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பயேத்திற்கராக

வேணங்கப்பட்டை

கடைவுளர்கள

இன்று

பணத்திற்கராக

வேணங்கப்படுகின்றனைர். பகுத்தெறிவு பரானதெயில் பக்தினயேப் பரப்பும பண்பராளரராக
அய்யேரா திரு. வவேல ஆசிரியேர் திகழ்கிறரார்.
தென் அனுபவேத்தினைரால் கனிச்சுனவேயேராய் பக்தினயே முன்னவேக்கிறரார். பக்தி பகல்
வவேடைம

வபராட்டுக்

தெத்துவேங்கனள
விளக்கவவே

தகராண்டிருப்பனதெச்

உலகிற்கு

ததெய்வே

சராடுகிறரார்.

அளிக்கிறரார்.

வேராழ்க்னகனயே

மைனிதெ

அவதெ

வவேனள

வேராழ்க்னகயின்

முன்வனைரார்கள

தெந்தெனதெக்

உண்னமைத்

தெத்துவேங்கனள
குறிப்பிடுகிறரார்.

முருகனுனடையே இச்சரா சக்திவயே (விருப்பம) வேளளி என்றும, கிரியேரா சக்திவயே தசயேல்
ததெய்வேரானனை என்றும புரிந்து தகராளள வவேண்டும என்கிறரார்.
ததெய்வீகச்

சிந்தெனனைகள

தவேளிக்தகராணருகிறது.
சடைங்குகள

என்ற

கடைவுளனர

அனமைந்தெனை.

இந்நூல்

பகுத்தெறிவுச்

எண்ணித்தியேரானிக்கத்

கராலப்வபராக்கில்

சடைங்குகவள

சிந்தெனனைனயே

துனணயேராகச்

விஞ்சிவிட்டைனை.

சில
இங்குத்

தெமிழில் அர்ச்சனனை தசய்யேப்படும என்ற விளமபரப் பலனக மைட்டும வகராயில்களில்
கராணப்படுகிறது.

ததென்னைராடுனடையே

சிவேனுக்குத்

தெமிழ்

புரியேவில்னல

என்றரால்

விந்னதெயிலம, விந்னதெயேராக இருக்கிறது. வகராயில்களில் இனித்தெமிழில் அர்ச்சனனை
தசய்யேப்படும என்ற தெமிழக அரசின் தசய்தி வகட்டைவுடைவனை ஆனைந்தெம அனடையும
வவேல

ஆசிரியேரின்

தெமிழ்ப்பற்னற

என்னைதவேன்று

தசரால்வேது

வகராயில்

என்பது

மைக்களுனடையே ததெய்வே பக்தினயேயும ஒழுக்கத்னதெயும வேளர்க்கவவே ஏற்படுத்தெப்பட்டைது
என்பனதெ உறுதிபடைகூறுகிறரார்.
அபிவசகம தசய்வேததென்றரால் சராமி தெனலயில் நீனர ஊற்றிவிடுவேது. அதுவபரால
தெயிர்,

இளநீர்,

சந்தெனைம,

குங்குமைம,

பன்னிர்,

தநெய்,

பஞ்சராமிர்தெம

வபரான்ற

தபராருளகனள சராமி தெனலயில் இருந்து அதெராவேது உச்சி முதெல் உளளங்கரால் வேனர
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ஆ.வவேல

மைடைமைடைதவேன்று ஊற்றிவிடுவேது நெல்ல தசயேலராக நெல்ல பழக்கமைராகத் ததெரியேவில்னல
என்று கூறுகிறரார். வமைலம ஒருவேருக்கு உணவு தகராடுத்தெரால் அவேர் பசி நீங்கி
மைகிழ்ச்சி அனடைவேரார். மைராறராக, கூனழக் கனரத்து அவேர் தெனலயில் ஊற்றினைரால்
மைகிழ்ச்சி அனடைவேராரரா? என்று வகளவி எழுப்புகிறரார். இந்தெப் பிரச்சினனைனயே தெரான்
தபரிதுபடுத்திச் சரான்வறரார் கவேனைத்திற்குக் தகராண்டு தசன்று விவேராதெம தசய்தெரால்
தவேற்றி கினடைக்குமைரா? கினடைக்கராது என்று உலகியேல் நெடைப்னப உணர்த்தியுளளது
பராரராட்டுக்குரியேது.
வகராயில்

பற்றியும,

வகராயில்

வேழிபராடு,

விழராக்கள

பற்றியும

குறிப்பிடும

ஆசிரியேர். இலக்கியே தெராகம அதிகம தகராண்டைவேரராக அறியேப்தபறுகிறரார். திரு.வவேல
ஆசிரியேர் தவேண்பரா இயேற்றுவேதிலம னகவதெர்ந்தெவேரராக உளளரார்.
சில

நூல்கனள

னககழுவிப்படிக்கவவேண்டும;

சில

நூல்கனளப்படித்தெவுடைன்

னககழுவிவிடைவவேண்டும. அந்நினலயில் ததெய்வீகச்சிந்தெனனை என்ற இந்நூல் பக்தியின்
உண்னமை நினலனயேப் வபசுகிறது. மைனிதெனின் விலங்குணர்னவே அகற்றி. ததெய்வே
குணத்துக்கு உயேர்த்துவேது சமையேத்தின் பணி என்ற தகராளனகயிலிருந்து சிறிதும
மைராறராதெவேரராகவும;

தெளர்ந்தெ

வேயேதிலம

தெளரராதெ

சிந்தெனனையுடைன்

எழுதியிருப்பது

என்வபரான்வறரார்க்கு ஊக்கமும ஆக்கமும அளிக்கின்றனை. இதுவபரால் நெல்ல தெமிழ்
நூல்கள தெமிழ்தமைராழியில் வேர
வவேண்டும.
என்றும அன்புடைன்
முனனைவேர் க.வமைராகன்
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ஆ.வவேல
இனற வேணக்கம
விநெராயேகர் துதி

"சித்தி விநெராயேகவனை சீர்பராதெம நெரான்ததெராட்டு
பத்தி தபருகப் பணிந்திட்வடைன் - வித்தெகவனை
வில்லங்கம இன்றி விருமபிவனைன் நூல்எழுதெ
நெல்லறினவே எந்தெனுக்கு நெல்கு" முருகன் துதி
"முத்துக் குமைரரா முடிசராய்த்வதென் உன்பராதெம
வித்னதெ எனைக்கருளவேராய் வினரந்து"
சரஸவேதி துதி
"தசமனமை மைனைஞ்வசர்க்கும ததெய்வீக சிந்தெனனைனயே
அமமைரா எடுத்துனரக்க ஆனசயுற்வறன்-நெமபிவனைன்
வதெமைதுர நூல்எழுதெத் வதெனவேயேராம
நெல்லறினவே நெராமைகவள எந்தெனுக்கு நெல்கு"
நூல் தசய்யேக் கராரணம
"ததெய்வீக சிந்தெனனைனயேத் வதென்தெமிழில் கவிசனமைத்து
அய்ந்தெராறு சுனவேவயேராடு அசல்குழமபு தபராரியேலடைன் தநெய்யேனளந்து உண்பிக்க
நினனைத்தெபடி என்மைனைதில் தசய்திட்வடைன்தெமிழ்விருந்துதிகட்டைராது உண்பீவர"
விளக்கம
தமைய்யேன்பர்களின் மைனைதில் ததெய்வீக சிந்தெனனைனயே வேளர்க்க வவேண்டுதமைன்ற
நெல்தலண்ணத்தெரால் இந் நென்னூல் தசய்யே விருமபிவனைன்; தசய்வதென்.

6

ததெய்வீக சிந்தெனனைகள

ஆ.வவேல
நூற்பயேன்

''நுண்ணியே அறிவு தபராங்கும துவேல்ததெராறும பனுவேல்
தென்னனை
திண்ணியே தநெஞ்சந்தென்னில் திருவேருள வேந்து வசரும பண்ணியே பராவேதமைல்லராம
பனியேது வபரால மைராறும எண்ணியே எண்ணம வபராவல இகபர சுகமும கூடும"
அதெராவேது "ததெய்வீகச் சிந்தெனனை" என்ற இந்தெ நூனலப் படிக்கப் படிக்க
அறிவும ஒழுக்கமும, பக்தியும ஏற்படுவேதெரால் இப்புவியில் வேராழ்வேராங்கு வேராழ்ந்து,
வேரானுலகப் பயேனும தபறுவேர் என்பதெராம.
நூலராசிரியேர் அறிமுகம
தசஞ்தசராற் புலவேன், சிந்தெனனைச் சிற்பி, கந்தெப் தபருமைரான் கடைவுள பக்தென்,
தமைய்வயே வபசும விழுமியே தநெஞ்சன், தபராய்யேரா னமையேறம புரிந்து வேராழ்வவேரான், பழம
பதி சூரராணம என்னும வபரூர் விளமபரம வதெடைரா வவேற்கவி ரராயேர். சூரராணம,
சிவேகங்னக மைராவேட்டைத் தில் உளள தபரியே ஊர். சரானலக் கிரராமைத்திற்கு வேடைக்வக
பத்துக்
கிவலராமீட்டைர் தூரத்தில் இருக்கிறது.
நூல் கராணிக்னக
உளளம குடிதகராள உனமையேமனமை பராலனைவேன்- வேளளிக் கணவேன் வேடிவவேலன்ததெளளமுதெராம- ததெய்வீகச் சிந்தெனனை நூல் வதென் தெமிழில் அவேனுக்வக- னவேத்வதென்
மைலர்ப்பராதெம வேராழ்த்தி.
சூரியேன்

இயேற்னகப்

தபராருள

என்றராலம

அதெனுனடையே

அருனமை

தபருனமைகனள அறிந்துளள நெமமுன்வனைரார் சூரியேனனை சூரியே பகவேரான் என்று தபயேர்
சூட்டி வேணங்கி வேந்துளளனைர். அந்தெப் தபருனமைதெரான் என்னை? என்வனைராடு வேராருங்கள;
உதெயேசூரியேனனைப் பராருங்கள.
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ஆ.வவேல
பகலவேன் தபருனமை

"புடைமிட்டை தபரான்வபராலம அடைடைரா சுடைர்விட்டு
எழுந்திட்டைரான் கீழ்வேரானில் தசமபரிதிச்
தசல்வேன்பரார் அந்தெத்திருவமைனி
அழனகப் பரார் தசங்கதிர் வீச்னசப்பரார்”
'அடைர்ந்திட்டை இருள பறக்கும தென்னமை பரார்!
படைர்ந்திட்டை பனிப்படைலிமமின்னைல் பரார்! அனதெத்
ததெராடைர்ந்துண்னும ஒளிக்
கிரணம பரார் ஒளிபட்டுக்குளிர் ஒடும ஒட்டைம பரார்”
"கடைல்பட்டை தநெடுநீனரச் சுடுகின்றரான்.அடைவடை!
அதென் ஆவிதெரான் பிரிகின்ற தென்னமை பரார்!
அனதெப் புயேலராக்கி மைனழயேராக்கி மைண்ணுயிர்க்கு
அமுதெராக்கி அளிக்கின்றரான் ... . . . .
விந்னதெ விந்னதெ"
“அடைல்பட்டை முகப்தபராலிவின் கருனண என்வனை!
அழியேராதெ அவேன் தசய்யும பணினயேப் பரார்
அவேனியிவல அவேனைன்றி உயிவரது!
பூவவேது கராவயேது! கனியும ஏது!"
உலகம இயேங்குவேது சூரியேனைரால் தெரான். சூரியேன் இல்னல தயேன்றரால் உலகம
இயேங்கராது. சூரியேனும இனற சக்திவயே எனை நினனைந்து அனதெ வேணங்குவவேராமைராக!
இனறவேன்
"ததெராடைக்கமும முடிவுமில்லரான்
ததெராடைர்துன்பம ஏதுமில்லரான்
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ஆ.வவேல

பனடைப்பதும அழிப்பதுந்தெரான்
பண்ணிடும ததெராழில்களராகும
அடித்தெதும அனனைத்துக் தகராளளும
அன்னனையும அவேவனை யேராவேரான்
தகராடுப்பவேன்.அவேவனையேன்றி
தகராளபவேன் இனறவேன் அல்லன்"

இனறவி
''தெராய்க் குலம இல்னல என்னில்
தெரணியில் பிறப்வப இல்னல
ஆய்ந்தெ அச்சிவேனும தென்னின்
அங்கத்தில் சரிபராதினயே
ஈந்தெனைன் தபண்னமைக் தகன்வற
இப்புவி அனனைத்துயிர்க்கும
தெராய்எனை ஆனைராள சக்தி
தெத்துவேம நினலத்து நிற்க"
அனழத்திடை வேருவேரான் ஆண்டைவேன்
'கண்ணவனை என்றனழத்தெரால்
கண்ணனைராய் வேந்து நிற்பரான்
கணநெராதெரா என்றனழத்தெரால்
கவணசரராய் வேந்து நிற்பரார்
சிவேசிவே என்றனழத்தெரால்
சிவேன் அங்கு வேந்து நிற்பரார்
அவேரவேர் விருப்பம வபராவல
ஆண்டைவேன் கராட்சி யேராவேரார்"
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ஆ.வவேல
அனழத்தெதும வேருவேராள அன்னனை

"மீனைராட்சி என்றனழத்தெரால்
மீனைராட்சியேராய் வேருவேராள
கராமைராட்சி என்றனழத்தெரால்
கராமைராட்சியேராய் வேருவேராள
தலட்சுமி என்றனழத்தெரால்
தலட்சுமியும வேந்து நிற்பராள
சக்திவயே என்றனழத்தெரால்
சக்தியும வேந்து நிற்பராள
நெராமைகவள என்றனழத்தெரால்
நெராமைகளும வேந்துநிற்பராள
பூமைகவள என்றனழத்தெரால்
பூமைகளும வேந்துநிற்பராள
கங்னகயேமமைன் என்றனழத்தெராலம
கராளியேமமைன் என்றனழத்தெராலம
மைந்னதெயேமமைன் என்றனழத்தெராலம
மைராரியேமமைன் என்றனழத்தெராலம
எந்தெவிதெம அனழத்தெராலம
இனறவி அருள தசய்வேராள
பந்தெமிகு அன்னனையேராப்
பரிவுமிகக் கராட்டிடுவேராள"
நெவேக்கிரக நெராயேகர்கள
'சூரியேன்நினலத்து நிற்க
சுற்றிவேரும வகராளகள எல்லராம
வீரியேம மிக்க குரு
விழித்துவமை பரார்த்து விட்டைரால்
பராரினில் மைனுக்குலமும
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ஆ.வவேல

பயேன்தபற்று வேராழ்ந்திடைலராம
வநெரியே சனிதெரான் என்பரார்
நீதியும வேழங்குவேராவர.
பகலவேனும சந்திரனும
பகலிரவு உண்டுபண்ணி
தசகமீதில் மைன்னும உயிர்
வசமைமுற வேராழ்ந்திடைவும
அகமீதில் இருவேனரயும
அமைரனவேத்துப் தபராற்பராதெம
புகழ்பராடிப் வபராற்றிடுவீர்
புண்ணியேத்னதெப் தபற்றிடுவீர்”
ஊரு நெல்ல ஊரரா?
இந்தெ

ஊருப்

தபண்ணு

அந்தெ

ஊரு

மைராப்பிளனளக்கு

வேராழ்க்னகப்பட்டு

வபரானைராள. சில நெராட்கள கழித்து தபற்வறரானரப் பரார்க்க ஆவேல் தகராண்டு பிறந்தெ
ஊருக்கு
வேரவவேற்று

வேந்தெராள.
"வேராமமைரா

வேந்தெவேனளக்
வேரா,

நெல்லரா

கண்டை

தபற்வறராரும

இருக்கிறராயேரா?

மைற்வறராரும

வபரானை

ஊரு

பிரியேமுடைன்
நெல்ல

ஊரரா?

மைராப்பிளனள நெல்லரா வேச்சுக்கிறராரரா? மைராமைன் மைராமியேராதரல்லராம எப்படி? மைற்றவுங்க
எல்லராம எப்படி? என்று மூச்சுவிடைராமைல் வகளவிகனள அடுக்கினைரார்கள". அந்தெ
வகளவிகளுக்தகல்லராம அவேள நிதெரானைமைராகப் பதில் தசரான்னைராள.
'ஊரும நெல்ல ஊரு; உளளவேர்கள எல்லராரும நெல்லவேர்கள. என் கணவேவரரா
தெங்கக்கமபி, மைராமைனைரார் மைராமியேரார் அவேனரவிடை நெல்லவேர்கள. ஆகவவே, நெரான் மிக
நென்றராகவவே வேராழ்கிவறன்" என்று பதில் கூறியே அவேள, சுருக்கமைராகச் தசரால்கிவறன்
வகளுங்கள என்று, "நெரான் வேராழ்க்னகப்பட்டை ஊரில் குளிக்கக் குளம இருக்கிறது:
குமபிடைக் வகராயில் இருக்கிறது இதெற்கு வமைல் வவேறு என்னை வவேண்டும? தசரால்லங்கள
என்றராள."
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அதெற்கு
வவேண்டும

வமைவல

ஆ.வவேல
என்றரால்,

என்றரார்கள.

எங்களுக்கு

அவேள

விளங்குமபடி

வபசினைராள;

நீதெரான்

தசரால்ல

"அன்பரானைவேர்கவள!

என்

அன்புக்குரியேவேர்கவள உடைனலயும உனடைனயேயும சுத்தெம தசய்வேதெற்குத் தெண்ணீர்
வவேண்டும. அந்தெ நீருளள குளம இங்வக இருக்கிறது. மைனைனதெச் சுத்தெமைராக னவேத்துக்
தகராளள
வவேண்டும.

ததெய்வே

பக்தி

தினைமும

வவேண்டும.

வகராவிலக்குச்

அந்தெ
தசன்று

பக்தினயேப்
இனறவேனனை

தபறுவேதெற்கு

வகராவில்

வேழிபடுவேதெரால்

மைனைம

சுத்தெமைராகும. அதெற்கு வகராயில் இருக்கிறது. ஆகவவே எனைக்குக் குனறதயேரான்றும
இல்னல என்றராள".
வமைலம

ததெராடைர்ந்தெராள,

"அறம

அறதனைனைப்பட்டைவதெ

இல்வேராழ்க்னக

இல்வேராழ்க்னகயேரானை

அறந்தெரான்

தசய்யே
என்றரார்

நெல்லறமைராக்கி

விருமபு"
வேளளுவேர்
எனைக்கு

என்றரார்

தபருந்தெனக.
மைட்டுமைல்ல,

எல்லராருக்கும தபருனமை வதெடித்தெருவவேன்" என்று தெத்துவேம வபசினைராள.
அனதெ இங்கு நெரான் பராடைலராகத் தெருகிவறன்.
தெத்துவேம வபசுகிறராள
சற்குணப் தபண்மைணியும (தெத்துவேம)
1. வீட்டினில் கற்றதென்றி
தவேளியினில் வபரானைதில்னல
பராட்டிதசரால் வகட்டைதுண்டு
பண்பினனைக் கற்றதுண்டு (தெத்துவேம)
2.

கல்லூரி தசன்றதில்னல
கனலகளும கற்றதில்னல
நெல்லவேர் நெடைத்னதெதயேல்லராம
நெராளவதெராறும கற்றதுண்டு
பிறவியில் இயேல்பதெராக
பிறந்தெவதெராபண்பததெல்லராம
அறவேழிநெடைப்பதெராவல
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ஆ.வவேல

அனமைந்தெவதெரா குணங்கதளல்லராம
(தெத்துவேம)
அன்பரானைவேர்கவள, ஆண்மைகனுக்குச் தசராந்தெ வீடு ஒன்றுதெரான். தபண்ணுக்வகரா
இரண்டு வீடுகள தசராந்தெம. தபராறந்தெ வீடும தசராந்தெம புகுந்தெ விடும தசராந்தெம அறம
வேளர்வேது தபண்களரால்தெரான். ஆகவவே தபண்கள தபருனமைக்குரியேவேர்கள ஆகிறரார்கள.
கவிமைணி வதெசிக விநெராயேகம பிளனளயேவேர்கள, மைங்னகயேரராகப் பிறந்திடைவவே மைராதெவேம
தசய்திடைல்

வவேண்டுமைமமைரா

-

அவேர்

பங்கயேக்

னகநெலம

பரார்த்தெலவவேரா

பராரில்

அறங்கள வேளர்ந்திடுவமை" என்று தபண்களின் தபருனமை பற்றி எடுத்துனரக்கிறரார்.
அன்பரானைவேர்கவள உலகில் தபருனமைக்குரியே தபராருள எது என்று வகட்டைரால்
நெரான் தசரால்லவவேன் அது தபண்தெரான் என்று. தபண், ஒரு வபசும ததெய்வேம.
குடுமபத்தின்

சுனமை

தெராங்கி,

பிறப்பிக்கும

மைராவதெவி.

அறப்பயிர்

சிவேனுக்குக்தகராரு

வினளவிக்கும
சக்தி

வபரான்ற

பூவதெவி

மைக்கனளப்

இந்தெ

மைண்ணின்

மைராசக்திஇவேவள பரராசக்தி - வபசும ததெய்வேம.
தமைய்யேன்பர்கவள! ததெய்வேத்னதெ மைனைதில் நிறுத்தி வேணங்குவேது தெரான் ததெய்வீக
சிந்தெனனை என்று கூறவேந்வதென் ஈங்கு. ஒருவேர் எந்தெத் ததெய்வேத்தின் மீது அதிக
நெமபிக்னக தகராண்டுளளராவரரா அந்தெத் ததெய்வேத்னதெவயே அவேர் சிறப்பராக வேழிபடுவேர்.
நெரான் முருகப் தபருமைரான் மீது அதிக நெமபிக்னக தகராண்டைதெனைரால் கீழ்க்கண்டைவேராறு
வேணங்குகிவறன்.
முருகரா நெரான் வவேண்டுதெல் வகட்டு
முன் வேரவவே வவேண்டும
முழுவேதுமைராய் நெரான் கூறும
தமைராழி வகட்க வவேண்டும
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இருபராதெமதெரான் ததெராட்டு
இனறஞ்சியிடைல் வவேண்டும
ஈடில்லராதின்புகனழப்
பராடிடைவும வவேண்டும
மைருணராயே தசயேல்கதளல்லராம
மைனறந்திடைவவே வவேண்டும
மைரானிடைரின் ஆன்மீகம
மைலர்த்திடைவவே வவேண்டும
தபருமைராவனை தின்னைருனளப் தபற்றிடைவவே வவேண்டும
பினழயில்ல நென்தனைறி பிடித்ததெராழுக வவேண்டும
எனைது இந்தெ வவேண்டுதெலில் முருகனின் அருனள வவேண்டுவேவதெராடு, உலகில்
தீச்தசயேல்கள மைனறந்து நெற்தசயேல்கள மைலர்ந்து ஆன்மீகம வேளர வவேண்டுதமைனை
விருமபுகிவறன். இவதெ கருத்தில் தெரான் னசவேப் தபரியேரார்கள எல்லராருவமை பராசுரங்கள
பராடியிருக் கிறரார்கள. உதெராரணத்திற்கு ஒன்று கீவழ கராண்க.
அருளராதெராதென் வவேண்டுதெல் வகட்டு அருளபுரிதெல் வவேண்டும
அனுத்துனணயும சினைம கராமைம அனடையேரானமை வவேண்டும
மைருளராயே தசயேல்க தளல்லராம மைனறந்திடைவவே வவேண்டும
இருளரானமை உறல் வவேண்டும எனனையேடுத்தெரார்
சுகம வேராய்ந்திடைல் வவேண்டும
தபராருளராம ஒர்திருவேடியில் உனடையேராயும நெரானும
புணர்ந்து கலந்ததெரான்றராகிப் தபராருந்துதெல் வவேண்டுவேவனை.
அன்பர்கவள. தெமிழ் நெராட்டில் முருக பக்தெர்கள ஏரராளம ஏரராளம. ஒவ்தவேராரு
ஆண்டும மைரார்கழி மைராதெம முழுவேதும விரதெ மிருந்து பழனி ஆண்டைவேனனைத் தெரிசிக்க
பராதெயேராத்தினர தசல்லம பக்தெர் கூட்டைத்னதெப் பரார்த்து நெரான் பரவேசமைனடைவேதுண்டு.
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அனதெ விடை அந்தெ பராதெ யேராத்தினர பக்தெர்களுக்குப் பசியேராற்றும பணி தசய்வேரானரப்
பரார்க்கிவறன். அவேர்கனளப் பராரராட்டை வேரார்த்னதெ ததெரியேவில்னல. ஆனைரால் ததெய்வீக
சிந்தெனனை என்பனதெ இந்தெச் சூழ்நினலயில் கண்களரால் கராணமுடிகிறது. இங்கு நெரான்;
உணர்த்துவேது என்னைதவேன்றரால் ததெய்வீக சிந்தெனனையின்; தவேளிப்பராவடை இப்படி அரியே
தசயேலராக

மைராறுகின்றனை

எங்தகல்லராம

இருக்

என்பவதெ;

அடுத்து

கின்றனைவவேரா

முருகப்

அங்தகல்லராம

தபருமைரானின்
அனழக்கிவறன்,

ஆலயேங்கள
என்

வேராருங்கள, ஆடைலராம, பராடைலராம ஆனைந்தெம தகராளளலராம.
1.

தெந்தெனைத்வதெராம என்று பராடுங்க - அந்தெ
கந்தெனனைத்தெரான் வேராழ்த்தி பராடுங்க
தசந்தூரில் வகராயில் தகராண்டை
சிவேசுப்பிர மைன்யேனுக்கு

2.

(தெந்தெனைத்)

வகராயினலத்தெரான் வேராழ்த்திப் பராடுங்க - அந்தெ
குமைரனனைத்தெரான் வேராழ்த்திப் பராடுங்க
திருப்பரங்குன்றத்திவல ததெய்வேரானனை
வேளளிவயேராடு
வசர்ந்து நிற்கும கராட்சி பராருங்க

3.

(தெந்தெனைத்)

முருகனனைத்தெரான் வபராற்றிப்பராடுங்க
முத்துக்குமைரனனைத்தெரான் வபராற்றிப் பராடுங்க
அங்க தமைல்லராம நீறுபூசி
ஆண்டிவபராலநிற்குமைந்தெ

4.

(குமைரனனை)

மைனலயேனனைத்தெரான் வபராற்றிப் பராடுங்க - மைருதெ
மைனலயேனனைத்தெரான் வபராற்றிப்பராடுங்க
தீரராதெ வினனைக தளல்லராம
தீர்த்து னவேக்கும மைருதெ மைனல

(முருக)
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வசரானலத்தெரான் வபராற்றிப்பராடுங்க - பழமுதிர்
வசரானலத்தெரான் வபராற்றிப் பராடுங்க
அழகர்மைனல வமைவல,
அன்புடைவனை வகராயில் தகராண்டை

6.

(முருக)

வேடைபழனி வேந்து பராருங்க - வேடி
வவேலனனைத்தெரான் வபராற்றிப் பராடுங்க
கரார்த்தினகப் தபண்களதிருக் கரங்களிவல
வேளர்ந்து வேரும

(கந்தெ)

அன்பர்கவள பழனிக்குப் பராதெயேராத்தினர வபராகும பக்தெர்கள பராடுவேனதெக் கராண்க.
1.

பராலமுருகனனைத்தெரான் பணிந்து தினைம வபராற்றி
தசய்யே
பராமைரானல நெரான் ததெராடுத்வதென் - ஞரானைத்தெங்கவமை

அணிந்திடுவேரான் ஞரானைத்தெங்கவமை
2.

பராலனைவேன்
(பரால)

பராலராபிவசகம தசய்யே பராற்குடைந்தெரான் தகராண்டு
வேந்வதென்
பரானலயேதில் கராணவில்னல - ஞரானைத் தெங்கவமை
பராலனைவேன் பருகினைராவனைரா ஞரானைத்தெங்கவமை
(பரால)

3.

வதெரானைபிவசகம தசய்யே வதென்குடைத்தெரான்
வேந்வதென்
வதெனனையேதில் கராணவில்னல ஞரானைத்தெங்கவமை
வதெனனையேவேன் பருகினைராவனைரா ஞரானைத்தெங்கவமை
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சந்தெனைத்னதெஅனரத்து னவேத்வதென்சராமியேபிவசகம
தசய்யே
சந்தெனைத்னதெக் கராணவில்னல - ஞரானைத்தெங்கவமை
ஓசராமியேவேன் பூசினைராவனைரா ஞரானைத் தெங்கவமை

5.

பன்னிரும வேராங்கி வேந்வதென் பராலனைபிவசகம
தசய்யே
பன்னினரக் கராணவில்னல - ஞரானைத்தெங்கவமை
பராலனைவேன் பூசினைராவனைரா - ஞரானைத்தெங்கவமை.

6.

கண்கண்டை ததெய்வேமைவேன் கலியுக வேரதெனைவேன்
கண்டு வேணங்கப் வபராவறன் - ஞரானைத்தெங்கவமை
கராட்சிதெருவேரான் எனைக்கு (பரால)
பக்தெனுனடையே வவேண்டுவகராளுக்கு முருகப் தபருமைரானுனடையே அருள கினடைக்கும

என்பதில் சந்வதெகமில்னல.
திருநீற்றுப் பதிகம
1.

மைந்திரமைராவேது நீறு மைதிக்கப்படுவேது நீறு
தெந்திரமைராவேது நீறு தெரிக்கப்படுவேது நீறு
கந்தெமைராவேது நீறு துதிக்கப்படுவேது நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு

2.

தநெற்றியில் அணிவேது நீறு - மைனைம
தநெகிழனவேப்பதுநீறு நெற்பயேன்தெருவேது நீறு
நென்னமைவயே தசய்திடும நீறு
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தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு
3.

கற்றவேர் அணிந்திடும நீறு
கல்லராதெவேரும அணிந்திடும நீறு
நெற்றவேர்அணிந்திடும நீறு
நெலமதபற அணிவேது நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு

4.

சிவே சிவு எனைவவே தசரால்லி
சிந்திக்க னவேப்பது நீறு தெக தெக எனைவவே
வமைனி மின்னிடைச் தசய்வேது நீறு
நெக நெக எனைவவே முகத்னதெ
நெனகத்திடைச் தசய்வேதும நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திரு நீறு

6.

வவேல் வவேல் வவேலரா என்று
விளமபிடைச் தசய்யும நீறு
மைராலவேன் மைருகரா என்று
வேணங்கிடைச் தசய்யும நீறு
சங்கரன் னமைந்தென் நீறு
சங்கடைம தீர்க்கும நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு
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7.

ஆ.வவேல

கந்தெவனை கடைமபரா என்று
கரங்கனள உயேர்த்தெச் தசய்யும
தசந்தெமிழ்ச் தசல்வேரா என்று
சிரமதெராழ்த்தி வேணங்கச் தசய்யும
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு

8.

பூசுதெற் குகந்தெ நீறு
புத்துணர்வு அளிக்கும நீறு
ஈசனுக்குக் குகந்தெ நீறு
எல்லராரும அணியும நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு

9.

பரமைனனை வேணங்கச் தசய்யும
பராசத்னதெ அகற்றச் தசய்யும
கந்தெனனை வேணங்கச் தசய்யும
கதிர்வவேனலயும வேணங்கச் தசய்யும
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு

10.

தெவேம தசய்யேத் துண்டும
சங்கடைம வபராக்கும நீறு
பராவேத்னதெ அழிக்கும நீறு
பரத்தினில் வசர்க்கும நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு
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11.

ஆ.வவேல

வநெரான்புகள தசய்யேத் தூண்டும
வநெராய் தநெராடி அகலச் தசய்யும
வபய்க்குணம பித்தெலராட்டைம
பறந்திடைச் தசய்யும நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு

12.

தநெற்றியில் அணியும நீறு
தநெஞ்சினனைச் சுத்தெம தசய்யும
அஞ்சுதெல் அகற்றும நீறு
ஆவரராக்கியேம வசர்க்கும நீறு
தசந்துவேர் வேராய் உனமை பராலன்
சிவேசுப்பிரமைணியேன் திருநீறு
அன்பர்கவள

இதுகராறும

திருநீற்றின்

மைகினமைனயேச்

சிறப்பராக

எடுத்துக்

கூறிவனைன். அடுத்துப் தெமிழ்ப் பராவேலர் ஒருவேர் பராடியே இனசப்பராடைல் ஒன்று கீவழ
கராண்க
பல்லவி
கந்தென்திருநீரணிந்தெரால் கண்டைபிணி ஓடிவிடும
குந்தெகங்கள மைராறி இன்பம குடுமபத்னதெ நெராடி வேரும
(கந்தென்)
அநு பல்லவி
சுந்தெரவவேல் அபிவசக சுத்தெதிரு நீரணிந்தெரால்
வேந்தெமைர்ந்தெ மூத்தெவேளும வேழிபரார்த்து ஏகிடுவேராள
அந்தெவநெரம பரார்த்திருந்து
அன்னனை தசல்வேம ஓடிவேந்து, சிந்னதெனயேக்
குளிரனவேத்வதெ தசராந்தெம தகராண்டைராடிவேராள
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சரணம

மைணமிகுந்தெ சராமபலிவல மைகினமை இருக்குதெடைரா
மைனைமுடைன் அணிவவேரார்க்கு மைகிழ்ச்சி தபருக்குமைடைரா
தினைந்தினைம தநெற்றியிவல திருநீறு
அணிந்திடைடைரா-தீர்ந்திடும அச்சதமைல்லராம
ததெய்வேம துனண கராக்குமைடைரா
முருகனுனடையே

வகராவில்

கராலக்கராட்டைத்தில்

(கந்தென்)
குன்றுகள

முருக

வதெராறும

கராணப்படுகிறது.

