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முகவுடைர
“ஆறுமுகமான ப ாருள்” என்ற இந் நூல் என் ந்டை Eார், ப ா.மு. ாஸ்கரத்ப ாண்டை மான் அவர்கள்
அரசுப் ணியிலிருந்து ஓய்வு ப ற்ற பின்னர், பவவ்ஜேவறு கால கட் ங்களில் எழுதிE கட்டுடைரகளின்
ப ாகுப்பு. உதிரிப்பூக்கடைaப் ஜே ாலத் னித் னிEாக, கந் சஷ்டி விழாக்களின் ஜே ாது பவளியி ப் ட்
இந் க் கட்டுடைரகடைa எல்லாம் ஒன்றாகத் ப ாகுத்து ஒஜேர நூலாக பவளியி ஜேவண்டும் என் து
என்னுடை E நீண் நாடைaE ஆடைச. இடைறவன் கண்களினின்று புறப் ட் ஆறு ப ாறிகளிலிருநது
உருவான ஆறு குழந்டை கடைa, அன்டைன உடைமEவள் ஜேசர்த் டைனக்க அறுமாமுகவன் உருவான கடை
நமக்குத் ப ரியும். அந் உடைமEவளின் கருடைmயினாஜேல இந் க் கட்டுடைரகளும்
ஒருங்கிடைmக்கப் ட்டு, "ஆறுமுகமான ப ாருள்" உருவாகியிருக்கிறது. ஆசிரிEர் அந்
பவளியீடுகளுக்கு எழுதிE முன்னுடைரகடைaஜேE இந் நூலுக்கும் முன்னுடைரEாகப் Eன் டுத்திக்
பகாண்டிருக்கிஜேறன். அந் முன்னுடைரஜேE இந் நூலுக்குச் சரிEான விaக்கமாக அல்டைமந்து விடும்
என்றும் நம்புகிஜேறன்.
ஆசிரிEர் ப ாண்டை மான் அவர்கள் ஜேவங்க ம் மு ல் குமரி வடைர என்ற டைலப்பில் மிழ்நாட்டுக்
ஜேகாயில்கடைaப் ற்றி எழுதிE நூலில், முருகன் ஜேகாயில் பகாண்டிருக்கும் லங்கடைaப் ற்றியும்
எழுதியிருக்கிறார். அடைவ முப் துக்கும் ஜேமலிருக்கும். மிழ்நாட்டில் விநாEகப் ப ருமானுக்கு
அடுத் டிEாக முருகப் ப ருமானுக்குத் ான் அதிகப் டிEான ஜேகாயில்கள். அறு த்துநான்கு என்று ஒரு
கmக்கு பசால்கிறார்கள். அ ற்கும் ஜேமஜேலஜேE இருக்கும். முருகன், மிழ் மக்கள் ப ான்று ப ாட்டு
வmங்கி வரும் ப ய்வம். ஆகஜேவ முருகடைனப் ற்றிE த்துவங்கடைaயும், பசய்திகடைaயும் எத் டைன
முடைற பசான்னாலும், எப் டி எப் டிச் பசான்னாலும் அது ஜே னும் திடைன மாவும் ஜே ால இனிக்கத் ான்
பசய்யும். அந் நம்பிக்டைகயில் ான் “ஆறுமுகமான ப ாருள்” பவளி வருகிறது.
இந் நூலுக்கு சித் ாந் ச் பசல்வர், ஜே ராசிரிEர் ாக் ர் ா.இராமன் அவர்கள் அருடைமEான
அணிந்துடைர வழங்கியிருக்கிறார். அவர் சிறந் ஆன்மீகச் பசல்வர். நல்ல முருக க் ர். ஸ்ரீமத் ாம் ன்
சுவாமிகளி த்தும், அவருடை E நூல்களி த்தும் எல்டைலயில்லா ஈடு ாடு உடை Eவர். ாம் ன்
சுவாமிகளின் நூல்களுக்கு உடைர எழுதுவடை ஜேE ம் வாழ்க்டைகயின் டைலEாE ணிEாகக் பகாண்டு
வாழ்ந்து வரு வர். இந் க் கட்டுடைரகடைaபEல்லாம் ஆர்வத்து ன் வரிவி ாமல் டித்து, அனு வித்து
இந் அணிந்துடைரடைE அளித்திருக்கிறார். உண்டைமயில் இந் நூலுக்ஜேக அது அணி ஜேசர்க்கிறது. அவருக்கு
நன்றி பசால்ல நான் ப ரிதும் க டைமப் ட்டிருக்கிஜேறன்.
இந் முகவுடைரடைE முடிக்கும் முன்னர் ஒரு வார்த்டை பசால்லிக் பகாள்a விரும்புகிஜேறன். இந் நூல்,
ஆசிரிEர், ப ாண்டை மான் அவர்களின் ஜே த்தி, ாக் ர் உமா ஜே வஜேசனாவின் நிதியு வியு ன்
"ப ாண்டை மான் அறக்கட் டைaயின்” இரண் ாவது பவளியீ ாக உலா வருகின்றது. ாக் ர் உமா
ஜே வஜேசனா கந் சஷ்டிEன்று பிறந் வள் என் து ப ாருத் மாகவும் அடைமந்துவிட் து.
ராஜே3ஸ்வரி ந ரா3ன்
ாஸ்கர நிடைலEம்
31, 7 வது குறுக்குத் ப ரு
சாஸ்திரி நகர், பசன்டைன - 20
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வாழ்த்துடைர
உ
சிவசிவ
திருவருள்திரு
திருவண்mமடைல ஆதீனம்
ப ய்வசிகாமணி ப ான்னம் ல குன்றக்குடி - 630 206
ஜே சிக ரமாசாரிE சுவாமிகள் சிவகங்டைக மாவட் ம்
[ஆதீனகர்த் ர்]
மிழ்நாடு
ஜே ான்
குன்றக்குடி - 04:577-54267
காடைரக்குடி - 04555-37768
நாள் : 20.8.99

கடைலமணி ப ா.மு. ாஸ்கரத் ப ாண்டை மான் அவர்கள் “ஆறுமுகமான ப ாருள்” என்ற நூலின்
வாயிலாக நம்டைம ஆறுமுகப் ப ருமானி ம் ஆற்றுப் டுத்தியுள்aார். மிழ்க் க வுaாம் முருகப்
ப ருமான் மடைலயின் உச்சியிலும் அடைலயின் ஓரத்திலும், ஜேசாடைலயின் நடுவிலும் என்று, எங்கும்
ஜேகாயில்பகாண் அருடைம ஜே ாற்று ற்குரிEது. ஆறுமுகத்டை அறிவிEல் உண்டைமஜேEாடு
ப ா ர்பு டுத்தியிருப் து ஆசிரிEரின் நுண்மான் நுடைழபுலத்டை க் காட்டுகிறது. "நாமார்க்கும் குடி
அல்விலாம்” எனும் ா ல் ற்றிE ஆசிரிEரின் கருத்து எண்ணி எண்ணி இன்புறத் க்கது.
பசந்தூர் முருகன் காட்டும் அற்பு ம் மகிழ்ச்சிக்குரிEது. சூரன்வடை என் து பகாடிE அரக்க உ டைல
அழித் து மட்டும் அல்ல. நம் உள்aத்தில் மடைறந்துள்a ஆடைச, ஜேகா ம், வஞ்சகம், ப ாறாடைம மு லிE
குmங்கடைa மாற்றுவதின் மூலஜேம அன்பிடைன அடை E முடியும். அன்பு ான் அடைனத்திற்கும் மூலம்
என் ார்கள். நம்மி ம் உள்a அரக்க குmங்கள் ஒழிE அருள் உள்aம் மலரும்.
காவடி எடுக்கும் அருடைமப் ாட்டை விaக்கியிருப் து மிகவும் ாராட்டுக்குரிEது. முருகப்ப ருமான்
சூர துமடைன மயிலாகவும், ஜேசவற்பகாடிEாகவும் மாற்றிEது ற்றிE விaக்கம் ப ருடைமக்குரிEது.
குமரகுரு ரருக்கு அருள் ாலித் அருடைமப் ாடு எண்ணி எண்ணி பநகிழத் க்கது. அரக்கனுக்கும்
அருள் ாலித் அருள் உள்aம் எண்ணி இன்புறத் க்கது. மிகச் சிறப் ாகக் குமரக் க வுளின்
அருள் ாலிக்கும் அன்பு உள்aத்டை யும் ப ளிவு
எடுத்துடைரக்கும் ாங்கு ாராட்டுக்குரிEது.
அழகுக் க வுள் குமரடைன அழகும் அன்பும் அருளும் ஒழுக எழுதிப் ார்த்திருக்கும் ப ா.மு. ாஸ்கரத்
ப ாண்டை மான் அவர்களின் முEற்சி மிகவும் ாராட்டுக்குரிEது.
இந்நூடைலத் ங்கள் ந்டை Eார் கனவு நனவாகும் வண்mம் பவளியி க் கடும் முEற்சி பசய்
திருமதி.ராஜே3ஸ்வரி அம்டைமEார் அவர்களின் மிழ்த் ப ாண்டு ாராட்டுக்குரிEது. முன்டைனப்
ழடைமக்கும் ழடைமEாய்ப் பின்டைனப் புதுடைமக்கும் இடைmப் ாக எழுதியுள்a அருடைம
ாராட்டுக்குரிEது. இந்நூடைலச் சிறப் ான முடைறயில் பவளியி உ விE திப் கத் ார்க்கு பநஞ்சார்ந்
நன்றி, வாழ்த்துக்கள்!
என்றும் ஜேவண்டும் இன் அன்பு.
ப ான்னம் ல அடிகaார்
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அணிந்துடைர
ஓம் குமரகுரு ாச குருப்ஜேEா நம:
திருச்சிற்றம் லம்
அருநூற்புலடைம ஆன்ஜேறார்
சித் ாந் ச் பசல்வர்
ஜே ராசிரிEர் ாக் ர்
. இராமன், எம்.ஏ., பி.எச்.டி.

"இருந் மிஜேழ உன்னால் இருந்ஜே ன் - இடைமஜேEார் விருந் மிழ் ம் என்றாலும் ஜேவண்ஜே ன்" என்ற மிழ் விடு
தூதுப் புலவடைரப் ஜே ால் இருந் மிழுக்காக இருந் ப ரிEார். நம் வmக்கத்திற்குரிE திரு.ப ா.மு. ாஸ்கரத்
ப ாண்டை மான் அவர்கள். மாவட் ஆட்சிEராய் உEர்ந்
வி வகித் ாலும் மிழ்பமாழி மீது ஆராக் கா ல்
பகாண்டு மிழுக்கும் சமEத்திற்கும் ப ருந்ப ாண்டு பசய்து வந் ார்கள். "என்டைன நன்றாக இடைறவன்
டை த் னன், ன்டைன நன்றாகத் மிழ் பசய்யுமாஜேற" என்ற டி ம் மிழ்ப் ஜே ச்டைசயும் எழுத்டை யும் இடைறவன்
ப ருடைம ஜே சுவதில் Eன் டுத்தி வந் ார்கள். இரு ாம் நூற்றாண்டில் மிழன்டைன ஈன்ற வப்பு ல்வர்களில்
இச்சான்ஜேறாரும் ஒருவர் எனின் மிடைகEாகாது.
இவர்கள் எழுத்திலும் ஜே ச்சிலும் எளிடைம, இனிடைம, ஆழமுடை டைம, பசந் மிழ், நடைகச்சுடைவ, ஆய்வுத் திறன்,
ப ளிவான முடிவு மு லிE சிறப்புக்கள் ப ாதிந்து கி க்கும். எளிதில் உmர்ந்து பகாள்a முடிEா இலக்கிE,
சமEக் கருத்துக்கடைa, கடை கடைa எடுத்துக் கூறி ாமரரும் புரிந்து பகாள்aச் பசய்து விடுவார்கள்.
இவர்கள் பகாண்டிருந் மிழ்ப் ற்றால் மிழ்க் க வுaான பசவ்ஜேவட் ரமனி ம் இவர்கள்
அடை க்கலமானதில் விEப்பில்டைல. 'ஆறுமுகமான ப ாருள்' என்ற அருடைமEான நூலில் இவர்கள் ஆறுமுகன்
அடிEார்கடைa அப்ப ருமானி ம் ஆற்றுப் டுத்துகிறார்கள் என் டை நூலுக்குள் நுடைழந் வு ன் அறிந்து
மகிழலாம். இவ்வடைகயில் இவர்கடைa இரு ாம் நூற்றாண்டு நக்கீரர் எனலாம்.
மு லில், 'ஆறுமுகமான ப ாருள் எனத் ப ா ங்கிக் கந் ர் சஷ்டி கவசத்தில் இந்நூல் முடிகிறது. ன்னிருடைக
ஜேவலனுக்குப் ன்னிரண்டு கட்டுடைர விaக்கம் ாஜேன ப ாருத் ம்? ஆறுமுகன் ப ருடைமடைEச் சற்று ஜேகட்டுச்
சிந்தித்துத் ப ளியும் ஜே ாது நாள்ஜே ாறும் கந் ர் சஷ்டி கவசத்டை ப் ாராEmம் பசய் ால் ாஜேன அக் கந் ஜேவள்,
நம் உயிருக்கும் உ ம்புக்கும் கவசமாக இருந்து காத் ருள்வான்.
ஆசிரிEர், "ஆறு முகமான ப ாருள்" என்ற கட்டுடைரயில் குmங்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களின் ஆறு கூறும்
என் வற்றின் உருவகஜேம ஆறு முகங்கள் என அறிவிEல் வழிநின்று விaக்குகின்றார்கள். இந் அறிவிEல்
காலத்திற்கு இத் டைகE விaக்கமன்ஜேறா ஜே டைவ.
ஆறு டை வீடு என் தில் அறுமுகன் அடிEார்களி த்தில் குழப் ம் நிலவுகின்றது. ஆற்றுப் டை என் தில் ‘ற்’ ஐ
விட்டுவிட்டு ஆறு டை என்று கூறிப் பின்பு டை க்கு வீ டைமத்து அறு டை வீ ாக்கி விட் ார்கள் என மிக்க
நEமாகக் கூறுகிறார்கள். "என்னு ன் வாருங்கள் முருகன் திருக்ஜேகாலத்டை யும் திருத் லப் ப ருடைமடைEயும்
காட்டுகிஜேறன்" என்று ஆறு டை வீட்டிற்கும் நம்டைம அடைழத்துச் பசன்று காட்டுகிறார்கள். எந் ச் பசலவும்
Emத் துன் மும் இல்லாமல் ஆறு திருத் லக் காட்சிடைE அனு விக்கும் டி பசய்துவிடுகிறார்கள். முருகன்
குறிஞ்சி ஜேவந் னாகத் ஜே ான்றி எப் டி எல்லாம் ஏடைனE நிலங்களுக்கு வந் ான் என்ற பசய்திடைEயும் அற்பு மாக
விaக்கியுள்aார்கள்.
முருகடைனப் ாலனாய், குமரனாய், மங்டைகEர் மmாaனாய், ஜேவ னாய், ஞானாசிரிEனாய், ஜேசடைனத்
டைலவனாய், புகழ்ந்து ாடியுள்a முருக இலக்கிEங்கடைaப் டித்துவிட்டுக் ஜேகாயிலுக்குச் பசன்று கும்பிடு
ஜே ாட்டுவிட்டு நம் ஜே ான்ற சராசரி மனி ர்கள் வீட்டுக்குள் மு ங்கி விடுஜேவாம். இப்ப ருந் டைக, ஜேவலிடைறவன்,
எறுமயில் ஏறி விடைaEாடிEது எங்ஜேக? ஈசரு ன் ஞானபமாழி ஜே சிEது எங்ஜேக? என்று அவன் மூர்த்தி வடிவங்கள்
இருக்கும் இ பமல்லாம் ஜே டிக் கண்டுபிடி து அந் ந் த் லத்திற்குச் பசன்று கண்குளிரக் கண்டு களியுங்கள்
என்று நம்டைம ஆற்றுப் டுத்துகிறார்கள். முருகனடிEார்கள் இந் வள்aலுக்கு என்ன டைகம்மாறு பசய்E முடியும்?
திருவாபறழுத்து என்னும் சரவm வ ஒரு மகாமந்திரம். இ டைனச் பசபித்துவந் ால் இகத்தில் எல்லா
நம்டைமகடைaயும் அளிக்கும். இறுதியில் முத்திடைEயும் ரும். இ டைனச் சரம் - நீர் வானம் - நாmற்புல், என்று
ப ாரள் கூறி நாmற் புல் பசறிந் ப ாய்டைகயில் ஜே ான்றிEவன் ( வன்) என்று கூறுவது வழக்கம். இவர்கள் இப்
ப ாருளு ன் ஜேவறு நுட் மான ப ாருடைaயும் கூறிவிட்டு இவற்றிற்குஜேமல் சரம் - நீர் வmம் = வசிப் வன்,
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அ ாவது நீரில் வசிப் வன். அ ாவது ாற்க லில் ள்ளி பகாண் நாராEmன் என்றார்கள். சரவm வன்
நாராEmனாகி விட் ாஜேன! ஆம்! நாராEmன் ான். இவர்கள் பசால்லவில்டைல. திருச்பசந்தூர்ப் புராmம்
பசால்கிறது. இப் டிச் சமரசம் கண்டு மால்மருகன், மருகஜேன மால் என்று காட்டுகின்றார். அருmகிரிநா ர்,
"அகரமு மாகி அதி னு மாகி அதிகமு மாகி - அகமாகி, அEபனன வாகி அரிபEன வாகி அரபனன வாகி - அவர்
ஜேமலாய்” என்று ாடி மும்மூர்த்தியும் முருகமூர்த்தி என்று ாஜேன கூறுகின்றார்?
குழந்டை Eாய் இருந் ால் பகாஞ்சலாம். குழந்டை ஜேவலன் நமக்கு உ வமாட் ாஜேன. இப் டிக் ஜேகாபிக்கிறாராம்
டிக்காசுப் புலவர். இன்னமும் சின்னவன் ானா? டித்துச் சுடைவயுங்கள். ஆசிரிEர் திருச்பசந்தில் ற்றித் னி
ஆய்ஜேவ ந த்துகிறார். புறநானூறு, அகநானூறு, சிலப் திகாரம், ஜே வாரம், முதில் இலக்கிEங்கள் மூலம் லத்தின்
ப ான்டைமடைE விaக்குகின்றார். திருக்ஜேகாயில் கட்டிE வரலாறு, பூடைச, விர ம், விழாக்கள் எல்லாம் இதில்
வகுத்துக் கூறுகின்றார். சூரசம்மாரத்தில் சம்மாரம் மட்டுமல்லாமல் சூரகாரிEான மருகன் ப ாற்சிடைலEாக
உள்aான் என்று ச்சுக்காரர் திருடிச் பசன்றடை யும் வ மடைலEப் ன் என்றும் அடிEார் க லில் இருந்து
மீட்டுவந் வரலாற்றுச் பசய்திடைEயும் சுடைவE க் கூறுகின்றார்கள்.
ழநிமடைலயில், முருகன் ஜேகாவmாண்டிEாக நிற்கின்றான். அவன் ஞானப் ழம், "அவன் துறவிEானது நம்டைம
எல்லாம் துறவிEாக்க அல்ல. ஆக்கம் உடை Eவர்கaாக, அருளுடை Eவர்கaாக, மக்கள் வாழ்வ ற்காகஜேவ
ஆண் வன் துறவுக் ஜேகாலம் பூணுகிறான். இல்லாவிட் ால் அவனுக்குப் ற்று துறவு என்பறல்லாம் உண் ா?"
என அற்பு விaக்கம் அளிக்கின்றார்கள்.
வ நாட்டில் சுப்பிரமணிEன் கட்டை பிரமசாரிEாம். ஏன் அப் டி? “ மிழ் நாட்டுக் குறமகள் நம்பிரா3ன் புத்திரி
வள்ளிடைEக் கண்டு பசாக்கி மரமாக நின்ற முருகன் ஜேவறு எந் நாட்டுப் ப ண்டைmயும் அதிலும் மராத்திEப்
ப ண்கடைa ஏபறடுத்துப் ார்க்க விரும்புவானா என்ன?" என்ன நடைகச்சுடைவ ாருங்கள்.
ஜேகாலக்குமரன் அழஜேக ஆசிரிEர் சிந்டை டைEக் கவர்ந் ப ன் ால் மிக அற்பு மாக அழடைக வருணிக்கின்றார்.
அந் அழகில் நாம் மEங்குகிஜேறாம். சிக்கல் சிங்காரஜேவலன், எட்டுக் குடி ஜேவலன், எண்கண் ஜேவலன் மூவடைரயும்
ஒஜேர சிற்பி ான் உருவாக்கினான். மு லில் சிக்கலில் இaடைமயிலும், எட்டுக் குடியிலும் முதுடைமயிலும்,
எண்கண்ணில் கண் ார்டைவ இழந் பின்பும் சிடைலகடைa உருவாக்கினானாம். கண் ார்டைவயிழந் பின் வடித்
சிடைலயின் அழடைக வருணிக்க முடிEாப ன்றால் ார்டைவயிருக்கும்ஜே ாது பசய் சிடைலகளின் அழடைக
என்பனன்று வருணிப் து என்கிறார்கள் ஆசிரிEப் ப ருமகன்.
திருமுருகாற்றுப் டை யின் பசய்தி முழுவடை யும் இலக்கிE நEத்து ன் எடுத்துடைரக்கிறார்கள்.
சிவப ருமாடைனப் ார்த்து பநற்றிக் கண்டைmக் காட்டினாலும் குற்றம் குற்றஜேம என்ற அஞ்சா பநஞ்சன் நக்கீரன்
பநஞ்சத்தில் சிவப ருமான் அதிகம் இ ம்ப றவில்டைல. சிவகுமாரஜேன அதிகம் இ ம் ப றுகின்றான் என
அருடைமEாகக் ஜேகாடிட்டுக் காட்டுகிறார்கள்.
“அருmகிரி, அன்று பிரமன் கீறிச் கீறிச் என்று டைகEால் எழுதிE எழுத்டை க் குமரன், பசந்தூர் ஜேவலவன் ன்
காலாஜேலஜேE அழித்து விடுகிறான்" என்று ஆசிரிEப் ப ருமகனார் நடைகச்சுடைவஜேEாடு பசான்னாலும், பசந்தூரான்
நம் விதிடைE மாற்று வன் என்ற உண்டைமடைE நிடைனவுறுத்துகிறார்கள்.
குமரகுரு ரர் ாடிEருளிE முத்துக் குமாரசுவாமி பிள்டைaத் மிழ் ஜே னினும் இனிE இலக்கிEம். இது ஆசிரிEப்
ப ருமகனார் உள்aத்டை க் பகாள்டைa பகாண் தில் விEப்பில்டைல. குழந்டை முருகன் அம்டைம மடியில் வழ்ந்து
அப் ன் திருமார்பில் குரடைவEாடிப் பின் கங்டைகயில் குதித்துக் கண் சிவக்க விடைaEாட் Eர்ந்து லகுறும்புகள்
பசய் டை இவர்கள் நம் கண்முன்ஜேன ஓவிEமாகக் காட்டுகிறார்கள்.
திருமடைல முருகனுக்குத் னி ஒருவராக நின்று ப ரிE ஜேகாயிடைலக் கட்டிEது ன், முருகனுக்குச் ஜேசர ஜேவண்டிE
பசாத்துக்கடைa அ கரித் வன் மீது வழக்குத் ப ாடுத்து வழக்டைகப் ல்லாண்டுகள் ந த்தி பவன்று
அச்பசாத்துக்கடைaக் ஜேகாயிலுக்கு உடை டைமEாக்கி நிருவாகமும் பூடைசகளும், விழாக்களும் எக்காலத்தும்
பசம்டைமEாக நடை ப ற ஏற் ாடு பசய் ப ண்துறவி மறவர் குல மாணிக்கம் சிவகாமி ஆத் ாள்
ப ாண்டிடைனயும் ப ருடைமயிடைனயும் இப்ப ருந் டைக மறவாது கூறியுள்aார்கள். இவர்களின் குலகுருவான
ண் ாணி சுவாமிகள் திருமடைலயின் உச்சியிலிருந்து உருண் ார்கள். ஒரு துன் மும் இல்லாமல் முருகன்
காத் ருளினான். அதுஜே ால் இவர்கள் மூக்குக் கண்mாடி ப ருங்காற்றில் அடித்துச் பசன்றுவி அடை த் ஜே டி
எடுத்துவரப் ணிEாடைa ஏவினார்கaாம். என்ன அதிசEம்! கண்mாடி சிறிதும் உடை Eாமல் கிடை த்துவிட் ாம்.
'கந் ரநுபூதி' ப ற்ற இப்ப ருமகனார்க்குக் கண்mாடி என்ன? ஞானக் கண்டைனஜேE அவன்
வழங்கிEருளியுள்aான்.
மதிப்பிற்குரிE அன்புச் சஜேகா ரிEார் திருமதி. இராஜே3சுவரி ந ராசன் அவர்கள் ஒப் ற்ற ம் ந்டை Eார் வகுத்
வழிஜேE பசம்டைமEான வாழ்வு வாழ்ந்து வருகிறார்கள். ஆழ்ந் இடைறயுmர்வும், நிடைறந் கல்விEறிவும்,
பசால்வன்டைமயும், சமE, இலக்கிEத் ப ாண்டுmர்வும் மிக்கவர்கள் - ம் ப ருடைமக்குரிE ந்டை Eார் விட்டுச்
பசன்ற ஞானச் பசல்வத்டை எல்ஜேலாரும் ப ற்று இன்புற ஜேவண்டும் என்னும் நன்ஜேனாக்கத்து ன் நூலாக
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பவளியிட்டு வருகிறார்கள். "ஆறுமுகமான ப ாருள்" அந் வரிடைசயில் ஒன்று. ஆறுமுகனி ம் அடிEார்கடைa
ஆற்றுப் டுத்தும் அற்பு நூல். டைலமுடைற டைலமுடைறEாக டைவத்துப் ஜே ாற்ற ஜேவண்டிE ஞானச் பசல்வம்.
இ டைன பவளியி முன்வந் சஜேகா ரிEார் திருமதி. இராஜே3சுவரி ந ராசன் அவர்களுக்கு முருகனடிEார்கள்
சார்பிலும் அடிஜேEன் சார்பிலும் வாழ்த்டை யும் வmக்கத்டை யும் நன்றிடைEயும் ப ரிவித்துக் பகாள்கிஜேறன்.
அன் ன்
. இராமன்

8

முன்னுடைர
(ப ா.மு. ாஸ்கரத் ப ாண்டை மான்)
இரண்டு மா ங்களுக்கு முன்பு ான் "பிள்டைaEார் ட்டி பிள்டைaEார்” என்னும் ஒரு சிறு நூடைல எழுதும்
வாய்ப்பு எனக்குக் கிடை த் து. அடை ப் டித்துப் ார்த் அன் ர் ஒருவர், "நான் கந் சஷ்டி ஜே ாறும்
முருகன் ஜே ாத்திரங்கள் அ ங்கிE சிறு புத் கம் ஒன்டைற பவளியிட்டு வழங்குவது வழக்கம். இந்
வருஷமும் அப் டி ஒரு சிறு நூடைல பவளியி விரும்புகிஜேறன். ாங்கஜேa சின்னஞ்சிறிE புத் கமாக
முருகடைனப் ற்றி எழுதிக் பகாடுங்கஜேaன்" என்றார். இப் டி அவர் ஜேகட்டு, சில நாள் கழியும் முன்னஜேர,
மடைனவி மக்களு ன் திருச்பசந்தூர் பசன்று ஜே ரக் குழந்டை களுக்காகச் பசலுத் ஜேவண்டிE
பிரார்த் டைனடைE நிடைறஜேவற்ற ஜேவண்டியிருந் து. அங்கு இரண்டு நாட்கள் ங்கி பசந்திலாண் வடைனத்
ரிசிக்கும் ஜே றும் கிடை த் து. “சரி. ஆண் வனது கட் டைa ான் நண் ரது ஜேவண்டுஜேகாaாக
வந்திருக்கிறது", என்று எண்ணிஜேனன். திருச்பசந்தூர் முருகடைனப் ற்றியும், அவன் ஜேகாயில்
பகாண்டிருக்கும் மற்ற லங்கடைaப் ற்றியுஜேம எழு முடைனந்ஜே ன்.
***
ஆண்டு ஜே ாறும் கந் சஷ்டி விழாவின் ஜே ாது முருகடைனப் ற்றிச் சிறு நூல் பவளியி
விரும்புகின்றனர். திரு.எஸ்.ஆர்.சுப்பிரமணிE பிள்டைaயின் மக்கள். அவர்கள் திருபநல்ஜேவலி
சாடைலக்குமரன் ஜேகாயிலில் ந த்தும் விழாவில் அந் நூடைல அன் ர்களுக்கு வழங்கவும் ஏற் ாடு
பசய்கின்றனர். இந் முEற்சியில் என் ங்காக சில வருஷங்களுக்கு முன், "திருச்பசந்தூர் முருகன்" என்ற
டைலப்பிலும், பின்னர் "மூவர் கண் முருகன்" என்ற டைலப்பிலும் இரண்டு சிறு நூல்கள் எழுதிக்
பகாடுத்ஜே ன். இந் வருஷம் “ஆறுமுகமான ப ாருள்” என்ற டைலப்பில் இச்சிறுநூடைல எழுதிக்
பகாடுப் தில் மகிழ்ச்சி அடை கிஜேறன்.
இப் ணிடைE இனிவரும் கந் சஷ்டி விழாக்களிலும் பசய்து ர திருவருடைa இடைறஞ்சுகின்ஜேறன்.
ப ரிEவர்கஜேaாடு ப ண்களும் பிள்டைaகளும் இப்புத் கத்டை ப் டித்து விஷEங்கடைaத் ப ரிந்து
பகாள்a ஜேவண்டும் என் ஜே என் விருப் ம். அந் விருப் த்டை நிடைறஜேவற்ற ஆண் வன் இருக்கிறான்.
அவன் அருaாஜேல அவன் ாள் வmங்குவ ற்கு இத் டைகE ணி உ வும் என்று நம்புகிஜேறன்.
சித்ரகூ ம்
திருபநல்ஜேவலி
20.10.63
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1. ஆறுமுகமான ப ாருள்
நானும் சில நண் ர்களும் ஒரு பிர ல நா கக் கம்ப னிEார் ந த்திE 'குமார வி3Eம்' என்னும்
நா கத்திற்குச் பசன்றிருந்ஜே ாம். நா கத்தில் ஒரு காட்சி, குன்றுஜே ாறாடும் குமரன் மடைலமீதிருந்து
கீழிறங்கி வரும் காட்சி, ஆறுமுகனான கந் ன் ஜேவ த்டை ஒரு சிறு டை Eன் ஏற்றிருக்கிறான். ஒஜேர முகம்
உடை E அந் ப் டை Eடைன ஆறுமுகம் உடை Eவனாகக் காட் ஐந்துமுகங்கடைa அட்டை யில் எழுதி
அந் முகங்கடைaயும் இருக்கிற டைலயிஜேல பிடைmத்திருக்கிறார்கள். மடைலயினின்று இறங்கி வரும்
இந் ஆறுமுக ஜேவ ாரி, ஒரு சிறு ஜே ாரm வாயிடைலக் க ந்து பவளிவர ஜேவண்டியிருக்கிறது.
குனிEாமல், நிமிர்ந்து வந் ாஜேலா ஆறு முகங்களில் ஒன்றிரண்டு முகங்கள் கட் ாEம் ஜே ாரmவாயிலில்
சிக்கிக் பகாள்ளும். இந் இக்கட் ான நிடைலயில் ஆறுமுகம் பகாண்டிருந் அந் ப் டை Eன் மிக்க
லாவகமாக மு லில் இரு க்கத்து அட்டை த் டைலகடைa ஒருக்களித்துத் ஜே ாரmவாயில் வழிEாக
வரவிடுத்துப் பின்னர் மற்டைறE க்கத்துத் டைலகடைaயும் பவளிக்பகாmர்ந்து ஜே ாரm வாயிடைலக்
க ந்து விடுகிறான். இ டைனப் ார்த் என் நண் ர்கள் எல்லாம் கலகல என்று சிரிக்கின்றனர். ாவம்,
இந் ப் டை Eடைன ஆறுமுகம் உடை Eவனாக்க ஐந்து டைலகள் டைவத்துக் கட் ப் ட் னால் அல்லவா
இத் டைன கஷ் ம் அந் ப் டை Eனுக்கு. இந் க் குமரனுக்கு ஆறு டைல என்று கmக்கிடுவாஜேனன் என்று
ஜேகள்வி ஜேகட்கிறார், ஒரு நண் ர்.
இ ற்குப் தில் பசால்கிறார் மற்றவர். "இது ப ரிEா ா உனக்கு. டைகலாச திEாகிE ரஜேமசுவரன்
இமவான் மகaாகிE உடைமடைE மmக்கிறார். அவரி ம் சூர ன்மன் மு லிE அசுரர்கaால்
துன்புறுத் ப் ட் ஜே வர்கள் முடைறயிடுகின்றனர். அவரும் ஜே வர் துEர் தீர்க்கத் ான் ஒரு குமாரடைனத்
ருவ ாக வாக்களிக்கிறார். இந் வாக்டைகக் காப் ாற்றத் ான் ஐந்து திருமுகங்கஜேaாடு அஜே ாமுகமும்
பகாள்கிறார், ஆறு திருமுகங்களிலும் உள்a ஆறு பநற்றிக் கண்களினின்றும் ஆறு ப ாறிகள்
கிaம்புகின்றன. அந் ப் ப ாறிகடைa வாயுவும் அக்கினியும் ஏந்திவந்து சரவmப் ப ாய்டைகயில் ஜேசர்த்து
விடுகின்றனர். அப்ப ாய்டைகயில் பூத் ஆறு ாமடைர மலர்களில் இந் ப் ப ாறிகள் ஆறு குழந்டை கaாக
மாறுகின்றன. இந் ஆறு குழந்டை கடைaயும் கார்த்திடைகப் ப ண்கள் அறுவர் ாலூட்டி வaர்க்கின்றனர்.
இந் கார்த்திஜேகEடைனக் காm சிவப ருமான் உடைமEம்டைமஜேEாடு சரவmப் ப ாய்டைக வருகிறார்.
அம்டைம, குழந்டை கள் அறுவடைரயும் ஜேசர்த்து எடுத்து ன் மார் கத்தில் அடைmக்கிறாள். ஆறு
குழந்டை களும் ஜேசர்ந்து ஆறுமுகத்ஜே ாடு கூடிE ஒஜேர பிள்டைaEாக மாறுகிறார்கள். அவஜேன கந் ன்
என்றும் ஆறுமுகம் என்றும் அடைழக்கப் டுகிறான்" என்று முருகன் திரு அவ ாரக் கடை டைE
விaக்குகிறார், அந் ப் புராm வரலாறு ப ரிந் நண் ர்.
இன்னும் இந் புராm வரலாற்டைற கச்சிEப் ரது கந் புராmத்திஜேலஜேE டித் அன் ர் ஒருவர்,
அருவமும் உருவம் ஆகி
அனாதிEாய், லவாய், ஒன்றாய்
பிரம்மமாய் நின்ற ஜேசாதிப்
பிழம் ஜே ார் ஜேமனிEாகி
கருடைmகூர் முகங்கள் ஆறும்
கரங்கள் ன்னிரண்டும் பகாண்ஜே
ஒருதிரு முருகன் வந்து
உதித் னன் உலகம் உய்E
என்ற ாட்டை ஜேE ா ஆரம்பித்து விடுகிறார்.
'இந் ப் புராmம் - ாட்டுக்கடைa நான் நம் த் Eாராயில்டைல' என்கிறார் நான்காவது ந ர். இந்
விவா ங்கடைa எல்லாம் ஜேகட்டுக்பகாண்டிருந் நான் இடை புகுந்ஜே ன்.
“ மிழ் நாட்டில் ப ய்வ வடிவில் உருவாகியிருக்கும் வடிவங்களுக்கு எல்லாம் அடிப் டை யில்
ஒவ்பவாரு த்துவ உண்டைமயிருக்கும். எல்லாம் வல்ல இடைறவடைன கவான் என்று அடைழக்கிஜேறாம்.
