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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – முதல் ஸ்ல ொகம் –  
முருகனை துதிக்க கண திலய கொப்பு 

 

ஸித் ி விநோயக மூர்த் ி கீ ஜய் 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு ஹரஹதரோ 

நம் ஆச்சோர்யோள் ஆ ிசங்கர  கவத்  ோ ோள் நிறறய  க் ி கிரந் ங்கள் இயற்றிக் 

பகோடுத்து இருக்கோ. அதுல ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் ன்னு ஒரு ஸ்த ோத்ரம். 

முருகனுறடய ப ருறமகறை பரோம்  அழகோ பசோல்றது. ஒரு வோட்டி 

ஆசோர்யோளுக்கு யோதரோ ஆ ிசோரம்  ண்ணின ோகவும், உடம்புல பரோம்  

ஸ்ரமங்கள் வந் துனோல, தகோகர்ணத்துல இருக்கிற ஸ்வோமி கனவுல “நீ த ோய் 

ஸ்ரீ பஜயந் ிபுரம் என்கின்ற  ிருச்பசந்தூர் முருக ப ருமோறன தவண்டிக்தகோ, 

அவருறடய சன்னி ியில பகோடுக்கிற விபூ ிறய இட்டுண்டோ, எல்லோ 

உ ோற களும் த ோய் விடும்.  ிசோசுகள் எல்லோம் கூட ஓடிப் த ோய் விடும்” ன்னு 

ஸ்வோமிதய பசோன்ன ோகவும் கற . 

http://valmikiramayanam.in/?p=2610
http://valmikiramayanam.in/?p=2610
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/ganesha.jpg
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ஆச்சோர்யோள் தயோக மோர்கமோக  ிருச்பசந்தூர் வந்து முருகப் ப ருமோறன 

 ோிசிக்கிறோர். அவர் கோத் ோல வந்து ஸ்வோமி  ோிசனம்  ண்ணும் த ோது, 

ஆ ிதசஷன் ஸுப்ரமண்யருக்கு பூறஜ  ண்ணிண்டு இருந் ோர், அ னோல 

புஜங்க வ்ருத் ம் ஞோ கம் வந் து. அற த்  விர  ிருச்பசந்தூர் கடற்கறரயில 

இருக்கறதுனோல, அறலகளுக்கும் புஜங்கம்ன்னு த ரு, அப் டி புஜங்க 

வ்ருத் த்துல அவதரோட வோக்குல இருந்து ஒரு அழகோன ஒரு ஸ்த ோத்ரம் வந் து 

என்று பசோல்வோர்கள். 

இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கந்ற  மஹோ மந்த்ரமோக மஹோன்கள் நிறனச்சு 

இருக்கோ. ஸ்வோமிகள் இந்  கீழ்கண்ட நிகழ்ச்சிறய  ல  டறவகள் பசோல்லி 

இருக்கோர். ஒரு நோள் சோயங்கோலம் மஹோ ப ோியவோ விஸ்ரோந் ியோ 

பூறஜபயல்லோம் முடிச்சிட்டு, கோல்கறை நீட்டிண்டு relaxed-ஆக உட்கோர்ந்து 

இருந் ோைோம். ஒரு  ம்  ி  ன்னுறடய பரண்டு குழந்ற கறை கூட்டிண்டு 

வந்து “இவோளுக்கு சங்கர ஸ்த ோத்ரங்கள் பசோல்லி றவச்சுருக்தகோம்” ன்னு 

பசோன்ன உடதன, ப ோியவோ ” பசோல்லச் பசோல்லு” ன்னோைோம். 

“மு ோகரோத்  தமோ கம்” ன்னு அந்  பரண்டு குழந்ற கள் பசோல்லித் ோம். 

ப ோியவோ தகட்டுண்தட இருந் ோைோம். அப் றம் அற  முடிச்ச உடதன ‘ஸ ோ 

 ோல ரூ ோ ி” ன்னு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்ற  அவோ ஆரம் ிச்ச உடதன, 

relaxed-ஆ உட்கோர்ந்து இருந்  ப ோியவோ, பரோம்   ய க் ிதயோட  ண்டத்ற  

நிமிர்த் ி பவச்சிண்டு, றகறய கூப் ிண்டு, கோல்கறை மடக்கிண்டு ஸுப்ரமண்ய 

புஜங்கந்ற  அந்  முப் த் ி மூணு ஸ்தலோகங்கறையும் தகட்டோர், ன்னு 

ஸ்வோமிகள் பசோல்வோர். ஒவ்பவோரு வோட்டியும் இற  அ ிநயம்  ண்ணி 

கோண் ிப் ோர். ஸ்வோமிகள் மஹோ ப ோியவோ மோ ிோிதய இருப் ோர், அவர் 

relaxed-ஆ ஒரு pose, அப் றம்  ய க் ிதயோட கோல்கறை மடக்கிண்டு றகறய 

கூப் ிண்டு அந்   ண்டத்ற  நிமிர்த் ி பவச்சிண்டு ஒரு pose பகோடுப் ோர். 

அப் டிதய தநரோ ப ோியவோறை  ோர்க்கற மோ ிோிதய இருக்கும். அப் டி இந்  

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துக்கு மஹோ மந்த்ரம்-னு ப ோியவோ ம ிப்பு பகோடுத் ோ 

ன்னு ஸ்வோமிகள் பசோல்வோர். 

த  ியூர் ஸுப்ரமண்ய சோஸ் ிோிகள் ன்னு ஒரு ப ோிய மஹோன் இருந் ோர். 

அப்ற ய  ீட்சி ர் வம்சம். அவர் இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துக்கு எழுவது 

வருஷங்களுக்கு முன்னோடி,  மிழ்ல அர்த் ங்கள் பசோல்லி இருக்கோர். அந்  

புஸ் கத்ற  பவச்சுண்டு  ோன் நோன் அர்த் ம் பசோல்ல த ோதறன். சந் ிரதசகர 
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 ோர ி ன்னு ஸ்ருங்தகோி ஆச்சோர்யோள் இருந் ோர், அவோ த  ியூர் ஸுப்ரமண்ய 

சோஸ் ிோிகளுக்கு தவ மூர்த் ி ன்னு  ிருது பகோடுத் ோ. நம்ம மஹோ ப ோியவோ 

சோஸ்த்ர ரத்னோகரோ ன்னு அவருக்கு  ிருது பகோடுத் ோ. அப்த ற் ட்ட  டிப்பு. 

அதுக்கும் தமல அம் ோள்  க் ி, அவர் சங்கர  ோஷ்யத்துல authority. அப் டி 

த  ியூர் ஸுப்ரமண்ய சோஸ் ிோிகள் தவ ோந் த்துல வித்வோனோக இருந் ோலும், 

ஆச்சோர்யோளுறடய ஸ்த ோத்ரங்கைிதலயும் பரோம்   ிோியம் பவச்சு, இந்  

பசௌந் ர்யோ லஹோி, ஸுப்ரமண்ய புஜோங்கத்துக்பகல்லோம் அர்த் ம் எழு ி 

இருக்கோர். அ னோல ப ோிய  ோக்கியமோ அது கிறடச்சியிருக்கு. அதுல மு ல் 

ஸ்தலோகம் 

सदा बालरूपाऽहप हवघ्नाद्रििन्त्त्री मिादहन्त्तवक्त्त्राऽहप पञ्चास्यमान्त्या । 

हवधीन्त्िाद्रदमृग्या गणेशाहभधा मे हवधत्ाां हश्रयां काऽहप कल्याणम्तत  || 

ஸ ோ  ோலரூ ோ ி விக்னோத்ோிஹந்த்ோீ 

மஹோ ந் ி வக்த்ரோ ி  ஞ்சோஸ்யமோன்யோ | 

வி ீந்த்ரோ ிம்ருக்யோ கதணசோ ி ோதம 

வி த் ோம் ச்ோியம் கோ ி கல்யோண மூர்த் ிஹி | 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். நோன் இதுக்கு   ம்   மோ அர்த் ம் பசோல்தறன். ‘ஸ ோ’ 

னோ எப்ப ோழுதும், ‘ ோலரூ ோ ி’ குழந்ற  வடிவரோக இருந் ோலும், இந்  மு ல் 

ஸ்தலோகம்  ிள்றையோர் தமல. ‘ ிள்றையோர் எப் வுதம குழந்ற  வடிவம். 

வடிவம் மட்டும் இல்றல, அவருறடய மனசும் குழந்ற  மோ ிோி, பநட்டில கூட 

 ிள்றையோர்  ண்ணுவோ, அவ்வைவு light hearted ஆக இருக்குற ஸ்வோமி. 

அவருக்கு  ந் ோ கிறடயோது, விதசஷமோ தகோவில் கூட கட்ட தவண்டியது 

இல்றல, ஒரு அரசமரத்து அடியில உட்கோர்ந்து இருப் ோர். ஒரு அ ிதஷகம் 

 ண்ணி, இடுப்புல ஒரு துண்றட சுத் ி, ஒரு த ங்கோறய றநதவத் ியம் 

 ண்ணினோதல, அ ோரமோன வரங்கள் பகோடுப் ோர்’ ன்னு அவருறடய எைிறமய 

 த் ி மஹோப ோியவோ பரோம்  த சியிருக்கோ. அப்த ற் ட்ட குழந்ற  ஸ்வோமி 

அவர், அவர் இப் வுதம குழந்ற  ஒதர stage- ோன் அவருக்கு. வைர்ந்து 

ப ோியவர் ஆனோர்-ங்கிறது கிறடயோது, ‘ஸ ோ ஸ ோ  ோலரூ ோ ி’ 
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குழந்ற னோ ஒரு அைவுக்குத்  ோன் strength வலிறம இருக்கும் ன்னு 

நிறனப்த ோம். ஆனோ இவர் என்ன  ண்றோர்ன்னோ ‘விக்னோத்ோிஹந்த்ோீ’ விக்னம் 

என்ற மறலகறைதய ‘ஹந்த்ோீ’-ன ப ோடி ப ோடி ஆக்கு வர். மறலறயதய 

ப ோடி ப ோடியோக்க கூடிய அைவுக்கு power இருக்கு. குழந்ற யோக இருக்கோர், 

ஆனோ நமக்கு வர மறல த ோன்ற விக்னங்கறை எல்லோம் ப ோடி ப ோடி 

ஆக்கிடறோர். ஆ ி ஆச்சோர்யோள்,  ோன் ஸுப்ரமண்யறர ஸ்த ோத்ரம்  ண்ண 

த ோதறோம் என்று ஆரம் ிக்கும்த ோது, அந்  ஸ்த ோத்ரம் நல்ல  டியோக 

முடியணும்ங்கிறதுக்கு,  ிள்றையோறர தவண்டுகிறோர். எந்  பூறஜ 

 ண்ணினோலும், மு ல்ல  ிள்றையோர் பூறஜ  ண்ணிட்டு அப் றம்  ோன் ஒரு 

பவங்கதடச சமோரோ றன, ஒரு நவரோத் ிோி பூறஜ ன்னு  ண்ணுவோ இல்றலயோ, 

அப் டி ப ய்வங்கறை தவண்டிக்கிறதுக்தக, மு ல்ல  ிள்றையோர 

தவண்டிக்கறது என்ற அந்  ஒரு ஸம்ப்ர ோயத்ற யும் பகோண்டு, மு ல் 

ஸ்தலோகத்துல, இந்  ஸுப்ரமண்யறர நோன் ஸ்த ோத்ரம்  ண்ண 

விரும்புகிதறன், அது நல்ல டியோ முடியறத்துக்கு ஒரு கோப்பு பசய்யுள் த ோல 

இந்  ஸ்தலோகம் இருக்கு. 

‘மஹோ ந் ி வக்த்ரோ ி’ ப ோிய ஒரு  ந் ம் இருக்கு, அப் டீன்னோ என்ன அர்த் ம் 

யோறன முகம்னு அர்த் ம். ‘மஹோ ந் ி வக்த்ரோ ி’ யோறனயினுறடய வக்த்ரம், 

முகத் வரோக இருந் ோலும் ‘ ஞ்சோஸ்யமோன்யோ’  ஞ்ச  ோத்ரம்னு பசோல்தறோம் 

இல்றலயோ, ‘ ஞ்ச’னோ அகன்ற ன்னு அர்த் ம். ஆஸ்யம் னோ வோய்,  ஞ்ச ோத்ரம்-

னோ ப ோிய வோய் இருக்கிற  ோத் ிரம். ‘ ஞ்சோஸ்யமோன்யோ’ இந்  இடத்துல 

 ஞ்சோஸ்யம் னோ சிங்கம்னு ஒரு அர்த் ம். சிங்கத்ற  கனவுல கண்டோக் கூட 

யோறன  யந்து த ோய்  ிைிறிண்தட இருக்கும் ன்னு பசோல்லுவோ. அப் டி சிம்ம 

பசோப் னம் அப் டீம் ோ. ஆனோ இவர் யோறனயோக இருந் ோலும், சிங்கங்கள் 

எல்லோம் இவறர ம ிக்கறதுன்னு அழகோ பசோல்றோர். இந்  இடத்துல இவர் 

கண  ியோ இருந் ோலும்  ஞ்சோஸ்யம்-ங்கிறதுக்கு இன்பனோரு அர்த் ம் 

ஆஸ்யம்னோ முகம்,  ஞ்சோஸ்யம்-ங்கிறதுக்கு இன்பனோரு meaning ஐந்து 

முகங்கறை  றடத் வர்-ன்னு அர்த் ம். ஐந்து முகங்கறை  றடத் வர் யோரு? 

சிவப ருமோன். சத்தயோஜோ ம், வோமத வம், அதகோரம்,  த்புருஷம், ஈசோன்யம், 

ன்னு ஐந்து முகங்கறை  றடத் , சிவப ருமோனும் வணங்கும், ம ிக்கும் கண  ி 

ன்னு இந்   ோ த்துக்கு அர்த் ம். 
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சிவப ருமோன் த்ோிபுர ஸம்ஹோரம்  ண்ண த ோறோர், அப்த ோ இவர் த ோடற 

அஸ்த்ரங்கள் எல்லோம், அந்  அசுரர்கறை ஒண்ணுதம  ண்ணலயோம். ஏன்னோ 

அவோ ஒரு விக்ன யந்த்ரம் ஸ் ோ ிச்சு, இந்  அஸ்த்ரங்கறை எல்லோம்  லிக்கோம 

 ண்ணிண்தட இருக்கோ. அப்த ோ சிவப ருமோன்  ிரணவ ஸ்வரூ மோ 

கண  ிறய த்யோனம்  ண்ணி, பூறஜ  ண்ணின உடதன,  ிள்றையோர் வந்து 

அந்  விக்ன யந்த்ரத்ற  உறடச்சு த ோட்டுடறோர், அதுக்கப்புறம் சிவப ருமோன் 

த்ோிபுர ஸம்ஹோரம்  ண்ணோர். அப் டி அப் ோவினோதலதய மோன்ய னோ 

ம ிக்கப் ட்ட, பூறஜ பசய்யப் ட்ட  ிள்றை இவர். அ னோல ோன் அவருக்கு 

அர் விகு ி பகோடுத்து,  ிள்றையோர் னு மோியோற யோ கூப் ிடுதறோம். அப் டி 

யோறன சிங்கத்துக்கு  யப் டும், ஆனோ இந்  கண  ிறய  ஞ்சோஸ்ய  ஞ்ச 

முகம் பகோண்ட சிவப ருமோதன வழி டுகிறோர். ‘வி ீந்த்ரோ ிம்ருக்யோ’ வி ி-ன்னோ 

ப்ரம்ம, இந் ிரன் னோ இந்த்ரன் ‘வி ீந்த்ரோ ிம்ருக்யோ’ இந் ிரன், ப்ரம்மோ 

எல்லோரும், த டி வந்து இந்   ிள்றையோறர நமஸ்கோரம்  ண்ரோ. ‘கதணசோ ி ோ’ 

கதணசன் என்ற த ர் பகோண்டவர், ‘வி த் ோம் ச்ோியம்’ எனக்கு பசல்வங்கறை, 

மங்கைங்கறை அருைட்டும். 

‘கோ ி’ ஏத ோ ஒண்ணு-ன்னு ஸம்ஸ்க்ரு த்துல அர்த் ம், இந்  எடத்துல 

அைவற்ற மஹிறமதயோடு கூடிய ன்னு அர்த் ம். ‘கல்யோண மூர்த் ி’  ரம 

மங்கைகரமோன வடிவினரோன, எப்த ோ நிறனச்சோலும் சந்த ோஷத்ற  

பகோடுக்ககூடிய ஒரு ரூ ம் கண  ியுனுறடய ரூ ம். அந்   ிள்றையோறர நித்ய 

கல்யோண மூர்த் ியோன கதணசறர எங்களுக்கு, எனக்கு மங்கைங்கள் கிறடக்கும் 

ப ோருட்டு தவண்டுகிதறன். 

‘கதணசோ ி ோதம வி த் ோம் ச்ோியம்’ அவர் எங்களுக்கு மங்கைங்கறை 

பகோடுக்கட்டும், ஐஸ்வர்யங்கறை பகோடுக்கட்டும் ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். 

இந்  நல்ல கோர்யங்கள் எல்லோம் ஆரம் ிக்கும் த ோது ‘ஷ்தரயோம்ஸி  ஹு 

விக்னோனி’ ன்னு ஷ்தரயஸோன ஒரு கோர்யம் நடக்கணும்னோ அதுக்கு, நிறறய 

விக்னங்கள் வரும். அப்த ோ, நம்ம  ிள்றையோறர தவண்டிண்டு 

ஆரம் ிக்கணும்ங்கிற அைவில், இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கதுக்கு அர்த் ம் 

பசோல்லுறதுங்கிறது எனக்கும் உங்களுக்கும் பரோம்  ஒரு ஸ்தரயறஸ 

பகோடுக்கக் கூடிய ஒரு விஷயம், இது நல்ல  டியோக முடியணும்ன்னு 
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தவண்டிண்டு இந்  மு ல் ஸ்தலோகத்ற  இன்தனோரு வோட்டி பசோல்லி இற  

இன்றனக்கு பூர்த் ி  ண்ணிகிதறன். 

ஸ ோ  ோலரூ ோ ி விக்னோத்ோிஹந்த்ோீ 

மஹோ ந் ி வக்த்ரோ ி  ஞ்சோஸ்யமோன்யோ 

வி ீந்த்ரோ ிம்ருக்யோ கதணசோ ி ோதம 

வி த் ோம் ச்ோியம் கோ ி கல்யோண மூர்த் ி 

இங்க ‘வி ீந்த்ரோ ிம்ருக்யோ கதணசோ ி ோ (தம)’ ன்னு நிறறய புஸ் கங்கள்ல 

 ோடம், ஸ்வோமிகள் எனக்கு, ‘வி ீந்த்ரோ ிம்ருக்யோ கதணசோ ி ோ(நோ)’ ன்னு ஒரு 

 ோடம் பசோல்லி இருக்கோர். அ னோல நோன் அற   ழக்கிண்டு இருக்தகன். 

நம:  ோர்வ ி   தய… ஹர ஹர மஹோத வ. 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரண்டொவது ஸ்ல ொகம் – 

அறுமுக குமர சரணம் எை அருள் ொடி 

 

தநற்றறக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கதுல இருந்து மு ல் ஸ்தலோகம். 

सदा बालरूपाऽहप हवघ्नाद्रििन्त्त्री 

मिादहन्त्तवक्त्त्राऽहप पञ्चास्यमान्त्या । 

हवधीन्त्िाद्रदमृग्या गणेशाहभधा मे 

हवधत्ाां हश्रयां काऽहप कल्याणम्तत  || 

ஸ ோ  ோலரூ ோ ி விக்னோத்ோிஹந்த்ோீ 

மஹோ ந் ி வக்த்ரோ ி  ஞ்சோஸ்யமோன்யோ | 

வி ீந்த்ரோ ிம்ருக்யோ கதணசோ ி ோதம 

வி த் ோம் ச்ோியம் கோ ி கல்யோண மூர்த் ிஹி || 

அப் டீங்கிற ஸ்தலோகத்ற  எடுத்து, அத ோட அர்த் த்ற   ோர்த்த ோம். 

இன்றனக்கு, பரண்டோவது ஸ்தலோகம். ஸ்தலோகத்ற   டிக்கிதறன். 

न जानाहम शब्दां न जानाहम चार्थं 

न जानाहम पद्यां न जानाहम गद्यम् । 

http://valmikiramayanam.in/?p=2622
http://valmikiramayanam.in/?p=2622
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/adishankara-shanmuka-mahaperiyava.jpg
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हचदकेा षडास्या हृद्रद द्योतते मे 

मुखाहन सरन्त्ते हगरश्चाहप हचत्रम् ।।2।। 

ந ஜோனோமி சப் ம் ந ஜோனோமி சோர்த் ம் 

ந ஜோனோமி  த்யம் ந ஜோனோமி கத்யம் | 

சித கோ ஷடோஸ்யோ ஹ்ரு ி த்தயோ த  தம 

முகோந்நிஸ்ஸரந்த  கிரஸ்சோ ி சித்ரம் || 

ஆசோர்யோளுக்கு  ன்னுறடய முகத்துதலர்ந்து பவைிப் ட்ட மு ல் ஸ்தலோகத்ற  

தகட்டு, “ஆஹோ நோன் எவ்வைவு ஸோஹஸத்த ோட, ற ோியத்த ோடு உங்கறை 

ஸ்த ோத்ரம்  ண்தறன் ன்னு வந்து நிக்கதறதன, எனக்கு ஒண்ணுதம ப ோியோத ! 

இப் டி ஒரு ஸ்தலோகம் என் வோக்கில் வந்துத ” ன்னு ஆச்சர்யப்  ட்டு 

பசோல்றோர், “நோன் உங்கறை ஸ்த ோத்ரம்  ண்ண த ோதறன், ஆனோ இது நோன் 

 ண்றது கிறடயோது. ‘அவன் அருைோதல அவன்  ோள் வணங்கி’ ன்னு பசோல்றோ 

மோ ிோி, உங்களுறடய அருைோல் எனக்கு இந்  வோக்கு வர்றது. நோன் இற க் 

பகோண்டு உங்கறை ஸ்த ோத்ோிக்கிதறன்” ன்னு பசோல்றோர். அற  இந்  

ஸ்தலோகத்துல பசோல்றோர். 

‘ந ஜோனோமி சப் ம்’ எனக்கு ஒரு   த்ற க் கூட சோியோன ப ோருள் ப ோிஞ்சு த ச 

ப ோியோது. ‘ந ஜோனோமி சோர்த் ம்’ இது இன்ன அர்த் ம்-ன்னு ப ோியோது. எனக்கு 

vocabulary-யும் இல்றல, semantics ம் ப ோியோது. வோர்த்ற களுக்கு சோியோன 

அர்த் ங்களும் பசோல்ல ப ோியோது. ‘ந ஜோனோமி  த்யம்’ எனக்கு ஒரு கவிற  

எழு றதுக்கும் ப ோியோது. யோப் ிலக்கணம் னோ என்ன, என்ன rules, எவ்வதைோ 

அக்ஷரங்கள் இருக்கணும், எவ்வதைோ  ோ த்துல இருக்கணும், ஹ்ரஸ்வம் னோ 

குறில்,  ீர்க்கம் னோ பநடில், இப ல்லோம் எப் டி அறமயணும்,  றை  ட்டோம 

இருக்கணும். அப் டிபயல்லோம் rules, அது ஸம்ஸ்க்ருத்துதலயும் இருக்கு. 

அதுதலர்ந்து  ோன்  மிழ்லயும் வந்து இருக்கு, அந்  rules எல்லோமும் எனக்கு 

ப ோியோது.” 

“சோி, கவிற  எழு  ப ோியோது, ஏத ோ prose மோ ிோி, ‘கத்யம்’னோ prose, 

ஸம்ஸ்ரு த்துல சூர்ணிறகன்னு பசோல்றோ.  ண்டோகோரமோ, line-ஆ 
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பசோல்லிண்தட த ோறது. ஷ்யோமைோ  ண்டகம் மோ ிோி, அப் டி ஏ ோவது பசோல்ல 

ப ோியுமோன்னோ, அது கூட எனக்கு பசோல்லத் ப ோியோது. எழுத்த  

ப ோியோதுங்கிற த ோது வோர்த்ற கதை ப ோியோதுங்கிற த ோது நோன் எப் டி 

உங்கறை ஸ்த ோத் ிோிக்க முடியும்?” ன்னு பசோல்லிட்டு, 

“ஆனோல் என்னுறடய மனசுல, ‘தம ஹ்ரு ி’ என்னுறடய ஹ்ரு யத் ில், ‘சித கோ 

ஷடோஸ்யோ’ ஒரு ஆறுமுகங்கதைோடு கூடின ஒரு ‘சித்’, ஒரு ஒைி, ‘த்தயோ த ’ 

 ிரகோசிக்கறது. ஆறுமுகங்கதைோடு கூடின ஒரு ஒைி, பரோம்  நிகரற்ற ஒரு 

த ஜதஸோட என் மனசுல  ிரகோசிக்கறது. அதுனோல ‘முகோத்’ என்னுறடய 

வோக்கில் இருந்து, முகத் ில் இருந்து, ‘கிரஸ்சோ ி சித்ரம்’ பரோம்  

ஆஸ்ச்சோியமோன வோர்த்ற கள் எல்லோம் ‘நிஸ்ஸரந்த ’ பவைியில வந்து அருவி 

மோ ிோி பகோட்டறது”, ன்னு பசோல்றோர். 

மஹோன்கள் எல்லோருக்குதம வோக் என்கிறது  கவோன் பகோடுத் து, 

அப் டீங்கிறற  அவோ பரோம்  feel  ண்றோ, நிறறய அருட்கவிகள் அந்  மோ ிோி 

பசோல்றோ, இது humility, ஆனோ ப ய்வம் நிறனக்கதலன்னோ இந்  மோ ிோி 

அருறமயோன வோக்கு வந்து விழ முடியுமோ? வோல்மீகிதய  ன்னுறடய 

கோவியத்ற  ரசனம்  ண்ணிட்டு பசோல்றோர்… 

तदपुगतसमाससहन्त्धयोगां सममधुरोपनतार्थथवाक्त्यबद्धम् । 

रघुवरचररतां मुहनप्रणीतां दशहशरसश्च वधां हनशामयध्वम् ।। 

 து3 க3  ஸமோஸஸந் ி4 தயோக3ம் ஸமமது4தரோ ந ோர் 2 வோக்ய  3த்3 4ம்| 

ரகு4வர சோி ம் முநிப்ரணீ ம்  3ஸஸிரஸச்ச வ 4ம் நிஸோமயத்4வம்|| 

இதுல இருக்கக்கூடிய ஸமோஸங்கள், ஸந் ிகள் இப ல்லோம் பரோம்  மதுரமோ 

இருக்கு, இதுல ரோவண வ ம், ரோமதரோட சோித் ிரம், சீற தயோட சோி ம், 

‘ஸீ ோயோ: சோி ம் மஹத்’ எல்லோம் இருக்கு. இற  ‘நிஷோமய’ எல்லோரும் 

 ோருங்தகோன்னு பசோல்றோர், தகளுங்தகோன்னு பசோல்லறல. அப் டி தநரோ 

 ோர்க்கற மோ ிோி இந்  கோவ்யம் அறமஞ்சு இருக்குன்னு வோல்மீகிதய 

வியக்கறோர். 
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மூக கவி நிறறய இந்  மோ ிோி பசோல்லி இருக்கோர். என்றனப் த ோன்ற 

ஊறமகறையும் சர்வக்ஞனோ அம் ோள்  ண்ணிடுவோன்னு 

आरभ्भलेशसमये तव वीक्षणस्स 

कामाहक्ष म्कमहप वीक्षणमात्रनम्रम् । 

सवथज्ञता सकललोकसमक्षमेव 

कीततस्वयांवरणमाल्यवती वृणीते ॥ 

ஆரப் தலஷஸமதய  வ வீக்ஷணஸ்ய 

கோமோக்ஷி மூகம ி வீக்ஷணமோத்ரநம்ரம் | 

ஸர்வஜ்ஞ ோ ஸகலதலோகஸமக்ஷதமவ 

கீர் ிஸ்வயம்வரணமோல்யவ ீ வ்ருணீத  || 

உன்னுறடய கடோக்ஷம் ஒருத் ன் மீது  ட ஆரம் ிச்சோதல ‘ஆரப் தலஷஸமதய 

 வ வீக்ஷணஸ்ய’ அவன் ஊறமயோ இருந் ோலும், அவன் சர்வக்ஞனோகி, 

உலகத் ில் கீர்த் ிதயோடு விைங்குவோன் ன்னு பசோல்றோர்,  ன்னுறடய 

அனு வத்ற  பசோல்றோர். 

முருகப்ப ருமோதனோட அருைோல வோக்கு வந் துனோ இன்னும் அருணகிோிநோ ர் 

இருக்கோர். அருணகிோி, உடம்பு வியோ ி வந்து, பரோம்  பநோந்து த ோய், 

 ிருவண்ணோமறலயில தகோபுரத்துல இருந்து விழுந்து  ற்பகோறல 

 ண்ணிக்கனும்னு நிறனச்ச த ோது,  கவோன் அவறர றகயில  ோங்கி உயிறரக் 

கோப் ோற்றி “சும்மோ இரு பசோல் அற” ன்னு உ த சம்  ண்றோர். அவர் அந்  

மண்ட த்துதலதய, உக்கோந்துண்டு ஒரு கோர்யமும்  ண்ணோமல், ஒரு த ச்சும் 

த சோமல், அந்  முருகப் ப ருமோனுறடய  ோிசனத்ற யும், அந்  முருக 

நோமத்ற யுதம த்யோனம்  ண்ணிண்டு,  ன்னிரண்டு வருஷம்   ஸ் 

 ண்ணினோர் ன்னு பசோல்லுவோ. அப்  முருகப் ப ருமோன்  ிரும் வும்  ோிசனம் 

பகோடுத்து “அருணகிோி முத்து முத் ோ என்றன  ோடு”ன்னு பசோல்றோர். 

முத்ற த்  ரு த் ித்  ிருநறக 

அத் ிக்கிறற சத் ிச் சரவண 

முத் ிக்பகோரு வித்துக் குரு ர எனஓதும் 
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ன்னு ஆரம் ிச்சு சந் த் மிழ்ல, அருணகிோி ஆயிரக்கணக்கோன  ோடல்கள் 

 ோடறோர். அந்  மோ ிோி, இந்  ஸ்தலோகத்துல ப ோிஞ்சிக்க தவண்டியது 

என்பனன்னோ, முருகப் ப ருமோனுறடய அருள் இருந் ோ  ோண்டித்யம் வரும். 

நல்ல வோக்கும் வரும்கிறது ப ோியறது. 

அத  மோ ிோி முத்துஸ்வோமி  ீக்ஷி ர். சி ம் ரநோத் தயோகிங்கிறவர் இவருறடய 

அப் ோகிட்ட தகட்டு, இந்  முத்துஸ்வோமிறய கோசிக்கு கூட்டிண்டு த ோய், 

ஸ்ரீவித்றய எல்லோம் பசோல்லிக் பகோடுக்கறோர்.  ல வருஷங்கள் முத்துஸ்வோமி 

அவருக்கு service  ண்ணிண்டு இருக்கோர். ஒரு நோறைக்கு அந்  சி ம் ரநோத் 

தயோகி “நோன் அம் ோள் கிட்ட த ோக த ோதறன், நீ ஊருக்கு த ோ. உனக்கு மந்த்ர 

சித் ி ஆயிடுத்து” ங்கறோர், இவருக்கு ஆஸ்ச்சர்யமோ இருக்கு. “எனக்கு எப் டி 

மந் ர சித் ி ஆச்சு? எனக்கு ப ோியதலதய-ன்னோ த ோது, என்தனோட வோன்னு 

பசோல்லி, கங்றகக்கு கூட்டிண்டு த ோறோர். ‘நோன் த ோயிடுதவன். நீ 

கங்றகக்குள்ை இறங்கி, கங்கோ மோ ோ என்ன பகோடுக்கிறோதைோ அற  

எடுத்துக்தகோ” ன்னு பசோல்றோர். இவர் உள்ை த ோய் இறங்கி கங்றககுள்ை 

றகறய றவக்கறோர், அதுல ஒரு வீறண வர்றது. அதுல ரோம நோமம் ப ோறிச்சு 

இருக்கு, அந்  வீறண இன்றனக்கும் அவோ குடும் த்துல இருக்கு.  ிற் ோடு 

அந்  தயோகி கங்றகல இறங்கி கங்றககுள்ைதவ த ோயிடுறோர். ஜல சமோ ி 

ஆயிடறோர். முத்துஸ்வோமி வீறணறய எடுத்துண்டு, குரு சித் ி ஆயிட்டோதரன்னு 

வருத் த்த ோடு இருக்கோர். குருவுக்கு அ ிஷ்டோனம் அறமத்து விட்டு,  ன் ஊர், 

எட்டயபுரத்துக்கு வந்து தசருகிறோர். 

அப் றம் அவர் ஒரு  டறவ  ிருத் ணி த ோறோர். மறலதயறிப் த ோய் ஸ்வோமி 

 ோிசனம்  ண்ணிட்டு, மறல இறங்கி  ிரும்  வரும் த ோது, ஒரு கிழவர் 

முத்துஸ்வோமின்னு கூப் ிடறோர்,  ிரும் ிப்  ோர்த்  உடதன, இந் ோன்னு ஒரு 

கல்கண்றட வோயில் குடுக்கறோர். அந்  கல்கண்றட இவர் சோப் ிட்ட உடதன 

முருகதனோடு  ோிசனம் கிறடக்கிறது. அப்த ோ ஆரம் ிச்சு ‘ஸ்ரீநோ ோ ி 

குருகுதஹோ ஜய ி’ ன்னு ஒரு க்ரு ி  ண்றோர். அப் டி அந்  மு ல் க்ரு ி. 

அப் றம் எட்டு வி க் ியிலயும் முருகன் தமல க்ரு ிகள்  ண்றோர். அப்புறம், 

த சம் முழுக்க எல்லோ தக்ஷத்ரத்துதலயும் த ோய், எல்லோ ஸ்வோமிறயயும், 

அற்பு மோன ஸம்ஸ்க்ரு த்துல, அழகழகோன ரோகங்கள்ல க்ரு ிகள்  ண்ணி 
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இருக்கோர். மஹோப ோியவோளுக்கு, ஸ்வோமிகளுக்பகல்லோம் முத்துஸ்வோமி 

 ீக்ஷி ர் க்ரு ிகள்னோ த ன். ஏன்னோ, அவோளுக்கு ஸம்ஸ்க்ரு மும்  ிடிக்கும், 

சங்கீ மும்  ிடிக்கும், “முத்துஸ்வோமி  ீக்ஷி ர் க்ரு ிகள்  ோடுங்தகோ”, ன்னு 

தகட்டு தகட்டு ஸ்வோமிகள்  ோடச் பசோல்லுவோர். அந்  முத்துஸ்வோமி 

 ீக்ஷி ருக்கு இனிறமயோன வோக்கு,  ோண்டித்யம் முருகப ருமோன் பகோடுத் ோர். 

அப் டி “அந்  முருகனுறடய அருைோல் நோன் இந் , ஸுப்ரமண்யறர 

ஸ்த ோத்ரம்  ண்ணப் த ோதறன், புஜங்கத்ற   ோட த ோதறன்”, ன்னு 

ஆச்சோர்யோள் பசோல்றோர். எல்லோ வோர்த்ற களுக்கு ப ோருள்  கவோன் த ோட்டது, 

‘ஹிமம் ‘ அப் டீன்னோ  னி, ‘கிோி’, அப் டீன்னோ மறல, ‘ஹிமகிோி’ அப் டீன்னோ 

Himalayas, அங்தக வடக்தக இருக்கிற அந்   னி மறலக்கு அந்  வோர்த்ற . 

‘ஹிமகிோி னயோ’ ன்னோ,  ோர்வ ி த வி, அம் ோள், அப் டி ஒவ்பவோரு 

வோர்த்ற றய பசோன்ன உடதன, அந் ந்  விஷயம் நமக்கு ஞோ கம் 

வர ில்றலயோ? ‘ஹிமம் ‘ன்னோ  னி ஞோ கம் வரது,  ‘கிோி-ன்னோ  மறல ஞோ கம் 

வரது, ஹிமகிோி ஹிமவோன்னோ வடக்குல இருக்கிற ஒரு ப ோிய  னி மறல 

ஞோ கம் வரது, ‘ஹிமகிோி னயோ’-ன்னோ அம் ோள் ஞோ கம் வரது. இப் டி 

வோர்த்ற களுக்கு ப ோருள்கள்-ங்கிறது  கவோன் த ோட்டது, ன்னு சோஸ்த்ரத்துல 

இருக்கு. 

அத ோட ஒவ்பவோரு கோலத்துல ப ோருள் பகோஞ்சம், பகோஞ்சம் மோறுகிறது, 

connotation ன்னு பசோல்லுவோ. இந்  இடத்துல  இந்  ப ோருள் எடுத்துக்கணும், 

அப் டிங்கிறது, அது அழகோ அறமயணும். மஹோன்கதைோட வோக்கு  ோன் 

என்றறக்கு எடுத் ோலும் அந்  மோ ிோி சந்த ோஷப்  டும்  டியோ, எல்லோ 

கோலத்துதலயும் மங்கைகரமோன அர்த் ங்கதை வரும்  டியோன வோக்கு,  

மஹோன்களுக்கு இறறயருைோல் கிறடச்ச வோக்குல  ோன் அந்  மோ ிோி இருக்கும். 

அப்த ற் ட்ட இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம். இந்  ஸ்தலோகத்ற  இன்தனோரு 

வோட்டி  டிச்சு முடிக்கதறன். 

“ஹ்ரு ய கமலமோகிய குறஹயில வசிக்ககூடிய முருகப்ப ருமோனுறடய 

அருைோல், நோன் இந்  ஸ்தலோகத்ற   ண்ணி, இந்  ஸ்தலோகத்துறடய கர்த் ோ, 

அப் டீங்கிற கீர்த் ி எனக்கு வர த ோறது. ஆனோ, எ ிர்ல நிற்கிற இந்  
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ஸ்வோமி ோன் என்றன த ச றவக்கிறோர்”, ன்னு சங்கரரும் ஆஸ்ச்சர்ய  டறோர், 

இற  தகட்கறவோளும் ஆஸ்ச்சர்ய  டறோ. இன்றனக்கும் நோம ஆஸ்ச்சர்ய ட்டு 

இந்  ஸ்தலோகத்ற   டிச்சிண்டு இருக்தகோம்.  அப்த ற்ப் ட்ட முருகனுறடய  

அருள். இந்  ஸ்தலோகத்துல ஆசோர்யோதைோட வினயம், முருகப ருமோனுறடய 

அருள்  பரண்டும் பவைிப் டறது. 

न जानाहम शब्दां न जानाहम चार्थं 

न जानाहम पद्यां न जानाहम गद्यम् । 

हचदकेा षडास्या हृद्रद द्योतते मे 

मुखाहन सरन्त्ते हगरश्चाहप हचत्रम् ।।2।। 

நோறைக்கு ‘மயூரோ ிரூடம்’ என்கிற ஸ்தலோகத்ற   ோர்க்கலோம். 

பவற்றிதவல் முருகனுக்கு ஹரஹதரோ ஹரோ. 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – மூன்றொவது ஸ்ல ொகம் – லவதப் 
ப ொருளொக விளங்கும் முருகன் 

 

ஆ ி சங்கர  கவத்  ோ ோள் அருைிய ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல ஒவ்பவோரு 

ஸ்தலோகமோ  ோர்த்துண்டு இருக்தகோம். மு ல் ஸ்தலோகம் ‘ஸ ோ  ோலரூ ோ ி 

விக்னோத்ோி ஹந்த்ோீ’ என்கிற ஸ்தலோகத்துல, குழந்ற  வடிவினரோக இருந் ோலும், 

முழுமு ற் கடவுைோகிய  ிள்றையோர், மறல த ோன்ற விக்னங்கறையும் 

த ோக்கிடுவோர். மங்கை வடிவோனவர்ங்கிற ஸ்தலோகம். அந்  ‘கோ ி கல்யோண 

மூர்த் ி’என்கிற   த்ற யும், ‘விக்னோத்ோி ஹந்த்ோீ’ என்கிற   த்ற யும் தசர்த்து 

 ோர்க்கும் த ோது, நமக்கு முருகருறடய கற யிதலதய வள்ைி கல்யோணம் 

நடக்கறதுக்கு  ிள்றையோர்  ோன் ஸஹோயம்  ண்ணினோர் இல்றலயோ, அது 

ஞோ கம் வரது. முருகன்வள்ைி கிட்ட கிழவனோ த ோனோர். விறையோட்டு 

http://valmikiramayanam.in/?p=2632
http://valmikiramayanam.in/?p=2632
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/mayuradhiroodam.jpg
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 ண்ணி, “என்றன கல்யோணம்  ண்ணிக்தகோ” ன்னு பசோன்னோர், அப்த ோ “த ோ 

 ோத் ோ, உன்றனப் த ோய் யோர் கல்யோணம்  ண்ணிப் ோ” ன்னு பசோல்றோ வள்ைி. 

அப்த ோ சுப் ிரமண்ய ஸ்வோமி அண்ணோ கண  ிறய தவண்டிக்கிறோர், அப்த ோ 

 ிள்றையோர் யோறன மோ ிோி வந்  உடதன, வள்ைி  யந்து த ோய் முருக 

 ோத் ோறவ கட்டிக்கிறோ. அப் றம் முருகர் கோட்சி பகோடுத்து, வள்ைிறய 

 ிருத் ணிக்கு பகோண்டு த ோய் கல்யோணம்  ண்ணிக்கிறோர் ன்னு ஒரு கற . 

‘ அத்துயர் அதுபகோடு சுப் ிரமணி  டும் அப்புனம் அ னிறட இ ம் ஆகி 

அக் குறமகளுடன் அச்சிறு முருகறன அக்கணம் மணம் அருள் ப ருமோதை” 

ன்னு இற த் ோன் அருணகிோிநோ ர்  ோடறோர். 

அடுத்  ஸ்தலோகத்துல ஆசோர்யோள் “எனக்கு ஸ்தலோகபமல்லோம்  ண்ணத் 

ப ோியோது, இந்  ஷண்முக ப ருமோனுறடய வடிவம், அந்  ஒைி என் மனசுல 

இருக்கறதுனோல,  ோனோ என் வோக்குதலர்ந்து இந்  ஸ்தலோகம்  வர்றது” ன்னு 

வினயமோ பசோல்றோர். 

மூணோவது ஸ்தலோகம் இன்னிக்கு 

मय्राहधरूढां मिावाक्त्यग्ढां मनोिाररदिेां मिहित्गेिम् । 

मिीदवेदवेां मिावेदभावां मिादवेबालां भजे लोकपालम् ॥ ३॥ 

மயூரோ ிரூடம் மஹோவோக்யகூடம் 

மதனோஹோோித ஹம் மஹத்சித் தகஹம் | 

மஹீத வத வம் மஹோதவ  ோவம் 

மஹோத வ  ோலம்  தஜ தலோக ோலம் || 

எட்டு   ங்களும் ‘ம’ அப்ப்டீங்கிற எழுத்துல  ஆரம் ிக்கிற அந்  ஒரு அழகு. 

இந்  புஜங்க வ்ருத் ம். 

‘மயூரோ ிரூடம்’-ன்னோ, மயூரம்-னோ மயில், அ ிரூடம்-ன்னோ ஏறி அமர்ந்து 

இருக்கோர். முருகப் ப ருமோன் மயில் வோகனத் ில் ஏறி அமர்ந்து இருக்கிறோர். 

 ரம்ப ோருள் பூமியில ரோமனோ அவ ோரம்  ண்ணின த ோது, தவ ம் வோல்மீகி 

முனிவர் வோயிலோக ரோமோயணமோக பவைிப் ட்டது ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம் 
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இருக்கு.  அந்  மோ ிோி,  ரம்ப ோருள் முருகப்ப ருமோனோக அவ ோரம்  ண்ணின 

த ோது, தவ தம மயிலோக வந்து முருகப் ப ருமோறன  ோங்கி, பரோம்  

சந்த ோஷ ட்டது ன்னு ஸ்கோந்  புரோணத்துல  வர்றது. 

मय्रभावां हनगमा: तपसा प्राप्य षण्मुखम् । 

उद्वाह्य तृप्तिं परमाां सम्प्प्रापु: सवथदा भुहव ।। 

மயூர ோவம் நிகமோ:   ஸோ ப்ரோப்ய ஷண்முகம் | 

உத்வோஹ்ய த்ருப் ிம்  ரமோம் ஸம்ப்ரோபு: ஸர்வ ோ புவி || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம் இருக்கு. தவ ம்  ோன் மயில்  என்கிறதுக்கு இது 

ப்ரமோணம். அப் டி ‘மயூரோ ிரூடம்’ 

‘மஹோவோக்ய கூடம்’ நோன்கு தவ ங்கள்ல நோன்கு மஹோ வோக்யங்கள் ன்னு 

இருக்கு, ‘ப்ரக்ஞோனம் ப்ரம்மோ’ ‘அயமோத்மோ ப்ரம்மோ’ ‘ த்வமஸி’ ‘அஹம் 

ப்ரம்மோஸ்மி’ என்கிற இந்  நோலும் மஹோவோக்யங்கள். ‘ப்ரக்ஞோனம் ப்ரம்மோ’ 

என்கிறது லக்ஷண வோக்யம்ன்னு பசோல்றோ. ‘அயமோத்மோ ப்ரம்மோ’ என்கிறது 

ப்ரமோண வோக்யம்ன்னு பசோல்றோ. ‘ த்த்வமஸி’ அப் டீங்கிறது, உ த ச 

வோக்யம், ‘அஹம்ப்ரமம்மோஸ்மி’ என்கிறது (फल)  ல வோக்யம். அப் டி மஹோ 

வோக்யங்களுறடய லக்ஷிய ப ோருதை ஸுப்ரமண்ய சுவோமி  ோன். இது 

ரஹஸ்யமோன விஷயம், அர்த் த்ற   ோர்க்கிதறோம். ஆனோ இத ோட ப ோருைோக, 

அனு வமோக விைங்குவது யோருன்னோ முருகப் ப ருமோன்  ோன்ன்னு ஆ ி 

சங்கரதர பசோல்றோர். அவர் உ நிஷத்  ோஷ்யம் எழு ினவர், இது நோலும் 

ஒவ்பவோரு தவ த்துல இருக்கற உ நிஷத்துல இருக்கற வோக்கியங்கள். ‘கூடம்’ 

மஹோவோக்ய மறற ப ோருைோக விைங்குவது முருகப் ப ருமோன்  ோன்ன்னு ஆ ி 

சங்கரதர பசோல்றோர்ன்னோ அந்   ரப்ரம்மம், நமக்கோக முருகப் ப ருமோன 

வடிவம் எடுத்து வந்து இருக்கு, எங்கிறற  உணர்ந்து பசோல்றோர். ‘மஹோவோக்ய 

கூடம்’ 

‘மதனோஹோோி த ஹம்’, அந்   ரம்ப ோருள் எதுக்கோக இந்  மோ ிோி உருவம் 

எடுத்து வந்து இருக்குன்னோ, உலகத்துல இருக்கிறவோ எல்லோம் மனறச உலக 

விஷங்கள்ல பகோடுத்து, அந்   ற்று ஜோஸ் ியோ இருக்கறதுனோல, பரோம்   ந் ம் 

ஜோஸ் ியோகி கஷ்டப்  ட்டுண்டு இருக்கோ. மனறச இந்   உலக 
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விஷயங்கள்தலர்ந்து எடுத்து,  ரப் ிரம்மதுல பவச்சோ  ோன், தமோக்ஷம் ஏற் டும். 

அப் டி தமோக்ஷம் குடுக்கறதுக்கோக, கருறணயினோல் அந்   கவோன் பூமியில 

அவ ோரம்  ண்றோர். அதுல இந்  முருகப் ப ருமோதனோட அவ ோரம் பரோம்  

அழகோ, தகோடி மன்ம  லோவண்யத்த ோட முருகனோக வந்து இருக்கோர். அந்  

குமோர வடிவமோன அந்  முருகதனோட அழகுல மனறசக் பகோடுத் ோ, உலக 

விஷயங்கள்தலர்ந்து  ோனோ மனசு விலகி,  அந்  முருகதனோடு அழகு மூலமோதவ, 

அழதக அருள், அது மூலமோதவ அந்   ரப் ிரம்மத்து கிட்ட த ோகலோம் 

என்  ோல், ‘மதனோஹோோி த ஹம்’ அப் டி மனத்ற  பகோள்றை பகோள்ளும் 

அழகு  றடத்  உருவத்த ோட முருக ப ருமோன் இருக்கோர். 

‘மஹத்சித்  தகஹம்’ இந்  உண்றமறய உணர்ந்  மஹோன்கள்,  ன்னுறடய 

மனறசதய, முருகனுறடய  இருப் ிடமோக, வீடோக பகோடுத்துட்டோைோம். 

முருகறன இங்க வந்து  ங்கிக்தகோன்னு பசோல்லி, ‘மஹத் சித்  தகஹம்’ 

மஹோன்களுறடய, சித் த்ற  வீடோக, ‘தகஹம்’-னோ வீடுன்னு அர்த் ம், வீடோக 

பகோண்டு இருக்கிறோர் முருகர். மஹோன்கள்  ன்னுறடய மனத்ற  முருகனுக்கு 

அர்ப் ணித்து விட்டோர்கள் ன்னு அர்த் ம். 

‘மஹீத வத வம்’ ‘மஹீத வஹன்னோ பூமியில் இருக்கக் கூடிய த வர்கள் 

ப்ரோஹ்மணர்கள். ப்ரோஹ்மணர்களுறடய ப ய்வம் ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமி, ன்னு 

ஆ ிசங்கரர் பசோல்றோர். அவர் ஷண்ம  ஸ் ோ னோசோர்யோள், “ஆ ித்யம் 

அம் ிகோம் விஷ்ணும் கணநோ ம் மதஹஸ்வரம்” ன்னு அந்   அஞ்சு 

ப ய்வங்கதைோடு முருகறனயும் இறணத்து, முருக வழி ோட்டுக்கு 

முக்கியத்துவம் பகோடுத்து, மஹோ ப ோியவோகூட இந்   ஞ்சோய ன பூறஜயில 

ஒரு தவறல பவச்சுண்டு முருகறனயும் வழி டணும் ன்னு பசோல்லியிருக்கோ. 

அப் டி அந்   ‘மஹீத வத வம்’ ஸுப்ரமண்யம் அப் டீங்கிற வோர்த்ற க்தக, 

ப்ரோஹ்மணர்களுறடய ப ய்வம், ப்ரம்மண்ய த வ: ன்னு  ோதன ப ோருள். 

அப் டி ப்ரோஹ்மணர்கள் முக்கியமோ முருகறன வழி ட தவண்டும். சிவபூறஜ 

 ண்றது ப்ரோஹ்மண லக்ஷ்ணம், அந்  சிவகுமோரனோன ஸுப்ரமண்யர் கிட்டயும், 

ப்ரோஹ்மணர்கள்  க் ிதயோட இருக்க தவண்டும். 

‘மஹோதவ   ோவம்’ நோன்கு தவ ங்களுறடய  ோத் ர்யமும் இந்  முருக 

ப ருமோன்  ோன் என்று பசோல்றோர். 
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‘மஹோத வ  ோலம்’ மஹோத வ  ோலம்- ன்னோ  ரதமஸ்வரனுறடய புத் ிரன்-னு 

ஒரு அர்த் ம், ‘मिादेवोहप बाल: कदाहचत् यस्य’ ‘மஹோத தவோ ி  ோலஹ க ோசித் 

யஸ்ய’ அப் டீங்கிற ஒரு ஸமோஸம்  ண்ணி,  ரதமஸ்வரன் கூட  ிரணவத் ின் 

ப ோருறை ப ோிந்து பகோள்வ ற்கு, ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமி சன்ன ில வந்து 

 ணிதவோடு கத்துண்டோர்ங்கிற அந்  கற  இருக்கு இல்றலயோ, மஹோத வரும், 

எவருக்கு குழந்ற யோக ஆகிவிட்டோதரோ, ‘अज्ञां हि बालहमत्याहु: हपतेत्येव च मन्त्त्रदां’ 

‘அக்ஞம் ஹி  ோலமித்யோஹு:  ித த்ஏவ ச மந்த்ர ம்’ எவர் மந்த்ரத்ற  

பகோடுக்கிறோதரோ அவர்  ி ோ, எவன் அக்ஞோனியோக இருந்து அற  

ப ோிஞ்சுக்கறோதனோ அவன்  ோலன். அப்த ோ இந்  இடத்துல சிவப ருமோன் 

 ோன்   ோலன், முருகப் ப ருமோன்  ோன்  ி ோ. ஸ்வோமிமறலயில  கப் ன் 

ஸ்வோமின்னு பசோல்லுவோ இல்றலயோ. 

‘மஹோத வ  ோலம்’ங்கிற   த்துக்கு சிவப ருமோனுறடய குழந்ற  

அப் டிங்கிறது தநர் அர்த் ம், சிவப ருமோன்  ன்னுறடய 

பநற்றிக்கண்ணிலிருந்து ஆறு ப ோறிகறை  ஆறு த ஜறஸ பகோடுத் ோர், அற  

அக்னி  கவோன் கங்றக கிட்ட பகோடுக்க, கங்றக சரவண ப ோய்றகயில 

தசர்த்து, ஆறு  ோமறர பூக்கள்ல ‘ஒரு  ிரு முருகன் வந் ோங்கு உ ித் னன் 

உலகம் உய்ய’ ன்னு கச்சியப் ர்  ோடுகிறோர் இல்றலயோ. அப் டி  ‘மஹோத வ 

 ோலம்’ன்னோ  ரதமஸ்வரனுறடய குழந்ற . 

ஆனோல் மஹோத வரும், எவருக்கு குழந்ற யோக  ஆனோதரோ, அந்  கற  

ப ோிஞ்சு இருக்கும், இருந் ோலும் ஸ்வோரஸ்யமோ இருக்கறதுனோல இன்பனோரு 

வோட்டி பசோல்தறன். றகலோசத்து வோசல்ல ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமி, வீர ோஹு 

அவோதைோட  விறையோடிண்டு இருக்கோர். அப்த ோ ப்ரம்மோ றகலோசத்துக்கு 

 ரதமஸ்வர  ோிசனத்துக்கோக வரோர். வந்  த ோது இந்  குழந்ற றை  ோர்த்  

உடதன, அலக்ஷியமோ உள்ை த ோயிடுறோர். உள்ை த ோயிட்டு பவைியில வரோர். 

பவைியில வரும் த ோது, “எங்க கிட்ட உத் ரவு வோங்கோம ஏன் நீங்க 

றகலோசத்துக்கு உள்ை த ோதனள்?” ன்னு முருகப் ப ருமோன்  ிரம்மோறவ 

தகக்கறோர், “நீ யோரு சின்ன ற யன், என்றன தகள்வி தகட்கிறோதய? நோன் யோர் 

ப ோியுமோ, நோன்கு முகங்கைோல் நோன்கு தவ ங்கறையும் ஓ ி, உலகத்ற தய 
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ஸ்ருஷ்டி  ண்ணற ப்ரம்மோ” ன்னு கர்வமோ பசோல்றோர். “இவ்வதைோ கர்வமோ 

உங்களுக்கு, “சோி எங்தக தவ த்ற  பசோல்லுங்தகோ ” ன்ன உடதன, அவர் ஓம்-

னு ஆரம் ிக்கிறோர், “நீங்கள் இப்த ோ பசோன்ன ப்ரணவத்துக்கு அர்த் ம் 

பசோல்லுங்தகோ” ன்னு தகட்கறோர் முருகப் ப ருமோன்.  ிரம்மோவுக்கு அதுக்கு 

அர்த் ம் ப ோியறல. “அர்த் தம ப ோியோம நீங்க என்ன ஸ்ருஷ்டி  ண்ணப் 

த ோதறள்”ன்னு, முருகப் ப ருமோன் ப்ரம்மோறவ குட்டி, அவறர சிறறயில 

த ோட்டுடறோர். அப் றம்  ோதன ஸ்ருஷ்டி  ண்றோர். 

இற  நந் ிதகஸ்வரர்  ரதமஸ்வரன் கிட்ட த ோய்ச் பசோல்றோர்.  ரதமஸ்வரன் 

குழந்ற  கிட்ட வந்து “ஏன் நீ ப்ரம்மோறவ சிறறயில த ோட்ட?”, அப் டீன்ன 

உடதன முருகப் ப ருமோன், “அவருக்கு ப்ரணவத்துக்கு ப ோருள் ப ோியல, 

அதுனோல  ோன்” என்கிறோர். உடதன,  ரதமஸ்வரன் குழந்ற றய தூக்கி 

பவச்சிண்டு, “எனக்கு ப்ரணவத்துக்கு ப ோருள் பசோல்லு”ன்னு தகட்கறோர். 

“எனக்கும் ப ோியல எனக்கு பசோல்லு” ன்ன உடதன, முருகப் ப ருமோன் 

 ிரணவத் ின் ப ோருறை சிவப ருமோனுறடய கோதுல ஓ றோர். அந்  கற றய 

இங்க ஞோ க  டுத் ிக்கணும். அப் டி “மஹோத வ  ோல:” என்கிறதுக்கு, 

மஹோத வரும் எவருக்கு குழந்ற யோக ஆனோதரோ, எந்  முருகப் ப ருமோன் 

 ி ோறவப் த ோல இருந்து, சிவப ருமோன் குழந்ற யோக இருந்து,  ிரணவ 

மந் ிரத்துக்கு அர்த் ம் பசோன்னோதரோ அந்  ஸ்வோமி. 

‘தலோக ோலம்’ உலகங்கறை எல்லோம் கோப் வர் முருகர்  ோன். இந்  

ஸுப்ரமண்ய   தம ப்ரோம்மணர்களுறடய ப ய்வம் என்று ப ோருள். “தகோ 

ப்ரோம்மதணப்ய: சு ம் அஸ்து நித்யம் தலோகோ: ஸமஸ் ோ: ஸுகிதனோ  வந்து” னு 

இருக்கு இல்றலயோ!  ிரோம்மணர்கள் முருகறன வழி ட்டு அது மூலமோக மறழ 

ப ய்து,  யிர்கள்  சுக்கள் எல்லோம் பசழித்து,  ோன  ர்மங்கள் வ்ருத் ி ஆகி 

உலகதம சு ிக்ஷமோக இருக்கும். அப் டி ‘தலோக ோல:’ ‘ தஜ’ இந்  ஸ்வோமிறய 

நோன் வழி டுகிதறன் என்று ஆ ி சங்கரர் பசோல்றோர். 

 

मय्राहधरूढां मिावाक्त्यग्ढां मनोिाररदिेां मिहित्गेिम् । 

मिीदवेदवेां मिावेदभावां मिादवेबालां भजे लोकपालम् ॥ ३॥ 
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மயூரோ ிரூடம் மஹோவோக்யகூடம் 

மதனோஹோோித ஹம் மஹத்சித் தகஹம் | 

மஹீத வத வம் மஹோதவ  ோவம் 

மஹோத வ  ோலம்  தஜ தலோக ோலம் || 

நோறைக்கு ‘ய ோ ஸந்நி ோனம் க ோ மோனவோ தம’ என்கிற நோலோவது 

ஸ்தலோகத்ற   ோப்த ோம். 

பவற்றிதவல் முருகனுக்கு ஹரஹதரோ ஹரோ. 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – நொன்கொவது ஸ்ல ொகம் – முக்தி 
தரும் முருக தரிசைம் 

 

தநற்றறக்கு, 

मय्राहधरूढां मिावाक्त्यग्ढां मनोिाररदिेां मिहित्गेिम् । 

मिीदवेदवेां मिावेदभावां मिादवेबालां भजे लोकपालम् ॥ ३ 

மயூரோ ிரூடம் மஹோவோக்ய கூடம் 

மதனோஹோோித ஹம் மஹத்சித்  தகஹம் | 

மஹீத வத வம் மஹோதவ   ோவம் 

மஹோத வ  ோலம்  தஜ தலோக ோலம் || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2639
http://valmikiramayanam.in/?p=2639
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/thiruchendur4.jpg
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அப் டீங்கிற அழகோன ஸ்தலோகத்ற   ோர்த்த ோம். இன்றனக்கு, 

यदा सहनधानां गता मानवा मे भवाम्प्भोहधपारां गतास्ते तदवै । 

इहत व्यञ्जयहन्त्सन्त्धुतीरे य आस्ते तमीड ेपहवत्रां पराशहिपुत्रम् ॥ ४॥ 

ய ோ ஸந்நி ோனம் க ோமோனவோ தம 

 வோம் த ோ ி ோரம் க ோஸ்த   ற வ | 

இ ி வ்யஞ்ஜயன் ஸிந்து  ீதரய ஆஸ்த  

 மீதட  வித்ரம்  ரோசக் ி புத்ரம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம், முருகப் ப ருமோதனோட சன்னி ி விதசஷத்ற  பசோல்றது. 

ஆச்சோர்யோள்,  ிருச்பசந்துர்ல கடற்கறரயில, முருகப் ப ருமோறன  ோிசனம் 

 ண்ணி ஸ்த ோத்ரம்  ண்ண ஆரம் ிக்கிறோர். அப்த ோ அவருக்கு ‘முருகப் 

ப ருமோன் எதுக்கு இந்  கடற்கறரயில குடி பகோண்டு இருக்கோர்?’ ன்னு ஒரு 

ஸந்த ஹம் வந்  ோம். 

புரோணங்கள்ல என்ன வரதுன்னோ, சூர த்மன் கடலுக்குள்ை வீரமதஹந் ிர 

 ட்டணம்ன்னு ஒண்றண கட்டிண்டு அங்க வசிக்கிறோன். அப்த ோ ஸுப்ரமண்ய 

ஸ்வோமி, இந்  கடற்கறரயில ஒரு  றட வீடு அறமச்சு, அந்  சூர த்மறன 

த ோோிட்டு பஜயிச்சோர். அ னோல இங்கதய குடியிருக்கோர்ன்னு ஸ்கந்  

புரோணத்துல வர்றது. ஆனோ, ஆச்சோர்யோள் பசோல்றோர், 

‘ய ோ’ எப்ப ோழுது, ‘மோனவோ’ மனி ர்கள், ‘தம ஸந்நி ோனம் க ோஹோ’, 

என்னுறடய இந்  சந்நி ிறய வந்து அறடகிறோர்கதைோ, ‘த ’ அந்  மனி ர்கள், 

‘ ற வ’ அப்ப ோழுத , ‘ வோம்த ோ ி  ோரம் க ோஹோ’ ஸம்ஸோரம் என்னும் 

சமுத் ிரத் ின் அக்கறரறய அறடந் வர்கைோக ஆவோர்கள், ‘இ ி வ்யஞ்ஜயன்’ 

ன்னு ஒரு விஷயத்ற  புோிய பவச்சுண்டு, சூசறன  ண்ணிண்டு, ‘ஸிந்து  ீதர’ 

இப் டி கடற்கறரயிதல ‘ய ஆஸ்த ’ எந்   கவோன் இருக்கோதரோ, பூரண 

சோன்னித் ியத ோடு விைங்குகிறோதரோ, ‘ வித்ரம்’ மஹோ  வித்ரமோனவரும் 

‘ ரோசக் ி புத்ரம்’  ரோசக் ியின் புத் ிரரும் ஆன அந்  ஸுப்ரமண்யறர ‘ஈதட’ 

நோன் ஸ்த ோத்ரம்  ண்தறன், ன்னு இந்  ஸ்தலோகம். 
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அ ோவது, ஆச்சோர்யோள் பசோல்ற கோரணம் என்னன்னோ, “உங்களுக்கு 

ஸ்கந் கிோி-ன்னு அழகோன ஒரு இடத்ற  றகலோசத்துக்கு  க்கத்துல 

விஸ்வகர்மோ நிர்மோணம்  ண்ணி பகோடுத்து இருக்கோன். அப் ோதவோட 

றகலோசம் இருக்கு, அம்மோதவோட மணித்வீ ம் இருக்கு. ஆனோ இந்  

கடற்கறரயில ஏன் இருக்தகள் ன்னு நோன் ப ோிஞ்சுண்டுட்தடன். “ க் ர்கள் 

என்றன வந்து  ர்சனம்  ண்ணின மோத் ிரத் ில்,  ிறப்பு இறப்பு மு லிய 

துக்கங்கள் பகோண்ட இந் , சம்சோர  ந் த் ில் இருந்து அவோறை கறர 

தசர்ப்த ன். அவோறை  ரமோனந்   ோி ர்கைோக ஆக்குதவன்” ன்னு “என்றன 

வந்து  ிருச்பசந்தூர்ல  ர்சனம்  ண்ணோ, ஒரு ஸ்ரமமும் இல்லோம முக் ர்கைோ 

ஆயிடுவோ”, ன்னு கோண் ிக்கறதுக்கோகத்  ோன் இங்க நின்னுண்டு 

இருக்தகள்ன்னு பசோல்லி முருகப் ப ருமோனுறடய அ ோர கருறணறயயும் 

அந்   ிருச்பசந்தூர் தக்ஷத்ரத்த ோட மஹிறமயும் பசோல்றோர். 

இப் டி ஆசோர்யோள் நம்மறை பகோஞ்சம் பகோஞ்சமோக ஆற்றுப்  டுத் றோர். இந்  

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துறடய ப ருறம என்பனன்னோ அத ோட நிர்வோஹம். 

ஸ்வோமி  ர்சனம்  ண்ணின ஆசோர்யோள் முக் ர் ஆகி விடுறோர். “இப் டி நீங்க 

சுல மோ எனக்கு முக் ி பகோடுத்த தை, உங்களுக்கு நோன் எப் டி நன்றி 

 ண்ணுதவன்?” ன்னு பசோல்லி, அவர் ஒரு அழகோன ஒரு ஸ்த ோத்ரம் 

 ண்ணறோர். அது  ோன் இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம். 

எல்லோரோதலயும் எல்லோ தநரத்துதலயும் கிைம் ி  ிருச்பசந்தூர் த ோக முடியுமோ? 

நோம எங்க இருக்தகோதமோ அங்தகதய இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்ற  

 ோரோயணம்  ண்ணினோ, அங்தகதய அந்  ஸுப்ரமண்ய  ோிசனமும், 

 ிருச்பசந்தூர் தக்ஷத்ரத்துல இருக்கிற அந்  புண்யமும்  லனும் நமக்கு 

கிறடச்சுடும். அப் டி ஒரு அனுக்கிரஹத்ற  ஆச்சோர்யோள்  ண்றோர். இது 

ஸ்வோமிகளுறடய ஒரு  ோங்கு. அவர் மட்டுமல்ல. மஹோன்கள் எல்லோம் 

பசோன்னது  ோன். ஸ்வோமிகள் அற  stress- ண்ணி பசோல்லுவோர், “நந்  ி மம 

ஹுரு ி கோசன மந் ிரயந் ீ நிரந் ரம் கோஞ்சீம்’ ன்னு மூக ஞ்ச ச ி, ஆர்யோ 

ச கம் அம் த் ி பரண்டோவது ஸ்தலோகம், ‘கோசன மந் ிரயந் ீ நிரந் ரம் கோஞ்சீம் 

‘ கோஞ்சிபுரத் ில், ஒரு மந் ிரத்துல, ஒரு தகோவில்ல, நிரந் ரமோ கோமோக்ஷி குடி 

இருக்கோ, ன்னு பசோல்றோ. ஆனோ ‘நந்  ி மம ஹுரு ி’ என் மனத் ில் அவள் 

மிகவும் சந்த ோஷமோக வசிக்கிறோள்ன்னு மூக கவி பசோல்றோர். இந்  மூக ஞ்ச 
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ச ிறய  டிச்சோ அங்க கோமோக்ஷி இருக்கோ, ரோமோயணத்ற   டிச்சோ அங்க ரோமர் 

இருக்கோர் ன்னு ஸ்வோமிகள் பசோல்லுவோர். அந்  மோ ிோி, இந்  ஸுப்ரமண்ய 

புஜங்கத்ற  எங்தக  ோரோயணம்  ண்ணினோலும், அங்தக  ிருச்பசந்தூோில் 

ஸுப்ரமண்யர் சன்ன ியில் என்ன அனுக்கிரஹம் கிறடக்குதமோ, அது 

கிறடக்கும்ன்னு ஸ்வோமிகள் பசோல்வோர். 

ஆனோலும் முடிஞ்ச த ோது ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிறய அந்  தக்ஷத்ரத் ிதலதய 

த ோய் நோம  ர்சனம்  ண்ணனும். எங்களுறடய அப் ோ  ிருபநல்தவலிறயச் 

தசர்ந் வர். அ னோல  ிருச்பசந்தூர் முருகப் ப ருமோன் எங்களுக்கு குல 

ப ய்வம். குழந்ற களுக்பகல்லோம் முடி இறக்கறதுக்கு, அப் டி இப் டி ஒரு 

இரு து வோட்டி த ோயிருப்த ோம். அந்  தக்ஷத்ரத்துக்கு த ோனோ அந்  

ஸன்னி ிதயோட சந்த ோஷம்  னி  ோன். அற த்  ோன் இந்  மஹோனும் 

உணர்ந்து பசோல்றோர். 

இந்  இடத்துல ‘ ரோசக் ி புத்ரம்’ ன்னு பசோல்றோர். எனக்கு த ோணித்து, இப் டி 

சன்னி ில வந்து நின்ன உடதன  ன்  க் ர்கறை முக் ர்கைோக ஆக்கணும்னோ, 

அவ்வதைோ கருறண முருகப் ப ருமோனுக்கு எங்கயிருந்து வந் துன்னோ, அவர் 

 ரோசக் ி புத்ரனோ இருக்கறதுனோல வந் து ன்னு எனக்கு சந்த ோஷமோக 

த ோண்றது. அந்  

भवाहन त्वां दासे महय हवतर दपृ्तिं सकरुणाहमहत स्तोतुां वाञ्छन् कर्थयहत भवाहन त्वहमहत य  । 

तदवै त्वां तस्मै द्रदशहस हनजसायुज्यपदवीं मुकुन्त्दब्रह्मेन्त्िस्फुटमकुटनीराहजतपदाम् ॥ 

‘ வோனி த்வம்  ோதஸ மயி வி ர  ிருஷ்டிஸ் ஸகருணோம் 

இ ி ஸ்த ோதும் வோஞ்ச²ன் க ²ய ி  ⁴வோனி த்வமி ி ய: । 

 ற ³வ த்வம்  ஸ்றம  ி³ஶஸி நிஜஸோயுஜ்ய  ³வீம் 

முகுந் ³ப்³ரஹ்தமந்த்³ரஸ்பு²டமகுடனீரோஜி   ோ³ம் ॥ 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம் இருக்கு பசௌந் ர்ய லஹோில, ‘ வோனி த்வம்’ தஹ  வோனி, 

 வனுறடய மறனவிதய, ‘ ோதஸ மயி’  ோஸனோன என்னிடத் ிதல, 

உன்னுறடய கருறண கூர்ந்  கடோக்ஷத்ற  கோண் ிக்க தவண்டும் என்று, 

ஸ்த ோத்ரம்  ண்ண விரும் ி, ஒரு  க் ன் வந்து, ‘ வோனித்வம்’ ன்னு 

ஆரம் ிச்சோனோம். ஸம்ஸ்க்ரு த்துல, ‘ வோனி’ ன்னோ ஆக விரும்புகிதறன் ன்னு 
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ஒரு அர்த் ம், ‘த்வம்  வோனி’ ன்னோ நீயோக ஆக விரும்புகிதறன், னு பசோல்றோன் 

என்று அம் ோள் நிறனச்சுண்டு அவனுக்கு ‘நிஜ சோயுஜ்ய   வீம்’,  ோனோகதவ 

ஆகும் டியோ, அம் ோைோகதவ அந்   க் றன ஆக்கிட்டோைோம், அவ்வதைோ 

அ ோர கருறண, ன்னு அங்தக ஆ ி சங்கரர் பசோல்றோர். அப்த ற் ட்ட  ரோசக் ி 

புத்ரனோ இருக்கறதுனோல  ோன், இவரும்  ன் ஸன்னி ியில் வந்து 

நின்னவோளுக்கு தமோக்ஷத்ற  பகோடுத்துடுறோர், முக் ர்கைோ ஆக்கிடுறோர், 

அவோறை ஸம்ஸோர  ோந் துதலர்ந்து விடுவிச்சுடுறோர், ன்னு இந்  

ஸ்தலோகத்துல ஆச்சோர்யோள் பசோல்றோர். 

அருணகிோிநோ ர், நிறறய அம் ோள்  ரமோ பசோல்லுவோர். அப் டி வரும் 

த ோப ல்லோம் மடமடமட ன்னு அம் ோதைோட நோமோவைிபயல்லோம் அடுக்கி 

இப்த ற் ட்ட அம் ோளுறடய குழந்ற ன்னு பசோல்வோர். ‘நோம  ோரோயண ப்ோீ ோ’ 

ன்னு அம் ோளுக்கு ஒரு த ர் இருக்கு இல்றலயோ! அந்  மோ ிோி  ிருப்புகறழ 

எடுத் ோதல அம் ோளுறடய நோமங்கள் அழகழகோ இருக்கும். அதுல ஒன்றற 

பசோல்லிட்டு இன்றனக்கு பூர்த் ி  ண்ணிக்கிதறன். யுவ ி,  வ ி,  கவ ி, மதுர 

வசனி, ற ரவி, பகௌோி, உறமயோள், த்ோிஸுல ோி, வன றஜ, மது  ி, அமறல, 

விஜறய,  ிோிபுறர, புனிற , வனிற , அ ினறவ, அனறக, அ ிரோம நோயகி 

 ன் ம றல, மறலகிழவன், அனு வன், அ யன் உ ய சதுர் மறறயின் 

நடுமுடிவில் மணநோறு சீரடிதய’ ன்னு சீர் ோ  வகுப்பு-ன்னு ஒண்ணு இருக்கு 

அத ோட கறடசி வோிகள். அப் டி அந்   ரோசக் ி புத்ரனோ இருக்கறதுனோல 

முருகப் ப ருமோன், அவ்வதைோ கருறணயினோல அவறர வணங்கு வர்களுக்கு 

தமோக்ஷத்ற  அைிக்கிறோர். 

यदा सहनधानां गता मानवा मे 

भवाम्प्भोहधपारां गतास्ते तदवै । 

इहत व्यञ्जयहन्त्सन्त्धुतीरे य आस्ते 

तमीड ेपहवत्रां पराशहिपुत्रम् ॥ ४॥ 

ய ோ ஸந்நி ோனம் க ோமோனவோ தம 

 வோம் த ோ ி ோரம் க ோஸ்த   ற வ 

இ ி வ்யஞ்ஜயன் ஸிந்து  ீதரய ஆஸ்த  
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 மீதட  வித்ரம்  ரோசக் ி புத்ரம் 

“இந்  கருறணக்கு  ிர ியோக என்னோல என்ன  ண்ண முடியும்? நோன் ‘ஈதட’ 

ன்னோ ஸ்த ோத்ரம்  ண்தறன்ன்னு அர்த் ம். இப்த ற் ட்ட இந்  கருணோ 

மூர்த் ிறய நோன் ஸ்த ோத்ரம்  ண்தறன்ன்னு பீடிறக த ோட்டு, நம்மறை அந்  

 ிருச்பசந்தூருக்கு அறழச்சுண்டு வந்து இருக்கோர். அடுத் டுத்  ஸ்தலோகங்கள்ல 

அந்  தக்ஷத்ரத்த ோட மஹிறம, ஸ்வோமிதயோட  ோ த்துதலர்ந்து தகசம் 

வறரக்கும், ரூ  வர்ணறன  ண்ணிட்டு, ‘என் முன்னோடி வந்து நில்லுங்கள்’ 

ன்னு தவண்டிண்டு, அதுக்கப் றம் சில ப்ரோர்த் றனகள், இந்  ஸ்த ோத் ிரத்துல 

அப் டி ஒரு நிர்வோகம்  ண்ணியிருக்கோர். 

நோறைக்கு ‘ய ோப்த ஸ் ரங்கோ:’ என்ற அஞ்சோவது ஸ்தலோகத்ற   ோர்ப்த ோம். 

பவற்றிதவல் முருகனுக்கு ஹரஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – ஐந்தொவது ஸ்ல ொகம் – முருக 
தரிசைம் மைக் கவன கனள ல ொக்கும் 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கதுல நோலு ஸ்தலோகம்  ோர்த்து இருக்தகோம். அஞ்சோவது 

ஸ்தலோகம் 

यर्थाब्धेस्तरङ्गा लयां याहन्त्त तुङ्गास्तर्थैवापद  सहनधस सेहवनाां मे । 

इतीवोतमपङ्िीनृथणाां दशथयन्त्तां सदा भावये हृत्सरोजे गुिां तम् ॥ ५॥ 

ய ோப்த ஸ் ரங்கோ லயம் யோந் ி துங்கோ: 

 ற வோ  : ஸந்நிப ை தஸவினோம் தம | 

இ ீதவோர்மி ங் ீர் ந்ருணோம்  ர்சயந் ம் 

ஸ ோ  ோவதய ஹ்ருத்ஸதரோதஜ குஹம்  ம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம், ‘அப் ி’-ன்னோ கடல்,  ரங்கங்கள்-ன்னோ அறலகள், 

‘ய ோ(2)’ எப் டி, ‘அப்த ஸ் ரங்கோ’ கடலின் அறலகள், ‘துங்கோஹோ’ ப ோிய 

அறலகள், ப ோிய அறலகள்  ிருச்பசந்தூர்-ல கடற்கறரக்கு வந்  உடதன, 

http://valmikiramayanam.in/?p=2649
http://valmikiramayanam.in/?p=2649
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/mani-manthira-aushadam.jpg
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‘லயம் யோந் ி’ அறலகள் எல்லோம் அடங்கி, கறரயில ஒதுங்கிடறது இல்றலயோ? 

எப் டி அந்  மோ ிோி அறலகள் லயம் அறடகிறத ோ, ‘ ற (2)வ’ அப் டிதய, 

என்னுறடய  ோிசனத்ற  பசய்யும் ஜனங்களுக்கு, ‘ஆ ோ ஹ’ எல்லோ வி மோன 

ஆ த்துகளும், ‘ஸந்நிப ை’ என்னுறடய சன்னி ியில் ‘லயம் யோந் ி’ லயத்ற  

அறடந்து விடும் ‘இ ி’ என்று ‘ஊர்மி ங் ிஹி’ அறலகறை, கடற்கறரயிதல 

வோிறசயோ அறலகள் வந்து தமோ ி பகோண்தட இருக்கிறது. அந்  அறலகறை 

‘ ர்சயந் ம்’ கோண் ிச்சிண்டு இந்  ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமி கடற்கறரயில 

இருக்கோர். ஏன் கடற்கறரயில இருக்கோர் அப் டீங்கிறதுக்கு தநற்று ஒரு 

கோரணத்ற  பசோன்னோர் ஆ ி ஆசோர்யோள். இன்னிக்கு ஒரு கோரணம் பசோல்றோர், 

தநத்து பசோன்னது ‘ வோம் த ோ ி’ சம்சோர கடறலதய நோன்  ோண்ட றவத்து 

விடுதவன், முக் ி அைிப்த ன், என்று கடற்கறரயிதல இருந் துண்டு சூசகமோ 

பசோல்லிண்டு இருக்கோர், ன்னு பசோன்ன மோ ிோி, இன்னிக்கு கடல் அறலகறை 

கோண் ிச்சு, எவ்வதைோ ப ோிய அறலயோ இருந் ோலும், இந்  கறரயில வந்  

உடதன ‘லயம் யோந் ி’ இல்லோம த ோயிடறது. அப் டி என்னுறடய  க் ர்கள், 

என்றன வந்து தசவிப் வர்களுறடய, ஆ த்துகள் எல்லோதம லயம் 

அறடந்துவிடும் என் ற  கோண் ிச்சுக் பகோண்டு ப்ரஸித் மோக விைங்கும் ‘ ம் 

குஹம்’ முருகனுக்கு குஹப்ப ருமோன்-னு ஒரு த ரு, அந்  குஹறன ‘ஸ ோ’ 

இப்ப ோழுதும், ‘ஹருத்ஸதரோதஜ’ என் ஹ்ரு ய  ோமறரயில், ‘ ோவதய’ த்யோனம் 

பசய்கிதறன்”, ன்னு இந்  ஸ்தலோகம். 

ஆ த்துக்கள்ன்னு பசோல்லும் த ோது, மூணு வி மோன ஆ த்துகள், 

ஆத்யோத்மீகம், ஆ ிற விகம், ஆ ிப ௌ ிகம். ‘ஆ ி(4)’ ன்னோ, மதனோ 

வியோ ின்னு அர்த் ம், அதுனோல வர உடம்பு வியோ ி. வியோ ிகளுக்கு கோரணம், 

ஆயுர்தவ த்துல மூன்று வி மோ பசோல்றோ. ‘ஆத்மீகம்’ நம்மதை உண்டு 

 ண்ணிக்கறது. கண்டற   ிங்கறதுனோலதயோ, இல்ல மனச த ோட்டு 

குழப் ிண்டு,  லவி மோன குருட்டு தயோஜறனயோலதயோ, உடம்பு வியோ ி வர 

றவச்சிக்கிதறோம், மனக் கவறலகறை ஏற் டுத் ிக்கதறோம். தவற பவைியில 

இருந்துன்னு இல்லோமல், நம்மதை நமக்கு பகோடுத் ிக்கறதுக்கு ‘ஆத்யோத்மீகம்’-

ன்னு த ரு. ‘ஆ ிற விகம்’ அப் டீன்னோ இந்  பூர்வ விறனகள்னோல, அது 
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 லவி மோக வரது. fate ன்னு பசோல்ற மோ ிோி, கிரஹங்கள் மூலமோக,  கவோன் 

நமக்கு பகோடுக்கக்கூடிய விறனப்  யன்கள், அதுனோல வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். 

‘ஆ ிப ௌ ிகம்’ இந்   ஞ்ச பூ ங்கள் மூலமோக வரது.  ிடீர்னு பவயில் 

ஜோஸ் ியோறது,  ிடீர்னு குைிர் ஜோஸ் ியோறது, அது மூலமோ வரக் கூடிய 

கஷ்டங்கள், வ்யோ ிகள். இந்  மூணு வி மோன ஆ த்துகளும், முருகப் 

ப ருமோறன  ோிசனம்  ண்ணினோல் தவதரோடு நசிச்சுப் த ோயிடும், ன்னு இந்  

ஸ்தலோகத்துல பசோல்றோர். 

த ோன ஸ்தலோகத்துல முருகனுறடய  ர்சனத்துனோல முக் ி கிறடக்கும்னு 

பசோன்னோர். இந்  ஸ்தலோகத்துல முருகனுறடய  ர்சனத்துனோல உடல், மதனோ 

வ்யோ ிகள் எல்லோதம த ோயிடும்ன்னு பசோல்றோர். 

இந்  ஸ்தலோகத்ற  பசோல்லும் த ோது,  கவோறன  ர்சனம்  ண்ணி, ஜீவன் 

முக் னோக ஆன  ின்ன, என்ன கஷ்டம்? ன்னு த ோணும். அப் டி ஜீவன்முக் ி 

அறடந்   ின்றனயும், மஹோன்கள் பகோஞ்ச கோலம்  ோக்கி பூமியில இருக்கோ 

இல்றலயோ, அற  ப்ரோரப்  கர்மோன்னு பசோல்றோ. அந்  ப்ரோரப்  கோலத்ற , 

கர்மோறவ அனு விச்சு  ீர்க்கக்கூடிய அந்  கோலத் ில், அவோ ஞோனத்துனோல 

அவோ, அவோ பூர்வ கர்மோறவ எல்லோத்ற யும் எோிச்சுண்டுட்டோ, மிஞ்சி இருக்கிற 

ஒரு பசோட்டு, அற  இந்  பஜன்மோவுல அனு விச்சு  ீர்க்கறோ. ஆகோமி, 

சஞ்சி ம் எல்லோத்ற யும் எோிச்சுண்டுட்டோ, ப்ரோரப் ம் ன்னு  லன் பகோடுக்க 

ஆரம் ித்து விட்ட அந்  கர்மோ மட்டும்  ோக்கி இருக்கு, அற  அனு விக்கிறோ. 

அந்  தநரத் ில அவோளுக்கு கர்ம  ந் ம் ஒண்ணும் கிறடயோது, அவோ  ண்ண 

கூடிய  ோ  புண்யங்கள் அவோறை ஒட்டோது. அவோறை த ோய் நமஸ்கோரம் 

 ண்ணினோ அவோதைோட புண்யம் கிறடக்கும், அவோறை தூஷறண 

 ண்றவோளுக்கு அவோதைோட  ோ ம் த ோகும் ன்னு இருக்கு. அந்  தவறையில 

மஹோன்கள்  ோ தம  ண்ண மோட்டோ, புண்யம்  ோன்  ண்ணி இருப் ோ. 

அவோறை நமஸ்கோரம்  ண்ணினோ நமக்கு அந்  புண்யம் கிறடக்கும். 

அவோளுக்கு என்ன கஷ்டம், என்ன ஆ த்து? த ோன ஸ்தலோகத்துல முருக 

 ோிசனத் ோல் முக் ி கிறடச்சதுன்னு பசோன்னவர், அடுத்  ஸ்தலோகத்துல மதனோ 

வியோ ிகளும் உடம்பு வியோ ிகளும் த ோகும்னு பசோல்றோதர ன்னோ, மஹோன்கள், 

ப ய்வத்த ோட அனுக்ரஹத் ோல ஞோனம் அறடஞ்ச  ின்ன அவோதை 
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ப ய்வமோக ஆகிடறோ. ப ய்வத்த ோட ஒரு அ ோரமோன, ஆச்சர்யமோன குணம் 

கருறண. அந்  கருறணயினோல் மஹோன்கள்  ங்களுறடய சிஷ்யர்களுக்கு, 

 க் ர்களுக்கு வரக்கூடிய உடல் வியோ ி மதனோ வியோ ிகறை த ோக்கறோ. அந்  

 ிரோரப் த்ற  அவோ பரண்டு வி மோக கழிக்கறோ.  கவோனுறடய கற கறை 

த சிண்டு, தகட்டுண்டு,  க் ி  ண்ணிண்டு கழிக்கறோ. அற   விர, வந்து 

நமஸ்கோரம்  ண்றவோ, அ ோவது கஷ்டம் னு பசோன்னோ, அந்  கஷ்டத்ற  

தகட்டு அவோளுக்கு ஆறு ல் பசோல்றது, இந்  பரண்டுதம அவோ equally 

important ப ய்வ கோோியமோக நிறனச்சு  ண்றோ. இற  நோன் என்னுறடய 

வோழ்க்றகயில் தநதர ஸ்வோமிகள் கிட்ட அனு விச்சு இருக்தகன். மஹோ 

ப ோியவோளும் அற த்  ோன்  ண்ணிண்டு இருந் ோ. 

ஸ்வோமிகள் 75 வருஷங்கள் ஜீவியவந் ரோக இருந் ோர். கறடசி வருஷம் அவர் 

சித் ி அறடயறதுக்கு ஒரு மூணு மோசம் முன்னோடி ஒரு நோள் பசோன்னோர் 

‘கோர்த் ிறக இரு த் ி எட்டோம் த  ி நோரோயணீயம் day னு பசோல்றோ. அந்  

நோரோயணீயத்துல நூறு  சகங்கள். கோர்த் ிறக இரு த் ி எட்டோம் த  ி அவர் 

நூறோவது  சகத்ற  எழு ி முடிச்சவுடன் நோரோயண  ட்டத் ிோிக்கு ஸ்ரீ 

குருவோயூரப் ன்  ோிசனம் கிறடச்சது, அவருறடய வியோ ிகள் எல்லோம் த ோச்சு, 

ன்னு பசோல்லுவோ. அதுனோல, அதுக்கு முன்னோடி நூறு நோட்கள் எண்ணின்டு, 

இன்னிதலர்ந்து ஆரம் ிச்சு,  ினமும் ஒரு  சகம் வீ மோக ஒரு ஆவர்த் ி  ண்றது 

வழக்கம். நோன் இன்னிக்கு ஆரம் ிச்சு இருக்தகன்’ ன்னு ஸ்வோமிகள் 

பசோன்னோர். அதுதலர்ந்து நூறோவது நோள் முடிஞ்ச  ின்ன, ஒரு இரு து 

நோட்கைில் ஸ்வோமிகள் coma ல த ோயிட்டோர். அப் றம் சித் ி ஆகி விட்டோர். 

என்தனோட நம் ிக்றக என்னபவன்றோல், ஸ்வோமிகள் ‘எனக்கு எப்  கிருஷ்ண 

 ோிசனம் கிறடக்கும் என்று ஏங்கிக் பகோண்டிருந் ோர். அவர் அந்  நூறு 

 சகங்கறை  டிச்சு முடிச்ச த ோது அவருக்கும் குருவோயூரப் னுறடய  ோிசனம் 

கிறடச்சு,  கவோதனோடு இரண்டறக் கலந்து ஜீவன் முக் ரோக ஆயிட்டோர். 

அதுக்கப் றம் இந்  உடம்ற  பவச்சுக்கறதுல ஆர்வம் த ோயிடுத்து. அதுனோல 

சித் ி ஆகி விட்டோர், ன்னு நோன் நிறனப்த ன். 

அப் டி ஜீவன் முக் ரோக அவர் இருந்  அந்  கோலத் ில், அவருறடய 

வோழ்க்றகயின் கறடசீ இரு து நோட்கைில், எனக்கு குழந்ற   ிறந்து 

இருந் ோன். அந்  குழந்ற க்கு ரகுரோமன் னு த ர் பவச்சோர். ஏன் ரகுரோமன் னு 
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த ர் பவச்சோர் னு  னியோக ஒரு இடத் ில் த சி இருக்தகன். எங்க அப் ோ த ர் 

சுந் ரம். அப் ோ ஆசீர்வோ ம்  ண்ணி எனக்கு குழந்ற   ிறந் துனோல, ரகு 

வம்சத் ில் வந்  ரோமன் என் து த ோல, சுந் ர மோமோவின் த ரன், அந்  நல்ல 

குணங்கதைோட அவன் இருக்கட்டும்”, னு பசோல்லி ரகுரோமன் னு த ர் பவச்சோர். 

அதுக்கப் றம் அடுத்   த்து நோட்கைில் குழந்ற க்கு,  ிறந்  குழந்ற களுக்கு 

வரக்கூடிய ஒரு mild jaundice வந் து. அப்  நோன் ஸ்வோமிகள் கிட்ட த ோய் 

பசோன்ன த ோது, விபூ ி பவச்சுண்டு, இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்ற  ஜ ிச்சு 

குடுத் ோர். அற க் குழந்ற க்கு இட்டவுடன் அந்  ஜுரம் த ோய்விட்டது. 

அப் டி ஜீவன் முக் ர்கைோக ஆன  ின்னும், ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்ற  

வியோ ிகறையும் மனக் கவறலகறையும் த ோக்கறதுக்கு சிஷ்யர்களுக்கோக 

உ தயோகப்  டுத் ினோ என் ற  நோன் அனு வித்து பசோல்தறன். அதுனோல 

மு ல் ஸ்தலோகத்துல முருக  ோிசனத்துனோல முக் ி கிறடக்கும்னு பசோல்லிட்டு 

அதுக்கு அடுத்  ஸ்தலோகத்துல, வியோ ிகளும் மனக் கவறலகளும் த ோகும்னு 

பசோல்றோதர என்று தகட்டோல், நம்றமப் த ோன்ற சித்யர்களுக்கோக ஆசோர்யோள் 

பசோல்லி இருக்கோர்னு இன்னிக்கு த ோணித்து. இத ோட பூர்த் ி  ண்ணிக்கதறன். 

यर्थाब्धेस्तरङ्गा लयां याहन्त्त तुङ्गास्तर्थैवापद  सहनधस सेहवनाां मे । 

इतीवोतमपङ्िीनृथणाां दशथयन्त्तां सदा भावये हृत्सरोजे गुिां तम् ॥ ५॥ 

நோறைக்கு ‘கிபரௌ மந்நிவோதஸ’ னு ஆரம் ிக்கற ஆறோவது ஸ்தலோகத்ற  

 ோர்ப்த ோம். 

நம:  ோர்வ ீ   தய… ஹர ஹர மஹோத வோ 

  



35 | P a g e  
 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – ஆறொவது ஸ்ல ொகம் – 

சரவண வ எனும் திருமந்திரம் 

 

தநத் ிக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல அஞ்சோவது ஸ்தலோகம். 

यर्थाब्धेस्तरङ्गा लयां याहन्त्त तुङ्गा- 

स्तर्थैवापद  सहनधस सेहवनाां मे । 

इतीवोतमपङ्िीनृथणाां दशथयन्त्तां 

सदा भावये हृत्सरोजे गुिां तम् ॥ ५ 

ய ோப்த ஸ் ரங்கோ லயம் யோந் ி துங்கோ 

 ற வோ  : ஸந்நிப ை தஸவ ோம் தம | 

http://valmikiramayanam.in/?p=2654
http://valmikiramayanam.in/?p=2654
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Antique_Murugan_908.jpg
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இ ீதவோர்மி ங் ீர் ந்ருணோம்  ர்சயந் ம் 

ஸ ோ  ோவதய ஹ்ருத்ஸதரோதஜ குஹம்  ம் || 

ன்னு இந்  ஸ்தலோகத்ற   ோர்த்த ோம். எந்   க் ர்கள் முருகப் ப ருமோறன 

 ிருச்பசந்தூர்ல தசவிக்கறோதைோ, அவோளுக்கு எல்லோ வி மோன ஆ ி 

வியோ ிகளும் நிவர்த் ி ஆயிடும்-னு இ ற்கு அர்த் ம். இன்னிக்கு தலோகம் 

हगरस महनवासे नरा येऽहधरूढा- 

स्तदा पवथते राजते तेऽहधरूढा  । 

इतीव ब्रुवन्त्गन्त्धशैलाहधरूढ  

स दवेो मुद ेमे सदा षण्मुखोऽस्तु ॥ 

கிபரை மந்நிவோதஸ நரோ தயs ிரூடோ 

  ோ  ர்வத  ரோஜத  த s ி ரூடோ | 

இ ீவ ப்ருவன் கந் றசலோ ி ரூட: 

ஸத தவோ முத தம ஸ ோ ஷண்முதகோஸ்து || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். ஆசோர்யோள்,  ிருச்பசந்தூர் தக்ஷத்ர மஹிறமபயல்லோம் 

பசோல்லிண்தட வர்றோர். அங்க  க்கத்துல கந்  மோ ன  ர்வ ம் ன்னு ஒண்ணு 

இருக்கு. இப்  வள்ைி குறஹ-ன்னு ஒண்ணு கோண் ிக்கிக்கறோ. அது ோன் 

கந் மோ ன  ர்வ ம்-னு பசோல்றோ. முருகப் ப ருமோன் மறலயில குடியிருப் ோர், 

மறலத ோறும் முருகன்ன்னு பசோல்லுவோ இல்றலயோ? இவதரோட அப் ோ, 

 ரதமஸ்வரன் றகலோச மறலயில இருக்கோர் இல்றலயோ? அ னோல  ிள்றையும் 

மறலகறை பரோம்  விரும் ற ஸ்வோமி. அப் டி அந்  கந் மோ ன  ர்வ த்துல 

விைங்கக் கூடிய முருகறன, அந்  வள்ைி குறஹயில முருகனும், வள்ைியுமோ 

இருக்கற ஒரு சன்னி ி இருக்கு.  ிருச்பசந்தூர் த ோனோ அங்தகயும் த ோய் 

அவசியம் ஸ்வோமி  ர்சனம்  ண்ணணும்.  ண்ணிணோ அத ோட  லன் 

என்னன்னு இந்  ஸ்தலோகத்துல பசோல்றோர். 

‘தய நரோஹோ’ எந்  மனி ர்கள் ‘மந்நிவோதஸ’ என்னுறடய வோசஸ் ோனமோகிய 

இந்  கந் மோ ன மறலயில் ‘அ ிரூடோஹ’ ஏறுகிறோர்கதைோ, தகோவில்ல ஸ்வோமி 

கடறல  ோர்த்துண்டு இருப் ோர். முன்னோடி த ோய்  ர்சனம்  ண்ணணும். 

 க்கத்துல பகோஞ்சம் தூரம் நடந்து த ோனோ அங்க கந் மோ ோன மறல, வள்ைி 
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குறஹ இருக்கும். அங்க பகோஞ்சம்  டி ஏறுகிற மோ ிோி இருக்கும். அங்க த ோய் 

‘அ ிரூடோஹ  வந் ி’, யோர் அந்  மறலயில ஏறுகிறோதைோ, அங்க ஸ்வோமி 

 ர்சனம்  ன்றோதைோ, ‘த ’ அவர்கள் அப்த ோத , ‘ரோஜத   ர்வத ’ ரோஜ ம்னோ 

பவள்ைினு அர்த் ம். றகலோச மறல, பவள்ைி மறல. றகலோச மறலயில் 

‘அ ிரூடோஹ’ ஏறி வோசம்  ண்ணுகிறவர்கைோக, அ வோது றகலோசத்துக்கு 

த ோன புண்யம் கிறடக்கும் ன்னு ஒரு அர்த் ம். 

இன்பனோரு அர்த் ம்,  கவோதனோட சோதலோக்யம்ன்னு,  கவோன் எந்  

உலகத்துல இருக்கோதரோ அந்  உலகத்துதலதய நோம த ோயி இருக்கறது ஒரு 

ப ோிய  ோக்யம். அ னோல்  ோதன ஓடி ஓடிப் த ோய் ப ோியவோறை  ோிசனம் 

 ண்தறோம். அந்  அ ிஷ்டோனத்துக்கு த ோனோதல அந்  ஒரு vibration இருக்கு. 

அனுக்ரகம் கிறடக்கும், என்கிற மோ ிோி, அந்  முருகப் ப ருமோதனோட  க்கத்துல 

இருக்கறதுங்கறது,  க் ர்கள் தவண்டும் ஒரு  ோக்யம். அப் டி இந்  

 ிருச்பசந்தூர்ல வந்து இந்  கந் மோ ோன மறலயில ஏறி ஸ்வோமிறய  ர்சனம் 

 ண்ணினோ, றகலோசத்துல ஸ்வோமி  க்கத்துல இருப் ோ, ன்னு பசோல்றோர் ஆ ி 

ஆச்சோர்யோள். ‘இ ி ப்ருவன் இவ’ பசோல்லுகிறவர் த ோல், அந்  கடற்கறரயில 

முருகப் ப ருமோன் இருக்கோர். மறல  க்கத்துல இருக்கோர்ன்னோ என்ன 

அர்த் ம்? இந்  மறலயில ஏறினோ றகலோசத்துல ஏறி முருகப் ப ருமோன் 

 க்கத்துதலதய நித்யவோசம்  ண்ணலோம்ன்னு அர்த் ம்-னு பசோல்றோர். 

‘கந்  றசலோ ிரூடோஹோ’ கந்  றசலத் ிலிருக்கும் ‘ஷண்முக:’ ஆறுமுகத்த ோடு 

கூடிய ‘த வஹ’ இந்  ப ய்வமோன ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிறய  ோிசித்த ன். 

அவர் எனக்கு ‘ஸத தவோ முத  தம ஸ ோ ஷண்முதகோஸ்து’ ‘மு தம அஸ்து’ 

ன்னோ எனக்கு எப்த ோதும் அவர் சந்த ோஷத்ற  பகோடுக்கட்டும்ன்னு அர்த் ம். 

இந்  ‘ஷண்முக:’ என்கிற இடத்துல த  ியூர் சோஸ்த்ோிகள் ஆறு முகங்கறை 

எடுத்துண்டு முருகப்ப ருமோன் ஆறு த ருக்கு ஷடக்ஷர மந் ரத்ற  உ த சம் 

 ண்ணினோர்ன்னு பசோல்லியிருக்கோர். அ வோது ஸநத்குமோரர், நோர  மஹோிஷி, 

அகஸ் ியர், ப்ரம்மோ, த தவந் ிரன், சரஸ்வ ி த வி, இந்  ஆறுத ருக்கும், ஒதர 

கோலத்துல ஷடக்ஷோி உ த சம்  ண்றதுக்கோக ஆறு முகத்ற  பகோண்டோர்ன்னு 

சோஸ் ிரங்கள் இருக்குன்னு பசோல்றோர். 

அதுல ஷடக்ஷோி என்கிறது ‘சரவண வ’ அப் டீங்கிற மந்த்ரம். த  ியூர் 

ஸுப்ரமண்ய சோஸ் ிோிகள் ப ோிய மஹோன். அ னோல நோம அவறர ஒரு குருவோ 
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நிறனச்சுண்டு, அவர் புஸ் கத்துல எழு ியிருக்கறதுனோல, அந்  ஷடக்ஷோி 

மஹிறமறய நோன்  டிக்கிதறன். மு ல் எழுத் ோன ச-கோரத் ோல் லக்ஷ்மியும், 

இரண்டோவது ர-கோரத் ோல் வித்ற றயயும், மூன்றோவது வ-கோரத் ோல் த ோக 

தமோக்ஷத்ற யும், நோன்கோவது ண-கோரத் ோல் சத்ரு ஸம்ஹரமும், ஐந் ோவ ோன 

 -கோரத் ோல் ம்ருத்யுறவ பஜயிப் தும், ஆறோவ ோன வ-கோரத் ோல் தநோயற்ற 

வோழ்வும் கிறடக்கும். அ னோல இந்  ஷண்முகரோக பூறஜ  ண்ணினோ,  ர்சனம் 

 ண்ணோ, இந்  ஆறுதம கிறடக்கும். இப் டி எல்லோதம கிறடச்சிடுதுன்னோ 

சந்த ோஷம் ோதன. நமக்கு சந்த ோஷத்ற  பகோடுக்கிறோர்ன்னு இருக்கு. எனக்கு 

இந்  ஷடக்ஷோிங்கிறற   டிச்சோ உடதன அருணகிோிநோ ர் ஒரு  ோட்டு 

பசோல்லியிருக்கோர், அது ஞோ கம் வரது. 

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் 

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்                           என்றுபூ ி 

ஆகமணி மோ வர்கள்  ோ மலர் சூடுமடி 

யோர்கள்   தமதுறணய                ப ன்றுநோளும் 

ஏறுமயில் வோகனகு கோசரவ ணோஎனது 

ஈசஎன மோனமுன                         ப ன்றுதமோதும் 

ஏறழகள்வி யோகுலமி த ப னவி னோவிலுறன 

தயவர்புகழ் வோர்மறறயு           பமன்பசோலோத ோ 

ன்னு பசோல்றோர் இந்  ஆறுமுகம், ஆறுமுகம்-னு அந்  சரவண வன்னு ஜ ிச்சு 

அனுபூ ி-ஆனவர்கள் ன்னு ஒரு அர்த் ம். ஜ ிச்சு விபூ ி இட்டுக்க கூடியவர்கள் 

னு இன்பனோரு அர்த் ம். அந்  மோ வர்கள்,   ஸ்  ண்றவோதைோட 

அடியோர்களுக்கு நோன் அடியவனோ இருக்தகன்ன்னு பசோல்றோர். அப் டி 

இருக்கும் என்தனோட கஷ்டத்ற  நீ தகட்க கூடோ ோ முருகோ? உனக்கு அதுல 

ஒரு குறறயோ? தவ ங்கதை நீ பசோல்றற  தகட்குதம. அ னோல என் 

கஷ்டங்கறை த ோக்கு. எனக்கு சந்த ோஷத்ற  பகோடு’ ன்னு அழகோன ஒரு 

 ிருப்புகழ்  ோட்டு இருக்கு. 
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நமக்கு மந்த்ரங்கள் எல்லோம் முறறயோ ஜ ிக்க முடியுமோ ப ோியறல, அடியோர்க்கு 

அடியனோ இருக்கலோம்ன்னு இந்  ஸ்தலோகத்துல நோன் புோிஞ்சுண்தடன். 

ஷடக்ஷோிதயோட ப ருறம அ ோரம். அந்  மந்த்ரங்கறை ஜ ிச்சு, முருகப் 

ப ருமோனுக்கு அடியவர்கைோ இருக்கறவர்களுக்கு நோம் அடியவர்கைோ 

இருப்த ோம். 

நம:  ோர்வ ீ   தய… ஹர ஹர மஹோத வோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – எழொவது ஸ்ல ொகம் – 

ஏகமக்ஷரம் ஹ்ருதி நிரந்தரம்  ொஸலத ஸ்வயம் 
 ிக்யலத கதம் 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இது வறரக்கும் ஆறு ஸ்தலோகங்கறை  ோர்த்து 

இருக்தகோம். ஆறோவது ஸ்தலோகத்துல, 

हगरस महनवासे नरा येऽहधरूढा- 

स्तदा पवथते राजते तेऽहधरूढा  । 

इतीव ब्रुवन्त्गन्त्धशैलाहधरूढ  

स दवेो मुद ेमे सदा षण्मुखोऽस्तु ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=2666
http://valmikiramayanam.in/?p=2666
http://valmikiramayanam.in/?p=2666
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/muruga-vel-mayil.jpg
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கிபரை மந்நிவோதஸ நரோ தய ிரூடோ: 

  ோ  ர்வத  ரோஜத  த  ிரூடோ: || 

இ ீவ ப்ருவன் கந் றசலோ ி ரூட: 

ஸத தவோ முத தம ஸ ோ ஷண்முதகோஸ்து || 

‘மந்நிவோதஸ’ என்னுறடய  ிருச்பசந்தூர் தக்ஷத்ரத்துல ‘கந் றசலோ ிரூட:’ 

கந் றசலம்-ன்னு இருக்கு. அந்  மறலயில் யோர் ஏறுகிறோர்கதைோ அவர்கள், 

றகலோசத்துல ஏறி என்தனோதடதய (முருகப் ப ருமோதனோடு) நித்ய வோசம் 

 ண்ணுவோர்கள்ன்னு பசோல்லுவது த ோல, இந்  கடற்கறரயில், மறலக்கு 

 க்கத்துல நீங்க வசிக்கிதறள்ன்னு அந்  ஸ்தலோகம், இன்னிக்கி ஏழோவது 

ஸ்தலோகம். 

मिाम्प्भोहधतीरे मिापापचोरे 

मुनीन्त्िानुक्ले सुगन्त्धाख्यशैले । 

गुिायाां वसन्त्तां स्वभासा लसन्त्तां 

जनार्तत िरन्त्तां श्रयामो गुिां तम् ॥ ७॥ 

மஹோம்த ோ ி ீதர மஹோ ோ தசோதர 

முனீந்த்ரோனுகூதல ஸுகந் ோக்யறசதல | 

குஹோயோம் வஸந் ம் ஸ்வ ோஸோ லஸந் ம் 

ஜனோர் ிம் ஹரந் ம் ச்ரயோதமோ குஹம் ம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம், இதுதலயும் அந்  கந் றசலத்ற   த் ி வர்றது. 

‘ஸுகந் ோக்யறசதல’-னு வர்றது, இதுல ஒவ்பவோரு   த்துக்கும் நோன் அர்த் ம் 

பசோல்தறன். 

‘மஹோம்த ோ ி  ீதர’ ‘அம்த ோ ின்னோ’ -கடல், ப ோிய கடலின் கறரயில், 

‘மஹோ ோ தசோதர’ மஹோ ோ ங்கள்னு ஒரு அஞ்சு இருக்கு. அந்  

மஹோ ோ ங்கறை  ிருடிடறோர். நம்முறடய  ோ ங்கள் எப் டி த ோச்சுன்னு 

நமக்தக ப ோியோ  மோ ிோி நம்முறடய  ோ ங்கறை எல்லோம்  ிருடிடறோர் முருகப் 

ப ருமோன். மு ல்ல   ம்   மோக அர்த் ம் பசோல்தறன். ஆனோ அதுல 

சூக்ஷ்மமோன ஒரு அர்த் ம் இருக்கு, அற  அடுத்து பசோல்தறன். 
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‘முனீந்த்ரோனுகூதல’ முனிவர்களுக்கு அனுகூலமோக இருக்கக் கூடிய, 

முனிவர்கள்  வம் பசய்ய பரோம்  பசௌகர்யமோ இருக்கக்கூடிய 

‘ஸுகந் ோக்யறசதல’ ஆக்யம்-னோ ப யர்ன்னு அர்த் ம். கந் மோ னம் என்ற 

ப யர் ப ற்ற ஒரு மறலயில், நிறறய   ஸ்விகள், முனிவர்கள், எல்லோம்   ஸ் 

 ண்ணிண்டு இருக்கோ. அ ற்கு அனுகூலமோக்க இருக்கும் அந்  மறலயில் 

‘குஹோயோம் வஸந் ம்’ ஒரு குறஹயில் முருகப் ப ருமோன் வசிக்கிறோர். 

‘ஸ்வ ோஸோ லஸந் ம்’ குறஹன்னோ இருட்டோ இருக்கும், இந்  குறஹ தகோடி 

ஸூர்ய ப்ரகோசமோ இருக்கு. ஏன்னோ அந்  குறஹக்குள்ை  ன்னுறடய 

ஒைியினோதலதய  ிரகோசிக்கக் கூடிய ஸ்வோமி குஹன். அவர் த ரும் குஹன். 

குறஹக்குள்ை வசிக்கிற அந்  குஹறன ‘ஜனோர் ிம் ஹரந் ம்’ ஜனங்களுறடய 

‘ஆர்த் ி’ன்னோ கஷ்டம், கஷ்டங்கறை த ோக்கும், ‘ ம் குஹம்’ அந்  முருகப் 

ப ருமோறன ‘ஸ்ரோயமஹ’ நோங்கள் ஆஸ்ரயித் ிருக்கிதறோம்’ ன்னு இந்  

ஸ்தலோகத்துக்கு அர்த் ம். 

இங்தக த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் அர்த் ம் பசோல்லும் த ோது ஒண்ணு பசோல்றோர். 

“இந்  ஸ்தலோகத் ில் பசோல்லப் டும் விஷயதமோ அ ி ரஹஸ்யமோனது”ன்னு 

பசோல்றோர். ஆனோ அது என்னன்னு அவர் பசோல்லறல. குறஹக்குள்ை இருக்க 

கூடிய முருகப் ப ருமோறன த ோய்  ர்சனம்  ண்ணிணோல், அவோளுறடய மஹோ 

 ோ ங்களும் த ோயிடும். ‘ஆர்த் ி’ எல்லோவி மோன கஷ்டங்களும் விலகிடும்ன்னு 

பசோல்லியிருக்கோர். இதுல இருக்க கூடிய விஷயம் அ ி ரஹஸ்யமோனதுன்னு 

பசோல்றோர். 

எனக்கு என்னனு த ோண்றதுன்னோ, இந்  ‘குஹோயம் வஸந் ம்’ எங்கறது, 

நம்முறடய ஹ்ரு ய குறஹக்குள்ை  கவோன் வசிக்கிறோர். ‘ஸ்வ ோஸோ லஸந் ம்’ 

மத்  பவைிச்சத்துக்கு எல்லோம், சந் ிரனுக்கு ஸூர்யன் source, ஸூர்யனுக்கு 

அம் ோள் source-ன்னு, அது மோ ிோி எல்லோ பவைிச்சங்களும் தவற ஒரு source-

தலர்ந்து வர light. ஆனோ ஆத்மோங்கிறது  ோதன ஒைி விடுகிறது. அப் டி’ 

ஹ்ரு ய குறஹயில் வசிக்கும், ஆத்ம ஸ்வரூ மோக விைங்கு வர் முருகப் 

ப ருமோன். அந்  முருகப் ப ருமோறன  ர்சனம் பசய் வர்கள்’, மஹோம்த ோ ி 

 ீதர’ ன்னு இருக்கு. அ ோவது ஸம்ஸோர கடலில் இருந்து கறர ஏறினோ  ோன் 

ஞோனத்ற  அறடய முடியும். ‘முனீந்த்ரோனுகூதல’ இந்  ஞோனம்ங்கறது 

முனிவர்களுக்குத்  ோன், அ ோவது பமௌனமோக இருப் வர்களுக்கு முனிவர்கள்-
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ன்னு த ரு. பரோம்  உலக விஷயங்கள்-ல  ற்று றவக்கோம, அ ிதலர்ந்து விலகி 

வந்   ின்ன  ோன் இந்  ஞோன மோர்கத்துல த ோய், ம ி, சித் ம் எல்லோம் 

ப ைிவறடஞ்சு அந்  ஒைிறய  ோர்க்க முடியும். அப்த ற் ட்ட அந்  ஒைி 

 ர்சனம் கிறடச்சோ  ோன்,  ண்ண கர்மோக்கள் எல்லோம் நசிச்சு த ோயிடும். 

‘மஹோ ோ தசோதர’ முந்ற ய  ோ தம, இப்த ோ  ோ த்ற  தூண்டறது, அப் டி 

 ிரும்   ிரும்  இந்  கர்ம சூழல்ல இருக்தகோம். அப ல்லோம்  ீடீர்னு எப் டி 

த ோச்சு. இவ்வைவு தகோடிக் கணக்கோன பஜன்மத்துல  ண்ண  ோ ங்களும் 

 கவோன் த ோக்கிட்டோதர-ன்னு ஞோனிகள் வியக்கிறோர்கள்-னு ஒரு ஸ்தலோகம் 

இருக்கு. அந்  மோ ிோி  ோ ங்கறைபயல்லோம்  ிருடிடறோர் ‘மஹோ ோ தசோதர’-னு 

அந்  முருகப் ப ருமோன் உள்ைத்துல ஒைியோக இருக்கோர். அற  யோர்  ர்சனம் 

 ண்ணறோதைோ அவோளுக்கு  ோ ங்கள் த ோயிடும். அந்  முருகப்ப ருமோறன 

‘ ம் ஷ்ரயோமஹ’ ஆஸ்ரயிக்கிதறோம். 

இந்  இடத்துல ஹ்ரு ய குறஹயில வசிக்கும் ஒைின்னு வரும்த ோது, ரமண 

 கவோன் கிட்ட ஒருத் ர், “எனக்கு இந்  புஸ் கத்துல றகபயழுத்து த ோட்டு 

பகோடுங்தகோ” ன்னு தகட்டோரோம். அப்த ோ ரமணர்   ில் பசோன்னோரோம். 

एकमक्षरां हृद्रद हनरन्त्तरम् | भासते स्वयां हलख्यते कर्थम् || 

‘ஏகம் அக்ஷரம் ஹ்ரு ி நிரந் ரம்  ோஸத  ஸ்வயம் லிக்யத  க ம்?’ ன்னு ஒரு 

ஸ்தலோகம் பசோல்லியிருக்கோர். அவர் தகட்கறது றகபயழுத்து. அ னோல் அந்  

அக்ஷரம்ங்கிற வோர்த்ற றய உ தயோகப் டுத் றோர். ஆனோ ‘ஏகம் அக்ஷரம்’ ஒரு 

எழுத்துன்னு ஒரு அர்த் ம். இன்பனோரு அர்த் ம் அழிவற்ற மோறோ  ஒரு 

ப ோருள். ‘ஹ்ரு ி’ என்னுறடய ஹ்ரு ய குறஹயில் ‘நிரந் ரம்’ இறடயறோது 

‘ ோஸத ’  ிரகோசித்துக் பகோண்டிருக்கிறது. ‘ஸ்வயம்’  ோதன  ிரகோசிக்கிறது. 

அதுக்கு self- ோன் source. self- sourced ம் ோ ஆனோ self  ோன் source அந்  

ஒைிக்கு ஆ ோரம். அப் டி  ோனோக ஒைி விட்டுக் பகோண்டிருக்கும் அற , த ச 

முடியமோ, எழு  முடியுமோன்னு, ப ோனிக்கும்  டி ‘லிக்யத  க ம்?’ அற  எப் டி 

எழு  முடியும்ன்னு தகட்கறோர். அப்த ோ அந்   க் ர் இற தய எழு ி 

பகோடுங்தகோ-ன்னு பசோன்னோரோம். அற  எழு ி பகோடுத் ோர்ன்னு இருக்கு. நோம 

 க் ர்கள் இப் டி  ோன் இருப்த ோம்னு சிோிப் ோ த ோணித்து எனக்கு. ஆனோ 

அவர் எழு ிண்டதுனோல  ோன் நமக்கு இந்  அருறமயோன வோி கிறடச்சிருக்கு. 

‘ஏகம் அக்ஷரம் ஹ்ரு ி நிரந் ரம்  ோஸத  ஸ்வயம் லிக்யத  க ம்’. 
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ரமணறர நிறனக்கும் த ோது, ரமண  கவோன் மு ல்ல அவருக்கு சமோ ி 

அனு வம் கூடின உடதனதய வீட்றட விட்டுட்டு கிைம் ி 

 ிருவண்ணோமறலக்கு வந்துடறோர்.  ிருவண்ணோமறலயில தகோயிலுக்குள்ை 

 ோ ோை லிங்க சன்னி ி ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்குள்ை இருக்கோர். சில த ர் 

சிரமப் டுத் றோ. சில  சங்க அவர் தமதல கல்பலல்லோம் தூக்கி த ோடறோ. 

அப்த ோ தஷஷோத்ோி ஸ்வோமிகள்,  ன்னுறடய ஒரு  க் றர கூப் ிட்டு “என் 

குழந்ற  அங்க இருக்கோன்  ோரு. அவறன கோப் ோத்து”ன்னு பசோல்றோர். 

அப் றம் ரமணறர கூட்டிண்டு த ோய் மறலயில ஒரு இடத்துல பவச்சு 

கோப் ோத் றோ. அந்  தசஷோத்ோி ஸ்வோமிகறை கோமோக்ஷின்னும், ரமணறர 

ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமின்னும் சில  க் ர்கள் புோிஞ்சிண்டு பசோல்லியிருக்கோ. இந்  

இரண்டு மஹோன்களும் த சோம இருந்து அற  ஆதமோ ிச்சு இருக்கோ. அப் டி 

இந்  ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் பசோல்லும் த ோது ரமணறர த்யோனம்  ண்றது 

பரோம்  ப ோருத் மோ இருக்கு. 

அப் டி ஹ்ரு ய குறஹயில் ஒைி விடும் முருகப் ப ருமோன் இந்  ஸுப்ரமண்ய 

வடிவம் எடுத்துண்டு றகயில தவலும், பகோடியும் வச்சுண்டு ‘ஜனோர் ிம் 

ஹரந் ம்’ வந்து நமஸ்கோரம்  ண்றவோ, பகோடுத்  றநதவத் ியத்ற யும், 

 லிறயயும் வோங்கிண்டு, அவோதைோட கஷ்டத்ற  த ோக்கற அந்  ஸகுண 

வடிவமோகவும் விைங்குகிறோர் ன்னு ஆ ிசங்கரர்  ோர்த்து, அற  இந்  

ஸ்தலோகத்துல த சறோர். 

मिाम्प्भोहधतीरे मिापापचोरे मुनीन्त्िानुक्ले सुगन्त्धाख्यशैले । 

गुिायाां वसन्त्तां स्वभासा लसन्त्तां जनार्तत िरन्त्तां श्रयामो गुिां तम् ॥ ७॥ 

மஹோம்த ோ ி  ீதர மஹோ ோ தசோதர 

முனீந்த்ரோனுகூதல ஸுகந் ோக்யறசதல | 

குஹோயோம் வஸந் ம் ஸ்வ ோஸோ லஸந் ம் 

ஜனோர் ிம் ஹரந் ம் ச்ரயோதமோ குஹம் ம் || 

தநத் ிக்கு த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் ‘சரவண வ’ன்னு இந்  மஹோ மந்த்ரத்ற  

புஸ் கத்துல எழு ியிருக்கோர்-ன்னு நோன் பசோன்தனன். அப்புறம் தயோசிச்ச 

த ோது  ோன், இந்  சரவண வ, ரோம இப ல்லோம் நோம மந்த்ரங்கள். மஹோ 

ப ோியவோ ஒரு சற யில ‘சிவோயநமஹ’,   ிதனோரு ஆவர்த் ி ஜ ம் 
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 ண்ணுங்தகோ. ஜ ம்  ண்ணிட்டு, அப் றம்  த்து நிமிஷம் கழிச்சு த ோய் 

சந்த்யோவந் னம்  ண்ணுங்தகோன்னு பசோல்லியிருக்கோர். அப் டி மஹோன்கள் 

நோம மந்த்ரங்கறை பவைிப் டுத் ி இருக்கோ. ஹதர ரோம ஹதர ரோம ரோம ரோம 

ஹதர ஹதர, ஹதர கிருஷ்ண ஹதர கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹதர ஹதர 

எங்கிற மஹோ மந்த்ரத்ற  றச ன்ய மஹோப்ரபு த சம் முழுக்க த ோய்  ஜறன 

 ண்ணினோர். ‘குரு மூர்த்த  த்வோம் நமோமி கோமோக்ஷி’ ன்னு ‘என் குரு வடிவில், 

மஹோப ோியவோ வடிவில், நோன் கோமோக்ஷிறய  ோிசித்து நமஸ்கோரம்  ண்தறன்’ 

என்று மூக  ஞ்ச ச ியில் வரும் இந்  வோிறய ஸ்வோமிகள் எல்தலோருக்கும் 

பசோல்வோர் நோலு  டறவ பசோல்வோர். ஏன்னோ சன்யோசிகளுக்கு நோலு 

நமஸ்கோரம்ன்னு நோலு  டறவ இற ச் பசோல்லி நமஸ்கோரம்  ண்ணுவோர். 

ஒரு  டறவ ஸ்வோமிகதைோட பூர்வோஸ்ரம  ிள்றை ரோமநோ ன்-ங்கிறவர் 

ப ோியவோ கிட்ட இந்  வோிறய ஒரு புஸ் கத்துல எழு ிண்டு த ோயிருந் ோர். 

ப ோியவோ என்னதுன்னு வோங்கி, ப ோியவோ பரண்டு வோட்டி அற  

பசோன்னோைோம். ‘குரு மூர்த்த  த்வோம் நமோமி கோமோக்ஷி’ ‘குரு மூர்த்த  த்வோம் 

நமோமி கோமோக்ஷி’ ன்னு பசோல்லியிருக்கோ. பரண்டு வோட்டி பசோன்னோன்னு 

ஆத்துல வந்து அவர்பசோன்ன த ோது, ஸ்வோமிகள் “உனக்கு ஒரு  டறவ, 

எனக்கு ஒரு  டறவ”-னு பசோன்னோர். “ஒரு வோட்டி பசோன்னற  உனக்குன்னு 

வச்சுக்தகோ, ஒரு வோட்டி பசோன்னற  எனக்குன்னு வச்சுக்கதறன்”-னு 

ஸ்வோமிகள் பசோன்னோர். இந்  சரவண வ என்கிறப ல்லோம் நோம 

மந்த்ரங்கள்ன்னு அப் றம் தகட்டு ப ோிஞ்சுண்தடன். 

“சரவண வ சிவோ ரோம தகோவிந்  நோரோயண மஹோத வோ” “शरवणभव हशव राम 

गोहवन्त्द नारायण मिादवे” ன்னு இரு த் ிபயோரு அக்ஷரங்கள் பகோண்ட இந்  நோம 

மந்த்ரம் மஹோ தரோகங்கறையும் மஹோ  யங்கறையும் த ோக்கும்” ன்னு 

ப ோியவோ பசோல்லிருக்கோ. இற  ஸ்வோமிகள்  ன் கிட்ட வந் வோ, உடம்புல 

வியோ ி, ஏ ோவது  யங்கள் ன்னு பசோன்னோ, இந்  ஸ்தலோகத்ற  எழு ிக் 

பகோடுத்து நிறறய ஜ ம்  ண்ண பசோல்வோர். அற   ோத்துருக்தகன். 

த ோன ஸ்தலோகத்துல அந்  ஷடக்ஷோி சரவண வ என்கிறற  ஒவ்பவோரு 

அக்ஷரத்துக்கும் விைக்கம் பகோடுத்து த  ியூர் சோஸ்த்ோிகள் எழு ியிருக்கோர். 

இந்  ஸ்தலோகத்துல ஞோன  ரமோன விஷயம் என்கிறதுனோல ஹ்ரு ய 

குறஹயில் வசிக்கும் முருகப் ப ருமோறன அந்  ஒைிறய  ோிசனம் 

 ண்ணுகிறவர்களுக்கு மஹோ ோ ங்களும் த ோயிடும். அதுக்கு முனிவர்கைோ 
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இருந்து   ஸ்  ண்ணனும்ங்கிற விஷயத்ற  அவர் விைக்கி எழு ல. இற  

த சலோம், எழு லோம். ஆனோ அது அனு வம்  ோதன. கண்டவர் விண்டிலர் 

என்கிற மோ ிோி இற  அவர் சூசகமோ பசோல்லியிருக்கோர் ன்னு த ோணித் து. 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – எட்டொவது ஸ்ல ொகம் – 

 ள்ளியனற தரிசைம் 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல தநத் ிக்கு ஏழோவது ஸ்தலோகம் 

मिाम्प्भोहधतीरे मिापापचोरे मुनीन्त्िानुक्ले सुगन्त्धाख्यशैले । 

गुिायाां वसन्त्तां स्वभासा लसन्त्तां जनार्तत िरन्त्तां श्रयामो गुिां तम् ॥ ७॥ 

மஹோம்த ோ ி  ீதர மஹோ ோ தசோதர 

முனீந்த்ரோனுகூதல ஸுகந் ோக்யறசதல | 

குஹோயோம் வஸந் ம் ஸ்வ ோஸோ லஸந் ம் 

ஜனோர் ிம் ஹரந் ம் ச்ரயோதமோ குஹம் ம் || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2675
http://valmikiramayanam.in/?p=2675
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/thiruthani4.jpg


48 | P a g e  
 

எங்கிற ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம். இந்  ஸ்தலோகத்துல, ஹ்ரு ய குறஹயில் 

வசிக்கும், ஆயிரம் சூோியர்கைின் ஒைிதயோடு விைங்கும் முருகப் ப ருமோறன 

எவர்கள்  ோிசிக்கிறோர்கதைோ, அவர்கள் எல்லோ  ோ ங்கைிலிருந்தும் விடு ட்டு, 

 வக் கடறலயும்  ோண்டுவோர்கள். இந்  ஞோன மோர்க்கம் முனிவர்களுக்கு 

அனுகூலமோன கோர்யம். முனிவர்கைோல் எைி ில் அறடயக் கூடிய விஷயம். நோம 

முருகப்ப ருமோறன  ர்சனம்  ண்ணுதவோம்னு  ோர்த்த ோம். 

இன்னிக்கி எட்டோவது ஸ்தலோகம் 

लसत्स्वणथगेि ेनृणाां कामदोि े

सुमस्तोमसञ्छनमाहणक्त्यमञे्च । 

समुद्यत्सिस्राकथ तुल्यप्रकाशां 

सदा भावये काततकेयां सुरेशम् ॥ ८ ॥ 

லஸத்ஸ்வர்ணதகதஹ ந்ருணோம் கோமத ோதஹ 

ஸுமஸ்த ோம ஸஞ்ச்சன்ன மோணிக்ய மஞ்தச | 

ஸமுத்யத் ஸஹஸ்ரோர்க துல்ய ப்ரகோசம் 

ஸ ோ ோவதய கோர்த் ிதகயம் ஸுதரசம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். 

இது ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிதயோட  ள்ைியறற வர்ணறண. தகோவில்கைில் 

எல்லோம் அர்த்  ஜோம பூறஜன்னு  ண்ணுவோ. ஸ்வோமிறயயும் அம் ோறையும் 

தசர்த்து  ள்ைியறறயில விட்டுட்டு புஷ் ங்கள்,  ழங்கள்,  ோம்பூலம் எல்லோம் 

வச்சு அறறறய சோத் ிட்டு வருவோ. சிவன் தகோவில்கள்ல  ிருவோசகத் ிலிருந்து 

சிவபுரோணம் பசோல்லிண்டு அம் ோறை சன்ன ியிலிருந்து கூட்டிண்டு த ோய் 

ஸ்வோமி சன்னி ியில விட்டுட்டு வர்றதுன்னு ஒரு வழக்கம். 

இங்தக ஆசோர்யோள்  ிருச்பசந்தூர்ல இருக்கிற முருகப் ப ருமோதனோட 

 ள்ைியறறறய வர்ணறன  ண்றோர். ‘ஸ்வர்ணதகதஹ’  ங்க கற்கைோல கட்டின 

ஒரு அறற. ஒரு க்ருஹம். ‘லஸத் ஸ்வர்ணதகதஹ’, அது ஒைி விடுகிறது. அதுல 

‘ஸுமஸ்த ோம’ – நல்ல வோசறன பூக்கைோல் ‘ஸஞ்ச்சன்ன’ – அலங்கோிக்கப் ட்ட 

‘மோணிக்ய மஞ்தச’ மோணிக்க கட்டில். அற ச் சுத் ி, த வதலோகத்துல இருந்து 

வந்   ோோிஜோ  மலர்கள் த ோன்ற பரோம்  வோசறனதயோடு கூடிய, அழகோன 
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பூக்கறைக் பகோண்டு அலங்கோரம்  ண்ணியிருக்கோ. அதுல ‘ஸஹஸ்ரோர்க துல்ய 

ப்ரகோசம்’ ஆயிரம் சூோியர்களுக்கு சமமோன ப்ரகோசத்த ோடு ‘ஸமுத்ய ி’  கவோன் 

விைங்குகிறோர். இந்   ள்ைியறற  ர்சனம் நோம  ண்ணிதனோமோனோல், 

‘ந்ருணோம் கோமத ோதஹ’ மனி ர்களுக்கு எல்லோ வி மோன கோமறனகளும் 

பூர்த் ியோகும். ‘ஸ ோ  ோவதய கோர்த் ிதகயம் சுதரசம்’ – கோர்த் ிறக ப ண்கைோல் 

 ோலூட்டி வைர்க்கப் ட்ட அந்  முருகப் ப ருமோறன ‘ஸுதரஷம்’ 

த வர்களுக்பகல்லோம்  றலவனோன அந்  ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிறய ‘ஸ ோ 

 ோவதய’ – நோன் எப்த ோதும் த்யோனிக்கிதறன்-ன்னு இந்  ஸ்தலோகம். 

நம்முறடய தவ  ம த்துல  ோன் பரோம்  அழகோ இந்  தகோவில்கள், வழி ோடுகள் 

எல்லோம் வச்சிருக்கோ. அதுல இந்  அர்த்  ஜோம பூறஜன்னு, அம் ோறை 

கூட்டிண்டு த ோய் ஸ்வோமி சன்னி ியில தசர்க்கறதுன்னு ஒரு பூறஜ. அருணகிோி 

நோ ருறடய கந் ர் அனுபூ ியில் 

 ிணியோன மதனோ சிறல மீது, உன ோள் 

அணியோர், அரவிந் ம் அரும்பு மத ோ? 

 ணியோ? என, வள்ைி   ம்  ணியும் 

 ணியோ அ ிதமோக  யோ  ரதன 

வள்ைியுறடய  ோ த்துல முருகப் ப ருமோன்  ணிந்து, நோன் உன்னுறடய 

 ணியோள்-னு பசோல்றோரோம். அ ிதமோகம் – இந்  அ ி தமோஹம்  ோன், 

அவருறடய  றய. ஜீவர்கள் கிட்ட அவர் கோண் ிக்கற அந்   றயறயத்  ோன் 

இப் டி உருவகப்  டுத் ி பசோல்றோ. மூக ஞ்ச ச ியில கூட, 

रणन्त्मञ्जीराभ्याां लहलतगमनाभ्याां सुकृहतनाां 

मनोवास्तव्याभ्याां महर्थतहतहमराभ्याां नखरुचा । 

हनधेयाभ्याां पत्या हनजहशरहस कामाहक्ष सततां 

नमस्ते पादाभ्याां नहलनमृदलुाभ्याां हगररसुते ॥ 

ரணன்மஞ்ஜீரோப்யோம் லலி கமனோப்யோம் ஸுக்ரு ினோம் 

மதனோவோஸ் வ்யோப்யோம் ம ி   ிமிரோப்யோம் நகருசோ | 
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நித யோப்யோம்  த்யோ நிஜசிரஸி கோமோக்ஷி ஸ  ம் 

நமஸ்த   ோ ோப்யோம் நலிணம்ருதுலோப்யோம் கிோிஸுத  || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம் வரும். அதுல ‘தஹ கோமோக்ஷி, உன்   ியோன 

 ரதமஸ்வரன், உன்னுறடய  ோ ங்கறை  றலயில  ோங்கறோர் ன்னு மூககவி 

பசோல்றோர். ‘நித யோப்யோம்  த்யோ நீஜ சிரஸி’ – உன்   ி  ன்னுறடய சிரசில் 

இந்   ோ ங்கறை  ோங்கிக் பகோண்டிருக்கிறோர் -னு பசோல்றோர். ஜயத வர் 

அஷ்ட  ியில கூட ரோ ோ த விதயோட  ோ ங்கறை கிருஷ்ணர்  ன்தனோட 

சிரஸ்ல வச்சிண்டோர்ன்னு வர்றது, இல்றலயோ! அந்  மோ ிோி, ஜீவனிடத் ில் 

 கவோன் கோண் ிக்கும் அந் க் கருறணறய மஹோன்கள்  ோடறோ. சிவ 

சக்த்றயக்ய ரூ ிணின்னு இந்  த்யோனம்  ண்ணோ நம்ம மனசுல கோமத்ற  

குறித்து இருக்கக் கூடிய விகல் ம், ஆ ோசங்கள் எல்லோம் த ோய், அது  கவோன் 

பகோடுத் ிருக்கிற ஒரு கடறமன்னு நோம அற ப்  த் ி பரோம்  சலிக்கோம, 

பரோம்  சிரமப் டோம கடந்து த ோகலோம். 

நம்ம கலோச்சோரத்துல கோலகோலத்துல கல்யோணம்  ண்ணிண்டு இருந் ோ. இரு து 

வயசுல எனக்கு இந்  விஷயங்கள்லோம் ப ோியும் த ோது மஹோ ப ோியவதைோட 

ஒரு lecture தகட்தடன். ‘சிவ சிவ  ஷ்யந் ி ஸமம்’ என்கிற மூக ஞ்ச ச ி 

ஸ்தலோகத்துக்கு அவோ அர்த் ம் பசோல்லும் த ோது ‘உ டும், ஓட்டோஞ்சில்லியும் 

ஒண்ணு’ ன்னு பசோல்லும் த ோது, ‘கோமத்துல ஸ்த்ோீ, புருஷோள்ல மு ல்ல வர 

விகோரம், முத் ம் இட்டுக்கணும்னு த ோணும். கோமம் எல்லோம் மறந்து 

த ோயிடுதுன்னோ அப்புறம் ஓட்டோஞ்சில்லிறயத்  ோதன இவன் முத் ம் 

இட்டுக்கணும்ன்னு தவடிக்றகயோ பசோல்லுவோ. அந்  அைவுக்கு மஹோன்கள் 

அற  றலட்டோ  ண்ணி, இது ஏத ோ சோப் ிடற மோ ிோி, புலன் இன் ங்கள்ல 

ஒண்ணுன்னு பரோம்  சுல மோ எடுத்துண்டு த ோயி, ‘பகோஞ்ச நோள் இந்  

ப ோந் ரவு, நீ ப ய்வத்ற  தவண்டிண்டு இரு’ ன்னு பசோல்றோ. ‘இற  சோியோ 

வழி டுத் ிட்டோ ஒரு கல்யோணம்ங்கற வழியில channelize  ண்ணி அழகோ 

பகோண்டு த ோயிட்டோ, இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்றுன்னு அற  

வழி டுத் ினோ அ னோல நல்ல ப்ரறஜகள் உண்டோவோ.’ ப ோியவோ இன்னும் 

பசோல்றோ, “இதுல நமக்கு ஒரு சுகம்னு நிறனச்சுகிதறோம், அதுவும் ஏமோத் ம் 

 ோன். இன்பனோரு ஜீவன் இது மூலமோ வந்து ப ோறந் துன்னோ, அது கறடத் 

த றதுக்கு ஒரு வழி. அது  ோன் அம் ோதைோட மோறய. அவ ோன் இதுல இருந்து 
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நம்றம விடிவிக்கணும். அம் ோள் சரணத் த்யோனம்  ண்ணினோ நோம 

குழந்ற கைோ இருக்கலோம். இப ல்லோம் மறந்து த ோயிடும்” ன்னு ப ோியவோ 

பரோம்  hope பகோடுக்கற மோ ிோி த சியிருக்கோ. அந்  மோ ிோி நம்முறடய 

கலோசோரத் ிதல  ோன் இற  சோியோன ஒரு வழியில எடுத்துண்டு த ோறதுக்கு 

பசோல்லிக் பகோடுத்துருக்கோ எங்கறது, இந்  ஸ்தலோகத்ற   டிச்ச த ோது 

த ோணித்து. 

நோறையிலிருந்து ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிதயோட ரூ  வர்ணறண. மு ல் ஸ்தலோகம் 

 ோ ோரவிந் த்ற   த் ி 

रणद्धांसके मञ्जुलेऽत्यन्त्तशोणे 

मनोिाररलावण्यपीय्षप्णे । 

मन षट्पदो मे भवक्त्लेशतिं  

सदा मोदताां स्कन्त्द ते पादपद्मे ॥ ९॥ 

ரணத் ம்ஸதக மஞ்சுதைத்யந்  தசோதண 

மதனோஹோோி லோவண்ய பீயூஷபூர்தண | 

மனஷ்ஷட் த ோ தம  வக்தலச ப்  

ஸ ோ தமோ  ோம் ஸ்கந்  த   ோ  த்தம ||  

அப் டீங்கிற ஸ்தலோகத்ற  நோறைக்கு  ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – ஒன் தொவது ஸ்ல ொகம் – 

உைதொள் அணியொர் அரவிந்தம் 

 

தநத் ிக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல எட்டோவது ஸ்தலோகம், ஸுப்ரமண்ய 

சுவோமியின்  ள்ைியறற வர்ணறன, அர்த்  ஜோம பூறஜறய யோர்  ர்சனம் 

 ண்றோதைோ அவோளுக்கு சகல கோமங்களும் பூர்த் ியோகும்ங்கிற அந்  

ஸ்தலோகத்ற  தநத் ிக்குப்  ோர்த்த ோம். இன்னிக்கு ஒன்  ோவது ஸ்தலோகம். 

रणद्धांसके मञ्जुलेऽत्यन्त्तशोणे मनोिाररलावण्यपीय्षप्णे । 

मन षट्पदो मे भवक्त्लेशतिं  सदा मोदताां स्कन्त्द ते पादपद्मे ॥ ९॥ 

ரணத் ம்ஸதக மஞ்சுதைத்யந்  தசோதண 

மதனோஹோோி லோவண்ய பீயூஷபூர்தண | 

மனஷ்ஷட் த ோ தம  வக்தலச ப்  

ஸ ோ தமோ  ோம் ஸ்கந்  த   ோ  த்தம || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2683
http://valmikiramayanam.in/?p=2683
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/TIRUTHANI-SUBRAMANYA-SWAMY.jpg
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ன்னு அந்  ஸ்தலோகம். ஹம்ஸ க்ஷிகள் சப் ம்  ண்றற  ரணத் சப் ம் ன்னு 

பசோல்றோ. ‘ரணத் ம்ஸதக’ ஹம்ச  க்ஷிகள் சப் ம்  ண்ணிண்டு இருக்கு. 

ஸுப் ிரமண்ய ஸ்வோமியினுறடய  ோ ங்கறை  ோமறர பூக்கைோக 

வர்ணிக்கறோர்.  ோமறர பூக்கறை சுற்றி ஹம்ஸ  க்ஷிகள் இருக்கும். 

 ோமறரப்பூவில் த ன் இருக்கும். அப ல்லோம் பகோண்டு முருகனுறடய 

 ோ ோரவிந் த்ற  வர்ணிக்கிறோர்.  ோமறரப்பூ பசக்கச் பசதவல்னு இருக்கும். 

‘மஞ்சுதை’ மஞ்சுதைன்னோ பரோம்  அழகோனதுன்னு அர்த் ம். ‘அத்யந்  

தசோதண’ நல்ல பசக்கச் பசதவல்னு இருக்கக் கூடிய ோகவும், ஒரு  ோமறரன்னோ 

அதுல த ன் இருக்குதம. இதுல என்ன த ன்? ‘மதனோஹோோி லோவண்ய பீயூஷ 

பூர்தண’ மனற  பகோள்றை பகோள்ளும் லோவண்யம்ங்கிற த ன் நிரம் ியிருக்கு. 

‘த   ோ  த்தம’ உன்னுறடய  ோ ங்கைில் ‘ வக்தலச  ப் :’ சம்சோரத் ில் 

 வித்து பகோண்டிருக்கும் என்னுறடய ‘தம மனஷ்ஷட்  :’ மனமோகிய வண்டு 

‘தஹ! ஸ்கந் ’ ‘ஸ ோ’ எப்ப ோழுதும் ‘தமோ  ோம்’ உன்னுறடய  ோ   த்மங்கைில் 

என்னுறடய மனமோகிய வண்டு எப்ப ோழுதும் ரமித்துக் பகோண்தட 

இருக்கட்டும்னு, தகட்கறோர். 

இந்  மனசுக்கு ஆறு குணங்கள் ஷமம்,  மம்,  ி ிறக்ஷ, உ ர ி, ஸ்ரத் ோ, 

சமோ ோனம் என்கிற ஆறு குணங்கள் இருக்கறதுனோல ஷட்  ி. 

ஷட்  ிங்கிறதுக்கு ஆறு கோல்கள் பகோண்ட வண்டுன்னு ஒரு அர்த் ம். இந்  

ஆறு குணங்கள் இருக்கறதுனோல மனறசயும் ஷட்  ின்னு பசோல்வோ. ஷட்  ி 

ஸ்த ோத் ிரத்துல கூட ஆசோர்யோள் இந்  உவறமறய உ தயோகப்  டுத்துவோர். 

அப் டி என் மனமோகிய வண்டு உன்னுறடய  ோ   த்மங்கைில் இறடயறோது 

ரமிக்கட்டும்னு அழகோன ஒரு  ிரோர்த் றன. இதுல என்ன அழகுன்னோ,  ோமறர 

பூறவச் சுத் ி ஹம்ஸ க்ஷிகள் இருக்கு. அந்  மோ ிோி முருகப் ப ருமோனுறடய 

 ோ   த்மத்ற  சுத் ி  ரமஹம்சர்கள் எப்ப ோழுதும் இருந்துண்டு, மஹோ 

வோக்யங்கறை பசோல்லிண்தட இருக்கோன்னு த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் அர்த் ம் 

பசோல்லி இருக்கோர். அந்   ரமஹம்சர்கைோன முனிவர்கள்  ோன் அந்  

 ோ த்துக்கு  க்கத்துல த ோக முடியும்ங்கிறற  இந்  ஸ்தலோகத்துல 

குறிப் ிடறோர். ஆனோல்  க் ர்கள் அந்  அழகுங்கிற, லோவண்யம்ங்கிற 

பீயூஷத்ற   ருக முடியும்.  க் ியினோலயும் அந்  முருகப் ப ருமோனின் 

 ோ ங்களுறடய அழறக நோம்  ருகலோம். அப் டி நம்ம மனறச உலக 

விஷயங்கள்ல இருந்து எடுத்து, முருகனுறடய  ோ   த்மங்கைில் பவச்சு 

எப் வும் ரமிக்கணும்னு  ிரோர்த் றன  ண்ணிக்கறோர். 
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தநற்றறய ஸ்தலோகத்துல எல்லோ கோமங்களும் பூர்த் ியோகும்னு பசோல்றோர். இந்  

உலக விஷயங்கள்ல, கோமங்கறை பூர்த் ி  ண்ணிண்டோ பூர்த் ியோச்சுன்தன 

கிறடயோது இல்றலயோ? அது கிறடக்குமோ கிறடக்கோ ோங்கிற ஒரு anxiety, ஒரு 

 விப்பு. கிறடச்ச  ின்ன நம்தமோதடதய இருக்குமோன்னு ஒரு கவறல. எதுவும் 

நம்தமோட permanent ஆ இருக்கப் த ோறது இல்ல. அது த ோன  ின்தன 

த ோயிடுத்த ன்னு, ஒரு வருத் ம். இப் டித் ோன் உலக சுகங்கள் எல்லோதம 

இருக்கு. அ னோல இதுல நோம சந்த ோஷத்ற , த டி அறடஞ்தசோம் எங்கிறத  

கிறடயோது. பநய்றய ஊத் ினோ, பநருப்பு வைருதம  விர அறணயோது என்கிற 

மோ ிோி, உலக விஷயங்கறை அனு விச்சோ, தமலும் தமலும் அந்  வோசறன ஏறி, 

இன்னும் இன்னும் தவணும்னு  ோன் த ோணுதம  விர ஒரு த்ருப் ி என்கிறத  

வர மோட்தடங்கிறது. அப் டி இந்  உலக விஷயங்கள்ல சுகத்ற  த டோமல் 

முருகப் ப ருமோன் கிட்ட  க் ி  ண்தணோம்னோ நமக்கு த ரோனந் ம் 

கிறடக்கும்ங்கிற ஒரு கருத்தும் இந்  ஸ்தலோகத்துல இருக்கு. 

மூக  ஞ்சச ியில இத  கருத்ற  கோமோக்ஷியினுறடய  ோ ங்களுக்கு ப ோருத் ி 

ஒரு ஸ்தலோகம் இருக்கு. அற யும் பசோல்தறன் 

सुरागे राकेन्त्दपु्रहतहनहधमुखे पवथतसुते 

हचराल्लभ्ये भक्त्त्या शमधनजनानाां पररषदा । 

मनोभृङ्गो मत्क  पदकमलयुग्मे जनहन ते 

प्रकामां कामाहक्ष हत्रपुरिरवामाहक्ष रमताम् ॥ 

ஸுரோதக ரோதகந்துப்ர ிநி ிமுதக  ர்வ ஸுத  

சிரோல்லப்தய  க்த்யோ ஶம னