கயிலாயவாய்தலின் முகப்பிலிருக்கவைத் து அந்தப்புறத்இற் சென்: 

ற்ருளினர். .* அப்போது நந்திதேவர் முதலிய கண த்தலைவர்களும் 

விண்டு முதலிய தேவர்களும் கருணாகிதியாயெழுந்தரூளிய சண 
பதிஷர்த்தியைப் பணிந்தெழுந்து லேதாகம முதலியவைகளாறி 

த.இசெய்அு விடைபெற்று ௮வச.து பெருங்கருணையினால் அவ்வி 

'வர்களுடைய பெரிய ௮இகாரங்களைச் செ அத்துவதற்குப்போனார் 

கள் அ௮ந்தப்புறத்திற்சென்ற செவபிரானும் உமாதேவியாரும் ௪7௪ 

சல்லாபத்? தோடும் அளவளாவி ம௫ழ்ச்சிய ற்நிருந்தார்கள். - 

... இவ்வாறு nO ps AQUI HDS சசசசல்லாபத் துடனே ose 

arr méGornCurg சிவபிரான் உமாதேவியாரைப்பார்த்துப் 

பெண்ணே நாமிருவருஞ் சூதாடுவோம் ௮ச்சூஇல் 8 தோர்ப்பை 

யாயில் உது ஆபரணங்களை. யெல்லாம் கொடுத்துவிடக் கடவை 

நாம் தோற்போமாயில் ஈமது ஆபாணங்களைக் கொடுத்.துவிடக் 

கடவோமென்று இருவாய்மலர்ந்தனர். அதற்கு உமாே தவியார் 

ச்ம்மதித்து அப்போ வெபிரானைத் தீரிசனஞ்செய்ய வந்திருந்த 

தனது சகோதசராயெ விண்டுவைக்கூவி ஐ சேட்டனே இப்போது 

யாமிருவரும் ஆடப்போன்ற சூக்கு நீ சாக்ஷியிருக்கவேண்டு 
மென்று கேட்டனர் அதற்கவரும் சம்மதித்து நின்றனர். பின் 

பு சுந்தரர் முதலிய பரிசனங்களெல்லாம் ௮க்குறிப்பினையறிர்து 

சூதாடு கருவிகளைக்கொணர்ந்துவந்து இவபிரானெ ரில் நீட்டினார் 

கள். அவைகளைச் வெயிரான் கையேற்று விண்டுவினிடத்தில். 
தீந்து இவைகளைக் செமப்படி வைத்திடுகவென் ரு கட்டளையிட்ட 

னர் அவ்வாறே ௮வைகளையெல்லாங் இரமப்படி வை oS அவ்விரு 

வர்களுடைய அட்டங்களையும் பார்த் அக்கொண்டிருந்தனர். அவ் 

வாட்ட. முடிவில் உமாதேவியார் Oris sent. Longs சிவபிரான் 

கண்டு பரியாசத்தினாுலோ மற்ற யாது காரணத்தினாலோ உமர்: 
0 சகியானைப்பார்த்துப்' பெண்ணே நீ ஈமக்குத்தோற்றனையாதலால்
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உனது ஆபசணங்களையெல்லால் கழற்றி தம் முன்: வைச்சுக் சட 

வையென்று இருவாய்மலர்க் தனர். அதனைக். கேட்டலும் உமாதே 

வலியார் வெபிரானைப்பார்த்து ஈகைத்து சுவாமி அடியாள் செயித் 
இருக்கத் தேவரீர் குற்றமற்ற வேதங்களைத் இருவாய்மலர்க்தரே. 

சரிய வாக்கனொல் எற்றிலுச்கு இத்தன்மைத்தான பொய்யை காண 

மில்லாமல் சொன்னீர்கள், தேவரீருடைய இருமேனியிலுள்ள 

ஆபரணங்களை வாக்க. 'வைத்தருள்கவென்று கூறினட், அதற்குச் 

சிவபிரான் புன்னகைகொண்டு பொய்ச்சாட்டு சொல்லும்படியாக. 
வீண்வேச்குத் தம.து புருவத்தை கெரித். தச் சைகை சாட்டி மீட் 
டும் உமாதேலியாரை கோக்க ராமே செயித்தனமென்று திருவாய் 
மலர்க்தனர். அப்போது விண்டுலானவர் என்செய்வர் மேல்வரும் 

விளைவைச் சிறிதுமறிர் து கொள்ளாதலசாய் உமாதேவியாரைப். 

பார்த்து ௮ம்மணீ இப்போது சுவாமிக்கு நீர் தோற்றமைபால் 
உமது அபரணங்களை அவருக்குக் கொடுக்கவேண்டாமோவென்று 
கூறினர். அதைக்கேட்டலும் உமாதேசியார். கோபித்து ௮ன் 
விண்டுவை உறுத்துப்பார்த்.து ௮ரிவற்றசே எங்களுடைய செயி 
ப்பையுர் தோற்பையுங் கண்ணிற் சண்டிருர்.தும் என்ன,லாபத்தை 

கிளைஈ் து உண்மையைச். சொல்லாமல் பொய்ச்சாட்சி சொன்னீர் 

நீர் இவ்வாறு சொல்லினமையால் இனிக் சண்கெட்ட மலைப்பாம் 

was துன்பமுறக்கடவிரென்று ௪பித்தனர்.  அச்சாபத்தைக் 

கேட்ட ௮ம் திருமாலானவர் ஈடும்செவபிசாளைப்பணிர் து உமாதே 

வியாசிட்ட இச்சாபத் இற்கு.ர் தரவு. சொல்லியமுளல் வேண்டு 
மென்று. பிசார்தஇக்கச் சவெபிரான் கருபை சுரர். கீர் வடஇவிற் 

சென்று ஈம்மைத் தியானஞ்செய்துகொண்டிரும் இன்னும் Res Bea 

தீதுக்குள் சுயமுகாசுரனைச் சங்காரஞ்செய்து கணபதிமுர்த்யொன 

வர் அவ்வழிமீய வருவர் அவரால் இச்சாபம் நீங்குமென்று ௮ருள் 

செய்தனர். இருமாலானவர் அவ்வாறே சென்று மலைப்பாம்பா௪ 
வருக்திக் கணபமூர்த்தயின்வாவை யெதிர்பார்த்துக்கொண்டி ரும் 
தனர். இவ்வாறிருக்க, ... ப | 

. இர்தான் முதலிய தேவர்கள் அசுரர்கள் செய்யும் கொ Bens 
க்குப் பயர்.து: சகல இரகிபக்களோடும் கயிலாயத்தை கோக்லச் 
சென்று முதல்வாய்தலின் முகப்பில் சணத்தலைமை .பெத்திருக்
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இன்ற எமது கர்.த்தனைப்பணிர்து பூசித்து இருசாககளையும்: கூப்: 
வேதாகமங்களினால் அளவற்ற தோத்தரங்களைச் செய் கின்றார் 

கள, .அவர்க$ரக் கணபதிமூர்த்து இருபையோடு பாரத்து அன். 

பர்களே உங்கட்கு வேண்டியவைகளைக் சேட்பீராசவென்று . திரு. 
வாய் மலார்தனர் அதற்குமேல் தேவர்சளெல்லாம். ஆனச்தங்கொ 
ண்டு சுவாமி அடியேங்சளை நாடோறும் வருத்திவருனெற கய 

முகாசரனைத் தேவரீர் சங்காரஞ் செய்து அடியேங்களுடைய . தய 

சத்தை நீக்கியருளல் வேண்டுமென்று பிரார்தஇத்தார்கள் அதற் 
குக் கணேசமூர்த்தி ௮வவாறே செய்தருளுவமென்று இருபை 

வழங்கத் தமது சிம்மாசனத்தைவிடுத்துப்பூதாகடகெல்லாம் தலைவ 

னாப் மலையைப்போன்று பாரித்து விளங்குஞ் சரீரத் தினால். ௮௪ல 

னென்னும் பெயரை வ௫த்இருக்கின்ற ஒருவனைக் கூவி ௮வனது. 

கந்தர த்திலாரோ கணித்தார் உடனே ரணபேரி ஐயபேரி வெற்றிச் 

சங்க முதலிய வாத் இயங்கள் முழங்கின கொடி கொடை சரமசை 

முதலிய சின்னங்கள் இருமருங்கனும் நெருங்கின இடியேற்றினை 

யொப்பச் சத்இக்ரும் பெருந் தொனியையுடையவர்களாய்ப் பிரள: 

யாக்கினியைச்சொரி௫ன்ற கண்கசையடையவர்களாய்ப் பர்வதங்களை 

யொத்துவிளங்கும் புசங்களில் அளவற்ற ,ஐயுதங்களை CusBer 

வர்களாய் ௮௧ பூதவீரர்கள் புடைசூழ்ந்தார்கள். பின்பு கணே. 
௪ மூர்த்தியானவர் இவவிதவாடம்பாங்களோடு சயிலாயத்இனின் 

௮ம் வெளிக்கொண்டு சயமுகாசுரன் அசசாக்ஷிசெய் அவருனெற ப 
மதங்காகரத்தின் சமீபத்திலமர்ர்தருளினர். யோகியர்கள் தங் 
கள் ஞானவுணர்ச்சியினாலறிர்தாலல்லது ஏனையோசாலறியவொண். 

சை கணபதிமூர்த்தியானவர் இவ்வாறு யுத்தசன்னத்தராய் வெ 
னிக்கொண்டு வருவதைச் கயமுகாசரன் அறிந்து தயிரம் வானி 

சேனைகள் தன்னைப் புடைசூமும்படியாக வெளிக்கொண்டு குடை. 

கொடி முதலிய சன்னககளோடும் ௮மார்களுங் கண்டு. ஈடுக்கத் 

545 ஆயுதங்களோடும் வந்து யு.த் தஞ் செய்யத் தொடங்கெென். 

அப்போது பூதவீரர்கள் தாக்யெ தாக்கலிலே , அளவற்ற அ௮வுண 
"விரர்களன் துடைகளறுர்தும் இடைசசொடிந்தும் வாள்கள் api 

அம் கால்கள்.மடிர்தும் தலைகள்.பிளர்தும் சலைகளிழர்தும் பல 

இரசைகளிலுஞ் சன்னாபின்னப்பட்டு ஒடி மாண்டார்கள். அசைச்
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சுயமுகாசுரன். கன்டு சோபங்கொண்டு. அளவற்ற பாணங்களைப் பிர 

யோ௫த்துப் பூதசணங்களைக்கொன்று கணபதிமூர்த்இக்கு எதிரே 

வந்து கின்று சிறிதும் ௮ஞ்சாதவனாய் ஓ.சிறுபிள்ளாய் இதுகாறும் 

என்னோடு பசைத்்து. உயிரோடிருந்தவர்கள் யார் நீ ஏன் வீணில்: 

அழிவு தேடிக்கொள்கின்றனை யான். விட்டுவிடு£றன் இனியே: 

னும் தப்பிப் பிழைத்.துக்கொள் நான் வெபிரானால்' ௮டைச் இருக் 

இன்ற வாங்களைச் சிறிதும் ௮றிந்தாயில்லையென்று. சொல்லினன்.. 

அதற்குக் கணேசமூர்த்தி புன்னகைசெய்து ௮டா பேதாய் 

உனக்கு வரங்கொடுத்தருளிய ௮ச்சிவபிரானுடைய இருபையினா 

லேயே உன்னைச் சங்கரித்துத் தேவர்களையெல்லாம் யதாப்பிரகாசம் 

சொர்க்கலோகத்இல் நிலைபெ ற்றிருக்கச்செய்சன்றேன் பார் இதை 

உண்மையாக நம்பக்கடவை டீ ஏன் வீணிற் பேசுன்றாய் wee 

மின்றி ஏன்னோடு யுத்தஞ் செய்ய வலலபமிருந்தால் விசைவில்' 

நடத். தகவென்று தருவாய்மலர்ந்தனர். அதை அ௮வுணர்பெரு 

மான் கேட்டுக் கோபித்துக் தனது மேருவையொத்த வில்லை வட் 

டாகாரமாகவளைத்து அளவற்ற குரரமாயெ பாணங்களைக் கோடை 

மழையைப்போலப் Gun A தான் அவைகளை யெல்லாம் எமது கர் 

sat sug சுதாயு தத்தினல் விலக்கி அவன் பிடித்திருந்த வில்லைக் 

கண்டி,த்தெறிந்தனர். . பின்பு சயமுகாசுரன் மற்றொரு . வில்லை 

யெடுத்து வளைத்து அளவற்ற சரங்களை முன்னிலும். அதிகமாகச் 
தொடுத் துகிட்டான்.' அவைகளையும் கணபதிஷூர்ச்தி மூசலத்தி 

னல் விலக்9 வில்லையும் 'பெர்டிப்படுத்தினர் பின்பு சயமுகாகுர் 
னானவன் அதிக உக்சரத்தோடு கெரும்க வர்து மற்றொரு வில்லில் 

இர்இராஸ் இம் வருணால்தாமம் பிர்மாஸ் இரம் நரசிம்மாஸ் திரம் முத 

லிய தேவாஸ்இிரங்களை மாறி மாறிப் பிரயோஇித்தான். ௮வையளை 

த்தும் வெளிப்பட்டமாத் தத்தில் ௮னந்த உற்பாதங்ககா விசைத் 

க்கொண்டு வந்து எமது கர்த்தருடைய இருவடி.களில் ff ips go 

விட்டன். ௮தைக் '.கயமுகாசுசன் கண்டு அ௮ச்சரியமுற்று மீட்டும் 

ஓர் தண்டாயுதத்தை யேர்தி வந்து யு.த்தஞ்செய்தான். ௮த்தண் 
டாயுதத்தைக்  கணபதியார்த்தியானவர் தமது கதாயுதத்தினால் 

த்கள்படுத்தி அவுணர்பெருமான் மார்பினுந்சாக்ளெர். உடனளே 

Hide Aigo -சோடுத்திருர்தனன், ..அப்போ௮ சுவாமி.
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தமத மழுவாயுதத்தினால்.௮வனுடையசேனைகளையெல்லாம் சாம்ப 

லாக்கிரின்றனர். பின்பு. சபமுகாசுரன்சோபந்தீர்க்த. தனன சே 

னைகளெல்லாம்' அழிந் துடக்கன்றமையைப்பார்த்து இவன் மேலா 

ன புராக்கொாமசாலியேயன்றிச்சிறுவனல்லனென்று நிச்சயித்தும மா 

னமேலிட்டவஞாய் மீட்டும் அளவற்ற ஆயு தங்களைக்கொண்டு யுத் 
சஞ் செய்தனன். 

.. வன் ஒரு ஆயுதத்தினாலும் மாணம் கேராதபடிப் பெத்றிரு 

க்ன்ற சிறந்த வாத்தைக் கணபதி மூர்தஇ ஆலோத்.தச் தமது 

வலப்புறக் கொம்பின் முனையை யொடித்து ௮வன்மீதுவிட்..னர். 
௮ வெளிப்பட்டுச் ௪கல  லோகங்களுங் கலக்கும்படி, 

யாக ஆர்ப்பரித்துச் சென்று கயமூசாசுரனுடைய மார்பைப்: பிள 

ந்துபோய்ச் சமுத்திரத்தில் மூழ்க மீட்டும் சுவாமியிடத்தில் வர்.௮. 

சேர்ந்தது. பின்பு கணபஇரூர்ச்தியானவர் சமுத்திரத்தில் 

ஸ்சானஞ் செய்துவர்ச கொம்பினை ஓராயுதமாகத் தமது இருக்கா 

தீதிலேர்இயருளினர். அப்போ தேவர்கள் புட்பவருடஞ் சொ 

ரிச்தார்கள். முனிவர்களெல்லாம் வேசாகமங்களினாற் பலமுறை, 

தோத்்இரஞ்செய்து பணிந்தார்கள் முன்பு எம்பெருமானுடைய 

கொம்பினாற் பிளக்கப்பட்டு மேருகிரி அ௮டியோடேபெயர்ச்அ விழு 

நீததுபோல நிலத்தில் விழ்ர்ச கயமுகாசரன் பின்பு ௮ம்மலைக்கு 

நிகரான ஓர் மூடிகமாகி வட்டமாய்ச் சிவந்து ௮ழலையுமிழ்சென்ற 

விழிகளும் இசையானைகளையெல்லாம் விட்டத்தக்க கீண்ட வாலும் 

கடைவாய்க்கு வெளிப்பட்டிருக்கன்ற பருத்த பற்களும். நீண்டு, 

நிமிர்ந்து ௮ழுத்தமுற்றிருக்னெற முகமும். சரீசமூழுதும் நிறைந் 

இருக்க்றமயிரும் மலைகளையும் விருச்கங்களையும் உதைத்துச்சாய், 

க்க வல்ல கால்களும் ஆகாயத்தையளாவி.யுயார்து உம்பருலகத். 

தையு மழிக்கத்தக்க முதுகும் பார்த்தவர்கள் ௮ஞ்சிப் பயங்கொள் 
ளும்படியான கோரரூபங்கொண்டு சகல லோசுங்களையுங். கலக்கி 

நாசம் பண்ணும்படியாக நடந்தான், ௮வவுருவத்தைத் தேவர்க 

ளும் முனிவர்களும் பார்த்துப்பயர்து பல. இசைகளிலும் தய 

தங்கினார்கள். இத்தன்மைத்தான கொடிய. ரூபத்தோமி எதிர் 
இது. வருகின்ற அகுவிலுடைய . பராக்ெமத்தை.. எமது. கர்த்தர் 

கண்டி இமைப்போதில் அதனை அசைவறப்; பிடி த.து மு.துலொசோ,
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கணித்தருளினர். சுவாமியினுடைய திருமேனி தன.௫ சரீரத்திற் 
பட்டமாத்இரத்தில் அவனுடைய அஞ்ஞானவிருள் விலகிப்போய் 

மெஞ்ஞான வகொளிமிகுர்்.து மேன்மை பெற்றனன். இர்இரன் 

முதலிய தேவர்களெல்லாங் கணபதிமூர்த்தியினிடத்தில் விடை 

பெற்றுக் தம்பதிகமா பதாப்பிரகாரமடைந்து வாழ்ந் திருந்தார்கள்.. 

பின்பு சணபதிஷார்திதியானவர் தமது இகுவாகனத்தைநடாத் 

இக்கொண்டு ௪கல சேனைகளும் புடைசூழ்ரது வரும்படியாய் வட 
இவினை ரோக்கி யெழுர்தருளினர், அவ்விடத்தில் நெடுதாள் 

ஒசாலமரப் பொர்தல் குருட்டு மலைப்பாம்பாயெருர்த விண்டுவான 

வர் அவ்வடிவத்இினின்று கீங்பப் பழையபடி. தெய்வருபம் பெற் 
லுக் கணபதிக்கெஇரில்வந்து பணிந்தெழுர்து இரு சாங்களையுஞ் 

சரமேற்கூப்பிநின்று ஓ அ௮ட்டமார்த்தமாயிருக்கன்ற அ௮மலசே தே 

வரீ ருடைய தரிசன விட்சணத்தினால் அடியேற்கு உமாதேவியார் 

கொடுத்த சாபம்நீங்கும்படியான பேற்றினையடைந்தேன். இனி 

இதைவிட யான் பெறத்தக்கபே௮ வேறென்னவிருக்கன்றதுஎன்று 

மிக்சமனம௫ழ்ச்சியோகிம் புகழ்க்த புட்ப முசலிய இரவியங்களாற் 
பூசனை செய்து வேதாகமங்களினாற் ரோத்தம் புரிந்து கைதட்டி. 
நிருத்தமாடி மீட்டும் சாஷ்டாங்கமாய்ப் பணிந்தெழுந்து சுவாமி 
அடியேற்குத் தேவரீர் தரிசனங்கொடுத்தருளிச் ௪கல ஈன்மைகளை 

யுங் டைக்கச்செய்த இத்தினம் மார்கழிமாதச் சஷ்டியா தலால் 
வருடக்தோ.றும்வராகன்ற இத் இனத்இல் யாவசேலும் தேவரீர்க்கு 
வழிபாடு செய்வசர்களாயின் அவர்கள் சகல அரிட்டங்களினின்று 
கீங்கிஇட்டகாமியார்த சங்களைப்பெற்றுய்யும்படி. ௮னுக்கிகஞ் செ 

ய்யவேண்டுமென்று பிரார்தஇத்தனர் அதற்குக் கணேசமூர்தஇ 
அவ்வாறே செய்தருளுவமென்று இருபைசுரர்து அவ்விண்டுவை. 
ys தம்மோடழைத்.துக்கொண்டு ௪கல சேனைகளோடும் கயிலாயதி 

இற்குச்சென்று வெபிரானையும் உமாதேவியாமையும் பணிந்து 

விடைபெற்று முதற்கோபுசவாய்தலின் முகப்பிலெழுர் தருளினர். 

அப்போது விண்டுமுகலாயினோர் கணேசமூர்த்தியைச் பூசனை. 
செய்௫ சுவாமி அடியேங்கள் இதுகாறும் மிகுர்ச கொடுமையான: 

கயமுகாசு£லுக்குச் குட்ட மு.தலாயெ வணக்சங்களைச் செய் 

அவனுடைய பணிகளை : ஈடாத்வெர்சனம் அவ்வணச்தங்களை
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இன்று முதல் ௮டியேங்கள் 0 ள் ேவரிருக்கெறிரே செய்னெறனம். 

அவைகளைத் தேவரீரே வணக்கமாகக் கொண்டருளல்வேண்டும், 

௮வவாறு தேவரீருக்கு வணக்கஞ்செய்வோர்கள் யாவசாயிலும் 

அவர்கட்கு இஷ்டகாமியார்த்தங்களைக் கிருபை செய்ய வேண்டு 

மென்று பிரார்த் இத். ஐக்கொண்டனர். ப 

கணபதிமூர்த்தியானவர் அவ்வாறே இருவாக்கருவி அத் 

திருமால் முதலிய தேவர்களுடன் தமது யதாஸ்தானமாயெ 

லவணபுசம் (உப்பூர்) என்னும் மகாக்ஷேத்தர.த்தையடைக்து விற் 

றிருந்தருளினர். அப்போது அத்தலத்தில் திருமால் மு.தலாயி 
னோர் கணேசமூர்ததியைப் பூசனைசெய்து குட்டணம் தோட்புக் 

கரணம் முதலிய வணக்கங்களைச் செய்து ஈமஸ்கரித்துச் சகல வச 

ங்களையும் பெற்று அவ்வவர்களுடைய பகவிகளையடைறர்கார்கள்- 

கயமுகாசு ரன் வன தப்பட லம் 

முற்றிற்று, 
i 

  

இராமன் பூசி SS படலம் 
lene , 

  

கடல்சூழ்ந்த இப்பாசகண்டத். துள் சிறக்க ஆரியாவர்த.தமெ 

னலும் இத்தேசத்தில் கோசலகாட்டின்கண் அயோத்இமாசகரில் 

சூரியவமிசத்தாசனாயெ தசரத மகாராசன் செங்கோல் செலத்இப் 
பூமியை ௮ண்சசொண்டிருக்ளெறகாலத்தில் நெரொளாகியும் புத 

இரப்பேறின்றி மனம் வருந்தித் கமத குலகுருலாகெய வட்ட 

மகாமுனிவரை வணங்கச் சந்ததியுண்டாகும்படி. யறுக்கெடுச்க 

வேண்டுமென்று பிசார்த்தித்தனன். அம்முனிவர் இருபைகூர்ர்.து 
ஓ: தசாதமகாசாசனே முன்னொரு காலத்தில் உசோமபதமகசாசன் 
தேசத்இல் பன்னிரு வருடம் மழையில்லாதிருச்.5 பஞ்சம் : தீரம்' 

அடிவைத்தவுடன். மழைபெய்௫ மாறும்படிக்கருளிய மகானாயெ 
கலைச்கோட்டுமூனிவசைச்கொண்டு புச்சொகாமேஷ்டியாகஞ்-செய்
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வாயால் புத்திப்பேறுண்டாமென்று மொழிர்தருளினர். : அது 

கேட்ட தசாதமசாசாசன் உடன் ௮வ்வாறே செய்ய எண்ணங்கொ. 

ண்டு ௮க்கலைத்கோட்டுமுனிவரையழைத்துச்சொண்டு வந்து புத் 

இரகாமேல்டி செய்து ௮தில் எழுந்த அவிர்ப்பாகத்தைத் தம்களை 

வியர் மூவர்க்கும் கொடுக்க apse மனையாளாகய கெளசலைக்கு 

இராமனும் இரண்டாவது மனையாளாகிய கைகேயிக்குப் பாதலும் 

மூன்றாவது மனையாளாகய சுபத்திரைக்கு இலக்குமகானும சத்து 
ருக்கனனும் பிறந்தனர் மூத்தகுமானாயெ இராமனுக்கு மிதுள் 

ஈகாத்துச் சனசன் மகள் சீதாதேவியை விவாகஞ் செய்வித்து 

நெடுசாள் அாசாக்ஷிசெய்துகொண்டிருந்து முதுமையில் இராம 

னுக்குப் பட்டங்கட்டுவிக்க முயலும்போது இரண்டாவது மனைவி 

யாகிய கைகேயியானவள் கூனியின் துர்ப்போதனையால் மதிகெட்டு 

அதைத். தடுக்கும்பொருட்டுத்தன.து நாயகனாயெ தசாதமகாராசனை 

யடைந்து முன்பு £ர் எனக்குத் தந் இருக்கின்ற வரங்களிரண்டை 

யும் இப்பொழுது கொடுக்கவேண்டுமென்று கேட்டனள் அதற் 

குத் தசரதன் கொடுக்கன்றேன் அவற்றைச் சொல்லென்றனன், 

௮ வள் இராமனை MGT SHEE IIIT ஒன்று பாதனுக்குப் பட்டங் 

கட்டுதல் ஒன்று என்றனள். 

- அதுகேட்ட தசாதமகாராசன் மூர்ச்சித்து விழ்ந்சனன் அப் 

டொழுது கைகேயியானவள் இராமனை வரவழைத்து உன்னை வனத் 

துக்குப்போகும்படி. மகாராசாவினுடைய உத்தாவுஎன்றனள். ௮2 

கேட்டு இராமபிரான் தம்பி இலக்குமணனையும் .மனைவியாயெ சிதா: 
தேவியையும் கூட அழைத்துக்சொண்டு அயோத்தஇயினின்றும் 

புறப்பட்டுக்கால்சடையாய்த்தண்டகாரணியத்தைகோக்கச்சென்.று 

கங்காரதியின் கரையையடைர்து குகனோ0 ஈட்புற்றுக் கங்கைய் 

க்கடர்து பாத்துவாசமுனிவர் ௮ச்சரமத்தில் தங்கிக் சித்தாகூட 

மலையையடைந்தார் இவ்வாறு.இராமபிரான் சென்றதை மர்இிரி 
கள் சொல்லக்கேட்டலும் தசரதமகாராசன் தேசவியோகமாயினன் 
பின்பு இச்செய்கையைச் கேகயத்திற்குச் சென்றிருந்த: பா srs 

ருக்கனர் -கேளகியுற்று அயோத்திவந்து பிதாவிலுடைய ஈமக் 
கடன்களைச் செய்தனர்.
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.. உடன் பாதன் சித் இரகூடத்திர்சென்று இரீமபிரானைத் தரிசி 
த்துவணங்க த் தந்தையின் மரணத்தைக் தெரிவிக்க ௮வ்விசாமபிரர 

னும் துன்புற்றுத் இலதர்ப்பணஞ்செய்துவிட்டிப் பரதனை கோச்கித் 

துரையின் சொற்படி. 8ீ அயோத்தியில் இருந்து ௮7 சாளுகவென் 

௮ம் யான்' பதினான்கு வருடம் வனவாசஞ்செய்து வருன்றே 

னென்றும் சொல்லினர். அதுகேட்ட பாதன் மறுத்தும் ௮வரு 

டைய ஆக்கினைக்கஞ்சிப் பாதுகையைப் பெற்றுக் கொண்டு மீண்டு 

ந் திக்சொமத்தை யடைர் இரு தனன், | 

பின்பு இராமபிரான் இலக்குமணன் சீதாதேவியுடன் as இர 

கூடத்தினின்றும் புறப்பட்டுத் தண்டகாரணியத்தை கோக்கிச் 

சென்றனர் அங்கு எதிர்த்த விசாதனைக் , கொன்று அகத்தியாச்சி 
ரமத்தையடைர்து அவரால் கொடுக்கப்பட்ட வாள் வில் ௮ம்பராத் 

தூணிகளைப் பெற்றுக்கொண்டு பஞ்சவடி தரத்தை யடைந்தார். 

அங்கு கின்று செல்லும்பொழுஅ சூர்ப்பகை யென்பவள் F gr 

தேவியைக் கைப்பற்ற அதுகண்ட இலக்குமணன் ௮வளது காதை 

யும் மூக்கையுமறுத்துச் 2தாதேகியை மீட்டனன். .ங்கு நின்.று 

தெற்கு கோக்கிச்செல்லக் கான் முதலிய அரக்கர்கள்வர்.து எ தர்க்க 

அவர்களைக் கொன்று அ௮ங்ஒருக்கும் பொழுது முன்பு காது eps 

கறுபட்ட சூர்ப்பயகையானவள் வ சீதாதேவியின் வடிவ்ழகைச் 

சொல்லக்கேட்ட இராவணன் காமவெறி கொண்டு மாரீசனை ௮ழ 

இய மானாய் ௮வ்விடத்திற்குச்செல்ல ஏவிவிட்டுத் தாலும் பின்பு 

வந்தனன் அம்மாரிசனாகிய மான் வாக்சண்ட சீதாதேவி ௮தை 

அபேட்சிக்க ௮தனைத்தொடாந்து இராம லட்சுமணர்செல்ல இரா 

வணன் சீதாதேவிகனி தீ திருப்பதைக் கண்டு நெருங்க saver 

கண்டு பயந்து ௮க்கினிக்குளொளிர்துகொள்ள அவவக்கினியால் 

உண்டி பண்ணி வெளிப்படுத்தப்பட்ட மாயா சதையை. யுண்மை 

யான சீதையென்று நினைத்துக் கைப்பற்றிக் கொண்டு இலங்கை 

யில் சேர்ர்தனன் இவ்வாறாகப் பின்பு இராமலட்சுமணர் மீண்டு 
பன்னசாலைக்குவந்து பார்க்கச் சதையைக்காணாதவசாய் அவளைத் 

'தேடிக்கொண்டு தெற்கு கோச்சச்சென்றனர் : அங்குக். கவந்தன் 

என்பான் எதிர்க்க அவனைக் கொன்று சவரியின் .தச்சிரமத்தை 
யடைந்து ௮வள் சதாசேவியைச் தேடுவதற்கு :மசங்கமலையில்



$6 உப்பூர்ப் புராண வசனம், 

வானாபதியாகிய். சகரிவன் இருக்கின்றான் .௮வனை ஈட்புற்று 
அவன் உதவியால் சீதாதேவியைச் கண்டுமீட்சுலாம் என்றுசொல்ல 
இசாம லக்குமணர்.இட்டுக்தைக் கருலுள்ள மதங்கமலையைச் சார் 

தலும் அங்குச் சுக்ரிவனுடையசேவகனாயே ௮ுமான் எ .இர்ஹடச் 

கண்டு ௮வனால் சுக்கரீவனிடஞ் சார்ந்து அக்கினி சாட்சியாய் ௮வ 

னாடு ஈட்புற்றனர் பின்பு சுக்கிரிவனுக்குப் பகைவனாபயெ வாலி 
யைக்கெரன்று சுக்கரீவனைக் இட்டிர்தைச் காசனாக முடிசூட்டி. அங் 

இருக்கப் பின்பு சுக்ரீவன் வானரசேனைகளோடு இராமபிரானிடம் 

வந்து சதாதேவியைத்தேடிக்கண்டு விரைவில்வரக்கடவீர்களென்று 

வானாசேனைத் தலைவர்களைக் ஹேத்தசை மேற்றிசை வடஇசைகளு 

க்கு ஏவிவிட்டுப் பின்பு தென் இசைக்கு அறுமானைச் செல்லும்படி. 
சொல்ல அப்பொழுது இராமபிரான் சீதாதேவிக்கு எனதடையா 

ளமாகக் கொடுவென்று தன்கை முத் ரொமோஇரத்தை அமான் 

கையில் கொடுத்தருளினார். 

அமான் முதலிய கால்வரும் தென்றிசை கோக்சச்சென்று 

வன ங்களிலும் மலைகளிலும் குகைகளிலும் தேடிச் தோதேதவியைக் 

காணாமல் தென்கடற்கரையிலுள்ள மகேர்இர மலையை , யடைந்த 

னர் இலங்கைக்குச் செல்லக் கடலைத்தாண்டும் வலிமையை யுடை 

யவன் ௮நுமானே யென்று அங்கதன் ருதலாயினோர் சொல்ல 

அவ்வதுமான் ௮ம்மலையினின்று மெழும்பி இலங்கையில் குதித் 

தான் ௮ங்கு இலங்கைக்குக் காவலாயிருக்த இலங்கணி வரது sO 

ர்க்க ௮வளையறைந்து கொன்றனன். உயர்ந்த tol guia ஆழ்ந்த ௮௧ 

மும் சூழ்ந்து பொன்மயமாய விளக்கும் மாடங்கள் நெருங்கெ 

அவ்விலங்கைஈககர் முழுதும் தேடியும் சீதாதேவியைக் காணாதவ 

னாப்ச்சோர்வுற்றுப் பின்பு அசோகவனத்தில் ௮ரக்கமாதர்கள்சூழ் 

ந்து காவலாயிருக்க ச்டுவிலிருகனன்ற சீதாதேவியைக் கண்டு இரச 

மபிரானுடைய தூதன் யான் என்று சொல்லி இசாமபிசானுடைய 
விர்த்தார்தங்களாயும் சொல்லி அவ்விராமபிசானுடைய மோ ars 

தையும் 2தாதேவி கையிற் கொடுத்தனன். பின் ௮றுமான். ௮வ்வ 

சோகவனத்தை யழிக்க எ.இர்த்,த இங்கரரைக் கொன்று பஞ்சசே' 
ளுதிபதிகளையும் கொன்றனன் அச்செய்தியை பிசாவணன் கேட்டு 

க்கோபங்கொண்டு இர் இரசித்தை அனுப்ப ௮வன் சென்று, ௮வ்
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வதுமானைப் பிர்ம்மாத்திரத்தால் கட்டி பிமுத்த* கொண்டுவர. 

தீன் பிதாவாயெ இராலணன் முன் விடுத்தனன். ௮வன் அவ்வ. 

மானை நோக்கி நீ யார் என்று கேட்ச ௮.நுமான் உன்னை வாலிழ் 

டிணித்தவனத தோளையறுத்த இராமபிரானுடைய தூதன் யான் 

என்று ௮வனை யிழித்துச் சொல்லிப் பதிவிரதா சிரோன்மணியா 
கிய சீதாதேவியை இப்பொழுதே விட்டு விடு இல்லாவிடில் இசாம 

பிரானுடைய ஒரே பாணமானது உனது உடலைப் பருந்துகஞக்கு 

விருந்து செய்யுமென்றனன். 

அவவிழிசொல்லைக்கேட்ட இராவணன் மிக்ககோபங்கொண்டு 

௮ நமானத வாலில் துணியைச்சுற்றி தெருப்பூட்டிவிட sag 

மான் அ௮வ்விலங்கையை முற்றும் கொளுத்திவிட்டு வந்து எதா 

தேவியை வணங்கிநிற்க ௮வள் இராம!சொனுக்குத் தன்னடையா 

ளமாகக் கொடுக்கும்படி த்தன சூளாமணியைக்கொடுக்க ௮தைப் 

பெற்றுக்கொண்டு ௮.நுமான் மீட்டும் சடலைத்தாவி மகேர்திச 

மலையை யடைந்து ௮ங்கத னாடு அங்கு நிகழ்ர்தயாவும் சொல்லி 

அவர்களுடன் அங்குகின்றெழும்பிக் சட்டுர்தைச்கு வந்து இராம 

பிசானையுஞ் சுக்ரேவனையும் வணங்கச் தோதேவியை யிலங்கையில் 

கண்டனன் என்று வணங்கிநின்று விண்ணப்பஞ்செய்து Gore towel] 

யையுங் கொடுத்தனன். 