கவான் என்னும் பசால்லுக்கு ஆறு நல்ல ப ாருள் அடைமந் வன் என் ஜே ப ாருள். ஞானம்,
டைவராக்கிEம், வீரிEம், ஐசுவரிEம், கீர்த்தி, அறம் ஆகிE ஆறும் எவனி த்து ஒன்று
ஜேசர்ந்திருக்கின்றனஜேவா அவஜேன கவான். இந் ஆறினுள் ஏஜே னும் ஒன்று சிறப் ாக ஒருவனுக்கு
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அடைமந்துவிடுமானால் அவஜேன ப ருமகன் ஆகிவிடுகிறான். ஆறும் ஒன்று ஜேசர்ந்து ஒருவனி ம்
குடியிருக்குமானால் அவன் க வுஜேa ஆகிவிடுகிறான்”. இப் டி எண்ணியிருக்கிறான் மிழன்:
மிழ்நாட்டுக் கடைலஞன். அப் டி மிழன் கற் டைன ண்ணிE மிழ்க் க வுஜேa முருகன்.
"இவ்வaவு ானா? இல்டைல. இன்னும் ஜே பராளி டை த் வன், அடிEார்க்கு எளிEவன், ஜேவள்விக்
காவலன், ஞான ண்டி ன், வீரப்ப ருமகன், இன் த் டைலவன் எல்லாம் அவஜேன என்று காட் ஜேவ
அவனுக்கு ஆறு திருமுகங்கடைaக் கற் டைன ண்ணியிருக்கிறான்” என்பறல்லாம் அறுமாமுகவனுக்கு
விaக்கம் கூறிஜேனன்.
சந்ஜே கப் ஜே ர்வழிEான நண் ருக்ஜேகா, இ னால் எல்லாம் சந்ஜே கம் தீர்ந் ா ாக இல்டைல. இவடைர
ம க்குவ ற்கு, அவர் ப ரிதும் ஜே ாற்றும் ப aதிக விaக்கம் கூறத் ான் ஜேவண்டும் என்று
எண்ணிஜேனன், பசான்ஜேனன்;
“இந் ப் ப aதிக உலகம் ரம்ப ாருளின் ஸ்தூல ஜே ாற்றஜேம. ரம்ப ாருடைaக் காரm வஸ்து என்றால்
இந் உலடைகக் காரிEவஸ்து என்று டைவத்துக் பகாள்aலாம் ாஜேன. இந் உலகம் ஞ்ச பூ ங்கaால்
ஆக்கப் ட் து. இந் ப் பூ ப் ப ாருள்கடைaப் குத்துக் பகாண்ஜே ஜே ானால் குக்க முடிEா ஒரு
நிடைலயில் அ டைன அணு என்கிஜேறாம். அந் அணு. இEங்கும் ஜே ாது புஜேராட் ான், எலக்ட்ரான் என்று
இரண்டு வடிவங்கள் எடுக்கின்றன. புஜேராட் ான் அடைசEாது நிடைலத்து நிற்கிறது. அடை ச் சுற்றி சுற்றி
எலக்ட்ரான்கள் சுழல்கின்றன. அத் டைகE பூ ப்ப ாருள்களில் கரி (carbon) என் து ஒன்று. அதில்
புஜேராட் ான் ஒன்றும் எலக்ட்ரான் ஆறும் இருக்கின்றன என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள். இந் எலக்ட்ரான்
எண்ணிக்டைகயில் ஆறுக்கு அதிமாகப் ஜே ாய்விட் ாலும், குடைறவாய்ப் ஜே ாய்விட் ாலும் உயிர்த்
த்துவத்டை ஊட்டும் சக்திடைE அது இழந்துவிடுகிறது. கரியில் ஆறு எலக்ட்ரான் ஜேசர்ந்திருக்கிறது.
உயிர்த் த்துவத்டை வaர்க்கும் நடை முடைறடைE விaக்கஜேவ ஆறு கார்த்திடைகப் ப ண்கaால்
இடைறவனாம் முருகன் வaர்க்கப் ட் ான் என்று உருவகப் டுத்தியிருக்கின்றனர். ஆறு ப ண்கள்
வaர்த் ஆறு பிள்டைaகடைaயும் இடைmத்ஜே ஓர் அறுமாமுகடைன உருவாக்குகிறாள் உலபகலம்
புகழ்கின்ற அன்டைன உடைம.
“என்ன அன் ஜேர விaங்குகிற ா உமக்கு இப்ஜே ாது, ஆறுமுகமான ப ாருள் ஏன் எப் டி,
அறுமாமுகனாக உருவாகியிருக்கிறது என்று” என்று ஒரு ஜே ாடு ஜே ாட்ஜே ன். நண் ர் வாEடை த்துப்
ஜே ாய்விட் ார்.
இப் டி ஆறுமுகமான ப ாருடைaப் ற்றிச் சிந்தித்துக் பகாண்டிருந் ப ாழுது ான் அருmகிரிEார்
ாடிE ா ல் ஞா கத்துக்கு வந் து. ஆம் எல்ஜேலாருக்கும் ப ரிந் அந் திருப்புகழ் ான்.
ஏறுமயிஜேலறி விடைa
Eாடுமுகம் ஒன்ஜேற
ஈசரு ன் ஞானபமாழி
ஜே சுமுகம் ஒன்ஜேற
கூறும் அடிEார்கள் விடைன
தீர்த் முகம் ஒன்ஜேற
குன்றுருவ ஜேவல்வாங்கி
நின்ற முகம் ஒன்ஜேற
மாறு டு சூரடைர
வடை த் முகம் ஒன்ஜேற
வள்ளிடைE மmம்புmர
வந் முகம் ஒன்ஜேற
ஆறுமுகமான ப ாருள்
நீ அருaல் ஜேவண்டும்
ஆதி அருmாசலம்
அமர்ந் ப ருமாஜேa.
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என்ற ாட்டை த் ான் எத் டைன முடைற நாம் டித்திருக்கிஜேறாம், ாடியிருக்கிஜேறாம். ாடிப் ாடி
மகிழ்ந்திருக்கிஜேறாம். இந் ப் ாட்டு என் எண்mத்தில் சுழலச் சுழல, இந் ஆறுமுகமான ப ாருடைa
மிழ்நாட்டுக் கடைலஞர்கள் எப் டிபEல்லாம் கல்லிலும் பசம்பிலும் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் என்று
காm என் உள்aம் விடைழந் து. அந் விடைழவு காரmமாக நான் கண் ஆறுவடிவங்கஜேa, ஆறுமுகமான
ப ாருடைa விaக்கும் வடிவங்கaாக உங்கள் முன் வருகின்றன.
“அருm a ா த்மம் அனுதினமுஜேம துதிக்க அரிE மிழ் ானளித் மயில் வீரடைன” மயிலு ன்
ஜேசர்த்தும், ார்த்திருக்கின்ஜேறாம். மயில்ஜேமல் ஆஜேராகணித்து வருவடை யும் கண்டிருக்கிஜேறாம். வந்தித்து
வmங்கி இருக்கிஜேறாம். ஏறுமயில் ஏறி விடைaEாடும் முருகடைன நாம் எல்லாத் லங்களிலும் காm
முடிவதில்டைல. மயில்ஜேமல் ஆஜேராகணித்து வருவஜே ாடு அ ன் ஜேமல் ஏறி விடைaEாடிக் பகாண்ஜே
வரும் ஜேகாலக்குமரனது வடிவம் ஒன்று மாயூரத்டை அடுத் நனி ள்ளி என்னும் லத்திஜேல
பசப்புச்சிடைல வடிவத்திஜேல இருக்கிறது. சின்னஞ்சிறு விடைaEாட்டுப் பிள்டைaEாக மயில்ஜேமல் ஏறி
விடைaEாடும் ஜேகாலம் சிறப் ாய் இருக்கிறது.
குருவாய் அரனுக்கு உ ஜே சம் பசய் குகடைனக் காm நாம் அந் ஞான ண்டி ன் இருக்கும் திரு
ஏரகத்திற்ஜேக விடைரஜேவாம். அங்ஜேக மூலவனாக நிற் வஜேனா ஜேகாவனாண்டிEாக நிற்கிறான். பசப்புச்
சிடைல வடிவிலும் அவன் அங்கு உருவாக வில்டைல, ஏஜே ா முன் மண் த்து மாடியில் சுடை உருவில்
மட்டுஜேம உருவாகியிருக்கிறான். அதுவும் இரு ாம் நூற்றாண்டுக் கடைலஞர்கள் டைகவரிடைசஜேE ஒழிEப்
ண்டை த் மிழகத்துச் சிற்பிகளின் டைகவண்mத்தில் உருவானவன் அல்ல.
ஆனால், ஈசனு ன் ஞானபமாழி ஜே சும் அந் அழகு முகத்டை க் காm ஜேவண்டுபமன்றால் நாம்
பசன்டைனடைE அடுத் ஜே ாரூருக்ஜேக பசல்ல ஜேவண்டும். அங்ஜேக கருவடைறடைEச் சுற்றியுள்a
ஜேமலப்பிரகாரத்திஜேல இரண் டி உEரத்திலுள்a பசப்புச் சிடைல வடிவில் அந் ஞான ண்டி ன் காட்சி
ருவான். அப் னின் மடிமீது இருந்துக்பகாண்ஜே அவனுக்கு பிரmவ உ ஜே சம் பசய்யும் ஜேகாலம் அது.
கூறும் அடிEார் விடைன தீர்ப் வனது ஜேகாலத்டை த் ான் நாம் எங்கும் காmலாஜேம என்றாலும் ஆதி
அருmாச்சலம் அமர்ந் ப ருமாaாய், அருmகிரிEாரது விடைனகடைa எல்லாம் தீர்த் வன் அந்
அண்mாமடைலயிஜேல கம் த்து இடைaஞனார் ஜேகாயிலிஜேலஜேE உருவாகி இருக்கிறான். ஜேவஜேலாடு
வில்லும் ஏந்தி, வாஜேனார் வmங்கும் வில் ாடைனத் டைலவனாக இலங்கும் திருக் ஜேகாலத்டை ஜேE
ார்க்கலாம் அங்ஜேக.
குன்றுருவ ஜேவல்வாங்கி நின்றவடைனயும் ல ஜேகாலங்களில் ல இ த்தும் ார்க்கிஜேறாம். இருந் ாலும்
அந் ச் பசங்ஜேகாட்டு மடைலயின் ஜேமல் ஜேகாழிக் பகாடியும், டைகயில் ஜேவலும் ஏந்தி நிற்கும் அந்
பசங்ஜேகாட்டு ஜேவலடைனக் காண் திஜேல உள்aத்திஜேலஜேE ஒரு நிடைறவு ஏற் டுகிறது அல்லவா. ஆம். அந்
ஜேசலார் வEல்ப ாழில் பசங்ஜேகா டைனக் கண்டு ப ாழ நாலாயிரம் கண் டை த்திஜேலஜேன அந்
நான்முகஜேன என்று அருmகிரிEாஜேர பிரலாபிக்க ஜேவண்டுபமன்றால் அவன் அழகு பசால்லும்
ரத் ாஜேமா.
நமக்பகல்லாம் நன்கு ப ரியும் சூர துமடைன முடிக்க இந் க் குமரன் எழுந் ருளிE இ ம், அந்
திருச்சீரடைலவாய் என்னும் திருச்பசந்தூர் என்று. மாறு டு சூரடைன வடை த் டைகயில் ஜேவஜேலந்தி
நிற்கின்ற குமரனது வடிவம் மிக்க அழகானது. சிறப் ானதும் கூ . சூரடைன முடித்து விட்ஜே ாம் இனி
அச்சம் ஒன்று ஜேவண் ாம் என்று பசால்லி மக்கடைa எல்லாம் ம் க்கம் அடைழத்து அருள் பசய்யும்
அ E வர ஹஸ் த்ஜே ாடு காட்சி பகாடுக்கும் அவனது ஜேகாலம் கண்பகாள்aாக் காட்சிEாகும். அதிலும்
அவனுக்கு விபூதி அபிஜேஷகம் ண்ணிக் கண் ால் அப் டிஜேE பமய்மறப்ஜே ாம் நாம்.
இத் டைனக் ஜேகாலத்தில் அவடைன நாம் கண் ாலும் அவன் ன் கா லிEாம் குறமகள் வள்ளிடைE மmக்க
எந் வடிவில் வந்திருக்கிறான் என் தும் ப ரிE ஜேவண் ாமா? திடைனப்புனம் காக்கும் ஜேவட்டுவக்
குமரிடைE மmக்க ஜேவடுவனாகஜேவ அல்லவா வந்திருக்கிறான். இந் ஜேவட்டுவக் ஜேகாலத்டை த்
ஜே டித் ான் நான் ல லங்களுக்குச் பசன்ஜேறன். வள்ளிமடைலயின் டிகளில் எல்லாம் ஏறி
இறங்கிஜேனன். அங்பகல்லாம் அவன் காmக் கிடை க்கவில்டைல. கடை சியில் அவன் நாமக்கல்டைல
அடுத் பகால்லிமடைலயிஜேல ஜேவலுக்குறிச்சி என்ற சிறிE குன்றின் மீது ஜேவட்டுவனாய் நிற் டை க்
கண்டுபிடித்ஜே ன். அவடைனக் கண் மகிழ்ச்சியிஜேல,
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வள்ளிக் கிடைசந்
மmவாaன் ஜேவட்டுவனாய்
அள்ளிக் பகாளும் ஜே ர்
அழகு ஜேன துள்ளுகின்ற
ஜேகாழியிடைனக் டைகயிடுக்கி
பகாள்ளிமடைலச் சாரலிஜேல
வாழுகின்றான் பசன்ஜேற
வmங்கு
என்று உங்கடைa எல்லாம் அந் ஆறுமுகமான ப ாருளி த்து ஆற்றுப் டுத்திவிட்டு நான் நின்று
பகாள்கிஜேறன்.
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2. ஆறு டை வீடுடை Eான்
கந் ர் சஷ்டி விழா ஆறுநாட்கள் நடை ப றும். இந் ஆறு நாட்களிலும் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு டை வீடு
என்று ஆறு டை வீடுகளுக்கும் பசன்றுவரும் ழக்கம் உடை Eவர்கள் அஜேனகர். ஆனால் இ டைன
ஒட்டி ஒரு விவா ம், ஆறு டை என் து சரிEல்ல. ஆற்றுப் டை என் ஜே சரி என் ாரும், ஒரு ‘ற்’ பசய்
ஜேவடைல காரmமாகஜேவ ஆறு டை ஜேE ஆற்றுப் டை என்றாயிற்று என் ாரும் உaர்.
டை வீடு என்றால் ஓர் அரசன் ன் டைகவடைர அழிக்கப் ஜே ார்க்ஜேகாலம் பகாண்டு ன் டை யு ன்
ங்கியிருக்கும் இ ம் என்று ப ாருள். முருகனும் ன் டைகவரான அசுரடைர அழிக்க ஆறு
டை வீடுகளில் ங்கியிருக்கின்றான். அடைவ ாம் திருப் ரங்குன்றம், திருச்பசந்தூர், திருஆவினன்குடி,
திருஜேவரகம், குன்றுஜே ாறா ல், ழமுதிர்ஜேசாடைல என் டைவ. இது ான் கர்m ரம் டைர வழக்கு.
இத் லங்கள் ஆடைறயும், நக்கீரர் ம் திருமுருகாற்றுப் டை யில் ாடி இருக்கிறார் என் டை யும்
அறிஜேவாம். இதில் ஒரு சங்க ம். மு லில் குறிப்பிட் மூன்று ஊர்களும் எங்ஜேக இருக்கிறது என்று
ப ரியும். ஏரகம் என் து சுவாமி மடைலஜேE என் ர் ஒரு சாரர். இல்டைல அது மடைலநாட்டுத் திருப் திEாம்
குமர ஜேகாயிஜேல என்று வாதிடு வர் மற்டைறஜேEார். எது எப் டி இருந் ாலும் குன்றுஜே ாறா ல் ஓர்
ஊடைரக் குறிப் து அன்று. முருகன் ஏறிநிற்கும் குன்றுகளுக்பகல்லாம் இப்ப Eர் ப ாருந்தும்
என்றாலும் சிறப் ாக ணிடைக மடைலடைEஜேE குறிப்பிடுவ ாகும் என்று கருதுவதும் உண்டு. இன்னும்
ழமுதிர் ஜேசாடைலடைEப் ற்றியும் ஒரு விவா ம். ழங்கள் கனிந்திருக்கும் ஜேசாடைல என்று ாஜேன
ழமுதிர் ஜேசாடைலக்குப் ப ாருள் பகாள்a முடியும். என்றாலும் இந் ப் ழமுதிர்ஜேசாடைல மதுடைரக்குப்
க்கத்தில் உள்a அழகர் ஜேகாயில் மடைல ான் என்றும் கூறுவர். இடை பEல்லாம் ஜேநாக்கிEஜே ாது
டை வீடுகள் ஆறு அல்ல ஆயிரக் கmக்கானடைவ என்று கூ க் கூறலாம்.
இன்னும் ஓர் இ ர்ப் ாடு. முருகப் ப ருமான் சூர துமஜேனாடு ஜே ார் ப ாடுத் ஜே ாது டை வீடு
வீரமஜேகந்திர புரத்டை அடுத் ஏமகூ த்தில் இருந் து என்று கந் புராmம் கூறுகிறது. அப் டியிருக்க,
நக்கீரர் கூறிE ஆறு இ ங்கள் எப் டிப் டை வீடுகள் ஆகும். திருப் ரங்குன்றத்திஜேல முருகன்
ப ய்வEாடைனடைE மmந்து பகாள்கிறான். அது அன்றி ஜே ார் முரசம் அங்கு பகாட்டிE ாக வரலாறு
இல்டைல. ஏரகத்திலும், ஆவினன் குடிEாகிE ழனியிலும் இருப் வஜேனா ஜேகாவmாண்டி,
னித்திருக்கும் வமுனிவன் இவனுக்கும், ஜே ாருக்கும் ப ா ர்பு இருத் ல் இEலாது. ணிடைகயில்
அடைமதிடைE நாடுகிறான். ழமுதிர் ஜேசாடைலயிஜேலா டைழE முருகடைனஜேE காஜேmாம். அங்கும்
ஜே ார்ப் டை அடைமந்திருக்க நிEாEமில்டைல.
இதிலிருந்து நாம் அறிவது ஆறு டை வீடு என்று நம்முன்ஜேனர்கள் வழிவழிEாக பசால்லி வருகிறார்கள்.
உண்டைமயில் நக்கீரர் நம்டைம முருகனி த்து ஆற்றுப் டுத்துகிறார் என்ஜேற பகாள்aல் ஜேவண்டும்.
ஆற்றுப் டை என்றால் வழிகாட்டு ல் என்று ான் ப ாருள். ழந் மிழ் நாட்டில் புலவர்களும்,
கடைலஞர்களும் ரிசு பகாடுக்கும் மன்னர்கடைaயும், வள்aல்கடைaயும் ஜே டி அடைலந் னர். அப் டி
அடைலயும்ஜே ாது முன் பசன்ற புலவன் ஒருவன் ான் ஒரு வள்aடைல அடுத்து அவனி ம் ரிசு ப ற்று
வந் வரலாற்டைறக் கூறி நீயும் அவடைன அடுத்துச் பசன்றால் அவ்வி ஜேம ரிசு ப றலாம் என்று
கூறுவஜே ஆற்றுப் டை யின் அடிப் டை . இடை ப் ஜே ாலஜேவ முருகப் ப ருமானி ம் பசன்று அவன்
அருள் ப ற்ற கவிஞன் ஒருவன் மக்கடைa எல்லாம் கூவி அடைழத்து அப்ப ருமானி ம் பசன்று அவன்
அருள் ப றடைவப் ஜே ஆற்றுப் டை .
எய்Eா நல்லிடைச
பசவ்ஜேவள் பசய்
ஜேசவடி
ரும்
பசம்மல் உள்aபமாடு
நலம்புரி பகாள்டைக
புலம் பிரிந்து உடைறயும்
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பசலவு நீ நEந் டைன
ஆயின் லவு ன்
நன்னர் பநஞ்சகத்து
இன்நடைச வாய்ப்
இன்ஜேன ப றுதிநீ
முன்னிE விடைனஜேE
என்று ாஜேன ஆற்றுப் டுத்துகிறார். இந் முடைறயிஜேல நானும் இந் கந் ர்சஷ்டி விழாவிஜேல உங்கடைa
எல்லாம் ஆறு டை வீடுகளுக்குஜேம ஆற்றுப் டுத் விடைழகிஜேறன். கால வசதியும் ப ாருள் வசதியும்
உடை Eவர்கள் ாஜேம, இந் விழா ந க்கும் ஆறு நாட்களுக்குள், ஆறு டை வீடுகளுக்கும் பசன்று
ஒவ்பவாரு ஜேகாயிலிலும் வmங்கித் திரும்பு ல் கூடும். நாஜேனா ஒரு சிரமும் இல்லாமல், பசலவுக்கும்
இ ம் டைவக்காமல் ஆறு டை வீடுகளுக்கும் அநாEாசமாகஜேவ அடைழத்துச் பசன்று திரும்பியும்
பகாண்டு வந்து ஜேசர்த்து விடுஜேவன். இந் மானசீக Eாத்திடைரடைEத் துவங்குஜேவாமா?
ஆறு டை வீடுகளிலும், டை வீடு என்னும் ப ாருளுக்கு ஏற்ற வடைகயில் அடைமந்திருப் து
திருச்பசந்தூர் ான். அடை த் ான் திருச்சீர்அடைலவாய் என்று நக்கீரர் அடைழத்திருக்கிறார். அடைலவாய்
என்ற ப EரிஜேலஜேE அது ஒரு க ற்கடைரப் ட்டினம் என்று ப ரியும். திருபநல்ஜேவலி மாவட் த்திஜேல
கீழ்க்ஜேகாடியிஜேல மன்னார் கு ாக் க ற்கடைரயிஜேல முருகன் சூர துமடைன வடை த்து பவற்றி
பகாண்டிருக்கிறான். சூர்மு ல் டிந் சு ர் இடைல பநடுஜேவடைலத் ாங்கிEவனாகஜேவ நிற்கிறான்.
அங்ஜேக கருவடைறயில் நிற்கும் அவடைனயும் முந்திக் பகாண்ஜே சண்முகன் நம் வரடைவ எதிர்ஜேநாக்கி,
நிற் வன் ஜே ால, நாம் ஜேகாயிலில் நுடைழந் தும் காட்சி ருகிறான். அவனது ஆறு முகங்களும் எப் டிப்
ப ாலிகின்றன, எவ்வாபறல்லாம் அருள்புரிகின்றன என் டை நக்கீரர் வாEாஜேலஜேE ஜேகட்கலாம்.
மாயிருள் ஞாலம்
மறுஇன்றி விaங்கப்
ல்கதிர் விரிந் ன்று
ஒரு முகம்; ஒரு முகம்
ஆர்வலர் ஏத்
அமர்ந்து இனிது ஒழுகிக்
கா லின் உவந்து
வரம்பகாடுத் ன்ஜேற; ஒருமுகம்
மந்திர விதியின்
மரபுளி வழா
அந் mர் ஜேவள்வி
ஒர்க்கும்ஜேம; ஒருமுகம்
எஞ்சிE ப ாருள்கடைa
ஏம்உற நாடித்
திங்கள் ஜே ாலத்
திடைசவிaக்கும்ஜேம; ஒருமுகம்
பசறுநர்த் ஜே ய்த்துச்
பசல்சமம் முருக்கிக்
கறுவுபகாள் பநஞ்சபமாடு
கaம் ஜேவட் ன்ஜேற; ஒரு முகம்
குறவர் ம மகள்
பகாடிஜே ால் நுசுப்பின்
ம வரல் வள்ளிபEாடு
நடைகEமர்ந்து அன்ஜேற
இப் டி மூவிரு முகங்களும் முடைறநவின்று ஒழுகும் என்ஜேற ாடி மகிழ்ந்திருக்கிறார் அவர். இந்
சண்முகஜேன வள்ளி ப ய்வாடைன என்னும் இரு மடைனவிEடைரயும் உ ன் இருத்திக் பகாண்ஜே
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மஞ்சத்தில் எழுந் ருளியிருக்கிறான். ஜேகாயிலின் ப ற்குப் பிர ான வாயிலில் நுடைழந்து அந் சண்முக
விலாசத்டை க் க ந்ஜே கருவடைறயில் உள்a ாலசுப்பிரமணிEடைனக் காm ஜேவணும். அவஜேனா அழகிE
வடிவினன். அவடைன விபூதி அபிஜேஷகம் ண்ணிப் ார்த் ால் ான் அவன் அழகு முழுவடை யும்
அனு வித் ல் கூடும். இவனது அழடைகயும், அருடைaயும் நிடைனத்துத் ாஜேன,
சூரடைல வாயிடை த்
ப ாடைலத்து மார்பு கீண்டு
ஈரடைல வாயிடும்
எஃகம் ஏந்திE
ஜேவரடைல வாய் ரு
சீரடைலவாய் வரு
ஜேசடைEப் ஜே ாற்றிப்
ாடி மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் க் ர்கள். நாமும் அந் ப் க் ர் கூட் த்தில் கூடி நின்று வmங்கி எழுந்து
ஜேமல் ந க்கலாம்.
கார் வசதிஜேEாடு பசன்றிருந் ால் அன்ஜேற வ க்கு ஜேநாக்கிக் காடைரத் திருப்பி விடைரந்து பசல்லலாம்.
அப் டி நூறு டைமல் பசன்றால் நாம் திருப் ரங்குன்றத்திற்கு வந்து ஜேசரலாம். மதுடைரக்குத் ப ற்ஜேக ஆறு
டைமல் தூரத்தில் இருக்கிறது திருப் ரங்குன்றம்.
அங்கு ஓங்கி உEர்ந்து நிற் து ரங்குன்று. அ டைனஜேE சிக்கந் ர் மடைல என் ர் சா ாரm மக்கள்.
உண்டைமயில் கந் ன் மடைல ான் அது. சமE ஜேவறு ாடுகடைaப் ப ரிது ண்mா மிழர் அம்மடைல
முகட்டில் முஸ்லீம் ப ரிEார் ஒருவடைரச் சமாதி டைவக்க அனுமதித்திருக்கிறார்கள். அ னால் ான் கந் ன்
மடைல நாaடை வில் சிக்கந் ர் மடைலEாக உருப்ப ற்றிருக்கிறது. குன்றமர்ந்து உடைறயும் முருகன் இங்கு
ஒரு ப ரிE ஜேகாமகனாகஜேவ வாழ்கிறான். சூர துமடைன பவன்ற பவற்றிக்குப் ரிசாகத் ாஜேன அந்
ஜே ஜேவந்திரன் ன் மகள் ஜே வஜேசடைனடைE மmம் முடித்துக் பகாடுக்கிறான். ஜே வர் ஜேசனாதி திEாக
இருந்து ஜே ார்களில் பவற்றி ப ற்றவன் இங்கு ஜே வஜேசனா திEாகஜேவ அடைமகிறான். அக்ஜேகாமகன்
ஜேகாயில் பகாண்டிருக்கும் ஜேகாயிலும் ப ரிE ஜேகாயில் ான். ல டிகள் ஏறிக் க ந்ஜே அவன் சந்நிதிமுன்
பசன்று ஜேசரஜேவணும். அங்கு மடைலடைEக் குடை ந் டைமத் குடை வடைரயிஜேல ான் அவன்
குடியிருக்கிறான். அவடைன வmங்கித் திரும்பும்ஜே ாது அடிவாரத்தில் உள்a மகாமண் த்துத் தூண்
ஒன்றில் ஜே வஜேசடைனடைE மmந்து பகாள்ளும் காட்சிடைEயும் கண்டு மகிழலாம். இத் லத்திற்கு வந்
சுந் ரர், அன்று முடியுடை ஜேவந் ர் மூவரும் வந்து வmங்கிE லம் என் ர். நாமும் இன்று
முடியுடை ஜேவந் ர் ாஜேம. ஆ லால் நாம் அம்மூவடைரப் பின் ற்றி வmங்கி சரித்திர ஏடுகளில் இ ம்
ப றலாம் ாஜேன.
அடுத் டை வீடு என்று கரு ப் டுவது ழமுதிர் ஜேசாடைல. நான் முன்னஜேமஜேE பசால்லியிருக்கிஜேறன்.
இது எந் இ ம் என்று தீர்மானிப் தில் ல கஷ் ங்கள் உண்டு என்று. என்றாலும் லரும் ஒப்புக்
பகாள்ளும் ழமுதிர் ஜேசாடைல ான், மதுடைரக்கு வ க்கு த்து டைமல் துரத்தில் உள்a அழகர் ஜேகாயில்,
அந் அழகர் ஜேகாயிலுக்குச் பசன்றால் அங்குள்a ப ரிE ஜேகாயிலில் இருப் வன் சுந் ரரா3ன் என்னும்
ப ருமான் அல்லஜேவா என்று ாஜேன ஜேகட்கிறீர்கள். அந் மாமன் பின்னர் உருவானவன் ான் என் ர்
ப ரிஜேEார். அவடைனயும் வmங்கி அங்குள்a மடைலமீது ஏறி ஒன்றடைர டைமல் ந ந்து பசன்றால் ஒரு
குளிர் பூஞ்ஜேசாடைலயில் வந்து ஜேசருஜேவாம். அங்கு ான் நூபுர கங்டைக என்னும் சிலம் ாறு ஓடுகிறது.
அந் ப் ழமுதிர் ஜேசாடைல மடைல கிழஜேவான் நல்ல இ த்டை த் ான் ஜே டி எடுத்திருக்கிறான். இங்கு
அவன் ஜேகாயில் பகாண்டிருந் இ த்தில் ஒரு மண் மும் அதில் ஜேவல் ஒன்றும் நீண் காலமாக
இருந்து வந்திருக்கிறது. சமீ காலத்தில் அன் ர் லர் ஜேசர்ந்து ஒரு சிறுஜேகாயிடைலஜேE கட்டி
டைவத்திருக்கின்றனர். இந் க் ஜேகாயில் காரmமாக இப் ழமுதிர் ஜேசாடைலக் கிழவன் ஜேகார்ட்டு வடைர
வரஜேவண்டிEவனாக இருந்திருக்கிறான். அவன் ஜேகார்ட் வடைர வந் ாலும் நாம் அவடைனத் ஜே டிச் பசன்று
கண்டு வmங்கித் திரும் லாம். நமது கந் ர் ஷஷ்டி விழா Eாத்திடைரயில் ழமுதிர் ஜேசாடைலEம் கவடைன
வாழ்த்திப் ஜே ாற்றிE மன அடைமதியு ன் ஜேமல் ந க்கலாம்.
ஒரு சிறப்பு என்னபவன்றால் ஆறு டை வீடுகளில் நான்கு டை வீடுகள் ாண்டி நாட்டிஜேலஜேE
அடைமந்திருக்கின்றன. அதில் மூன்டைறத் ான் ார்த்திருக்கிஜேறாம். அடுத் து ான் திரு ஆவினன்குடி,
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ஆவினன் குடி என்றால் அது எங்ஜேக இருக்கிறது என்று ான் ஜேகட்கத் ஜே ான்றும். ஆனால் ழநி என்னும்
லஜேம அது என்றால் அங்கு ான் ல
டைவ பசன்றிருக்கிஜேறாஜேம. ழநி ஆண் வடைனயும்
வmங்கியிருக்கிஜேறாஜேம என்று ான் லரும் பசால்வார்கள். ஆம், நாம் அந் ழநிக்ஜேக பசல்லலாம்.
ழநி மடைலக் ஜேகாயிலும் அங்குள்a ஆண் வன் சந்நிதியும் பிற்காலத்தில் ான் எழுந்திருக்க ஜேவண்டும்.
அங்குள்a ழடைமEான ஜேகாயில், மடைல அடிவாரத்தில் உள்a திரு ஆவினன் குடிக் ஜேகாயில் என் ர்.
அந் ஆவினன் குடி உடைற அமலடைனத் ாஜேன நக்கீரர் ாடியிருக்கிறார்.
ஆவினன் குடியில் உள்aவடைனஜேEா அவன் ப ருடைமக்கு எல்லாம் ஜேமலான ப ருடைமயுடை E ழநி
ஆண் வடைனப் ற்றிஜேEா அதிகம் கூற ஜேவண்டிEதில்டைல. எண்ணிEது எண்ணிEாங்கு எய்தும்
வடைகயில் அருள்புரியும் கண்கண் ப ய்வமாக வmங்கப் டு வன் அல்லவா? ஆ லால் நாமும் அங்கு
பசன்று விழுந்து வmங்கித் திரும் லாம்.
இனித் ான் ஜேசாழநாட்டில் புகஜேவண்டும் ஜேசாழ நாட்டில் உள்a ஜேகாலக்குமரர்களில் எல்லாம் சிறப்பு
வாய்ந் வன் சுவாமிமடைலயில் உள்a சுவாமிநா ஜேன. அவன் ந்டை க்கு குருவாக அடைமந் வன்
ஆயிற்ஜேற. பிரmவப் ப ாருடைaத் ந்டை Eாம் சிவப ருமானுக்ஜேக உ ஜே சிக்கும் ஆற்றல் ப ற்றவன்
என்றல்லவா புராmங்கள் ஜே சுகின்றன. இந் சுவாமி மடைல ான் அன்டைறE ஏரகம் என் ர். அவடைனஜேE
ஏரகத்து உடைற லும் உரிEன் என்று நக்கீரர் ாடியிருக்கிறார். அங்குள்a சுவாமிநா டைனயும்
வmங்கலாம். அதிலும் அவடைன ரா3ஜேகாலத்தில் அலங்கரித்து இருக்கும் ஜே ாது கண் ால் ‘ஏழ் லம்
புகழ் காஜேவரிEால் விடைa ஜேசாழ மண் ல மீஜே மஜேனாகர ரா3கம்பீர நா ாளும் நாEகன்’ என்று
அருmகிரிEார் ாடிEதின் ப ருடைமடைEயும் அறிEலாம்.
சரி, ஆறில் ஐந்து லங்கள் பசன்று விட்ஜே ாம். கடை சிEாக எங்கு பசல்வது என் து ான் பிரச்சடைன.
இந் நக்கீரர் கடை சிEாக குன்றுஜே ாறாடும் குமரர்களி ம் அல்லவா நம்டைம ஆற்றுப் டுத்துகிறார்.
குன்றுஜே ாறாடும் குமரர்கள் ஒன்றா இரண் ா, மிழ்நாட்டில் உள்a ஒவ்பவாரு குன்றின் ஜே ரிலும் ான்
ஒரு குமரன் ஜேகாயில் இருக்கிறஜே . ப ற்ஜேக கன்னிEாகுமரி மாவட் த்தில் உள்a குமரஜேகாயிலிலிருந்து
வ க்கு ஜேநாக்கி ந ந் ால், திருமடைலயில் ஒரு முருகன், மயிலத்தில் ஒரு முருகன், பசங்ஜேகாட்டில் ஒரு
ஜேவலன் என்பறல்லாம் வ ஜேவங்க ம் ப ன் குமரிEாயிடை த் மிழ் கூறும் நல்லுலகத்தில்
குன்றுஜே ாறாடும் குமரர்களில் சிறந் வன் ஒருவடைனக் காmஜேவண்டும் என்றால் திருத் ணிடைக பசல்ல
ஜேவணும். இத் ணிடைக மடைல சமீ காலத்தில் ான் மிழ்நாட்டு ன் இடைmக்கப் ட்டிருக்கிறது.
எவ்வaஜேவா காலத்திற்கு முன்ஜே மிழ் நாட்டு ன் இடைmந்திருக்க ஜேவண்டிE இத் ணிடைக ஏன்
இவ்வaவு காலம் கழித்து இடைmந் து என்று ஏங்கும் நம் உள்aம். இஜே ஏக்கம் அன்று
அருmகிரிEாருக்கும் இருந்திருக்கிறது. அந் ஏக்கத்டை த் ாஜேன.