பக்தெர்களரால்

அவ்வேராறு

அது

ஒரு

வகராவில்கள

நிறுவேப்பட்டிருக்கின்றனை. பிற்பட்டை கராலங்களில் கிரராமைங்கள வதெராறும சுப்பிரமைணியேர்
வகராவில்கள

கட்டைப்பட்டிருக்

கின்றனை.

அதுவபரால

விநெராயேகர்

வகராவில்களும

கட்டைப்பட்டிருக் கின்றனை. ததெய்வீகத்னதெ வேளர்க்க வவேண்டுதமைன்ற நெல்தலண்ணத் தில்
தெரான் அந்தெத் ததெய்வேத் திருப்பணினயே திறமபடைச் தசய்திருக்கிறரார்கள. பிற்கராலத்தில்
அருணகிரிநெராதெர் என்பவேர், முருகனுனடையே புகனழத் திருப்புகழ் எனும தெமைது நூலில்
விளக்கமைராக
பராடைல்களும,

கூறியிருக்கிறரார்.
மிக

மிகக்

எளினமையேரானை

கடினைமைரானை

தசராற்கனளக்

தசராற்கனளக்
தகராண்டு

சில

தகராண்டு

சில

பராடைல்கனளயும

எழுதியிருக்கிறரார். சில பராடைல் களுக்குப் தபராருள எழுதியேவேர்கள தெவேறராக உனர
தசய்திருக் கிறரார்கள. உதெராரணத்திற்கு ஒன்றி.ண்டுக்கு விளக்கம கூற விருமபுகிவறன்.
ஏறுமையில்

ஏறி

வினளயேராடுமமுகம

ஒன்வற

என்று

ததெராடைங்கி,

ஆதி

அருணராச்சலம அமைர்ந்தெ தபருமைராவள எனை முடியும பராடைலக்கு, முருகனுக்கு ஆறு
முகங்களும, பன்னிரண்டு னகளும இருப்பதெராகப் தபராருள கூறுகின்றரார் ஒருவேர்.
அனதெப்

பலரும

நெமபுகிறரார்கள.

ஒருவேர்.

முருகன்

மையிலின்

மீது

அமைர்ந்து

உலகத்னதெ ஒரு தநெராடியில் சுற்றிவேந்தெரார் எனை கூறுகிறரார். மைனிதென் என்றராலம
கடைவுள என்றராலம ஒருவேருக்கு ஒருதெனல, ஒரு முகம தெரான் இருக்க முடியும.
அதுதெரான் இயேற்னக ஒரு கவிஞன், தென் கவினதெனயே என்னை கருத்தில் எழுதி
இருக்கிறரான் என்று. தபராருள தசரால்ல வவேண்டும. அனதெ விடுத்து தென் விருப்பம
வபரால் தபராருள தசரால்லக்கூடைராது. இந்தெப் பராடைலிவல முருகனுக்கு ஏற்பட்டை சூழ்நினல
கராரணமைராக

இடைத்துக்கிடைம

முகம

மைராறு

விளக்கியிருக்கிறரார்.
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ஏறுமையில்

ஆ.வவேல

ஏறிவினளயேராடும

முகம

ஒன்வற,

என்பதென்

தபராருள

என்னைதவேன்றரால், மையில் வதெரானக விரித்தெராடும வபராது அந்தெக் கராட்சி பரார்ப்பதெற்கு
மிக அழகராக இருக்கும. மையில் வதெரானகவயே அழகராகத்தெரான் இருக்கும. முருகு என்ற
தசரால்லக்கு அழகு என்பது தபராருள. இங்கு மையில் வதெரானகயில் ஏறியுளள அழகு
வபரான்றவதெ முருகனுனடையே முக அழகு என்பது தபராருளராகும. இரண்டைராவேதெராக ஞரானை
தமைராழி வபசும முகம என்பது, மிக்க ஞரானைம நினறந்தெ குருவேரானைவேர் நினலயில்,
ஈசனுக்கு உபவதெசம தசய்தெதெரால் அறிவு ஒளி-ஞரானை ஒளி வீசும முகமைராக மைராறியேது
முருகனுனடையே முகம. அடியேரார் வினனை தீக்க - துயேர் வபராக்க வேந்தெ வபராது கருனண
முகமைராகக் கராட்சி தெந்தெரார். சூரனனை வேதெம தசய்யே வேந்தெ வபராது வகராபம தகராண்டை
முகத்வதெராடு
மைகிழ்ச்சி

வேந்தெரார்.

தகராண்டை

வேளளினயே
முகத்வதெராடு

மைணம

தசய்யே

கராணப்பட்டைரார்.

வேந்தெவபராது,

கராமை

வவேலராயுதெத்தினைரால்

உணர்வும
|மைனலனயேப்

பிளக்கும வபராது, முகத்தில் வீரம தவேளிப்பட்டைது. இவ்வேராறு ஒவர முகம தெரான்
சந்தெர்ப்பத்திற்கு
கராட்டும

ஏற்றவேராறு மைராற்றம தகராண்டைது.

பளிங்கு

வபரால்

தநெஞ்சங்

கடுத்தெது

இதெற்கு
கராட்டும

உதெராரணம,
முகம

அடுத்தெது

என்பது

தெரான்.

ஆறுவிதெமைரானை முகங்கனளக் தகராண்டை முருகப் தபருமைராவனை எனைக்கு 'ஆறுமுகமைரானை
ஒரு தபராருனள மைடைடும எனைக்குக் தகராடுப்பராயேராக எனை இப்பராடைலில் வவேண்டுகிறரார்
அருணகிரியேரார். அதெராவேது அந்தெ அனமைதியேரானை நிமமைதியேரானை ஒரு முகம மைட்டும
வபராதும, வவேறு ஒன்றும எனைக்கு வவேண்டைராம ஐயேவனை எனைச் தசரால்லி வேணங்குகிறரார்
கவிஞர்.
முருகனுக்கு ஆறு தெனல, பன்னிரண்டு னககள இருப்பதெராக ஓவியேம வேனரந்து
மைகிழ்கிறரார்கள அதெற்குக் கண்ணராடி வபராட்டு சுவேரில் மைராட்டி னவேக்கிறரார்கள. ஒரு
கராலக் கட்டைத்தில் பக்தினயே வேளர்ப்பதெராக நினனைத்துக் தகராண்டு, தெரான் வதெரான்றித்
தெனைமைராகப்

புலவேர்கள

உளறிக்

தகராட்டியிருக்கிறரார்கள.

அவேரவேர்

நினனைத்தெ

படிதயேல்லராம கனதெ எழுதியிருக்கிறரார்கள. புரராணங்கள எழுதியேவேர்கள எல்லராருவமை,
எவ்வேளவுக்குப் புழுக முடியுவமைரா அவ்வேளவுக்குப் புழுகியிருக்கிறரார்கள.
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ததெய்வீக சிந்தெனனைகள
திருவினளயேராடைல்

ஆ.வவேல
புரராணம

எழுதியே

ஆசிரியேர்,

ஒரு

சமையேம

கூலியேரான்

ஒழுங்கராக வவேனல தசய்யேவில்னல என்று, பராண்டியே மைன்னைன் தென் னகப் பிரமபரால்
அவேன் முதுகில் அடிக்க அந்தெ அடி அவேன் முதுகில் மைட்டுமின்றி உலகில் உளள
அத்தெனனைப் வபர் முதுகிழும விழுந்தெது என்பவதெராடு நிறுத்தெராமைல் அந்தெ அடியினைரால்
தெரான்

பிறக்கும குழந்னதெகளுக்தகல்லராம

இருக்கிறது

என்று

வமைதெராவிகளும

எழுதியிருக்

நெல்ல

முதுகின் நெடுவில் தெராவேராக

கிறரார்.

தசய்திகனயேச்

இவேர்

மைட்டுமைல்ல,

தசரால்லம

வபராது

தெரானரயேராக

எல்லராப்

இப்படிப்

புரராண

தபரால்லராதெ

தசய்திகனளயும தசரால்லியிருக்கிறரார்கள.
இனதெ நெரான் ஏன் குறிப்பிடுகிவறன் என்றரால், ஒரு கராலத்தில் இப்படிப்பட்டை
புலவேர்கள

ததெய்வேங்கனளப்

பற்றிப்

தபராய்யேரானை

தெவேறரானை

தசய்திகனளத்

தெரான்

வதெரான்றித் தெனைமைராக அவேரவேர் விருப்பமவபரால் எழுதினவேத்தெ கனதெனயே ஏற்கவில்னல.
ஏற்கராதெ

வதெராடு

மைட்டுமைல்ல

ததெய்வேக்

தகராளனகனயே

இழித்தும

பழித்தும

வபசியேவதெராடைல்லராமைல் எழுதெவும தசய்தெரார்கள. அவேற்றுள ஒன்று உதெராரணத்திற்கு
எடுத்துக்கராட்டு

மைதெம என்பது ஒர் அழகியே

பிணம இது ஓர்

அறிஞருனடையே

தபரான்தமைராழி. மைதெத்தின் வமைல் எத்தெனனை தெராக்குதெல்கள விழுந்தெராலம அது அத்தெனனை
தெராக்கு தெனலயும தெராங்கிக் தகராண்டு வேளர்ந்து தகராண்டுதெரான் இருக்கிறது. வேரானழயேடி
வேரானழயேராக மைதெராச்சராரியேரார்கள வதெரான்றி உரமூட்டி வேளர்க்கப்பட்டைது மைதெம இது
என்றும அழியேராது.
பிற்கராலத்தில் குமைவரச சதெகம பராடியே புலவேர் 'மையிவலறி வினளயேராடு குகவனை
புல்வேயேல் நீடு மைனல வமைவு குமைவரசவனை. என்று பராடியிருக்கிறரார். இவேர் எந்தெ
மையினலக் குறிப்பிடுகிறரார் என்று ததெரியேவில்னல. தென்னுனடையே பராடைலக்கு இவேர்
தபராருள எழுதெவில்னல. மையில் மைனிதெனனைச் சுமைக்க முடியேராது என்பது இவேருக்குத்
ததெரியேராமைல் இருக்க முடியேராது. ஆனைரால் முருகன் அசுரனனைச் சமகராரம தசய்தெ
வபராது,

அவேனுனடையே

தவேட்டுண்டை

உடைல்,

ஒரு

பராதி

மையிலராகவும

மைறுபராதி

வசவேலராகவும உரு தவேடுத்தெது. மையினல தென் கரால்களுக்கு இனடையிலம வசவேனலத்
தென்

னகயிலம

பிடித்துக்

தகராண்டைரார்

என்று

23

தசரால்லப்படுகிறது.

அசுரனைராகியே
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ஆ.வவேல

மையினலத் தெனைக்கு வேராகனைமைராகவும, வசவேனலக் தகராடியேராகவும னவேத்துக் தகராண்டைரார்
முருகன். அசுரனைராகியே மையிலக்கு சக்தி உண்டு. ஆகவவே அந்தெ மையில் வமைல் ஏறி
வினளயேராடியிருக்கலராம முருகன் எனை நெராம நெமபலராம.
விநெராயேகருக்கு வேராகனைம தபருச்சராலி என்று தசரால்லப்படுகிறது. அதென் விவேரம
எனைக்குத்

ததெரியேவில்னல.

இவேருக்கு

இரண்டு

தபண்டைராட்டி

இருப்பதெராகச்

தசரால்லப்படுகிறது. இவேருக்கு கல் யேராணவமை ஆகவில்னல, அதெனைரால் தெரான் இவேர்
குளத்தெங்கனரயில் வகராயில் தகராண்டிருக்கிறரார் என்றும தசரால்கிறராரகள. இதெனைரால்
குழப்பம

ஒருபுறம

இருந்தெராலம,

இந்தெ

இரண்டு தபண்டைராட்டி

யேரார்

என்பனதெ

என்னைரால் தசரால்ல முடியும. ஒரு தபண் சித்தி, மைற்றவேள புத்தி. இந்தெப் தபயேர்கனளக்
கவேனித்தெரால்,

புத்தியும

ஞரானைமும உனடையேவேர்

என்பது

விளங்கும.

இந்தெ

இரு

தபண்கனளத்தெரான் விநெராயேகர் மைணந்திருக்கிறராவரயேன்றி மைரானிடைப் தபண்கனள அல்ல.
விநெராயேகருக்கும
தநெற்றியில்

உளளது.

சிவேனைக்கும
மைனிதெ

மூன்று

மூனள

கண்கள

மைண்னடை

உண்டு.

ஒட்டுக்குள

மூன்றராவேது

கண்

அனமைந்திருக்கிறது.

அறிவேராகியே உணர்வு மூனளயின் முன் பகுதியில் தநெற்றியின் ஓரத்தில் அனமைந்துளள
அறிவேராகியே கண்னணத் தெரான் தநெற்றிக் கண் என்று தசரால்லப்படுகிறது. தநெற்றியின்
வமைல் அல்ல என்பனதெப் புரிந்து தகராளள வவேண்டும. ஒரு பக்தெனுக்கு கண்கள
பரார்னவே இழந்துவிட்டைனை. அவேன் ஆண்டைவேனனை வவேண்டும வபராது, கடைவுவள என்
ஊனைக்

கண்

இழந்தெதெரால்

உலகில்

குனறயும

உண்வடைரா?

ஞரானைக்

கண்

ஒன்று

இருந்திடில் வபராதும என்று பராடுகிறரான். இந்தெ ஞரானைக் கண்தெரான் தநெற்றிக்கு உளவள
இருப்பது. அப்படியேரானைரால் சிவேன் தநெற்றிக் கண்ணின் தநெருப்பு சுவேரானல நெக்கீரனரச்
சுட்டைது எப்படி எனை வினைவேலராம. அது கவிஞனின் கற்பனனைவயே. வகராபத்தின் மிகுதி
அவ்வேராறு தநெருப்புச் சுடைரராய்ப் பராய்ந்தெது என்பதுதெரான் அதென் உண்னமை. அர்ச்சுனைன்
வில்லில் விட்டை அமபு, ஒன்று, பத்து, நூறு, ஆயிரம என்று விரிந்து தசன்றது
என்றரால்

அது

அமபுகளராகப்

கற்பனனைவயே,
தபருக

கவிஞரின்

முடியேராது.

இது

தசரால்

ஆற்றவல.

வபராலத்தெரான்

கக்கியேதும சிந்திக்க வவேண்டுகிவறன்.
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தநெற்றிக்கண்

அமபு

பல

தநெருப்னபக்
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ஆ.வவேல

ஒரு நெராள மைரானல, நெரான் முருகன் வகராவிலக்கு சராமி குமபிடைச் தசன்வறன்.
அங்கு சராமிக்கு அர்ச்சனனை தசய்வேதெற்கராகப் தபண்கள அர்ச்சனனைக் கூனடைகளுடைன்
வேரினசயில் நின்றரார்கள. ஒவ்தவேராருக்கும அர்ச்சனனை நெடைந்து தகராண்டிருந்தெது. ஒரு
தபண் தென்னுனடையே அர்ச்சனனைக் கூனடைனயே நீட்டை, அய்யேர் அன்தெ வேராங்கி உளவள
வபரானைரார். அந்தெப் தபண் உளவள எட்டிப் பரார்த்தெராள, மூலஸதெரானைத்தில் முருகன்,
வேளளி-ததெய்வேரானனை

வயேராடு

நிற்பனதெக்

கண்டைராள,

கண்டைதும

'அய்யேவர

அந்தெ

அர்ச்சனனைக் கூனடைனயேக் தகராண்டைராங்க' என்றராள. அவேர், அர்ச்சனனைக் கராசு னவேக்க
மைறந்திட்டைராள வபராலம என்று அர்ச்சனனைக் கூனடைனயே எடுத்து வேந்தெரார். அவேர்
தகராடுக்குமுன் இவேள, கூனடைனயே தவேடுக்தகனைப் பிடுங்கிக் தகராண்டு, இந்தெ தரண்டு
தபராண்டைராட்டி வேச்சிருக்கும இந்தெ சராமினயே குமபிடை மைராட்வடைன் என்று தசரால்லிவிட்டு
வவேகமைராக நெனடைனயேக் கட்டினைராள. இனதெப் பரார்த்தெ ஐயேர், அடைமுருகரா, ஒரு ரூபராய்
அர்ச்சனனைக்

கராசு

கினடைப்பனதெயும

தகடுத்து

விட்டைராவயே

என்று

குனறபட்டுக்

தகராண்டைரார். நெரான், இவேள ஒரு புதுனமைப் தபண் என்வபனைரா? அல்லது இவேள
புரியேராதெவேள என்வபனைரா? வயேராசித் வதென், ஒருவேனுக்கு ஒருத்தி என்ற தெத்துவேத்னதெ
உணர்ந்தெவேள,

முருகன்

இரண்டு

தபண்கவளராடு

நிற்கும

தெத்துவேத்னதெ

அறியே

வில்னலவயே' என்று வேருந்திவனைன், விளக்கம கூற விருமபிவனைன்.
இரு மைனனைவியேரார்?
முருகப் தபருமைரானுனடையே இச்சரா சக்திவயே வேளளி. ததெய்வேரானனை இந்திரனுனடையே
மைகள இந்திரன் மைனழக்கு அதிபதி. மைனழதெரான் இந்திரனுனடையே மைகள. மைனழ இங்கு
தபண்ணராக உருவேகப் படுத்தெப்பட்டுளளது. தெமிழ் தமைராழினயேக் கனலமைகள என்று
தபண்ணராக

உருவேகப்

படுத்தியிருக்கிவறராம

அல்லவேரா?

அது

வபராலத்தெரான்

மைனழக்கும தபண் உருவேம தகராடுத்திருக்கிறரார்கள. வேளளி, திருமைராலின் மைகள. கந்தெப்
புரராணத்தில் ஒரு மைரான், வேயிற்றில் பிறந்து, வேளளிக் கிழங்கு தவேட்டி எடுத்தெ
பளளத்தில் அந்தெக் குழந்னதெ கிடைந்தெது. வவேடைர் குலத் தெனலவேனைரானை நெமபிரராசன்
அந்தெக் குழந்னதெனயே எடுத்து வேந்து வேளளி என்று தபயேர் னவேத்து வேளர்த்து
வேந்தெரான். அந்தெக் மைரான் திருமைராவலதெரான். பூவலராக மைக்களுக்குத் ததெரியே வவேண்டும
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என்பதெற்கராகவவே இந்தெப் தபண்கள பிறந்தெதும, இவேர்கனள முருகன் மைணந்தெரான்
என்பதும, மைனிதெ வேராழ்க்னகயின் தெத்துவேங்கனள விளக்கவவே ததெய்வே வேராழ்க்னகயேராகக்
கனதெ கட்டியிருக்கிறரார்கள. இதிலிருந்து, முருகனுனடையே இச்சரா சக்திவயே (விருப்பம)
வேளளிதயேன்றும, கிரியேரா சக்திவயே (தசயேல் ததெய்வேரானனை என்றும புரிந்து தகராளள
வவேண்டும. கனதெ கட்டியேவேர்கள மைக்கள எனதெயும எளிதில் புரிந்து தகராளளக் கூடைராது
என்ற எண்ணத்தில் தெரான் எழுதியிருக்கிறரார்கள.
எப்தபராருள யேரார்யேரார் வேராய்வகட்பினும அப்தபராருள
தமைய்ப்தபராருள கராண்பது அறிவு.
இந்தியேரா முழுவேதும ஏரராளமைரானை சிவேன் வகராவில்கள இருக் கின்றனை. அவேற்றில்
வசராதிர்லிங்கம உளள வகராவில்கள 108. இனவே மிகவும பிரசித்தி தபற்றனவே ஆகும.
தபருமபராலம எல்லராக் வகராவில்களும ஆயிரம ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டை னவேவயே.
தெமிழ் நெராட்டில் பராண்டியே மைன்னைர்களரால் கட்டைப்பட்டை சிவேன் வகராவில்களில் 14
முக்கியேமைரானைனவேயேராகும. எல்லராக் வகராவில்களிலம மூலஸதெரானைத்தில் லிங்கம மைட்டும
அனமைக்கப் பட்டுளளது. சினலயில்னல. இது தெவிர உற்சவே மூர்த்திகள சினல
இருக்கின்றனை. சிவேலிங்கத்திற்குத்தெரான் தினைசரி மூன்று. ஆறு கராலம எனை பூனசகள
நெனடைதபறுகின்றனை. பராண்டி பதினைரான்கு ஸதெலங்கனள ஒவர தவேண்பராவில் கராண்க.
கூடைல் புனைவேராசல் குற்றராலம ஆப்பனூர்
ஏடைகம தநெல்வவேலி இரராவமைசம - ஆடைரானனை
ததென்பரங் குன்றஞ்சுழியில் ததென்திருப்பத்தூர் கராசி
வேன்தகராடுக் குன்றமபூ வேனைம.
கூடைல் என்பது மைதுனர. இங்கு உளள மீனைராட்சி சுந்தெவரஸவேரர் ஆலயேம
வேரலராற்றுச் சிறப்பு மிக்கதெராகும. எல்லராச் சிவேன் வகராயில்களிலம வேசந்தெ கராலத்தில்,
முக்கியே வதெர்திருவிழரா நெடைக்கும. அடுத்து சராமிக்கு திருக்கல்யேராணம என்ற ஒரு
நிகழ்ச்சி நெடைக்கிறது. இது சிவேனுக்கும பரார்வேதி வதெவிக்கும நெடைக்கும கல்யேராணமதெரான்.
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இந்தெக்

கல்யேராணம

நெடைக்கிறது.

அது

எதெற்கராக

அப்படிச்

தசய்கிறரார்கள என்றரால் இல்லற தெர்மைத்னதெ நெல்லறமைராகச் தசய்யே வவேண்டும என்பனதெ
வேலியுறுத்து வேதெற்கராகத்தெரான். வவேறு தெத்துவேம ஒன்றும தபரிதெல்ல.
அண்டைசரராசரங்கள எல்லராம ஆண்டைவேன் வேனரந்தெ வகராலங் கவள. அவேற்றில்
ஆண்

என்பதும

துன்பங்களும
வேராழும

தபண்

அதில்

னவேத்தெ

தெத்துவேம

இன்பமையேமைராக

என்பதும

அழகரானை

வேண்ணங்கவள.

விளக்கப்படுகிறது.

இருக்க

வகராலங்கள.

ஆணும

திருமைண

வவேண்டுதமைன்பவதெ

இன்பங்களும,

தபண்ணும

வேராழ்க்னக

ததெய்வேத்திருக்

இனணந்து
என்தறனைறும

கல்யேராணத்தின்

தெத்துவேமைராகும.
தபருமபராலம

எல்லராக்

வகராவில்களிலம

பிரராமைணர்கவள

பூசராரியேராக/அர்ச்சகர்களராக இருக்கிறரார்கள. அவேர்கள தசரால்லம மைந்திரங்கதளல்லராம
சமைக்கிருதெ தமைராழியில் இருக்கிறது. அவேர் நெமைக்கராக அர்ச்சனனை தசய்யும வபராது கரம
குவித்து சராமினயேக் குமபிடுகிவறராம. அவேர் ஏவதெரா கரகரத்தெ குரலில் தசரால்லகிறரார்.
அதெராவேது

மைந்திரம

ஒதுகிறரார்.

சராமிகுமபிடுகிவறராம.

ஆனைரால்

அது
நெம

என்னை
மைனைதில்,

என்று

ததெரியேராமைவலவயே

விநெராயேகர்

தபருமைராவனை

நெராம
ஞரால

முதெல்வேவனை நெல்ல கணபதிவயே என் பராவே தமைல்லராம எரித்துப் தபராசுக்கி, உன்பராதெம
வசர்ப்பராய்

உன்னைதெ

குமபிடுகிவறராம.

இந்தெ

கனைநெராதெரா

என்று

மைனைதுக்குள

தசரால்லி

சராமினயேக்

வநெரத்தில்

தெமிழில்

மைந்திரத்னதெச்

தசரால்லி

அர்ச்சனனை

தசய்தெரால் சராமியும தெமிழ் வகட்கும நெராமும தெமிழ் வகட்கலராம. சராமிக்கு சமைக்கிருதெ
தமைராழி மைட்டுந்தெரான் ததெரியுமைரா? தெமிழ் ததெரியேராதெரா? இல்னல தெமிழ் தெராழ்த்தெப்பட்டை
தமைராழியேரா?

தெமிழ்

நெராட்டுச்

சராமிக்குத் தெமிழ்

ததெரியேராதெரா?

அர்ச்சகருக்கு

தெமிழ்

மைந்திரம ததெரியேராமைல் இருக்கலராம. புதிதெராகக் கற்றுக் தகராளள வவேண்டியேது தெராவனை.
தெமிழ் அறிஞர்களிடைம வகட்கலராம. சமைக்கிருதெத்தில் உளள மைந்திரங்கனளத்
தெமிழில்

தமைராழி

நெராயேன்மைரார்களும
பராடியிருக்கிறரார்கள.

தபயேர்த்து

னவேத்துக்

பல்லராயிரக்கணக்கரானை
இனதெ

யேராரும

தகராளள

பராசுரங்கனளத்

மைறுக்கமுடியுமைரா?

27

லராம.

ஆழ்வேரார்களும
தெமிழில்
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பதில்

தசரால்ல

முடிய்யராது.

தெமிழில்

மைந்திரம

தசரால்ல

மைராட்வடைராம - பூனச தசய்யே மைராட்வடைராம. அர்ச்சனனை தசய்யே மைராட்வடைராம என்று
தசரால்வீர்கவளயேரானைரால்,

அது

தெமிழக்கும

தெமிழ்

மைக்களுக்கும

தசய்யும

தபரியே

துவரராகமைராகும. ஒரு வேனகயில் நீங்களும தெமிழர் என்பதெரால் உங்களுக்கும துவரராகம
தசய்தெவேர்களராவீர்கள.
அன்பரானைவேர்கவள,

முப்பது

ஆண்டுகளுக்கு

முன்வப,

தெமிழக

முதெல்வேர்,

டைராக்டைர் கனலஞர் அவேர்கள, வகராவில்களில் தெமிழில் அர்ச்சனனை தசய்யே வவேண்டும
என்று விருமபிக் வகட்டுக் தகராண்டைரார். அந்தெ வவேனளயில் இனி என்தறன்றும
ஆலயேங் களில் தெமிழ் முழங்கும என்றும, இனறவேன் தெமிழ் வகட்டு மைகிழ் வேரார்
என்றும நெரான் நினனைத்வதென். நினனைத்தெதும ஆனைந்தெத்தில் பராடிவனைன் பனுவேல். கீவழ
கராண்க.
வகராவில் அருச்சனனைக்குக் தகராண்டுவேந்தெரார் தீந்தெமினழ
நெராவில் இனிக்குதெடைராநெண்பரா வகள-பராவில்
நினறஞரானை அர்ச்சகர்கள வநெயேமுடைன் பராடை
இனறயும தெமிழ்வகட்கும சங்கு
என்று அழகியே தவேண்பரா பராடி ஆனைந்தெம அனடைந்வதென். ஆனைரால், இன்று
நெராளவேனர

அது

நெடைக்கவில்னல.

எனைக்குத்

துன்பம

என்றரால்

சராமியிடைம

முனறயிடைலராம. சராமிக்வக துன்பம வேந்தெரால் யேராரிடைம வபராய்ச் தசரால்லவேது.
சமைக்கிருதெத்தில் உளளது வபரால், தெமிழில் முனறயேரானை மைந்திரங்கள இல்னல
என்றரால், தெமிழறிஞர்கனளக் தகராண்டும சமைக்கிருதெ அறிஞர்கனளக் தகராண்டும ஒரு
குழு

அனமைத்து,

சமைக்கிருதெத்தில்

உளள

மைந்திரங்கனள

அப்படிவயே

தமைராழி

தபயேர்க்கலராம. தெமிழில் தசமனமையேராக ஆக்கப்பட்டை மைந்திரங்கனளக் தகராண்டு பூனச
தசய்தெரால் எல்லராருக்கும மைனைநினற வேளிக்கும. இந்தெ நெல்ல தசயேலில் அந்தெணர்களும
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அக்கனர

தகராண்டு

நெனடைமுனறப்படுத்தெ

வவேண்டும

எனை

அர்ச்சகர்கனளக் வகட்டுக் தகராளகிவறன்.
வரராமைன் கத்வதெராலிக்கக் குருமைரார்கள ஆரமபத்தில் லத்தீன் தமைராழியில் தெரான்
ஆலயேங்களில்

மைந்திரங்கள

தமைராழியேராக்கம

தசய்து

தசரான்னைரார்கள.

தெமிழக

பிற்கராலத்தில்

மைக்களுக்குப்

புரியும

அனதெத்
படியேராக

தெமிழில்
வபராதெனனை

தசய்தெரார்கள-தசய்து தகராண்டிருக்கிறரார்கள. கிறித்து வவேதெப் புத்தெகமைராகியே னபபினள
தெமிழில் எழுதினவேத்திருக்கிறரார்கள. அதுவபரால எல்லரா பிரராந்தியே தமைராழிகளிலம
எழுதி னவேத்திருக்கிறரார்கள. இந்து மைதெப் தபரியேரார்களும, அறிஞர்களும இனதெக்
கவேனைத்தில் தகராண்டு ஆவேனை தசய்யே வவேண்டும, தசய்தெரார்கவளயேரானைரால், எல்லராக்
வகராவில்களிலம தெமிழ் மைணக்கும, இந்து தெர்மைம தெனழக் கும. பூனனைக்கு மைணி
கட்டுவேது யேரார்? என்று வகட்கக் கூடைராது.
வகராவில்

என்பது

மைக்களுனடையே

ததெய்வே

பக்தினயேயும

ஒழுக்கத்னதெயும

வேளர்க்கவவே ஏற்படுத்தெப்பட்டைது ஆகும. ஆகவவே வகராவில் எல்லரா மைக்களுக்கும
தபராதுவேரானைதெராகும. தெராழ்த்தெப்பட்டை மைக்கள வகராவிலக்குள வேந்து சராமிகுமபிடை பல
இடைங்களில்

அனுமைதிக்கப்படுவேதில்னல.

இது

தகராடுனமையிலம

தகராடுனமையேராகும.

கராந்தி அரிசனை ஆலயேப் பிரவவேசம என்பனதெப் பல இடைங்களில் னவேபவும வபரால்
நெடைத்தினைரார். சபர்பதி என்ற இடைத்தில் ஆசிரமைம அனமைத்து எல்லரா மைக்கனளயும
ஒன்றராக

அமைரனவேத்துக்

மைதெத்தினைனரயும

கூட்டுப்

ஒன்றுபடுத்தினைரார்.

பிரரார்த்தெனனை

தசய்தெதின்

மைக்களினடைவயே

மைதெ

மூலம

எல்லரா

நெல்லிணக்கம

என்ற

தகராளனக வேலப்தபற்றது தீண்டைரானமை என்ற தகராளனக வேலப்தபற்றிருந்தெது. ஒரு
கராலம மைனிதெரில் ஒரு பிரிவினைர் நெராகரீகமில்லராமைல் இருந்தெ நினலயில் தீண்டைரானமை
அனுசரிக்கப்பட்டைது.

இன்னறயே

நெராகரீகம

வேளர்ந்தெ

நினலயில்

தீண்டைரானமை

மைனறந்துவிட்டைது. ஆகவவே அரிசனை மைக்கள என்ற பராகுபராடில்லராமைல் ஆலயேங்களில்
சராமி குமபிடை அனுமைதிக்க வவேண்டும. அதுவவே இந்து தெர்மைம ஆகும. மைனிதெ
தெர்மைமும ஆகும. ஆன்மீகவேராதிகள இந்தெ நெற்தசயேலில் ஈடுபடை வவேண்டும. இந்தெ
சமைத்துவே வேழிபராட்னடை மைறுப்பவேர்கள உண்னமையிவல ஆன்மீகவேராதிகள அல்லர்.
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மைனைமைது தசமனமையேரானைரால் மைந்திரம தசபிக்க வவேண்டைராம என்று பனழயே சித்தெர்
ஒருவேர் தசரால்லியிருக்கிறரார். அவேரது கூற்று அவேருக்குச் சரி. நெம வபரான்ற சராமைரான்யே
அறிவு

பனடைத்தெவேர்

களுக்கு

அது

தபராருந்தெராது.

இனறவேன்

உருவேமைற்றவேர்.

அரூபியேராய் இருக்கிறரார். ஆகவவே உருவேம வதெனவேயில்னல என்று தசரால்பவேர்களும,
அவ்வேழியில் ததெராழுனக நெடைத்துகிற வேர்களும இருக்கிறரார்கள. ஆனைரால் உருவே
வேழிபராவடை சிறந்தெ முனற என்பது நெமைது தகராளனக. உருவே வேழிபராட்டில் தெரான் மைனை
நினறவு ஏற்படும. இந்து மைதெத்தில் னசவே சித்தெராந்தெம, னவேஷ்ணவே சித்தெராந்தெம
இரண்டும ததெரான்று ததெராட்டு நினலத்து வேராழ்வேனை ஆகும.
விநெராயேகனர,

மூலப்தபராருள,

முதெற்

கடைவுள

என்று

வபராற்று

கிவறராம.

விநெராயேகருக்கு உருவேம ஒன்றுதெரான். ஞரானைவிநெராயேகர் என்று தசரால்லி வேணங்கும
வபராது, அவேர் நெமைக்கு ஞரானைத்னதெக் தகராடுப்பரார் எனை நெமபுகிவறராம. முத்தி விநெராயேகர்
என்றும சித்தி விநெராயேகர் என்றும, பரால கணபதிவயே என்றும, வயேராக கணபதிவயே
என்றும, நெர்த்தெனை விநெராயேகரா, வித்னதெக்குக் குருவவே, தவேற்றிக்கு அருவள, என்றும
பலவேராறராகச் தசரால்லி வேணங்குகிறரார்கள. ஒருவேர், தெனைக்கு எது வவேண்டும என்று
விருமபுகிறராவறரா அனதெத் தெருபவேரராக விநெராயேகனர உருவேகப்படுத்துகிறரார். இதெனைரால்
ஒவர விநெராயேகருக்குப் பல தபயேர்கள சூட்டைப்படுகின்றனை. இதெனைரால் விநெராயேகருக்குப்
தபருனமை கூடுகிறது. இதெனைரால் பக்தெர் வவேண்டுவேனதெ வவேண்டியேவேராவற இனறவேன்
தகராடுக்கிறரார். என்பது நெமைக்கு விளங்குகிறது.
ஒரு சமையேம ஒளனவேயேரார், விநெராயேகரிடைம ஒரு வவேண்டுவகராள னவேத்தெரார். அது
என்னை என்பனதெக் கீவழ கராண்க.
பராலம ததெளிவதெனும பராகும பருப்புமினவே
நெராலம கலந்துணக்கு நெரான்தெருவவேன் - வகராலஞ்தசய்
துங்கக் கரிமுகத்துதுரமைணிவயே நீ எனைக்கு
சங்கத் தெமிழ் மூன்றும தெரா.
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இனதெக் வகட்டை இன்தனைராருத்தி,
அப்பளம, பராயேராசம, அஞ்சராறு கூட்வடைராடு
தெப்பரா விருந்துனைக்குத் தெந்திடுவவேன்-இப்புவியில்
பத்தெடுக்கு மைராடிவிடும பல்லரா யிரங்வகராடி
தசராத்ததெனைக்குத் தெந்தெருளச்தசரால்
இவ்வேராறு வவேண்டினைராள. கவணசர் பரார்தெரார், இப்படிதயேல்லராம எனைக்கு விருந்து
னவேத்து ததெராந்தெரவு தசய்தீர்கள. எனைக்கு அருகமபுல் மைரானல வபராட்டைரால் வபராதும,
விருந்து

னவேக்க

வவேண்டைராம

என்று

கவணசர்

கூறிவிட்டைரார்.

இனதெக்

வகட்டை

இன்தனைராருத்தி, தரராமப நெல்லதெராப் வபராச்சு என்று அருகமபுல் தகராணரச் தசன்றராள,
அருகமபுல் மைரானல கட்டினைராள.
அப்பவனை கவணசமூர்த்தி அருகமபுல் மைரானலதயேரான்று
தெப்பராமைல் உன்கழுத்தில் சராற்றி வேணங்கிடுவவேன்
இப்பராரில் என்தறன்றும இன்பமுடைன் வேராழ்ந்திடைவவே
தெப்வபதும சராரராதெ சன்மைரார்க்கம தெந்தெருவள
இவ்வேராறு

பராடி

வேணங்கினைராள.

இனதெப்

வயேராசித்தெராள, கவணசரிடைம வேந்தெராள, வேந்து
ஞராலம முதெற்தபராருவள நெல்ல கணபதிவயே!
ஆலம விழுதெறிவயேன் அருகமபுல் நெரானைறிவயேன்
வகராலம வேனரந்திடுவவேன் குமபிடும
வேனகயேறிவவேன் வவேலவேன் அண்ணராவவே
வவேண்டும வேரம தெந்தெருவள!
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இவ்வேராறு இவேள பராடிக்குமபிட்டைராள. இவேர்கள நெரால்வேரில் யேரானரயும நெரான்
குனற கூற நினனைக்கவில்னல. வகராடிட்டுக் கராட்டுகிவறன் அவ்வேளவுதெரான்.
சிவேன் வகராவில்கள
சிவேன்

வகராவில்களில்

சுந்தெவரஸவேரர்

மிகவும

ஆலயேமதெரான்.

இதில்,

பிரசித்தி

தபற்றது

மீனைராட்சிக்கும,

மைதுனர

மீனைராட்சி-

சுந்தெவரஸவேர

சராமிக்கும

தெனித்தெனி சன்னைதிகள உண்டு. பராண்டியே மைன்னைர்கள தெமிழ்ச்சங்கம நிறுவி தெமிழ்
வேளர்த்தெ

இடைம

தசரால்லலராம.

மைதுனர.

ஒரு

அதெற்கடுத்தெதெராக

கராலத்தில்,

சிற்றமபலம

சிதெமபரம
என்றும,

நெடைரராசர்

ஆலயேத்னதெ

தபரான்னைமபலம

என்றும

புகழப்பட்டை இடைம சிதெமபரமைராகும. சிவேதபருமைரான், இங்குளள தபரான்னைமபலத்தில்
நெடைனைமைராடினைரார். அது இருக்கும இடைந் ததெரியேராமைல் மைங்கிப் வபராய் இருக்கிறது.
இரராவமைஸவேரத்திற்கு பக்தெர்கள வபராவேது வபரால் சிதெமபரத்திற்கு தசல்வேதில்னல.
சிவேராலயேங்களில் எல்லராம தினைமும ஆறு கரால பூனச நெடைந்தெது, இன்றும
நெடைக்கிறது.

வகராவில்களில்

கனல

நிகச்சிகளும

நெனடை

தபற்றனை.

அவேற்றில்

பரதெநெராட்டியேம என்பது முக்கியேமைரானைது. அதில் இளம மைகளிர் பங்கு தபற்றனைர்.
அவேர்களுக்குத்
பரதெநெராட்டியேம

வதெவேன்

அடியேரார்கள

ஆடுவேனதெவயே

என்று

ததெராழிலராகக்

தபயேர்.

அவேர்கள

தகராண்டிருந்தெனைர்.

வகராவில்களில்

சில

வநெரங்களில்

தெனியேரார் திருமைண நிகழ்ச்சிகளிலம நெடைனைம ஆடுவேரார்கள. அவேர்கள திருமைணம
தசய்து தகராளவேதில்னல. வதெவேனைடியேரார்கள என்ற தபயேர் வதெவேடியேராள என்று வேழங்கப்
பட்டைது.

அதெற்வகற்ப

அவேர்கள

குடுமப

வேராழ்க்னகயில்லராமைல்

தபராது

மைகளிர்

ஆகிவிட்டைரார்கள. பிற்கராலத்தில் அது தெமிழ்ப் பண்பராட்டுக்கு உகந்தெல்ல என்று
முடிவு

தசய்து,

கராங்கிரஸ

ஆட்சிக்கு

வேந்தெதும

அந்தெ

வேழக்கத்திற்குத்

தெனடைவிதித்தெது. அதிலிருந்து வதெவேடியேராள இல்னல. இன்னறயே கராலக் கட்டைத்தில்
வகராவில் விழராக்களில், நெராடைகம, இனசக் கச்வசரி, கரகராட்டைம, தபராமமைலராட்டைம,
நெடைனைம, ஆட்டைம பராட்டைம என்று அமைர்க் களமைராக நெனடைதபறுகிறது. மின்விளக்குகள
வேந்தெதெரால் கண்னணப் பறிக்கும அளவுக்கு ஒளி விளக்கு அலங்கராரம தசய்கிறரார்கள.
ஒலிதபருக்கி

என்ற

நெனடைதபறுகின்றனை.

சராதெனைம

தினைமும

வேந்தெதெரால்

வகராவில்களில்

விழராக்கள
பக்திப்

பராடைல்கள,

இன்னினச எல்லராம ஒளி நெராடைராக்கள மூலம முழங்குகின்றனை.
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ஆண்டுகளுக்கு

ஒருமுனற

வகராவில்

குடை

முழுக்கு

நெனடைதபறுகிறது. வகராவினலயும, சராமி சினலகனளயும புனிதெப்படுத்தெவேவதெயேராகும.
யேராகம வேளர்த்து, மைந்திரங்கள ஓதி புனிதெப்படுத்தெப்பட்டை நீரில் கலசங்கனளயும, சராமி
சினல கனளயும நீரராட்டி புனிதெப்படுத்துகிறரார்கள. வமைலம மைந்திரிக்கப் பட்டை யேந்திரத்
தெகடுகனள
சராமிக்கு

இனணத்து
சக்தி

சராமி

ஏற்படுகிறது.

சினலகளுக்கு
ஒரு

உயிர்

வகராவினலக்

ஊட்டைப்படுகிறது.
குறிப்பிட்டு

அதெனைரால்

அங்கு

வபராய்

வேணங்குங்கள. அது சக்தியுளள ததெய்வேம. நீங்கள நினனைக்கும கராரியேம சித்தியேராகும
என்று

தசரால்வேனதெக்

வகட்டிருக்கிவறராம

அல்லவேரா?

அவேர்கள

தசரால்வேது

உண்னமைதெரான்.
வகராவில்

என்பது

வேழிப்பராட்டுத்தெலம.

அது

மிகவும

புனிதெமைரானை

இடைம.

ஆகவவே அனதெச் சுத்தெமைராக னவேத்துக் தகராளவேது மிக அவேசியேம. ஆனைரால் பல
வகராவில்கனளப் பரார்த்தெரால் சுத்தெமைராகவவே இல்னல. திருதவேற்றியூர் பராகமபிரியேராள
வகராவில்

நெடுமைண்டைபத்தில்

நினறந்திருக்கிறது.

அது

நெமைது

பராதெம

பதியும

எப்படிதயேன்றரால்,

அளவுக்குச்

வதெங்கராய்

வசறும

உனடைக்கும

நீரும:

வதெங்கராய்த்

தெண்ணீர்தெரான் அதெற்க்குக் கராரணம. தினைமும அவ்வேளவு வதெங்கராய் உனடைபடுகிறது.
வதெங்கராய்த் தெண்ணீர் கீவழ விழராமைல் பராத்திரத்தில் விழுமபடி வதெங்கராய் உனடைத்தெரால்
அசுத்தெம ஏற்படைராமைல் தெடுக்கலராம. அனதெச் தசய்வேதில்னல பூசராரி. நிர்வேராகமும
அனதெக்

கண்டு

தகராளவேதில்னல.

சராமி

குமபிடும

பக்தெர்கவளரா,

வதெங்கராய்

உனடைத்தெரால் சரி - சூடைம தகராழுத்தினைரால் வபராதும எது எப்படிப் வபரானைரால் என்னை?
எனதெப் பற்றியும அவேர்களுக்குக் கவேனல இல்னல. தெனல தமைராட்னடை வபராட்டை
ஒருவேனிடைம
என்றரான்.
ஒழுங்கராக

எந்தெச்

சராமி

சராமிக்கு

தபயேர்

தசலத்

தமைராட்னடை

ததெரியேவில்னல

திட்டைரான்.

சராமி

என்று

வகட்வடைன்,

அவேனுக்கு,
தபயேர்

"பராகம

ஆனைரால்

பராதெமபரியேராளுக்கு
முடிக்கராணிக்னக

பிரியேராள"

என்பதெராகும.

சிவேதபருமைரானின் இடைப்பராகத்னதெ விட்டுப் பிரியேராமைல் இருப்பவேள (பரார்வேதிவதெவி)
என்பவதெ சரியேரானை தபயேர் ஆகும. எப்படிவயேரா சராமி குமபிட்டைரால் சரி, சராமி வேரம
தகராடுத்தெரால் சரி.

33

ததெய்வீக சிந்தெனனைகள

ஆ.வவேல

மைதுனரனயேத் தெவிர மைற்ற எல்லராக் வகராவில்களிலம தினைசரி கூட்டி சுத்தெம
தசய்வேது இல்னல. குப்னபயும தூசியும நினறந்து அசுத்தெமைராக இருக்கிறது. சுத்தெம
தசய்வேதெற்கு தெனியேராக சமபள ஆள நியேமிப்பதில்னல எனைத் ததெரிகிறது. கர்ப்ப
கிரகத்துக்குள, அதெராவேது மூல ஸதெரானைத்தில் அர்ச்சகனரத் தெவிர வவேறு யேராரும
நுனழயே

முடியேராது.

அதெனைரால்

அவேர்

தெரான்

அந்தெ

இடைத்னதெச்

சுத்தெம

தசய்யே

வவேண்டும. அவேர் அந்தெ வவேனலனயே ஒழுங்கராகச் தசய்வேதில்னல. மூலஸதெரானைவமை
பரிசுத்தெமின்றிக்

கராணப்படுகிறது.

அப்படியிருந்தெரால்

ததெய்வீக

சிந்தெனனை

எப்படி

மைலரும. பரிசுத்தெம இல்லராமைல் பராழ் மைண்டைபம வபரால் வகராவில்கள இருப்பதெரால்
தவேளவேரால் என்ற பிரராணிகள வகராவினல ஆக்கிரமித்துக் தகராள கின்றனை. தவேளவேரால்
புழுக்னககள தெனரயில் நினறந்து துர்நெராற்றம வீசுகிறது.
தபருமபராலம நெராம, வதெங்கராய், பழம, சூடைம, சராமபிரராணி, ஊதுபத்தி வபரான்ற
நெறுமைணப் தபராருளகவளராடு, பூ பூமைரானல எல்லராம வேராங்கிக்தகராண்டு சராமி கும பிடைக்
வகராவிலக்குச் தசல்கிவறராம. சராமிக்கு மைலர்மைரானல அணிவித்து தபராங்கல் பனடையேல்
தசய்து பூசிப்பனதெ வேழக்கமைராகக் தகராண்டிருக்கிவறராம. இது நெல்ல பழக்கம. இந்தெத்
தெத்துவேத்தின்

அடிப்பனடையில்தெரான்

சக்தியேராகியே

பரார்வேதி

வதெவினயே

சிவேன்

தென்

இடைப்பக்கத்தில் னவேத்துளளரார என்று தசரால்லலராம. யேரார் எனதெச் தசரான்னைராலம
கராரணகராரியேத்வதெராடு

தசரால்ல

வவேண்டும.

அவேரவேர்

நினனைத்தெ

படிதயேல்லராம

வபசக்கூடைராது. ஒருவேர், 'அவரராகரரா’ என்ற தசரால்லக்கு சிவேவனை என்பது தபராருள
என்கிறரார். இவேர்கள எந்தெ நிகண்னடைப் பரார்த்து தபராருள தசரால்கிறரார்கள என்பது
ததெரியேவில்னல. எது எப்படி இருந்தெராலம நெமைது பக்தெர்கள, அண்ணராமைனலயேரானுக்கு
அவரராகரரா, பழனி தெண்டைராயுதெபராணிக்கு அவரராகரரா, முருகனுக்கு அவரராகரரா என்று
ஆட்டைம

பராட்டைத்

வதெராடு,

ஊதரல்லராம

வகட்குமபடி

உரத்தெ

குரலில்

தசரால்ல

கிறரார்கள. அவரராகரரா வபராட்டைவேரிடைம வகட்வடைன், அவரராகரரா என்றரால் அர்த்தெம
என்னை என்று. அதெற்கு, யேராருக்குத் ததெரியும அவரராகரரா என்றரார். இவேர் அர்த்தெம
ததெரியேராவிட்டைராலம, ஆண்டை வேனனைக் னககூப்பி வேணங்குகிறரார் என்பது மைட்டும
ததெரிகிறது.

வேராழ்க

அவரராகரரா

இப்தபராழுது
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வதெனவேயில்லராமைவல, அவரராகரராவுக்கு அர்த்தெம புரிந்துவிட்டைது நெமைக்கு. அதெராவேது
முருகனுக்கு அவரராகரரா’ என்றரால், 'முருகனுக்கு வேணக்கம' என்பதுதெரான் அர்த்தெம.
எங்கள வீட்டில், ஆண்டுவதெராறும பங்குனி உத்திரத்தென்று ஆண்டிக்கு அன்னைம
தகராடுப்வபராம,

அன்னைம

தபற

வீட்டுக்கு

வேருபவேர்

பிளனளயேரார்

வகராவில்

ஆண்டிதெரான். பண்டைராரத்தெரார் என்ற இனைத்தெவேரில் ஆண்டி என்பது உட்பிரவு. அவேர்
வசகண்டி (மைணி) அடித்து, அவரராகரரா - அவரராகரரா, வவேல் உனடையேரார் தகராடுக்கும
அன்னைதெரானைம, குன்றக்குடி மைனல வேளர்ந்தெது வபரால் வமைலம வேளர வவேண்டும,
'அவரராகரரா-அவரராகரரா’ என்று வசகண்டி ஒலிவயேராடு அவேரும ஒலி எழுப்புவேரார்.
இப்தபராழுது

விளங்குகிறது.

வேணக்கம

என்ற

தபராருவளராடு

நென்றி'

என்பது

வசர்ந்திருக்கிறது இந்தெ அவரராகரராவில். அவரராகரரா முருகனுக்வக. வேராழ்க முருகன்!
வேராழ்க அவரராகரரா!
ஒருவேர், வகராவிந்தெ நெராமைசங்கீர்த்தெனைம என்று நீண்டை ஒலி எழுப்ப, அவேனரத்
ததெராடைர்ந்து, வகராவிந்தெரா வகராவிந்தெரா என்று ஒரு கூட்டைம முழங்கியேது. வமைலம அரகர
நெராமைப் பரார்பதிபவதெ என்றதும, அவரராகரரா’ என்றது கூட்டைம. நெராமை சங்கீர்த்தெனைம
என்றரால், வகராவிந்தெனுனடையே தபயேனரச் தசரால்லங்கள என்பது தபராருள. எனைக்கு
முன்னைரால் அமைர்ந்திருந்தெவேர்கனளப் பரார்த்து, வகராவிந்தெ நெராமை சங்கீர்த்னைம என்று
தசரான்வனைன். அவேர்களும வகராவிந்தெ நெராமை சங்கீர்த்தெனைம என்றரார்கள. நீங்கள என்னை
தசரான்னீர்கள

என்று

வகட்வடைன்.

நீங்கள

தசரான்னைனதெத்

தெராவனை

தசரான்வனைராம.

என்றரார்கள அவேர்கள. நெரான் யேரானரக் குனற கூறுவேது. நெரான், அவரராகரரா என்று னக
கூப்பிவனைன், அவேர்களும அவரராகரரா என்று னக கூப்பி வேணங்கினைரார்கள. இதெனைரால்
'அவரராகரரா என்ற தசரால்லக்கு வேணக்கம என்பது தெரான் தபராருள என்பது நென்கு
விளங்குகிறது.
தெமிழ்நெராட்டில்
வேராய்ந்தெனவேவயே.

எல்லராக்

பல்லவேர்கள

வகராவில்களுவமை
ஆண்டை

ஆயிரம

கராலத்தில்தெரான்

ஆண்டுகள
கற்வகராயில்கள

பழனமை
கட்டை

ஆரமபித்திருக்கிறரார்கள. கனடைச்சங்க கராலம என்பது இரண்டைராயிரம ஆண்டுகளுக்கு
முற்பட்டை கராலம. திருவேளளுவேர் ஆண்டு 2059 எனைக் கணக்கிடைப்பட்டிருக்கிறது.
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சராமிக்கு சூடைதீப ஆதெராரனனை தசய்யும வபராது அனதெக் கண்ணராரக் கண்டு சராமி
முகத்னதெயும பரார்த்து, மைனைதில் இறுத்தி இரு னககனளயும வசர்த்து உயேர்த்திக்
குமபிடைவவேண்டும. இதுவவே சுவேராமி தெரிசனைம முனறயேராகும. ஆரராதித்தெ சூடை தீபத்னதெ,
அர்ச்சகர் தகராண்டு வேந்து நெமமுன் கராட்டும வபராது, அந்தெ வசராதினயேத் ததெராடுவேது
வபரால்

னககனள

நீட்டிக்

னககுவித்து

வேணங்க

வவேண்டும.

அதென்

தெத்துவேம

என்னைதவேன்றரால், சுவேராமி நெமைக்குச் வசராதிவேடிவேமைராய்க் கராட்சி தெருகிறரார் என்பவதெ.
ஆனகயேரால், கற்பூர வசராதினயேக் கண்டைதும, கற்பூர வசராதிவயே வபராற்றி, பத்தியின்
மைணவமை வபராற்றி, ரராணியின் குணவமை வபராற்றி, பூவின் மைணவமை வபராற்றி' என்று
மைனைதுக்குள

தசரால்லிக்

ததெய்வேத்வதெராடு

குமபிடை

ஒன்றும.

வவேண்டும.

தநெற்றியில்

அப்தபராழுதுதெரான்

திருநீறு

நெம

அணிவேதும

மைனைம
குங்கமைப்

தபராட்டுனவேப்பதும மிக அவேசியேமைராகும. சராமி குமபிட்டைதின் அனடையேராளம அதுவவே.
மைனைதுக்கு நிமமைதி தெருவேது இந்தெ ததெய்வே பக்தி ஒன்றுதெரான்.
ஆன்மீக
தசய்பவேர்கள,

சமபந்தெமைராக
பலரும

சிந்தெனனையேராளர்கள

கனதெ

எழுதியேவேர்கள-தசய்தித்

பலவிதெமைராகச்

குழப்பத்திற்

தசரால்ல

துளளராகிறரார்கள.

கிறரார்கள.
ஒருவேர்

தெராளகளில்

பிரசுரம

அதெனைரால்

ததெய்வீக

தசரால்கிறரார்,

சிவேன்

பரார்வேதினயே தென் இடைப்பக்கத்தில் னவேத்திருக்கிறரார் என்று இன்தனைராருவேர், வேலப்
பக்கத்தில் னவேத்திருக்கிறரார் என்று இனதெப் பரார்க்கும வபராது, அவேரவேர் நினனைத்தெபடி
தசரால்கிறரார்கள என்பது விளங்குகிறது. மைனிதெருக்கு இதெயேம இடைப்பக்கத்தில்தெரான்
இருக்கிறது. உடைலில் உயிர் இயேங்குவேது, இதெயேம தசயேல்படுவேதெரால் தெரான். இதெயேம
இயேங்கவில்னலதயேன்றரால் உயிர் இல்னல.
திருவேளளுவேர் தெரான் எழுதியே திருக்குறள என்னும நூலில் ஆலயே வேழிபராடு
பற்றி எழுதெவில்னல. அவேர் கராலத்தில் கற்வகராவில்கள இல்னல எனைத் ததெரிகிறது.
ஆனைரால்

புரராண

வேரலராறு,

நெக்கீர

வதெவேருக்கு

உபவதெசம

தசய்தெது

மைதுனர

வசராமைசுந்தெரக் கடைவுள என்று கூறுகிறது. அதில் குறிப்பராக, வசராமை சுந்தெரக் கடைவுளின்
தநெற்றிக்கண் சுவேரானல நெக்கீரனரச் சுடை, அவேர் ஒடி வகராவிலில் உளள தபராற்றராமைனரக்
குளத்தில் விழுந்தெரார் என்று கூறுகிறது. எது உண்னமை என்று ததெரிந்து தகராளள
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முடியேவில்னல. ஆனைரால் புரராணத்னதெ நெமப முடியேராது. வேளளுவேர் திருக்குறளில்
கடைவுள

வேராழ்த்து,

பத்துப்பராடைல்களில்

பராடியிருக்கிறரார்.

ததெய்வேக்

தகராளனகயுனடையேவேர், வகராவில் இருந்திருந்தெரால், ஆலயே வேழிபராட்னடைக் குறிக்கராமைல்
இருப்பராரரா? வயேராசிக்குமிடைத்து தபரியே கற்வகராவில்கள இல்னலதயேன்வற ததெரிகிறது.
அறத்னதெப் பற்றிச் தசரால்லம வபராது, அறதனைனைப்பட்டைவதெ இல்வேராழ்க்னக
என்றும, தெவேத்னதெப் பற்றிச் தசரால்லம வபராது, தெவேம தசய்வேரார் தெங்கருமைம தசய்வேரார்
என்றும,

ஆதிபகவேன்

முதெற்வற

உலகு

என்றும,

தகராழுநென்

ததெராழததெழுவேராள

தபய்தயேனைப் தபய்யும மைனழ என்றும, எப்தபராருள யேரார் யேரார் வேராய் வகட்பினும
தமைய்ப் தபராருள கராண்பது அறிவு என்றும, உலகத்வதெராடு ஒட்டை ஒழுகல் கல்லரார்,
அறிவில்லராதெரார்

என்றும

தசரால்லியிருக்கிறரார்.

சந்வதெகத்திற்கிடைமின்றி,

ஆனைரால்

ஆலயே

நெறுக்-நெறுக்தகன்று

வேழிபராட்னடைப்

பற்றி

ஒன்றுவமை

தசரால்லவில்னல. இவேர், தசன்னனை னமைலராப்பூரில் வேராழ்ந்தெவேர் என்றும, பராண்டியே
மைன்னைனிடைம அனமைச்சரராகப் பணியேராற்றியேவேர் என்றும வேரலராறு கூறுகிறது.
இவேர் மைதுனரயில் இருந்தெ கராலத்தில் அங்கு மீனைராட்சி அமமைன் வகராவில்
இருந்தெதெரா?

இல்னலயேரா?

இல்னல

என்வற

ததெரிகிறது.

இருந்திருந்தெரால்

அவேர்

கராலத்தில் கற்வகராவில் கட்டைப்படைவில்னல என்பது ததெரிகிறது. ஆனைரால் ததெய்வேம
என்ற தசரால் திருக் குறளில் கராணப்படுகிறது. அதிலிருந்து ததெய்வேக் தகராளனக
உனடையேவேர் என்று ததெரிகிறது. ஒளனவேயேரார், ஆலயேம ததெராழுவேது சராலவும நென்று
என்று கூறியிருக்கிறரார். தபராதுமைனற என்று வபராற்றப்படும திருக்குறனள எழுதியே
வேளளுவேர். ததெய்வே வேழி பராட்னடைப் பற்றி ஒன்றுவமை தசரால்லவில்னல என்பதுதெரான்
எனைது

வேருத்தெம.

இருந்தெராலம

ஆதிபகவேன்

முதெற்வற

உலகு

என்று

அடித்துச்

தசரான்னைதெற்கு நென்றி.
புரராணங்கள கூறும தசய்திகளுக்கும, வேரலராறு கூறும தசய்தி களுக்கும
சமமைந்தெமில்லராமைல் இருக்கிறது. உதெராரணத்திற்கு ஒன்று. பஞ்சபராண்டைவேர் கனதெனயே
வவேதெவியேரார்

தசரால்ல,

விநெராயேகர்

தென்.
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வமைருபினலயில் எழுதினைரார் என்று புரராணம கூறுகிறது. எனதெ நெமபுவேது என்று
ததெரியேவில்னல. அனதெப் பற்றியே கவேனல நெமைக்குத் வதெனவே யில்னல. விநெராயேகர்,
முழுமுதெற் கடைவுள என்று நெம முன்வனைரார்கள தசரால்லி னவேத்தெபடி, விநெராயேகனர
வேணங்குவவேராம.

வேராதெராபி

என்ற

வேராரிலிருந்து

தகராண்டுவேந்தெதெரால்

விநெராயேகருக்கு

வேரதெராபி கணபதி என்ற தபயேர் ஏற்பட்டைது.
தெமிழ்

நெராட்டில் சிவேன் வகராவில்களதெரான் முதென் முதெலில் நிறுவேப்பட்டைனை.

அதென் பிறகுதெரான் மைற்ற ததெய்வேங்களுக்கு வகராவில்கள உண்டைராகி இருக்கின்றனை.
சிவேனுனடையே உருவேம கருங்கல்லில் லிங்கமைராகவவே அனமைக்கப்பட்டைனை. தபராதுவேராக,
எந்தெத் திடைப் தபராருளும, சதுரம, உருனள, உருண்னடை, முக்வகராண வேடிவேத்தில்
இருக்கும. லிங்க வேடிவேத்தில் எந்தெ தபராருளும இருக்கராது. இயேற்னகயேராக உளளது
சிவேலிங்கம ஒன்று தெரான் என்கிறது புரராணம. ஆனைரால் வகராவில்களில் தசயேற்னக
யேராகச் தசதுக்கப்பட்டைனவேவயே ஆகும. சிற்பக்கனலயின் ததெராடைக்க கராலத்தில்தெரான்
இந்தெ லிங்கம தசய்திருக்கலராம. சிற்பக்கனல வேளர்ச்சியேனடைந்தெ கராலத்தில் தெரான்
கல்லில் அழகரானை சிற்பங் கனளச் தசதுக்கியிருக்கிறரார்கள என்பது உண்னமை.
வகராவில்களில
நிகழ்ச்சியேராகும.

இது

சராமிக்கு
தினைசரி

அபிவசக
தசய்யே

ஆரராதெனனை

முடியேராது.

விவசச

என்பது

முக்கியே

தினைங்களில்

மைட்டும

தசய்யேமுடியும. தபராங்கல் தசய்து சராமிக்குப் பனடைத்து, சூடைதீப ஆரராதெனனை தினைசரி
தசய்யேக் கூடியேது. இது எல்லராக் வகராவில்களிலம ஒரு கராலம, இருகராலம முதெல் :
ஆறுகராலப் பூனசகளும ஒழுங்கராக நெனடைதபறுகின்றனை. அப்படிப் பூனச நெடைக்கின்ற
வநெரத்தில்

நெராம

வகராவிலக்கு

தசன்று

சராமி

குமபிடை

வவேண்டும.

தவேளளிக்

கிழனமைதெரான் நெல்ல நெராள, அன்னறக்கு மைட்டும வபராய் சராமி குமபிட்டைரால் வபராதும
என்று

நினனைக்கக்

கூடைராது.

அப்படிதயேன்றரால்

தவேளளிக்கிழனமை

மைட்டும

சராப்பிட்டைரால் வபராதும என்று இருக்க முடியுமைரா? தினைசரி ஒரு வநெரம ஆலயேம
தசன்று ததெய்வே வேழிபராடு தசய்யே வவேண்டும என்று வேலியுறுத்துகிவறன்.
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சராமிக்கு அபிவசகம

அபிவசகம தசய்வேததென்றரால் சராமி தெனலயில் ஊராற்றிவிடுவேது. அதுவபரால
தெயிர்

இளநீர்

சந்தெனைம,

குங்குமைம,

பன்னீர்,

தநெய்,

பஞ்சராமிர்தெம

வபரான்ற

தபராருளகனள சராமி தெனலயில் இருந்து அதெராவேது உச்சி முதெல் உளளங்கரால் வேனர
மைடைமடைதவேன்று ஊற்றி விடுவேது. பிறகு சினலயில் தெண்ணீர் ஊற்றிச் சுத்தெம தசய்வேது.
இது என்னனைப் தபராறுத்தெமைட்டில் நெல்ல தசயேலராக நெல்ல பழக்கமைராகத் ததெரியேவில்னல.
பிரராமைணர் அல்லராதெ ஒருவேரிடைம இது பற்றிக் கருத்து வகட்வடைன் அதெற்கு அவேர்,
பரால் மைற்றும இளநீர் வபரான்ற தபராருளகனள சராமி தெனலயில் ஊற்றி விடுவேதெரால்,
சராமிக்கு உடைமபு குளிர்ந்து - மைனைம குளிர்ந்து, பக்தெர்களுக்கு வவேண்டுவேனதெ எல்லராம
வேராரிவேழங்குவேரார் என்று விளக்கமைளித்தெரார். இவேவர இப்படிச் தசரால்லம வபராது,
அந்தெணர் ஏது தசரால்வேவரரா என்ற அச்சத்தில் வவேறு யேராரிடைமும இனதெப் பற்றிக்
வகட்க நெரான் விருமபில்னல. ஒருவேருக்கு உணவு தகராடுத்தெரால் அவேர் பசி நீங்கி
மைகிழ்ச்சி அனடைவேரார். மைராறராக கூனழக் கனரத்து அவேர் தெனலயில் ஊற்றினைரால்
அவேரது

பசி

நீங்குமைரா?

மைகிழ்ச்சி

அனடைவேராரரா?

பகுத்தெறிவு

உளளவேர்கவள

தசரால்லங்கள. இந்தெப் பிரச்சனனைனயே நெரான் தபரிதுபடுத்தி சரான்வறரார் கவேனைத்திற்குக்
தகராண்டு தசன்று விவேராதெம தசய்தெரால் தவேற்றி கினடைக்குமைரா? கினடைக்கராது. ஆகவவே
எனைது கருத்னதெ தவேளிப்படுத்தியேவதெராடு இனதெ விட்டு விடுகிவறன். ஏதனைன்றரால்,
எவ்வேதுனறவேது

உலகம

யேரார்மைராட்டும

அவ்வேதுனறவேது

அறிவு

என்பதெரால்

உலகத்வதெராடு ஒட்டை ஒழுகல் கல்லராதெரார் அறிவில்லரார். இது சரான்வறரார் அறிவுனர.
ஆகவவே கூட்டைத்வதெராடு வகராவிந்தெரா நெரானுந்தெரான்.
சிவேதபருமைரானுக்கு
வேழங்கப்படும

இமையே

ஆதி
மைனலயின்

வேராசஸதெலம,

இப்தபராழுது

உச்சிவயேயேராகும.