அங்ஙனம் ௮.நுமான் சொல்லியவுடன் இராமபிரான் சுக்கிர 

வன் முன்னும் இலக்குமணன் பின்னும் வானாசேனைகள் சூழ்க 

தும்வாப் பிரச்சரவண மலையினின்று புறப்பட்டு மகோதஇயொயே 

£ழ்கடற்சரை யோரசமாய்த் தெற்குரோக்டச் செல்லுனெறனர். 
அங்கனஞ் செல்லுமார்க்கத்தில் இசத்இராசரமாகய தென்கடற் 

கரைக்கு முப்பது குசோசதூரம் வடக்கலுள்ளதாகய PG வன 

ததையடைக்தனர், 

அ௮வ்வனமானது வனனிகிருட்சங்களால்சூழ்ர்து பரிசுத்த 
மாய் இருக்கக்கண்டு ௮தலுள்புகுதலும் ஒரு இவ்வியமகோகர 

மாய் விசாயசக்கடவுள் வெய்யிலில் வீற்றிருக்கன்ற ஆலயமிருக்கக் 
கண்டு அவ்விநாயகமூர்த்தியை இராமபிரான் முதலியோர். தரிசித்
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தனர். அப்பொழுனு .இசாமபிசான் இவ்விகாயக£றர் த்தி சுயம்பு 

வாடும்: அடியார்களுக்கு அச்சடிக்கும் இருபாகநர்திதயாயும்எழு 

ந்தருளியிருக்கின்றனர இக்கடவுளின் உற்பத்திபாது என உள்ள 

'த்இல் ஞானகோக்இனால்கோ க்கி முற்காலத்தில் சூரிப தவன் உபா 

சிக்க அவனுக்குப் பிரத்தியட்சமாய் எழுந்தருளி ௮வனது இட 

ரைப்2பாக்கி வேண்டும்வாங்களைக்கொடுத்தருளி ௮வன் வேண் 

டியபடி வெயிலுகந்தருளிய விராயகமூர்த்இயென்று தெரிந்து 

கொண்டு தானும் தன்மனைவியாகய சீதாதேவியை மீட்பதற்காகக் 

கடலில் ௮ணைசட்டி, இலங்கைக்குச்சென்று இராக்கதர்களைாத்தண் 

டித்து வெற்றிபெறும்படி.க்கு வேண்டிய வரங்களைப் பெறும்பொ 

ட்டு 'இவவிராயகக்கடவுளைப் ூரிக்கவேண்டுமென உள்ளங்கொ 

ண்டனா... 

் -ங்கனமே. இராமபிரான் "இலக்குமணன் சுக்ரேவன் ௮.நு 

மான் முதலியோரைநோக்க இவ்விரகாயசக்கடவுளைப் பூசிக்கவேண் 

ய் திரவியங்களேச் சேகரிக்கும்படிச்சொலல அவர்களும் ௮பிஷே 

'கத்இற்குேண்டிய பால்சயிர் முதலிய பஞ்சகெளவியங்களையும் 

தேன்முதலியவைகளையும் சந்தனம் புஷ்பம் முதலியனீவகளையும் 

தூபதீபங்களையும் முக்கனிகள் முதலியகனிகளையும் நைவேதனப் 

பொருள்களையும் உபசாசப்பொருள்களையும் தேடிக்சேடிக்கொண்டு 
வர்தசேர்த்தனர் ௮பபொழுது இராமபிரான் அ௮வ்விராயகப்பிரான் 

'சர்நிதியிலிருக்கின்ற மகோததிதீர்த்தகட்ட த.இில விதிப்படி. ராடி 

மாவுரியுதது. விபூதி த்தராகூம்தரித் து ௮வ்விாயகக்கடவுள் 

அலயத்திற்கு மேற்வலுள்ள சூரியபுட்காணியில் தீர் சீ.தங்கொண்டு 
வத்து. கடம்வைத்துப் .பூசித்.துச்செபித்து ௮வவிராயகமூர் த்.இக் 

குப்,ப்ஞ்ச்கெள்வியத்தானும் தேன் : சனிவர்க்கங்களின் சாறு இள 

கீர். முதலியவற்றாலும் ௮பிஷேகஞ்செய்து கடத்திலுள்ள. மந்தர் 
நீரால் வேதமர் தரத்தோடு அபிலேகஞ்செய்து : ஒறறுடையால் 

அடைத்து வாசனைபொருந் இய கலவைச்சச்தனம் விபூ தியிட்டுப் 

பொற் ற்பட்டாடைசாத்தி 'இரத்தெனரோடப்முதலிய ,பரணங்களை 

அலங்கரித்து 'மர்தாசம் தாமசைஞ்தலிய மலர்களாலும் :௮றுகு 

வன்னிமுதலியவற்றாலும் விசர்யகக்கடவுனின் : ஆயிரம், Aare 

களையும் உச்சரித்து அர்ச்சனைசெய்து தூபதபம் சுழற்திக்க்ட்டி
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மோதக முதலிய. பண்ணியங்களையும் அ௮றுசுவையோடுகூடிய os 

agar பாயசம் முதலிய மகாநைவேதனங்களையுஞ்செய்து கற் 

பூரரீசாஞ்சனமுஞ்செய்து பூஜைமுடி த்.தச் சர்நிஇயில்நின் று தோ 
aay 'செய்வதாயினர். | 

எங்கும்கிறைந்த மிரணவசொகுபியாம். சழுக்கருளியிருக் 

இன்ற. விசாயகமூர்த்தியே! யான் மனைவியின்பொருட்டு மிக வரு' 

தீதமுற்றிருக்கின்றேன் இராவணன்முதலிய துட்டர்களைக்கொன்று 

வெற்றிபெற்று மளைவியை மீட்டுக்கொண்டு வரூம்யடிக்கும் இடை: 
பில்கேரும் விக்கினங்கள் £ீங்கும்படிக்கும் வாம் தர்தருளவேண்டு' 
மென்று வேண்டிக்கொண்டனர். 

௮ங்கனமே வெய்யிலுகந்த விகாயகச் க்கடவுள் வரங்கொடுத் 

தீருளப்பெற்றுச் சாட்டாங்கமாய்கமஸ்கரித்து வலம்வா.த மீட்டும் 

ஈ.மஸ்கரித் து விடைபெற்றுக்கொண்டு இலக்குமணன் சுக்கிரிவன் 
௮.நுமான் முூதலியோருடன் அங்குகின்று புறப்பட்டு அத்தலச்: 
திற்குத் தென்மேற்கில்'ஒருயோசனைதூசத்திலிருக்கன்ற ஒரு சுப். 

பிரமணியக்ஷூத்திரத்தையடைர்து ௮வரையும்பூசித்து வேண்டிய : 

வாங்களைப்பெற்றுக்கொண்டு. அதற்குக்கழக்கில் : : கடற்கரையி. 
லுள்ள தேவிபுரம்என்னும் தலத்தில் ௮ணைகட்டுலதற்குத் தொட. 
Ba மூதலில் ஈவக்காகங்களா மம்மகோததிதீரத்தில் பிரதிஷ் 
டைசெய்து சேதுவைக்கட்டி ௮;தன்வழியாய் வானசேனைகளு 

டன் கடலைத்தாண்டி இலங்கையிற்சென்று இராவணனாதி: அரக்கர்: 

களைச்சங்கரித்து வெற்றியடைந்து சிீதாபிராட்டியை மீட்டுக்கொ. 

ண்டு இராமபிரான் சந்தமாதனத்தில் இராமலிக்சபிரஇட்டை: செ. 
ய்து ௮யோத்தியையடைர்து பட்டாபிமடகம் செய்துகொண்டு. 

செல்கோல்செலுத்இ வாழ்ந்து வி த்திருந்தனர். 

இராமன் பூரித்தபடலம் 

முற்றிற்று...
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விமசாசன்புதீதிப்பேறுபெறறபடலம். 

  

கடல்சூழ்ந்த பூமண்டலத்தில் யாவராலும் புகழத்தக்க வளம் 

Asa pss விதர்ப்பராட்டில் தேவருலகையளாவிய மாடமாளிகை 

கூடகோபுரங்கள்மு, கலிய அலங்கரராங்களோடு விளங்குகின் ற கவு 

ண்டின்னியம் என்னும் ஒருககரம் உள்ளது ௮ர்சகரத்தில் தவசீல 

ஞாயும் வேதவொழுக்கங்காரில் தவருதவனாஏயும் வலிமிகுந்த 

புயங்களைாயுடையவனாடூயும் தருமசிர்தையுடையவனாடுயும் பகை 

யரசர்கள் தோற்.றுவர் துவணங்கும் பாதங்களையுடையவனாூியும் 

விமன் என்னும் பெயரையுடைய ஒரு அரசன் செங்கோல் செலு 

த்திக்கொண்டிருஈ தனன். 

அவ்வரசனுக்குக் கற்பில் ௮ர௬ுஈத இியைநிகர்த்.து இல்லற ஒழு 

க்சங்களில் சவறின்றிஈடர்.து வருகின்ற சாருகாசினி என்னும் ஓர் 

மனைகியிருக்கனள் ௮ம்மனைவியோடு ௪கலசெல்வங்களையும் ௮லு 
பவித். துக்கொண்டு பெரியோர்சொல்கின்ற கெறிகளின்ப்டி. பெரு 

மைபொருர்திய பூமண்டலத்தை அ௮ரசாக்ஷிசெய்துவருன்றகால 

த்து நெகொள் புத்தரபேறுஇல்லாமல் பலதெய்வங்களை வழிபட் 
டும் பஷதானங்களைச்செய்தும் பலதருமங்களைச்செய்தும் யாகங் 

களாச்செய்தும் தனதுகவலையொழியாதவனாடு மனமெலிக்து தன் 
மனைவியைநோக்பப் புத்இெப்பேறில்லாதார் இவ்வுலகத்தை ௮ 
சாளிலும் இம்மை மறுமைப்பயன்களை அடையார்கள் வாழ்கின்ற 

இல்வாழ்க்கையும் பயனற்றதாகும் ஈமதூ செல்வங்கள் எல்லாம் 

ஒரு புத்திப்பேறில்லாமல் வீணில் ' போன்றதே. இனியாவது 

வனத்இற்சென்று பெரியோர்களையடுத அத் தவம்செய்வோமாஇல் 

புத் இரப்பே.றுதவராமல்சடைக்கும். இதுவே சாம் இனி ஈடந்து 

கொள்ளவேண்டிய ' .முடிவென்று சொல்லித்தீர்மானித்துத்தன் 

அசசாகதியை மர்திரியினிடம் ஒப்பிவித்துவிட்டு மனைவியுடன் 

வன,த்இிற்சென்று அவர்களின் நல்வினைப்பயனால் விசுவாமித்இர 

முனிவா௫ ஆசரெமத்தின் பக்கத்தில் சேர்ந்தார்கள் பற்பல, வளப் 
பங்களால் சிறப்புற்ற ஒரு பன்னசாலையைக்கண்டார்கள் இல்
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அகேகமுனிவர்கள் புடைசூழ்ந்து வணர்கும்படியாய்ப் பிக 

ம. தவனைப்போல் புலித்தோல் ஆசனத்தில் வீற்றிருந்து வேதாகமட் 

பெகருள்களை விரித்துசைத்துக்கொண்டிரூக்கின்ற ஜிசுலாமித் இ: 

முனிவரை அவ்விமராஈனும் அவன்மனைவியும் கண்டு சாஷ்டாங்க 

மாய் வணங்கினார்கள். | 

அவர்களை அம்முனிவர் கழுவி உங்களுக்குப் புத்தன். உண் 

டாகச் கடவீதென்று Bria Ag want. DUM men எழுற்.து 

கைகூப்பிநின்றார்கள். பின்பு அவ்கிசுவாமித் தாமுனிவர் விமசா 

சனைப் பார்த்து நீ யார் ஈம் பன்னசாலையை நோக்கி வர்தது யாது 

காரணம் சொல்லுக என்று கேட்டனர். விமராசன் செலிக்கமு 

தாய்க்கேட்டுக் களிப்படைந் து சுவாமி யான் சவுண்டின்னியதேச.த் 

அக்காசன் என் பெயர் விமன். இவள் என் பனைவி சாருகாசினி, 

யாங்கள் இருவரும் அளவற்ற தருமங்களைச் செய்தும் ஒரு புத்த 

ரப்பேறில்லாமையால் மனமெலிக்து சகாத்தைவிட்டு இவ்வனக் 

இற்குவந்தோம். எம௮ பூர்வபுண்ணியபத் இனால் தேவரீராத் தெரி 

சிக்கப்பெற்றோம். ஐ. இருபாமூர்த்இியே உம்மைக் கண்டபோதே 

பு தீதாப்பே.றுண்டாகும் என்று துணிவுற்றோம். 

உம்மைத் தரிசித்தவுடன் தேவரீர் செய்தருளிய இசர்வாதத் 

தால் இத்தினமே புச்தரப்பேற்றையடைந்தவராயினோம். உம 

ஆசரவாதம் வீணிற்போகுமா என்று சொல்லி வீமராசன் பிரார்த் 

இத்து நின்றனன் அதுகேட்ட விசுவாமித்இரமுனிவர் ஓ! ௮ர 

சனே உனதுவம்சத்திலிருந்க முன்னோர்கள் நித்தமூம் விசாயக 

பூசைசெய்து புத்திப்பேறுமுதலிய மிகுர்கன்மைகளையெல்லாம் " 

பெற்று வாழ்ந் இருந்தார்கள் நீங்களிருவரும் அவ்வண்ணமே விகா. 

யகமூர்த் 5 தியைப் பூசனைசெய்துவருவீர்களாயில் - உங்களுக்குப் 

பு.த்திசம்பத்துண்டாகுமென்றார். ட் 

அதுகேட்ட விமராசன் அம்முனிவரா மிகுந்தபத்தியோடு | 

வணங்கச் தேவரீர் ௮ருளியபடியே விராயகமாத்இயைப் பூசிக் 

இறேன், எத்.தல.த்தில் விராயகமூர்த்இியைப்பூசித்தால் உள்ளங் 
கைசெல்லிக்கனிபோல் விரைவிஷ்பபனடையலாமோ ௮த்தலத்தை 
யுமீ அ௮லவ்விராயகமூர்த இயையும் சொல்லியருளவேண்டுமென் று 
வெண்டிச்கொள்ள அம்முனிவர், அசசனைநோக்கச்கொல் Ew HT.
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இப்பூவுலகத்தில். பாண்டிய?ேெசத்தில் மகோதஇயாசிய Sip 

சடற்சனையில் சே.ஐவுக்கு இரண்டுயோசனைவடக்குல் '(சமிகனம்) 

ல்ன்னிவனம் ஒன் றுஇருக்கின்றது அ௮.துமகாபுண்ணியதலம்: ௮ 

தலத்தில். முன்பு சூரியதேவன் பூசித் தப் பலவரங்களைப்பெற்று 

௮ வன். வேண்டுகோளின்படி ௮வன துகரணங்கள் திருமேனியில் 

தழுலப்பெற்றும் பின்பு தசாதபு,த்தரராகிய இசாமபிரான் இரா 

வணசம்மாரத்தின்பொருட்டு இலங்கைக்ஞுச்செல்லக் கடலில் ௮ணை 

கட்டத்தொடங்கி முதலில்: பூசிக்கப்பெற்றும் உள்ள ஒருவிசாயக 

மூர்த்தி இருக்கின்றனர். அத்தலத்தின்பெயர் (லவணபுரம்) ௨ப் 

பூர் என்றதாம் அவவிசாயகமூர்த்தியின் சாமம் யாதெனில் 

(ஆதபேச்சாவிகாயகர்) வெயிலுகந்தவிசாயகர் ஆம் ௮த்தத்தை 
நீங்கள் அடைந்து அவ்விசாயகமூர்த்இயைப் பூசித்து உபாசித்தால் 

விசைவில் சற்புச்தாசம்பத்சை அடைவீர்கள் என்றனர், 

அதுகேட்ட விமராசன் உடன் தன்மனைவி சாருகாளியோடு 

அம்முனிவரிடத்.து. விடைபெற்றுக்கொண்டு ௮வ்வனத்தினின்று 

புறப்பட்டுத் தென்இசை நோக்கச்சென்று அம்முனிவர் சொல்லிய 

அடையாளப்படிக்குள்ள வன்னிவனகே்ஷேத் தரத்தை அடைதலும் 

தம் மனம் பரிசு த்தமாய் மிகுர்ச அனர் தபரிதமாயிருக்கட்பெற்று 

அவவனத்திலுள் MPU ஒரு தில்கிய அ௮லங்காசமுள்ள ஆலயச் 

தைக்கண்டனர். 

அந்த ஆலயத்துள் சூரிய ணங்கள் தமது இிருமேனிபில் 

தீண்டி. க்கொண்டிருக்கும்படி. 'யானைமுகமும் நீண்ட துஇக்கையும் 

கான்கு கரங்கஞம். முக்சண்களும் பொலியக் கோடி, 'சூரியப்பிர 

காசமாய் எழுந்தருளி விற்றிருக்கின்ற விராயகமூர்த் தியைத் தெரி 

சித் தார்கள் உடன் பேராந்தங்கொண்டு ௮ந்த வெயிலுகந்த. விநா. 

யகமார்.த்தியைப் பூசிக்கும் பொருட்டு ௮வ்விமராசன் பத்தினியா 

இய சாருகாசினியுடன் அவர் சந்நிதியிலுள்ள மகோகஇ தீர்த்தத் 
இல் சங்கற்ப பூர்வமாய். நீராடிப் பின்பு: ௮வ்வாலயத்தின் .மேல் 
பாலுள்ள சூரிய. தீர்த்தத்திலும் நீராடிப் பட்டாடைதரித்து விபூதி 

ருத்திராட்சம் பூண்டு ௮ நுஷ்டானிங்களை முடித்துக்கொண்டு Bre 
தம் புஷ்பம் சந்தனம்-பால் பழவர்க்கங்கள் ரைவேசனங்கள் (Ls
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விய பூசாபதார் த்தங்களெல்லாங் கைக்கொண்டு. Pours wor Oe 

ன்௮ விசாயகமூர்ச்இயை அபிகேடக்க நீர் நிறைந்த தபனகும்பம் 

வைத்அப்பூசித்து வேக மர்இரங்களைச்செபித்து முதலில் தைலா 
கிஷேகஞ்செட்து நீராட்டிப் பால், தயிர், தேன், பஞ்சாமிருத முத 

லிய அபிஷேகங்கள்செய்.து பிள்பு பரிமள மிகுந்த சர்தராபிடே 

கஞ்செய்து தபனகும்பதிர்த்தத் சால் அபிஷேசஞ்செய்லு ஒற்றாடை 

யால் ஓற்றிய் பீதாம்பாஞ்சாத்தி விபூதி சந்.தனமிட்டு 971s Repu 

சணங்களால் அலங்கரித்து வன்னி அறுகு மந்தாரமலர். வெள் 
ளருக்கமலர் கொன்றைமலர் தும்பைமலர் வில்வம் முதலியவற்றால் 

அலங்கரித்து அயிரந்தாமரைமலர்களால் இயிரகாமங்களை உச் 

சரித்து அருச்சனைசெய்து தாப இீபங்கொடுத்து ௮றுசுவைப் 
“போனகம் மோதகம் அப்பம் எள்ளுருண்டை முதலிய பண் 

ணியங்களையும் முக்கனிகளையும் விளா, காவல், பழங்களையும் 

நிவேதித்துப் பதினறுறு உபசாரங்களுஞ்செய்து தேங்காயுடை 

தீத நிவேதித்துக் தாம்பூலஞ் சமர்ப்பித்துக் கற்பூர நீராஞ்சனம் 
செய்த இரியாங்க பஞ்சாங்க ௮ஷ்டாக்க ஈமலஸ்காசங்கள்செய்து 

வலம்வர்அ மீட்டும் ஈமஸ்கரித்.துச் சன்னிதஇயில்கின்.று வெயிலுகர்த 

லிகாயக மூர்த்தியைத் துஇத்.து முன்பு விசுவாமித்திர முனிவரால் 

குனக்கு உபதே௫க்கப்பெற்ற விசராயக மூலமர்இரமாகிய ஏகாக்ஷ$ர 

மர்திசத்தைச் செபித்துத் இயானித்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது 

விகாயகமூர்த இ இருபைசரர்.து பி,ததியட்சமாகி விமசாசளை நோக் 

கத் இருவாய் மலர்வதாபினர். 

த அரசனே நீசெய்த eaten யாம் மகிழ்ந்தோம் உனக்கு 

வேண்டிய வரங்களைக் கேளென்றருள லம் விமராசன் சவாமியைள் 

சாஷ்டாங்கமாய் ஈமஸ்கரித்துக் கர்த்தனே உமது இருவடிகளில் 

இடைவிடாத பத்தியையும் ஒரு சிறக்சபுத் இனையும் முடிவில் முத 

இயையும் தந்தருளவேண்டுமென்று பிரார்த் இத். துக்கொள்ள வெயி 

pists விகாயகமூர்த்தியானவர் விமசாசனைப்பார்த்து. ௮ன்பனே 
நீமீவண்டியபடியே அம்முூன்றுவரங்களில் உனக்கு நம்மிடத இல் 

இடைவிடாத: அன்பையும் சொர்ணரூபம் பெற்ற. ஒரு புத்தனை 
ச்ம் ந்தோம். இனி அர்இிபசாளில் முத்தியையும் : கொடுப்போம்
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என்று திருவாய்மலர்ந்து நியும் மனைவியும் உமது நகசத்திற்குச் 
செல்லக்கடவிர் என்று விடைகொடுத்தருளினர். 

பின்பு வீமராசன் மனைவியுடன் விராயகரூர்த்இியை மீட்டு 

பூசித்து நமஸ்கரித்து விடைபெற்றுக்கொண்டு ௮ங்குநின்றும் புற 

ப்பட்டுத் தன் விதர்ப்பகாட்டின் கெளண்டின்னிய ஈகாத்தை 

அடைதலும், மக்இரி முதலிய பரிவாரங்கள் எதிர்கொள்ள ௮சண் 

மனையை அடைந்து வாழ்க்இருக்கும் காலத்து ௮வன் மனைவியாயெ 

சாருகாசினி வயிற்றில் கருப்பமூண்டாடுக் சொர்ணமலைபோன்ற 

உருவத்தோடு சகலரும் அற்புதம் கொள்ளத்தக்க ஓர் புத்திரன் 

உற்பவித்சான். ௮தனால் விமராசன் ௮கம$ூழ்ச்சகொண்டு புத் 

இரனுன்டான தற்கு நடத்தவேண்டிய சடங்குகளைக்கமப்படி ஈடப். 

பித்து ௮ப்புத்இரன் உருக்குமம் (பொன்) போன்ற ஒளியுள்ள சரீ 

ரக்இனன் அதலால் உருக்குமாங்கன் என்னும் நாமகாணஞ் 

செய்து அப்புத்இரனையும் சாருகாசினியையும் அழைத்துக் கொ 

ண்டு பரிவாசசனங்களுடன் தன் ஈகரத்தினின்றும் புறப்பட்டுத் 

தென்றிசை நோக்சிச்சென்று மீட்டும் (லவணபுசம்) உப்பூர் என்ற 

கோத் இ. த்தையடைக்து இருபா மூர்த்தியாயெ வெயிலுகக்த விசா 

யகக்கடவுளைத் தரிசித்துப் பூசித்து வணங்கித் தனது புத்இரனாகய 

உருக்குமாங்கனெலும் குழந்தையை விநாயகக்கடவுளின் திரு 

வடி.களில் ஈமஸ்கரிக்சச்செய்து எனது குலமுமுதும் அடிமை 

கொண்டருளல் வேண்டுமெனப் பிரார்த் இத்தனன். 

வெயிலுகந்த விகாயகக்கடவுள் ௮வ்வண்ணமேயாரகுக என்று 

இருவாய் மலரந்தருள வீமராசன் ௮வவிகாயக மூர்த்திக்கு நவ 

செத்தின கவசகுண்டல ஆபாணாஇிகளை அணிர்து அ௮வ்வாலயத்இ 

னையும் புதுக்இத் திருப்பணிச்செய்து பிமோற்சவம் பத்து தினம் 

முன்தொடங்கி முதனாள் துவசாரோகணஞ்யெய்து புஷ்பவிமா 

னம், இரண்டாகால் பூதவாகனம், சமன்றாகாள் சிங்கவாகனம், 

கான்காகாள்: பெருச்சாளிலாகனம், 85ந.தாகாள் யானைவாகனம், 

ஆராநாள். இடபவாகனம், ஏழாராள் மயில்வாகனம்,  எட்டாகாள் 

குதிரைவாகனம், ஒன்பதாராளாகயே சிம்மமாதம் சுக்லெபட்ச ச. 

ர்த்தயில் மசாரதம் இவைகளில் ஆரோகணஞ்செய்து Bod gua
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லெழுச்தருளச்செய்வித்துப்பத் சாராள் மகோத இதா த்தக்ட்டத்தில் 
தீர்த்தவாரி யுற்சவமும் செய்வித்து துவசாவமோகணமும் செய் 
As ஆரந்தபரிகனாப் விடைபெற்றுக்கொண்டு சாருகாசினியுட 
ழ் ருக்குமாங்கன் என்னும் புத்தானுடலும் தன் ஈகாத்இற்குச் 

சென்று அரசாட்சி செய்துகொண்டு வாழ்வுற்றிருஈ தனன, 

வீமராசன் புத்தாப்பேறுபெற்ற படலம் 

முற்றிற்று. 

தார்த்தவிசேடப் படலம், 

  

'லவணபு£மென்னும் உப்பூரில் வெயிலுகந்த விராயகமூர்தஇ 
யின் சன்னிதியில் உள்ள மகோததியாகய விராயக தீர்த்தத் இல் 

ஒருக்கால் ஆஒனவர்கள் -தர்வித புருஷார். த்தக்களையும் அடை 

இருர்கள். அதினால் ௮,த்தீர்த்தச்திற்குத் தருமதீர்ச்கம், அருத்த 
இரத்தம், காமதீர்த்தம், மோட்சதீர்த்தம், என்று பெயராம். அத் 

இரத்தமானது குட்டசோய், தொழுகோய், கும்பகோய், கம்பகோய், 

முடநோய், சாப்புகோய், வெட்டைகோய், கழனோய், வெம்மை 

கோய், வாககோய், முதலிய வியாதிகளையும் காமம் வெகுளி மூது 
விய அறுவகைச் குற்றங்கள் பஞ்சமாபாதகம் ,உபபாதகம் முதலிய 

பாபங்களையும் தீர்ப்பதுமன்றி எழுவகைப் பிறவிகோயையும் தஇக்௪ 

வல ௮. 

இன்னும் அர்த விகாயகதீர்த்தச்தில் ஸ்கானஞ்செய்.து அதன் 

கரையில் பிஇரர்களை உத்தேசித்து இசணியசிசார்த்தம, ஆமசோர்த் 

தம், அன்ன சிரார்த்தங்களைச்செய்து பிண்டமும் போட்டால் ௮வ 

MEG DBI சாபங்கள் நீக்டுச் சர் தான பாக்யெழுண்டாம். 

அ௮வவிகாயக மூர்த்தியின் ஆலயத்திற்கு அடுத்த. தென்மேத் 

ரக்கத் இல் ஆ.இயில் சூரியதேவனால் ஆக்கப்பட்ட. தீர்த்தம் ஒன் 

ளத, ௮து மசா புண்ணியதர்த்தம். அதன் பெயர் சூரிய. புட் 

quirk. அதில் ஒருக்கால் மூழ்னெவர்களுடைய. பஞ்சமா



‘46 அப்பூர்ப் பராண வசனம். 

பாதசங்களையும் 'சீக்கத்தக்கது அதன் பெயசைச் சொன்னால் இர் 

இரபதகியும் அதைக்கண்டால் பிரமபதலியும் அதைத்தொட்டால் 

வில் ணுபதளியம் ௮.இல் மூழ்கினால் செபதவியும் டைக்கும் ௮ 

St psahpS quia வருறகாற்.நு ஒருவன் சரீரத்தில் பட்டால் 

அவன் சுவர்க்க லோகத் இலுள்ள ஆகாயகர் கையில் படிர்து வரு 
இற காற்று தன்சரீரத் இல் படியும்படிச் கற்பகச்சோலை நீழலில் 

லாழ்வுறுவான் அத்திர்த்தத் தின் ஒர் துளியை உட்கொண்டவன் 

தேவருலூன்க.னுள்ள அமுதத்தை உண்பான். 

தீர்த்தவிசேடப் படலம் 

முற்றிற்று 

  

தலவிசேடப் படலம், 

  

| எங்கும் நிறைந்து பிரணவ சொருபியாய் விளங்குகின்ற Sse 

யசமூர்த் $ இயை _ஐ.தியில் சூரிய? தவன் பூசிக்கும் பொருட்டு எத்த 

லங்களிலும் (லவணபாம்) ௨ உப்பூர் என்னும் இத்தலமே உத்தமோ 

த தமமாகய க்ஷேத்தா மென்று தேர்ந்த அங்கு வந்து விகாயகப் 

பெருமாளைப் பூசித் தப் பே.றுபெற்றானானால் ௮ த்தலமமையைச் 

சொல்லவும் வேண்டுமோ? அவ்வெய்யிலுகர் ச விகாயக மூர்த் ் தியை 

ப்பரிச.த்தமான மனத்தோடு ஒருவன் அன்புடன் தியானித்து ஒரு 

தரள் அந்த க்ஷேத்திரத்தில் தலவாசஞ் செய்வானாகில் தன. ஆயு 
எ்பரியர்தம் ஸ்ரீசாசி Cay 5 B76 D6 வாசஞ்செய்த பலனை ௮டை 

வான் இன்னும் ௮.த் தலத்தில் ஒரு ஏழைக்கு ஒரு மிடி அன்னம் 
கொடுத்தவன் பிசயாகையில பத்துலக்ஷம் பேருக்கு ௮ன்ன தானஞ் 
செய்த பலனை அடைவான் இன்னும் அ.த்.தல.த்இல் ஒரு ஏழைக்கு 

ஒருகாசாசலும் கொடுத்தவன் மற்றைத் தலங்களில் சோடசமகாதா 

ஊங்களைப் பற்றில்லாத சர்நியாகெள் கையில் தானஞ்செய்தபலனை 

௮டைவான். அத்தலத்தில் ஒரு பூர்வபக்ஷ ௪.அர.த.இ tia boot 

S59 6 sewer மற்றைத் தலங்களில் - ௮னேக' மகாலிர தங்களை 

'இசய்கு 'பெஅம். பயனை: அடைவான் ௮2. விசாயகஷர்த் இம்



பூசளைக்குரிய- அங்ச்கால்... 'இபச்சால், 'குடககள. கலசக்கள்,.. அப் 

டில், மணி. முதலியவைகளைச். செய்துவைப்போரும் பேரிகை முத 

லிய வாத்தியக் சருவிகளை யியற்றிவைப்போரும் இந்திர. ப வின 

அடைவார்கள். இன்னும் அவ்விகாயக மூர்த்திக்கு. ஆரு. இட்பம் 

யானை. குதிரை. மயில், தேர். மூதலிய வாகனங்கீளைச். செய்து 

வைப்போர் பின் ஒருக்காலும் மாதா சருப்பத் Bogen விகாய£ 
லோக பதவியை அடைவார்கள். ப்ப ப 

AS Bun. wi Gun, வைசேடியம். முதலிய பையை 

வும் “இருவிழாச்சிறப்பு முதலியவைகளையும் விதிப்படிச் செய்விப் 

போரும் திருப்பணிகள் செய்விப்போரும் ௮ஷ்ட 8சுவரியங்கள 

டன் ஏக சக்ரொஇபைதியாய் உலகையாண்டு மறுமையில் முத்இயின் 

பத்தை யடைவார்கள. 

தலவிசேடப் படலம் 

முற்றிற்று, 

  

முனிவர் பூசவப் பட லம். 

  

இந்தப் பிரகாரம் சூதபுராணிகர் செளசகாஇ முனிவர்சளூக்கு 

(உப்பூர் என்னும்) லவணபுச க்ஷத்இர வெயிலுகந்த விகாயக மூர் 

த்தியினது மான்மிபங்கள் முழுதும் #66 தகந்தெலியச் சொல்லி 
யதீளினர். அந்த மான்மியங்களை மிகுந்த பத்தியுட்ன்கேட்ட அர் கீ 

முனிவர்களெல்லோரும் ஆநந்த பரி தீராய்ச் Gs pata Genwi 
பாதங்களில்விழ்ர்துஈமஸ்கரித்துச். சுவாமிகளே அடியேங்கள் அர்த 

முகாஸ்தலமாயெ லவணபுசத்ை யடைந்து - ஆதபேச்சா 'விராய்ச 

மூர்த்தியைத் தெரிசித்துப் பூசிக்க மிக்ச ஆசை . சொண்ட்வர்களா 

யிருக்கெறோம் விடை தந்தருள்கவென்று. Gant த்இத்தனர்... 

சூதமூனிவரும் அவ்வேண்கோளுக்ணெய்தெ் தாமூம். way 
ு.ிஜர்சளைச் கூட்டிக்கொண்டு கைமிசாசணியத்தை நீங்த்தென் 
அசையை கோக்க, ய 

சிக ae மச ஙி



ப்யூர்ப் பராண வசனம். 

  

Care Robt By லல்ணபுரம் என்னும். உப்பூரை யடைஈது அத 

பேச்சா!விராயகர் என்னும் Cad gets விராயக 6 மூர். த்தியினது 
தலயத்னத்தெரித் து வணங்கிப் பூசிக்கும்பொ ருட்டுச் சன்னிதி 

யிலுள்ள ம்கோ ததியாகய விசாயக தீர்த்தத்தில் விதிப்படி முதலில் 

fp BU பின்ப் ௮வ்வாலயத் துக்கு மேற்கலுள்ள சூரிய புட்காணி' 

யில் சங்கற்ப மூலமாய் ஸ்கானஞ்செய்அ விபூதி ருத்தராக்ஷம் தரி 

க்கு: அதுஷடானங்கள் முடித்துக் சொண்டு சவுனகாதி முனிவர் 

8 அவ்லாலயத்இனுள் புகுந்து பூசாஇரவியங்களைக் கொ 

   

   

  

   
   
   

  

      

“ஷால் வெயிலுகர்ச விகாயக மூர்த் BEG அபி 

ar a ஷ்பங்களா gue ஆடையாபாணங்களாம் 

விதி மலர்களாலும் ௪கஸ் இர நாமங்களை உச் 

அதத தூப தஇீபாசாதனை செய்து மோதகம் 

p gin yy சித்ரான்னம் முதலான நைவேதனங் 

4 ழ் ர த் ் பசாரங்களுஞ் செய்து ே தங்காயுடைத்.து 

| ட்ப! ந றறங்களையும் நிவேதத்துக் கற்பூர நீராஞ்சனஞ் 

செய்து ப் ணன் செய்து ௮ஷடாங்க ஈமல்காசங்கள் செய்து 

அம்முனிவர்கள் தனித்தனி வெயிலுகர்த விராயக மூர்த்தியைப் 

பலமுறை ௮இசெய்து பேராகந்தக் கூத்தாடி மீட்டும் ஈமஸ்கரித் 
தார்கள் 

. இவவண்ணம் பூசனை முடிர்ததும் ௮ந்தச் சூதமுனிவர் முத 

du 'முனிவர்களெல்லோரும் வெயிலுகர்த Barus (pig இபின் 

இருவருளூடன் விடையும் பெற்றப் பெரும௫ழ்ச்ச சொண்டு ௮ந்த 

த்தலத்தினின்று புறப்பட்டு ரையிசாரணியத்தை மீட்டும் ௮டை 
தீது வாழ்ந் இருந்தனர். ட் 

- மூனிவர் பூசனைப் படலம். 

OPEAe 

 