ஜேகா ா ஜேவ னுக்கு Eான்பசய்
குற்றம் என்? குன்பறறிந்
ா ாaஜேன! ப ன் ணிடைகக்
குமரா; நின் ண்டை Eந் ாள்
சூ ா பசன்னியும் நா ா
கண்ணும் ப ாழா டைகயும்
ா ா நாவும் எனக்ஜேக
ப ரிந்து டை த் னஜேன
என்று பவளியிட்டிருக்கிறார். நாம் அந் ஏக்கம் உடை Eவர்கaாக இருக்க ஜேவண்டிEதில்டைல அல்லவா.
நாம் ான் இந் ஆறு டை வீடுடை Eாடைன அவன் இருக்கும் ஆறு லங்களிலுஜேம பசன்று கண்டு
வmங்கித் திரும்பியிருக்கிஜேறாஜேம.
ஆறு டை வீடு என்பறல்லாம் ஜே சுகின்ற ஜே ாது மிழ் நாட்டில் இடைறவழி ாடு எப் டி
உருவாகியிருக்கிறது என் துஜேம ப ரிகிறது. ப ால்காப்பிEர் காலத்திற்கு முன்னஜேர மிழ் மக்கள்
குறிஞ்சியிலும், முல்டைல, மரு ம், பநய் ல், நிலங்களிலும் குடிபுகுந்து வாழ்வு ந த்தியிருக்கிறார்கள்.
மிழ் மக்கaது வாழ்வு துவங்கிE இ ம் மடைலயும், மடைலடைEச் சார்ந் குறிஞ்சியுமாகஜேவ
இருந்திக்கிறது. பின்னஜேர அவர்கள் கா ாகிE முல்டைலயில் இறங்கி, வEலாகிE மரு த்தில் வழ்ந்து
பநய் லாகிE க ற்கடைர வடைரயிலும் பசன்றிருக்க ஜேவண்டும். ஆ லால் ான் இடைறவழி ாடு மு ல்
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மு ல் மடைலநா ாகிE குறிஞ்சியில் ஜே ான்றிEதில் விEப்பில்டைல. நீண்டுEர்ந் மடைலயிஜேல பிறந்
இடைற வழி ாடு அகன்று ரந் க ற்கடைரக்ஜேக ந ந்திருக்கிறது. அ ற்கடுத் டிEாகத் ான் கா ாகிE
முல்டைலயிலும், வEலாகிE மரு த்திலும், ரவியிருக்கிறது. இந்நாடுகளிடை ஜேE எழுந் ல ல
குன்றுகளிலும் சிலசில ஜேசாடைலகளிலும் புகுந்திருக்கிறது. இடை பEல்லாம் ப ரிந் நக்கீரர், இடைற
வழி ாட்டை மடைலEாம் திருப் ரங்குன்றத்திஜேல துவங்கி, க ற்கடைரEாம் திருச்பசந்தூரிஜேல ந த்தி,
கா ாகிE ஆவினன் குடியிலும் வEல் பவளிEாகிE ஏரகத்திலும், ஜேசாடைலEாகிE ழமுதிர்
ஜேசாடைலயிலும் ரவவிட்டிருக்கிறார். இப் டி ஆதியில் எழுந் இடைற வழி ாஜே , மிழ் நாட்டில்
முருகன் வழி ா ாக வaர்ந்திருக்கிறது என்று ப ரிந்து பகாள்கிஜேறாம் நாமும்.
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3. ஆபறழுத்து மந்திரத் ான்
சமீ த்தில் நான் ஒரு கூட் த்துக்குச் பசன்றிருந்ஜே ன். அங்கு ஓர் மிழ் அறிஞர் ஜே சிக் பகாண்டிருந் ார்.
இடை ஜேE அப் ர் ா லில் பிர லமான ா ல் ஒன்டைற எடுத்துச் பசான்னார். அந் ப் ா ல் இது ான்;
நாம் Eார்க்கும் குடி அல்ஜேலாம்
நமடைன அஞ்ஜேசாம் நரகத்தில்
இ ர்ப் ஜே ாம் ந டைல இல்ஜேலாம்
ஏமாப்ஜே ாம், பிணி அறிஜேEாம்
ணிஜேவாம் அல்ஜேலாம், இன் ஜேம
எந்நாளும் துன் மில்டைல
ாம் Eார்க்கும் குடி அல்லாத்
ன்டைமEான சங்கரன் நற்
சங்க பவண்குடைழ ஓர்காதில்
ஜேகாமாற்ஜேக நாம்என்றும்
மீaா ஆaாய்க் பகான்மலர்ச்
ஜேசவடி இடைmஜேE குறுகிஜேனாஜேம.
இந் ப் ா டைல நான் மிகவும் அனு விப் வன். சமm ம த்திலிருந்து டைசவனாக மாறிE நாவுக்கரசடைர
சமm மன்னனாகிE மஜேகந்திரவர்மன் லவி ங்களில் துன்புறுத்திEஜே ாது அவனது ஆடைmகளுக்கு
அஞ்சாது எதிர்த்து நின்ற அடிEாரது உaத்திண்டைமடைE விaக்கும் அற்பு மான ாசுரம் என்று. இந் ப்
ா டைல டித்து மகிழ்ந் வன். ஆனால் ஜே ச்சாaஜேரா இடை ப் ற்றிஜேEா, ாட்டின் ப ாருடைaப்
ற்றிஜேEா, ாட்டை ப் ாடிE அப் ர் உaத்திண்டைமடைEப் ற்றிஜேEா ஒன்றும் கூறவில்டைல. அவர்
கூறிEப ல்லாம் இந் ப் ா லில் எத் டைன ‘ஓம்’ வருகிறது என்று ாருங்கள். பமாத் ம் ஒன் து ஓம்
வருகிறது. 'ஓம்' என்னும் பிரmவ மந்திரம், இந் ப் ா லில் முழுவதும் ஒலிப் ன் காரmமாகத் ான்
இந் ப் ா லில் ஒரு மந்திர சக்தி இருக்கிறது. அ னால் இப் ா டைலப் ா ப் ா மந்திர
உச்சா னத் ால் ஏற் டும் லன் நமக்குக் கிடை க்கிறது என்று ஜே சினார். இடை க் ஜேகட்டு உள்ளூர
நடைகத்துக் பகாண்ஜே வீடு திரும்பிஜேனன் அன்று. நாஜேன ா ல்களில் பசால்லும் ப ாருளும், ண்ணும்
இடைசயும் எப் டி இடைmந்திருக்கின்றன என் டை உmர்ந்து உmர்ந்து அநு விக்கும் ழக்கம்
உடை Eவன். ஆ லால் ா லில் எத் டைன 'ஓம்' என்று கmக்குப் ஜே ாடுவப ல்லாம் சிறுபிள்டைaத்
னம் என்று கருதுகின்றவன்.
ஆனால் பிரmவம், ஞ்சாக்ஷரம் மு லிE மந்திரங்களின் ப ருடைமடைEப் ற்றி நமது சமE குரவர்கள்
எல்லாம் ாடியிருக்கிறார்கஜேa, அது எல்லாம் உண்டைமயில்டைலEா என்றும் எண்ணிற்று என் மனது.
இடைறவஜேன பிரmவ பசாரூ மாக இருக்கிறான் என்கிறார்கஜேa.
என் உ ாசனா மூர்த்திEாகிE விநாEகஜேன பிரmவ பசாரூபி ாஜேன என்பறல்லாம் என்மனம்
அடைல ாயும்
கா லாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி
ஓதுவார் ம்டைம நன்பனறிக்கு உய்ப் து
ஜேவ ம் நான்கினும் பமய்ப்ப ாருaாவது
நா ன் நாமம் நமச்சிவாEஜேவ.
என்று ஞ்சாக்ஷரத்தின் ப ருடைமடைEச் சம் ந் ர் ாடி இருக்கிறார். அப் ஜேரா,
பசால்துடைm ஜேவதிEன் ஜேசாதிவானவன்
ப ான்துடைm திருந் டிப் ப ாருந் க் டைகப ாழ
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கல்த்தூடைmப் பூட்டி ஓர் க லில் ாய்ச்சினும்
நல்த்துடைm Eாவது நமச்சிவாEஜேவ
என்று ஐந்ப ழுத்து மந்திரத்டை மறவாமல் பசால்லிச்பசால்லி அதில் இன் ம் கண்டிருக்கிறாஜேர.
மணிவாசகஜேரா ன்னுடை E சிவபுராmத்டை ஜேE
நமச்சிவாE வாழ்க
நா ன் ாள்வாழ்க
இடைமப் ப ாழுதும் என் பநஞ்சில்
நீங்கா ான் ாள் வாழ்க
என்று ாஜேன துவங்கி இருக்கிறார். இப் டி எல்லாம் ஞ்சாக்ஷரப் ப ருடைமடைE எல்ஜேலாரும்
கூறுகிறார்கஜேa இ ன் உண்டைம ான் என்ன என்று அறிE விரும்பிஜேனன். அதிலும் முருக க் ர்கள்
எல்லாம் 'சரவm வ' என்னும் ஆபறழுத்து மந்திரத்தின் அருடைமடைE உmர்வார்கaா என்று விசாரிக்க
ஆரம்பித்ஜே ன் லருக்குத் ப ரிEவில்டைல. ஒரு அன் ஜேரா அது சரவm வ இல்டைல. அடை 'சரஹm வ'
என்ஜேற பசால்ல ஜேவண்டும் என்று ஒரு ஜே ாடு ஜே ாட் ார். இடை ப் ற்றி எல்லாம் ஒரு சில பசாற்கaால்
பசால்லஜேவ இ டைன எழுதுகிஜேறன்.
எப் டி சிவடைன வmங்குகிறவர்கள் நமசிவாE என்றும், விஷ்ணுடைவ வmங்குகிறவர்கள் நாராEm
என்றும் மந்திர உச்சா னம் பசய்கிறார்கஜேaா அடை ப் ஜே ாலஜேவ முருக க் ர்ள் சரவm வ என்னும்
ஆபறழுத்து மந்திரத்டை உச்சரிக்கிறார்கள். முருகனுக்ஜேக ஒரு ப Eர் சரவmன் என்று அவன் பிறப்டை ப்
ற்றிE கடை ப ரியும். இடைறவனது பநற்றிக் கண்ணிலிருந்து உதிர்ந் ப ாறிகடைa அக்கினி ஏந்தி
வாயுவி ம் பகாடுக்க, வாயு கங்டைகயிஜேல வி , கங்டைக சரவmப் ப ாய்டைகயில் விட்டுவிடுகிறாள்.
அங்ஜேக ஆறு ப ாறிகளும் ஆறு குழந்டை கaாக உருப்ப ற அந் க் குழந்டை கடைaக் கார்த்திடைகப்
ப ண்கள் எடுத்துப் ாலூட்டி வaர்க்கிறார்கள். அந் ஆறு குழந்டை கடைaயும் அன்டைன ார்வதி ஜேசர்த்து
எடுத் ஜே ாது கார்த்திஜேகEன் ஆறுமுகனாக உருப்ப ருகிறான் என்று அவனது அவ ார த்துவம்
ஜே சப் டுகிறது. இ டைனஜேE கந் ர் கலிபவண் ாவில் குமர குரு ரர் விரிவாகப் ாடுகிறார்.
ப ாங்கும் ழற் பிழம்டை
ப ாற்கரத் ால் அங்கண்
எடுத் டைமத்து,வாயுடைவக்பகாண்டு
ஏகுதி என்று எம்மான்
பகாடுத் னுப் பமல்லக்
பகாடுஜே ாய் - அடுத் ப ாரு
பூ த் டைலவபராடு
ஜே ாதி எனத் தீக்க வுள்
சீ ப் கீரதிக்ஜேக
பசன்றுய்ப் ஜே ாப ாருசற்று
அன்னவளும் பகாண்டு அடைமவ ற்கு
ஆற்றாள் சரவmத்தின்
பசன்னியிற் பகாண்டு உய்ப் த்
திரு வுருவாய்
என்று வaர்த்துக் பகாண்ஜே பசல்கிறார். ஆம், சரவmப் ப ாய்டைகயில் உருவானவடைனஜேE சரவmன்
என்று அடைழத்திருக்கிறார்கள். அவன் பிறந் இ த்தின் ப ருடைம விaங்கஜேவ அந் ப் ப Eடைரச்
பசால்லி வmங்கு வர்களுக்கு அவன் அருள் புரிகிறான். இப் டித் ான் 'சரவm வ' என்ற ஆபறழுத்து
மந்திரம் உருப்ப ற்றிருக்க ஜேவண்டும்.
இனி அந் ஆபறழுத்து மந்திரத்தின் ப ாருள் என்ன என்று ப ரிந்து பகாள்ஜேவாமா? அ ற்காக நாம்
அந் த் திருச்பசந்தூர் லபுராmத்டை ஜேE ஒரு புரட்டுப் புரட் ஜேவண்டும். அதில் ஒரு ாட்டு:
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சரவm வன் என்று ஓதும்
ாaறு ங்கள் மூன்றில்
ரவுறு சரம் என்றாE
மது சலஜேம Eாகும்
வருவநம வாசமித்
வான்ம ம் இரண்டும் ார்க்கில்
அரிது மா வத்தும்
நாராEmனும் அருத்தும் ஆமால்
சர என்றால் புடைரநீர் என்றும் வ என்றால் இருப்பி ம் என்றும் ப ாருaாம். இடைவகடைa இடைmத்து
ஜேநாக்கினால் புதிE ப ரிE வத்டை உடை E நாராEmன் என்றும் ப ாருடைaக் பகாடுக்கும் என் ர்.
இன்னும் ச என்றால் மங்கaத்டை யும் ர என்றால் ஒளிடைEயும் வ என்றால் அடைமதிடைEயும் ந என்றால்
ஜே ரன்டை யும் குறிக்கும். ஆ லால் இந் நான்கின் அடிப் டை யிஜேல ஜே ான்றிEவஜேன சரவm வன்.
சரவmப் ப ாய்டைக என்றாஜேல நாmல் புற்கள் பசறிந் ப ாய்டைக என்று ப ாருள் கூறுவாரும் உண்டு.
சரவm வ என்னும் ஆபறழுத்து மந்திரத்டை உச்சரிப் ால் சர்வ மங்கaமும் உண் ாகும் என் தும்
விaக்கமுறும்.
இன்னும் சரவmன் என்றாஜேல நாராEmன் என்ஜேற ப ாருள் என் ால் எல்லா மந்திரங்களுஜேம ஒரு
ப ாருடைaஜேE குறிக்கும் என் தும் விaக்கமுறுகின்றது. அஞ்பசழுத்து மந்திரமாயினும், ஆபறழுத்து
மந்திரமாயினும் இல்டைல எட்ப ழுத்து மந்திரமாயினும் எல்லாம் குறிக்கும் ரம்ப ாருள் ஒன்ஜேற ான்
என் து உறுதிEாகிற ல்லவா? ஏரகத்து உடைறயும் முருகனி த்து நம்டைம ஆற்றப் டுத்தும் நக்கீரர்,
ஆறுஎழுத்து அ ங்கிE
அருமடைறக் ஜேகள்வி
நா இEல் மருங்கில்
நவிலப் ா
ஜேவண்டும் என்கிறார்; அருmகிரிEாஜேரா
ஆங்காரமும் அ ங்கார் ஒடுங்
கார் ரமானந் த்ஜே
ஜே ங்கார் நிடைனப்பும் மறப்பும்
அற திடைனப் ஜே ா aவும்
ஓங்காரத்து உள்பaாளிக் குள்ஜேa
முருகன் உருவம் கண்டு
தூங்கார், ப ாழும்பு பசய்Eார்
என்பசய்வார் Eமதூ ருக்ஜேக?
என்று மக்கடைaப் ார்த்து இரங்குகின்றார். ஆகஜேவ ஓங்காரத்துள் காண் வனும் முருகஜேன. நாராEmா
என்னும் ஜே ாதும் ஜே ான்று வன் முருகஜேன என்றும், சரவm வ என்னும்ஜே ாதும் ஜே ான்று வன்
அவனாக இருத் ல் விEப் ல்லஜேவ.
அந் ஆபறழுத்து மந்திரத்டை உச்சரிக்க உச்சரிக்க உ ம்பில் ஒரு சக்தி, உள்aத்தில் ஒரு ப ம்பு
உண் ாகும் அடைழத் ஜே ாப ல்லாம் வருவ ற்கு காத்து நிற் வன் ஆயிற்ஜேற.
சூலாயு ம் பகாண்டு
Eம தூ ர் வந்து என்டைனச்
சூழ்ந்து பகாண் ால்
ஜேவலாயு ா என்று
கூப்பிடுஜேவன் அந்
ஜேவடைa னில் மாலான
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வள்ளி ப ய்வாடைன
பEாடு மயில் விட்டு இறங்கி
காலால் ந ந்து
வரஜேவணும் என்
கந் ப் ஜேன
என்று பிரார்த்தித்துக் பகாள்கிறார் ஒருவர். மயிலில் ஏறிவந் ால் கூ கால ாம ம் ஆகிவிடுமாம். கால
ாம ம் இல்லாமல் காலால் உ ஜேன ந ந்து வந்து வி ஜேவண்டும் என்று ஆடைசப் டுகிறார். என்ன
ஆடைச ார்த்தீர்கaா? ஆபறழுத்து மந்திரத்திடைன நிடைனத்து நிடைனத்து உரு ஏறிE உள்aமல்லவா இப் டி
எல்லாம் ஜே சுகிறது.
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4. இன்னமும் சின்னவன் ானா?
ஒரு மிழ்க் கவிஞன், மிழ்க் க வுள் முருகனி த்து அaவிறந் க்தியுடை Eவனாக வாழ்கிறான்.
முருகன் என்றால் அழகன், இடைaஞன் என்பறல்லாம் அறிகிறான் என்றும் இடைaEாய், அழகிEாய்
என்பறல்லாம் ாடிE கவிஞர் ரம் டைரயிஜேல வந் கவிஞன் ாஜேன இவன். கவிஞன் என்ற உ ஜேனஜேE
அவனுக்கு முன்ஜேன அவன் வறுடைம ஜே ாட்டி ஜே ாட்டுக் பகாண்டு வந்து நிற்குஜேம. வறுடைமEால்
நலிகிறான். வீட்டிஜேலா மடைனவி மக்கள் எல்லாம் உண்m நல்ல உmவின்றி, உடுக்க நல்ல உடை யின்றி
வாடுகிறார்கள். இத்து ன் வாழ்க்டைகயில் எத் டைனஜேEா துEரம் அவனுக்கு. இத் டைன துEடைரயும்
துடை க்க வழி ஒன்று உண்டு என் டை யும் அறிவான் க் ன். ன் வழி டு க வுaான முருகனி ம்
முடைறயிட் ால், அந் க் கலியுக வர ன் ன் துEர் துடை த்து பசல்வம் பகாழிக்கும் வாழ்க்டைக
அருளுவான் என் ப ல்லாம் அவனுக்குத் ப ரியும். இந் நிடைலயில் மடைனவி ஜேவஜேற கவிஞடைன,
'என்ன? உங்கள் முருகனி ம் முடைறயிட்டு ஜேவண்டிக் பகாள்ளுங்கஜேaன். க் ர்கள் துEடைர எல்லாம்
துடை த் வனுக்கு உங்கள் துEரத்டை நீக்குவது என் து சாத்திEமற்ற காரிEமா என்ன?' என்பறல்லாம்
அடிக்கடி ஞா கப் டுத்துகிறாள். கவிஞன் பமத் ப் டித் வன் ஆயிற்ஜேற. அவனுக்கு ஒரு சந்ஜே கம்,
இந் முருகன் சின்னஞ்சிறு பிள்டைa ாஜேன. அன்டைன மடிமீது வழும் இந் இaவEதில் அவள்
அமுதுட்டினால் ாஜேன உmவருந் த் ப ரியும். அவஜேனா ாய்க்கு அருடைமEான பிள்டைa. அ னால்
அவள் அவன் கண்ணுக்கு டைமயிட்டு, பநற்றிக்குப் ப ாட்டிட்டு, அழகு ார்த்துக் பகாண்ஜே இருப் ாள்
அடிக்கடி எடுத் டைmத்து முத் ம் பகாடுப் ாள் பகாஞ்சலாகக் கன்னத்டை க் கிள்ளி
விடைaEாடுவாள். இப் டி எல்லாம் ாபEாடு விடைaEாடும் இந் வEதில் க் ர்கள் துEடைர எல்லாம்
அவன் அறி ல் சாத்திEமா? இல்டைல. நாஜேம பசன்று பசான்னாலும் அடை த் துடை க்கும். ஆற்றல் ான்
இருக்குமா அவனுக்கு? பிள்டைa பகாஞ்சம் வaரட்டும், நல்ல இரு து வEதுக் காடைaEாய்
இ ர்துடை க்கும் நாEகனாக மாறட்டும். அப்ஜே ாது நம் குடைறகடைaச் பசால்லிக் பகாள்aலாம்.
அப்ஜே ாது ாஜேன அவனுக்கும் நம் துEர் துடை ப் து எளி ாக இருக்கும் என்பறல்லாம் எண்ணி எண்ணி,
முருகனி ம் விண்mப் ம் பசய்வடை ஒத்திப் ஜே ாட்டுக் பகாண்ஜே வருகிறான், க் ன் ல
வருஷங்கaாக.
ஆனால், ஒரு நாள் க் னுடை E நண் ர் ஒருவர், அவடைன கூட்டிச் பசல்கிறார் ன்னு ன், ஆறு டை
வீடுகளில் அழகான டை வீ ாகிE திருச்சீர் அடைலவாய்க்ஜேக கூட்டி வந்து விடுகிறார் நண் ர். அங்ஜேக
முருகன் ஜேகாயில் பகாண்டிருக்கிறான் என் ப ல்லாம் க் ன் அறிந் வன் ான். ஆகஜேவ நண் ரு ன்
க ற்கடைரயிஜேல உள்a அந் ஜேவலவன் ஜேகாயிலுக்ஜேக பசல்கிறான். அடைல வந்து ஜேமாதும் அந் க்
ஜேகாயிலின் ப ற்கு வாயில் வழிEாக சண்முக விலாசத்டை க் க ந்து ஜேகாயிலுக்குள் நுடைழகின்றான்.
அத் டைன ஜேநரமும், கூனிக் குறுகி குனிந்து ந ந் க் ன் நிமிர்ந்து ஜேநாக்குகிறான். அப்ஜே ாது
அவனுக்குக் காட்சி பகாடுக்கிறான் சண்முகன். அன்று அங்ஜேக அவடைனத் டுத்து ஆட்பகாள்a நிற் வன்
ாலனும் அல்ல, ால சந்நிEாசியும் அல்ல. ஓராறு முகங்களும் ஈராறு கரங்களும் பகாண்
சண்முகநா ஜேன ஜேவஜேலந்திE டைகயு ன் வீறு ன் நிற்கிறான் அங்ஜேக.
ஜேவல் பகாண் டைகயும்,
விறல் பகாண் ஜே ாளும்,
விலங்கு மயில்
ஜேமல் பகாண் வீறு
மலர் முகம் ஆறும்,
விடைரக்கமலக்
கால் பகாண் வீரக்
கழடைலயும் காண்கிறான்
க் ன். அவ்வaவு ான் அப் டிஜேE அதிசயித்து நின்று விடுகிறான். இப் டி நிற் வன் ஏஜே ா ஆடை யும்
அணிகளும் அணிEாமல் ஞ்டைசப் ரஜே சிEாகவா நிற்கிறான்? ஒஜேர ங்கமEமான ப ான்னாடை
புடைனந்து, ரத்னகசி மான அணிகடைaயும் அணிந்து நிற்கிறான். டைலயில் அணிந்திருக்கும் கிரீ ம்
ஒன்ஜேற அடைர லக்ஷம் ரூ ாய் ப றும். ஜே ாளில் அணிந்திருக்கும் வாகுவலEஜேமா ஒஜேர ரத்னமEம்,
ஏந்தியிருக்கும் டைவரஜேவஜேலா ஜேலசாக இரண்டு லக்ஷம் ப றலாம். ஆளுக்ஜேக பகாடுக்கலாம் 3ாமீன்
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ஐந்து லக்ஷத்துக்கு. அத் டைன பசaந் ர்Eத்து ன், பசாத்து சு ந்திரத்து ன் கம்பீரமாக நிற்கிறான்
ஆறுமுகன். இவ்வaவு ானா? இந் அழகன் க்கத்தில் ஒன்றுக்கு இரண்டு மடைனவிEர், அழகனுக்கு
ஏற்ற அழகிகaாக அன்னம் ஜே ாலவும் மயில் ஜே ாலவும் காட்சி பகாடுக்கிறார்கள். வஞ்சடைனயில்லாமல்
மடைனவிEர் இருவருக்கும் அழகான ஆடை கடைaயும், அaவற்ற ஆ ரmாதிகடைaயும் அணிவித்து அழகு
பசய்திருக்கிறான். இடை பEல்லாம் ார்த் க் னுக்ஜேகா ஒஜேர ஜேகா ம், இன்னுமா இவன்
சின்னப்பிள்டைa என் குடைறகடைa எல்லாம் நான் முடைறயி ாமஜேல அறிந்து பகாள்ளும் வEதில்டைலEா,
இல்டைல ஆற்றல் ான் இல்டைலEா? ஏன் இவன் நமது துEடைரத் துடை த்திருக்கக் கூ ாது' என்பறல்லாம்
குமுறுகிறான். குமுறல் எல்லாம் - கவிஞன் ஆனதினாஜேல - ஒரு ாட் ாகஜேவ பவளிப் டுகிறது. க் ன்
அப்ஜே ாது ாடிE ாட்டு இது ான்.
முன்னம் நின் அன்டைன அமுதூட்டி,
டைமயிட்டு, முத் மிட்டுக்
கன்னமும் கிள்ளிE நாaல்லஜேவ,
என்டைனக் காத் ளிக்க
அன்னமும் மஞ்டைஞயும் ஜே ால இரு
ப ண் பகாண் ஆண்பிள்டைa நீ,
இன்னமும் சின்னவன் ாஜேனா
பசந்தூரில் இருப் வஜேன
என்று ாடுகிறான். 'அன்னமும், மஞ்டைஞயும் ஜே ால் இரு ப ண் பகாண் ஆண் பிள்டைa நீ' என்று
ஆங்காரத்து ஜேனஜேE ஜேகட்கிறான் ஆறுமுகடைன. இன்னமும் சின்னவன் ாஜேனா? என்று முடிக்கும்
ஜே ாது கவிஞனின் ஆத்திரம் அaவு க ந்ஜே ஜே ாய்விடுகிறது. இப் டிப் ாடிE கவிஞன், க் ன் ஜேவறு
Eாரும இல்டைல. டிக்காசுப் புலவன் ான்.
இடை Eறா அன்பினாலும், வழி ாட்டினாலும், இடைறவடைன அடை E முEலும் க் ர்கள் எல்லாம்,
அவஜேனாடு சாந் ம், ாஸ்Eம், ஸக்Eம், வாத்சல்Eம், மதுரம் என்னும் ஐந்து வடைக ாவடைனகளில், உறவு
முடைறகளில் ஒன்டைற அடைமத்துக் பகாண்டு உறவாடி மகிழ்கிறார்கள். இடைறவனும் அவரவர்
விருப் த்திற்கு ஏற்ற முடைறயில், இEன்ற க்குவத்தில், ன் ப ய்வீக வடிவங்கடைa அடைமத்துக்
பகாண்டு அவர்கஜேaாடு ழகி வருகிறான். ன்டைனத் ந்டை Eாகப் ாவிப் வர்களுக்கு ந்டை Eாகஜேவ
இருக்கிறான். ஜே ாழனாகப் ாவிப் வர்களுக்கு அவன் ஜே ாழஜேன. நாEகனாகப் ாவிப் வர்களுக்கு
நாEகனாக இருப் வஜேன, குழந்டை Eாகப் ாவிப் வர்களுக்கு குழந்டை Eாக மாறி விடுகிறான்.
சமEகுரவரில் ஒருவரான ஞானசம் ந் ர் ன்டைன இடைறவனது ஜேசEாகப் ாவித்துப் ழகத்
ப ரிந்திருந் ார். இடைறவடைனஜேE ன் ஜேசEாகப் ாவிக்கும் ாவடைன ப ற்றிருந் க் ர்களும் லர்.
ஏன், மிழ்நாட்டில் எழுந் பிள்டைaத் மிழ் எல்லாம் இடைறவடைன க் ன் குழந்டை Eாகப் ாவித்து
வழி டும் முடைற ாஜேன. இந் உறவு முடைறயில் எவ்வaஜேவா ஈடு ாடுகள் எல்லாம் உண்டு.
குழந்டை டைE எடுத்துக் பகாஞ்சலாம், முத் மி லாம், கன்னத்டை க் கிள்aலாம். ஜேகாபித்துக்
பகாள்aலாம். ஏன், அடியும் உடை யும் கூ அ னி த்தில் ப றலாம். இன்னும் என்பனன்னஜேவா
அருடைமEான ாவடைனகடைa எல்லாம் அனு விக்கலாம்.
இந் ரகஸ்Eங்கடைa எல்லாம் ப ரிந்து ாஜேன, நமது முன்ஜேனார்கள் இடைறவடைனக் குழந்டை வடிவிஜேல
வழி ட்டு இருக்கிறார்கள். விரிந் உலகங்கள் Eாடைவயும் ன்னுள் அ க்கிக் காக்கும் மாEவனாகிE
திருமாடைலப் ச்சிaங் குழந்டை Eாகக் பகாண் ாடுவதில் ாஜேன இன் ங் காண்கிஜேறாம் நாம். குழந்டை
முருகடைனக் பகாண் ாடும் முடைறயும் இப் டித் ான். இடை த் ான் ார்த்ஜே ாஜேம டிக்காசுப் புலவர்
ா லில் ஜேமல்நாட்டு அறிஞர்களும் கிறிஸ்துடைவ அன்டைன ஜேமரியின் அருடைமப் பிள்டைaEாகத்
ாஜேன பகாண் ாடி மகிழ்கிறார்கள். ஆம், எல்லாம் வல்ல இடைறவன் என்டைறக்கும் இடைaEவனாக
இருக்கிறான் நமக்பகல்லாம்.
இன்னும் ஒரு டி ஜேமஜேல. இடைறவடைன மட்டும் குழந்டை Eாக ஆக்கிக் பகாண் ால் ஜே ா ாது; க் னும்
ன்டைனக் குழந்டை Eாக ஆக்கிக் பகாள்a ஜேவணும். ஐந்து வEதுப் ாலகனாக இருக்கிற ஜே ாது ாஜேன
ஆற்றங்கடைரப் பிள்டைaEாரு ன் அaவaாவி விடைaEா முடிகிறது. அவருடை E பகாம்டை ப் பிடித்து
அடைசத்து, அவருடை E காடை ப் பிடித்துத் திருகி, பிள்டைaத் ஜே ாழனாக உறவு பகாண் ா முடிகிறது.
வEது ஏற ஏற, அறிவு வaர வaர, க வுள், ப ய்வம், ாவம், புண்ணிEம் என்பறல்லாம் அறிE, அறிE,
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நாம் இடைறவடைன பநருங்க அஞ்சுகிஜேறாம். எட்டி நின்று கும்பிடு ஜே ாட்டு விட்டு திரும்பிவி
விடைரகிஜேறாம். அப்ஜே ாது நமக்கும் இடைறவனுக்கும். இடை ஜேE உள்a தூரமும் அகன்று பகாண்ஜே
ஜே ாகிறது. இடைறவன் குழந்டை Eாகவும் நாம் மனி னாகவும் இருந் ால் Eனில்லாது ஜே ாய்விடுகிறது.
ஆ லால் நாமும், க்தி பசலுத் விரும்பும் நாமும், குழந்டை கaாகஜேவ மாறிவி ஜேவண்டும். இத் டைகE
எண்mத்டை த் ான் நம் உள்aத்தில் உருவாக்கி விடுகிறான் இடைaஞனான முருகன், அழகனான குமரன்.
உருவாய் அருவாய் உa ாய் இல ாய்
மருவாய் மலராய் மணிEாய் ஒளிEாய்க்
கருவாய் உயிராய்க் கதிEாய் விதிEாய்க்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகஜேன
அவ ாரம்
மிழ்க் க வுள் முருகடைனப் ற்றி, அவன்றன் அவ ார த்துவத்டை ப் ற்றி எத் டைன எத் டைனஜேEா
கடை கள். புரா னமான வால்மீகி இராமாEmம், இடை யிட் சங்கச் பசய்யுள் ரி ா ல், பிற்காலத்திE
கந் புராmம், கந் ர் கலிபவண் ா, எல்லாம் கிட் த் ட் ஒஜேர கடை டைEஜேE கூறுகின்றன. இடைறவனது
பநற்றிக் கண்ணிலிருந்து உதிர்ந் ப ாறிகடைa, அக்கினி ஏந்தி வாயுவி ம் பகாடுக்க வாயு கங்டைகயில்
வி கங்டைக சரவmப் ப ாய்டைகயில் விட்டு விடுகிறான். அங்ஜேக ஆறு ப ாறிகளும் ஆறு
குழந்டை கaாக உருப்ப ற அந் க் குழந்டை கடைaக் கார்த்திடைக மா ர் அறுவர் எடுத்துப் ாலூட்டி
வaர்க்கிறார்கள். அந் ஆறு குழந்டை கடைaயும் அன்டைன ார்வதி ஜேசர்த்து அடைmத்து எடுத் ஜே ாது
கார்த்திஜேகEன் ஆறுமுகனாக உருப்ப றுகிறான். ஜே பராளி டை த் வன், அடிEார்க்கு எளிEவன்.
ஜேவள்வி காவலன், ஞான ண்டி ன், வீரப் ப ருமகன், இன் த் டைலவன் எல்லாம் அவஜேன என்று
புலப் டுத் ஜேவ, அவனது ஆறு திருமுகத்டை க் கற் டைன ண்ணியிருக்கிறார்கள் நமது முன்ஜேனார்.
அப் டி எல்லாம் விaக்கம். கூறுவடை வி இந் அறுமுகவன், அழகனாக, குமரனாக மக்கள் உள்aத்தில்
எப் டி உருப்ப றுகிறான் என் டை மிழ் மக்கaது இடைற உmர்வு வaர்ந் வரலாற்றிஜேலஜேE ப ரிந்து
பகாள்aலாம் ாஜேன!
'கல் ஜே ான்றி மண் ஜே ான்றாக் காலத்ஜே முன் ஜே ான்றி மூத் ’வர்கள் மிழ் மக்கள். அந் ப் ழங்குடி
மக்கள் உண்mத் ப ரிந்திருக்கிறார்கள் உறங்கத் ப ரிந்திருக்கிறார்கள்; உடுக்கத் ப ரிந்திருக்கிறார்கள்.
இ னால் அவர்கள் வாழ்வில் ஓர் அடைமதி நிலவி இருக்கிறது. ஆனால் இந் அடைமதிடைEக்
குடைலத்திருக்கிறது இEற்டைகயில் எழுந் இடியும் மின்னலும், ஆற்றில் புரண் பவள்aமும், காற்றில்
ஜே ான்றிE கடுடைமயும். அவர்கள் வாழ்க்டைகப்
ஜேக ஆட் ம் பகாடுத்திருக்கிறது. சுழற் காற்டைறயும்
சூறாவளிடைEயும் குமுறும் நிலத்டை யும் கண்டு Eந்திருக்கிறார்கள் இந் ப் Eத்திஜேல பிறந்திருக்கிறது
இடைற உmர்வு.
இந் உலகிஜேல காணும் நிலம், நீர், அனல், காற்று, ஆகாEம் என்னும் ஞ்ச பூ ங்களின் Eங்கர
நிடைலடைEக் கண்டு அஞ்சி, அஞ்சிஜேE இடைறவடைன நிடைனந்திருக்கிறார்கள். மு லில் அஞ்சி வழி ட்
ஐம்பூ த்தின் சாந் நிடைலடைEக் கண் பின் ான். அன்பு பிறந்திருக்கிறது அவர்கள் உள்aத்திஜேல.
உலகின் நன்டைமக்பகல்லாம் காரmமாய் இருக்கும் ஆ வன், அவன் ஒளியிஜேல ங்கு ப ற்று அவன்
பவம்டைமடைEக் குடைறத்து, ண்டைமடைEஜேE அளிக்கும் சந்திரன், இரண்டிற்கும் அடுத் டிEாக ஆக்கவும்
அளிக்கவும் உ வும் அனல், இவற்டைறஜேE பகாடிநிடைல, வள்ளி, கந் ழி என்பறல்லாம் ப Eரிட்டு
வmங்கியிருக்கிறார்கள். இப் டி உருவான இடைற உmர்ச்சியிஜேலயும் ஒரு குடைற என்றுஜேம
இருந்துவந்திருக்கிறது. உண்mத் ப ரிந் ஜே ாடு, உடுக்கத் ப ரிந் ஜே ாடு வாழ்வு பூரmமாகவில்டைல
என் டை உmரத் ப ா ங்கியிருக்கிறார்கள். அப்ஜே ாது அவர்கள் நீண்டு உEர்ந் மடைலடைEக் கண்டு
அதில் வaரும் மரம் பகாடிகடைaக் கண்டு, அந் ச் பசடிகளில் மலரும் மலர்கடைaக் கண்டு. அந்
மலர்களில் எழும் மmத்திடைன நுகர்ந்து இன் ம் ப ற்றிருக்கிறார்கள். அப் டிஜேE அகன்ற ரந்
க லிஜேல, அந் க் க ல் அடைலகளின் ஒலியிஜேல, அந் ஒலி எழுப்பிE இன்னிடைசயிஜேல உள்aம்
றிபகாடுத்திருக்கிறார்கள். அஞ்சி வழி ட் உள்aத்திஜேல அன்பு கலந் இன் ம் பிறந்திருக்கிறது. இந்
இன் த்டை உருவாக்க அழகுmர்ச்சி ஜே ான்றியிருக்கிறது. அப் டித் ான் மடைல மூலமாக, அடைல
மூலமாக, கடைல மூலமாக, இடைறவழி ாடு ஆரம்பித்து வaர்ந்திருக்கிறது. அந் மடைலடைEயும்,
அடைலடைEயும், கடைலடைEயும் உருவகப் டுத்திஜேE மடைல மகள், அடைல மகள், கடைல மகள்' என்று
கற் டைன ண்ணியிருக்கிறார்கள். நின்று ப ாழுதிருக்கிறார்கள் விழுந்து வmங்கியிருக்கிறார்கள்.
இடை யிடை ஜேE டைழE Eமும் விட் ா ாக இல்டைல. அந் ப் Eத்டை எல்லாம் எண்ணிE ஜே ாது
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கடைல மகள், அடைல மகள், மடைல மகள் மூன்று ஜே டைரயும் ஜேசர்த்ஜே நிடைனத்திருக்கிறார்கள். அந் மூன்று
உருவமும் ஜேசர்ந் அன்டைனடைEத் ான் டைழஜேEாள் - ராசக்தி என்று ஜே ாற்றியிருக்கிறார்கள்.
இப் டித் ஜே ான்றிE இடைற உmர்ச்சிக்ஜேக அடிப் டை அழகுmர்ச்சி ான். ார்க்கும் மரங்களில் எல்லாம்
இடைறவனின் சிE நிறத்டை க் கண் வன் மிழன், ஜேகட்கும் ஒலியில் எல்லாம் அவன் கீ த்டை க்
ஜேகட் வன் மிழன். தீக்குள் விரடைல டைவத் ஜே ாதும் அவடைனத் தீண்டும் இன் ஜேம ப ற்றவன்
மிழன். இத் டைகE மிழன் அழடைகஜேE ன் வழி டு ப ய்வமாக அடைமத்துக் பகாண் தில்
விEப்பில்டைல ாஜேன? அழடைக ஆராதிக்கத் ப ரிந் வஜேன, அழகடைன, இடைaஞடைன, குமரடைன
இEற்டைகயில் கண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறான், இப் டித் ான் மிழர் க வுaான முருகன், குமரன் உருவாகி
இருக்கிறான் மிழர்கள் உள்aத்திஜேல இறுதி இல்லா நீல வானத்டை , நீலத் ஜே ாடைக விரித் ாடும்
மயிலாகக் கண்டிருக்கிறான். அந் வானம் எங்கும் நிடைறந்திருக்கும் க வுள் த்துவத்டை ஜேE
முருகனாகக் பகாண்டிருக்கிறான். எட்டும் குலகிரி எட்டும் விட்ஜே ா , எட் ா பவளிமட்டும் டை E
விரிக்கும் கலா மயூரத் ன் உருவாகி இருக்கிறான். இச்டைசக்கு உகந் சக்திடைE வள்ளிEாகவும்
கிரிடைEக்கு உகந் சக்திடைE ப ய்வாடைனEாகவும் கற் டைன ண்ணிEவஜேன, ஞானத்தின் சக்திEாக
ஜேவடைலயும் நிடைனத்திருக்கிறான். குமரன் ஜேவலன் ஆன கடை யும் இப் டித் ான்.
முருகனாகிE குமரன் மூலமாக இடைறடைEக் கண்
மிழன், மடைலமகள் மகனாகக் கண் மாஜேEான்
மருகடைன, மு லிஜேல மடைல ஜேமஜேலஜேE ஏற்றிவிட்டிருக்கிறான். மிழகத்தில் மடைலயும், மடைல சார்ந்
இ மாகிE குறிஞ்சி நிலத்டை யும் அவன் இருப்பி மாகக் கருதியிருக்கிறான். குன்றுஜே ாறாடும் குமரஜேன
என்றாலும், பநய் ல் நிலமான அடைலவாய்க்கடைர, முல்டைல நிலமான ஆவினன் குடியிலும், மரு
நிலமான ழமுதிர் ஜேசாடைலயிலும், அவனுக்கு இருப்பி ம் அடைமத்து அவற்டைற அவன்றன் டை
வீடுகள் எனப் ாராட்டி இருக்கிறான். இப் டி மடைலயிஜேல பிறந்து, க ற்கடைரயிலும்,
வEல்பவளியிலும், ழத்ஜே ாப்பிலும் வழ்ந் வஜேன, நதிக்கடைரயிஜேல நன்றாக வaர்ந்து ஏரகம் என்னும்
பசய்குன்றின் மீதும் ஏறி நின்று மக்கடைa வாழ்வித்திருக்கிறான். இந் ஆறு நிடைலடைEயும் ான் அந் ப்
டைழE புலவன் நக்கீரன் ாட் ாக ாடி இருக்கிறான். அந் இடைறவனி ம் பசல்ல விரும்பு வர்கடைa
எல்லாம் ஆற்றுப் டுத்தியிருக்கிறான். ஆம். நல்ல வழிகாட்டிEாகஜேவ அடைமந்திருக்கிறான்.
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5. திருச்பசந்தூர்
ஆறுமுகன் ஜேகாயில் பகாண்டிருக்கும் இ ங்கள் ஆறு என் டை நக்கீரர் விaக்கமாக உடைரக்கிறார். அடைவ
திருப் ரங்குன்றம், திருச்சீரடைலவாய், திருஆவினன்குடி, திருஜேவரகம், குன்று ஜே ாறா ல்,
ழமுதிர்ஜேசாடைல என் டை யும் அறிஜேவாம். இந் இ ங்கஜேa முருகனது டை வீடுகள் என்றும்
குறிக்கப் டுகின்றன. இந் ப் டை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்சீரடைலவாய் என் ஜே இன்டைறE
திருச்பசந்தூர். ண்டை த் மிழ் நூல்களில் இந் த் லம் திருச்சீரடைலவாய், பசந்தில் என்று மட்டுஜேம
குறிக்கப் ட்டிருக்கிறது.
பவண் டைலப் புmரி, அடைலக்கும் பசந்தில்
பநடுஜேவள் நிடைலகிE காமர் விEன்துடைற
என்று புறநானூற்றில் கூறப் ட்டிருக்கும் இ த்திஜேல
திருமணி விaக்கின் அடைலவாய்ச்
பசருமிகு ஜேசய்
ங்கி இருக்கிறான் என்று அகநானூறு கூறுகின்றது.
அடைலவாய்ச் ஜேசரலும், நிடைலஇE ண்ஜே
என்று நக்கீரர் பசால்வடை ஜேE
சீர்பகழு பசந்திலும், பசங்ஜேகாடும்
பவண் குன்றும்
ஏரகமும் நீங்கா இடைறவன்
என்று சிலப் திகாரம் விaக்குகிறது. சிவபிராடைனப் ற்றிப் ஜே ச வந் நாவுக்கரசரும்,
நம் பசந்தில் ஜேமE வள்ளி மmாaர்க்குத் ாடை
கண் ாய்
என்று ாஜேன உரிடைமஜேEாடு ாடுகிறார். இப் டி எல்லாம் சங்க காலத்திலும் ஜே வார காலத்திலும் பசந்தில் என்று வழங்கிE ஊஜேர பின்னால் பசந்தூர் என்று ப Eர் ப ற்றிருக்கிறது.
இத்திருத் லம் திருபநல்ஜேவலி ஜில்லாவில், திருபநல்ஜேவலிக்கு கிழக்ஜேக முப் த்ப ட்டு டைமல்
ப ாடைலவில் இருக்கிறது. அடைலவாய் என்ற டைழE ப Eருக்ஜேகற் , மன்னார்கு ாக்க ல் கடைரயிஜேல
ஒரு சின்னஞ்சிறு ட்டினமாக இருக்கிறது. இந் க் க ற்கடைரயிஜேல அன்றிருந் கந் மா ன ர்வ ம் ஒரு
ப ரிE மmற்குன்றாக இருந்திருக்க ஜேவண்டும். முருகன் விரும்பிE டி மEன் ஜேகாயிடைல மு ன் மு ல்
உருவாக்கி இருக்கிறான். ஜே வகம்மிEனால் அடைமக்கப் ட் திருக்ஜேகாயில் -நாaாக நாaாக விரிந்து
ப ருகியிருக்கிறது. இன்டைறE சண்முகர் சந்நிதி பின்னர் ான் கட் ப் ட்டிருக்க ஜேவண்டும். சுற்றியிருந்
மmல் குன்றுகள் எல்லாம் சிறிது சிறி ாகக் குடைறக்கப் ட்டு பிரகாரங்கaாக உருப்ப ற்றிருக்கின்றன.
மmற்குன்ஜேற வ
க்கத்தில் ஒரு மதிலாக இருப் டை இன்றும் காண்கிஜேறாம். இம் மmல் குன்றின்
ாழ்வடைரயில் ரங்கநா ர் ள்ளி பகாண்டிருக்கிறார்.
இந் க் ஜேகாயிடைல இன்னும் விரிவாகக் கட்டியிருக்கிறார்கள் ாண்டிE மன்னர்களும் ஜேசர அரசர்களும்.
வரகுm மாறன், மாறவர்மன், விக்கிரம ாண்டிEத் ஜே வர் மு லிஜேEார் ஜேகாயில் நிர்வாகத்திற்கு
ஜேவண்டிE நி ந் ங்கடைa ஏற் டுத்தி இருக்கிறார்கள், நில ானம் பசய்திருக்கிறார்கள், நந் ா
விaக்குகடைa நிறுவியிருக்கிறார்கள். இடைவ எல்லாம் தின்மூன்றாம் நூற்றாண்டிஜேலஜேE
ஏற் ட்டிருக்கின்றன. கி.பி.1729 மு ல் 1758 வடைர திருவாங்கூடைர ஆண்டுவந் மார்த் ாண் வர்ம
மகாரா3ா ான் இந் ஜேகாயிலில் உ Eமார்த் ாண் க் கட் டைaடைE ஏற் டுத்தியிருக்கிறார். இவருடை E
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அடிச்சுவட்டிஜேல மிழ்நாட்டு 3மீன் ார்களும், பசட்டிEார்களும், பிறரும் மற்றக் கட் டைaகளுக்கு
ஜேவண்டும் நிலங்கடைaயும் பசாத்துக்கடைaயும் அளித்திருக்கிறார்கள்.
இப் டி எல்லாம் வaர்ந் ஜேகாயில் கால பவள்aத் ாலும், க ல் அடைலகaாலும், நலிEத் ப ா ங்கி
இருக்கிறது. இந் ச் சமEத்தில் ான் பமaனசுவாமி ஜேகாயில் திருப் ணிடைE ஜேமற்பகாண்டிருக்கிறார்.
அவரும் அவருக்குப் பின் திருப் ணிடைEத் ப ா ர்ந்து ந த்திE வள்ளிநாEக சுவாமிகளும் ான், இன்று
நிடைல ப ற்றிருக்கும் கற்ஜேகாயிடைலயும், ரா3ஜேகாபுரத்டை யும், மற்றE மண் ங்கடைaயும் கட்டி
முடித்திருக்கிறார்கள். இந் த் திருப் ணி ஜேவடைல பசன்ற எண் து ஆண்டுகaாக நடை ப ற்றுக்
பகாண்டு வருகிறது. இன்னும் பசய்E ஜேவண்டிEதும் எவ்வaஜேவா இருக்கிறது.
இந் ஜேகாயிலில் இன்றும் சிறப் ாக நடை ப றும் விழாக்கள் மூன்று. ஆவணி, மாசி மா ங்களில்
ந ப் டைவ ப ரிE திருவிழாக்கள். இடைவகடைaவி இங்கு ந க்கும்-முக்கிEமான திருவிழா கந் சஷ்டி
திருவிழாத் ான். ஆம், சூர துமன், சிங்கமுகன், ாரகன் என்ற மூவடைரயும் பவன்று பவற்றி சூடிE
கந் னுக்கு, கார்த்திஜேகEனுக்கு ந த்தும் திருவிழா அல்லவா? இந் விழா ந ப் து ஐப் சியில்,
சுக்ல க்ஷத்தில் ஆறு நாட்கள். சஷ்டி திதி அன்று சூரசம்ஹார லீடைல க ற்கடைரயிஜேலஜேE நிகழும்.
பசந்தில் நாEகர் உலாப்ஜே ாந்து, க் ர்களுக்குக் காட்சி பகாடுப் ார். ஆறு நாட்களும் விர ம் இருக்கும்
அன் ர்கள் ஆmவம், கன்மம், மாடைEயினின்றும் விடு ட்டு ஜே ரின் ம் எய்துவர் என் து நம்பிக்டைக.
காமம், குஜேரா ம், ஜேலா ம் மு லிE தீE குmங்கடைa நம்மி ம் இருந்து அகற்ற இந் விழாக்களும்
விர ங்களும் ாஜேன துடைm புரிE ஜேவண்டும். அந் நம்பிக்டைகஜேE இந் சஷ்டி விர ம்
அனுஷ்டிப் வர்களுக்கு எல்லாம் எல்லா நலடைனயும் பகாடுக்கிறது.
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6. சூரசம்ஹாரம்
முருகனுடை E வரலாறுகள் லப் ல. அவற்றில் சிறப்புடை Eது அவன் ஜே வர்களுக்கு இடை Eறாது
இடை யூறு பசய் சூர துமன், சிங்கமுகன், ானுஜேகா ன் மு லிEவர்கடைa எல்லாம் பகான்று குவித்து
ஜே வர்களுக்கும் மக்களுக்கும் அருள் புரிந் ஜே . அசுரர்கள் என்றால் ஏஜே ா விகார உருவம்
டை த் வர்கள் என் து மாத்திரம் அல்ல. நமது உள்aத்திஜேல உதிக்கும் அகங்காரம், காமம், குஜேரா ம்
மு லிEடைவகடைaத் ான் உருவகப் டுத்தி அசுரர்கள் என்று கூறப் டுகிறது. இந் அசுரர்கடைaத்
ப ாடைலத்து சூரசம்ஹாரம் ந த்துவ ற்கு, முருகன் அருள் ாலிக்கத் ாஜேன ஜேவண்டும்.
சூரசம்ஹாரம் புராmங்களில் எல்லாம் ஒஜேர வி மாகக் கூறப் வில்டைல. ‘ஏதிலாக் கற் ம் எண்ணில
பசன்றன, ஆ லால் இக்கடை யும் அனந் மாம்’ என்று பசால்லி கந் புராm ஆசிரிEர் இத் டைன கடை கள்
அந் ப் புராmங்களில் இருப் ற்கு சமா ானம் பசால்லி விடுகிறார். ஆனால் எல்ஜேலாரும் ஒப்புக்
பகாள்ளும் கடை ான் கந் புராmத்தில் பசால்லப் டுகிறது. கடை இது ான்.
பிரம்மாவின் புத்திரன் க்கன் ஒரு ஜேவள்வி பசய்கிறான். அந் ஜேவள்வியிஜேல ன் மருமகன் ஆம்,
ாக்ஷாEணியின் கmவன், சிவபிரானுக்கு அடைழப்பில்டைல. அங்கு அவன் பகaரவிக்கப் வும்
இல்டைல. இது ப ரிEாமல், பிரம்மா, விஷ்ணு, இந்திரன், மு லிE ஜே வர்கள் எல்லாம் அந் ஜேவள்விக்குச்
பசன்று விடுகிறார்கள். இது காரmமாக சிவனுடை E அம்சமான வீர த்திரனால் இவர்கள் எல்லாம்
ண்டிக்கப் டுகிறார்கள். காணும் காmா ற்கு, சூர துமன் மு லிE அசுரர்கaாஜேல துன்புறுத் வும்
டுகிறார்கள். ஜே வர்கள் ங்கள் துEரம் ாங்க முடிEாமல் சிவபிரானி ஜேம பசன்று
முடைறயிடுகிறார்கள். சிவப ருமானும் அவர்கள் துன் த்டை நீக்க ஒரு குமாரடைனத் ருவ ாக
வாக்களிக்கிறார். பசான்ன பசால்டைலக் காப் ாற்ற ன்னுடை E ஐந்து திருமுகங்கஜேaாடு அஜே ா முகமும்
பகாள்கிறார். ஆறு திருமுகத்தில் உள்a ஆறு பநற்றிக் கண்களில் இருந்து ஆறு ப ாறிகள்
கிaம்புகின்றன. அந் ப் ப ாறிகடைa வாயு ஏந்திச் பசன்று அக்னியி ம் பகாடுத்து விட்டுத் ப்பித்துக்
பகாள்கிறான். அக்னியும் அந் ப் ப ாறிகளின் பவம்டைமடைEத் ாங்காது கங்டைகயிஜேலஜேE விட்டு
விடுகிறான். கங்டைக இந் ப் ப ாறிகடைa சரவmப் ப ாய்டைகயில் பகாண்டு ஜேசர்க்கிறாள். அங்கு ஆறு
ப ாறிகளும் ஆறு திருக் குழந்டை கaாக மாறுகின்றன. இது ந ந் து டைவகாசி மா த்தில் விசாக நாளில்.
இப் டித் ான் விசாகன், பிறக்கிறான் இவ்வுலகிஜேல.
ஆறு குழந்டை கடைaயும் கார்த்திடைகப் ப ண்கள் அறுவர் ாலூட்டி வaர்க்கிறார்கள். இந்
கார்த்திஜேகEடைனக் காm சிவப ருமான் உடைமEம்டைமபEாடு சரவmப் ப ாய்டைகக்கு வருகிறார். அங்கு
அம்டைம குழந்டை கள் அறுவடைரயும் ஜேசர்த்து எடுத்து அடைmக்கிறாள். ன் மார் கத்தில், ஆறு
குழந்டை களும் ஜேசர்ந்து ஆறுமுகத்ஜே ாடு கூடிE ஒஜேர பிள்டைaEாக மாறுகிறான். கந் ன் எனப் ப Eர்
ப றுகிறான். ஆறுமுகன் என்று எல்ஜேலாராலும் அருடைமEாக அடைழக்கப் டுகிறான்.
அருவமும் உருவம் ஆகி
அநா திEாய் லவாய் ஒன்றாய்
பிரமமாய் நின்ற ஜேசாதிப்
பிழம் ஜே ார் ஜேமனிEாகி
கருடைm கூர் முகங்கள் ஆறும்
கரங்கள் ன்னிரண்டும் பகாண்ஜே
ஒரு திருமுருகன் வந்து அங்கு
உதித் னன் உலகம் உய்E
என்று அறுமுகனது அவ ாரத்டை க் கூறுகிறது கந் புராmம்
இப் டி எல்லாம் பிறந்து கந் ன் வaர்கின்ற ஜே ாது சூர துமனும் ஜே வர்கடைa எல்லாம் பிடித்துச்
சிடைறயில் அடை த்துத் துன்புறுத்துகிறான். உ ஜேன கந் ன் ன் க டைமடைEச் பசய்E முடைனகிறான். ன்
ந்டை யின் கட் டைaப் டி அவனு ன் புறப் டுகிறார்கள் நவவீரர்களும் மற்றவர்களும் எண்ணிறந்
டை க்கலங்கடைa ஏந்திக் பகாண்டு. அன்டைனயும் ாலகனுக்கு நல்லப ாரு ஜேவல் பகாடுத்து ஆசி கூறி
அனுப்புகிறாள். இந் ப் டை பEடுப்பில் மு லில் இலக்கானவர்கள் நரகாசுரனும், கிபரaஞ்சமடைலயும்
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ான். இவர்கடைa பவற்றி காணுவது அவ்வaவு கஷ் மாக இருக்கவில்டைல ான். அ ன் பின் ன் ஜேசனா
வீரர்களு ன் மண்ணிEாற்றின் கடைரடைE அடை ந்து, அங்கு சிவடைன எழுந் ருaச் பசய்து வmங்கி, ன்
டை க்கலங்கடைa இன்னும் ப ருக்கிக் பகாள்கிறான். ஜேசEன் அடைமத் சிற்றூர் ஜேசய்ஞலூர் என்று
ப Eர் ப றுகிறது. அங்கிருந்து புறப் ட் முருகன் நவவீரர்களு ன் ஜேநஜேர வந்து விடுகிறான்
திருச்பசந்துருக்கு. ஏன்? அடை அடுத் வீரமஜேகந்திரத் தீவில் கட்டிE ஜேகாட்டை டைEத் ாஜேன ன் ஜேகந்திர
ஸ் ானமாகக் பகாண்டு சூர துமன் ஆட்சி புரிகிறான். நவவீரர்களில் சிறந் வீர ாகுத் ஜே வடைரத்
தூ னுப்புகிறான், சிடைறயிலிருக்கும் ஜே வர்கடைa எல்லாம் விடு டைல பசய்Eச் பசால்லி, சூர துமன்
இmங்கவில்டைல. ஜே ாருக்ஜேக புறப் ட்டு விடுகிறான் ன் இடைaஞஜேராடும் வீரஜேராடும். குமரனும்
குமுறி எழுந்து ன்டைன எதிர்த் வீரர்கடைaயும் சிங்கமுகாசுரடைனயும் பகான்று குவிக்கிறான். ஆறுநாள்
ந க்கிறது ஜே ார். கடை சியில் ஜே ார் முருகனுக்கும் சூர துமனுக்குஜேம ஜேநருக்கு ஜேநர் ஏற் டுகிறது.
அந் ப் ஜே ாரிஜேல அன்டைன ந் ஜேவடைலப் பிரஜேEாகித்து, சூரசம்ஹாரத்டை ஜேE முடிக்கிறான்.
ஜேவற் டை Eால் இருகூறாகிறான் சூர துமன். மயிலாகி வந் கூடைறத் ன் வாகனமாகவும் ஜேசவலாகி
வந் கூடைற ன் பகாடிEாகவும் அடைமத்துக் பகாண்டு ன்னுடை E உண்டைமEான உருவத்டை க்
காட்டுகிறான் கார்த்திஜேகEன். இப் டி, மmம் புரிந் ப ய்வEாடைனடைEயும் வள்ளிடைEயும் னக்கு
மிகவும் உகந் இ மான திருச்சீரடைலவாய்க்ஜேக கூட்டி வந்து ன் க்கத்தில் நிறுத்திக் பகாள்கிறான்
க் ர்கள் எல்லாம் கண்டு களிக்க.
பகாங்டைக குறமங்டைகயின்
சந் மmம் உண்டிடும்
கும் முனி கும்பிடும்
ம்பிராஜேன
இந் ச் பசந்திலாண் வன் ஜேகாயிலில் உள்a ஆறுமுகடைனப் ற்றி அருடைமEான வரலாறு ஒன்று உண்டு.
அடை யும் ப ரிந்து பகாள்aலாம் ாஜேன.
1648 ம் வருஷம் ஜேமல் நாட்டிலிருந்து வந்
ச்சு வர்த் கர்கள் இங்கு வந்து ங்கியிருக்கிறார்கள். என்ஜேறா
ஒரு நாள் ஆறுமுகப் ப ருமானின் திரு உருடைவ அவனிருக்கும் வண்mத்திஜேலஜேE
கண்டுகளித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடை E களிப்புக்குக் காரmம், அவன் சூர துமடைன சம்ஹரித்
மூர்த்தி என் தினால் அல்ல. அந் மூர்த்தி உருவாகியிருக்கும் உஜேலாகம் ப ான்னாகத் ான் இருக்க
ஜேவண்டும் என்ற எண்mத்தினால் ான். அந் மூர்த்திடைE எடுத்துச் பசன்று உருக்கினால் அaவற்ற
பசல்வம் கிடை க்குஜேம என்று எண்ணியிருக்கிறார்கள். ஜேகாயில் நிர்வாகிகள் ஏமாந்திருந் ஜே ாஜே ா,
அல்லது நல்ல நடுநிசியிஜேலா மூர்த்திடைEக் கaவாடி ங்கள் கப் லில் ஏற்றி இரஜேவாடு இரவாக க ல்
க த்திச் பசல்ல முடைனந்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அறுமுகஜேனா அவர்களு ன் பநடுந்துரம் பசல்ல விரும் வில்டைல. அது காரmமாக க லிஜேல
புEல் அடித்திருக்கிறது. பகாந் ளிக்கும் க லிஜேல கப் ல் ஆடி இருக்கிறது. உத் ா ம் ஜேநர்வடை அறிந்
அந்
ச்சு விEா ாரிகள் இனியும் அறுமுகடைன ங்களு ன் டைவத்திருப் து காது என்று அவடைன
அலக்காய்த்தூக்கி குமுறும் க லிஜேலஜேE எறிந்து விடுகிறார்கள். அ ன் பின்னர் அவர்கள் டைல ப்பி
ங்கள் ஊர் பசன்று ஜேசர்ந்திருக்கிறார்கள்.
ஜேகாயிலில் இருந் அறுமுகவன் காmாமற் ஜே ான பசய்திடைE, நாEக்க மன்னரின் பிரதிநிதிEாக
விaங்கிE வ மடைலEப் பிள்டைaEன் அறிந்திருக்கிறார். மிகுந் வருத் முற்றிருக்கிறார். என்ன
பசய்வது என்று அறிEா வராய், ஞ்சஜேலாகத்தில் இன்பனாரு அறுமுகடைன வார்த்ப டுத்து நிறுத்
முடைனந்திருக்கிறார். ஆனால் அவர் எண்mம் நிடைறஜேவறும் முன்னஜேமஜேE, ஒரு கனவு கண்டிருக்கிறார்.
கனவில் க லுக்குள் இருக்கும் ஆறுமுகஜேன வந்து, ான் இருக்கும் இ த்டை அறிவித்திருக்கிறார்.
‘க ற்கடைரயிலிருந்து ஆறு கா துரம் பசன்றால் அங்கு ஒரு எலுமிச்சம் ழம் மி க்கும். அந் இ த்டை ச்
சுற்றி கரு ன் வட் மிட்டுக் பகாண்டிருப் ான்; அங்கு முங்கி மூழ்கினால் நான் உந்தி வந்து விடுஜேவன்’.
என்று கூறியிருக்கிறான். வ மடைலEப் பிள்டைaயும் குறித் இ ம் பசன்று ஆறுமுகடைனக் க லின்
அடித் லத்திலிருந்து எடுத்து வந்து ஜேகாயிலில் நிறுத்தியிருக்கிறார். அன்று மு ல் அங்கு ஜேகாயில்
பகாண்டிருப் வஜேன அந் ப் டைழE ஆறுமுகன், ஆம், வ மடைலEப் ன் ஜே டி எடுத் ஜே வஜே வன்,
இ ன் ஞா கார்த் மாக ஒரு நல்ல மண் த்டை யும் கட்டி முடித்திருக்கிறார் அவர். அந் மண் ஜேம
இன்றும் வ மடைலEப் ன் மண் ம் என்று வழங்கப் டுகிறது.
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இது ஏஜே ா கற் டைனக் கடை அல்ல. எம்.பரன்னல் என்னும் பிபரஞ்சு அறிஞர். 1785 ல் ப3ர்மனியில்
ப ர்லின் நகரத்தில் இருந்து பவளியி ப் ட் சரித்திர இந்திEா என்ற புத் கத்தில் இந் த் கவடைல ஒரு
ச்சு மாலுமியி ம் இருந்து ான் ப ரிந்து பகாண் ாக குறித்திருக்கிறார். இந் நிகழ்ச்சி 1648 ல்
நிகழந் து என்றும் உறுதிEாக உடைரத்திருக்கிறார். 1648 ல் க லுக்குள் பசன்ற ஆண் வன் 1653 ல் ான்
வ மடைலEப் பிள்டைaயின் மூலமாக பவளிவந்திருக்கிறான். ஐந்து வருஷம் க லுக்குள் மூச்டைசப்
பிடித்துக் பகாண்டு இருந்து க் ர்கள் உய்E நல்ல வம் ண்ணியிருக்க ஜேவண்டும். வத் ால் அடை ந்
புதிE சக்திஜேEாடு பவளிவந்து க் ர்களுக்கு அருள் பசய்E திருவுaம் பகாண்டிருக்க ஜேவண்டும்.
க் ர்களும் இந் ப் புனர் நிர்மாmத்டை 1953 ம் வருஷத்தில் முன்னூறாவது ஆண்டு விழாவாகக்
பகாண் ாடி, ஆண் வன் கருடைmடைE நிடைனந்து வாழ்த்தி, மகிழ்ந்து இருக்கிறார்கள்.
இடை ஒட்டிஜேE இன்பனாரு வரலாறு. இப் டி க லில் இருந்து எழுந் ருளிE ஆறுமுகடைன அன்று
மு ல் வ மடைலEப் பிள்டைaEன் மண் த்திஜேல எழுந் ருaச் பசய்து அங்கு மண் ப் டி
ந த்துவது வழக்கமாக இருந்து வந்திருக்கின்றது. இந் நிடைலயில் ாஞ்சாலங்குறிச்சி
ாடைaEக்காரரான கட் ப ாம்ம நாEக்கர் ஒரு புதிE மண் ம் கட்டி திருவீதி, உலாப் ஜே ாந்
ஆறுமுகப் ப ருமாடைன, வ மடைலEப்பிள்டைaEன் மண் த்திற்குக் பகாண்டு பசல்லாமல், ஜேநஜேர ன்
புதிE மண் த்திற்ஜேக எடுத்துச் பசல்லத் திட் மிட்டிருக்கிறார். ாடைaEக்காரரின் ஆதிக்கத்டை அறிந்
வ மடைலEப் பிள்டைaEஜேனா, இடை த் டுக்க முடைனEவில்டைல என்றாலும் ஆண் வன் அறிEானா
அவர் உள்aம் துEர் உறுவடை . அவ்வaவு ான், இடைறவன் திரு உலா வந் ஜே ாது காற்றும் மடைழயும்
கலந் டித்து அல்ஜேலாலகல்ஜேலாலப் டுத்தியிருக்கிறது. ல்லக்குத் தூக்கிEவர்கஜேaா ஜேமஜேல பசல்ல
இEலா வர்கaாய்ப் க்கத்தில் உள்a ஒரு மண் த்திஜேலஜேE ல்லக்டைக இறக்கி விட்டு உட்கார்ந்து
விடுகிறார்கள். மடைழ நின்று புEல் ஓய்ந் பின் ார்த் ால் ல்லக்குத் ங்கியிருக்கின்ற மண் ம்,
பிள்டைaEன் மண் மாக இருப் டை க் காண்கிறார்கள். கட் ப ாம்மன் ன் வடைற உmர்கிறார்.
பிள்டைaEனி ம் மன்னிப்புக் ஜேகாருகிறார். பிள்டைaEனும் ஐEன் கருடைmடைE நிடைனந்து நிடைனந்து
உருகுகிறார்.
இன்னும் ஒரு வரலாறு. ஆங்கில அன் ர்கள் சிலடைரயும் ஆண் வன் ப ற்றிருந் ான் என் ற்கு
த்ப ான் ாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்திஜேல திருபநல்ஜேவலியிஜேல கபலக் ராக இருந் வர் லஷிங் ன்
துடைரமகனார் (S.R.Lushinglion). அவடைர, ஆண் வன் ஆட்பகாண்டிருக்கிறான். 1803 ம் வருஷம் அவர்
பவள்ளிப் ாத்திரங்கள் லவற்டைற இக்ஜேகாயிலுக்குப் ரிசாகக் பகாடுத்திருக்கிறார். அத்து ன் இவர்
திருச்பசந்துடைர அடுத் வீர ாண்டிEன் ட்டினத்திஜேலஜேE ஒரு ங்கaாக் கட்டிக் பகாண்டு வாழ்ந்து
வந் ார் என்றும் பசால்லப் டுகிறது. மிழர் ப ய்வமான முருகன் ஆங்கிஜேலEர்கடைaயும் ன் அன்புக்கு
ஆaாக்கி இருக்கிறான் என்று காண்கிஜேறாம் இவ்வரலாற்றில் இருந்து.
பகாங்கmர் ஆரிEர் ஒட்டிEர்
ஜேகாசலர் குச்சலர் ஆம்
சிங்கaர் ஜேசானகர் வங்காaர்
ஈழர் ப லுங்கர் பகாங்கர்
அங்கர் கலிங்கர் கண்mா ர்
துருக்கள் அடைனவருஜேம
ங்கள் ங்கட்கு இடைற நீ
என் ர் ஜே ரரிச் சரவmஜேன
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7. ஞான ண்டி ன்
முருகன் இடைaஞனாக, அழகனாக மட்டும் இருக்கின்றவன் இல்டைல. சிறந் வீரனாகவும் இருப் டை
ஜே வ ஜேசனா தித் திருக்ஜேகாலத்திஜேல ார்க்கிஜேறாம். இத்து ன் சிறந் அறிஞனாகவும் இருக்கிறான்.
ஞானப் ழமாக அன்டைனக்கும், ஞானகுருவாகஜேவ ந்டை க்கும் அடைமந் வன் என்றல்லவா அவடைனப்
ற்றிE கடை கள் கூறுகின்றன.
அன்பறாரு நாள் காடைலயிஜேல, அன்டைன ார்வதியும் அத் ன் ரமசிவனும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்
டைகடைலமடைலயிஜேல. அங்கு வந்து ஜேசருகிறார் நார ர். அவர் சும்மா வரவில்டைல. டைகயில் ஒரு
மாங்கனிடைEயும் பகாண்டு வருகிறார். அடை ஐEனி ம் பகாடுத்து அவன்றன் ஆசி ப றுகிறார்.
அவனுக்குத் ப ரியும் இவர் பசய்யும் விஷமம். அந் விஷமத்திலிருந்து ாஜேன பிறக்க ஜேவண்டும் ஓர்
அற்பு உண்டைம. நார ர் ந் கனிடைE சிவப ருமான் அன்டைன ார்வதியி ம் பகாடுக்கிறார்.
ார்வதிக்கு ஓர் ஆடைச. மக்கள் இருவடைரயும் அடைழத்து எல்ஜேலாரும் ஜேசர்ந்து உண்mலாஜேம என்று.
மக்களும், ஆம். விநாEகரும் முருகனும் ான் வந்து ஜேசருகின்றனர். இ ற்குள் சிவப ருமான்
நிடைனக்கிறார். இந் க் கனி மூலம் ஒரு ஜே ாட்டிப் ரீட்டைசஜேE ந த் லாஜேம என்று. உங்களுக்குள் ஒரு
ந் Eம். Eார் இந் உலடைக மு லில் சுற்றி வருகிறார்கஜேaா அவர்களுக்ஜேக இக்கனி என்கிறார்
சிவப ருமான். இந் ப் ஜே ாட்டியில் னக்குத் ான் பவற்றி என்று மார் ட்டிக் பகாண்டு மயில்
வாகனத்தில் ஏறி ககனவீதியிஜேல புறப் ட்டு விடுகிறான் முருகன். விநாEகருக்ஜேகா, ம்பியு ன் ம்
மூஷிக வாகனத்தில் ஏறிக்பகாண்டு ஜே ாட்டி ஜே ா முடிEாது ான். அ னால், அவர்
சாவ ானமாக அன்டைனடைEயும் அத் டைனயும் ஜேசர்த்ஜே ஒரு சுற்றுச் சுற்றுகிறார். உலகம் உங்களி ம்
ஜே ான்றி உங்களி ம் நிடைலத்து, உங்களி ம் ாஜேன ஒடுங்குகிறது. ஆ லால் உங்கடைaச் சுற்றினால்
உலகத்டை ச் சுற்றிE ாகத் ாஜேன அர்த் ம், பகாடுங்கள் கனிடைE என்கிறார். மறுக்க முடிEாமல் கனிடைEக்
பகாடுத்து விடுகிறார்கள் அம்டைமயும் அப் னும், விநாEகரி ம். உலகத்டை எல்லாம் சுற்றி, அலுத்து
வந் பிள்டைa, விஷEம் அறிந்து ாய் ந்டை Eரி ம் ஜேகாபித்துக் பகாண்டு ஜேகாவmாண்டிEாக
பவளிஜேEறி விடுகிறான் கயிடைலடைE விட்டு. ாEாகிE ார்வதி அப் ா, நீஜேE ஞானப் ழமாக இருக்கும்
ஜே ாது உனக்கு ஜேவறு ழம் நாங்கள் ர ஜேவண்டுமா? என்று கூறி சமா ானப் டுத்துகிறாள்.
இப் டித் ான் ஞானப் ழமாகஜேவ இருக்கும் ழநிEாண் வன் - ழநிமடைல மீது ஏறி நின்று
பகாண்டிருக்கிறான் என் ர் புராணிகர்கள்.
இத்து ன் இன்பனாரு கடை . மூவர்க்கும் மு ல்வனான முருகடைன, ஏஜேனா ஒரு நாள் பிரமன் மதிEாது
ந ந்திருக்கிறான். அவ்வaவு ான், அவடைனக் காடை ப் பிடித்து இழுத்து, டைலயிஜேல குட்டி
பிரmவத்தின் ப ாருடைa அறிEா நீ, சிருஷ்டி பசய்E அருகடை உடை Eவனில்டைல என்று கூறிச்
சிடைறயிஜேலஜேE அடை த்து விடுகிறான் முருகன். விஷEம் அறிகிறார் சிவப ருமான், மகனி த்து
வருகிறார். உனக்குத் ப ரியுமா பிரmவத்தின் ப ாருள்? என்று ஜேகட்கிறார். ஓ ப ரியுஜேம என்று
எகத் ாaமாகச் பசால்கிறான் முருகன். இப்ஜே ாது பசால் ார்ப்ஜே ாம் என்கிறார். சடைaக்கவில்டைல
முருகன். 'ஜேகட்கிற டி இருந்து ஜேகட் ால் பசால்லுஜேவாம்' என்று அமுத் லாகஜேவ கூறுகிறான். ார்த் ார்
சிவப ருமான். ஜேவறு வழியில்டைல. ன் பிள்டைaயின் காலடியிஜேல சிஷ்Eனாக அமர்ந்து டைக கட்டி வாய்
ப ாத்தி, பிள்டைa மூலமாகஜேவ பிரmவ மந்திர உ ஜே சம் ப றுகிறார். இப் டித் ான் 'குருவாய்
அரனுக்கும் உ ஜே சித் ான் குகன்' என் ர் அறிஞர்கள். இந் ஞான ண்டி ன் ான் சுவாமிநா ன் என்ற
ப Eஜேராடு அந் ப் டைழE ஏரகம் - இன்டைறE சுவாமி மடைலயில் இருந்து, ன் ந்டை க்கு மாத்திரம்
அல்ல, உலகில் உள்a மக்கள் எல்ஜேலாருக்குஜேம, ஞான உ ஜே சம் பசய்து பகாண்டிருக்கிறான்.
இதில் ஒரு ஜேவடிக்டைக - ஞானப் ழமாக நிற்கும் ழநிEாண் வனும், ஞான ண்டி னாக விaங்கும்
சுவாமிநா னும், ஜேகாவmாண்டிEாகஜேவ நிற்கின்றனர். டைகயில் ண்டு ஒன்டைற மட்டும் ஏந்திக்
பகாண்டு, மற்டைறE உ டைமகடைa எல்லாம் துறந்து விடுகிறார்கள், சின்னஞ்சிறு பிள்டைaEாக
இருக்கும்ஜே ாஜே , ஏன் இப் டி இந் இரண்டு மூர்த்திகள் மட்டும் முற்றும் துறந் முனிவர்கaாக
இருக்கிறார்கள் இந் இaவEதிஜேலஜேE' என்று ஜேகட்ஜே ன் லரி ம். இந் க் ஜேகள்விக்கு விடை ஜே டிப்
புரட்டிஜேனன், ல புத் கங்கடைa. விடை கிடை ப் ாக இல்டைல. விடைaEாட் ாகச் பசான்னார் ஒரு
க் ர் ‘ஒரு மடைனவிஜேE சற்ற ஏறுமாறாய் இருந் ால் சந்நிEாசம் பகாள்a ஜேவண்டிEது ாஜேன; ஒன்றுக்கு
இரண்டு மடைனவிEர் என்றால் ஒருவரி மும் கூறாமல் சந்நிEாசம் ஆவடை த் விர ஜேவறு வழி என்ன?
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என்று’. ஆனால் இந் மடைனவிEடைர அடை யுமுன்ஜே அல்லவா, மmம் ஆகா அந் இaவEதிஜேலஜேE
அல்லவா முருகன் ாலசந்நிEாசி ஆகிவிடுகிறான்.
மிழ்நாட்டு அறிஞன், அந் ப் ப ாய்யில் புலவன் வள்ளுவன் பசான்னான். இவ்வுலகில் இருக்கும்
துன் ங்களில் இருந்ப ல்லாம் விடு
ஜேவண்டுமானால் இவ்வுலகத்தில் நாம் உ டைம என்று
கருதுகின்ற ப ாருள்களில் உள்a ஆடைசடைE எல்லாம் விட்டுவி ஜேவண்டும்; அப் டி ஆடைசடைE வி
வி த் ான் ப ற ஜேவண்டிE ஜே றுகடைa எல்லாம் ப றலாம் என்று.
ஜேவண்டின் உண் ாகத் துறக்க, துறந் பின்
ஈண்டு இEற் ால ல
என் து ாஜேன அவன் பசான்ன அருடைமEான குறள். உண்டைம ாஜேன, உலக மக்களுக்கு எல்லா
நன்டைமகடைaயும் ஜே றுகடைaயும் அளிக்க விரும்பும் நாEகன், அந் உலகத்து உ டைமகளிஜேலஜேE,
ஜே றுகளிஜேலஜேE ானும் ஆடைச டைவத்து அதில் திடைaத்து நின்றால் எப் டிப் க் ர்களுக்கு அருள் பசய்E
இEலும். ஆ லால் அவன் உ டைமகடைa எல்லாம் துறக்கிறான், மக்களுக்கு அவர்கள் ஜேவண்டிE
ஜே றுகடைa எல்லாம் அளிப் ற்காகஜேவ. அவன் முற்றும் துறந் ஜேகாவmாண்டிEாக நிற் தினாஜேல
ான், நாம் ப றற்கரிE ஜே றுகடைa எல்லாம் ப றமுடிகிறது. அவன் துறவிEானது நம்டைமபEல்லாம்
துறவிகaாக்க அல்ல. ஆக்கம் உடை Eவர்கaாக, அருள் உடை Eவர்கaாக மக்கள் வாழ்வ ற்காகஜேவ
ஆண் வன் துறவுக்ஜேகாலம் பூணுகிறான். இல்லாவிட் ால் அவனுக்கு ற்று, துறவு என்பறல்லாம்
உண் ா?
இத்து ன், அவன் வள்ளுவன் பசான்ன மற்பறாரு உண்டைமடைEயும் நன்றாக அறிந் வன்.
இவ்வுலகத்தின் பசலாவணி நாmEம் ப ாருள். அதுஜே ால ஜே ரின் உலகத்திற்கு பசலாவணி நாmEம்
அருள். இரண்டும் இல்லாமல் வாழ்வு பூர்த்திEாகாது.
அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்டைல ப ாருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி Eாங்கு
என்று ப ரிEாமலா பசான்னான் வள்ளுவன். இடை த் ப ரிந்து முருகஜேன அருடைaயும் ப ாருடைaயும்
ஜேசர்த்ஜே மக்களுக்கு வழங்க, ஆண்டிEாக ஜேவ ம் புடைனந்து ஆண் வன் ஆகிறான். ஞானப் ழமாக,
ஞான ண்டி னாக நின்று, நமக்பகல்லாம் ஞானம் புகட்டுகிறான்; மங்கடைEர் இருவடைர மmந்து நல்ல
மmவாaன் ஆகிறான். பசல்வம் பகாழிக்கும் சீரடைலவாயிலில் சிறந் பசல்வனாகஜேவ வாழ்கிறான்.
எல்லாம் மக்களினம் உய்Eத் ான்.
ஏரகமும் என்னகமும் பிரிEா
இடைaEாடைன இடைறஞ்சல் பசய்வாம்
வில்ஜேலந்திE ஜேவலன்
கங்டைகEாற்றின் கடைரயிஜேல சிருங்கிஜே ரபுரம் என்று ஓர் ஊர். அங்குள்a ஜேவ ர் டைலவன் - குகன்.
கங்டைகயிருகடைரடைEயும் கmக்கிறந் நாவாய்கடைaயும் உடை Eவன் அவன். அவனுக்கு சக்ரவர்த்தித்
திருமகன் ராமனி த்து அaவி ற்கரிE அன்பு, ாய் உடைரபசE, ந்டை ஏவ கானாaப் புறப் டுகின்றான்
ராமன், லக்ஷ்மmனும் சீடை யும் உ ன் வர கங்டைகக்கடைர வந்து ஜேசர்கிறான். கங்டைகடைEக் க க்க ஓ ம்
விடுகிறான் குகன். 'என் ம்பி, உன் ம்பி, இந் நங்டைக நின் பகாழுந்தி, நான் உன் ஜே ாழன் என்பறல்லாம்
கூறி, குகனது அன்டை ப் ாராட்டுகின்றான் ராமன். ராமனு ன் ானும் காட்டுக்ஜேக வருஜேவன் என்று
குகன் பிடிவா ம் பசய் ஜே ாது, ராமன், ம்பி நீ இங்ஜேகஜேE இரு. நான் நாடு திரும்புகிற ஜே ாது
உன்னி ம் வந்து ங்கி, உன்டைனயும் அடைழத்துக் பகாண்ஜே அஜேEாத்தி பசல்கிஜேறன் என்று பசால்லிப்
பிரிEா விடை ப றுகிறான். ப ற்ஜேக பசன்றவர்கள் திரும் வில்டைல. குறித் தினான்கு வருஷமும்
கழிந் ா இல்டைலEா என்று கmக்கிட்டுத் ப ரிEஜேவா அறிEான் குகன். ராமஜேனா, சீ ா ஹரmத் ால்
ஜேநர்ந் துEரில் மூழ்கிக் கி க்கிறான். இலங்டைக மீது டை பEடுத்துப் ஜே ார் ந த்துகிறான்.
இடை பEல்லாம் அறிE ஏது இல்டைல குகனுக்கு. அ னால் உ ல் பமலிகிறான் உள்aம் டைநகிறான். இந்
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நிடைலயில் குகனது வழி டு க வுaான முருகன் அவன் துEர் தீர்க்க விடைரகிறான். வள்ளிடைEச்
சீடை Eாகவும், ஜே வகுஞ்சரிடைE வட்சுமmனாகவும் மாற்றி, ானும் ராமன் உருத் ாங்கி குகனது கனவில்
ஜே ான்றி ம்பி கவடைலப் ாஜே குறித் வடைm முடிE இன்னும் சிறிது காலம் உண்டு. அப்ஜே ாது
வருகிஜேறாம். கவடைலடைE விடு' என்று பசால்லி மடைறகிறான். குகனும் அன்று மு ல் ஜே றி வருகிறான்.
இப் டி அந் க் குகனதுதுEர் துடை த்து அவனுக்கு ஆனந் த்டை க் பகாடுத் அந் க் குகன் ான்.
குகசுவாமிமூர்த்தி - ஆனந் நாEகமூர்த்தி என்று ப Eர் ப றுகிறான்.
இப் டி ஒரு கடை . புது ராமாEmம் ஆகத் ான். இடை க் கூறுகிறது திருச்பசந்தூர்த் லபுராmம்.
சுந் ரச் சிடைல இராமன்
ஜே ாற்றமும் காட்டி, ஞானம்
முந்திE பிரமானந்
சித்தியும் பகாடுத்து, ஜேவ
மந்திரக் குகச் சுவாமி
என்னவும் வாய்ந் , ஜே ர்
ஆனந் நாEகன் என்று
ஓது நாமமும் குமரன் ப ற்றான்
என் து ாட்டு.
கடை எப் டிஜேEனும் இருக்கட்டும். இந் க் கடை க்குப் பின்னால் அடைமந்து கி க்கிறது ஓர் அற்பு மான
உண்டைம. மிழ்நாட்டின் டைசவ டைவஷ்mவச் சண்டை பிரசித் ம், அப் டி இருந்தும் முருகடைனத் மிழ்த்
ப ய்வம் என்று அங்கீகரிப் திஜேல அவடைன 'மால் அEன் னக்கும் ஏடைனவானவர் னக்கும், Eார்க்கும்
மூல காரmமாய் நின்ற மூர்த்தி' என்று ப ாழுவதிஜேல, இருவருஜேம இடைmந்து நின்றிருக்கிறார்கள். அரன்
மகஜேன மால்மருகனாகிறான். ஆ லால் டைவஷ்mவரும், ங்கள் மாப்பிள்டைaக்கு உரிE மரிEாடை டைEக்
பகாடுத்து பகaரவித்து விடுகிறார்கள்.
இடை பEல்லாம் ப ரிந்து டைவத் ஜே ாடு இன்னும் சில விஷEங்கடைaயும் ப ரிந்து டைவத்திருக்கிறார்கள்
மிழ்நாட்டுக் கடைலஞர்கள். முருகன் னிஜேE ஜேகாவmாண்டிEாக இருந் ாலும் சரி, ஞான ண்டி னாக
இருந் ாலும் சரி, இல்டைல இரு மடைனவிEடைர இரு க்கத்தில் டைவத்துக் பகாண்டிருக்கும் குமரனாக
இருந் ாலும் சரி, அவன் திருக்கரத்திஜேல ஜேவடைல டைவக்க மறப் தில்டைல. 'ஏலம் டைவத் புEத்தில்
அடைmத்து அருள் ஜேவபலடுத்து நிற்கும்' சமர்த்டை ப் ா ா கவிஞன் இல்டைல. இடை ப் ஜே ாலஜேவ
திருமாலின் அவ ாரமான ராமடைனயும் அவன் ஏந்தியுள்a ஜேகா ண் த்டை யும் பிரிப் ஜே இல்டைல.
‘விற்ப ருந் ந்ஜே ாள் வீரன்’ அவன். இப் டி இரண்டு மூர்த்திகள் மிழ்நாட்டில் ஜேவஜேலந்திE
ப ருமான் ஒருவன். வில்ஜேலந்திE வீரன் ஒருவன். கடைலஞன் ஒருவன் எண்ணியிருக்கிறான். இப் டி
இருவரும் னித் னிஜேE நிற் ாஜேனன். இவர்கடைa இவர்கaது க் ர்கடைa எல்லாம் இடைmக்க
முடிEா ா. வில்டைலயும் ஜேவடைலயும் ஜேசர்த்து இடைmப் ன் மூலமாக என்று இந் நிடைலயிஜேல ஜேவல்
ஏந்திE குமரனது டைகயிஜேல வில்டைலயும் பகாடுத்து, வில்ஜேலந்திE ஜேவலடைன உருவாக்கியிருக்கிறான்.
னுஷ் சுப்பிரமணிEன் என்று ாராட்டி இருக்கிறான். இப் டி ஜேவலும் வில்லும் ஏந்திE மூர்த்திகள்
மிழ்நாட்டுக் ஜேகாயில்களில் ல உண்டு.
அவற்றில் பிரசித்தி ப ற்றடைவ திருடைவEாற்றிஜேல, ஐEாறப் ன் ஜேகாவிலிஜேல இருக்கும் னுஷ்
சுப்பிரமணிEன் ஒருவன்; டைழE காவிரிப்பூம் ட்டினத்டை அடுத் சாEாவனம் என்னும்
சாய்க்காட்டிஜேல, சாEவஜேனஸ்வரரும், குயிலினும் நன்பமாழி அம்டைமயும் இருக்கும் ஜேகாயிலிஜேல
இருப் வன் மற்பறாருவன்; ஐEாறப் ன் ஜேகாயிலிஜேல கல்லுருவிஜேல இருப் வஜேன சாய்க்காட்டிஜேல
பசப்புருவிஜேல இருக்கிறான். சாய்க்காட்டில் இருக்கும் மூர்த்தி நிரம் அழகு ப ாருந்திEவன். மூன்றடி
உEரம், அ ற்ஜேகற்ற ஆகிருதி. இத்து ன் ஜேவடைலயும் வில்டைலயும் ஏந்தி நிற்கும் ஜே ாற்றப் ப ாலிவு ன்
விaங்குகிறான். வில்டைலயும் ஜேவடைலயும் ஜேசர்த்துத் ாங்க, இடை யிடைன வடைaத்து டைலயிடைனச்
சாய்த்து நிற்கும் நிடைல, கடைல உடைரக்கும் கற் டைனடைE எல்லாம் க ந்திருக்கின்றது. டைலயிஜேல நீண்டு
உEர்ந் கிரீ ம், கழுத்தில் அணிபகாள் முத் ாரம். ஜே ாளிஜேல புரளும் வாகுவலEம், காலிஜேல கி க்கும்
கழல், எல்லாம் அவன்றன் காம்பீரத்டை ப் டைறசாற்றுகின்றன. இந் வில்ஜேலந்திE ஜேவலன் ஆதியில்
திருச்பசந்தூரில் இருந் வன் என்றும், பின்னர் காவிரிப்பூம் ட்டினத்டை அடுத் க லிலிருந்து
பவளிவந் ான் என்றும் கூறுகின்றனர் மக்கள். ஆம். சூரசம்ஹாரம் முடித் பின் இவன் க லுள் ாய்ந்து
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கிட் த் ட் இருநூறு டைமல் நீந்தி, இந் க் காவிரிப்பூம் ட்டினத்திஜேல கடைர ஏறி இருக்க ஜேவண்டும்.
இல்லாவிட் ால் இவன் எப் டி இந் ச் சாய்க்காட்டில் வந்து நின்று பகாண்டிருக்க முடியும்?
வீரஜேவல், ாடைரஜேவல், விண்ஜேmார் சிடைறமீட்
தீரஜேவல், பசவ்ஜேவள், திருக்டைகஜேவல் - வாரி
குளித் ஜேவல் பகாற்றஜேவல் சூர்மார்பும் குன்றும்
துடைaத் ஜேவல் உண்ஜே துடைm.
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8. கடைல யில் புலவன் கார்த்திஜேகEன்
பசன்ற வருஷம் புண்ணிE நகரமாம் பூனாவிற்குச் பசன்றிருந்ஜே ாம், நானும் சில நண் ர்களும். பூனா
மராத்திE மக்கள் நிடைறந்திருக்கின்ற ப ரிE நகரம். மிழ் மக்கள் ஆயிரத்து ஐந்நூறு குடும் த்தினர்
அங்கு ங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ல உத்திஜேEாகங்களில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அங்கு அவர்கள்
மிழ் வaர்க்கிறார்கள். இந் க் கடைலக் கழக அன் ர் சிலரு ன் பூனாவில் பிரசித்தி ப ற்ற ார்வதி
மடைலயில் உள்a ஜேகாயில்கடைaப் ார்க்கச் பசன்ஜேறன். மடைல என்றால் அங்கு முருகன் இருக்க
ஜேவண்டுஜேம என்று எண்ணிஜேனன். 'ஓ இருக்கிறாஜேன என்றார்கள் உ ன் வந் அன் ர்கள். சரி, இந் த்
ப ாடைல தூரத்தில் உள்a ஊருக்கு வந் ஜே ாதும், நமது முருகன் நமக்கு முன்ஜேன ஓடி வந்து மடைல மீது
ஏறிக் பகாண்டு நிற்கின்றாஜேன' என்று எண்ணிக் பகாண்ஜே நிடைறந் மனத்ஜே ாடு மடைலஜேமல் ஏறிஜேனன்.
மடைல ப ரிE மடைல இல்டைல. திருத் னி மடைல உEரஜேம இருக்கும். ஆனால் அங்கு கட்டியிருப் து
ஜே ால அழகான டிக்கட்டுகளும் இல்டைல, மண் ங்களும் இல்டைல. டிகள் விசாலமாக இருந் ன.
த்துப் டிக்கட்டுகளுக்கு ஒரு டிக்கட்ஜே அகலமாக இருந் து. அந் ப் டிக்கட்டை க் கட்டிE
மராத்திE மன்னர்கள் குதிடைரயின் ஜேமல் ஏறிக்பகாண்ஜே மடைலஜேமல் உள்a ஜேகாயிலுக்குச்
பசல்வார்கaாம்.
மடைல ஏறிEதும், நாங்கள் கண் மு ற் ஜேகாயில் ஜே வ ஜே வன் ஜேகாயில் ான். ‘ஜே வர் ஜேகான் அறிEா
ஜே வஜே வன்’ லிங்கத் திரு உருவிஜேல இருக்கிறான். Eார் ஜேவண்டுமானாலும் ஜேகாயிலுள் பசன்று
இடைறவடைனத் ப ாட்டு பூடைச ண்mலாம். ஜேகாயில், ஜேகாயில் கட்டுக்ஜேகாப்பு, ஜேகாயில் இருக்கின்ற
நிடைல, ஜேகாயிலில் இருக்கின்ற மூர்த்திகள் எல்லாம் உள்aத்டை த் ப ா வில்டைல. அழகு அழகான
ஜேகாயில்கடைaயும் அற்பு ம் அற்பு மான மூர்த்திகடைaயும் மிழ்நாட்டில் ார்த் கண்களுக்கு
அங்குள்aடைவ ஜேகாயில்கaாகவும், மூர்த்திகaாகவும் ஜே ான்றா து விEப்பில்டைல. ஜே வஜே வன் ஜேகாயில்
விர, ண் ரிபுரம் விட் லுக்கு ஒரு சிறுஜேகாயில் இருக்கிறது. வானி அம்மனுக்கு ஒரு ஜேகாயில்
இருக்கிறது. மகாவிஷ்ணுவுக்கும் ஒரு ஜேகாயில் இருக்கிறது. இந் மூர்த்திகடைa எல்லாம் ரிசித் பின்
ஜே வஜே வன் ஜேகாயிலுக்கு வலப்புறம் உள்a ஒரு சிறு ஜேகாயிலுக்கும் ஜே ாஜேனாம். அடை த் ான் முருகன்
ஜேகாயில் என்றார்கள், உ ன் வந் நண் ர்கள். அந் க் ஜேகாயில் வாசலில் ஒரு லடைக
ப ாங்கவி ப் ட்டிருந் து. அதில் ஆங்கிலத்திலும் மராத்தியிலும் எழுதி இருந் து, ப ண்கள் இந் க்
ஜேகாயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்
மாட் ார்கள்' என்று. இது என்ன? இந் க் ஜேகாயிலுக்குள் மட்டும்
ப ண்கள் வருவடை த் டை பசய்வாஜேனன் என்று உ ன் வந் நண் ர்களி ம் ஜேகட்ஜே ன். இங்குள்a
கார்த்திஜேகEன் பிரம்மச்சாரி, அவன் ப ண்கடைaஜேE ார்ப் தில்டைல என்று டைவராக்கிEமாக
இருக்கிறான். அவன் உத்திரவுப் டிஜேE ான் ஜேகாயில் நிர்வாகிகள் "ப ண்கடைa உள்ஜேa
அனுமதிக்காதீர்கள்" என்று உத்திரவு ஜே ாட்டிருக்கிறார்கள்' என்றார்கள். எனக்ஜேகா ஒஜேர ஆச்சர்Eம்.
'ஒன்றுக்கு இரண் ாக வள்ளிடைEயும், ஜே வEாடைனடைEயும் கட்டிக் பகாண் நமது மிழ்நாட்டு
முருகனா இங்கு பிரம்மச்சாரி ஜேவஷம் ஜே ாடுகிறான்? அவன் ஜேவஷத்டை யும் ான் ார்ப்ஜே ாஜேம என்று
ஜேகாயிலுக்குள் ஜே ாஜேனாம். ஜே ானால் அங்கு முருகன் மயில் மீது ஆறுமுக மூர்த்திEாக
ஆஜேராகணித்திருந் ான். ளிங்கில் அடைமந் திரு உருவம் ான். ப ரிE உருவமும் அல்ல; நல்ல
அழஜேகாடு கூடிE உருவமும் அல்ல, அவனுக்குக் கார்த்திக் என்று ப Eரிட்டிருக்கிறார்கள். கார்த்திடைகப்
ப ண்கள் அறுவர் Eந் ஆறமர் பசல்வன் அல்லவா. ஆ லால் கார்த்திஜேகEன் என்று அடைழப் து
ப ாருத் ம் ான். என்றாலும் இவன் ஏன் ப ண்கடைaஜேE ார்க்க மாட்ஜே ன் என்று கடும் பிரம்மச்சாரி
விர ம் அனுஷ்டிக்க ஜேவண்டும்? இந் க் ஜேகள்விக்குப் தில் அங்குள்aவர்களி மிருந்து
கிடை க்கவில்டைல. ஆனால் விடை கண்டுபிடித்ஜே ன் நான். மிழ்நாட்டுக் குறமகள், நம்பிரா3ன் புத்திரி
வள்ளிடைEக் கண்டு பசாக்கி மரமாக நின்ற முருகன், ஜேவறு எந் நாட்டுப் ப ண்கடைaயும், அதிலும்
மராத்திEப் ப ண்கடைa ஏபறடுத்துப் ார்க்க விரும்புவானா என்ன? இடை அவ்வaவு அப் ட் மாகச்
பசால்ல முடிEாமல் ான் சும்மா பிரம்மச்சாரி ஜேவஷம் ஜே ாட்டு அங்குள்aவர்கடைa ஏமாற்றி வருகிறான்.
ஜே ாகட்டும், இந் க் கடைல யில் புலவன் கார்த்திஜேகEன் மங்டைகEடைரக் காm மறுக்கும் மால் மருகன்
எனற புகஜேழாடு அங்கு வாழட்டும்.
இப் டிப் ப ண்கடைaஜேE ார்க்க மறுக்கும் கார்த்திஜேகEடைனக் கண் பின் ான், மிழ்நாட்டில்
ஜேகாலக்குமரன், மடைலமீதும், க ல்கடைரயிலும் ஆற்றங்கடைரயிலும் அழகிE ஜேசாடைலகளிலும் பகாலு
இருப் தின் உண்டைம ப ரியும். அழகனாகப் பிறந்து, அழகனாக வaர்ந்து அழகிE மடைனவிEடைரப்
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ப ற்றவன் நல்ல அழகு நிடைறந் இ ங்கடைaத் ாஜேன ஜே டித் னக்கு வீடு அடைமத்துக் பகாள்வான்.
அத் டைன அழகுmர்ச்சி உள்aவனாக இருப் தினால் ாஜேன, அவடைன முருகன் என்று அடைழக்கிஜேறாம்.
குமரன் என்று பகாண் ாடுகிஜேறாம்.
மடைலஜேமவு மாEக் குறமாதின்
மmஜேமவு வாலக் குமஜேரசா
சிடைலஜேவ ஜேசவற் பகாடிஜேEாஜேன
திரு ஆலவாயிற் ப ருமாஜேa
மிழ்க் க வுaான குமரடைன மிழர்கள் எவ்வaஜேவா காலமாக வழி ட்டு வந்திருக்கிறார்கள்.
முருகடைன வழி டுகின்ற அaவுக்கு ஜேவறு ப ய்வங்கடைa அவர்கள் வழி டுவதில்டைல. இரண் ாயிரம்
வருஷங்களுக்கு முன்ஜே , குறிஞ்சி நில மக்கள் ங்கள், ங்கள் சிற்றூர்களிஜேல பசவ்ஜேவடைa, காட்டில்,
காவில், ஆற்றில், குaத்தில் நாற்சந்திகளில் எல்லாம் டைவத்து வழி ாடு பசய்திருக்கிறார்கள்.
மரத் டியிலும், அம் லத்திலும், க ம் மரத்திலும் கூ டைவத்து வmங்கியிருக்கிறார்கள்.
அங்பகல்லாம் பநய்ஜேEாடு பவண்கடுடைக அப்பி, மmம் நிடைறந் மலர்கடைaத் தூவி வழி ாட்டை
ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள், வழி டுஜேவார் இரண்டு உடை கடைa உடுத்திக் பகாண்டு, சிவப்பு நூடைலக்
கட்டிக் பகாண்டு, பவண்ப ாரி துவி பகாழுத் க ாவின் இரத் த்ஜே ாடு பிடைசந் பவள்ளிE அரிசிடைEப்
லிEாக இட்டு, மஞ்சள் சந் னம் எல்லாம் ப ளித்து பசவ்வரி மாடைலடைEத் ப ாங்கவிட்டு, குறிஞ்சிப்
ண்டைmப் ாடிக் பகாண்டு பவறிEாட் ம் ஆடியிருக்கிறார்கள். நாட்டில் சியும் பிணியும்
இல்லாதிருக்கவும், மக்கள் வசியும் வaனும் ப ற்று வாழவும் பிரார்த்தித்து, அன்டைறE குறிஞ்சிக்
குறவர்கள் வழி ாடு பசய்திருக்கிறார்கள்.
இஜே வழி ாடு, இன்று முருகனுக்கு மிகவும் உகந் முடைறயில் நடை ப றுகிறது. ால், பநய், இaநீர்,
ழம் மு லிE ப ாருள்கaால் நீராட்டி, பூமாடைல புடைனந்து ஏத்தி, ப ாங்கடைல நிஜேவதித்து தீ
ஆரா டைன ண்ணி வmங்கும் முடைறயில் வழி ாடு வaர்ந்திருக்கிறது. முருகனும் ாலும் ஜே னும்,
ஞ்சாமிர் மும் பகாண்டு அபிஜேஷகம் பசய்Eப் டு டைல மிக்கவிருப் த்ஜே ாடு ஏற்றுக் பகாள் வனாக
இருக்கிறான். இந் அபிஜேஷகங்களுக்கு ஜேவண்டிE ப ாருள்கடைa வழி ாடு பசய்Eச் பசல்லும்
அன் ர்கஜேa, காவடிகளில் கட்டி எடுத்து ஜே ாளில் சுமந்து, மடைல மீது ஏறி, பிரார்த் டைனடைE
நிடைறஜேவற்றுவது எல்லாம் வழக்கமாக இருக்கிறது.
காவடி எடுப் டை ப் ற்றி ஒரு வார்த்டை , இந் வழக்கம் எ டி வந் து? இ ற்கு ஒரு கடை .
சூர துமடைனச் ஜேசர்ந் அசுரர்களில் ஒருவனான இடும் ன் ஜே ாருக்கு அஞ்சி, புறமுதுகிட்டு ஓடி
அகத்திEடைரச் சரண் அடை கிறான். அகத்திEரும் ாம் சிவப ருமானி ம் ப ற்று ஜேக ாரத்தில் டைவத்து
விட்டு வந்திருந் சிவகிரி, சக்தி கிரிகடைa எடுத்து வருமாறு ஏவுகிறார். மடைலடைE எடுப் து, அ டைனத்
தூக்கிச் பசல்வது என் ப ல்லாம் எளி ான காரிEமா? அ ற்காக ஒரு ப ரிE கம்டை எடுத்து அ ன் இரு
நுனியிலும் கயிற்டைறக் கட்டி அந் க் கயிற்றால் மடைலகடைaயும் பிடைmத்து, அப் டிப் பிடைmத்
காவு டிடைE ஜே ாளில் டைவத்து அநாEாசமாக வழி ந க்க ஆரம்பிக்கிறான். அப் டி ந க்கும் ஜே ாது
சிறிது இடைaப் ாறும் ப ாருட்டு, ழநிமடைலப் க்கத்தில் அ டைனக் பகாஞ்சம் கீஜேழ இறக்கி
டைவத்திருக்கிறான். பின்னர் சிறிது ஜேநரம் கழித்து அக்காவு டிடைE எடுக்க முEல்கிறான். அ டைனத் துக்க
முடிEவில்டைல. மடைலத்து நின்று மடைலடைEச் சுற்றிப் ார்த் ால் அங்கு குமரன் பகaபீன ாரிEாய்
நிற் டை க் காண்கிறான். இந் ச் சிறுவடைனத் னக்கு ஒரு டைக பகாடுக்குமாறு அடைழக்கிறான்.
அவஜேனா மடைலடைE விட்டு இறங்கு வனாக இல்டைல. உ ஜேன ஜேகா ம் பகாண்டு அவஜேனாடு
சண்டை க்ஜேக ஜே ாகிறான். அன்று எவனுக்குப் Eந்து ஓடி, அகத்திEரி ம் பசன்று ஜேசர்ந் ாஜேனா
அவஜேனாடு இன்று ஜே ாஜேர ப ாடுக்கிறான். ஜே ாரின் முடிவு நமக்குத் ப ரிந் து ான். சிறுவனாகிE
ப ருமான் அவடைனக் பகான்று, மீண்டும் அவன் ஜேமல் டைவத் கருடைmEால் அவடைன உயிர்ப்பித்து ன்
திருக்ஜேகாலம் காட்டுகிறான். அன்று மு ல் இடும் டைனப் ஜே ால், ன்னி ம் காவடி துக்கி வரும்
அன் ர்களுக்கு எல்லாம் அருள் புரிகிறான். இப் டி அன்று இடும் ன் சுமந் காவு டிஜேE இன்று
காவடிEாக மாறியிருக்கிறது. காவடியில் இடைறவன் திருமுருகனுக்கு ஜேவண்டிE ப ாருள்கடைa கட்டி
எடுத்துச் பசல்லுவஜே முடைறEானது, சரிEானது. இந் க் காவடிடைE அலங்காரப் ப ாருaாக்கி ஆட்
ாட் த்து ன் எடுத்துச் பசல்லு ல் சரிEன்று. முடைறEன்று.
காவடி மூலமாய் னக்கு ஜேவண்டிE அபிஜேஷகப் ப ாருள்கடைaப் ப று வன், ஜே னுக்கும்,
திடைனமாவிற்கும் அதிக விருப் ம் காட்டுவது ஏன்? இரண்டும் மடைலயிஜேல கிடை க்கும் ப ாருள்கள்.
37

மு ல் மு ல் மடைலஜேமல் டைவத்து வmங்கிE மடைலவாழ் மக்கள், மடைலயில் கிடை க்கும் ப ாருaகடைa
ாஜேன நிஜேவதித்து இருப் ார்கள். திடைன உ லுக்கு உறுதி அளித்து, உ டைல வaமாக்கும் ன்டைம
உடை Eது. ஜே ஜேனா இ E ஜேநாய் ஜே ாக்கி இரத் த்டை ஜேE சுத் ம் பசய்E வல்லது. ஞா க சக்திடைEப்
ப ருக்கவும் ஜே ன் உ வு ல் கூடும். இத் டைகE ப ாருள்கடைa நிஜேவ னப் ப ாருள்கaாக நாம்
பகாடுப் திலும், அவன் ஏற்றுக் பகாள்வதிலும் விEப்பில்டைல ாஜேன. ஜே டைனயும் திடைன மாடைவயும்
வள்ளி ப ய்வாடைனயு ன் ஜேசர்ந்திருந்து அவன் உண்ணுகிறான் என்றால் நம்டைம எல்லாம்
உண்பிக்கத் ாஜேன.
இப் டி வழி ாடு பசய்Eப் டும் முருகடைன வழி ட்டு உய்ந் வர்கள் வரலாறு எண்ணில் அ ங்காது
என்றாலும் ஒரு சிலடைரEாவது குறிப்பி ாமல் வி வும் முடிEாது. இப்ப ருமகடைன ஜே வர் மூவருஜேம
வழி ட் ாகக் கூறுவதுண்டு. 'மூவர் ப ருமான்’ என்று மட்டுமல்ல, ‘திரிமூர்த்திகள் ம்பிராஜேன’
என்ஜேற அடைழக்கவும் டுகிறான். ஜே வர் மூவர் இருக்கட்டும், மண்ணுலகிஜேல மிழ் முனிவர்
அகத்திEருக்குத் மிடைழ பசால்லிக் பகாடுத் வன் முருகப் ப ருமான் என் து ாஜேன வரலாறு. 'என்று
முa ப ன் மிடைழ,இEம்பி இடைச பகாள்aச் பசய் வடைன’ முனிவன் எப் டி எல்லாம் வழி ட்டிருக்க
ஜேவண்டும். இப் டித் மிழ்க் கவிப் ப ருமாaாக இருந் வடைனஜேE சங்கப் புலவன் நக்கீரன் பின்னால்
ாடி வழி ாடு பசய்திருக்கிறான். சிவஜேனாஜே ஜேE வாதிட்டு, குற்றம் குற்றஜேம என்று அடைறகூவிE
கவிஞன், னக்கும் ன்டைனச் ஜேசர்ந் வர் நூற்றுவருக்கும் துன் ம் வந் ஜே ாது, கூவிEடைழக்க, குமரடைனத்
ான் நிடைனந்திருக்கிறான். இப் டிக் கூவிEடைழத்து Eன் ப ற்றவன், மற்றவர்களும் Eன்ப றும்
வண்mம் அப்ப ருமானிருக்கும் இ த்திற்குச் பசல்லவும், அங்பகல்லாம் அவடைன வழி வும் நல்ல
வழிகாட்டிEாகவும் அடைமந்திருக்கிறான்.
நக்கீரனுக்குப் பின் எத் டைனஜேEா ஜே ர் எப் டி எப் டி எல்லாஜேமா வழிகாட்டியிருந் ாலும் நாம் நிடைனவு
கூற ஜேவண்டிE ப ருமான் குமரகுரு ரனாகஜேவ இருக்கிறார். ப ன் ாண்டிநாட்டிஜேல ஸ்ரீ டைவகுண் ம்
என்ற சிற்றூரிஜேல பிறந்து ஐந்து ஆண்டு அaவும் ஊடைமEாகஜேவ இருந் வர் திருச்பசந்தூர் பசன்று
ஆண் வடைன வழிப் ட் உ ஜேன வாய்திறந்து ாடும் ஜே று ப றுகிறார். 'கருடைmத் திரு உருவாய்
காசினியில் ஜே ான்றிE குரு ரன்’ என்ற ப Eர் நிடைலக்கிறது அவருக்கு. ச்டைச மயில் வாகனமும்
ன்னிரண்டு திண் ஜே ாளும் அச்சம் அகற்றும் அயில் ஜேவலும் ாங்கிE ஜேவலவடைன, அவர் அழபகாழுக
வர்ணிக்கும் ா லான கந் ர் கலிபவண் ா, ாடும் க் ர்கடைa எல்லாம் ரவசம் அடை Eச் பசய்கிறது.
ஜே ாகமுறும் வள்ளிக்கும்
புத்ஜே ளிர் பூங்பகாடிக்கும்
ஜேமாகம் அளிக்கும்
முகமதியும் - ாகமு ன்
வந்து அடியில் ஜேசர்ந்ஜே ார்
மகிழ வரம் லவும்
ந் ருளும் ப ய்வ முகத்
ாமடைரடைEயும்
நிடைனந்து நிடைனந்து ஜே ாற்றுகிறார்.
இவருக்கு எவ்வaஜேவா காலத்திற்கு முன்ஜே காஞ்சிபுரத்து கச்சிEப் ர், கந் ன் வரலாறு முழுவடை யும்
புராmமாகஜேவ ாடிடைவத்துவிட் ார். இவடைர ஒட்டிஜேE சிற்றம் ல நாடிகள், சுவாமிநா ஜே சிகர் கச்சிEப் முனிவர் மு லிEவர்களும், முருகடைன நாவாரப் ாடி வழி ாடு பசய்திருக்கிறார்கள்.
இத் டைனக்கும் சிகரமாக முருக க்தியில் ாம் திடைaத் ஜே ாடு பிறடைரயும் திடைaக்க டைவத் ப ருமகன்
ான் அருmகிரிEார். ப ாங்கழல் உருவன் ஜேகாயில் பகாண்டிருக்கும் திரு அண்mாமடைலயிஜேல பிறந்து,
வாடைலப் ருவத்தில் இன் த்துடைறயின் எல்டைல கண்டு. அ னால் ப ாருள் இழந்து, பிணியுற்று
நலிந் வடைர, ஆறுமுகன் வலிந்து வந்து ஆட்பகாள்கிறான். அன்று மு ல் அவன் இருக்கும்
லபமல்லாம் பசன்று வmங்கி அவன் திருப்புகடைழஜேE ாடிப் ாடி வீடுஜே று ப ற்றவர்.
அருm a ா

த்மம்

அனுதினமுஜேம துதிக்க
அரிE மிழ் ானளித்
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மயில் வீரடைன
ஆயிரக்கmக்கான சந் ப் ா ல்கaால் ஜே ாற்றி வmங்கிEஜே ாடு அவன்றன் அலங்காரத்டை யும்
அவடைனப் க்தி ண்ணிEவர்கள் ப ற்ற அனுபூதியிடைனயும் அழகாக எடுத்து ஓதுகிறார்.
பமாய் ார் அணிகுழல் வள்ளிடைE
ஜேவட் வன் முத் மிழால்
டைவ ாடைரயும் அங்கு வாழ டைவப்ஜே ான்
என்று உறுதியும் கூறுகின்றார்.
நாள் என் பசய்யும், விடைன ான்
என் பசயும், என்டைன நாடி வந்
ஜேகாள் என் பசயும் பகாடுங்கூற்று
என்பசயும், குமஜேரசர் இரு
ாளும், சிலம்பும், ச ங்டைகயும்
ண்டை யும், சண்முகமும்
ஜே ாளும் க ம்பும் எனக்கு
முன்ஜேன வந்து ஜே ான்றிடிஜேன! என்று ா உள்aத்தில் வலிடைம ப றுவது என்றால் அது எளிதில்
சித்திக்கின்ற காரிEமா என்ன? எத் டைனஜேEா வருஷங்கaாகப் ‘ ாடும் ணிஜேE ணி’ என வாழ்ந்து,
அ னால் ப றற்கரிE அனுபூதி ப ற்ற னால் உண் ான உரம் அல்லவா?
இப் டி எல்லாம் வழி ட்ஜே ார் இன்னும் லர் உண்டு. அவர் ம் அடிச்சுவட்டில் ந ந்து பசன்று
முருகன் திருவடிகளில் விழுந்து வmங்கி, அருள் ப றும் அன் ர்கள் எல்லாம் ாக்கிEசாலிகஜேa.
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9. ஜேகாலக்குமரன் திருஉருவம்
ஆறுமுகனுக்கு உகந் டை வீடுகள் ஆறு என் டை அறிஜேவாம், இது விர எங்ஜேக ஒரு மடைல, ஒரு
குன்டைறக் கண் ாலும், அங்ஜேக ஏறி நின்று விடுவான் அவன். ண்ஜே ந்தித் னிEனாக நிற் ான்; இல்டைல
வள்ளி, ப ய்வEாடைன சஜேம னாக நல்ல கல்Eாmகுm சம் ன்னனாக காட்சி ருவான். ஆறுமுகமும்
ன்னிரண்டு திருக்கரங்களும் பகாண்டு ஜே வ ஜேசனாதி திEாகவும் விaங்குவான். இப் டி எல்லாம்
அவன் திருஉருடைவச் சடைமத்து வmங்கி வாழ்த்தி மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் மிழ் மக்கள் எவ்வaஜேவா
காலமாக.
முருகனுக்கு உரிE முக்கிE ஸ் லங்கள் அறு த்தி நாலு என் ர் அறிஞர். ஆனால் அருmகிரிEார்
நூற்றுக்கு ஜேமற் ட் ஊர்களுக்குச் பசன்று ஆங்காங்கு உள்a முருகன் ஜே ரில் எல்லாம் திருப்புகழ் ாடி
மகிழ்ந்திருக்கிறார். அத் டைன ஊர்களில் உள்a மூர்த்திகடைaயும் இங்ஜேக நான் பகாண்டு வந்து நிறுத் ப்
ஜே ாவதில்டைல. என்றாலும் ஒரு சில மூர்த்திகடைaEாவது கண் குளிரக்காணும் டி உங்களுக்கு காட்டும்
வாய்ப்பு இருக்கிறஜே எனக்கு, அடை விட்டுவி விரும் வில்டைல நான்.
ப ன் ாண்டி நா ாகிE திருபநல்ஜேவலியில் திருமடைலயில் இலஞ்சியில் இன்னும் எத் டைனஜேEா
லங்களில் அழகான மூர்த்திகள் உண்டு. வ ாண்டி நா ாகிE மதுடைரடைE அடுத்து
திருப் ரங்குன்றத்தில், குன்றக்குடியில் எல்லாம் குமரன் அழகாக உருப் ப ற்றிருக்கிறான். வ
ப ாண்டை நாட்டிஜேலா, ருமமிகு பசன்டைனயில் கந் க் ஜேகாட் த்தில் ‘வaர்ந் வஜேன இன்று
ஜே ாரூரிலும், வ ழனியிலும் அன் ர்களுக்கு ரிசனம் ந்து பகாண்டிருக்கிறான். நடு நாட்டிஜேலா
மயில் ஊர் கந் னாக மயில மடைலயிஜேல நிற்கிறான் என்றாலும் இந் க் ஜேகாலக்குமரன் பகாலு இருப் து
ஜேசாழ நாட்டில் ான் காவிரிக் கடைரயில் உள்a அந் அற்பு ம் அற்பு மான ஜேகாயில்களில் ான்
ஏழ் லம் புகழ் காவிரிEால் விடைa
ஜேசாழ மண் ல மீஜே மஜேனாகர, ரா3கம்பீர
நா ாளும் நாEகனாக
அவன் அமர்ந்திருக்கும் உருவங்கள் ான் எத் டைன எத் டைன!
மயில் வாகனன் ஆக, வள்ளிமmாaன் ஆக, னுஷ் சுப்பிரமணிEன் ஆக, கார்த்திஜேகEனாக எல்லாம்
அங்ஜேக அவன் காட்சி பகாடுக்கிறான். கும் ஜேகாmத்திற்குத் ப ற்ஜேக ாராசுரத்திஜேல மண்
முகப்பிஜேல நின்று பகாண்டிருக்கிறான் ஒரு கார்த்திஜேகEன். நீண்டு உEர்ந் மணி மகு ம்
ரித்திருக்கிறான். புன்முறுவல் பூத் லர்ந் , பூங்குமு ச் பசவ்வாய், அவன்றன் அழகிடைன மாத்திரம்
என்ன, ஜே ரருடைaயுஜேம டைறசாற்றுகின்றது.
அங்கிருந்து மாயூரம் பசன்று அ ற்கும் கிழக்ஜேக திடைனந்து டைமல் ப ாடைலவில் உள்a திருநனி ள்ளி
என்னும் ஜே வாரஸ் லமான க ாரம் பகாண் ான் பசன்றால் பசப்புச் சிடைல உருவில் மயிஜேலறி
விடைaEாடும் ஆறுமுகடைனக் காmலாம்.
ஜேசாழ நாட்டிஜேல உள்a ஜேகாலக் குமரர்களில் முக்கிEமானவர் மூவர், சிக்கல் சிங்காரஜேவலன், எட்டுக்குடி
ஜேவலவன், எண்கண்முருகன் இவர்கள் ாம். இவர்கள் மூவடைரயும் உருவாக்கிE சிற்பி ஒருவஜேன என் ர்.
நல்ல இடைaஞனாக, உ ல் வலிடைமயுடை Eவனாக சிற்பி இருந் ஜே ாது பசய் சிடைல சிங்கார ஜேவலவர்
என்றும், உ ல் aர்ந்து டைகவலி இழந் காலத்தில் பசய்Eப் ட் து எட்டுக்குடி ஜேவலவன் என்றும்,
கண்டைmஜேE இழந்திருந் ஜே ாது உருவானான் எண்கண் முருகன் என்றும் கூறுகிறது கர்m ரம் டைர.
கண்ணிழந் ஜே ாது பசய்து முடித் எண்கண் முருகஜேனநிடைறந் அழகுடை Eவனாக இருந் ால்
மற்றவர்கள் எப் டி இருப் ார்கள் என்று கற் டைன ண்ணிக் பகாள்aத் ப ரிEா வர்கaா மிழர்?
இன்னும் எத் டைனஜேEா திருவுருவங்கள் முருகனுக்கு. அழகனாக, இடைaஞனாக, பசல்வச் சீமானாக,
ஆண்டிEாக எல்லாம் உருவானவஜேன, டைவத்திEநா னாகவும் ஆம், டை த்திEம் தீர்க்கும்
டைவத்திEநா னாகஜேவ உருவாகிறான். அப் டி உருவானவன் ாஜேன பகாங்கு நாட்டில் உள்a
திருமுருகன் பூண்டியில் உள்a முருகன். மக்களுக்கு எத் டைனஜேEா டை த்திEம். ப ான்ஜேமல் ஆடைச,
ப ண்ஜேமல் ஆடைச, மண்ஜேமல் ஆடைச. இந் ஆடைசபEல்லாம் வaர்ந்து வaர்ந்து மனி டைனப்
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டை த்திEஜேம பகாள்aச் பசய்கிறது. அப்ஜே ாது மனி னது டை த்திEம் ப ளிவிக்க ஓர் அருaாaனின்
Eவு ஜேவண்டியிருக்கிறது. அந் அருaாaஜேன குமரன், முருகன், கந் ன், க ம் ன். அவடைனக்
காண் ற்கு ல லங்களுக்குச் பசல்லலாம். இல்லாவிட் ால் உள்aக் குடைகயிஜேல இருக்கும்
குஹனாகஜேவ கண்டு மகிழலாம்.
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10. மூவர் கண் முருகன்
1. நக்கீரர் கண் முருகன்
இருஞ் ஜேசற்று அகல் வEல்
விரிந்து வாய் அவிழ்ந்
முள் ாள் ாமடைரத்
துஞ்சி, டைவகடைற
கார் கமழ் பநய் ல்
ஊதி, ஏற் க்
கண் ஜே ால் மலர்ந்
காமர் சுடைன மலர்
அம்சிடைற வண்டின்
அரிக்கmம் ஒலிக்கும்
குன்று அமர்ந்து
உடைற லும் உரிEன்
என்று முருகனுக்கு ஒரு விaக்கம். விaக்கம் ரு வர், கடை ச்சங்கப் புலவர்களுள் டைலEாE நக்கீரர்.
நாம் இந் விaக்கம் ப றுவது அவர் இEற்றிE திருமுருகாற்றுப் டை யில். இடை ப் டித் ஒரு அன் ர்
"என்ன சார்” ஒன்றுஜேம புரிEவில்டைலஜேE, குன்று அமர்ந்து உடைற லும் உரிEன் என்று ஒரு பசால் ப ா ர்
மாத்திரம் ாஜேன புரிகிறது. திருமுருகாற்றுப் டை முழுவதுஜேம இப் டித் ாஜேன இருக்கிறது.
முருகாற்றுப் டை டைE ாராEmம் ண்ணினால் முருகன் அருள் ப றுஜேவாம் என்ற ஒஜேர
நம்பிக்டைகயில் ாஜேன லர் இடை ப் ாராEmம் ண்ணிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். இடை பகாஞ்சம்
எளி ாகஜேவ பசால்லக் கூ ா ா? பசால்ல முடிEா ா” என்று மிக்க ஆ ங்கத்து ஜேன ஜேகட்கிறார்.
உண்டைம ான். திருமுருகாற்றுப் டை டைE நன்றாகப் ப ாருள் விaங்கும் டி எளிடைமஜேEாடு
இனிடைமஜேEாடும் பசால்லிவிட் ால், அடை ப் டிப் வர் ப ாடைக ல்கிப் ப ருகும் அல்லவா? நிரம் ச்
பசால்வாஜேனன். ஜேமஜேல பசால்லியிருக்கும் அடிகளின் ப ாருஜேa: “அழகிE சிறகுகடைa உடை E
வண்டுகள், கரிE ஜேசற்றில் மலர்ந் ாமடைரப் பூக்களில் இரபவல்லம் உறங்கி, விடிEற் காடைலயிஜேல
விழித்து எழுந்து, பநய் ல் பூடைவ ஊதி, சூரிEன் உதித் தும் கண்கள் ஜே ால் மலர்ந் அழகிE சுடைனப்
பூக்களில் பசன்று ஆரவாரிக்கும். இத் டைகE சிறப்பிடைன உடை E திருப் ரங்குன்றத்திஜேல முருகன்
வீற்றிருக்கிறான்” என் து ாஜேன. இன்னும் சுருங்கச் பசான்னால், வண்டுகளுக்கு மலர்கள் ஜே டைனக்
பகாடுத்து உ வுவதுஜே ால, அடிEார்களுக்கு முருகனும் அவர்கள் ஜேவண்டுவடை க் பகாடுத்து, திருவருள்
புரிவான் என் து ாஜேன கருத்து. இடை த் ாஜேன இரண் ாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு, அன்று
பசல்வாக்கு உடை E ாக இருந் அழகு மிழ்ச் பசாற்களிஜேல பசால்லியிருக்கிறார். இடை ஜேE
இரண் ாயிரம் வருஷங்கள் கழிந் காரmத் ால் ல பசாற்கள் வழக்கிழந்து ஜே ாக அச்பசாற்களும்
பசாற்பறா ர்களும் இன்று நமக்கு விaங்கவில்டைல. ஆ லால் அத் டைகE அரிE நூடைல டிப் டை ஜேE
நிறுத்திவிடுகிஜேறாம் நாம்.
ஜேமலும் ஒரு ஜேகள்வி. 'ஆற்றுப் டை என்றால் என்ன? ஊர்ஜே ாறும் ஓடும் ஆற்றுக்கும், டை எடுக்கும்
டை க்கும் ஏ ாவது ப ா ர்பு உண் ா? என்று கூ க் ஜேகட் வர்கள் இருக்கிறார்கள். முருகாற்றுப் டை
என்றால் 'முருகனி த்து வழிப் டுத்து ல்' என்று ான் ப ாருள். முருகனது திருவருள் ப ற்ற ஒரு
கவிஞன், அஜே அருடைaப் ப ற விரும்பும் மற்றவர்களுக்கு, அக்க வுளின் ன்டைம, ப ருடைம,
இருப்பி ம் மு லிEவற்டைறப் ற்றி விரிவாகக் கூறி, அவர்கடைa நல்வழிப் டுத்துகிறான். இதுஜேவ
ஆற்றுப் டை யின் அடிப் டை .
முருகன் வீற்றிருக்கும் இ ம் ஆறு. அடைவ முடைறஜேE திருப் ரங்குன்றம், திருச்சீர் அடைலவாய் என்னும்
திருச்பசந்தூர், ஆவினன்குடி என்னும் ழநி, ஏரகம் என்னும் சுவாமிமடைல. ஏடைனE குன்றுகள்,
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ழமுதிர்ஜேசாடைல என் னவாம். மு லில் திருப் ரங்குன்றத்தின் இEற்டைக அழகுகடைaயும் ப ய்வ
மகளிர் ஆடிப் ாடுவடை யும் முருகன் காட்சி ருவடை யும் விaக்குகிறார் நக்கீரர். பின்னர்
திருச்பசந்தூரில் முருகன் க ல் அருஜேக கவின்ப ற விaங்கும் ன்டைமடைEயும், Eாடைனயின் ஜேமல்
ஏறிவந்து ரிசனம் பகாடுப் டை யும், ஆறுமுகங்களும் ன்னிரண்டு கரங்களும் உடை E அவன்
திருக்ஜேகாலத்டை யும் பசால்கிறார் கவிஞர். மூன்றாவ ாக ஆவினன்குடியில் அந் முருகன் அற்பு க்
கனிEாக விaங்குவடை யும் முனிவர் கந் ருவர் மு லிEவர்கள் பசன்று வழி டும் முடைறடைEயும்
விரிவாகஜேவ கூறுகிறார் நல்லிடைசப் புலவர். நான்காவ ாக திருஜேவரகத்தில், பிரmவப் ப ாருaறிEா
பிரமடைன குட்டிச் சிடைற இருத்தி, ன் ந்டை Eாம் சிவப ருமானுக்கும் பிரmவப் ப ாருள் உmர்த்தும்
ஞானாசிரிEனாக நிற்கும் முருகன் நமக்கு அறிமுகப் டுத் ப் டுகிறான். ஜேமலும் குன்றுஜே ாறா ல்
என்னும் ஐந் ாம் குதியிஜேல குன்றுகள் ஜே ாறும் முருகன் எழுந் ருளி உலக மக்களுக்குக் காட்சி
பகாடுப் டை யும், அங்பகல்லாம் குன்றவர் குரடைவ ஆடி மகிழ்வடை யும் விaக்குகிறார் நக்கீரர்.
கடை சிEாக ழமுதிர் ஜேசாடைலக்கு அடைழத்துச் பசன்று அந் மடைல கிழஜேவாடைன நமக்கு
அறிமுகப் டுத்தி டைவத்துவிட்டு விடை ப ற்றுக் பகாள்கிறார்.
இ ற்பகல்லாம் பீடிடைகEாக நம்டைமப் ார்த்து ‘அன் ர்கஜேa அaவி ற்கரிE புகழுடை Eவனும், சிவந்
ஜேவடைல ஏந்திEவனுமான முருகன் திருவடிகடைa தூE சிந்டை ஜேEாடு நிடைனந்து அவனி ம் ஜே ாவடை
நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் விருப் ம் திட் மாய் நிடைறஜேவறும்’ என்றும் கூறுகிறார்.
எய்Eா நல்இடைச பசவ்ஜேவல் ஜேசய்
ஜேசவடி
ரும் பசம்மல் உள்aபமாடு
நலம்புரி பகாள்டைக புலம் புரிந்து உடைரயும்
பசலவு நீ நEந் டைனEாயின் லவு ன்
நன்னர் பநஞ்சத்து இன் நடைச வாய்ப்
இன்ஜேன ப றுதி நீ முன்னிE விடைனஜேE
என்று நல்லாசி கூறுகிறார் நக்கீரர். இடை எல்லாம் ப ரிந்து பகாண் பின், நக்கீரர் கண் முருகன் என்ற
டைலப்பிஜேல ஒரு சில வார்த்டை கள் உங்களுக்கு நான் கூறினால் விஷEம் ப ளிவாகும். அத்ஜே ாடு
முருகாற்றுப் டை
டித்துப் ாராEmம் ண்mவும் ஓர் ஆடைசஜேE பிறக்கும் அல்லவா?
கல் ஜே ான்றி மண் ஜே ான்றாக் காலத்ஜே முன் ஜே ான்றி மூத்து நின்றவர் மிழ் மக்கள். இவர்கள் ாங்கள்
வாழ்ந் நாட்டை நான்கு பிரிவுகaாகப் பிரித்துக் பகாண்டு வாழ்ந் ார்கள் என் டை ழந் மிழ் நூல்கள்
எல்லாம் விரிவாகஜேவ கூறுகின்றன. ப ால்காப்பிEத்திஜேலஜேE நாட்டில் நால்வடைக நிலங்கள்
ஜே சப் டுகின்றன. அந் அந் நில வடைககளுக்கு ஏற் மக்கள் ழக்கங்களும், ஒழுக்க முடைறகளும்
இருந் ன என்றும் அறிகிஜேறாம். இடை பEல்லாம் ஆராய்ந் ால் ப ால்காப்பிEர் காலமான அந்
ப ால்காலத்திற்கு முன்னஜேரஜேE மிழ் மக்கள் குறிஞ்சியிலும், முல்டைல, மரு ம், பநய் ல் நிலங்களிலும்
குடிபுகுந்து வாழ்வு ந த்தி இருக்க ஜேவண்டும். மிழ் மக்கaது வாழ்வு துவங்கிE இ ம், மடைலயும்
மடைலசார்ந் குறிஞ்சியுஜேம. பின்னர் ான் அவர்கள் டிப் டிEாக, கா ாகிE முல்டைலயில் இறங்கி,
வEலாகிE மரு த்தில் வழ்ந்து, பநய் லாகிE க ற்கடைர வடைர பசன்றிருக்க ஜேவண்டும். ஆ லால்
இடைறவழி ாடு மு ல் மடைலநா ாகிE குறிஞ்சியிஜேல ஜே ான்றிEதில் விEப்பில்டைல: நீண்டுEர்ந்
மடைலயிஜேல பிறந் இடைற வழி ாடு அகன்று ரந் க ற்கடைரக்ஜேக ந ந்திருக்கிறது. அ ற்கு
அடுத் டிEாகத் ான் கா ாகிE முல்டைலயிலும், வEலாகிE மரு த்திலும் ரவி இருக்கிறது.
இந்நாடுகளிடை ஜேE எழுந் ல ல குன்றுகளிலும் சில சில ஜேசாடைலகளிலும் புகுந்திருக்கிறது.
இந் உண்டைமடைE எல்லாம் அறிந் நக்கீரர் இடைறவழி ாட்டை மடைலEான திருப் ரங்குன்றத்திஜேல
துவங்கி, க ற்கடைரEாம் திருச்பசந்தூரிஜேல ந த்தி, கா ாகிE ஆவினன்குடியிலும், வEல்பவளிEாகிE
ஏரகத்திலும், ஜேசாடைலEாகிE ழமுதிர் ஜேசாடைலயிலும் ரவவிட்டிருக்கிறார். பின்னும் நாட்டின் ல
குதிகளில் உEர்ந்துள்a குன்றுகளிலும், இடைறவழி ாடு ஏறி நின்றடை யும் பசால்ல மறக்கவில்டைல.
இப் டி நாட்டில் இடைறவழி ாடு ந ந் இ பமல்லாம் நம்டைம ஆற்றுப் டுத்தி அங்பகல்லாம்
இடைறடைமடைEக் காm வடைக பசய்திருக்கிறார் அவர்.
நக்கீரர் கண் இடைறவன் முழுக்க முழுக்க முருகஜேன. நமக்குத் ான் ப ரியுஜேம சங்கம் இருந்து மிழ்
ஆராய்ந் நக்கீரடைரப் ற்றி. மதுடைரயிஜேல இடைறவனாம் ஜேசாமசுந் ரஜேன, ருமிக்குப் ப ாற்கிழி அளிக்க
விரும்பி ஒரு ாட்டுப் ா அந் ப் ாட்டு குற்றம் உடை Eது என்று பசான்னவர் ஆயிற்ஜேற அத்து ன்
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நிறுத்தினாரா? அந் இடைறவனாம் சிவ ப ருமாஜேன ஜேநரில் வந்து வாதிட் ஜே ாதும், "மால்
ருமருட்சிEால் கண் வடிஜேவலாம் காட்டினாலும் சாற்றிE பசய்யுள் குற்றம், சடை பகாண்டு பவருட் ல்
ஜேவண் ா" என்று வழக்காடிEவர் ஆயிற்ஜேற, இந் அஞ்சா பநஞ்சன். நக்கீரனது இ Eத்தில் இடைறவனாம்
சிவப ருமான் இ னால் ான் அதிக இ ம் ப றவில்டைல ஜே ாலும், அவரது இ Eத்தில் ப ரிEஜே ார்
இ த்டை இந் முருகஜேன ஆக்கிரமித்துக் பகாள்கிறான். முருகன் என்றதுஜேம அவரது உள்aத்தில் ஒரு
ஜேமாகம் பிறந்திருக்கிறது. முருகன் என்ற பசால்ஜேல மிக்க ழடைமEான மிழ்ச்பசால். மmம், இaடைம,
க வுள் ன்டைம, அழகு என்பறல்லாம் விரிந் ப ாருளிஜேல ான் முருகு என்ற பசால் ஆதியில் மிழில்
வழங்கப் ட்டிருக்கிறது. முருடைக யுடை Eவன் இடைறவன் என்று எண்ணிE மிழ் மக்கள் அவனுக்கு
முருகன் என்று ப Eரிட்டு வாழ்த்திEதும், வmங்கிEதும் ப ாருத் மாகஜேவ அடைமந்திருக்கிறது. இந்
முருக வழி ாட்டை த் துவங்கிEவர் Eாராயினும் ஆகுக. ஆனால் அந் வழி ாட்டுக்கு ஓர் உEரிE
ஸ் ானம் அளித்து ஆதித் மிழ் மக்களி த்ஜே நின்று நிலவச் பசய் வர் நக்கீரர் மmங்கமழ் ப ய்வத்து
இaநலம் காட்டிEவர் அல்லவா?
நக்கீரர் அழடைக ஆராதிப் வர் ான். இaடைமக்கு வmக்கம் பசலுத்து வர் ான் என்றாலும் அவரது
உள்aம் எல்லாம் முருகனி ம் அவர் கண் இடைறடைமயிஜேலஜேE திந்து நின்றிருக்கிறது. ாட்டின்
துவக்கத்திஜேலஜேE சூரிEடைனப் ஜே ான்ற ஒளி உடை E திருஜேமனியும், அடை ந்ஜே ாடைரக் காக்கும்
திருவடிகளும், டைகவடைர அழிக்கும் டை கள் ாங்கிE திருக்கரங்களும் உடை Eவன் முருகன் என்று
அறிமுகம் பசய்து டைவக்கிறார். அத்ஜே ாடு ப ய்வEாடைனயின் கmவன் அவன், க ம் மாடைலடைE
மார்பிலும், காந் ள் கண்ணிடைE முடியிலும் ரித் வன், ஜேவற் டை Eால் சூரன் மு லிEவர்கடைa
அழித் வனும் அவஜேன என்று புகழ்கிறார்.
'சூர்மு ல் டிந் சு ர் இடைல பநடுஜேவல்' அவர் பநஞ்டைசவிட்டு நீங்கவில்டைல. இந் சூரசம்ஹாரம்
ந த் அவன் அந் த் திருச்சீரடைலவாயிலிஜேல கார்த்திஜேகEனாக, அறுமா முகவனாக எல்லாம்
உருப்ப ற்று வaர்ந் டை ச் பசால்கிறார். ஒவ்பவாரு முகத்திலும் ஒவ்பவாரு திருக்கரத்திலும் ஈடு ட்டு
நின்று அவன்
ப ய்வத் ன்டைமடைE எல்லாம் விaக்கிக் பகாண்ஜே ஜே ாகிறார். ஆவினன்குடி இருக்கும் அண்mடைலத்
ஜே டி வரு வர் ப ாடைகயும் என்ன பகாஞ்சமா? பிரmவப் ப ாருள் அறிEாப் பிரமடைனச் சிடைறயி ,
அவனது டை த் ல், ப ாழிஜேல நின்றுவிடுகிறது. டை ப்பு இல்லாவிட் ால் காத் ல் ஏது? அழித் ல்
ஏது? இப் டி முத்ப ாழிலும் ஸ் ம்பித்து நிற்க க வுaர் மூவரும் த் ம் ப ாழிடைல இEற்றவும்,
பிரமடைனப் டைழE நிடைலயிஜேல இருத் வும் விரும்பும் முனிவர், கந் ருவர், திருமால், ருத்திரன்,
இந்திரன் எல்ஜேலாருஜேம ஒரு நடை வருகிறார்கள். புள் அணி நீள் பகாடிச்பசல்வன், மூபவயில் முருக்கிE
முரண்மிகு பசல்வன், Eாடைன எருத் ம் ஏறிE திருக்கிaர் பசல்வன், மு லிEவர்கள் வருகின்ற
வரிடைசடைE எல்லாம் வடைக வடைகEாக எடுத்துக் கூறுகிறார் கவிஞர். இடை எல்லாம் பசான்னவர்
வழி ாட்டுக்கு உகந் இ ம் ஏரகம் என் டை ச் பசால்லி
உச்சி கூப்பிE டைகயினர்
... ற் புகழ்ந்து
ஆறு எழுத்து அ க்கிE
அருமடைறக் ஜேகள்வி
நாஇEல் மருங்கில்
நவிலப் ாடி
விடைர அறு நறுமடைலர்
ஏத்தி
வழி டும் முடைறடைE எல்லாம் இன்னும் விரிவாகஜேவ விவரிக்கிறார். ஜேமலும் ஜேமலும் அவன் புகழ் ாடி
அறுவர் Eந்
ஆறு அமர் பசல்வ!
ஆல்பகழு க வுள்
பு ல்வ! மால்வடைர
மடைலமகள் மகஜேன!
மாற்ஜேறார் கூற்ஜேற!
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பவற்றி பவல்ஜே ார்க்
பகாற்றடைவ சிறுவ!
இடைழ அணி சிறப்பில்
டைழஜேEாள் குழவி!
வாஜேனார் வmங்கு
வில் ாடைனத் டைலவ!
மாடைல மார் , நூல் அறிபுலவ!
என்பறல்லாம் கூவிEடைழக்கிறார். நக்கீரருக்கு முருகனது இடைறடைமத் ன்டைமயில் எத் டைன நம்பிக்டைக!
நூல் முழுவதும் அவர் கூறுவது இ டைனத் ான். நக்கீரர் கண் முருகஜேன அவரது இடைறவன். ஏன் மிழ்
மக்கள் க வுளும் அவன் ாஜேன!
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2. அருmகிரிEார் கண் அழகன்
சமீ த்தில் ஜேகாடைவயில் ஒரு ட்டி மண் ம் ந ந் து. ட்டி மண் த்தில் விவா த்திற்கு எடுத்துக்
பகாண் ப ாருள் நிரம் வும் ரஸமான ஒன்று. கம் ன் கண் ராமனில் சிறப் ாயிருப் து அவனது
அழகா, அறிவா, ஆற்றலா? என்று. அழஜேக என்று வாது பசய் வர் மூவர்; அறிஜேவ என்று மூவரும்,
ஆற்றஜேல என்று மூவரும் வாதிட் னர். எல்ஜேலாருஜேம கம் டைன நன்றாக அலசி ஆராய்ந்து டித் வர்கள்.
ஆ லால் திறடைமஜேEாடு அவரவர் கட்சிடைE எடுத்துக் கூறி ங்கள் ங்கள் கட்சிக்குப் லம் ஜே டினர்.
அத் டைனக்கும் இ ம் பகாடுத் ான் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம் ன். இந் ப் ட்டிமண் த்துக்கு டைலடைம
வகித் வன் நான். விவா ங்கடைa எல்லாம் ஜேகட் பின் தீர்ப்புக் கூற ஜேவண்டிE ப ாறுப்பு
என்னுடை Eது. மிகச் சிரமத்ஜே ாஜே ான் நான் தீர்ப்புக் கூறிஜேனன்.
கம் ன் ராமடைன ‘அறிவின் உம் ரான்’ என்று கூறுவது உண்டைம ான் என்றாலும், அவனி த்து
அறிவுடை டைம சிறப் ாய் அடைமந்திருந் து என்று கம் ன் கரு வில்டைல. கருதியிருந் ால், ‘நாEக நீஜேE
ற்றி நல்கடைல ஜே ாலும்?' என்று மாEமாடைன ஜேவண்டி சீடை கண்ணீர் உகுத் தும் ஜேவட்டிடைE வரிந்து
கட்டிக் பகாண்டு. ம்பியின் எச்சரிக்டைகடைEயும் ப ாருட் டுத் ாது மான் பின்ஜேன ராமன் ஓடினான்
என்று கூறி இருப் ானா? ஜேமலும் வாலி மீது அம்ப ய்து வீழ்த்திEபின், அவன் ஜேகட் ஜேகள்விகளுக்கு,
அவன் ஜே சும் ஜே ச்சுக்களுக்பகல்லாம் தில் பசால்ல இEலாமல் ராமன் திmறுவடை கம் ன்
பசால்லாமல்ச் பசால்லி மகிழ்கிறாஜேன. மடைறந்து நின்று என்டைன நீ எவ்விEது என்டைன, என்ற
அடிப் டை க் ஜேகள்விக்கு ஜேநரான தில் பசால்ல அவனால் முடிEவில்டைலஜேE, இலக்குவன் அன்ஜேறா
இடை புகுந்து பநாண்டிச் சமா ானம் கூற ஜேவண்டியிருக்கிறது. இந் நிடைலடைமயில் கம் ன் கண்
ராமனி த்து அறிவு சிறந்திருந் து என்று கூற வடைக இல்டைலஜேE என்று மு லில் அறிடைவ ஒதுக்கிஜேனன்.
பின்னர் ராமன் எவ்வaவு அழகஜேனா, அவ்வaவு ஆற்றல் நிடைறந் வஜேன. ா டைக, கரன், கும் கர்mன்,
இராவmன் மு லிEவர்கடைa ஜே ாரில் வீழ்த்திE ஆற்றல் என்ன ஜேசாடை Eான ஆற்றலா? இல்டைல,
சீடை டைE மmம் முடிக்க அரனது வில்டைலஜேE அநாEசமாக எடுத்து இழுத்து முறித் ாஜேன! ஏழு
மராமரத்டை யும் ஒஜேர அம்பில் துடைaத் ாஜேன! அது எல்லாம் அவன்றன் ஆற்றடைலத் ாஜேன
விaக்குகிறது. என்றாலும் இந் ஆற்றல் எல்லாம் புகழுடை E ாக அடைமE சீடை யின் கற்பு அல்லவா
துடைm நின்றிருக்கிறது. கற்ப னும் கனலால் அல்லவா இராவmன் பவந்திருக்கிறான்; சீடை பEன்னும்
அமிழ் ால் பசய் நஞ்சல்லவா இராவmடைனக் பகான்றிருக்கிறது. ஆ லால் கம் ன் கண் ராமனி ம்
ஆற்றல் ான் சிறந்திருந் து என்று கூறவும் வடைக இல்டைலஜேE.
ஆனால், ராமனது அழடைக நிடைனத் ால், கம் ன் அப் டிஜேE விம்மிப் ப ருமி ம் பகாண்டுவிடுகிறாஜேன.
ஓவிEத்ப ழு ஒண்mா உருவத் னான ராமடைன, ஆ வர் ப ண்டைமடைE அவாவும் ஜே ாள்கள்
உடை Eவன் என்றன்ஜேறா கூறுகின்றான். ராமனது புEவலிடைEக் கூற முற் டுகிறஜே ாதும் அடைல
உருவக்க ல் உருவத்து ஆண் டைக என்றல்லவா குறிப்பிடுகிறான். ஏன்? உருபவளித் ஜே ாற்றத்தில்
வல்வில் ஏந்திE ராமடைனக் காணும் சூர்ப் னடைக கூ அவனது பசந் ாமடைரக் கண்ணிலும், பசங்கனி
வாயிலும், சந் ார்
ந்ஜே ாளிலும், அஞ்சனக் குன்றமன்ன அவன் வடிவிலும் ாஜேன ஈடு டுகிறாள்.
நிரம் ச் பசால்வாஜேனன்
டைமஜேEா, மரக ஜேமா, மறிக ஜேல
மடைழமுகிஜேலா
ஐஜேEா! இவன் வடிவு என் ஜே ார்
அழிEா அழகு உடை Eான்
என்று ாஜேன கம் ன் அப் டிஜேE ராமனது அழடைகக் கண்டு ரவசம் அடை கிறான். ஆ லால் கம் ன்
கண் ராமனில் சிறப் ாயிருப் து அவனது அழஜேக என்று கூறி முடித்ஜே ன். கூட் த்திற்கு வந்திருந்
அறிஞர் அத் டைன ஜே ருஜேம ஆஜேமாதித் னர் அந் த் தீர்ப்டை . இது கம் னது பவற்றிEல்ல. ராமனது
பவற்றிEல்ல, அழகின் பவற்றி ான் இது. இந்நில உலகிஜேல அழகு ருகின்ற பவற்றிடைE, அறிஜேவா,
ஆற்றஜேலா ருவதில்டைல என் ற்கு இடை வி ச் சிறந் ஆ ாரம் ஜேவண்டுவதில்டைல அல்லவா?
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இந் அழகின் பவற்றிடைE இன்னும் அனு விக்க ஜேவண்டுமானால் நாம் ஜே டிச் பசல்ல ஜேவண்டுவது,
முருகனாம் குமரடைனஜேE. முருடைக உடை Eவன் முருகன். முருகன் என்றால் மmம், இaடைம, க வுட்
ன்டைம, அழகு எல்லாம் ஜேசர்ந் து என்று அறிஜேவாஜேம. அழகு உள்aவனி த்ஜே மmம், இaடைம,
இடைறடைம எல்லாம் கலந்ஜே நிற்கும், அதிலும் அழிEா அழகு ப ற்றவனாக, என்றும் இடைaEவனாக
ஒருவன் அடைமந்துவிட் ால் அடை வி ப றற்கு அரிE ஜே று ஒன்று உண் ா? அத் டைகE ஜே று
உடை Eவனாக அல்லவா ஒரு க வுடைa உருவாக்கி இருக்கிறான் மிழன். கடைலஞனான மனி னின்
அழகுmர்ச்சி ான் என்ன என்ன காரிEங்கடைa சாதித்திருக்கிறது? உருவஜேம இல்லா க வுளுக்கு
உருவத்டை கற்பித்திருக்கிறது. அக்கற் டைனக் க வுடைa முருகனாக, குமரனாகக் கண்டு
டைலவmங்கியிருக்கிறது. அத் டைகE அழகுmர்ச்சி நிடைறந் கடைலஞன் ரம் டைரயில் வந் வர் ாஜேன
அருmகிரிEார். அவர் குமரனின் அழகில் மEங்கி அடை ஜேE விEந்து விEந்து ாடிEதில்
விEப்பில்டைலஜேE.
இடைறவன் டை த் இEற்டைக ான் எவ்வaவு அழகுடை Eது. விரிந்து ரந்திருக்கும் வானம், அகன்று
ஆழ்ந்து கி க்கும் க ல், அக்க ல் உள்ளிருந் எழும் இaஞ்சூரிEன், அச்சூரிEனி மிருந்து ஒளி ப ற்று
அடை உலகுக்குத் திரும் வும் வழங்கும் குளிர்நிலா, அந்நிலாஜேவாடு ஜே ாழடைம பூண்டு மின்னி
மினுக்கும் விண்மீன்கள் எல்லாம் அழடைகத் ாஜேன வாரி வழங்குகின்றன. பூமியில் உள்a மடைல,
மடைலயிலிருந்து விழும் அருவி, அருவி ஓடிப் ப ருகும் ஆறு, ஆற்றங்கடைரயில் நின்று நிழல் ரும்
மரங்கள், அம்மரங்களில் பூத்துக் குலுங்கும் பூக்கள், கனிகள், ரந் வEல்களிஜேல ச்டைசக் கம் aம்
விரித் ால் ஜே ால் இலங்கும் பநற்கதிர்கள், புல்பூண்டுகள், ஊர்வன, றப் ன. ந ப் ன எல்லாஜேம
இEற்டைக அன்டைனயில் அழகு வடிவந் ாஜேன. இடைவ ாஜேன மனி னால் டைக புடைனந்து இEற்றா
கவின்ப று வனப்பு. இந் வனப்பில் ாஜேன கடைலஞர்கள் எல்லாம் உள்aம் றிபகாடுத்து நிற்கின்றனர்.
அப் டி உள்aம் றிபகாடுத் ஒரு கவிஞன் ான், முற்றிE ஆழியிஜேல அடைலவந்து ஜேமாதி எறிடைகயிஜேல
கற்டைறக் கதிர் எழும் காட்சிடைEக் கண்டிருக்கிறான். உலகம் உவப் , லர் புகழ் ஞாயிறு க ற்கண் எழும்
காட்சியிஜேல அழடைகக் கண்டிருக்கிறான் இaடைமடைEக் கண்டிருக்கிறான்; இடைறடைமடைEக்
கண்டிருக்கிறான். விரிந்திருக்கும் நீல வானம் நீலநிறத் ஜே ாடைகடைE விரித் ாடும் மயிலாகக் காட்சி
அளித்திருக்கிறது. அந் வானில் ஜே ான்றும் பசஞ்சு ர்த் ஜே வனாம் இaஞாயிடைறஜேE ஜேவஜேலந்திE
குமரனாகவும் கண்டிருக்கிறான். இப் டித் ான் முருகன், குமரன், ஜேவலன், அழகன் மிழ்க் கடைலஞன்
உள்aத்தில் உருப்ப ற்றிருக்கிறான். இன்னும் ஜேமட்டு நிலங்களிஜேல திடைmக்கதிர் விம்மி விடைaந்து
அங்பகாரு காட்டுமயில் வந்து நின்றால், அங்ஜேகயும் கடைலஞன் உள்aத்தில் கா டைல
விடைaவித்திருக்கிறான் குகன். இப் டித் ான், நீண் காலத்திற்கு முன்னாஜேலஜேE, உலகம் ஜே ான்றி,
அதில் மனி ன் ஜே ான்றி, அந் மனி ன் மிழ் ஜே சக்கற்றுக் பகாண் அந் க் காலத்திஜேலஜேE, அவன்
கண் மு ற் க வுள், இப் டித் ான் முருகனாக, இடைaஞனாக, அழகனாக இருக்கிறான். அருmகிரிEார்
வmங்கியிருக்கிறார். குமரகுரு ரர் துதித்திருக்கிறார். எத் டைனஜேEா கடைலஞர்கள், கவிஞர்கள் இந்
அற்பு ஜேமாகன வடிவுடை E குமரனது அழகிடைனப் ாராட்டிப் ாடி இருந் ாலும், அந் அழகிஜேல
மEங்கித் ன்வEமிழந்து நின்றவர் அருmகிரிEார் ான். அழகுmர்ச்சி அவருக்கு கருவிஜேல வாய்த்
திருவாக அடைமந்திருக்கிறது. இல்லாவிட் ால் அந் இaவEதிஜேலஜேE வாதிடைன அ ர்ந் ஜேவல்
விழிEார் ங்கள் கா லுக்கு ஏங்கி நின்றிருப் ாரா அந் க் கா ல் க லிஜேல முங்கி முழுகி அமிழ்ந்ஜே
ஜே ாயிருப் ாரா? அன்று ப ண்ணி த்ஜே கண் அழடைகஜேE பின்னர் இடைறவனி த்துக் கண்டிருக்கிறார்.
ஆ லால் அவடைன அழகான ஜேமனி ாங்கிE ஜேவaாக அயிலும் மயிலும், அறமும் நிறமும், அழகும்
உடை E ப ருமாaாக, புதுமயில் மீது Eாவரும் ப ாழவரும் அழகனாகப் ார்த்திருக்கிறார்.
கனகமயிலினில் அழகு ப ாழிE கருடைm மருவி வர ஜேவணும் என்று ஜேவண்டியிருக்கிறார். நீலச்
சிகண்டியில் ஏறும் பிரான் எந் ஜேநரத்திலும் ஜேகாலக் குறத்தியு ன் வருவான் என்று நம்பி இருக்கிறார்.
'மயிடைலயும், அவன் திருக்டைக அயிடைலயும், அவன் கடை க்கன் இEடைலயும் நிடைனந்திருக்க வாருங்கள்’
என்று உலஜேகாடைரபEல்லாம் கூவி அடைழத்திருக்கிறார். இப் டி அழகு துண்டிE ஆர்வந் ான். அவர்
கவிடை எழுதுவ ற்கு அவற்டைறப் ாடிப் ரவி இடைறவடைன வழுத்துவ ற்கு துடைm நின்றிருக்கிறது.
இப் டி முருகனது அழகிஜேல உள்aம் றிபகாடுத் வர், அந் அழகடைன அலங்காரம் பசய்து ார்க்கவும்
முடைனந்திருக்கிறார். அழபகல்லாம் ஒருங்ஜேக கண் ால் Eாவர் ான் ஆற்றவல்லார்? Eாஜேர அழகுக்கு
அழகு பசய்வார்? என் டை அறிந் வர் ான் என்றாலும் ஆடைச Eாடைரவிட் து. எத் டைனஜேEா திருப்புகழ்
ாடி அவன் புகழ் ரப்பிE அருmகிரி, ான் ப ற்ற ப றற்கரிE அனு வங்கடைaபEல்லாம்
அனுபூதிEாகப் ாடி உலஜேகார்க்கு விaக்கிE அவர் முருகடைன அலங்கரித்து மகிழ்வதிஜேல ான் உள்a
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நிடைறவு ப ற்றிருக்கிறார். அந் அலங்காரங்கடைaப் ாடி அரிE ாமாடைல ஒன்டைறஜேE சாத்தியிருக்கிறார்.
ஆம் அவர் அறிவார். அலங்கரிப் ற்கு ப ான்மாடைலஜேEா அல்லது பூமாடைலஜேEா ஜேவண்டும் என் டை .
ஆனால் ப ான் மாடைலக்கு மmம் கிடை Eாஜே , பூமாடைல வாடிவிடுஜேம என்று உmர்ந்ஜே ாமாடைல
பகாண்டு அழகனின் ம் ணிE விடைரந்திருக்கிறார்.
அழகன் ஆன குமரடைன நிடைனத் வர், அந் அழகடைனப் ப ற்பறடுத் அன்டைனடைE, அழஜேக உருவான
அப் ன் பசாக்கடைன எல்லாம் நிடைனத்திருக்கிறார். ஒருவடைரப் ங்கில் உடை Eாள் குமாரனாக ஆற்டைறப்
ணிடைE, இ ழிடைEத் தும்டை டைE, அம்புலியின் கீற்டைறப் புடைனந் ப ருமான் குமாரனாக முருகடைனத்
ப ாழந்துவங்கிEவாஜேற அவன் ன் துடைmவி அந் க் கள்aக் குறமகள் வள்ளிடைEயும் நிடைனந்து
நிடைனந்து துதித்திருக்கிறார். ஜே பனன்று ாபகன்று உவமிக்பகாmா ப ய்வ வள்ளி என்று ஜே ாற்றுவார்
ஒரு ரம். பநற்றாப் சுங்கதிர் பசவ்ஜேவனல் காக்கிற நீலவள்ளி என்று வர்ணிப் ார் மறு ரம், பமாய் ார்
அணிகுழல் வள்ளிடைE ஜேவட் வன் என்று குறிப் ஜே ாடு மட்டும் திருப்தி அடை Eாது, ஜேவடிச்சி
பகாங்டைக விரும்பும் குமரன் என்றும் கூறி மகிழ்வர். இந் மயில் வாகனடைனக் கண்டு ப ாழ, அவர்
மடைலமீது ஏறி இருக்கிறார். க ற்கடைரக்குச் பசன்றிருக்கிறார். காடு, வEல், ஜேசாடைல எல்லாம் கடுகி
ந ந்திருக்கின்றார். அழகு குடி பகாண் அங்பகல்லாம் இருக்கும் அழகடைன நாமும் காm நம்டைமயுஜேம
உ ன் அடைழத்துச் பசன்றிருக்கிறார். அவர் அடைழத்துச் பசன்ற இ ங்கள் அத் டைனக்கும் நானும்
உங்கடைa இழுத் டிக்க விரும் வில்டைல. அவன் ாடிE அலங்காரத்திஜேலஜேE சிறப் ான இ ம்
ப று டைவ மூன்று ாஜேன. அந் மூன்றி ங்களுக்கு மட்டுஜேம இன்று ஜே ாகலாம் நாம்.
முருகன் பசய் அருஞ்பசEல் அத் டைனயிலும், ப ரும்புகழ் உடை Eது சூரன் உ ல் அற ஜேவடைல விட்
காரிEம் ாஜேன. சூரசம்ஹாரத்டை த் ாஜேன ப ரிE திருவிழாவாக நாம் பகாண் ாடுகிஜேறாம். நம்
உள்aத்தில் உள்a அகங்காரம், மமகாரம் எல்லாவற்டைறயும் டிEவும் அலங்காரக் கந் னாம்
அழகனால் ாஜேன முடியும்? ஆ லால் அச் சூர்மு ல் டிந் லமாம், அத்திருச்சீர்அடைலவாய்க்ஜேக
பசல்லலாம் நாமும் அருmகிரிEாரு ன். ஏஜே ா க ற்கடைரப் ட்டினம் என்றாலும், நீர் நிடைலகளும்
அ னால் வaம் ப றும் வEல்களும் நிடைறந் இ ம் ாஜேன அது. அங்குள்a வEல்களில் ண்ணீர்
மட்டுமா ாய்கிறது. ண்ணீரு ன் ஜேசல் மீன்களும் ஜேசர்ந்து ான் ாய்கிறது. ாய்ந்து ப ருகிE
அத் ங்களில் துள்ளியும் விடைaEாடுகிறது. அ னால் வEலில் உள்a யிர்கள் மட்டுமல்ல
வEற்கடைரயில் உள்a ப ாழில்களுஜேம அழிகின்றன. இது விர க ம் மரங்கள் பூத்துக்
குலுங்குகின்றன. அந் மலரின் மmம் நிறம் எல்லாம். மங்டைகEர்களுக்கு மாமயிஜேலாடைனஜேE
நிடைனப்பூட்டுகின்றன. அ னால் அத் டைன காலம் கட்டிக் காத் அவர் ம் நிடைற, கன்னிடைம எல்லாஜேம
அழிகிறது. அந் ஊரிஜேல சூரன் அழிந்திருக்கிறான். அந் ச் சூரடைன அழித் ஜேவஜேலா ஒரு
டைவ
க டைலயும், மற்பறாரு
டைவ மடைலடைEயுஜேம அழித்திருக்கிறது. இவ்வaவு ானா
அழிக்கப் ஜேவண்டிE ப ாருள். இன்னும் ஒரு ப ாருள் நம் எல்ஜேலாரி த்தும் இருக்கிறஜே .
நாபமல்லாம் பிறந் அன்ஜேற நம் டைலயில் இப் டித் ான் இவன் வாழ்வு முடிE ஜேவண்டும் என்று
எழுதியிருக்கிறாஜேன அந் ப் பிரமன். அப் டி அவன் டைகEாஜேல எழுதிE எழுத்து, அழிEா எழுத் ாக
நின்றல்லவா நம் வாழ்வில் எத் டைனஜேEா அலங்ஜேகாலங்கடைaச் பசய்கிறது. அந் எழுத்டை யும்
அழிக்கத் ாஜேன ஜேவண்டும். அந் எழுத்டை அழிக்கும் ஆற்றல் ப ற்றவன் அந் இடைறவனாம் முருகன்
ாஜேன என்பறல்லாம் எண்ணியிருக்கிறார் அருmகிரி. அன்று பிரமன் கிறீச் கிறீச் என்று டைகEால் எழுதிE
எழுத்டை க் குமரன், பசந்தூர் ஜேவலவன் ன் காலாஜேலஜேE அழித்து விடுகிறான். ஒஜேர ஒரு
துடை ப்பினாஜேலஜேE பிரமன் விதித் விதிஜேE அழிகிறது. அழித்துப் பிறக்கபவாட் ா அயில் ஜேவலனது
காலால் என்கிறார் அருmகிரி.
ஜேசல் ட்டு அழிந் து பசந்தூர்
வEல் ப ாழில்; ஜே ங்க ம்பின்
மால் ட்டு அழிந் து பூங்பகாடி
Eார்மனம்; மாமயிஜேலான்
ஜேவல் ட்டு அழிந் து ஜேவடைலயும்
சூரனும் பவற்பும்; அவன்
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கால் ட்டு அழிந் து இங்கு என் டைல
ஜேமல் அEன் டைகபEழுத்ஜே
என் து ாட்டு, அழகனான குமரனது காலுக்கு வீரக்கழல் ஒன்று அணிவித்து அலங்காரம் அல்லவா
ண்ணுகிறார் அவர்.
மிழ் நாட்டின் ப ற்குக் ஜேகாடியில், சூரசம்ஹாரம் ந ந் பசந்தூரில் இருந்து நாம், சூரசம்ஹாரம்
முடிந் உ ன், முருகஜேன அடைமதி அடை E நாடிச் பசன்ற அத் திருத் ணிடைகக்ஜேக பசல்லலாம்.
அருmகிரிEார் இங்கு பசன்றது அவரது வாழ்வின் கடை சி காலத்தில் ான். அப் டி அத் டைன நாள்
ன்டைன அடைழக்கா காரmம் என்ன? அப் டி அடைழக்காதிருக்க நான் இந் ப் பிரமனுக்குச் பசய்
குற்றம் என்ன? என்றல்லவா ஜேகட்டிருக்கிறார். நம்டைம எல்லாம் அப் டி அவன் அடைழக்காமல்
இல்டைலஜேE. அடைழக்கிறாஜேன. நாமும் விடைரவிஜேலஜேE பசல்லலாம், அருmகிரிEார் ாடிE அலங்காரப்
ாட்டை ப் ாடிக்பகாண்ஜே பசல்லலாம்.
ஜேகா ா ஜே வனுக்கு Eான் பசய்
குற்றம் என்? குன்று எறிந்
ா ாaஜேன ப ன் ணிடைகக்
குமர நின் ண்டை Eந் ாள்
சூ ா பசன்னியும் நா ா
கண்ணும், ப ாழா டைகயும்
ா ா நாவும் எனக்ஜேக
ப ரிந்து டை த் னஜேன
ாட்டிற்கு விaக்கம் ஜே டைவயில்டைல அல்லவா? ணிடைக பசன்றால் அருள்ஞான சக்தி ரனாம்.
ணிடைகக்குமரடைன, வள்ளிடைE, ப ய்வEாடைனடைE எல்லாம் கண்டு ப ாழலாம். என்றாலும்
அலங்காரம் நிடைறந் அழகடைனக் காm ஜேவண்டுபமன்றால் கால் கடுக்கஜேவ ந க்க ஜேவணும். இன்னும்
உEர்ந் ப ாரு ப ரிE மடைலயிஜேலஜேE ஏற ஜேவணும். அதுவும் ாண்டிE, ஜேசாழ, ப ாண்டை நாடுகடைa
எல்லாம் க ந்து அந் க் பகாங்கு நாட்டிற்ஜேக பசல்ல ஜேவணும். திருச்பசங்ஜேகாடு என்னும் லத்திற்ஜேக
விடைரந்து அங்கு பின்னிப் பிடைmந்து கி க்கும் ப ருங்ஜேகாட்டிஜேலஜேE ஏற ஜேவணும். அம்மடைலயிஜேல
இருப் வர் அர்த் நாரி என் ர் அறிந் வர்கள். அவர் ான் அங்கு பிர ான ப ய்வம் என்றாலும் அவர்
ப ன் க்கமாகக் பகாஞ்சம் ஒதுங்கிக் பகாண்டு, வ
குதிடைEத் ன் மகனாம் குமரனுக்கு ஒதுக்கிக்
பகாடுத்து விடுகிறார். இந் ச் பசங்ஜேகாட்டு மடைலயில் நிற் வஜேன பசங்ஜேகா ன். அலங்காரம் ா
முடைனந் அருmகிரி அ டைன மறந்து அந் ச் பசங்ஜேகா னின் அழகிஜேல பமய்மறந்து விடுகிறார். அந்
அழகனின் அழடைக அள்ளிப் ருக இருப் து இரண்டு கண்கள் ாஜேன. இடைவ ஜே ாதும் ஒரு நாலாயிரங்
கண்கaாவது டை த்திருக்க ஜேவண்டுஜேம. அந் ப் ாவி பிரமன் இப் டிப் டை க்காது ஜே ாய்
விட் ாஜேன அங்கலாய்க்கிறார்.
மாஜேலான், மருகடைன மனறாடி
டைமந் டைன, வானவர்க்கு
ஜேமலான ஜே வடைன, பமய்ஞ்ஞான
ப ய்வத்டை ஜேமதினியில்
ஜேசலார் வEல் ப ாழில்
பசங்ஜேகா டைனச் பசன்று கண்டுப ாழ
நாலாயிரங்கண் டை த்திலஜேன
அந் நான்முகஜேன
என் து ாட்டு. நாம் இந் அருmகிரிடைEப் ஜே ால அத் டைன ஆடைச உடை Eவர்கள் இல்டைல. இரண்டு
கண்கaாஜேலஜேE அள்ளிப் ருகி ஆனந் ம் அடை Eலாம்.
அருmகிரிEாருக்கு ஏஜேனா, ன்டைனப் டை த் பிரமன் ஜே ரிஜேல இத் டைன ஜேகா ம். பசந்தூர் பசன்றால்
அங்கு அவன் எழுதிE டைல எழுத்து அழியும் என்கிறார். ன்டைனத் ணிடைகக்கு அடைழக்கா குடைறக்கு
அந் ப் பிரமன் ஜே ரிஜேலஜேE ழிடைEப் ஜே ாடுகிறார். திரும் வும், கண்டு ப ாழ நாலாயிரம் கண்கள்
டை க்காமல் ஜே ாய்விட் ாஜேன ாவிப் Eல் என்று திட் ஜேவ பசய்கிறார். அந் ப் பிரமன் என்ன ான்
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ண்ணுவான்! அவஜேனா முன்னஜேமஜேE குட்டுப் ட் வன். இனிEாவது இப் டிக் கவிஞர்களி த்தும்
கடைலஞர்களி த்தும் குட்டுப் ாமல் ப்பித்துக் பகாள்a ஜேவண்டும். அவன் டைலவிதி எப் டி
இருக்கிறஜே ா Eார் கண் ார்கள்!
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3. குமரகுரு ரர் கண் குமரன்
ஒரு ந்டை , வEது முப் து முப் த்டை ந்து இருக்கும். நல்ல கட் ான உ ல், அ ர்ந்து வaர்ந் மீடைச
ஏஜே ா கண் ார்டைவ குடைறந் தினாஜேலா அல்லது தீரா டைலவலி என்னும் ஜேநாய்க்காகஜேவா, கண்mாடி
ஜேவஜேற அணிந்திருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு வEது நிரம்பிE ஒரு சிறு ாலகன். இரண்டு ப ண்கள் பிறந்
பின் பிறந் ஆண் மகன் ஆன ால், அந் ச் சிறு குழந்டை யி த்திஜேல அaவு க ந் ாசம். நின்றாலும்,
இருந் ாலும், கி ந் ாலும் டை Eடைன மார்ஜே ா டைmத்ஜே வaர்க்கிறார். ஆனால் டை Eஜேனா சிறு
குறும்பு பசய்வதில் டுசுட்டி, ந்டை யின் மார்பில் ஏறிEதுஜேம மீடைசடைEப் பிடித்து அடைசப் ான்
கன்னத்தில் அடைறவான். கண்mாடிடைE இழுத்து எறிந்து உடை ப் ான். இத் டைன குறும்டை யும் அவன்
இடை வி ாது பசய் ாலும் அந் ப் பிள்டைaயி த்திஜேல அaவற்ற ாசம் ான் ந்டை க்கு திரும் த்
திரும் க் கண்mாடி உடை ந் ாலும், மீடைச மயிர் பிய்ந் ாலும், கன்னத்தில் அடைற ஓங்கிஜேE விழுந் ாலும்
குழந்டை டைEக் பகாஞ்சுவடை த் ந்டை நிறுத் வில்டைல. இது நாம் வாழ்வில், ல
டைவ காணும்
காட்சி. ஏன்? நாஜேம ப றும் அனு வமும் ான், நமக்கு மீடைச இல்லாவிட் ாலும் கூ .
இது சா ாரmத் ந்டை ஒருவரின் அனு வம். இடைறவனாம் ந்டை க்கும் இஜே அனு வம் உண்டு.
அதிலும் பிள்டைaச் சிறு குறும்பு ண்ணு வன் குமரன் என்னும் டுசுட்டிEாக இருந்து விட் ால்? இந்
ந்டை ஜேEா சா ாரmத் ந்டை Eல்ல. இரு டைககளுக்குப் திலாய் நான்கு டைககள் உடை Eவராக
இருக்கிறார். ஒரு டைகயிஜேலா துடி, ஒரு டைகயிஜேலா அனல், ஒரு டைகயிஜேலா மான், டைலயில் இருக்கும்
ச ாமகு த்திஜேலா கங்டைக, அத்ஜே ாடு இaம்பிடைறயும்,
முடை ப் ாம்பும். ஜேவஜேற முடிப் ற்கு பூ
என்றும் ஒன்றும் கிடை Eாது ஜே ாகஜேவ அறுகம்புல்டைல ஜேவஜேற ன் டைலயில் உள்a சடை யில்
அணிந்திருக்கிறார். இந் த் ந்டை ன்னி ம் வழ்ந்து ஓடிவரும் அருடைமக் குமரடைன அன்ஜே ாடு
எடுக்கிறார். மார்ஜே ாடு ஜேசர்த்து அடைmக்கிறார். பிள்டைaஜேEா குறும்புக்காரப் பிள்டைa. ந்டை யின்
மார்பில் குரடைவஜேE ஆ ஆரம்பித்து விடுகிறது. அ னால் நீறு அணிந் அவருடை E பசம்ஜேமனிஜேEா
அப் டிஜேE புழுதி டுகிறது. இத்ஜே ாடு விடுகிற ா குழந்டை ? அவர் கரத்தில் உள்a உடுக்டைகடைE சிறு
டைற எனத் ட்டி முழக்குகிறது. ச ாமகு த்தில் உள்a கங்டைகடைE அள்ளி மற்பறாரு டைகயில் உள்a
தீடைE அவிக்கறது. டைலயில் உள்a அறுகம்புல்டைலப் றித்து மானுக்கு உmவு ஊட்டுகிறது.
பிடைறடைEஜேE பிடுங்கி ாம்பின் வாயிஜேல பசருகுகிறது. இப் டி எல்லாம் ந்டை யி ம் விடைaEாடி
நிர்த்தூளி ண்ணுகிறது குழந்டை .
இப் டி எல்லாம் உண்டைமயில் ந ந் ா? என்று என்னி ம் ஜேகட்காதீர்கள். சிவப ருமான் என்னும்
இடைறவனும் அவன் திருக்ஜேகாலமும், அவன் ஜே வியும், குமரரும் எல்ஜேலாரும் கட்புலனுக்கு எட் ா
க வுடைaக் காmத் துடிக்கும் கடைலஞனின் கற் டைன வடிவங்கள் ாஜேன. ஆகஜேவ ந்டை டைEயும்
ாடைEயும் மக்கடைaயும் கற் டைன ண்mத் ப ரிந் கடைலஞனுக்கு, இந் க் கடைல விடைaEாட்டை யும்
கற் டைன ண்mத் ப ரிEாமலா ஜே ாகும்? அப் டிக் கற் டைன ண்ணிக் கவிடை எழுதிE கடைலஞர்
ான் குமரகுரு ரர். டைவத்தீஸ்வரன் ஜேகாயில் முத்துக்குமரன் ஜே ரில் ாடிE பிள்டைaத் மிழில் ஒரு
ாட்டில் ான் இப் டி ஒரு கற் டைன. ாட்டு இது ான்.
மழவு முதிர் கனிவாய்ப் சுந்ஜே றல்
பவண்துகில் மடித் லம் நடைனப் ,
அம்டைம
மணிவயிறு குளிர, வழ்ந்து ஏறி
எம்பிரான் மார்பினில் குரடைவ ஆடி
முழவு முதிர் துடியினில் சிறு டைற
முழக்கி, அனல் ஜேமாலிநீர் ப ய்து
அவித்து
முடைaமதிடைE பநளி அரவின் வாய்மடுத்து,
இaமானின் முது சிக்கு அறுகு அருத்தி,
விழவுமுதிர் பசம்ஜேமனி பவண்ணீறு
தூள் எழ மிகப் புழுதி Eாட் Eர்ந்து
51

விரிசடை க் காட்டினில், இருவிழிகள்
ஜேசப் , முழுபவள்a நீர் துடைaE ஆடி
குழவுமுதிர் பசவ்விப் ப ருங்களி வர,
சிறுகுறும்பு பசய் வன் வருகஜேவ
கரவுகமழ் ருகந் புரியில் அருள்
குடிபகாண் குமரகுரு ரன் வருகஜேவ
இப் டிச் சிறு குறும்பு பசய்யும் குமரகுரு ரனாம் குமரடைன குமரகுரு ரஜேர ாடி மகிழ்கிறார். நாமும்
இன்னிடைசயிஜேலஜேE ாடி மகிழலாம் ா த் ப ரிந் ால்.
குமரகுரு ரர், முருகன் அருள் ப ற்று உEர்ந் கவிஞர். ண்ப ாருடைநக் கடைரயிஜேல உள்a
ஸ்ரீடைவகுண் த்தில் அவ ரித் வர். ஐந்து வEது நிரம்பும் வடைர ஜே ச்சின்றி ஊடைமEாக இருந் வர். இது
கண்டு வருந்திE ப ற்ஜேறார்கள் அவடைர திருச்பசந்துருக்கு எடுத்துச் பசன்று பசந்தில் ஆண் வன்
சந்நிதியிஜேல கி த்தி அவனி ஜேம குடைற இரந்து நின்றனர். பசந்தில்ஜேமE வள்ளி மmாaன் திருவருaால்
குமரகுரு ரர் ஜே சும் ஆற்றல் ப ற்றார். ஜே ச்ஜேச கவி வடிவத்தில் வந் து. கந் ர் கலி பவண் ாடைவ
அந் ச் சிறுவEதிஜேலஜேE அறுமுகன் திருவருaால் ாடிEவர். அ ன்பின் முடைறEாக இலக்கிE
இலக்கmங்கஜேaாடு ஞான சாத்திரங்கடைaயும் கற்றார். பின்னர் மதுடைர பசன்று மீனாட்சிEம்டைம ஜே ரில்
ஒரு பிள்டைaத் மிழ் ாடி அடை அப்ஜே ாது மதுடைரயில் அரசாண் திருமடைல நாEக்கர்
முன்னிடைலயிஜேல அரங்ஜேகற்றினார். அரங்ஜேகற்றம் ந க்கும் ஜே ாது, மீனாட்சி அம்டைமஜேE
குழந்டை யுருவில் வந்து, திருமடைல நாEக்கர் மடிமீது அமர்ந்து ஜேகட்டு மகிழ்ந் னள் என்றும்,
'ப ாடுக்கும் க வுள் ழம் ா ல்' என்று ப ா ங்கும் திருப் ாட்டை க் ஜேகட் ஜே ாது ன் கழுத்தில்
கி ந் முத்துமாடைலடைEஜேE எடுத்து, குமரகுரு ரருக்கு அணிந்து மடைறந் ாள் என் தும் வரலாறு.
பின்னர் ல லம் பசன்று. ரும ரத்துக் குருமூர்த்திEான மாசிலாமணி ஜே சிகரி ம் ஞாஜேனா ஜே சம்
ப ற்றிருக்கிறார். அ ன் பின் காசி பசன்று ாதுஷாவி ம் ன் அருள் திறத்டை க் காட்டி,
ஜேக ாரகட் த்தில் இ ம் ப ற்று காசிம ம் நிறுவி இருக்கிறார். இடை யிஜேல டைவத்தீஸ்வரன்
ஜேகாயிலிஜேல இருக்கும் முத்துக் குமரனி த்தும் க்தி பசலுத்தி, அவன் ஜே ரில் ஒரு நல்ல அழகிE
பிள்டைaத் மிழ்ப் பிர ந் ம் ஒன்றும் இEற்றி இருக்கிறார். அவர் ாடிE நீதிபநறி விaக்கம்,
சகலகலாவல்லி மாடைல எல்லாம் இலக்கிE உலகில் பிரசித் மானடைவ என்றாலும் க்திச்சுடைவ நனி
பசாட் ச் பசாட் முருகன் ஜே ரில் ாடிE, கந் ர் கலிபவண் ாவும், முத்துக்குமாரசாமி பிள்டைaத்
மிழும் அவருக்கு நிரந் ர புகடைழத் ஜே டித் ந்திருக்கின்றன.
சிறு பிள்டைaEாக இருக்கும்ஜே ாஜே முருகன் அருள் ப ற்றவராய் அடைமந் தினாஜேலஜேE என்னஜேவா,
முருகடைன இடைaஞனாக, சிறு குறும்பு பசய்யும் பிள்டைaEாக வழி டுவதிஜேலஜேE ஆர்வங்காட்டி
இருக்கிறார். முருகனது அழகில் ஈடு ட் வர் அருmகிரிEார் என்றால், அவனது இaடைம நலத்திஜேல
ஈடு ட் வராக குமரகுரு ரர் இருந்திருக்கிறார்.
நா மும் நா ாந் முடிவும் நடைவதீர்ந்
ஜே ா மும் காmா ஜே ா மாய் - ஆதிநடு
அந் ங் க ந் நித்திEானந் ஜே ா மாய்
ந் ந் னந் ரஞ்சு ராய்
இருப் வன் இடைறவன் என்ற அரிE ப ரிE த்துவக் கருத்துக்கடைa எல்லாம் எல்ஜேலாரும் உmரும் டி
பசான்னவர் ான் என்றாலும், அவர் ஈடு ாடு எல்லாம், முருகனது அவ ாரத்தில், பிரமனுக்கு
பிரmவத்டை க் குருமூர்த் மாக நின்றுடைரத் நிடைலயில், அத்ஜே ாடு வள்ளிடைE மmக்க அவர் பசய்
லீலா விஜேநா ங்களிஜேலஜேE நிடைலத்து நின்றிருக்கிறது. இaடைமயிஜேலஜேE கவி ாடும் திறம் ப ற்றவர்.
இa முருகனின் விடைaEாட்டுகளிஜேலஜேE திடைaத்து நின்றது அதிசEமில்டைல ாஜேன? ஐந்து முகத்ஜே ாடு
அஜே ாமுகமும் ப ற்று அத்திருமுகங்கள் ஆறில் நின்று எழுந் ஆறு சு ர்களும் சரவmப் ப ாய்டைகயில்
ஆறு குழந்டை கaாக உருப்ப ற அந் ஆறு குழந்டை கடைaயும் ஜேசர்த்து அடைmத்ஜே அறுமுகவடைன
அன்டைன உருவாக்கினாள் என்றும் கந் ன் திரு அவ ாரத்டை அழபகாழுகச் பசால்கிறார்.
அறுமீன் முடைலயுண்டு அழுது விடைaEாடி
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நறுநீர் முடிக்கணிந் நா ன் - குறு முறுவல்
கன்னிஜேEாடு பசன்று அவட்குக் கா ல்
உருக்காட்டு லும்.
அன்னவள் கண்டு அவ்வுருவம் ஆறிடைனயும்
ன்னிரண்டு
டைகEால் எடுத் டைmத்துக் கந் ன் எனப்ஜே ர்
புடைனந்து
பமய் ஆறும் ஒன்றாக ஜேமவுவித்
வரலாறு கந் ர் கலி பவண் ாவில் மு லி ம் ப றுகின்றது. இத்ஜே ாடு டை க்கும் க வுaாம் பிரமன்
அகந்டை டைE அ க்கி, பிரmவத்தின் ப ாருள் என்ன என்று அவனுக்கு விaக்கிE நிடைலடைE
சிட்டித் ப ாழில் அ டைனச் பசய்வது எங்ங்ன்
என்று முனம்
குட்டிச் சிடைற இருத்தும் ஜேகாமாஜேன மட் விழும்
ப ான்னங் கடுக்டைக புரிசடை ஜேEான் ஜே ாற்றி
இடைசப்
முன்னம் பிரமம் பமாழிந்ஜே ாஜேன
என்று வாEாரப் ாடி மகிழ்கிறார். இடை எல்லாம் வி வள்ளிடைE மmந் கடை டைE அவர் கூறுவதில்
ான் எத் டைன அழகு!
கானக்குறவர் களிகூரப் பூங்குயில் ஜே ால் ஏனற்
புனங்காத்து இனிது இருந்து - ஜேமன்டைம ப றத்
ப ள்ளித் திடைனமாவும் ஜே னும் ரிந் ளித்
வள்ளிக் பகாடிடைE மmந்ஜே ாஜேன
என்று அந் இa முருகடைன விளிப் தில் ான் எவ்வaவு உற்சாகம்! ஏஜே ா ஐந்து வEது
பிள்டைaEாயிருந்து ாடிE ாட் ாகவா ப ரிகிறது. கலி பவண் ாவில் மாத்திரந் ானா இப் டிப்
ாடுகிறார்? பிள்டைaத் மிழில் பசங்கீடைரப் ருவத்டை ப் ாடும்ப ாழுதும் கூ , இந் வள்ளிடைE
மmந் டை ஜேE நிடைனக்கிறார். அந் வள்ளிடைEப் ப ற முருகன் ஜே ாட் ஜேவ ங்கடைa பEல்லாம்
நிடைனப்பூட்டுகிறார். இடைவகடைa எல்லாம் அழகு மிழில் அன்பு ஒழுகப் டுகிறார்.
மருக்ஜேகால நீலக் குழல்
டை Eலாட்கு அருமருந் ா
இருந் ப ய்வ
மகக்ஜேகாலஜேம, முதிர்
கிழக்ஜேகாலமாய்க் குற
ம ந்டை முன் ந ந்து மன்றத்
திருக்ஜேகாலம் உ ன்ஒரு
மmக்ஜேகாலம் ஆனவன்
என்று அறமுகப் டு துவார் ஒரு

டைவ. திரும் வும்

கூஜேன மதிநு ல் ப ய்வக்
குறப்ப ண் குறிப்பு அறிந்து
அருகு அடைmந்து உன்
குற்ஜேறவல் பசய்Eக் கடை க்கண்
ணிக்கு எனக் குடைற இரந்து
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அவள் ப ாண்டை வாய்
ஜே ன் ஊறு கிaவிக்கு
வாயூறி நின்றவன்
என்று. சுடைவ ச் பசால்லுவார். இப் டி எல்லாம் டை Eல் நாEகி மருவு ப ய்வ நாEகன் ம டைலEாம்
முத்துக்குமரன், டைமEல் பகாண்டு வள்ளிடைE மmம் புmர்ந் டை எல்லாம் பசால்லுவ ால்
குமரகுரு ரர் அவனது இaடைம நலத்தில் எவ்வaவு ஈடு ட்டிருந் ார் என் து விaங்கும்.
இடைறடைமயிலும், இaடைம நலத்திலும் ஈடு ட்டிருந் வர். அவன்றன் நிடைறந் அழகிலும் ஈடு ட்டு
நின்றது விEப்பில்டைல. புன்முறுவல் பூத் மலர்ந் பூங்பகாடிக்கும் ஜேமாகம் அளிக்கும் முகமதிடைEயும்,
ஏன்? கும் முடைலச் பசவ்வாய் பகாடி இடை Eார் ஜேவட்டு அடைmந் அம்ப ான் மணிப்பூண் அகன்
மார்டை யும், ாடிப் ரவுவதிஜேல திருப்தி அடை Eா வராய், கடை சியில் இaம் ரிதி நூறு ஆயிரங்ஜேகாடி
ஜே ால வaந் ரும் ப ய்வீக வடிவுடை Eவன் என்ஜேற கூறிப் ரவசம் அடை வார்.
இப் டி, அழகு கனிந்து முதிர்ந் இaங்கனிEாகஜேவ, அந் மடைறமுடிவில் நின்ற நிடைறபசல்வனாம்
அழகடைன, இடைaஞடைன காணுகின்றார். குமரகுரு ரர், ப ய்வமாகக் கண் நக்கீரர். அழகனாகக் கண்
அருmகிரிEார், இடைaஞனாகக் கண் குமரகுரு ரர் இம்மூவரும் கண் முருகடைன, நாமும் அன்னவர்
நிடைலயிஜேல நின்று கண்டு, வந்தித்து வmங்கத் ப ரிந்து பகாண்ஜே ாம் என்றால் அடை வி நாம்
ப றுகின்றஜே று ஜேவறு என்ன ான் இருத் ல் கூடும்.
ஆறிரு

ந்ஜே ாள் வாழ்க, அறுமுகம் வாழ்க, பவற்டை க்

கூறுபசய் னிஜேவல் வாழ்க குக்கு ம் வாழ்க அன்னான்
ஏறிE மஞ்டைஞ வாழ்க, Eாடைன ன் அmங்கு வாழ்க
மாறிலா வள்ளி வாழ்க, வாழ்கசீர் அடிEார் எல்லாம்.
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11. திருமடைல முருகன்
இன்று மிழ்நாட்டிலல் ஜேகாயில் திருப் ணிகள் ஏராaமாக ந க்கின்றன. சமீ த்தில் மதுடைர மீனாக்ஷி
ஜேகாவிலில் இரு த்டை ந்து லக்ஷம் ரூ ாய் பசலவில் திருப் ணி ந ந் து. கு முழுக்கும் ந ந் து.
அடை ப் ற்றியும், அப் ணியில் ஈடு ட் ப ருமக்கடைaப் ற்றியும் விரிவாகப் லர் ஜே சுகிறார்கள்.
இந் த் திருப் ணிக்ஜேக இத் டைன மகத்துவம் என்றால், ஒரு ஜேகாயிடைலஜேE கட்டிEவர்கடைa ஜேகாயிலில்
டைவத்ஜே கும்பி லாம் ஜே ால் இருக்கிறது. ல்லவமன்னன், ரா3சிம்மன், காஞ்சியில் டைகலாசநா ருக்கு
ஒரு கடைலக் ஜேகாயிடைலக் கட்டியிருக்கிறான். ஞ்டைசயில் ரா3ரா3 ஜேசாழன் ப ரு உடை Eாருக்கு ஒரு
ப ரிE ஜேகாயிடைலஜேE கட்டியிருக்கிறான். ராக்கிரம ாண்டிEன் ப ன்காசியில் காசிவிசுவநா ருக்கு
ஒரு கற்ஜேகாயிடைலக் கட்டியிருக்கிறான். மதுடைர மீனாக்ஷி ஜேகாயிலின் ப ரும் குதிடைEத் திருமடைல
நாEக்கஜேர கட்டியிருக்கிறார் என்பறல்லாம் சரித்திர ஏடுகள் ஜே சுகின்றன. ஆனால் ஒரு ஜேகாயிலுக்குத்
திருப் ணி பசய் தும் அக்ஜேகாயில் நிர்வாகங்கள் எல்லாம் சரிவர நடை ப ற நூற்டைறம் து ஜேகாட்டை
விடைரப் ாடும், ஜே ாப்பும் நிலமும் ஜே டி டைவத் தும் ஒரு சா ாரmப் ப ண் பிள்டைa என்று அறிகிற
ஜே ாது நாம் அப் டிஜேE அசந்து விடுகிஜேறாம். அப் டி ஒரு திருப் ணி பசய் வர் ாம் சிவகாமி ஆத் ாள்
என்னும் மறவர் குலப்ப ண். அத்திருப் ணி ந ந் லம் ான் பசங்ஜேகாட்டை டைE அடுத் திருமடைல
முருகன் ஜேகாயில்.
இனி இக்ஜேகாயில் உருவான வரலாற்டைறயும் அங்கு திருமடைல முருகன் ஜேகாயில் பகாண் திறத்டை யும்
அக்ஜேகாயிலுக்குச் சிவகாமி ஆத் ாள் பசய் ஜேசடைவடைEயும் ற்றித் ப ரிந்து பகாள்aலாம் ாஜேன.
திருமடைல ஒரு சிறிE மடைல ான். அந் மடைலயிஜேல ஒரு சுடைன இருக்கிறது. அ டைனப் பூஞ்சுடைன
என்கின்றனர். அச்சுடைனயின் கடைரயிஜேல ஒரு புளிE மரம் நிற்கிறது. அ டைனEடுத்து சப் கன்னிமார்
ஜேகாயில் ஒன்றும் இருக்கிறது. அக்ஜேகாயில் அர்ச்சகர் ஒருவர் பூடைசகடைa முடித்து விட்டுப் புளிE
மரத் டியில் வந்து இடைaப் ாறுகிறார். அங்கு டைலடைEச் சாய்த் வர் துங்கிவிடுகிறார். இவரது கனவில்
முருகன் ஜே ான்றி இம்மடைலக்கு வ க்கம் ஓடும் அனுமன் நதிக்கடைரயில் ஜேகாட்டை ஜேமடு என்ற
இ த்தில் மண்mால் புடை யுண்டு கி க்கிஜேறாம். நம்டைம எடுத்துவந்து மடைல மீது பிரதிஷ்டை
ண்ணினால் உங்கள் அரசனது பிணிதீரும் என்கிறார்கள் அ டைனஜேE உத் ண் ஜேவலாயு ம், ஆதிமூல
நிடைலEம் என்று இன்றும் அடைழக்கிறார்கள்.
ல வருஷங்கள் கழிகின்றன. பநடுஜேவலி என்ற கிராமத்தில் மறவர் குலத்தில் ஒரு ப ண் பிறக்கிறாள்.
அவளுக்குச் சிவகாமி என்று ப Eர் சூட் ப் டுகிறது. நாளும் வaர்ந்து மங்டைகப் ருவம் அடை கிறாள்
அவடைa கங்டைக முத்துத்ஜே வர் என் வர் மmக்கிறார். அவளுக்ஜேகா, முருகனி த்தில் அ ார க்தி.
ஆ லால் துறவறம் பூண்டு பசவ்விE பநறியிஜேல வாழ்கிறாள். ன் கmவன் இறந் பின் ன்
பசாத்துக்கள் அத் டைனயும் திருமடைல முருகனுக்ஜேக சாஸனம் பசய்து பகாடுத்து விடுகிறாள் அவள் ான்
அக்ஜேகாயிடைலக் கட் முடைனந்திருக்கிறாள். மடைலEடிவாரத்திலுள்a வண் ாடும் ப ாட் ல் என்ற
இ த்திஜேல ஒரு சத்திரம் அடைமத்து, அதில் இருந்து மடைலக்கு வரு வர்களுக்கு ஆகாரமும், நீர் ஜேமாரும்
பகாடுத்திருக்கிறாள். மடைலஜேமல் பசல்கிறவர்கள் டைகயில் ஆளுக்கு ஒரு பசங்கல்லும் ஒரு ஓடைலப்
ப ட்டியில் பகாஞ்சம் சுண்mாம்பும் பகாடுத்து மடைல மீது எடுத்துச் பசல்லச் பசால்லியிருக்கிறாள்.
இந் வி மாகஜேவ பசங்கல்லும், சுண்mாம்பும் மடைல மீது வந்து குவிந்து ஜேகாயில் உருவாகியிருக்கிறது.
(இன்று மடைலஜேமல் ந க்கும் திருப் ணிக்குச் பசங்கல்டைல ஆண்களும் ப ண்களும் சுமந்து
பசல்கிறார்கள். நூறு பசங்கல் பகாண்டு பசல்ல கிட் த் ட் ஆறு
டைவ மடைல ஏற
ஜேவண்டியிருக்கிறது அ ற்குக் கூலி ரூ.1.25 என்கிறார்கள் (ஆம் அன்று மதுடைரயில் உள்a பசாக்கலிங்கம்
பிட்டுக்கு மண்சுமந் ார் இன்ஜேறா நம் மக்கள் துட்டுக்கு மண் சுமக்கிறார்க்ள்) இப் டித் ான்
திருமடைலக்குமரன் ஜேகாயில் சிவகாமி ஆத் ாaால்" மு லில் உருவாகியிருக்கிறது. அவள் கனவில்
முருகன் ஜே ான்றி, னக்குச் ஜேசர ஜேவண்டிE பசாத்தும் அ ற்குரிE சாஸனமும் எங்ஜேக புடை ந்து
கி க்கிறது என் டை யும் பசால்லி இருக்கிறான். அடை க் கண்ப டுத்து அந் ச் பசாத்டை
டைவத்திருந் வரு ன் வழக்காடி கிட் த் ட் 150 ஜேகாட்டை நன்பசய் நிலங்கடைaயும், ஜே ாப்பு
மு லிEடைவகடைaயும் ஜேகாயிலுக்குச் ஜேசர்த்திருக்கிறாள். இந் அம்டைமEார் இப் டி பசய்
டைகங்கரிEத்தினால் ான் திருமடைல முருகன், இம்மடைல மீது நிடைலப ற்றிருக்கிறான் என்று
அறிகிறஜே ாது நாம் பூரித்து விடுகிஜேறாம்.
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இந் திருமடைல முருகடைனக்காm நாம் ஜேநஜேர பசங்ஜேகாட்டை ஸ்ஜே ஷனுக்கு ஒரு டிக்கட் எடுக்க
ஜேவண்டும். அங்கிருந்து ஐந்து டைமல் வண்டிடைவத்துக் பகாண்ஜே ா, ந ந்ஜே ா பசல்ல ஜேவணும்.
அவகாசம் இருந் ால் காடைலயிலும் மாடைலயிலும் பசல்லும் ஸ்ஸுக்காக காத்து நிற்கஜேவணும்,
ப ன்காசியில் இறங்கினாலும், குற்றாலத்தில் ங்கி இருந் ாலும், அங்கிருந்து காடைலயிலும்
மாடைலயிலும் பசல்லும் ஸ்களிலும் பசல்லலாம். இல்டைல ாக்சி டைவத்துக்பகாண்டு பசல்லலாம்.
பசாந் க் கார் உடை Eவர்கள் என்றால் 3ாம்3ாம் என்று காரிஜேலஜேE பசன்று மடைலEடிவாரத்தில்
இறங்கலாம். அ ன் பின் மடைல ஏறஜேவணும். மடைலEடிவாரத்தில் ஒரு ப ரிE மண் ம். அதில் ஒரு
ஜேகாயில் அங்கு இருப் வர் ான் வல்லடை கm தி. எல்லாம் வல்ல சக்திடைEஜேE ன் ப ாடை மீது
தூக்கி டைவத்துக் பகாண்டிருப் ார் அவர். அவடைரக் கண் தும் நமக்கு வ நாட்டு ஞா கம் ான் வரும்
வ நாட்டில் கார்த்திஜேகEன் கட்டை ப்பிரமச்சாரி. கm தி ான், சித்தி புத்தி என்னும் இருவடைர
மmந் வர். அஜே ஜே ால, திருமடைலயிலும் கm தி ான் வல்லடை யு ன் இருக்கிறார். அவர் ம்பி
திருமடைலமுருகஜேனா னித்ஜே நிற்கிறான். வல்லடை கm திடைE வmங்கி விட்டு மடைலஜேமல்
ஏறஜேவணும் முன்னர் அடைமந்திருந் ாடை யில் 544 டிகஜேa இருந் ன. சில குதிகள் பசங்குத் ாக ஏற
ஜேவண்டியிருக்கும் ஆனால் இன்ஜேறா ஏறுவ ற்கு வசதிEாக டிக்கட்டுகள் கட்டிடைவத்திருக்கிறார்கள்.
இப்ஜே ாது பமாத் ம் 615 டிகள் இருக்கின்றன. ழநிமடைல ஏறும் துரத்தில் ாதி ான். திருத் ணிமடைல
ஏறுவதுஜே ால் இரண்டு ங்கு ஏறஜேவணும். ஆனால் பகாஞ்சம்சிரமப் ட்டு டைழE டிக்கட்டுகளில்
ஏறினால், மடைலஜேமல் உள்a உச்சிப் பிள்டைaEாடைரயும் வmங்கிவிட்டு திருமடைலமுருகடைனவmங்க
ஜேகாயிலுள் பசல்லலாம். புதிE ாடை யில் பசன்றால் ஜேநஜேர ஜேகாயில் வாயிலுக்ஜேக வந்து
ஜேசர்ந்துவி லாம். அப் டிச் சுற்றினால் ஜேகாயிலின் கன்னி மூடைலயில் ான் ஆதிப்புளிE மரம். அ ன்
அடியில் உத் ண் ஜேவலாயு மும் ஆதிமூல நிடைலEமும் இருக்கும். அங்கு நம் வmக்கத்டை ச்
பசலுத்திவிட்டு அ ற்கு ஜேமற்புறத்திலுள்a பூஞ்சுடைனடைEயும் ார்த்துவிட்டு, ஜேகாயிடைலச் சுற்றிக்
பகாண்டு திரும் வும் ஜேகாயில் வாயிலுக்ஜேக வந்து ஜேசரலாம். பிரகாரம் முழுவதும் நல்ல சிபமண்ட்
aம் ஜே ாட்டு டைவத்திருக்கிறார்கள். இனி ஜேகாயிலுள் நுடைழEலாம். இங்குள்a ஜேகாயில் அடைமப்பு
திருச்பசந்தூர் பசந்திலாண் வன் சந்நிதிடைEப் ஜே ாலத் ான். திருமடைல முருகன் கிழக்கு ஜேநாக்கியும்
சண்முகன் ப ற்கு ஜேநாக்கியும் நிற்கிறார்கள். ஆ லால் மு லில் நாம் ஜேகாயிலுள் சண்முக விலாசத்தின்
வழிEாகஜேவ நுடைழஜேவாம். அங்கு ான் வசந் மண் ம் ப ரிE அaவில் இருக்கிறது. அங்கு ஒரு
துணின் உச்சியில் குழந்டை முருகடைன அன்டைன ார்வதி ன் மடியில் டைவத்துக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு
சிடைல இருக்கும். அ ற்கு எதிர்ப் க்கத்தில் உEரமான இ த்திஜேல சிவகாமி ஆத் ாளின் சிடைலயும்
டைவத்திருக்கிறார்கள். அவளுக்கு அருள் புரிEஜேவ குழந்டை முருகன் அவசரமாக அன்டைன மடியிலிருந்து
இறங்க முEல்கின்றாஜேனா என்னஜேவா. இருவடைரயும் வmங்கிவிட்ஜே உள்ஜேa பசன்றால் உள்
பிரகாரத்திற்கு வருஜேவாம். அடை யும் க ந்து உள்ஜேa பசன்றால் ஒஜேர சமEத்தில் திருமடைல
முருகடைனயும். வள்ளி ப ய்வEாடைன சகி ம் மஞ்சத்தில் எழுந் ருளியிருக்கும் சண்முகடைனயும்
ரிசிக்கலாம்.
திருமடைல முருகன் கம்பீரமான வடிவினன். சுமார் நான்கு அடி உEரத்தில் நல்ல சிலாவிக்கிரகமாக
நிற்கிறான். அவன் னது வலது ஜே ாளில் ஒரு பசப்புஜேவடைலயும் ஏந்தியிருக்கிறான். கருடைm தும்பும்
திருமுகம். அ னால் ாஜேன அவன் சிறந் வரப்பிரசாதியுமாக இருக்கிறான். சண்முகன் மிகச் சிறிE
வடிவினன். அவனுக்கு அவன் துடைmவிEருக்கும் ஆடை கள் உடுத்து அவர்கள் உருவம் முழுவடை யுஜேம
மடைறத்து டைவத்திருப் ார்கள் அர்க்சகர்கள். அவன் மஞ்சம் மிக்க ஜேசாடை ஜேEாடு விaங்கும். முருகன்
சந்நிதியில் விழுந்து வmங்கி எழுந் ால் அர்ச்சகர் விபூதிப்பிரசா த்டை இடைலயில் டைவத்ஜே பகாடுப் ர்.
இப் டி இடைல விபூதி பகாடுப் ற்கு என்ஜேற பசாக்கம் ட்டி 3மீன் ாராயிருந் ஒருவர் 12 ஜேகாட்டை
நன்பசய் நிலங்கடைa மானிEமாக விட்டிருக்கிறாராம். முருகனுக்குத் தினசரி எட்டுக்கால பூடைச
ந க்கிறது. ஒவ்பவாரு பூடைசக்கும் னித் னி டைநஜேவத்திEங்கள் உண்டு. mம் பகாடுத்து
டைநஜேவத்திEங்கடைa அருந்தி நம் வயிற்றுப் சிடைEயும் தீர்த்துக் பகாள்aலாம். ஆத்மப் சி ான்
முருகடைன வmங்கி எழுந் துஜேம தீர்ந்திருக்குஜேம.
முருகடைனயும் சண்முகடைனயும் வmங்கிவிட்டு, உட்பிரகாரத்டை ச் சுற்றினால் ஈசான்Eமூடைலயில் ஒரு
கம்பீரமான வடிவம் நிற்கும். எட் இருந்து ார்த் ால் அதுவும் முருகஜேன என்ஜேற நிடைனக்கத்
ஜே ான்றும். ஆனால் அந் வடிவம் சிவனது டை ரவமூர்த் ம் என் ார்கள் அ ற்குரிE கmங்கள்
அங்கிருக்க மாட் ா. அந் டை ரவன் மிக்க வரசித்தி உடை Eவராம். அ னால் அவருக்கு வடை மாடைல
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சாத்தி வழி டுகிறார்கள் க் ர்கள். ஜேமலும் அவஜேர அக்ஜேகாயிலின் பிர ான நிர்வாகி இரவில்
வாயில்கடைa எல்லாம் பூட்டி சாவிடைE அவர் முன்பு பகாண்டுஜே ாய் டைவத்து விடுவார்கள். அ ன் பின்
ஜேகாயிடைலயும் அங்குள்a பசாத்துக்கடைaயும் கண்காணிப் து அவருடை E ப ாறுப்பு. ஜேகாயிடைலவிட்டு
பவளிஜேE வரும் ஜே ாது ஒரு சிறு மஞ்சத்தில் எழுந் ருளியிருக்கும் திருமடைலக்குமரனின் பசப்புப்
டிமத்டை யும் ார்த்துவி ஜேவண்டும். ஒன்றடைர அடி உEரஜேம உள்a வடிவம் ான் என்றாலும், மிக்க
அழகான வடிவம். இங்கு ஜேகாயிலுக்கு ரா3 ஜேகாபுரம் கிடை Eாது. முருகனும் ால முருகன் ஆன ால்
வள்ளி ப ய்வாடைன சந்நிதிகளும் கிடை Eாது.
திருமடைல முருகன் நல்ல இலக்கிE ரஸிகன் என்று ப ரிகிறது. அவடைனத் னது திருப்புகழ் ாக்கaால்
அருmகிரிEார் ாடி இருக்கிறார்.
எனது உயிர்க்கு உயிர் ஒத் நவநீ ா
சிவமுகப் ரமற்கு இடைaஜேEாஜேன
திடைனவனத் ப ரிடைவக்கு உரிஜேEாஜேன
திருமடைலக் குமரப் ப ருமாஜேன
என் து ா ல். எனக்கு அருmகிரிEார் ஜே ரில் ப ால்லா ஜேகா ம் வருகிறது. அவன் வள்ளிடைEக்
கண்பmடுத்தும் ாரா இa வEதினன் என்றாலும் அவனுக்க அவஜேa உரிEவள் என்று
ஜேகாடி காட்டுகிறார். சரி, இது இருக்கட்டும். மங்டைகப் ருவத்தின் அழபகல்லாம் திரண்டிருக்கும்
வள்ளிடைE ப ரிடைவ என்று பசால்வாஜேனன்? இன்னும் திருமடைல முருகன் பிள்டைaத் மிழுக்கு
உரிEவனாகவும் இருந்திருக்கிறான். குறவஞ்சி பநாண்டி நா கம், ள்ளு, கா ல் பிர ந் ங்களும் இந்
முருகடைனப் ாட்டுடை த் டைலவனாக டைவத்ஜே ா ப் ட்டிருக்கின்றன.
ஐவர் சகாEன் மருகன்
திருமடைல ஆறுமுகத்
ப ய்வ சகாE முண்ஜே
வருஜேமா பகாடுந் தீவிடைனஜேE
என்று ப ரிEவன் கவிராEர் ள்ளில் ாடியிருக்கிறார். அத் டைகE உறுதிEான உள்aத்டை அந் முருகன்
அளிக்கக் கூடிEவன் என் ற்காகஜேவ ஒரு நடை அவன் சந்நிதிக்குச் பசல்லலாம்.
ஒன்று பசால்லமறந்து விட்ஜே ஜேன! எங்கள் குடும் த்தின் குலகுருவாய் விaங்கிEவர் திருப்புகழ் சாமி
என்னும் வண்mச்சர ம் முருக ாச சுவாமிகள். அவர் திருமடைல முருகனி த்து ஆரா கா ல்
உடை Eவர். கிட் த் ட் நூறு வருஷங்களுக்கு முன் திருமடைலயில் ஏறியிருக்கிறார். திருமடைல
முருகடைன வmங்கி இருக்கிறார். மடைலமீதிருந்ஜே கீஜேழ உ டைல உருட்டியிருக்கிறார். குமரனும் அந்து
உ லுக்கு Eாப ாரு தீங்கும் ஜேநரி ாவண்mம் காத்திருக்கிறார். இடை அவஜேர ாடுகிறார்.
வ திடைசயில் டைல டைவத்து
மறலித்திடைசக்கால் நீட்டி
உ டைல அந் த் திரு மடைலயின்
உச்சியில் நின்று உருட்டி விட்ஜே ன்
வி டைல இடும் ஜே ங்காய் ஜே ால்
ஜேவறு ட்டுச் சி றாமல்
ம மப னக் பகாண்டு ஆங்ஜேகார்
மண் டைரயில் விட் துஜேவ
இந் ப் ா டைலப் டித்துக் பகாண்ஜே திருமடைலயினின்றும் இறங்கிஜேனன் நான். எனக்கு என் உ டைல
உருட் டை ரிEமில்டைல. ஆனால் அங்கு அடித் காற்றில் நான் அணிந்திருந் முக்குக் கண்mாடி கழன்று
டிகளில் உருண் து. சரி கண்mாடி உடை ந்திருக்கும் பிஜேரமாவது மிஞ்சட்டும் என்று ஆள் அனுப்பி
உருண் கண்mாடிடைEத் ஜே டி எடுத்துவரச் பசான்ஜேனன். என்ன அதிசEம்! கண்mாடி உடை ந்து
சி றாமல் அப் டிஜேE இருந் து. அந் க் கண்mாடிடைE அணிந்து பகாள்வதில் ஓர் ஆனந் ம்
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அடை கிஜேறன். என் குருநா ர் ஆசிடைEயும் திருமடைல முருகன் அருடைaயும் நிடைனந்து நிடைனந்து
மகிழ்கின்ஜேறன் டைவEத்தில் வாழ்வ ற்கு இது ஒன்று ஜே ா ா ா என்ன!
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12. கந் ர் சஷ்டி கவசம்
எல்லாம் வல்ல இடைறவனி ம் க்தி பசலுத்துவ ற்கு எத் டைனஜேEா வழிகடைa நமக்குப் ப ரிEவர்கள்
காட்டி இருக்கிறார்கள். இடைறவடைன நிடைனத் ல், அவடைனப் ற்றிக் ஜேகட் ல், அவன் நாமத்டை
பசால்லல் என்னும் மூன்றும் நாம் பசய்ய்க் கூடிEடைவ. இவற்டைறஜேE ஸ்மரmம், சிரவmம், கீர்த் னம்
என்று வ பமாழிவல்லார் கூறுகின்றார். இம்மூன்று வடைகயிலும் மிக எளி ாக நாம் பசய்Eக்கூடிEது.
இடைறவன் நாமத்டை ச் பசால்லலும் அவன் புகழ் ாடு ாலும் ான்.
மிழ் நாட்டின் னிப் ப ருங்க வுள் முருகன். என்றும் இடைaEனாகவும், அழகனாகவும், ஏன்,
இடைறவனாகவுஜேம விaங்குகின்றவன் அவன். அ னால் அவடைனப் ற்றிப் ாராEmம்
ண்ணுவ ற்குப் ல நூல்கள் உண்டு. அடைவகளில் மூன்று சிறப் ாகக் கரு ப் டுகின்றன. அடைவ
திருமுருகாற்றுப் டை , கந் ர் கலிபவண் ா, கந் ர் சஷ்டி கவசம் என் டைவஜேE. இவற்றில்
திருமுருகாற்றுப் டை இலக்கிE நEம் உடை Eது. ஆனால் எளிதில் ப ாருள் விaங்கா து. கந் ர் கலி
பவண் ா ஒரு குட்டிக் கந் புராmஜேமEாகும். சித் ாந் க் கருத்துக்கள் பசால்ல சித் ாந் சாஸ்திரம் கற்ற
ப ரிEவர் ஒருவடைரஜேE அணுக ஜேவண்டியிருக்கும். ஆனால் எவரும் நன்றாகப் ப ாருள் ப ரிந்து
ாராEmம் ண்ணுவ ற்கு உரிE நூல் ான் கந் ர் சஷ்டி கவசம்.
இடைறவடைன அணுகும்ஜே ாது, அவனி ம் பிரார்த்திக்கிற ஜே ாது உலபகல்லாம் உய்E ஜேவண்டும் என்று
பிரார்த்திப் வர்கள் ப ரிஜேEார்கள். ஆனால் எல்ஜேலாருஜேம ப ரிEவர்கaாக இருந் வி முடிEாது
அல்லவா?
எனக்குப் ப ான்டைனக் பகாடு, ஜேநாEற்ற வாழ்டைவக் பகாடு என்று பிரார்த் டைன பசய் வர்கள் ான்
அதிகம்.
ஜேநாயில்த் aராமல்
பநாந்து மனம் வா ாமல்
ாயிற்கி வாமல்
கண் ார்த்துக் பகாள் ஐEா! என் து ான் எல்ஜேலாருடை E பிரார்த் டைனEாக இருக்கும். அந்
பிரார்த் டைனஜேE அடிஜேEன் வ னம் 'அழகுஜேவல் காக்க' என்று ப ா ங்கி ஜேகசாதி ா ம் உன்ன அங்கம்
ஒவ்பவான்டைறயும் காக்கும் டி அவனி ம் பிரார்த்தித்துக் பகாள்வது சிறப்புடை Eது ாஜேன? இன்னும்,
பில்லிசூனிEம், பூ ம், முனி இவற்றிலிருந்து காக்க அவனது துடைm நாடி நிற் தும் ாமர மக்களின்
நித்Eப் டி பிரார்த் டைனEாக இருக்கும். ல வார்த்டை கடைa அடுக்கடுக்காய்ச் பசால்லவும் வடைக
பசய்திருப் து அந் க் கவசம். இத் டைன பிரார்த் டைனகளிலும் எனக்கு மிகவும் பிடித் மான
பிரார்த் டைன இது ான்.
எத் டைன குடைறகள்
எத் டைன பிடைழகள்
எத் டைன அடிஜேEன்
எத் டைன பசயினும்
ப ற்றவன் நீ குரு
ப ாறுப் து உன்க ன்
என்று அவனி த்திஜேலஜேE ாரத்டை ஜே ாட்டு விண்mப்பித்துக் பகாள்வடை வி நாம் ஜேவறு என்ன
பிரார்த் டைன பசய்E இEலும்.
ஆண்டு ஜே ாறும் திருச் பசந்தூரில் கந் சஷ்டி விழா சிறப் ாக நடை ப றும். அங்கு ஆறு நாளும்
உண்mாவிர ம் இருந்து ஜேநான்பு ஜேநாற் வர்களும் அஜேநகர். இவர்களில் லரும் கந் ர் சஷ்டி
கவசத்டை ப் ாராEmம் ண்ணிக் பகாண்டிருப் ர். ஆனால் லருக்குப் ப ாருள் விaங்கியிருக்காது.
நம்பிக்டைகஜேEாடு பசய்யும் பிரார்த் டைனEாக இருக்கும். மாணிக்கவாசகர் பசான்னதுஜே ால் பசால்லிE
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ாட்டின் ப ாருள் உmர்ந்து பசால்லவும் ப ரிந்து பகாண்ஜே ாமானால் சிறப் ாக இருக்கும் அல்லவா.
நானறிந் மட்டில் இக் கவசத்திற்கு இதுவடைரEாரும் உடைர எழுதிE ாகத் ப ரிEவில்டைல. இந் க்
குடைறடைE நிவர்த்தி பசய்கிறார் நண் ர் திரு. P.A. நஜே சபிள்டைa அவர்கள். இ டைன அச்சிட்டு
இலவசமாகஜேவ வழங்க முன்வருகிறார். இவர்கaது ணி சிறக்க என்று வாழ்த்துகின்ஜேறன்.
கவசத்டை ப் ாராEmம் ண்ணும் முருக க் ர்கள் எல்லாம் நன்றி கூறக் க டைமப் ட் வர்கள். நானும்
அவர்களில் உள்ளிட் வன் ாஜேன.
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