அதெற்கு

வமைருமைனல

எனை

னகலயேங்கிரி

என்ற

தபயேரும உண்டு. அவேருக்கு அதெவியேராக உளள ஏவேலர்களுக்குப் பூதெகணங்கள
என்று தபயேர். அதெராவேது இடுமபன், கடைமபன், குன்வடைராதெரன் என்று தசரால்லக்கூடியே
பல வபர்கள. அவேர்களதெரான் சிவேதபருமைரானின் பரிவேராரங்கள. இது புரராணங்கள
கூறும தசய்தி. இப்தபராழுது நெராம உண்டைராக்கி யிருக்கும சிவேன் வகராவில்களுக்கும
னகனலயேங்கும சமமைந்தெவமை இல்னல. அந்தெக் கராலம வவேறு இந்தெக் கராலம வவேறு.
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இந்தெக் கராலக் வகராயில்கள எல்லராவமை ஓர் ஆயிரம ஆண்கள வேயேதுனடையேனவேவயே.
நெவேக்கிரகங்கள

எல்லராம

வதெவேர்கவள.

நெட்சத்திரங்களில்

சிலர்,

வதெவேர்கள,

முனிவேர்கள, ரிஷிகள வமைலம வதெவே கன்னியேர்கள ஆவேரார்கள. இவேர்கள எல்லராரும
நெராம வேணங்கும ததெய்வேங்கள ஆவேரார்கள. வசக்கிழரார் எழுதியே தபரியே புரராணம,
பரஞ்வசராதி முனிவேர் எழுதியே திருவினளயேராடைல் புரராணம தெவிர மைற்றனவேதயேல்லராம,
எந்தெ

தமைராழியில்

முதெல்

வதெரான்றினை

என்பது

ததெரியேவில்னல.

அனவே

எல்லராவேற்னறயும நெமமைவேர் தெமிழில் தமைராழிதபயேர்த்திருக்கிறரார்கள. திருவினள யேராடைல்
புரராணம,

மைதுனரயில்

நெடைத்தியே

திருவினளயேராடைல்கனள

விளக்குகிறது.

இந்தெ

விளக்கம எதெற்கு என்றரால், நெமமுனடையே ததெய்வே வேழிபராட்டு முனற, கலராச்சராரம
இனவேதயேல்லராம ஓர் ஆயிரம ஆண்டு வேயேது உனடையேனவேவயே தெவிர புரராண கராலப்
பழனமை வேராய்ந்தெது அல்ல என்பனதெ உறுதிப்படுத்தெவவேயேராகும.
சில கிரராமைங்களில் தெரான் அய்யேனைரார் வகராவில்கள கராணப் படுகின்றனை. அனவே
தபருமபராலம குளத்தெங்கனரயில்தெரான் கட்டைப்பட்டுளளனை. சிவேராலயேங்கள நிறுவேப்பட்டை
கராலத்திற்கு

பிற்பட்டை

பட்டிருக்கின்றனை.

கராலத்தில்

அய்யேனைரார்,

கிரராமை

தெரான்

அய்யேனைரார்

வகராவில்கள

வதெவேனதெ-கிரராமைத்னதெ

நிறுவேப்

கராக்கும

ததெய்வேம

என்கிறரார்கள. இந்தெச் சராமிக்குத் துனணயேராக, கராளி, கருப்பன், முனியேன் என்று
தசரால்லப்படும பரிவேரார ததெய்வேங்கள இருக்கின்றனை. அய்யேனைராருக்கு தவேளனளக்
குதினர வேராகனைம இருக்கிறது. வகராவிலக்கு முன்னைரால், இரண்டு தபரியே தவேளனளக்
குதினரகள

பராய்ந்து

தசல்லம

நினலயில்

மிக

அழகராகச்

தசய்து

நிறுத்தி

னவேக்கப்பட்டுளளனை. இது, அய்னைரார் தவேளனளக் குதினர மீது அமைர்ந்து, ஊனரச்
சுற்றி வேந்து ஊர்க்கராவேல் தசய்கிறரார் என்பனதெ நெமைக்கு நினனைவூட்டுகிறது. இந்தெக்
வகராவிலக்குக்

குயேவேர்

இனைத்னதெச்

வசர்ந்தெவேர்தெரான்

பூசராரி.

வவேறு

இனைத்னதெச்

வசர்ந்தெவேர்தெரான் பூசராரி. வவேறு இனைத்னதெச் வசர்ந்தெவேர் அய்யேனைராருக்குப் பூனச தசய்யே
முடியேராது. அய்யேனைராருக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு முனறதெரான் விழரா நெடைக்கும. அந்தெ
விழராவிற்குப் புரவி எடுப்பு என்று தபயேர். புரவி என்பது குதினர. இந்தெ மைண்
குதினர தசய்பவேர் குயேவேர். இவேருக்கு வவேலரார் என்ற தபயேரும உண்டு. இவேர்தெரான்
வீடுகளுக்குத்

வதெனவேப்படுடைம

பராத்திரங்கள
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தகராடுப்பவேர்.
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வமைலம தபராமனமைகள, சராமி சினலகள எல்லராம தசய்து தகராடுப்பவேர் இவேர்தெரான்.
எல்லராவமை சுடுமைண்ணில் தசய்யேப் பட்டைனவேவயே ஆகும. வகராவில் விழரா நெடைக்கும
வபராது

பரார்த்தெரால்,

வகராவிலக்கு

முன்பராக

மைண்

குதினரப்பட்டைராளமைராகத்தெரான்

கராட்சியேளிக்கும, இந்தெக் குதினரப் பட்டைராளம வகராவில் சரார்பராகவும, கராணிக்னக
தசலத்துபவேர்களும தகராண்டுவேந்து நிறுத்தெப்பட்டைனவேயேராகும.
விழராவின் முக்கியே அமசம, குதினர எடுத்து கூத்துப் பரார்ப்பவதெராடு எருது
கட்டு நிகழ்ச்சியும நெடைக்கும. தகராமபு சீவியே முரட்டுக் கரானளயின் கழுத்தில் நீண்டை
வேடைத்னதெக்

(கயிறு

கட்டி

அனதெப்

பிடித்து

இழுத்துக்

தகராண்டு ஒரு

குமபல்

முன்னைரால் ஒடை பின்னைரால் சில வீரர்கள கரானள மீது பராய்ந்து பிடித்துக் கரானளனயே
மைடைக்குவேரார்கள. இது ஒரு வீர வினளயேராட்டு ஆகும. இவ்வேராறு அய்யேனைரார் வகராவில்
விழரா முடிவேனடையும.
அன்று

தெரானர,

தகராண்டைராடைப்பட்டை

தெப்பட்னடை,

அய்யேனைரார்

கட்தடைறுமபராய்ப்

வபரானை

முடிவேனடைகிறது.

அனதெக்

தகராமபு,

வகராவில்

கனதெயேராக,
கூடைப்

கிடுகட்டி,

விழரா

தவேறும

பரார்க்க

வமைளதெராளம

இன்று.

வேளளி

வேருபவேர்கள

முழங்கக்

கழுனதெ

வதெய்ந்து

திருமைண

நெராடைகத்வதெராடு

மிகக்

குனறவேராகவவே

கராணப்படுகிறரார்கள. வகராவிலில் தினைமும ஒருகராலப் பூனச நெனடைதபறுகிறது. அதுவும
அரசு

அறநினலயேத்துனற

குமபிடைவேருவேரார்

உதெவியேரால்தெரான்.

யேராருமிலனல.

இது

தினைமும

யேராருனடையே

பூனச

நெடைந்தெராலம,

குனறவயேரா

சராமி

ததெரியேவில்னல.

வீடுகளுக்கு வவேண்டியே மிகத் வதெனவே யேரானை பராத்திரங்கனளச் தசய்து தகராடுத்தெ
குயேவேனைராரின் ததெராழில் உலக்னக வதெய்ந்து உளிப்பிடியேராய் ஆனைது வபரால் வதெய்ந்து
விட்டைது. உவலராகத்தினைரால் தசய்யேப்பட்டை பராத்திரங்கள வேளர்ந்து விட்டைனை. அய்யேனைரார்
சராமினயேத் வதெடி பக்தெர்கள வேரரானமையேரால் அவேர் நிமமைதியேராக ஓய்வில் இருக்கிறரார்.
நெமைது

ததெய்வீக

சிந்தெனனையும

நிமமைதியேராக

இருக்கிறது.

எல்லராம

கராம

தசய்தெ

வகராலந்தெரான். அய்யேனைரார் சராமினயேப் பற்றி வமைலம விபரம ததெரியேராதெதெரால் அனதெ
இத்துடைன்

நிறுத்திவிட்டு,

மைற்ற

சராமிகனளப்

ஆனசப்படுகிவறன். இன்னறயேக்
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கராலக் கட்டைத்தில், சிவேதபருமைரான், விநெராயேகப் தபருமைரான் வேழி பராட்னடை விடை
முருகப் தபருமைரானுனடையே வேழிபராவடை வமைவலராங்கி நிற்கிறது. அனதெப் வபரால அமமைன்
வகராவில் விழராக்களும தவேகு விமைரினசயேராகக் தகராண்டைராடைப்படுகின்றனை. முதெலில்
முருகன் வகராவில்கனளப் பற்றிக் கூறுகிவறன். முருகனுக்கு ஆறுபனடை வீடுகள
தசராந்தெ வீடுகள, சமையேசராத்திரம ததெரிந்தெ ஒருவேர், பனடை வீடு என்பதெற்கு முருகன்
அசுரனனைக்

தகரால்ல

பனடைதயேடுத்துச்

தசன்றவபராது

அவேரும,

பனடைகளும

தெங்கியிருந்தெ இடைவமை பனடைவீடுகள எனைப் தபயேர் தபற்றனை என்று தசரால்கிறரார். இவேர்
தசரால்வேது எனைக்கு சரியேராகத் ததெரியேவில்னல. முருகனுக்கு முதெலில் கட்டைப்பட்டை
வகராவில்கள

பனடைவீடு

என்பனை.

இனவே

யேராவும

மைனலகளின்

வமைல்

கட்டைப்பட்டைனவேயேராகும. மைனலக் குன்றுகள தெனினமையேராக இருந்தெதெராலம, வகராவில்
கட்டை வவேண்டியே கற்கள சுலபமைராகக் கினடைத்தெதெராலம, குன்றுகளின் வமைல் வகராவில்
கட்டியிருக்கிறரார்கள.
நிறுவேப்பட்டைனை.

பிற்கராலத்தில்
ஆதியில

ஊர்

வதெராறும

வமைல்.

அனவேகளுக்குத்தெரான் பனடைக்கப்பட்டை வீடுகள

என்பதுதெரான் அதெற்குப்

தபராருள.

அந்தெக்

என்ற

வகராவில்'

குன்று

வகராவில்கள

களின்

கராலக்கட்டைத்தில்

கட்டியேததெல்லராம

முருகன்

தசரால்

வேழக்கத்தில்

இல்லராதிருந்திருக்கலராம. இன்னறக்குக் கூடை, தசப வீடு என்று கிறித்தெவே ஆலயேத்தில்
எழுதினவேத்திருக்கிறரார்கள. பனழயே கராலத்தில் ஒரு கிரராமைத்தில் வகராயில் வீடு' என்று
எழுதியேனதெ

பரார்த்திருக்கிவறன்.

இனதெ

ஆரராய்ந்து

பரார்க்கும

வபராது

முருகன்

வகராவில்கள தெரான் முதென் முதெலில் நிறுவேப்பட்டிருக்கலராம எனைத் வதெரான்றுகிறது.
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ஆ.வவேல
ஆறு பனடைவீடுகள

1. திருப்பரங்குன்றம
2. திருச்தசந்தூர்
3. பழனி
4. பழமுதிர்வசரானல (அழகர்மைனல)
5. சுவேராமிமைனல
6. தெணினகமைனல.
முருக பக்தெர்கள இந்தெ ஆறு பனடைவீடுகளுக்கு யேராத்தினர தசன்று முருகப்
தபருமைரானனை

தெரிசித்து

வேந்தெரால்

வமைராட்சம

கினடைக்குதமைன்று

முருக

பக்தெர்கள

நெமபுகிறரார்கள. எல்லராரும அப்படி தசய்யே முடியுமைரா? வேளளுவேர் தசரால்வேது வபரால்
முயேற்சி உனடையேவேருக்கு அது கிட்டும. சராமைரான்யே மைக்களுக்கு ஒத்து வேரராது. கராசி
தரண்தடைழுத்தெராயினும கராண்பது எந்தெக்கராலவமைரா? என்பர். கராசி, நெமைக்கு, ஆயிரத்து
ஐநூறு

னமைல்களுக்கு

அப்பரால்

இருக்கிறது.

இன்று

வபராக்குவேரத்து

வேசதி

தபருகியிருந்தெராலம பணவேசதி இருந்தெரால் தெரான் கராசிக்குப் வபராய்வேரமுடியும.
திருச்தசந்தூர்

தசன்று

கடைலில்

நீரராடி

முருகப்

தபருமைரானனை

வேழிபட்டு,

அப்படிவயே வநெரராக, இரராவமைஸவேரம தசன்று, அங்கு அக்கினி தீர்த்தெக் கடைலில்
குளித்துப்

பின்,

இரராமைநெராதெ

சுவேராமி

வகராவிலக்குள

உளள

இருபத்து

இரண்டு

தீர்த்தெங்களிலம நீரராடிச் சுவேராமி ததெரிசனைம தசய்து வேந்தெரால், எல்லரா புண்ணியே
வசத்திரங் களுக்கும தசன்றது வபல் ஆகும. ஆகவவே திருச்தசந்தூர் தசல்வவேராமைராக
முருகப் தபருமைரானனை தநெஞ்சில் னவேப்வபராமைராக.
கந்தெர் சஷ்டி விரதெம
முருகன், ஐப்பசி மைராதெம சஷ்டி திதி நெராள அன்று அசுரனுடைன் வபராரிட்டு
தவேற்றி கண்டைரார். ஆறு நெராட்கள சூரனுடைன் வபரார் தசய்தெரார். அந்தெச் சமையேத்தில்
பக்தெர்கள, பசி, பட்டினி தெராகத்னதெ எல்லராம மைறந்து மிகுந்தெ கவேனலயுடைன் முருகப்
தபருமைரானின் தவேற்றிக்கராகச் சிவே தபருமைரானனை பிரராத்தெனனை தசய்தெரார்கள. ஐப்பசியில்
வேரும அமைராவேரானசக்கு மைறுநெராள விரதெம ததெராடைங்கி ஆறராவேது நெராளரானை சஷ்டி
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திதிவேனர, பக்தெர்கள இந்தெ விரதெத்னதெ வமைற்தகராளகிறரார்கள. இந்தெ ஆறு நெராளும
தெண்ணீர், இளநீர் தெவிர எந்தெ உணவும உட்தகராளளமைராட்டைரார்கள. இன்னறக்கும முருக
பக்தெர்கள,

கந்தெர்

சஷ்டி

விரதெம

இருக்கிறரார்கள.

இது

மிகவும

கடினைமைரானை

விரதெமைராகும. அன்னறக்கு முருகன் தவேற்றிக்கராக வநெரான்பிருந்தெரார்கள, இன்னறக்கு
நீங்கள ஏன் வநெரான்பிருக்க வவேண்டும என்று நெரான் வினைவே, இந்தெ விரதெம பனழயே
சமப வேத்னதெ நினனைவு கூர்வேவதெராடு, வேயிற்னறப் பட்டினி வபராடுவேதெரால் வேயிற்றுக்கு
ஒய்வு கினடைக்கிறது என்பனதெயும புரிந்து தகராளள வவேண்டும என்று பதில் கூறினைர்.
வேயிற்றுக்கு ஒய்வு மிகவும அவேசியேம, ஒய்வு தகராடுப்பதெரால உடைல் நெலம தபறும,
ஆயுள கூடும என்று வமைலம விளக்கமைளித்தெனைர். அதில் உண்னமை இருப்பதெராக நெரான்
கருதுகிவறன். நீங்கள என்னை நினனைக்கிறீர்கள? நெராம வநெரான்பிருக்கராவிட்டைராலம, சஷ்டி
வநெரான்பிருப் வபராருக்கு ஆதெரவு தகராடுப்வபராமைராக!
அன்பர்கவள! னதெமைராதெம பூசத்தென்றும, பங்குனி உத்திரத் தென்றும முருகன்
வகராவில்களில் தபராழுததெல்லராம ஆட்டைமும, பராட்டைமுந்தெரான். நெராக்கிலம, அலகிலம,
நெடுமுதுகிலம வவேல் ஆயுதெம குத்தி வீதி வேழிவயே பக்தெர்கள ஆடிவேருவேனதெ நீங்கள
பரார்த்தெரால் உங்கள உடைமபும நெடுங்கும, ஆடும. உச்சக்கட்டைமைராக, மைரக்கட்னடைகனள
எரித்து தநெருப்பராக்கி தெனரயில் பரப்பி, அந்தெ தெகதெகக்கும அக்கினியில், மைல்லினகப்
பூவின் வமைல் தமைத்ததெனை நெடைந்து வேருவேது வபரால் பக்தெர் தெங்கள பராதெங்கனளப்
பதித்து நெடைந்து வேருவேனதெப் பரார்த்தீர்களரானைரால், உங்கனள அறியேராமைவல நீங்களும
முருகரா-முருகரா என்று கூவி, உங்கள கரங்கனள உயேர்த்திக் குமபிடுவீர்கள.
ததெய்வீக
முருகக்

சிந்தெனனைனயே

கடைவுள!

ஓங்குக

உங்கள
அவேன்

மைனைதிலிருந்து பிரிக்க முடியேராது.
புகழ்!

அவேனின்

மைலர்ப்பராதெம

வேணங்குவவேராமைராக!
மைரானல சூடுவவேராம (பராட்டு)
1. பூவேராவல மைரானல குடுவவேராம-தெமிழ்ப்
பராவேராலம மைரானல குடுவவேராம
குன்தறல்லராம வகயில் தகராண்டை
குமைரார வேடிவவேலனுக்கு

(பூவேராவல)
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2. வேற்றராதெ கடைலம வேராழ்த்துவேவதெ முருகன்
தபராற்பராதெம வபராற்றிப்பராடுவதெ
தபராற்றராமைனர மைலரில்
தபராறந்து வேந்தெ முருகனுக்கு

(பூவேராவல)

3. தென்னைராவனை என்று தகராட்டுவவேராம -தெமிழ்ப்
பண்ணராவல பராடி ஆடுவவேராம
எந்நெராளும இப்புவியில்
இன்பமுடைன் வேராழ்ந்திடைவவே

(பூவேராவல)

4. பராட்டைராவல ஆனடை கட்டுவவேராம- பராலனுக்கு
பராலம பழமும நெல்குவவேராம
ததெய்வேரானனைனயே மைணந்தெ
சிவேசுப்பிர மைண்டையேனுக்கு

(பூவேராவல)

5. திருநீறு பூசிப் வபராற்றுவவேராம - மைனைதினிவல
சிந்தித்து வேணங்கிடுவவேராம
வதெவேர் குனறதீர்க்க
திருவுளளம தகராண்டைவேர்க்கு

(பூவேராவல)

6. தென்னைராவனை

தெரானை னைன்னைவனை - தெனை

தென்னைராவனை

தெரானை னைன்னைவனை - தெனை

தென்னைராவனை

தெராவனை னைன்வனை

தென்னைராவனை

தெராவனை னைன்வனை.

(பூவேராவல)

குறிப்பு 1. இது ஒவர சீர் 2. உயேர்த்தி ஒலிக்க
வேழிநெனடைப் பராட்டு
1. வவேல் வவேல் வவேனலயேரா
தவேற்றி நெனடை வபராடைய்யேரா (வவேல் வவேல்)
2. கரால்நெனடையேராய் நெராதமைல்லராம
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கந்தென் வகராவில் வபராவறராவமை
பரால் குடைமும எடுக்கத்தெரானை
பழனிமைனல வபராவறராவமை

(வவேல் வவேல்)

3. பராதெயேராத்தினர தசய்துவமை
பழனிமைனல வபராவறராவமை
கராலம தவேறும கராலவதெ
கவேனைமைது வதெனவேவயே

(வவேல் வவேல்)

4. கந்தென்புகழ் பராடினைரால்
கரால்வேலியும வதெராணராவதெ
எந்தெ ஒரு துன்பமும
எந்தெனுக்கு வநெரராவதெ

(வவேல் வவேல்)

5. தசரான்னைபடி வநெர்த்திக்கடைன்
சுத்தெமுடைன் தசய்வவேராவமை
அன்னைதெரானைம ஆனைமைட்டும
அன்புதகராண்டு தசய்வவேராவமை

(வவேல் வவேல்)

6. கந்தெனுக்குக் கராவேடி
கனலகள தபராங்கும கராவேடி
னமைந்தெனுக்குக் கராவேடி
மையில் வதெரானகக் கராவேடி

(வவேல் வவேல்)

7. இளநீரும கராவேடி
இன்னுமபல கராவேடி
பலவிதெமைராய்க் கராவேடி
பராடி ஆடும கராவேடி (வவேல் வவேல்)
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8. ரராமைசராமி அண்ணராச்சி
நெல்லதெமபி அண்ணராச்சி
கவேனைமைராக வரராட்டிவல
ஒரமைராக நெடைக்கனும

(வவேல் வவேல்

9. கருப்பசராமி தெமபிவயே
கண்ணுச்சராமி தெமபிவயே
கராருவேண்டி பரார்த்துவமை
கவேனைமைராக நெடைக்கனும

(வவேல் வவேல்)

10. சுந்தெரமபராள தெங்னகவயே
வசராதிமைணி நெங்னகவயே
கந்தெசராமிநினனைப்பிவல
கவேனைமைராக நெடைக்கனும

(வவேல் வவேல்

11. பழனிமைனல ஆண்டைவேரா
பக்தெர்கனளப் பராரப்பரா
நெடைந்துவேரும எங்களுக்கு
நெல்லவேழிகராட்டைப்பரா

(வவேல் வவேல்

12. உடைல்நெலமும ஆகனும
உளளமசுத்தெமை ஆகனும
எனனையேடுத்தெரார் எல்லராரும
இன்பவமைராடு வேராழணும
13. கந்தெனுக்கும அவரராகரரா
கடைமபனுக்கும அவரராகரரா
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சுந்தெரனுக்கும அவரராகரரா
சுப்பனுக்கும அவரராக்ரரா

(வவேல் வவேல்)

14. அவரராஓகரரா அவரராகரரா
அவரராஓகரரா அவரராகரரா
அவரராஓகரரா அவரராகரரா
அவரராஓகரரா அவரராகரரா

(வவேல் வவேல்)

அவரராகரரா = வேணக்கம, புகழ், தபருனமை.
1. முருகனுக்கு அவரராகரரா - முருகனுக்கு வேணக்கம.
2. முருகனுக்கு அவரராகரரா - முருகனுக்கு புகழ்
3. முருகனுக்கு அவரராகரரா - முருகனைது தபருனமைவயே
தபருனமை.
இந்தெ 'அவரராகரரா’ எந்தெ தமைராழிச் தசரால் என்று ததெரியே வில்னல. இனதெ நென்கு
ஆரராய்ந்து சரியேராக அர்த்தெம தகராடுத்திருக்கிவறன், ஆதெரிப்பீர்களராக. முருகனுனடையே
ஆறுபனடை

வீடுகளுனடையே

தபருனமைனயேயும,

அங்கு

தசன்று

தசய்வேது பற்றியும ஓர் அழகரானை கர்நெராடைக சங்கீதெம கராண்க.
1. ததென்பழனிமைனலவயேராரம
ததெளளு தெமிழ் இனசபராடும
தசந்தூரின் கடைவலராரம
வவேவலராடு மையிலராடும

(ததென்பழனி)

2. தெணினகமைனல உச்சியிவல
வசவேதலனும தகராடியேராடும
திருப்பரங் குன்றத்திவல
வதெவேராஉன் வதெவரராடும

(ததென் பழனி)
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3. கராவிரியில் நீரராடி
சுவேராமிமைனல படிவயேறி
முருகராஉன் முகமகரானை
எவ்வினனையும தீர்ந்துவிடும

(ததென் பழனி)

4. பழமுதிரும வசரானலயிவல
பழமைராய்நீ கனிந்திருக்க
பரார்த்தெவேர்க்குப் பசிதீரும
பணிந்தெவேர்க்குப் புகழ்வசரும (ததென் பழனி)
சிவேராலயேங்கனளப் பற்றியே தசய்தினயே இத்துடைன் நிறுத்தி விஷ்ணு ஆலயேம
பற்றி விளமபல் வகட்பீர்.
கராவிரியேராற்றுக்கும தகராளளிடைத்துக்கும மைத்தியில் உளள பூநீரங்கம தரங்கநெராதெர்
ஆலயேம ஒன்வற வேரலராற்றுச் சிறப்பு மிக்கதும புகழ்தபற்றதும ஆகும. மைத்தியில்
வகராவிலம அனதெச் சுற்றி நெராற்புறமும சதுரம சதுரமைராக ஏழுசுத்துக் வகராட்னடையேராக
எழிலடைன் அனமைந்திருக்கிறது சீரங்கம. வகராவிலின் முக்கியே முன்வேராசல் ததெற்கு
முகமைராக இருக்கிறது. அந்தெ ஏழு வீதிகளுக் குளவளவயே சீரங்கம நெகர் அடைக்கம.
ததெற்கு வேராசலில் தெரான் மிகப்தபரியே ரராஜவகராபுரம அனமைந்துளளது. வகராபுரத்தின்
உயேரம இருநூற்றுப் பதினைராறு அடியேராகும. (216 அடி) தெமிழ் நெராட்டிவலவயே இதுதெரான்
மிகப் தபரியே வகராபுரமைராகும. மைதுனர மீனைராட்சியேமமைன் வகராவில் ரராசவகராபுரம நூற்று
எழுபத்தெராறு (176) அடி உயேரமதெரான்.
இந்தெச் வகராவிலின் ததெற்கு வேராசலில் நுனழந்வதெராமைரானைரால், அடுத்து எதிரில் ஒரு
வகராபுரம, அதெற்கடுத்து எதிரில் ஒரு வகராபுரம இப்படியேராக ஏழு வேராசனலத்தெராண்டி
உளவள

மூல

ஸதெரானைம

தெங்கமைரக்கரானலக்

இருக்கிறது.

கிரீடைமைராகத்

மூலஸதெரானைக்

தெனலயில்

அணிந்து

கருவேனறயில்
முகத்னதெச்

தரங்கநெராதெர்
சற்று

ததெற்கு

பக்கமைராகச் சராய்த்து கரால்கனள நீட்டிப் படுத் திருக்கிறரார். இந்தெக் வகராவிலக்கு சராமி
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குமபிடைச் தசல்பவேர்கள, ரராமைக்கட்டிவயேராடு வேராசனனைப் தபராருட்கள மைட்டும வேராங்கிப்
வபரானைரால்

வபராதும.

ஆஞ்சவநெயேர்

சினல

ஒன்று

நின்ற

வகராலத்தில்

ஒருபுறம

இருக்கிறது. நெராம விருமபினைரால் அவேருக்கு வதெங்கராய் உனடைத்து சூடைதீப ஆரராதெனனை
தசய்யேலராம.

தபராங்கல்

பக்தெர்களுக்குப்

சராதெம,

பிரசராதெமைராக

பஞ்சராமிர்தெம,

துளசி

தீர்த்தெம

வேழங்கப்படுகிறது.

இந்தெக்

வகராவில்

இனவேதெரான்
மைனிதெரரால்

கட்டைப்பட்டைதெரா? இல்னல மையேனைரால் (வதெவேதெச்சன்) கட்டைப் பட்டைவதெரா? எனை நெமைக்கு
ஐயேம எழுகிறது.
இது தெவிர சில கிரராமைங்களில் தபருமைராள வகராவில் என்ற தபயேரில் விஷ்ணு
தெலங்கள இருக்கின்றனை. தபரிதெராக விளமபரம ஏதுமில்னல. சிவேன் வகராவிலக்குப்
பூசராரி ஐயேர், விஷ்ணு வகராவிலக்குப் பூசராரி அய்யேங்கரார், இருவேரும பிரராமைணர்தெரான்.
அவேர்கள தசரால்லம மைந்திரம நெமைக்குப் புரியேராது. அது ஏன் என்றரால் அது சமைக்கிருதெ
தமைராழியில் உளளது. புரிந்து சராமி குமபிடுவேனதெவிடை, புரியேராமைவல சராமி குமபிடுவேது
ஒருவேனகயில் நெல்லவதெ. நெமைக்குத் வதெனவே ததெய்வீக சிந்தெனனை மைட்டுவமை.
அமமைன் வகராவில்கள
கங்னகயேமமைன், கராளியேமமைன், மைந்னதெயேமமைன், மைராரியேமமைன், கருவமைனியேமமைன்,
கராமைராட்சியேமமைன், சமையேபுரம மைராரி, தசளடைராம பினக அமமைன், வேராழவேந்தெ அமமைன்,
வேராளவமைல்

நெடைந்தெ

அமமைன்,

துர்க்னக

அமமைன்,

துவரராபனதெ

அமமைன்,

பச்னச

அமமைன், பரானளயேத்து அமமைன் இன்னும பல தபயேர்களில் அங்தகங் தகனைராதெபடி
எங்கும பிரகராசமைராய் அமமைன் வகராவில்கள பிரசித்தி தபற்று விளங்குகின்றனை.
சிவேகங்னக மைராவேட்டைம தெராயேமைங்களம, சமையேபுரம, தசன்னனை கங்னக அமமைன்
ஆலயேம,

இருக்கன்குடி

ஆகியேனவே

மிகவும

பிரசித்தி

தபற்றனவே

ஆகும.

தெராயேமைங்களம முத்துமைரியேமமைனனைத் தெரிசிக்க இரராமைநெராதெபுரம மைராவேட்டைம, மைதுனர
மைராவேட்டைம, சிவேகங்னக மைராவேட்டைம, புதுக்வகராட்னடை மைராவேட்டைம ஆகியே எல்லராப்
பகுதிகளிலிருந்தும பக்தெர்கள வேந்து குவிகின்றனைர். அமமைன் வகராவில் விழரா என்றரால்
தபண்கள கூட்டைம தபருங் கூட்டைமைராகக் கராட்சி தெருவேனதெக் கராணலராம.
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பழங்கராலத்திலிருந்வதெ மைராராரினயேத் (மைனழ) தெருபவேள மைராரி என்றும, மைக்கனள
வேராழனவேக்கும ததெய்வேம என்றும பயேபக்தி வயேராடு அமமைனனை மைக்கள வேழிபட்டு
வேருகிறரார்கள. அமமைன், தென்னனை வேணங்கராதெவேர்கனள, னவேசூரி (அமனமை) என்னும
தகராடியே

வநெரானயே

ஏவி

உயிர்கனள

வேராட்டி

வேனதெப்பராள

என்று

எல்லராரும

நெமபினைரார்கள. அதெனைரால் யேராரு குனறயிந்தெராலம மைராரி குனற னவேக்கக் கூடைராது எனை
நினனைத்து,

னவேத்தெ

வநெர்த்திக்

கடைனனை

ஒழுங்கராக

நினறவவேற்றி,

அமமைனின்

அன்னபயும, அருனளயும தபற்று மைக்கள உயேர்ந்தெனைர். என்னனைப் தபராறுத்தெ வேனர
அந்தெ நெமபிக்னக சரிவயே எனை துணிந்து கூறுவவேன். வவேண்டுதெல் னவேப்வபராருக்கு
வவேண்டியேபடிவயே வேரம தகராடுத்து குனற தீர்ப்பவேள அமமைன். எல்லரா அமமைனும
ஒவர ததெய்வேந்தெரான் என்பனதெ அறிவவேராமைராக!
தபராதுவேராக எல்லராக் கிரராமைங்களிலம ததெரு முச்சந்தியில் அமமைரா வமைனடை
இருக்கும. இதெற்கு முனளக்தகராட்டுத் திண்னண என்று தபயேர். இது மைண்வமைனடைவயே.
அனவே, நெராளனடைவில் கற்களராலம சிதமைண்டைராலம கட்டைப்பட்டைனை. பிறகு ஓடுகளரால்
வமைற்கூனரயும வபராடைப்பட்டைனை. இன்று, தகட்டிக் கட்டிடைமைராகவும, வகராபுரம தகராண்டை
வகராவிலராகவும

கட்டைப்பட்டு

வேருகின்றனை.

அமமைரா

வமைனடைகளில்

அமமைன்

உருவேச்சினல கினடையேராது. உருவேம இல்லராமைவல, அமமைனனை மைனைதில் உருவேகம
தசய்து

வேழிபடு

சினலயும

கிறரார்கள.

உவலராகச்

ஆனைரால்

சினலயும

தபரியே

உண்டு.

வகராவில்களில்

கிரராமைங்களில்தெரான்

அமமைனுக்கு,
சினல

கற்

(விக்கிரகம)

இல்னல.
முனளக்தகராட்டு என்பது, தபண்கள இரு னககளராலம உளளங்னக வசர்த்துத்
தெட்டி

ஒலி

எழுப்பி

அந்தெ

தெராளத்திற்கு

ஏற்ப

பராடி

ஆடும

ஒரு

கனல

நிகழ்ச்சியேராகும. இது தபண்கள மிகவும விருமபும ஒரு வினளயேராட்டு நிகழ்சியேராகும.
அந்தெப் பராட்டுக்குக் குமமிபராட்டு என்று தபயேர். முற்கராலத்தில் பளளிக் கூடைங்களில்,
சிறுவேர்

சிறுமியேர்க்கு,

குமமி,

வகராலராட்டைம

ஆகியே

கனலகள

கற்றுக்

தகராடுக்கப்பட்டைனை. அனவே மைராணராக்களுக்கு அறிவு வேளர்ச்சிக்கும, உடைற்பயிற்சிக்கும
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ஏற்றதெராய் இருந்தெனை. குமமியேடிப்பதெற்தகன்வற ஏரராளமைரானை குமமிப் பராடைல்கள அறிஞர்
தபருமைக்களரால் எழுதெப்பட்டைனை. சுப்பரமைணியே பராரதியேரார் கூடை குமமிப் பராடைல்கள
எழுதியுளளரார்.
'குமமி தகராட்டு' என்பதெற்கு முனளக் தகராட்டு என்றும அர்த்தெம உண்டு. ததெரு
முச்சந்தியில் அமமைரா வமைனடைக்கு முன்பராக தபண்கள ஓய்வு வநெரங்களில் குமமி
தகராட்டி வினளயேராடு வேரார்கள. அதெனைரால்தெரான் அந்தெ அமமைரா வமைனடைக்கு முனளக்
தகராட்டுத் திண்னண என்று தபயேர் வேந்தெது. அமமைனுக்கு முனளப் பராரி வபராடுவேதும
ஒரு முக்கியே நிகழ்ச்சியேராகும.
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முனளப்பராரி

மைண்

சட்டிகளில்

மைண்னண

நிரப்பி

அதில்

நெவேதெரானியேங்கனளத்

தூவி,

எருவிட்டு, நீர் ஊற்றி தவேயில்படைராதெ இடைத்தில் னவேத்துப் பயிர் வேளர்க்கப்படும.
இளம

நெராற்று

இளமநெராற்று,

மைஞ்சள
பரார்ப்பதெற்கு

நிறமைராக

இருக்கும.

அழகராக

சட்டியில்

இருக்கும.

வேளர்க்கப்படும

சராதெராரணமைராக

அந்தெ

தவேளிநிலத்தில்

முனளக்கும மைஞ்சள முனள இரண்டு அங்குல உயேரத்திற்கு வமைல் இருக்கராது. இங்கு
நெரான் குறிப்பிடும இந்தெ முனளப்பராரி இரண்டைடி உயேரம வேனர இருக்கும. அது
எப்படி வினதெயின் முனள இவ்வேளவு உயேரம வேளர்ந்தெது எனை நெமைக்கு ஆச்சரியேமைராக
இருக்கும. என்னை பக்குவேம தசய்து வேளர்க்கப்பட்டைது என்று அவேர்களுக்குத்தெரான்
ததெரியும. அது எட்டு நெராள வேளர்ப்வப. எட்டைராவேது நெராள ஒன்றல்ல இரண்டைல்ல
ஏரராளமைரானை தபண்கள, தெராங்கள வேளர்த்தெ முனளப் பராரிச் சட்டிகனளத் தெனலயில்
சுமைந்து தகராண்டு வமைளதெராளம, ஆடைல் பராடைல் நிகழ்ச்சிவயேராடு ஊர்வேலம வேந்து,
அமமைன் வகராவி லக்குக் தகராண்டுவேந்து வசர்ப்பரார்கள. சராமி குமபிட்டு முடிந்தெ பிறகு
அந்தெ முனளப்பராரிகனளக் தகராண்டு வபராய் குளத்து நீரில் தகராட்டி விடுவேரார்கள.
தசமபுக் கரகம - தவேண்பரா
முன்வனைரார்கள தசரான்னைபடி முச்சந்தி வமைனடையினில்
தசமபுக் கரகமைனதெச் தசய்துனவேத்து அமமைனுக்கு
தெங்கநிறப்பட்டுடுத்தி, சராந்துகளரால் தபராட்டுமிட்டு
தபராங்கலிட்டுச் தசய்திடுவேரார் பூனச
ஒரு தபரியே தவேண்கலச் தசமபில், சிறு தகராமவபராடு கூடியே வவேப்பினலனயே
நினறயேச் தசருகி, மைத்தில் மைடைல் விரியேராதெ ததென்னைம பரானள ஒன்னறச் தசருகி,
அதென் மைத்தியில் சிறு பிரமனப தசங்குத்தெராக னவேத்து, மைல்லினகப் பூமைரானலயேரால்
அடி யிலிருந்து நுனிவேனர கூமபு வேடிவேம அனமையுமபடி எகட்டியேராக நினறயேச் சுற்ற
வவேண்டும. இந்தெக் கூமபின் அடியில் ஒரு சிறு பட்டுத்துணியும சுற்றுவேரார்கள.
இந்தெப் பட்டு அமமைனுக்குளள ஆனடையேராகும. இந்தெக் கரகம தெரான் அமமைனைராக
உருவேகம தசய்யேப்பட்டிருக்கிறது.
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கரகம கட்டும இடைம

பிளனளயேரார் வகராவில் முன்பராகத்தெரான் இந்தெ கரகம கட்டுவேரார்கள. இந்தெக்
கரகம

என்பது

அமமைனைது

உருவேம.

இது

மைல்லினக

மைற்றும

மைலர்களரால்

ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தெ அமமைனுக்கு கழுத்தில் ஆரமும சூட்டி ஆகிவிட்டைது.
விநெராயேகருக்கு முதெலில் பூனச நெடைக்கும, பிறகு அமமைனைராகியே கரகத்திற்கும நெடைக்கும.
அதென் பிறகு பூசராரிக்கு அமமைன் அருள வேந்து கரகத்னதெத் தூக்கி தெனலயில் சுமைந்து
ஊர்வேலம வேருவேரார். ஊர்வேலத்தில் வமைளதெராளம, கரகராட்டைம, தபராய்கரால் குதினர
ஆட்டைம,

மையிலராட்டைம,

கராவேடி

ஆட்டைம,

அக்கினிச்சட்டி

ஆட்டைம

எனை

ஒவர

ஆட்டைமும பராட்டைமும தபரியே அமைர்க்களமைராக இருக்கும. அவதெராடு வேரானைவவேடிக்னக
கண்தகராளளராக்
வகராவில்

கராட்சியேராக

வேந்து

இருக்கும.

வசரும.

உளவள

ஊர்வேலம

உளள

முடிந்து

சிறியே

கனடைசியில்

வமைனடையில்

கரகம

கரகம
நினல

நிறுத்தெப்படும.
அதென்
தபராங்கல்

வமைல்

தபண்கள

முடிந்தெதும

அமமைனுக்கு

தபராங்கல்

வகராவில்

மைராவிளக்கு
சராதெமும,

வேளராகத்தில்

தபராங்கல்

எடுக்கும

நிகழ்ச்சி

மைராவும

பனடையேல்

னவேப்பரார்கள.

நெனடைதபறும.
தசய்து

பிறகு

அமமைனனை

வேழிபடுவேரார்கள. சில இடைங்களில் ஆட்டுக்கடைராய் தவேட்டிப் பலிதகராடுத்துச் சராமி
குமபிடுகிறரார்கள. சில இடைங்களில் பலிபூனச கினடையேராது. இந்தெ அமமைன் வேழிபராடு,
தசவ்வேராய்க்கிழனமை
தபருமபராலரானை
ஆவேணி

ததெராடைங்கி

இடைங்களில்,

மைராதெத்திலம

மைறு

தசல்வேராய்

வேருஷத்தில்

அமமைன்

விழராக்

ஆடி

எட்டைராம

நெராள

மைராதெத்திலம,

முடிவேனடையும.

சில

இடைங்களில்

தகராண்டைராடைப்படுகிறது.

விழராவின்

கனடைசிநெராளில் ஏதெராவேது ஒரு வமைனடை நெராடைகம அவேசியேம னவேப்பரார்கள. வேருஷத்தில்
ஒரு

நெராள

நெடைக்கும

இந்தெ

விழராவிற்கு

தவேளியூரிலிருந்து

தெங்கள

உற்றரார்-

உறவினைர்கனள வேரவேனழத்து, அன்பு தகராண்டு உறவேராடி விருந்துண்டு மைகிழ்வேரார்கள
ஊர் மைக்கள. அதுமைட்டுமைல்ல, யேராதும ஊவர யேராவேரும வகளிர், வேராரீர் ஒன்றராய்
நென்வற வேராழ்வவேராம என்பனதெப் பனறசராற்றுகிறது இந்தெ விழரா.
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நெகரங்களில், வகராபுரம தகராண்டை வகராவில்களராகவவே அமமைன் வகராவில்கள
கராட்சியேளிக்கின்றனை.
ஒலிதபருக்கி

தினைசரி

சராதெங்கனனைக்

கரானல,
தகராண்டு

மைரானல

வநெரங்

பக்திப்பராடைல்கள

களில்

நிரந்தெரமைராகவவே

ஒலிபரப்பப்படுகின்றனை.

தினைமும மைரானல வநெரத்தில் தபண்கள அமமைன் வகராவிலக்குச் தசன்று வேழிபடும
பழக்கத்னதெக் கனடைப்பிடித்து வேருகிறரார்கள. இது மிகவும வபராற்றுதெற்குரியேவதெ. எந்தெக்
வகராவிலரானும, தினைமும கரானல, மைரானல வவேனளகளில் ஆண், தபண் இருபராலராருவமை
ஆலயேம தசன்று ததெய்வே வேழிபராடு தசய்யும பழக்கத்னதெ ஏற்படுத்திக் தகராளவேது
நெல்லது இந்தெ நூல் எழுதியேதின் வநெராக்கவமை அதுதெரான்.
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கிரராமியேப் பராடைல் வேரினசயில் அமமைன் புகழ்
1. தெந்தெனைத்வதெராம என்று பராடுங்க – சிவே
சங்கரினயேப் வபராற்றிப் பராடுங்க
2. மைராரியேத்தெரான் வபராற்றிப் பராடுங்க – மைந்னதெ
அமமைனனைத்தெரான் வபராற்றிப் பராடுங்க
சூரராணம வகராவிலிவல
வசராதிமையே மைராய் விளங்கும (அமமைனனை)
3. அமபினகனயேப் வபராற்றிப் பராடுங்க – மைராரி
ஆத்தெரானளப் வபராற்றிப் பராடுங்க
சீறிவேரும நெராகம கூடை
சின்னைவிரல் வமைராதிரமைராம (தெந்தெனைத்)
4. உனமையேவேனளப் வபராற்றிப் பராடுங்க – உலகு
நெராயேகினயேப் வபராற்றிப் பராடுங்க
குமமிதகராட்டி குரனவேயிட்டு
கூடிவேந்து தபராங்கலிட்டு

(தெந்தெனைத்)

5. துர்க்னகனயேத்தெரான் வபராற்றிப் பராடுங்க – தூயே
சுந்தெரினயேப் வபராற்றிப் பராடுங்க
குலமைனதெக் னகயிவலந்தி
துஷ்டைர்கனளச் சமகரிக்கும

(மைராரி)

6. மைனலமைகனளப் வபராற்றிப் பராடுங்க நெல்ல
மைனழவவேண்டிப் வபராற்றிப் பராடுங்க
மைண்ணுலகம எங்கனுவமை

56

ததெய்வீக சிந்தெனனைகள

ஆ.வவேல

மைன்னும உயிர் வேராழ்வேதெற்கு

(மைராரி)

7. தெந்தெனைத்வதெராம என்றுபராடுங்க – சிவே
சக்தியேத்தெரான் வபராற்றிடைப்பராடுங்க
வகட்டைவேர்க்கு வகட்டைபடி
வகட்டைவேரம தெந்தெருளும

(மைராரி)

திருவிளக்குப் பூனச மைந்திரம
ஓமசக்தி!

ஓமசக்தி!

ஓமசக்தி!

மைங்கலப்

தபண்வண

வபராற்றி!

மைராணிக்கச்

சுடைவர

வபராற்றி!

மைந்னதெயில்

அமைர்ந்தெராய்

வபராற்றி!

சிந்னதெயில்

உனறந்தெராய்

வபராற்றி!

திருதவேல்லராம

தெருவேராய்

வபராற்றி!

சுந்தெரித்

தெராவயே

வபராற்றி!

சுடைர்விளக்

தகராளிவயே

வபராற்றி!

கற்பகத்

தெருவவே

வபராற்றி!

கராமைராட்சி

அமமைரா

வபராற்றி!

அற்புதெம

தசய்வேராய்

வபராற்றி!

ஆருயிர்

கராப்பராய்

வபராற்றி!

தபராற்பதெம

பணிந்வதெராம

வபராற்றி!

அற்புதெம

தசய்வேராய்

வபராற்றி!

துர்க்னகவயே

அமமைரா

வபராற்றி!

நெற்கதி

தெருவேராய்

வபராற்றி!

ஓமசக்தி!

ஓமசக்தி!

ஓமசக்தி!

கற்பூர

ஒளிவயே

வபராற்றி!
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கல்விக்குத்

தெராவயே

வபராற்றி!

பத்தியின்

மைணவமை

வபராற்றி!

பக்தெருக்

கருளவேராய்

வபராற்றி!

ரராணியின்

குணவமை

வபராற்றி!

நெலதமைல்லராம

தெருவேராய்

வபராற்றி!

பூதவேல்லராம

மைணப்பராய்

வபராற்றி!

புவேவனைஸவேரித்

தெராவயே

வபராற்றி!

ஓமசக்தி!

பரராசக்தி!

ஒமசக்தி!

பரராசக்தி!

கற்பகவமை

தபராற்சரவமை!

கற்கண்வடை

நெற்கனிவயே!

கண்வண

மைணிவயே!

கண்ணுக்குள ஒளிவயே!
கதிவயே

தெராவயே!

கராப்பதும

நீவயே

ஓமசக்தி

பரராசகத்தி!
ஒரு சங்கீதெப் பராடைல்
பல்லவி

அமபராள மைனைங்கனிந் துனைது
கனடைக் கண்பரார் - திருவேடி இனண
துனண எனை

(அமபராள)
அநூ பல்லவி

தவேமபவே வநெராயேற அன்னைபர் தெமைக்கருள
கதெமப வேனைக் குயிவல
சங்கரி தஜகதெமபராள(மைனைங்)
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சரணம

னபந்தெமிழ்ப் பராமைரானல குடியுன்
பராதெமைலர் பணிந்து பராடைவும வவேண்டும
சிந்னதெயும என்நெராவுதமைன் வநெரமும
திருப்தபயேர் புகழ் மைறவேரானமையும வவேண்டும
பந்தெ உலகில் மைதியேங்கி
அருட் பனகவேர் வேசமைராய் அழியேராமைல்
அருள தபற வவேண்டும
இந்தெ வேரம தெருவேராய் தஜகதீஸவேரி
எந்தென் அன்னனைவயே அகிலராண்டை
நெராயேகி அமபராள

(மைனைம)
இதுவு மைது
பல்லவி

அமபராள நீயிரங்க கராதயேனில் புகவலது
அமபராள நீஅகில தஜகநெராதென்
மைரார்பில் உனற திரு

(நீஇரங்)
அநு பல்லவி

தெராயிரங்கராவிடில் வசயுயிர் வேராழுவமைரா
சகல உயிர்களுக்கும தெராயேல்லவவேரா அமபராள

(நீஇரங்)

சரணம
பராற்கடைலில் உதித்தெ திருமைணிவயே
தசளபராக்யே பதி லட்சுமி கனடைக் கணிவயே
நெராற்கவியும தபராழியும புலவவேரார்க்கம
புகழ் முனிவவேரார்க்கும உயேர் வேரானைவேர்க்கும அமபராள
( நீயிர)

59

ததெய்வீக சிந்தெனனைகள

ஆ.வவேல
அமமைனுக்கு வநெர்த்திக் கடைன்

வநெர்த்திக் கடைன் என்பது யேராதரராருவேர், தென் குனறகனளத் தீர்த்து னவேக்குமபடி
வவேண்டி, சராமிக்கு இன்னின்னை தபராருள கனளக் கராணிக்னகயேராகச் தசலத்துகிவறன்
அல்லது வநெரான்பு இருக்கிவறன் அல்லது தெர்மைம தசய்கிவறன் என்று வேராக்குத் தெத்தெம
தசய்வேதெராகும.

வேந்தெ

துன்பங்கள

நிவேர்த்தியேராகனும

குனறகள

நீங்கனும

என்று

வவேண்டுதெனல சராமி நினறவவேற்றியே பிறவகரா அல்லது அதெற்கு முன்வபரா தெராங்கள
தசரான்னைபடி வநெர்த்திக் கடைனனை நினறவவேற்றுவேரார்கள. ஒரு தபண் தெனைக்கு வேந்தெ
வநெராய்

நீங்க

வவேண்டுதமைன்று

வவேண்டி,

உன்

சந்நிதிக்கு

வேந்து

மைராவிளக்கு

எடுக்கிவறன் என்று வநெர்த்திக் கடைன் னவேக்கிறராள. அவேளுக்கு வேயிற்று வேலி வநெராய்
இருக்கிறது.

அது

அமமைன்

அருளரால்

குணமைராகும

என்று

நெமபி,

வேயிற்றில்

மைராவிளக்கு தீபம ஏற்றி அமமைனனை வேழிபடுவேது அவேளது வநெர்த்திக்கடைன். வேயிற்று
வேலி

குணமைரானைதும

அவேளது

வநெர்த்திக்

கடைனனை

நினறவவேற்றுவேராள.

அதெராவேது

வகராவிலக்குள உளள முன் மைண்டைபத்தில் அந்தெப் தபண் மைல்லராந்து நீட்டிப்படுத்து
தென்

வேயிற்றில்,

மைராவிளக்கு

தீபத்னதெ

சிறிது

வநெரம

னவேத்து

பக்திவயேராடு

அமமைனனைக்குமபிடுவேது. மைற்றும முனறப்படி அமமைனுக்கு பூனசதசய்வேரார்கள.
அங்கப் பிரதெட்சணம
இது வகராவில் குளத்தில் மூழ்கிக் குளித்து ஈர உனடைவயேராடு, வகராவில் சுற்றுப்
பிரகராரத்தில் கரால்கனள நீட்டிப்படுத்து, னககனளக் குமபிட்டைபடி உருண்டு தசல்வேது.
மூன்று

முனற

பிரகராரத்னதெ

உருண்டைபடிவயே

சுற்றி

தெனைது

வநெர்த்திக்கடைனனைச்

தசலத்துவேது ஆகும. இது தென் உடைனல வேருத்திக் தகராளளும ஒரு தசயேல் ஆகும.
இதுவும ஒரு வேனக வவேண்டுதெவல. கரானரக்கரால் அமனமையேரார், வகராவில் பிரகராரத்தில்
தெனலயேரால் நெடைந்து தசன்று தெரான் சராமி குமபிவேராரராம. இவேர் அறுபத்து மூன்று
நெராயேன்மைரார்களில்

ஒருவேரராவேர்.

இவேர்

ஒருவேவர

தபண்

அடியேரார்.

இவேருக்கு

கரானரக்கராலில் தபரியே வகராவில் கட்டி வேழிபராடு நெனடைதபறுகிறது. வவேறு எந்தெ
நெராயேனைராருக்கும தெனியேராகக் வகராவில் கினடையேராது.
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தெனல தமைராட்னடை வபராடுதெல்

இதுவும ஒரு வநெர்த்திக் கடைன். எல்லரா வநெர்த்திக் கடைனனையும விடை இது மிக
அதெதிகமைராக ஆண், தபண் இருபராலராரும வமைற். தகராளளும வநெர்த்திக் கடைன் ஆகும.
பிறந்தெ குழந்னதெ ஆணராக இருந்தெராலம தபண்ணராக இருந்தெராலம ஒரு வேயேது,
முடிவேதெற்குள குலசராமிக்கு தமைராட்னடை வபராடுவேது ததெரான்று ததெராட்டு நெனடை முனறப்
பழக்கமைராக

இருந்து

வேருகிறது.

சமையேபுரம

மைராரியேமமைன்

வகராவிலில்

தமைராட்னடை

வபராட்டைவேர்களின் தெனல முடி தசன்ற ஆண்டு இரண்டு வகராடி ரூபராய்க்கு ஏலம
வபராய் இருக்கிறது. அவடை அப்பரா தெனலமுடிக்கு இவ்வேளவு மைதிப்பரா வீடுகளில்
வதெள,

பூரரான்,

கூடைராததென்று

பராமபு

ஒரு

தவேளளியேரால்

விஷப்

வநெர்த்திக்கடைன்.

வதெள,

தசலத்தெப்படுகிறது.

வபரான்ற
பூரரான்,

பராதெ

பிரராணிகளின்

இது

எப்படிச்

பராமபு

யேராத்தினர

ஒரு

இருக்கக்

தசலத்தெப்படுகிறததென்றரால்,

உருவேங்கள

என்பது

ததெரால்னல
தசய்து

வநெர்த்திக்

உண்டியேலில்

கடைன்தெரான்.

இது

அவேரவேர்களுக்கு எல்லரா நெலன்களும கினடைக்க வவேண்டிச் தசய்வேதெராகும. இந்தெ பராதெ
யேராத்தினர சபரி மைனல ஐய்யேப்பனுக்குத் தெரான் அதிகம வபர். வேராழ்க ஐய்யேப்பன்
வேராழ்க ஐய்யேப்ப பக்தெர்கள!
ஒருவேர், நெரான் நினனைத்தெ கராரியேம நெடைந்திட்டைரால், பிளனள யேராரப்பரா உனைக்கு
நூத்தி

எட்டுத்

இன்தனைராருவேர்,

வதெங்கராய்

சிதெறுகராய்

அய்யேனைராரப்பரா

உனடைக்

எனைக்கு

கிவறன்

அவமைராகமைராக

என்று
தநெல்

வநெர்கிறரார்.
வினளயேனும,

என்னுனடையே பிளனளகளுக்கு கலியேராணம பண்ண வவேண்டும, உனைக்கு தரட்னடைக்
கடைராய் தவேட்டி, சக்கனரப் தபராங்கல் னவேக்கிவறன் எனை வநெர்த்திக்கடைன் னவேக்கிறரார்.
இன்னுதமைராரு தபண் எனைக்கு மைஞ்சள குங்குமைம நினலக்கனும, மைராங்கல்யேபலம
கூடைனும, வேருஷரா வேருஷம மைறக்கராமைல் உன் சன்னைதிக்கு வேந்து ஏனழகளுக்கு
அன்னைதெரானைம தசய்கிவறன் மைராரியேராத்தெரா தெராவயே என்று வநெர்கிறராள. எல்லராவமை ததெய்வே
நெமபிக்னகவயே. வேயேதெரானை ஒரு அமனமையேரார், மைராரியேராத்தெரா தெராவயே நெரான் கண்வணராடு
கருத்வதெராடு

வபராய்ச்வசரனும,

உபத்திரவேப்
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வவேண்டுகிறரார் மிக உருக்கத்துடைன். இப்படிப் பலரும பலவிதெமைராய் வவேண்டுகிறரார்கள.
வகட்டைவேர்க்கு வகட்டைபடி வகட்டை வேரம தெந்திடுவேராள எங்கள முத்துமைராரி. எங்கள
இருக்கன்குடி மைராரி என்று பராடுகிறரார். ஒருவேர் இருக்கன் குடிக்கு வேராருங்கள என்று
நெமனமை அன்வபராடு அனழக்கிறரார். இருக்கன் குடி வபராவவேராமைரா? இருவினனைகள
தீர்ப்வபராமைரா!
இருவினனை = முற்பிறவியில் தசய்தெவினனை
இப்பிறவியில் தசய்தெவினனை
இருளவசர் இருவினனையும வசரரா இனறவேன்
தபராருளவசர்புகழ்புரிந்தெரார்மைராட்டு

(திருவேளளுவேர்)

விநெராயேகர் வகராவில்களில் மிகப் தபரியேதும பிரசித்தி தபற்றதும வகரானவே
மைராவேட்டைம ஈச்சநெராரி விநெராயேகர் வகராவில் ஆகும. அடுத்து பிளனளயேரார்பட்டி கற்ப
விநெராயேகர் வகராவிலம புகழ் தபற்ற தெலமைராகும. தபருமபராலம எல்லரா பிளனளயேரார்
வகராவில்களும கிழக்கு முகமைராகத்தெரான் இருக்கும. பிளனளயேரார் பட்டி வகராவில்
மைட்டும

வேடைக்கு

முகமைராக

அனமைந்திருக்கிறது.

ஈச்சநெராரி

விநெராயேகர்

வகராவிலில்

ஆண்டு வதெராறும நூற்றுப் பத்து வஜராடிகளுக்கு இலவேசத் திருமைணம, வகராவில்
தசலவில் தசய்து னவேக்கப்படுகிறது. இது தசயேற்கரியேதும வபராற்றுதெலக்கு உரியே
தசயேலம

ஆகும.

விநெராயேகர்,

தெனைக்குக்

கலியேராணம

ஆகவில்னல

என்றராலம,

ஏரராளமைரானை ஏனழமைக்களுக்கு தெராரள மைனைதுடைன் இலவேசமைராகத் திருமைணம தசய்து
னவேக்கும ஈச்சநெராரி விநெராயேகனர வேராழ்த்தி வேணங்குவவேராமைராக!
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கரானரக்குடி முத்து மைராரியேமமைன் வகராவில்
இந்தெக் வகராவில் நெகரத்தில் னமையேப் பகுதியில் அனமைந்திருக் கிறது. எந்தெக்
வகராவிலிலம

இல்லராதெ

ஆயிரக்கணக்கரானை

அளவுக்குப்

மைக்கள

பரால்குடைம

பரால்குடைம

எடுத்து

எடுக்கும
தெங்கள

மைக்கள

அதிகம.

வநெர்த்திக்

கடைனனைச்

தசலத்துகிறரார்கள.
அமமைன் வகராவில் விழரா
இந்தெ விழராவேரானைது ஆனி, ஆடி மைராதெங்களில் ஒரு தசவ்வேராய்க் கிழனமை
கராப்புக் கட்டி மைறு தசவ்வேராய்க் கிழனமை கரகம எடுத்து, அமமைனனைக் வகராவிலின்
உள வமைனடையில் நிறுத்தி னவேப்பரார்கள. கரகம என்பது அமமைனைது உருவேவமை என்று
முன்வப குறிப்பிட் டிருக்கிவறன். அமமைனுக்கு தபராங்கல் தசய்து பனடைத்து வேழிபடு
வேவதெராடு விழரா முடிவேனடையும. நெகரங்களில் அமமைன் சினல இருக்கும சினலனயே
நென்கு அலங்கரித்து வேண்டியில் னவேத்து ஊர்வேலம வேருவேவதெராடு விழரா முடியும.
கிரராமைக் வகராவில்களில், கராப்புக் கட்டுதெல் என்றரால் னவேக்வகரால் புரியில்
வவேப்பினலக் தகராமபு, மைராவினலக் தகராமபு கனளச் தசருகிக்கட்டி ஒரு நீண்டை மைரானல
வபரால் ஆக்கி வகராவில் கூனரனயேச் சுற்றிக் கட்டுவேரார்கள. வீதிகளிலம குறுக்வக
கட்டுவேரார்கள. சிறப்பு வநெர்த்திக்கடைன் தசலத்துபவேர்களும, கரகம சுமைப்பவேர்களும
மைஞ்சள அல்லது கராவி உனடையேணிந்து, வகராவில் பூசராரியேரால் அர்ச்சிக்கப்பட்டை ஒரு
விரலி

மைஞ்சனள

நூலில்

தகராளவேரார்கள.

அன்று

வகராவில்களில்

தகராடிமைரம

கட்டி,
முதெல்

தெங்கள
எட்டு

இருக்கும.

வேலது
நெராளும

அதில்

னக

மைணிக்கட்டில்

கட்டிக்

விரதெமிருப்பரார்கள.

தபரியே

தகராடிவயேற்றுவேரார்கள.

அன்று

மைரானலயில் நெராதெசுரம, வமைளதெராளம, தெப்பு, பனற வபரான்ற இனசக் கருவிகள முழங்க
இந்தெக் தகராடிவயேற்று னவேபவேம நெடைக்கும. தபரியே வகராவில்களில் தினைசரி நெராடைகம,
இன்னினச கச்வசரி வபரான்ற நிகழ்ச்சிகள நெடைக்கும. கிரராமைங்களில் அப்படி நெடைத்தெ
வேசதி வபராதெராது. தபருமபராலம எட்டைராம நெராள சராமி குமபிடுவேது முடிவேனடையும. சில
தபரியே வகராவில்களில் வதெர் இருந்தெரால் ஒன்பு தெராம நெராள வதெவரராட்டைம நெடைக்கும.
அவதெராடு விழரா முடிவேனடையும.
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பரால் குடைம எடுத்தெல்

னகயில் கராப்புக் கட்டியேவேர்கள எட்டுநெராள விரதெம இருப்பரார்கள. இவேர்களில்
பரால்குடைம எடுக்க வநெர்த்திக்கடைன் னவேத்தெவேர்கள, அன்று பிளனளயேரார் வகராவில்
அல்லது சிவேன் வகராவில் முன் உளள குளத்தில் அதிகரானலயில் நீரராடி, மைஞ்சள
ஆனடை அணிந்து, அவேரவேருக்குரியே தசமபு, பரால், மைலர், மைரானல, பூனசக்குரியே
தபராருளகளுடைன்

வகராவில்

முன்

மைண்டைபத்தில்

வேரினசயேராக

அமைர

வவேண்டும.

வகராவில் பூசராரி, ஒவ்தவேராரு வேனடையே தசமபிலம பரானல ஊற்றி, வேரானழ இனலயில்
பச்சரிசி பரப்பி அதென் வமைல் பரால் தசமபுகனள அவேரவேர் முன்பராக னவேப்பரார்.
தசமபுக்கு வேராசனனைத் திரவியேங்கள பூசி தபராட்டு னவேத்து, தசமபின் வேரானயே மைஞ்சள
துணியேரால் கட்டுவேரார். மூலஸதெரானைத்தில் பிளனளயேராருக்குப் பூனச நெடைக்கும. பிறகு
பரால் தசமபுக்கும பூனச நெடைக்கும. பூனச முடிந்தெதும பரால் குடைம எடுப்பவேர்களுக்கு,
கழுத்தில் மைரானல அணிவித்து தநெற்றியில் விபூதி பூசுவேரார் பூசராரி. விபூதி பூசியேவுடைன்
சராமியின் அருள வேந்து ஆடை ஆரமபித்து விடுவேரார்கள. பரால்குடைத்னதெத் தூக்கிக்
தகராடுக்க,
பக்தெர்களும

பக்தெர்கள

வேராங்கி

தெனலயில்

பரால்

தசமனபப்

னவேத்துக்

தபற்றவுடைன்,

தகராளவேரார்கள.

வமைளதெராளம

முழங்க,

எல்லராப்
வேரானை

வவேடிக்னகயுடைன் ஆட்டைம பராட்டைத்துடைன் பரால்குடை ஊர்வேலம அமமைன் வகராவில்
வநெராக்கி ஆவவேசத்துடைன் தசல்லம.
பரால்குடைம

வகராவில்

வபராய்ச்

வசர்ந்தெதும

அங்வக

உளள

நிர்வேராகிகள

ஒவ்தவேராரு குடைமைராக வேராங்கி அங்கு னவேத்துளள தபரியே அண்டைராவில் ஊற்றிவிட்டுப்
பராதினயே உனடையேவேரிடைம திருப்பிக் தகராடுத்துவிடுவேரார்கள. அண்டைராவில் நிரப்பியே
பரானல அமமைனுக்கு அபிவசகம தசய்வேரார்கள. பரால் குடைத்தில் எஞ்சியே பரானல
அவேரவேர் வீட்டுக்குக் தகராண்டுவேந்து வீட்டில் உளளவேர்கள பருகுவேரார்கள.
எட்டு

நெராள

வகராவில்

உற்சவேத்தில்

தினைசரி

இரவு

கனல

நிகழ்ச்சிகள

நெனடைதபறும. கனடைசி நெராளில் அமமைனுக்கு மைலர் அலங்கராரம தசய்து வேண்டியில்
னவேத்து வீதி உலரா நெடைக்கும. வீடுகள வதெராறும அமமைன் கராட்சி அளிக்க அன்பர்கள
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அக மைகிழ்ந்து அமமைனனைத் தெரிசிப்பரார்கள. இந்தெ நிகழ்ச்சி அமமைன் வீடு வதெடிவேந்து
அசீர்வேதிப்பராள என்பனதெ உணர்த்துவேதெராகும.
தசளடைராமபினக அமமைன்
'வதெவேராங்கர்
தசளடைராமபினக

குல

தசட்டியேரார்'

அமமைனைராகும.

மைராநிலமைராகும.

இவேர்கள,

என்ற

ஓர்

இவேர்களுனடையே
தெமிழ்

இனைத்தெராரின்

பூர்வீகம

நெராட்டில்

குல

ததெய்வேம

கர்நெராடைகம

பரவேலராக

(கன்னைடைம)

வேசிக்கிறரார்கள.

தசளடைராமபினகக்கு ஆண்டு வதெராறும விழரா எடுக்கிறரார்கள. விழராவின் முக்கியே
நிகழ்ச்சி கரகம எடுத்தெல், ஊருக்கு தவேளிவயே கண்மைராய்க் கனரவயேராரம ஊர் மைக்கள
ஆண், தபண் எல்லராரும கூடி தபரியே வேட்டைவேடிவேமைராக அமைர்கிறரார்கள. குறிப்பிட்டை
சில இனளஞர்கள னகயில் வேராள ஏந்தி சிலமபம வபரான்று வேராளவீசி சண்னடை
வபராடும

நிகழ்ச்சி

நெனடைதபறுகிறது.

இனதெ

மைக்கள

ஆர்வேத்வதெராடு

பரார்த்து

மைகிழ்கிறரார்கள. இதெற்கினடையில் கரகம கட்டுகிறவேர்கள அந்தெ வவேனலனயேச் தசய்து
முடிக்கிறரார்கள. இந்தெ நிகழ்ச்சி ஒரு மைணி வநெரத்திற்கு வமைல் நெனடைதபறுகிறது.
கூடியிருக்கும

அத்தெனனை

வபரும

வேடைதினச

வநெராக்கிக்

குரனவேயிட்டு

(சத்தெம)

னககனள உயேர்த்தி அமமைரா என்று, அடிக்கடி சற்றுவிட்டு விட்டு சப்பத்தெம வபராட்டு
கூப்பிடுகிறரார்கள.

இவேர்களின்

கர்நெராடைகத்திலிருந்து
கருடைன்

கருடை

வேருவேனதெக்

எல்லராரும

ஊர்

வேராகனைத்தில்

கண்டைதும,

வேலமைராக

அனழப்னப
தவேகு

பூசராரி

வகராவினல

ஏற்று

கரகச்

வநெராக்கிப்

தசளடைராமபினக

வவேகமைராகப்
தசமனபத்

பறந்து

அமமைன்
வேருகிறராள.

தெனலயில்

புறப்படுகிறரார்கள.

சுமைக்க

கருடைவனைரா,

ஊர்வேலம தசல்லம மைக்கள கூட்டைத்திற்கு வமைவல வகராயில் வேனர பறந்து வேந்து பிறகு
மைனறந்து விடுகிறது.
ஊர்வேலத்தில் இனளஞர்கள சிலர் இரண்டு னககளிலம பட்டைராக் கத்திகனள
னவேத்துக் தகராண்டு, மைரார்பிலம வதெராளிலம குத்திக் தகராண்டும தவேட்டிக் தகராண்டும
ஊர் வேலத்தில் ஆட்டைம வபராட்டு நெடைந்து தசல்கிறரார்கள. சிலருக்கு உடைமதபல்லராம
இரத்தெம கசிகிறது. சிலருக்கு இரத்தெம கசிவேதில்னல. ஒருவேர் கூனடையில் நினறயே
விபூதினயே னவேத்துக் தகராண்டு, கத்தி வபராடு கிறவேர் உடைமபில் விபூதினயே அளளி
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அளளி வீசிக் தகராண்வடை தசல்கிறரார். எல்லராரும வகராவினல அனடைந்தெதும கரகம,
வகராவில் மூல ஸதெரானைத்தில் னவேக்கப்படுகிறது. இந்தெ நிகழ்ச்சி மைரானல மூன்று
மைணிக்கு ஆரமபித்து ஆறு மைணிக்கு முடிவேனடைகிறது.

மைராவு பினசதெல்
கரகம வகராவிலக்குள னவேத்தெதிலிருந்து இரவு பத்து மைணி வேனர எவதெராவதெரா
பூனச நெடைத்துகிறரார்கள. மைராவு பினசதெல் என்பது ஒரு நிகழ்ச்சி. ஒரு அகலமைரானை
தெட்டுப் வபரான்ற ஒரு பராத்திரத்தில் இடித்தெ பச்சரிசி மைரானவே னவேத்து நிரப்பி அதென்
வமைல் கட்டி தவேல்லத்னதெ னவேக்கிறரார்கள.
தவேல்லம தெரானைராக உருகி மைராவின் வமைல் பூரராவும ஒடை வவேண்டும. அது
நெடைந்தெரால் மைராவு பினசயேப்படும. அது எப்படி முடியும என்றரால் அது அமமைனின்
அருளரால் தெரான் அப்படி நெடைக்கிறது. வமைற்தசரான்னை மைராவு இடித்துத் தெயேரார் தசய்வேது
வேயேதுக்கு வேரராதெ சிறுமிகள. குடுமபப் தபண்கள மைராவு இடிக்கும வவேனல தசய்யேக்
கூடைராது.
சக்தி நிறுத்துதெல்
களிமைண்ணரால் தசய்யேப்பட்டை ஒரு சிறியே சட்டி அதில் தவேண்னணயில் ஒரு
திரி தீபம, சட்டியின் விளிமபில் நெரான்கு அங்குல நீளமுளள ஒரு கத்தி சராத்தி
னவேக்கப்படுகிறது. அந்தெக் கத்தியின் நுனி சட்டியின் விளிமபின் வமைல் தபராருந்தி
தெனல கீழராகத் தெரானைராக எழுந்து நிற்க வவேண்டும. அப்படிக் கத்தி நின்றரால்தெரான்,
உண்னமையிவலவயே

அமமைன்

வகராவிலில்

தகராலவிருக்கிறராள

என்பனதெ

அவேர்கள

நெமபுவேரார்கள. அப்படிவயே அந்தெக் கத்தி சட்டியின் விளிமபில் தென் கூரியே முனனைனயே
நிறுத்தி எந்தெதவேராரு பிடிப்பும இல்லராமைல் தெனலகீழராக நிற்கிறது. அந்தெக் கராட்சினயேக்
கண்டு அந்தெ மைக்கள ஆனைந்தெக் கூத்தெராடு கிறரார்கள. நெரானும வநெரில் பரார்த்வதென்
அத்துடைன் அமமைன் விழரா முடிவேனடைகிறது. இந்தெக் வகராவிலக்குப் பூசராரி வதெவேராங்கூர்
இனைத்தெவேர்தெரான், பிரராமைணர் கினடையேராது.
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நெரான் பளளி ஆசிரியேரராய் இருந்தெ கராலத்தில் மைராணவேர்களின் தபராது அறினவே
வேளர்ப்பதெற்கராக ஏரராளமைரானை குமமிப்பராடைல் எழுதி இருக்கிவறன். சிறுமிகளுக்கு குமமி
தகராட்டுவேதில் பயிற்சி அளித்திருக்கிவறன். உதெராரணத்திற்கு ஒர் அடி கீவழ.
1. கன்னியேவர மீனின் கண்ணியேவர - வேந்து
னககனளச் வசர்த்துவமை குமமியேடி
கன்னித் தெமிழினனைக் கற்பதினைரால் வேரும
நெற்பயேன் தசரால்லிவயே குமமியேடி
2. அறினவே வேளர்த்திடும அறதநெறி கராட்டிடும
அன்னப வேளர்த்திடும தநெஞ்சினிவல - பிறர்
வநெசமும பராசமும இனணந்து வேளர்ந்திடை
நினனைந்து பராடிக் குமமியேடி
சுப்பிரமைணியே

பராரதியேராரும

(கன்னி)
குமமிப்

பராடைல்கள

உதெராரணத்திற்கு ஒன்று.
தெராளம - ஆதி

தமைட்டு - குமமி

1. தசந்தெமிழ்நெராதடைனும வபராதினிவல - இன்பத்
வதென் வேந்து பராயுது கராதினிவல - எங்கள
தெந்னதெயேர் நெராதடைன்ற வபச்சினிவல - ஒரு
சக்தி பிறக்குது மூச்சினிவல
2. கல்வி சிறந்தெ தெமிழ்நெராடு - புகழ்க்
கமபன் பிறந்தெ தெமிழ்நெராடு - நெல்ல
பல்விதெமைராயினை சராத்திரத்தின் மைனைம
பராதரங்கும வீசும தெமிழ்நெராடு

(தசந்தெமிழ்)
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இதெற்கு இனச

தென்னைன்னை னைராதினைம தென்னைன்னை னைராதினைம
தென்னைன்னை னைராதினைம தென்னைன்னை னைராதினைம
தென்னைன்னை னைராதினைம தென்னைன்னை னைராதினைம
தென்னைன்னை னைராதினைம தென்னைராவனை.
இத்துடைன் விழராக்கள பற்றியே விளக்கத்னதெ நிறுத்தி நெரான் எழுதியே குமமிப்
பராடைல்கள சிலவேற்னறக் கீவழ தெருகிவறன் கராண்க.
மைராரியேமமைன் குமமிப் பராட்டு - 1
இனச

தென்வனைனைன்வனை னைராவனைனைன்வனை
னைராவனைனைன்வனை னைராவனை
தெரானைராவனை னைராவனைனைன்வனை
னைராவனைன்ன்வனை னைராவனை
பராடைல் - 1

1. அன்னனை முத்து மைராரிஉந்தென்
அடிபணிந்வதெராம அமமைரா
ஆதெரிக்க வவேணுதமைன்று
அடிபணிந்வதெராம அமமைரா

(தென்வனை)

2. குமமி தகராட்டி குரனவேயிட்டு
கூடி வேந்வதெராம அமமைரா
குமபிடைவவே வகராவிலக்குக்
கூடிவேந்வதெராம அமமைரா

(தென்வனை)
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3. தெங்கநிற தநெல்தலடுத்து
பச்சரிசி குத்தி
தபராங்கலிட்டுப் பூனசதசய்யே
பூனவேயேர்கள வேந்வதெராம
4. மைக்கனள நீ கராத்திடுவேராய்
மைராரியேமமைரா தெராவயே
மைராவிளக்கு ஏற்றினவேத்வதெராம
பராருமைமமைரா தெராவயே

(தென்வனை)

5. அன்புடைவனை எங்கனள நீ
ஆயி மைகமைராயி
ஆதெரிக்க வவேனுமைமமைரா
ஆயி மைகமைராயி
6. திங்களும முமமைராரிதபய்து
தசழித்திடைவவே வவேண்டும
எங்களது வேராழ்வுமிங்கு
தசழித்திடைவவே வவேண்டும
பராடைல் - 2
இனச

தென்னை னைன்வனை னைராவனை னைன்வனை
னைன்னைராவனை - னைராவனை
னைரானைனைன்வனை னைரானைனைன்வனை
னைன்னைராவனை

1. குமமி தகராட்டிப் பராடைவேந்வதெராம ஏவலவலரா- அமமைரா
குமபிடைவவேநெராடிவேந்வதெராம எவலவலரா
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2. வேண்ண வேண்ணப் பூக்கள தகராண்டு ஏவலவலராஅமமைரா
மைரானல குடிப் பரார்க்க வேந்வதெராம ஏவலவலரா

(தென்னை)

3. சின்னைச் சின்னை ஆனசதகராண்டு ஏவலவலரா-அமமைரா
திருவிளக்கு ஏற்றினவேத்வதெராம ஏவலவலரா

(தென்னை)

4. மைற்றுதமைராரு ஆனசதகராண்டு ஏவலவலரா- அமமைரா
மைராவிளக்கு ஏற்றினவேத்வதெராம ஏவலவலரா (தென்னை)
5. தபராங்கல் னவேத்துப் பூனசதசய்வதெராம ஏவலவலரா
அமமைரா பூனவேயேர்களநெராங்களுந்தெரான் ஏவலவலரா
(தென்னை)
6. மைராதெந்வதெராறும மைராரிதபய்து ஏவலவலரா- அமமைரா
மைக்கள எல்லராம வேராழ வவேண்டும ஏவலவலரா (தென்னை)
7. கராலதமைல்லராம எங்கனளத்தெரான் எவலவலரா - அமமைரா
கராப்பதுவும உன்கடைன்தெரான் ஏவலவலரா
பராடைல் - 3
இனச -

தென்னைன்னை னைராதினைம
தென்னைன்னை னைராதினைம
தென்னைன்னை னைராதினைம -தென்னைராவனை
தென்னைன்னை னைராதினைம
தென்னைன்னை னைராதினைம
தென்னைன்னை னைராதினைம -தென்னைராவனை
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1. குமமியேடிப்வபராவமை குமமியேடிப்வபராவமை
கூடிக் குமமியேடிப் வபராவமை
தகராமபனனையேராள மைகமைராயி மைராரினயேக்
குமபிட்டுக் குமமியேடிப்வபராவமை (தென்னைன்)
2. கதியேவேள எனை நெமபியே வபருக்கு
கருனண தசய்துவமை கராத்திடுவேராள
மைதுனர மீனைராட்சி மைகினமை பராடிவயே
வேராழ்த்திக் குமமி யேடிப்வபராவமை (தென்னை)
3. வேராஞ்னச மிகக் தகராண்டு
வேருகின்ற வபருக்கு
மைங்கள மைரானைவதெரார் வேராழ்வேளிக்கும
கராஞ்சிநெகர் வேராழும கராமைராட்சி அமமைனனை
கருதிக் குமமி யேடிப்வபராவமை

(தென்னைன்)

4. ஆயிரம கண்களரால் ஆதெரித்து நெமனமை
அரவேனணத்வதெ சுகம அளித்திடுவேராள
தெராயேமைங்கலம தெராயேரானை மைராரினயே
தெராழ்ந்து கும.மியேடிப்வபராவமை

(தென்னைன்)

5. வேனசயேது தசரால்லம மைரானிடைர் யேரானரயும
வேராட்டி வேனதெத்து மைகிழ்ந்திடுவேராள
இனச தபருகியே இருக்கன் குடியேரானள
ஏத்திக் குமமியேடிப்வபராவமை

(தென்னை)

6. தநெருப்பினனை நெல்ல பூ எனைச்தசரால்லிவயே
வநெர்த்தியுடைன் அதில் நெடைக்கச் தசரால்வேராள
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தபராறுப்பு மிகவுளள புண்ணியே மைராரினயே
வபராற்றிக் குமமியேடிப்வபராவமை

(தென்னை)

7. ஆரராதெனனை தசய்வவேரார் ஆரராயிருந்தெராலம
அன்புடைவனை குடி கராத்திடுவேராள
சூரராணம வேராழ்கின்ற சுந்தெரி மைராரினயே
ததெராழுதுகுமமியேடிப்வபராவமை

(தென்னை)

8. நெல்ல மைனழ தபய்து நெராடு தசழித்திடை
நெராயேகி மைராரினயேப் வபராற்றி தசய்வவேராம
தவேல்ல முடைவனைநெல் மைராவிளக் வகற்றிவயே
வவேண்டிக் குமமி யேடிப்வபராவமை

(தென்னைன்)

பராடைல் - 4
இனச - தெரானைனைன்வனைதெரானைன்வனை தென்னைராவனை -தெராவனை தெராவனைனைன்வனை னைரானை னைன்வனை
தென்னைராவனை
1. ஆதிசிவேன் பரார்வேதிவயே கண்ணராத்தெரா-நீ
ஆடுவேதின் கராரணந்தெரான் என்னைராத்தெரா
2. சூலமைனதெக் னகயிவலந்தும கண்ணராத்தெரா - அந்தெ
சூட்சமைந்தெரான் என்னைதவேன்று தசரால்லராத்தெரா

3. நீலி என்று தசரால்லவேதும ஏனைராத்தெரா? தகராடுஞ்
சூரி என்று தசரால்லவேதும ஏனைராத்தெரா?
4. வவேப்பினலனயேத் தின்பததென்னை கண்ணராத்தெரா- அந்தெ வவேடிக்னகதெரான் என்னைதவேன்று
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தசரால்லராத்தெரா
5. கண்கள ஒருஆயிரமைராம கண்ணராத்தெரா - அந்தெ கராரியேத்தின் உண்னமை என்னை
தசரால்லராத்தெரா
6. குங்குமைந்தெரான் தநெற்றியிவல கண்ணராத்தெரா - அந்தெக்
வகரால விழிப்பரார்னவேயிவல நெல்லராத்தெரா
7. குமமி தகராட்டி வேணங்குகிவறராம கண்ணராத்தெரா- எங்கள
குனறகள வபராக்கி அருளபுரிவேராய் நெல்லராத்தெரா
(தெரானைனைன்னை)
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திருத்தெல உலரா

திருத்தெல உலரா என்பது, வபர் தபற்ற வதெவேராலயேங்களுக்கு யேராத்தினர வபராதெல்
என்ப்தெராகும. இங்வக ஒவ்தவேராரு வதெவேரா லயேத்தின் தபருனமைகனள விளக்கி அங்கு
தசன்று அருள தபற்று உய்யும படி அழகியே வநெரினச தவேண்பராக்களில் தமைய்யேன்பர்
களுக்கு வேழிகராட்டுகின்வறன்.
தசய்யும பவே வினனைகள தசந்தூர் கடைல் வபராக்கி, அய்யேன் தெமிழினறனயே
அர்ச்சிப்வபராம- தசய்யே தெமிழ், மைரானல தெனனைச் சூட்டை மைரால்மைருகன் நெற்கருனண
பரானலப் தபராழிந்திடுவேரான் பரார்.
திருச்தசந்தூர் கடைலில் மூழ்கிக் குளித்தெரால் நெராம தசய்தெ பராவே தமைல்லராம
ததெரானலந்து வபராகும. ஆகவவே கடைலில் நீரராடிக் கந்தெனனை வேழிபடை வேராருங்கள என்று
இந்தெப்பராடைல் அனழக்கிறது.
வமைலம இன்பத் தெமிழில் அவேன் புகழ்பராடி பராமைரானல சூட்டினைரால் தென்னுனடையே
கருனணயேராகியே அருட்பரானல நெமைக்கு வேழங்குவேரான் என்பது விளங்கும. முருகன்
தெமிழ்க் கடைவுள என்பதெரால் தெமிழ் பராமைரானலனயே மிகவும விருமபுவேரான். அதெனைரால்
பராமைரானல அணிவிக்குமபடி உங்களுக்கு நெரான் வயேராசனனை கூற வேந்வதென் ஈங்கு,
"கடைல் அனல தெராலராட்டும கந்தென்திருச்தசந்தூர்
அடைல்வபராற்றிப் வபராவவேராம அங்கு கடைல் வபரால் பரந்தெ திருவுளளம பரார்னவே அருட்கண
வேரவமை வேழங்கும நெமைக்கு"
கடைல் ஓரத்திலளள திருச்தசந்தூர் வகராவிலக்குச் தசன்று முருகனனைப் வபராற்றி
வேணங்குங்கள.

அவேனைது

பரந்தெ

உளளமும

நெலன்கனளயும வேழங்கும என்பது இதென் தபராருள.
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கடைல்
பின்னும

அனல

அனசத்து

ஆ.வவேல

தெராலராட்டும
ஆட்டுவேது

என்பது
வபரால்,

ததெராட்டினலத்
கடைலரானைது

தெராயேரானைவேள

அனல

முன்னும

என்னும

னகயேரால்

திருச்தசந்தூர்ப் பதினயேத் தெராலராட்டு கிறது என்பது இதென் விளக்கமைராகும. கடைல்
பரப்பளவில் தபரியேது. அதுவபரால் முருகனுனடையே உளளம தபரியேது. விசராலமைரானைது.
இங்கு முருகனுனடையே உளளத்திற்கு கடைல் உவேனமையேரானைது. அடைல் = வீரம, கடைலின்
சீற்றத்னதெ முருகன் தென் னக வவேலரால் ஒச்சி அடைக்கினைரான் என்பது கூற்று,
''வேலமபுரி விநெராயேகரராம வேரான்புகழ் தகராண்டைவேரராம
நெலதமைலராம நெல்கிடுவேரார்நெராளும-கலங்குவேவதென்?
பிளனளயேரார் பட்டிக்தகன் பின்னைராவல வேராருங்கள
தவேளளிப்பணமகுவியும வீட்டில்"
பிளனளயேரார்பட்டியில்

வகராயில்

தகராண்டுளள

வேலமபுரி

விநெராயேகனரத்

தெரிசித்தெரால் நெம வேராழ்வில் எல்லரா நெலங்களும தபற்று தசல்வேப் தபருக்வகராடு நெலமைராக
வேராழலராம

என்பது

இப்

பனுவேலின்

வகராயில்களிலம

பிளனளயேராருக்குத்

பிளனளயேரார்பட்டி

விநெராயேகருக்கு

தபராருள.

துதிக்னக
துமபிக்னக

இடைது

தபருமபராலம
பக்கம

வேலதுபுறமைராக

எல்லராக்

வேனளந்திருக்கும.
வேனளந்திருக்கிறது.

அதெனைரால் தெரான் இவேனர வேலமபுரி விநெராயேகர் என்வறன்.
''இரு தபண்னண வநெசித்தெ இன்பப்புளனளயேரார்
இருக்கும இடைமீச்சநெராரி - விருப்பமுடைன்
வேராருங்கள அங்கு வேணங்கப் தபருமைரானனை
வகராருங்கள எல்லராம தகராடுப்பரான்"
இரண்டு தபண்கனள மைணந்து ஈச்சநெராரி என்னும திருத் தெலத்தில் வகராவில்
தகராண்டுளள

விநெராயேகனர

வேணங்கினைரால்

என்பது இப்பராடைலின் தபராருளராகும.
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திருமைணவமை

ஆகராதெவேர்.

அவேர்

இரண்டு

தபண்

கனள

மைணந்துளளரார் என்பது சித்தி-புத்தி இரண்டும உனடையேவேர் என்பது தபராருளராகும.
கல்வினயே சரஸவேதி என்று தபண்ணராக உருவேகம தசய்திருப்பது வபரால், சித்தி, புத்தி
இரண்னடையும தபண்ணராக உருவேகம தசய்திருக்கிறரார்கள. புத்தி என்பது அறிவு,
சித்தி என்பது அறிவினைரால் தசய்யும அரியே தசயேல்கள அற்புதெம என்பதெராகும.
"குன்னைக்குடி வமைவும குமைரப் தபருமைரானனை
உன்னை ஒளிவீசும உளளம -நென்னுதெலராள
வேளளி மைணவேராளன் மைராண்தபல்லராம பராடுங்கள
அளளி வேழங்குவேரான் ஆசிர்"
குன்னைக்குடி குமைரக்கடைவுனள உளளன்வபராடு வேணங்கினைரால், நெமைது உளளம
ததெளிவு தபறும. குனறவில்லராதெ அருட்தசல்வேத்னதெ வேழங்குவேரான் என்பது இதென்
தபராருளராகும.
மைராண்பு என்பது இச்சரா சக்தியேராகியே வேளளினயே மைணந்தெ இல்லற மைராண்பராகும.
மைராண்பு என்ற பதெத்தில் அன்பு, அறிவு, ஒழுக்கம, நீதி வநெர்னமை, ததெளிவு, அறம,
மைறம,

பரிவு

ஆகியே

இத்தெனனை

பண்புகளும

அடைங்கியிருக்கின்றனை.

இனதெ

விளக்கவவே "மைராண்தபல்லராம" என்று கூறிவனைன்.
''அன்பு மிகனவேத்து ஆதறழுத்னதெ உச்சரித்தெரால்
வேரமைருளவேரான் - வேன்னைமிகு

மைன்னைன்

முருகன்

வவேலம மையிலம வினனைதீர்க்க வேந்துதெவும

நெராலம கினடைக்கும நெமைக்கு"
ஆதரழுத்து
வதெரான்றுவேரான்.

மைந்திரத்னதெ

அவேனிடைம

உளள

வேராய்விட்டுச்
வவேலம,

தசரான்னைரால்
மையிலம

நெம

முருகன்

நெமமுன்

தீவினனை

அகற்றி

நெல்வேழிப்படுத்தும, முருகன், முத்தியேராகியே வீடு வபரின்பத்னதெ வேழங்குவேரான் என்பது
இதென் தபராருள.
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ஆதறழுத்ததென்பது - சரவேணபவேன் (ன்) நெராலம என்பது அறம, தபராருள,
இன்பம, வீடு என்பதெராகும. தெவிர சரினயே, கிரினயே, வயேராகம, ஞரானைம என்றும
தகராளளலராம

இரண்டும

ஒன்றுதெரான்.

இரண்டைராவேதெராகக்

கூறியேவேற்றில்

மூன்று

நினலகளும தசமனமையேரானைரால் நெரான்கராவேதெராகியே ஞரானைம பிறக்கும ஞரானைத்தின் உச்சவமை
முக்தி - வமைராட்சம.
"பராதரல்லராம வபராற்றும பழனிப்பதி வேராழும
சீரரார் முருகனனைச் வசவிப்வபராம - ஓர் குரலில்
தசரால்லங்கள அவரராகரரா வதெரான்றும சுடைர்வேடிவவேல்
தகரால்லம வினனைதயேல்லராம கூர்"
பராதரல்லராம வபராற்றும பழனி ஆண்டைவேனனை வேணங்குவவேராம. எல்வலராரும
வேராருங்கள, அவேன் னகயில் உளள வவேலராயுதெவமை நெமமுனடையே பராவேத்னதெதயேல்லராம
சித்னதெத்து நென்னமைதயேல்லராம நெல்கும என்பது இதென் தபராருள.
அவரராகரரா என்ற தசரால்லக்குப் பராவேத்னதெ அழிப்பவேன் என்றும தபராருள.
ஆகவவே பராவேத்தெரால் வேரும துன்பத்னதெ வபராக்கி இன்பத்னதெ அளிப்பவேன் பழனி
முருகன். அவேனனைச் வசவிக்க அவேனனை முந்திக்தகராண்டு அவேன் னகவவேல் அதென்
கூர் முனனை தகராண்டு நெம தீவினனைகனள சினதெத்து நென்னமை தசய்யும என்பது
விளக்கம.

"வமைற்குத் தினசவநெராக்கி வமைலராம தெவேக்வகராலம
ஏற்று இருக்கும இனறயேரசு - ஆற்றுக்குள
ஊற்றராய்க் கிளமபி உதெவிடுவேரான் வபரருனள
வபராற்றும பழனிக்குப் வபரா"
முருகப் தபருமைரான் பழனி மைனல உச்சியில் வமைற்கு முகமைராக நின்று தெவேம
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தசய்கிறரான். அவேனனை வவேண்டுங்கள, ஆற்றுக்குள மைணலில் ஊறும நீர் குடிக்க
உதெவுவேது வபரால் முருகன் நெராம வகட்பததெல்லராம வேழங்குவேரான் என்பதெராம.
இங்கு

அமுதெம

வபரான்ற

நென்னீனர

ஆறு

தென்

ஊற்றுப்

தபருக்கரால்

மைக்களுக்கு வேழங்குவேது வபரால், முருகன், தென் அருள தவேளளத்னதெத் தெராரராளமைராக
வேழங்குவேரான் என்பதெராம.
"பரன்குன்றம பராலன் பனடைவீடு கராண
வேரவவேண்டும பக்தெர் வேரினச - முருகன்
குணமைரானை வேளளி குலததெய்வே யேரானனை
மைணக்வகராலம கண்டு மைகிழ"
முருகனுனடையே ஆறு பனடைவீடுகளில் திருப்பரங்குன்றம தெரான் முதெல் வீடைராகும.
இந்தெ வீடைராகியே ஆலயேத்தில், முருகன் வேளளிததெய்வேரானனையேராகியே இரு தபண்கவளராடு
திருமைணக் வகராலத் வதெராடு கராட்சி தெருகிறரார். பக்தெர் எல்லராரும வேராருங்கள, கலி
யேராணத்னதெப் பராருங்கள என்று அனழக்கிறது இந்தெ தவேண்பரா.
பக்தெர் வேரினச = பக்தெர் கூட்டைம குணமைரானை வேளளி = நெராற் குணங்களும
நினறந்தெ

வேளளி

குடிப்தபருனமை

(அச்சம,

உனடையேவேள.

மைடைம,
குடி

நெராணம,
=

குடுமபம.

பயிற்பு)

குல

ததெய்வேரானனை

ததெய்வேரானனை
இந்திரன்

=

மைகள.

இந்திரன் மைனழக் கடைவுள. மைனழ யின் தபருனமைகனள விவேரிக்க வவேண்டியேதில்னல.
மைனழதெரான்

ததெய்வேரானனை.

மைனழயின்

தபருனமை

ததெய்வேரானனையின் குடிப் தபருனமை.
"தபரான்னும அணிமைணியும வபராகப் தபருவேராழ்வும
குன்றராதெளிப்பரான் குமைவரசன் - என்தறன்றும
இல்வேராழ்வின் வமைன்னமைக் தகடுத்துக்கடைராய்
விளங்கும வேல்லரான் குருபரனனை வேராழ்த்து"
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திருமைணக் வகராலத்தில் வீற்றிருக்கும முருகனனை வேராழ்த் துங்கள, திருமைணத்
தெராமபூலம மைட்டுமைல்ல, ஆனடை, அணி கலன்கள தெங்கத் தெராமபராலத்வதெராடு வேரும
என்று கூறுகிறது. இந்தெ தவேண்பரா.
வமைலம இல்லற வேராழ்க் னகதெரான் சிறந்தெது என்பனதெ மைராந்தெர்க்கு விளக்குகிறது.
இந்தெக்

கலியேராணக்

கராட்சி.

முருகன்

திருக்கல்யேராணம

என்பது

வேராழ்க்னகத்

தெத்துவேமதெரான்.
"புயேல்வேண்ணன் புனைல் வேரார்ப்பப் பூமினசவயேரான்
ததெராழில் கராட்டைப் புவேனை வேராழ்க்னக, தசயேல்
வேண்ணம நினல நிறுத்தெ மைனலமைகனள
மைணந்தெவேனனைச் சிந்னதெ தசய்வேராம. இது
புலவேர் தஜயேங்தகராண்டைராரின் கூற்று”
அதெராவேது திருமைரால், மைனலயேரசன் மைகளும, தென் தெங்னகயு மைராகியே பரார்வேதி
வதெவினயே சிவேனுக்குத் தெரானர வேரார்த்துக்கிறரான், பிரமைவதெவேன் மைந்திரம ஒதெ, சிவேன்
பரார்வேதிக்கு

மைரானல

இல்வேராழ்க்னகவயே

சூட்டி

சிறந்தெது

மைணக்கிறரான்.

என்னும

எதெற்கராக

தெத்துவேத்னதெ

நினல

என்றரால்
நெராட்டுவேதெற்கு

உலகில்
இவதெ

தசய்தினயேத்தெரான், முருகன் வேளளி, ததெய்வேரானனை திருமைணக் கராட்சியும விளக்கிச்
தசரால்கிறது.
"அழகர் மைனலவயேற அன்பர்கவள வேராருங்கள
பழமுதிர் வசரானலதெரான் பரார்க்கலராம - பழமைரானைரான்
ஞரானைக்கண் வேளளியின் நெராயேகன் தெராழ்பணிவவேராம
ஞரானைம கினடைக்கும நெமைக்கு"
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வசரானல

என்பது

அழகர்மைனல

வமைல்

உளள

முருகன் திருத்தெலமைராகும. அருணகிரிநெராதெர், பழமுதிர்வசரானல மைனல கிழவவேராவனை
என்று

இங்குளள

நினறந்தெ

இடைம.

முருகனனைக்
இந்தெக்

குறிப்பிடுகிறரார்.

குளிர்ச்சியேரானை

இது

இடைம

பசுனமையேரானை

பரார்த்து

வசரானலகள

முருகன்

வகராயில்

தகராண்டுளளரார். ஞரானைப் பழமைரானை வேளளிக் கணவேனனை வேணங்கினைரால் நெராமும ஞரானைம
தபற்று வேராழலராம என்பதெராகும.
வமைலம

அனதெத்

தெராண்டி

மைனல

உச்சியில்,

கங்னக

அமமைன்

வகராவில்

இருக்கிறது. ஒரு தீர்த்தெக் குளமும இருக்கிறது. அதில் நீரராடினைரால், புனிதெ கங்னகயில்
நீரராடியே புண்ணியேம கினடைக்கும என்று தசரால்லப்படுகிறது. இததெல்லராம நெமைக்குக்
கினடைக்குமைரா

என்று

வகட்கராதீர்கள.

முழுமைனைனதெயும

முருகனிடைம

தகராடுங்கள

நிச்சயேம கினடைக்கும.
"திருத்தெணினக கராணலராம சீலர் வேருக
வேருத்தெம தெனனைவிடுங்கள, வேளளல்-முருகன்
இருக்கின்றரான் வேந்தெ இடைர்வபராக்கி இன்பம
தெருவேரான்தெணினக அரசு"
வேருத்தெம எதெற்கு? வேராருங்கள தெணினக மைனலக்கு. இருக்கவவே இருக்கிறரான்
முருகன்.

குனறதயேல்லராம

தசரால்லிக்

குமபிடுவவேராம,

துன்பதமைல்லராம

பஞ்சராய்ப்

பறந்திடும என்று இப்பராடைல், அல்ல லறும மைனைதுக்கு ஆறுதெல் கூறுகிறது.
சீலர் = பக்தி மைரார்க்கத்தில் ஒழுகும குணசீலர். வேளளல் = வேனரயேராது
தகராடுப்பவேன். இல்னலதயேன்று தசரால்லராமைல் வேழங்குகிறவேன் முருகன். வவேண்டும
வேரங்கனளதயேல்லராம வேனரயேராது வேழங்கும வேளளல் என்பது இதெனைரால் விளங்கும.
"சராமி மைனலவேராழும சங்கரன் னமைந்தெனைராம
பூமி புகழ்கின்ற புண்ணியேனைராம -நெராமிவேனனை
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கண்டு வேணங்கிடைக் கராவிரியில் நீரராடி
பண்டு வினனை வபராகும பரார்"
சராமி மைனலப் பக்கத்தில் உளள கராவிரியேராற்றில் நீரராடி, சராமி மைனல படிவயேறிச்
தசன்று மைனலவமைல் வகராயில் தகராண்டுளள முருகனனை வேணங்கிடை நெராம முன் தசய்தெ
தீவினனைகள நீங்கும. முருகன் அருள கினடைக்கும என்பது இப்பராடைலின் தபராருள.
சங்கரன் = சூரனனை சங்கராரம தசய்தெ சிவேன். இவேனுனடையே னமைந்தென் முருகன்.
தெகப்பனனைப்

வபராலவவே

மைகனும

தீனமைகனளச்

சங்கராரம

தசய்யேக்கூடியே

குணம

உனடையேவேனைராம என்பது விளங்கும. புண்ணியேன் எனை வேரும தசரால், தெருமைவேரான்,
ஈனகயுளளவேன், இரக்கப்படுவேன் என்பது தபராருளபடும. பூமி=உலகில் உளள மைக்கள.
பண்டு=பனழயே. அதெராவேது முற்பிறவியில் தசய்தெ பராவேம. இலங்னகயில் சீனதெனயேக்
கண்டுவேந்தெ அனுமைன், பண்டுளள துயேதரல்லராம துரத்துங்கள என்று இரராமைபிரரானனைப்
பரார்த்துக் கூறினைரான்.
"மைராடை மைதில்சூழும மைராநெகர் கூடை தவேனும
வதெடைற் கரியேதெராம ததென்மைதுனர-நெராடிமுன்
ஆடைல் பலபுரிந்தெ ஆண்டைவேன்தெராள வேணங்க
நெராடி வேருஞ்தசல்வேம நெமனமை"
மைதுனர மைராநெகரில் வகராயில் தகராண்டுளள சிவேதபருமைரானனை வேணங்கினைரால்,
விருமபும தசல்வேதமைல்லராம கினடைக்கும. ஆகவவே, மைதுனர மீனைராட்சி சுந்தெவரஸவேரர்
ஆலயேத்திற்கு யேராத்தினர தசய்யுங்கள என்று இப்பராடைல் கூறுகிறது.
வதெடைர்க்கரியேதெராம

பலவேராறரானை

பழம

தபருனமை

வேராய்ந்தெது.

மைராமைன்னைர்

தசங்வகரால் ஒச்சியே தபருனமை, தெமிழ்ச் சங்கம வேளர்த்தெ தபருனமை, வசராமைசுந்தெரக்
கடைவுளராகியே

சிவேதபருமைரான்

தசய்தெ

திருவினளயேராடைல்

ஆகியே

தபருனமைகனளயுனடையேது மைதுனர. இன்னும நெராற்சதுரமைரானை வீதியும நெரான்மைராடைக் கூடைல்
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ஆனை தபருனமையுமை, னவேனக நெதியின் இருபுறமும நெகர் அனமைந்துளள தபருனமையும,
எல்லராவேற்றுக்கும வமைலராக நெகர் மைத்தியில் வகராவில் அனமைந்துளள தபருனமையும
வியேந்து வபராற்றுதெற்குரியேதெராகும.
"மைங்னக தெடைராதெனகனயே மைரானலயிட்டை அந்வநெரம
அங்கப் புதுனமை அகன்றதுவவே - பங்கமுளள
மைன்னைன்துயேர்துனடைத்தெ மைராமைதுனரச் தசராக்கனைவேன்
கன்னைன் நெமைக்குமைவேன் கராண்”
தசளந்தெர பராண்டியே மைன்னைன் மைகள தெடைராதெனகப் பிரராட்டினயே, சிவேதபருமைரான்
னகலராயேத்திலிருந்து வேந்து மைரானல சூட்டி மைகிழ்ந்தெரார். அப்தபராழுது அவேள உடைலில்
இருந்தெ ஒரு குனற மைனறந்தெது. அது கண்டை மைன்னைன் தெரான் தகராண்டிருந்தெ துயேர்
நீங்கப் தபற்றரான். அதுவபரால நெமைது துன்பத்னதெயும தசராக்கநெராதெர் நீக்குவேரார் என்று
இந்தெ தவேண்பரா கூறுகிறது.

மைதுனரனயே ஆண்டை தசளந்தெர பராண்டியேன் என்பவேனின் மைகள, தெடைராதெனக
என்பவேளுக்கு மைரார்பில் மூன்று தெனைங்கள இருந்தெனை. அனதெக் கண்டை மைன்னைன் மிகவும
கவேனல

தகராண்டிருந்தெரான்.

ஆனைரால்

அவேள

பருவேமைனடைந்தெதும

சிவேதபருமைராவனை

வநெரில் வேந்து அவேனள மைணந்தெரார். அப்தபராழுது அவேளது மூன்று தெனைங்களில்
மைத்தியில்

இருந்தெ

ஒன்று

மைனறந்தெது.

அது

ததெரிந்தெதும

மைன்னைன்

முன்பு

தகராண்டிருந்தெ கவேனல ஒழிந்து மைகிழ்ச்சியேனடைந்தெரான். அதுவபரால் நெராம தசராக்கநெராதெப்
தபருமைரானனை வேணங்கினைரால் நெமைது கவேனலதயேல்லராம நீங்கும என்பது விளங்கும.
பங்கம-இழிவு-குனற. புதுனமை=விவநெராதெமைரானைது.
தசராக்கன்வசராமைசுந்தெரக்கடைவுள. கன்னைன்=தகரானடை வேளளல் கர்ணமைராரராசன்.
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"சிவேனைரார் நெடைஞ்தசய்தெ தில்னலக்குப் வபராவவேராம
அவேரராவல எல்லராம ஆகும - புவேனைமைதில்
நெல்வலரார்கள நெட்பும நெலமைரானை வேராழ்வுகளும
எல்லராம தபறலராகும ஈங்கு"
தில்னல என்னும சிதெமபரத்தில் நெடைனைமைராடியே சிவேதபருமைரானனை வேணங்கினைரால்
நெல்லவேர் நெட்பும, நெல்வேராழ்வும தபறலராம என்று இந்தெ தவேண்பரா கூறுகிறது.
தில்னல

என்பது

புகழ்தபற்றதெராகும

சிதெமபரம.

இத்தெலம.

வதெவேராரம

பரராந்தெக

பராடியே

வசராழன்

மூவேரராலம

சிறப்பித்துப்

ஆண்டைகராலத்தில்

வகராபுரத்தின்

வமைற்பரப்பு முழுவேதும தபரான் ஒடு வவேயேப்பட்டுளளது. அந்தெ கராலத்தில் வவேறு
எந்தெக் வகராவி லக்கும தபரான் ஒடு வபராடைப்படைவில்னல. இங்கு சிவேதபருமைரான் சினல,
ஒரு கரானலத் தூக்கி நெடைனைம ஆடுவேதுவபரால் தசய்யேப் பட்டுளளது.

"அப்பனனைமுன் கரானைரா அகமுருகரா தமைய்விதிரரா
ததெராப்தபனை வீழ்ந்துதுதிதசய்தெரால் - எப்பவுவமை
இல்னலதயேனை மைராட்டைரான் எருதுர் நெடைரராசன்
தில்னலப் பதிவேராழும வதெவேன்"
தபராருள-தில்னல

என்னும

சிதெமபரத்தில்

வகராயில்

தகராண்டுளள

நெடைரராசப்

தபருமைரானனைக் கண்டு மைனைம உருகி, அவேன் பராதெங்களில் வீழ்ந்து வேணங்கினைரால்
அன்பருக்கு இல்னல என்று தசரால்லராமைல் வகட்டைததெல்லராம தகராடுப்பரான்.
கராணரா-கண்டு. அகம உருகரா-மைனைம உருகி. தமைய்விதிரரா= பக்தியில் உடைல்
நெடுங்கி, எருதுர்-கரானள வேராகனைத்தில் வேரும சிதெமபரம வகராவில் மூலவேர் நெடைரராசப்
தபருமைரான். இவேர் அங்குளள தபரான்னைமபலத்தில் நெடைனைம ஆடியேதெரால் நெடைரராசன்
என்ற தபயேர் தபற்றரார்.
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இல்னலதயேனைமைராட்டைரான். சிவேனனை வவேண்டித் தெவேம தசய்தெவேர் களுக்தகல்லராம
வகட்டைபடி வேரம தகராடுத்தெரார். ஒருவேன், "யேராரும தென்னனை தவேல்ல முடியேராதெ வேரம
வவேண்டுதமைன்று” வகட்க, அவ்வேராவற அவேனுக்கு வேரம தகராடுத்தெரார். அதெனைரால் வேரும
நென்னமை தீனமைனயே நினனைத்துப்பரார்ப்பதில்னல மைற்றும ஓர் அரக்கன், யேரார் தெனலயில்
நெரான் னக னவேத்தெராலம அவேன் உடைவனை எரிந்து வபராக வவேண்டுதமைன்று வேரம வகட்க
அப்படிவயே

தெந்வதென் என்றரார். அவேன் உடைவனை வசராதித்து பரார்க்கிவறன் என்று

தசரால்லி வேரம தகராடுத்தெவேர் தெனலயில் னக னவேக்க முயேன்றரான். அனதெக் கண்டை
சிவேன் பயேந்து ஒடை, இனதெக் கண்டை அரியேராகியே மைகரா விஷ்ணு அந்தெ அரக்கனனைக்
கராலரால் உனதெத்துக் தகரான்றரார், சிவேன் தெப்பித்தெரார். இப்படிப் புரராணம கூறுகிறது.
சிதெமபர
கருதெப்பட்டைது.
அவேர்கனளத்

தெரிசனைம

என்பது

தில்னலயில்
தில்னல

அந்தெக்

அக்கராலத்தில்

மூவேராயிரவேர்

கராலத்தில்
தபரும

என்று

கினடைத்தெற்கரியே

பராவலரார்

குறிப்பிட்டைரார்கள.

தெராகக்

அந்தெணர்களதெரான்.
இன்றும

இங்கு

இவேர்களுனடையே ஆதிக்கமதெரான் அதிகம. தபரியே வகராவில்கனளதயேல்லராம, தெமிழக
அரசு தென்வமைற் பரார்னவேயில் தகராண்டு வேந்துவிடைடைது. ஆனைரால் சிதெமபரம வகராவில்
மைட்டும தெமிழக அரசின் கண்கராணிப்பில் தகராண்டு வேரமுடியேவில்னல. சிதெமபரம
நெடைரராசப் தபருமைரானுக்கு அன்று இருந்தெ தபருனமை இன்று இல்னல. சிவேனைரார் அன்று
ஆடியேது வபரால் இன்றும அந்தெப் தபரான்னைம பலத்தில் நெடைனைம ஆடினைரால்தெரான்
மைக்கள கூடுவேரார்கள எனை நினனைக்கிவறன். ஆனைரால் ததெரானலக்கராட்சிப் தபட்டியில்
"மைரானைராடை

மையிலராடை'

நெடைனைம

பரார்ப்பவேர்கள

நெடைரராசர்

ஆட்டைத்னதெப்

பரார்க்கப்

வபராவேரார்களரா என்பது சந்வதெகந்தெரான். இருந்தெராலம திருத்தெல உலரா என்ற முனறயில்
அன்பர்கனளச் சிதெமபர தெரிசனைத்திற்கு அனழக்கிவறன், வேருக. அடுத்து
"திருவேரங்கம என்னும திருத்தெலம வபராவவேராம
இருதபரும ஆற்றுக் கினடையில் இருக்குமமைரால்
கராக்கும கடைவுளராம கரார்முகில் வபராலன்பர்கனள
ஏக்கம விடுபடுமபரார் ஈங்கு"
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திருவேரங்களம வகராவிலில் பளளி தகராண்டுளள தபருமைரானள வேணங்குவவேராம
வேராருங்கள என்று அனழக்கிறது இந்தெ தவேண்பரா. ஊரும திருவேரங்கம, வபரும
திருவேரங்கன்.

இந்தெத்

ஆற்றுக்கினடையில்

திருத்தெலம,

உளள

கராவிரி

சமைதவேளியில்

தகராளளிடைம

அனமைந்திருக்கிறது.

ஆகியே
இந்தெப்

இரு
தபரியே

வகராவிலில் இருக்கும தபருமைரான் மைக்கனளக் கராத்து இரட்சிப்பவேன் ஆவேரான்.
கரியே
தபருமைராள

வமைகம
தென்

மைனழனயேப்

கருனண

தபராழிந்து

மைனழயேரால்

மைக்கனளக்

மைக்கனளக்

கராப்

கராப்பராற்றுவேது

வபரால,

பராற்றுகிறரான்

என்பது

விளக்கம. இங்கு கரார்முகில் தபருமைராளுக்கு உவேனமையேராக வேந்தெது. திருமைரால் கரியே
வமைனி தகராண்டைவேன், வேழங்குவேதிலம மைனழனயேப் வபரான்றவேன் என்பதெரால் இரு
வேழியும உவேனமை தபராருந்துவேதெராயிற்று.
ஏக்கம-எதிர்பரார்ப்பு.

அதெராவேது

எதிர்பரார்க்கும

நென்னமைகள

கினடைக்குமைரா?

கினடைக்கராவதெரா எனை சந்வதெகத்தில் மைனைதில் கவேனல தகராளவேது. திருவேரங்கம தசன்று
தரங்கநெராதெனனை வேழிபட்டைரால் நெராம வகராருவேது கினடைக்கும. கவேனல வவேண்டைராம என்று
இங்கு ஆறுதெல் தசரால்லப்படுகிறது. ஏக்கம விடுபடும என்று உறுதிபடைக் கூறுகிறது
இச்தசராற்தறராடைர்.
"நெராரராயேணனைராயேநெமைதவேன்னும மைந்திரத்னதெ
கூறரா இரணியேனனைக் தகரான்றரானனை-வீரமிகு
சிமமைமைராய் நின்றரானனைச் சீரங்கம தகராண்டைரானனை
நெமபித் துதித்திடுவவேராம நெராம"
நெராரராயேணன் என்ற திருமைரானல வேணங்க மைறுத்தெரான் இரணியே மைகராரராசன்.
அவேனனைத்

திருமைரால்

நெரசிமமை

உருதவேடுத்துக்

-

தகரான்றரார்.

அவேவனைதெரான்

திருவேரங்கத்தில் பளளி தகராண் டிருப்பவேன். அவேனனை வேணங்கினைரால் நெலம தபறலராம
என்பது - இந்தெப் பராடைலின் தபராருளராகும.
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சீரங்கம என்பதும திருவேரங்கம என்பதும ஒன்றுதெரான். இரணியே மைகராரராசனின்
மைகன்

பிரகலராதென்.

இரணியேனின்

ஆட்சிக்

கராலத்தில்

அவேன்,

தெரான்தெரான்

கடைவுதளன்றும, தென்னனைத் தெவிர வவேறு யேரானரயும வேணங்கக் கூடைராது என்றும
கடுனமையேரானை சட்டைம

வபராட்டிருந்தெரான். பளளியில் படிக்கும குழந்னதெ, முதெலில்

"இரணியேனைராயே

என்று

நெமை"

பிரகலராதெனுக்குக்
தசரான்னைரால்
வேணங்க

கற்பிக்கும

அவேன்,

ஆசிரியேர்,

"நெராரராயேணனைராயே

மைறுத்துவிட்டைரான்.

வேன்னமையேராகக்

வேணங்கித்தெரான்

இந்தெச்

கண்டித்தெரான்;

படிக்க

இரணியேனைராயே

நெமை"

என்று

தசய்தி

நெமை

வவேண்டும.

என்று

தசரால்லவேரான்.

அறிந்தெ

தெண்டித்தெரான்.

ஆரமபிக்க

இரணியேன்,

அதெற்தகல்லராம

தசரால்லச்

இரணியேனனை
மைகனனை

i

பிரகலராதென்

பயேப்படைவில்னல. மைகன் மீது வகராபம தகராண்டை இரணியேன், பிரகலராதெனனைப் பரார்த்து,
"உன்

நெராரராயேணன்

எங்வக

இருக்கிறரான்?

கராட்டைடைரா

என்று

வகராபராவவேசமைராகத்

திட்டினைரான். அதெற்கு பிரகலராதென், நெராரராயேணன் எங்கும இருக்கிறரான், இங்வகயும
இருக்கிறரான், தூணிலம இருப்பரான் துருமபிலம இருப்பரான்" என்று பதில் கூறினைரான்.
இந்தெத் தூணில் இருக்கிறரானைரா? என்று வகட்டு, எதிரில் இருந்தெ தூணில் ஓங்கி
உனதெத்தெரான். அப்தபராழுதுதெரான் திருமைரால் நெரசிங்க உருதவேடுத்து இரணியேன் மீது
பராய்ந்து அவேனனைக் தகரான்றரார் பகவேரான். நெரசிங்கம=மைனிதெ உடைவலராடு சிங்கத்தின்
தெனலனயே” உனடையே பயேங்கர உருவேம. மைந்திரம என்பது பக்திச் தசரால்.
"நெராரராயேணரா' என்ற திருமைராலின் தபயேனர திருமபத் திருமபச் தசரால்லி நெம
மைனைதுக்குள பதிப்பது தெரான் மைந்திரம.
"திருப்பதி தசன்றரால்தெரான் வசமைம கினடைக்குதமைன்றரால் பருப்தபராருள வவேண்டுவமை
னபயில் இருப்புளவளரார்வபராகலராம
ஏழ்மைனலயும, புண்ணியேமும வதெடைலராம
ஆகனுவமை எல்லரார்க்கும அது"
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அன்பர்கவள கராசி தரண்தடைழுத்தெராயினும கராண்பது எந்தெக் கராலவமைரா என்று
யேராவரரா எப்பவவேரா தசரால்லினவேத்திருக்கிறராள அது சரிதெராவனை. வபராக்குவேரத்து வேசதி
தபருகியுளள இந்தெக் கராலத்தில் கூடை சராமைரான்யே மைக்களுக்கு கராசி என்பது எட்டைராக்
கணிதெரான். அது ஆயிரத்து ஐநூறு னமைல்களுக்கப்பரால் உளள தெல்லவேரா. தசலவுக்குப்
பணம நினறயே வவேண்டும பணம இருந் தெராலம வபராக மைனைம வவேண்டும. இந்தெ
இரண்டும இல்லராதெ வேர்களதெரான் அதிகம வபர் இருக்கிறரார்கள. நெரான் தசரால்வேது
என்னைதவேன்றரால், இனறவேன் அங்கும இருப்பரான். இங்கும இருப்பரான் என்பதெரால்,
தநெஞ்சில் நினனைத்தெரால் வேருவேரான் வவேங்கடைத்தெரான், நினனைந்து வேணங்குவவேராமைராக!

"இருக்கும இடைமவதெடி ஏழ்மைனலயும தெராண்டி
வேருவேரான் முகிலன் மைகிழ்ந்து - உருக்கமுடைன்
வவேண்டுங்கள னககுவித்து வவேங்கடைவேன்
கண்பரார்ப்பரான்

வவேண்டும வேரமைருளவேரான் வினரந்து"

முகிலன்=வமைகம வபரான்ற கரியே வமைனி உனடையேவேன் திருப்பதி வவேங்கடைராசலபதி
திருப்பதி

தசல்ல

முடியேராதெவேர்கள.

வவேங்கடைராசலபதினயே

மைனைதில்

நினனைத்து

வேணங்கினைரால் வபராதும உடைவனை வேருவேரான், அருள புரிவேரான் என்று இந்தெ தவேண்பரா
கூறுகிறது.
திருப்பதி வவேங்கடைராசலபதினயே வேணங்குவேதெற்கு பணம பனடைத்தெவேர்களதெரான்
அங்கு தசல்ல முடியும. தசன்றராலம ஒருநெராள முழுவேதும வேரினசயில் நின்றரால்தெரான்
சராமினயே

தெரிசிக்க

முடியும.

எப்வபராதும

பக்தெர்

கூட்டைம

இருந்து

தகராண்வடை

இருக்குமைராம. நெராம அங்கு தசன்று சிரமைப்படை வவேண்டியே அவேசியேவமை இல்னல.
திருப்பதி

சீனிவேராசப்

தபருமைராள

இங்கு

தபருமைரானள
வேருவேரார்.

மைனைதில்

நீங்கள

நினனைத்தெரால்

இருக்கும

வேணங்குங்கள எனை வேழிகராட்டுகிவறன்.
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திருப்பதிக்கு சராமி குமபிடைப் வபராகிறவேர்கள லட்சக்கணக்கில் உண்டியேலில்
பணம

வபராடுகிறரார்கள.

தெங்க

நெனககளும,

னவேர

நெனககளும

உண்டியேலில்

வபராடுகிறரார்கள. ஒரு ஆள தூக்க முடியேராதெ கனைமுளள தெங்க கிரீடைம தெரானைம
பண்ணுகிறரார்கள. ஒருவேர் எழுபது கிவலரா எனடையுளள னவேரக்கிரீடைம சமீபத்தில்
ஏழுமைனலயேரானுக்கு
தெனலயில்

வேழங்கியிருக்கிறரார்.

னவேக்கிறரார்களராம.

நெராலவபர்

இனதெதயேல்லராம

கூடி

சிந்தித்துப்

இனதெத்

தூக்கி

பரார்த்தெரால்,

சராமி

ததெய்வீக

சிந்தெனனைக்கும இதெற்கும என்னை சமபந்தெம என்வற விளங்கவில்னல. ஆனைரால் ஒன்று
ஞராபகத்திற்கு வேருகிறது. முன்னைராளில், கனலவேராணர் என்.எஸ கிருஷ்ணன் என்பவேர்
ஏனழயின் பண ஏக்கத்னதெ விளக்கும விதெத்தில் பராடுகிறரார்.
பணத்னதெ எங்வக வதெடுவவேன் - பராழும
பணத்னதெ எங்வக வதெடுவவேன்.
திருச்சி மைனலரயிலில் தசன்றுவிட்டைராவயேரா
திருப்பதி உண்டியேலில் வசர்ந்துவிட்டைராவயேரா
எங்வக வதெடுவவேன் - பணத்னதெ எங்வக
வதெடுவவேன்.
இதுதெரான் நினனைவுக்கு வேருகிறது. திருப்பதி வேராழ்க! திருமைராலம வேராழ்க! இருப்பு
இல்லராதெர் எல்லராரும வேராழ்க!
"திருப்பதி வேராழ்க!திருமைராலம வேராழ்க!
இருப்பில்லரார் எல்லராரும வேராழ்க! - உருக்கமுடைன்
ததெய்வேந் ததெராழுவேராரும, சீரங்கம தசல்வேராரும
னவேயேந் தெனிதலன்றும வேராழ்க!"
வமைலம நெமமைராழ்வேரார் பராசுரசம ஒன்றும கராண்க!
வேந்தெராய்! என்மைனைம புகுந்தெராய் மைன்னி நின்றராய்
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நெந்தெரா தகராழுஞ்சுடைவர எங்கள நெமபீ
சிந்தெராமைணிவயே திருவவேங்கடை வமையே
எந்தெராய் இனியேரான் உன்னனை விவடைவனை!
(ஆறுபனடை வீடுகள தவேண்பராவில்)
"திருப்பரங் குன்றம, திருத்தெணினகக் குன்றம,
திருச்தசந்தூர், வசரானல, பழனி - விருப்பமுடைன்
கராவி உனடையேணிந்தெரான் கந்தென் பனடைவீடு
சராமி மைனல எனைவும சராற்று"
வசரானல = பழமுதிர் வசரானல - அழகர் மைனல
ததென் திருப்பதி எனைப் வபராற்றப்படும அரியேக்குடி தபருமைராள திருத்தெலம
கராண்வபராம வேராரீர் அன்பர்கவள!

தவேண்பரா
"ததென்வதெர்ப் பதினனைவவே சீவரராங்கும வேரானுலகம
அன்னை, அரியேக் குடிதெனிவல - இந்நெராள
திருவவேங்கடைமுனடையேரான் தசய்வேரான் நெலந்தெரான்
கருது அவேனைருவள கரான்"
இதென் தபராருள - அரியேக்குடி, ஆந்திர மைராநிலத்தின் திருப்பதிக்கு சமைமைரானை
தபருமைராள
வகராவிலில்

திருத்தெலம

உளள

குடிதகராண்டுளள

என்பதெராகும.
உனடையேரானனைத்

தெராயேரார்

ஊரராகும.

தபருமைராளின்

அலர்வமைல

தெரிசித்தெரால்

இந்தெத்

திருத்தெலத்தில்

தபயேர்,

மைங்னகயேராகும.

அன்பர்களுக்கு
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உளள

தபரியே

திருவவேங்கடைமுனடையேரான்
இந்தெத்
நெலன்களும

திருவவேங்கடைம
கினடைக்கும
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என்பதெராகும. இத்தெலம, கரானரக் குடிக்குக் கிழக்வக ஒரு கிவலரா மீட்டைர் ததெரானலவில்
உளளது.

திருப்பதி

வபரான்று

பிரசித்தி

தபற்றது.

பழமதபருனமையும

வேராய்ந்தெது.

தசன்னனை மைராநெகரிலிருந்து இக்வகராவில் வேழி பராட்டுக்குப் பக்தெர்கள வேருகிறரார்கள
என்பதிலிருந்து இதென் தபருனமை நென்கு விளங்கும. அன்பர்கவள இக்வகராவிலின்
தபருனமை பற்றிக் கூறியே நெரான், திருவவேங்கடைம உனடையேரானனைத் தெரிசிக்க வேராருங்கள
என்று

அனழக்கிவறன்.

வேழிகராட்டுகிவறன்.

ததெய்வே

சிந்தெனனைனயே

வேளர்த்து

வேராழ்வேராங்டைகு வேராழ்கதவேனை, திருவவேங்கடைம உனடையேரானனை வேணங்கி வேராழ்த்துகிவறன்.
வேரானுலம அன்னை = வதெவேவலராகம வபரான்ற
கருது = தநெஞ்சில் நினனைத்து வேணங்கு
கலிப்பரா
அரியேக் குடிவேராழும அலர்வமைல
மைங்னக மைணவேராளன்
தபரியே தபருமைராளராம தபயேர்
திருவவேங் கடைமுனடையேரான்
அரியே வேரங்கள அன்புடைன்
வேழங்கிடை அவேனைருள
புரியே வேணங்கிடு புதுமைலர்ப்
பராதெந்தெரான் வபராற்றிவயே.
இதென்

தபராருள:

தபருமைராள

என்று

தசரால்லப்படுபவேர்

மைகராவிஷ்ணு.

இவேர்வேதெரான் உயிர்கள அனனைத்னதெயும கராக்கும கடைவுள. ஒவர கடைவுள மூன்று
திருநெராமைங்கனளப்

தபற்றுளளரார்.

எதெனைரால்

என்றரால்

அவேர்

தசய்யும

ததெராழில்

சமமைந்தெம பற்றியேதெராக அனமைகிறது. உயிர்கனளப் பனடைக்கின்ற வபராது அவேருக்குப்
பிரமைம

என்றும,

அழிக்கும

கராக்கும

ததெராழில்

ததெராழில்

தசய்யும

தசய்கின்ற

வபராது

ருத்திரன்

வநெரத்தில்
எனைறும

விஷ்ணு
ஞரானிகள

என்றும,
தபயேர்

சூட்டியுளளனைர். பரிசுத்தெ ஆவிவயே ஆன்மைரா கடைவுள என்று ஒரு சராரராரும, பரமைராத்மைரா
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(ஆன்மைரா-பரிசுத்தெ ஆவி தெரான் கடைவுள என்று ஒரு சராரராரும தசரால்லவேனதெ ஒப்பு
வநெராக்குங்கரால் இருவேர் கருத்தும ஒன்றுபடுவேது சிந்திக்க வவேண்டியே விஷயேம. பிதெரா,
சுதென், பரிசுத்தெ அவி என்று கிறித்துவேம தசரால்லவேனதெ நெராம ஆய்ந்து பரார்க்க
வவேண்டும. மைகராவிஷ்ணுவின் மைறுதபயேர் தெரான் தபருமைராள. இவேருக்கு திருப்பதியில்
தபரியே

வகராவில்

தபயேரராவலவயே,

உளளது.

திருப்பதிக்கு

திருவவேங்கடைம

வவேறு

உனடையேரான்

தபயேர்

என்று

திருவவேங்கடைம.

ஊரின்

அனழக்கப்படுகிறரார்.

அந்தெத்

திருவவேங்கடைம உனடையேரானனை வேழிபட்டு வீடுவபறு அனடைவவேராமைராக.
பிளனளயேரார்பட்டி விநெராயேகர் இலவேசத் திருமைணம தசய்து னவேப்பதில்னல. கராசு
வேராங்கிக்

தகராண்டுதெரான்

கலியேராணம

பண்ணி

னவேக்கிறரார்.

இவேருக்கு

வேரும

வேருமைரானைத்திற்கு, தெராரளமைராக இலவேசத் திருமைணங்கள தசய்து னவேக்கலராம. ஒரு நூறு
வபர்

னகதயேழுத்துப்

வபராட்டு,

இலவேசத்

திருமைணத்திற்கு

ஏற்பராடு

தசய்யே

வவேண்டுதமைன்று விண்ணப்பம தகராடுப்வபராமைரா? அரச மைரத்து பிளனளயேரானரச் சுற்றி
வேந்து வேணங்கப் பிளனள யில்லராதெ தபண்கள பிளனள பராக்கியேம தபறுகிறரார்கள.
இன்னறக்க கும பிளனளயேராரிடைம, பிளனள வேரம வவேண்டிப் பிரரார்த்தெனனை தசய்யும
பழக்கம இருக்கிறது.
பிளனளயேரார் சுழி வபராட்டுச் தசயேதலனதெயும ததெராடைங்க வவேண்டும என்பது நெம
முன்வனைரார் தசரால்லி னவேத்தெ மைந்திரம. பிளனளயேரார் சுழி என்பது தெமிழில் உளள
'உ'கரம ஆகும. ஒரு தசயேலில் நெராம இறங்கும வபராது முதெலில் பிளனளயேரானர
வேணங்க ஆரமபிக்க வவேண்டும என்பது தெரான் அந்தெ மைந்திரம. எனதெ எழுதெ
ஆரமபித்தெராலம முதெலில் பிளனளயேரார் சுழி வபராட்டுத் தெரான் ஆரமபிக்க வவேண்டும.
இது ததெரான்று ததெராட்டு உளள பழக்கம. அப்படிச் தசய்தெரால் தெரான் நெராம நினனைத்தெ
கராரியேம சித்தியேராகும என்பது நெமபிக்னக. இந்தெக் கருத்தில்தெரான் விநெராயேக ருக்குச்
சித்தி

விநெராயேகர்

முனறயேராலம

என்று

தபயேர்

கலராச்சராரத்தெராலம,

னவேத்திருக்கிறரார்கள.
நெமமில்

பலருக்குத்

வமைனல

நெராட்டுக்

ததெய்வீக

கல்வி

சிந்தெனனைவயே

இல்லராமைல் வபராய்விட்டைது. அது வவேண்டும என்பனதெ வேலியுறுத்தெவவே, அடிவயேன்
இந்தெ நூனல எழுதெ முயேன்வறன்.
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'விநெராயேகர் வதெரார்த்திரம', 'விநெராயேகர் அகவேல் வபரான்ற சிறு . நூல்கனள நெம
முன்வனைரார் அருளிச் தசய்துளளரார். அந்தெ முனறயில் அடிவயேனும விநெராயேகர் துதி
பராடுகிவறன். பக்தெர்கள படித்துப் பயேனைனடைவேர்களராக!
விநெராயேகர் துதி
விநெராயேகப் தபருமைரானனை வேணங்கினைரால்
1. ஞரானைம தெரும வமைரானைம தெரும
நென்தனைறியில் வேராழ்வு தெரும
வவேதெந்தெரும வித்னதெதெரும
விநெராயேகரின் ஒளிமுகவமை
2. தசல்வேந்தெரும திருவும தெரும
தசந்தெமிழில் பராடைல் தெரும
கராவேல் தெரும கனலகள தெரும
கவணசரது கண்மைலவர
3. பராசந்தெரும வநெசந்தெரும
பரமைபதெ வேராசந்தெரும
கண்குளிரக் கராட்சிதெரும
கவணசரது கனனைகழவல
4. பத்திதெரும புத்தி தெரும
பராமைரர்க்கும முத்திதெரும
நெமபிக்னக னவேப்வபரார்க்கு
துமபிக்னக உதெவிதெரும
(கஜமைரா முகவனை! அருளவேராய் பரவனை!)
5. மைணவமைமிகு மைலரராலனனை
தினைமுமஒரு கணமைராகிலம
மைறவேராதுனனை வேணங்கும மைனைம அருளவேராய்குரு கஜமைராமுகரா
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6. மைனைம வமைவியே மைருள நீங்கிடை
குணமைராகியே நெலம வேராய்திடை-உன்
நினனைவேராகியே மைனைம வேராய்ந்திடை
அருளவேராய்குரு கஜமைராமுகரா
7. பவேமைராகியே வினனைநீங்கிடை
தெவேமைராகியே தசயேல் ஓங்கிடை
அறமைராகியே வினனை ஆற்றிடை
அருளவேராய்குரு கஜமைராமுகரா.
நெமபிக் கரம வசர்த்துநெராள வதெராறும வசவிக்க துமபிக்னக வதெரான்றும துனண.
(குறள)
(விநெராயேகருக்கு அர்ச்சனனை மைந்திரம)
ஞரால முதெல்வேவனை
நெல்ல கணபதிவயே
மூலப் தபராருவள
முத்திக்கு வித்வதெ
வித்னதெக்கு குருவவே
தவேற்றிக்கு அருவள
தசந்தூர வேண்ணரா
தெந்தெவேராய் மைன்னைரா
நெரால்வவேதெக் னகயே
நெவேசக்தி ஐயேரா
ஒளிவீசும கண்ணராய்
உன்பராதெம வபராற்றி
அன்வபராடு வேந்துநின்
அர்ச்சனனை தசய்வேரார்க்கு
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தபரான்னைரானை வேராழ்வும
புனரதீர்த்தெ தசல்வேமும
எந்நெராளும அருளவேராய்
இன்பவிநெராயேகரா!
சித்தி விநெராயேகரா வபராற்றி!
தசல்வே விநெராயேகரா வபராற்றி!
முத்தி விநெராயேகரா வபராற்றி!
முக்கண் விநெராயேகரா வபராற்றி!
சத்தியின் மைகவனை வபராற்றி!
அத்தியின் முகவனை வபராற்றி!
தெத்துவேப் தபராருவள வபராற்றி!
சற்குரு ஐயேரா வபராற்றி!
அப்பவனைவபராற்றி!
அய்யேவனை வபராற்றி!
வவேதெவமை வபராற்றி!
நெராதெவமை வபராற்றி!
வபராதெவமை வபராற்றி!
புண்ணியேரா வபராற்றி!
இன்பவமை வபராற்றி!
இனறவேவனை வபராற்றி!
வபராற்றிவயேரா வபராற்றி!
தபராற்பராதெம வபராற்றி!
கிரராமைப்

புறங்களில்

ததெருவின்

முச்சந்தியில்

அமமைராவமைனடை

அனமைத்திருக்கிறரார்கள. அதெற்கு முனளக் தகராட்டுத்திண்னண என்று தபயேர். இனதெ
முன்வப குறிப்பிட்டிருக்கிவறனை. முனளக்தகராட்டு என்பது குமமியேடிப்பது தெரான். பகல்
முழுவேதும வவேனல தசய்து கனளப்பனடைந்தெ இளம தபண்கள முன்னிரவில் நிலராக்
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கும.மியேடிப்பனதெ

வினளயேராட்டைராகச்

தசய்து

வேந்தெரார்கள.

அதில்

அவேர்களுக்கு மைகிழ்ச்சி. அவதெராடைன்றி அவேர்களுக்குள ஒற்றுனமை உணர்வு வேளர
வேராய்ப்பளித்தெது. வமைலம ஒருவேனர புரிந்து தகராண்டு நெட்னப வேளர்க்கவும உதெவியேது.
இனச ஞரானைமும கினடைத்தெது.
குமமிப் பராடைல்கள
நெராட்டுப்புறக்

கனலஞர்கள,

நெல்லறிவேராளர்கள,

வயேராகிகள

ஆகிவயேரார்

குமமிப்பராடைல்கள எழுதியிருக்கிறரார்கள. அது தபருமபராலம அமமைனனைப் பற்றியே
பராடைல்களராகவவே
மைராணவேர்களின்

இருக்கும
தபராது

பிற்கராலத்தில்

அறினவே

வதெசப்

வேளர்க்கும

பற்று

முனறயிலம

சமமைந்தெமைராகவும,
குமமிப்

பராடைல்கள

எழுதியிருக்கிறரார்கள.
‘அகவேல்' என்ற தசரால்லக்கு ஓனச என்பது தபராருள. ஒனச பலவிதெம. பூனனை
கத்தும யேரானனை பிளிரும, குயில் கூவும, மையில் அகவும மையில் அகவுவேனதெ நெரான்
வநெரில் பரார்த்திருக்கிவறன். அது பிசராசு கத்துவேனதெப் வபரால் இருக்கிறது. ஆனைரால்
அந்தெ

ஓனசனயேத்தெரான்,

அகவுதெல்'

என்று

தபரிவயேரார்கள

எடுத்துக்

கராட்டியிருக்கிறரார்கள. எனைக்கு அதில் ஒப்புதெல் இல்னல. நெரான் வவேறு உதெராரணம
தசரால்ல விருமபுகிவறன். கவேனிக்கவும.
'அமமைரா தெராவயே பிச்னச வபராடுங்கமமைரா இதில் வேரும ஓனச தகஞ்சுதெல்'
ஒரு தெராயேரானைவேள,
வேராங்க வேராங்க என்னனைப்
தபத்தெராஆறு வேராங்க!
இதில் வேரும ஓனச தகராஞ்சுதெல்'
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அடுத்து அகவேலக்கு வேராருங்கள,
வேருவேராய் முருகரா! மைராலன் முருகரா!
அருளவேராய் குருவவே! அடிவயேன் சரணம!
சரணம! சரணம! மைலரடி சரணம!
வமைற்கண்டை தசராற்தறராடைர்கனள சந்தெத்வதெராடு தசரால்லிப் பராருங்கள. இதில் வேரும
ஓனச தெரான் அகவேல்.
அகவேல் (ஒனச)
ஆசிரியேப்பரா,

தவேண்பரா,

கலிப்பரா,

வேஞ்சிப்பரா

எனை

பராக்கன்

நெரான்கு

வேனகப்படுமை. இவேற்றில் அகவேல் பரா என்பது ஆசிரியேப் பரானவேச் வசர்ந்தெதெராகும.
ஒவ்தவேராரு பராவிற்கும தவேவ்வவேறு ஒனச உண்டு.
இனி

நெரான்

விநெராயேகர்

அகவேல்

பராடை

நீங்கள

வேராசித்து

மைகிழ

லராம.

ஏற்தகனைவவே ஒளனவேயேரார், விநெராயேகர் அகவேல் பராடியிருக் கிறரார். அவேனரப் பின்பற்றி
யேரானும பராடுகிவறன்.
விநெராயேகர் அகவேல்
அத்தி முகவனை! அமைரரா பரவனை!
சத்தி மைகவனை! தெனையேன் நெராவனை,
நித்தெம பணிவவேன் நின்மைலர்ப் பராதெம,
அத்தென் எனைக்கு அன்புதசய் வேராவயே!
வித்னதெ முதெலராய் வவேண்டும தசல்வேம
அத்தெனனையுமநீ அளளித் தெருக!
அன்பும அறனும அருளும தபற்று
என்பும பிறர்க்தகனை என்றும வேராழ
பண்பும பராங்கும பணிவும கற்று
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நென்வற வேராழ ஞரானைம தெருவேராய்
கற்பகத் தெருவவே கனைகராம பரவமை!
அற்புதெ மைனறயின் உட்தபராருளஆவனைராய்!
தபராற்பதெம பணிந்வதென் புண்ணியேம அருளக!
நெற்பதெம தபற்று நெரானுவமை உய்வவேன்.
உற்றரார் தபற்றரார் உலகினில் உளவளரார்
தபற்றரார்நெலதமைனை. வபசனவேப் பராவயே.
குளத்தெங் கனரயில் வகராபுரம வகராயில்
உளததெனை உனைக்கு ஊவர அறியும
குளத்தில் முழ்கி குளித்துத் தினைமும
உளத்தில் நினனைந்து உன்னனைப் பரவுதும.
தீரராத் துன்பம தீர்த்துனவேப் பராவயே
வீரராதீரரா விநெராயேகத் வதெவவே!
வேருவேராய்! வேருவேராய்! வேரான்புகழ் கவணசரா!
தெருவேராய்! எனைக்குத் தெங்கிடை நிழவல,
குருவவே மைனறவயே குணமுள இனறவயே!
சரணம! சரணம! சந்தெதெம சரணம!
வேராழ்க்னக
வேராழ்க்னக என்பது கடைலில் பயேணம தசய்யே உதெவும ஓடைம வபரான்றது. கடைல்
தகராந்தெளிப்பு,
கவேனைமைராகச்

புயேல்
தசலத்தெ

வபரான்ற

இயேற்னகச்

வவேண்டும.

சீற்றங்களில்

அதுவபரால்

சிக்கராமைல்

வேராழ்க்னகயில்

ஓடைத்னதெக்
குறுக்கிடும

இன்னைல்களில் சிக்கராமைல் வேராழ்க்னக பயேணத்னதெத் ததெராடைர வவேண்டும.
பிறவிப் தபருங்கடைல் நீந்துவேர் நீந்தெரார்
இனறவேனைடி வசரரா தெரார்.

(திருவேளளுவேர்)
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ஈதெலறம தீவினனைவிட் டீட்டைல் தபராருள
எஞ்ஞரான்றும
கராதெல் இருவேர் கருத்ததெராருமித்து - ஆதெரவு
பட்டைவதெ இன்பம பரனனை நினனைந் திமமூன்றும
விட்டைவதெ வபரின்ப வீடு.

(ஒளனவேயேரார்)

தசமனமை மைனைமவசர்க்கும ததெய்வீக சிந்தெனனைனயே
எமமைராநிலத்தெவேரும ஏற்றிடுவீர் - சுமமைரா
எமைக்தகன்னை என்று இருந்திட்டைரால் கிட்டைராது
நெமைக்குப்வப ரின்பநெராதெம,

(வவேற்கவிரராயேர்)

வேராழ்க்னக என்னும ஓடைம
வேழங்குகின்ற பராடைம, மைரானிடைரின்
மைனைதினிவல மைறக்க தவேராண்ணரா வவேதெம
(சினிமைராவில்)
னவேயேத்துள வேராழ்வேராங்கு வேராழ்வேராவர வேரானுனறயும
ததெய்வேத்துள னவேக்கப்படும.

(திருவேளளுவேர்)

ஆதிக் கடைவுள அருட்தகராளனக இல்னலதயேனில்
வமைதி இவேருக்கு வமைல்.

(வவேற்கவிரராயேர்)

வமைதி = எருனமை
பிரராணரா யேராமைம
பிரராணரா

யேராமைம

என்பது

மூச்சுப்

பயிற்சியேராகும.

அதெராவேது

ஒரு

நெராசித்துவேராரத்தின் வேழியேராக மூச்னச ஒரு சீரராக இழுத்து மைறு நெராசி வேழியேராக மூச்னச
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ஒவர சீரராக தவேளிவிடுதெல் ஆகும. இமமைராதிரி பல தெடைனவே தசய்யேலராம. இதெனைரால்
நுனரயீரல் கவேராசப்னப விரிவேனடைந்து ஒழுங்கராக இயேங்கும. இந்தெப் பயிற்சி நெல்லவதெ.
மூச்னச

தவேகுவநெரம

அடைக்குவேது

நெல்லதெல்ல.

சித்தெர்கள

எல்லராரும

மூச்னச

அடைக்குவேதெற்குத் தெரான் பயிற்சி தசய்திருக்கிறரார்கள. அது எதெற்கு என்றரால் சராகராமைல்
இருப்பதெற்கு. பிறந்தெ மைனிதென் ஒரு நெராள இறப்பது நிச்சயேம என்பது சராதெராரண அறிவு
பனடைத்தெ நெமைக்குத் ததெரியும. ஆனைரால் சித்துக்கள கற்ற சித்தெர்களுக்குத் ததெரியேராமைல்
வபரானைது எப்படி?
மைனிதெர், ஒருநெராள-இருபத்து நெரான்கு மைணி வநெரத்திற்கு, இருபத் வதெராரராயிரத்து
அறுநூறு (21600) முனற சுவேராசிக்க வவேண்டும. இது தெரான் இயேற்னகயின் நியேதி. இது
குனறந்தெராலம கூடினைராலம, உடைல் நெலம சரியில்னல என்பது அர்த்தெம. எல்லராம
ததெரிந்தெ

சித்தெர்கள,

அறியேவில்னல.

அவேனனை

வகட்டிருக்கிவறராம.
தவேளிச்சமைரானை

மூச்னச

மூச்சு

உண்னமை.

அடைக்கினைரால்

மூச்னச
நின்று
சித்தெர்

பிடுச்சு
வபரானைரால்

களுக்குக்

உயிர்

வபராய்விடும

தகரான்னுட்டைரான்
உயிர்

என்று

வபராயிடும.

குடுமபமும

என்பனதெ
தசரால்லக்

இது

இல்னல.

தவேட்டை

வகராத்திரமும

இல்னல. அப்படி யிருக்க இந்தெ அக்கிரமைமைரானை தசயேல்கனளதயேல்லராம ஏன் தசய்
தெரார்கள எனை விளங்கவில்னல. இவேர்கள, நெமைக்கு பயேன்படும படியேரானை எனதெயும
தசய்யேவில்னல. வபராகர் என்ற சித்தெர் மைட்டும மைருத்துவேம பற்றியே நூல் எழுதி
இருக்கிறரார். அதுவும இன்று பயேன்படைராமைல் வபராய்விட்டைது.
வயேராகம
வயேராகம என்பது ஓர் வேனக உடைற்பயிற்சிவயே ஆகும. இந்தெப் பயிற்சி, வநெராய்
தநெராடியின்றி உடைல் நெலத்வதெராடு நீண்டை நெராள வேராழ வேழிவேகுக்கும. இது கடினைமைரானை
வவேனல

தசய்வவேராருக்குத்

வதெனவேயில்னல.

அவேர்களுக்கு

வயேராகரா

தசய்வேதெற்கு

வநெரமும கினடைக்கராது. வவேனல இல்லராமைல் இருப்பவேர்களும, மைராணவேர் களும தெரான்
வயேராகராசனைப் பயிற்சி தசய்யே முடியும. இது அவேர் களுக்கு அவேசியேமும கூடை. எந்தெக்
கனலனயேச்

கற்றராலம

ததெய்வீக

சிந்தெனனை

பயேனைற்றதெராகி விடும.
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ஆ.வவேல

கற்றதெனைரால் ஆயே பயேதனைன்தகரால் வேராலறிவேன்
நெற்றராள ததெராழரார் எனின்

(குறள)
புலன் அடைக்கம

புலன் என்பது உடைல் உறுப்பு. கண், கராது, மூக்கு, வேராய், தமைய் (உடைல்) இனவே
ஐமபுலன்கள எனைப்படுவேனை.
பரார்ப்பரான் அகத்திவல பராற்பசு ஐந்துண்டு
வமைய்ப்பராரும இன்றி தவேறித்துத் திரிவேனை
வமைய்ப்பராரும உண்டைராய் தவேறியும அடைங்கினைரால்
பரார்ப்பரான் பசுஐந்தும பரானலச் தசராறிந்திடுவமை.
இது திருமூல நெராயேனைராருனடையே திருமைந்திரம. இந்தெப் பராடைனல இருதபராருள
படுமபடி

எழுதியிருக்கிறரார்.

அடைக்க

வவேண்டுதமைன்பதெல்ல;

இதென்

தவேளிப்பனடை

உட்தபராருளதெரான்

யேரானை

தபராருள,

புலன்கனள

புலன்கனள

அடைக்க

வவேண்டும

என்பது.
பரார்ப்பரான்

என்பவேன்

பிரராமைணன்.

பிரராமைணனுக்குப்

பசுமபரால்

முக்கியே

உணவேராகும. அதெனைரால் பசுமைராடு வீட்டில் வேளர்ப்பரான். அவேன் மைராடு வமைய்க்கப்
வபராகமைராட்டைரான். மைராடு வமைய்க்க வவேறு ஆள னவேத்திருப்பரான். அவேன், மைராடுகனளப்
புல்தவேளியில்

வமைய்க்கராமைல்

தபராட்டைலில்

அனடையேப்

வபராட்டுத்

திருப்பி

ஒட்டி

வேருவேரான். பசும புல் நினறயே தின்றரால்தெரான் பசு பரால் கறக்கும. பட்டினி கிடைக்கும
பசுவில் பரால் கறக்க வபரானைரால் அது ஒரு தசனவேக்கு நிற்கராமைல் ஆட்டைம வபராடும.
அதுமைட்டுமைல்ல உனதெயும விடும. வேயிறு நினறயேப் புல்வமைய்ந்து வேந்தெரால் பசு, பரால்
அதிகம கற்க்கும என்பது தெரான் இந்தெப் பராடைலக்குப் தபராருள. ஆனைரால், திருமூலர்
இந்தெ அர்த்தெத்தில் பராடைவில்னல. அவேர் தசரால்ல வேந்தெ கருத்து வவேறு.
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'பரார்ப்பரான்
கருத்துக்கு

வீட்டில்

வேலச்

னவேத்திருப்பரான்.

ஆ.வவேல
பராற்பசு

வசர்ப்பது.
இவேர்

ஐந்து'

என்ற

பரார்ப்பரான்

தசரால்லம

ஐந்து

தசராற்தறராடைர்தெரான்

ஒன்றிரண்டு
பசு

என்பது

பசுதெரான்
ஐந்து

அவேரது
பராலக்கராக

புலன்கனளயும

அடைக்கியேராள வவேண்டும என்பவதெ. புலன்கனள அனவே வநெராக்கத்திற்கு ஆட்டைம
வபராட் விடைராமைல் நெராம தசரால்கிறபடி அனவே தசயேல்படை வவேண்டும. அப்தபராழுதுதெரான்,
புலன்களரால்

எல்லரா

தசரால்வேதெற்குப்

நென்னமைகளும

பரார்ப்பரானனை

கினடைக்கும.

வேமபுக்கு

இந்தெ

இழுத்து

ஒரு

இப்படி

தசய்தினயேச்
ஒரு

பராடைல்

எழுதெவவேண்டுமைரா?
எனைக்கு ஒரு ஞராபகம வேருகிறது. புத்தெர் தபருமைரான், துன்பத்துக்கு கராரணம
கண்டுபிடிக்க, கராட்டில் உட்கரார்ந்து தெவேம தசய்தெராரராம. கனடைசியில், துன்பத்திற்குக்
கராரணம ஆனசவயே' என்று கண்டுபிடித்தெராரராம. இனதெக் கண்டுபிடிக்க இப்படிக் கடும
தெவேம தசய்யே வவேண்டுமைரா? பராவேம புத்தெர் திருமூலருக்கு என்னை தசரால்வேது?
திருமூலர்
கட்டுப்படுத்திப்

தசரால்லம

அறிவுனரப்படிதெரான்

பரார்க்கிவறன்,

முடியேவில்னல.

நெரானும
அது

புலன்

கனளக்

வநெராக்கத்துக்

ஆடை

ஆரமபிக்கிறது. அந்தெ வேருத்தெத்தில் என் நெராவில் உதித்திட்டை கவினதெ கராண்க.
ஒர்நினலயில் நில்லராது ஊசல்வபரால் ஆடுகின்ற
மைரார்க்கம ததெரியேராதெ மைந்திவயே! கரார்மைராவடை!
இன்னைலக்குளளராக்கும என்மைனைவமை வபநெராவயே!
என்தனைன்று தசப்புவவேன் இன்னும
மைந்தி = குரங்கு, கரார்மைராடு = எருனமை, தசப்புதெல் = திட்டுதெல்.
சித்தெர்கள
அகப்னபச் சித்தெர், அழுகினிச் சித்தெர், குதெமனப சித்தெர், குரங் கராட்டிச் சித்தெர்,
பசுமைனலச்

சித்தெர்,

பராமபராட்டிச்

சித்தெர்
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ஆ.வவேல

இருந்திருக்கிறரார்கள.
சித்து - புதுனமை சித்தெர் = புதுனமை தசய்பவேர் புதுனமைகள ,எட்டு. அனவே

1. மைகிமைரா =

மைனல வபரான்று தென் உருவேத்னதெப்
தபரிதெராக்கிக் தகராளளுதெல்

2. அனிமைரா = உடைமனப அணுவினும நுண்ணியே
தெராக்கிக் தகராளளுதெல்
3. கனிமைரா =

இவலசரானை பஞ்னசப் வபரால் உடைமனப
இவலசராக்கிக் தகராளளுதெல்

4. இலகிமைரா= எத்துனண கனைமைரானை தபராருனளயும

தநெராய்தெராகச்

தநெராய்தெராகச் தசய்யும திறன்
5. பிரராப்தி=

வவேண்டியேததெல்லராம விருமபியேவேராறு

அனடையேப் தபறுதெல்

6. பிரகராமியேம= விருமபியே நுகர் தபராருளகனளப்
பனடைத்து நுகர்தெல்
7. ஈசராத்துவேம = தெத்துவேங்களில் நீங்கராது நிற்றல்
8. வேசித்துவேம = எல்லரா உலகங்கனளயும தென்
வேசப்படுத்துதெல்
வமைவல கூறியுளள விளக்கங்கள நெமைக்குச் சரியேராகப் புரியே வில்னல. புரியும
படி

தசரான்னைரால்,

உருமைராறுதெல்

-

கிளியேராகவவேரா,

புலியேராகவவேரா

தெரான்

நினனைத்தெ

உருவேத்னதெ எடுத்துக் தகராளளுதெல். வமைலம கூடுவிட்டுக் கூடுபராய்தெல் இது எப்படி
என்றரால்,

ஒரு

கிளி

திடீதரன்று

இறந்துவிட்டைரால்,

சித்தென்

தென்

உடைனலப்

வபராட்டுவிட்டு இறந்தெ கிளியின் உடைலில் புகுந்து உயிர் தபற்று கிளியேராக மைராறுவேது.
வதெனவேப்பட்டைரால் மைறுபடியும கீவழ விட்டு னவேத்தெ தென் உடைலில் புகுந்து உயிர்
தபற்று

எழுவேது.

இதெற்குப்

தபயேர்

தெரான்

சித்து.

இன்னும

நீர்வமைல்

நெடைப்பது,

தநெருப்பில் நெடைப்பது வபரான்ற, சராதெராரண மைனிதெ சக்திக்கு அப்பராற்பட்டை தசயேல்
களராகியே புதுனமைகனளச் தசய்வேதுதெரான் சித்து வினளயேராட்டு ஆகும.
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ஆ.வவேல

திருமூலர் என்பவேர் ஒரு சித்தெர். இவேர் கனதெ விவனைராதெமைரானைது. அரசனனை
நெமபி புருஷனனைக் னககவிட்டைகனதெ, 'மூலன் என்பவேன் மைராடு வமைய்ப்பவேன். அவேன்
வமைய்ச்சல்

தெவேத்தில்

திடீதரனை

இறந்துவிட்டைரான்.

அனதெக்

கண்டை

பசு

மைராடுகள

அவேனைது உடைனலச் சுற்றி நின்று ஆறரா துயேரத்தில் கண்ணிர் வேடித்துக் கதெறினை.
அப்தபராழுது அவ்வேழிவயே தசன்ற வயேராகியேரார் ஒருவேர் அனதெப் பரார்த்து பசுக்களின்
துயேரத்னதெப்

வபராக்க

நினனைத்தெரார்.

நினனைத்தெதும,

சட்தடைனை

தென்

உடைனல

ஒரு

மைனறவிடைத்தில் வபராட்டு விட்டு தசத்துக் கிடைந்தெ மூலனின் உடைலில் புகுந்து எழுந்து
நின்றரார். பசுக்களின் துயேரம நீங்கிற்று. மூலனைராகிவிட்டை வயேராகியேரார் மைராடுகனள ஒட்டிச்
தசன்று ஊரில் விட்டு விட்டு, பராப்பராத்தி யேமமைரா மைராடு வேந்திருச்சு, கட்டுனைரா கட்டு,
கட்டைராட்டி வபரா' என்று தசரால்லராமைல் தசரால்லிவிட்டு, சித்தென் வபராக்கு சிவேன் வபராக்கு'
என்று

நெனடைனயேக்

கட்டிவிட்டைரார்.

மைராடு

வமைய்க்கப்

வபரானை

மூலன்

வீடை

திருமபவில்னல அவேன் தபண்டைராட்டி, ஊதரல்லராம வதெடி - கராதடைல்லராம வதெடியும
புருஷனனைக்

கராணவில்னல,

வதெடுகிறராள

-

வதெடுகிறராள,

வதெடிக்

தகராண்வடை

இருக்கிறராள.

சிவேவயேராகியேரார்,

தென்

உடைனல

மைனறத்து

னவேத்தெ

இடைத்திற்குப்

வபரானைரார்,

உடைனலக் கராணவில்னல. அனதெ நெராய் தின்றவதெரா, வபய் தின்றவதெரா, ததெரியேவில்னல.
அதெனைரால்,

மூலனுனடையே

உடைனல

விட்டுவிட்டு

அவேருனடையே

உடைலில்

புக

முடியேவில்னல. பராவேம திருமூலர் மூலன் மைனனைவி புருஷனனை இழந்தெராள. வயேராகியேரார்
தென்னனைவயே இழந்தெரார். சித்து வினளயேராட்டு தசத்து விடைல் ஆச்சு. இப்தபராழுது,
தவேறும

மூலர்

திருமூலரராகிவிட்டைரார்.

இந்தெத்

திருமூலர்

எழுதியே

ததெய்வே

நூலக்குத்தெரான் திருமூலர் திருமைந்திரம' என்று தபயேர். மூவேராயிரத்து நூற்று ஒன்பது
(3109)

பராடைல்கள

வேழிபராட்னடையும,
விளக்குகின்றனை.

எழுதியிருக்கிறரார்
சிவேனைடியேராருக்குத்

மைனிதெ

வேராழ்க்னகக்கு

இவேர்.

அனனைத்துப்

ததெராண்டு

தசய்வேது

வவேண்டியே

அறிவுனரகள ஒன்றுவமை இல்னல.
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பராடைல்களும
பற்றியும

உபவயேராகமைரானை

சிவே

மைட்டுவமை

கருத்துக்கள,

ததெய்வீக சிந்தெனனைகள

ஆ.வவேல

அந்தெக் கராலத்துச் சித்தெர்கள எல்லராரும கூடுவிட்டுக் கூடு பராய்ந்தெரார்கள,
இந்தெக் கராலத்து சித்தெர்கள (விஞ்ஞரானிகள கிரகம விட்டுக் கிரகம பராய்கிறரார்கள.
அதெராவேது, சந்திரனுக்கு
வபராகிறரார்கள, அனதெத்தெராண்டி தசவ்வேராய்க் கிரகத்திற்கு தெராவு கிறரார்கள. அந்தெக்
கராலத்துச் சித்தெர்களில் அழுகினிச் சித்தெர் என்பவேர் ஒருவேர். இவேர்,
தகரால்லனுனல வபரால் தகராதிக்குதெடி என் வேயிறு நில்தலன்று தசரால்லி நினல
நிறுத்தெக்

கூடுதில்னல.

தகராதிக்கக்

கராரணம

இவ்வேராறு
என்னை?

தசரால்லி

இவேரது

அழு

சித்து

கிறரார்.

இவேருனடையே

வினளயேராட்டில்

வயேராகரா

வேயிறு
வமைற்க்

தகராண்டைதில் குடைலக்குப் புண் உண்டைராகக் கூடியே ஏவதெரா தெவேறரானை உணனவே அல்லது
மைருந்னதெத் தின்றுவிட்டைரார். அதெனைரால் குடைல் தவேந்து புண்ணராகி விட்டைது. வேயிற்று
வேலி

தெராங்க

முடியேவில்னல.

அதெனைரால்

இப்படி

ஒப்பராரி

னவேத்து

அழுகிறரார்.

கனடைசியில் இவேர் சித்து பலிக்க வில்னல, தசத்வதெவபரானைரார்.
இன்தனைராருவேர், குதெமனப சித்தெர். இவேர்,
தவேட்டை தவேளிதென்னனை தமைய்தயேன்றிருப்வபரார்க்குப்
பட்டையே
வமைதுக்கடி? குதெமபராய் வமைலம
மைராங்கராய்ப் பராலண்டு மைனல வமைலிருப்வபராருக்குத்
வதெங்கராய்பரால் ஏதுக்கடி ?
இவேர்,
கண்டுபிடிப்னப

விஞ்ஞரானி

அணு

கண்டுளளரார்.

குண்னடைக்
அதெராவேது

கண்டுபிடித்தெ
வமைற்கண்டை

மைராதிரி

தபரியே

வேரிகளில்

கண்டை

தசராற்தறராருடைருக்கு உளவள, சுளியே உருண்னடைக் குள பராசிப் பருப்னப வேச்ச மைராதிரி
தபரியே கண்டுபிடிப்னப நுனழத்து னவேத்திருக்கிறரார். அது என்னை என்றரால், தவேட்டை
தவேளி = விண்தவேளி, ஆகராயேம = வேரான்.
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ததெய்வீக சிந்தெனனைகள

ஆ.வவேல

வேரானைராகி, மைண்ணராகி, வேளியேராகி கடைவுள இப்படி எல்லராம உளளவேர். அந்தெக்
கடைவுளதெரான்
கடைவுனள

உண்னமைப்
நெமபி

இருப்வபராருக்கு

புளனளதயேல்லராம
னவேத்திருக்கும

தபராருள.

அவேனைன்றி
வீடு

வதெனவேயில்னல.

தபராருள.

அணுவும

வேராசல்

இதுதெரான்

மைராங்கராய்ப்பரால்

அனசயேராது.

வதெனவேயில்னல.
அவேர்

உண்டு

-

தபராண்டைராட்டி

பராட்டுக்குள
மைராங்கராயேப்

அந்தெக்
நுனழத்து

பரால்

வேராயில்

பட்டைரால்வய வேராய் புண்ணராகிவிடும. இவேர் தசரால்லம மைராங்கராய்ப் பரால் கராற்றில்
உளள பிரராண வேராயு. மைனல வமைலிடைத்தில் சமமைணம வபராட்டு உட்கரார்ந்து மூச்னச
அடைக்கி, அந்தெப் பிரராண வேராயுனவேவயே உணவேராக உட்தகராண்டு வயேராக நினலயில்
இருக்கும வயேராக சித்தெருக்குத் வதெங்கராய் பரால் வதெனவேயில்னல என்பது இந்தெச்
தசராற்தறராடைரின்

தபராருள.

இவேர்,

மைராங்கராய்

என்று

குறிப்பிடுவேது

நுனரயீரல்.

மைராங்கராய் வேடிவேத்தில் உளளது இருதெயேம. நுனரயீரல் = சுவேராசப்னபயும மைராங்கராய்
வபரான்று இருக்கும என்று இவேர் தெவேறுதெலராகச் தசரால்லியிருக் கிறரார். சுவேராசப்னபதெரான்
நுனரயீரல்) மூச்னச (பிரராணவேராயு) உளவேராங்குவேதும, தவேளிவிடுவேமைரானை தசயேனலச்
தசய்து தகராண்டிருக்கிறது. இன்தனைராரு சித்தெர் இவேர்,

ஊத்னதெச் சடைலமைடி உப்பிருந்தெ பராண்டைமைடி
மைராற்றிப் பிறக்க வேனகதயேனைக்குக் கிட்டுதில்னல
மைராற்றிப் பிறக்க வேனகதயேனைக்குக் கிட்டுதமைனில்
ஊத்னதெச்சடைலமவிட்டு உன்பராதெம வசவரவனைரா
உப்பு
வயேராகத்னதெச்

இருந்தெ

மைண்பரானனைனயே

தசய்தெராவரரா?

உவேடு

ததெரியேவில்னல,

அரித்துவிடும.
உடைல்

இவேர்,

இனளத்து

என்னை
எலமபும

வதெராலமைராகிவிட்டைது. அதெனைரால், தென் உடைல் நினலனயே நினனைத்து நினனைத்து அழுது,
கனடைசியில் தசத்வதெ வபராவனைரார். சித்தெர்கள எல்லராரும மூச்னச அடைக்குகிற வயேராகம
ஏன் தசய்தெரார்கள என்றரால், மைனிதென் = சீவேராத்மைரா - கடைவுள = பரமைராத்மைரா. இந்தெ
சீவேராத்மைரா

பரமைராத்மைராவவேராடு

தெவேறரானை

எண்ணந்தெரான்.

வசர்ந்து,
பிறந்தெ

பரமைராத்மைராக

மைனிதென்,
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ஆகிவிடை

இறந்துதெரான்

வவேண்டும

ஆகவவேண்டும,

என்ற
இது

ததெய்வீக சிந்தெனனைகள
இயேற்னகயின்

நியேதி.

ஆ.வவேல
இது,

சித்தெர்களுக்குத்

ததெரியேராமைல்

வபரானைது

ஏன்?

ததெரியேவில்னல சராகராமைல் இருக்க, வேழி கண்டுபிடிக்கச் சித்தெர்கள தசய்தெ மைந்திரம
ஒன்றும பலிக்கவில்னல. கனடைசியில் எல்லராரும தசத்வதெ வபரானைரார்கள. ததெய்வீக
சிந்தெனனைனயேக் கூறவேந்தெ நெரான், இனதெ ஏன் தசரால்ல வவேண்டுதமைன்றரால், சித்தெர்கள
வபரானை வேழியில் நெராம வபராகக் கூடைராது - அவேர்கள தசரான்னை அறிவுனரகனளக்
கனடைப்பிடிக்கக் கூடைராது என்பனதெ வேலியுறுத்தெவவே.
தெவேம தசய்வேரார்தெங்கருமைம தசய்வேரார் மைற்றல்லரார்
அவேம தசய்வேரார் ஆனசயுட் பட்டு
இது

திருவேளளுவேர்

கூற்று.

இவேருக்குப்

பின்

வதெரான்றியே

சித்தெர்கள,

திருக்குறனளப் படிக்கவில்னல. திருக்குறளில் இல்லராதெ மைந்திரம (வேராழ்க்னக முனற
பற்றியே விளக்கம) எந்தெ உலக நூலிலம இல்னல. ததெய்வீக சிந்தெனனையேரால் மைட்டுவமை
பிறவிப் பயேனனை முழுனமையேராக அனடையே முடியும என்ற உண்னமை னயேச் தசரால்லி
என் எண்ணத்தில் வதெரான்றியே எழுச்சினயே நினறவு தசய்கிவறன்.
நூல் முடிவு
சிந்தெனனைனயேச்

வசறராக்கிச்

தசமமைனைனதெப்

பராத்திகட்டி

வேந்தெனனை

நெராற்னற

வேளர்த்து வினளந்தெ கதிர் வபரானர அடித்வதெ நீ புண்ணியேத்னதெக் வகராட்னடைக்கட்டி
வபரின்ப வேராழ்னவேப் தபறுக!
சுபம!

இந்தெப் புத்தெகம கட்டைற்ற தமைன்தபராருட்களரானை
லிப்வர ஆபீஸ, இன்சுவகப், ஜிமப் மூலம உருவேராக்கப்பட்டைது.
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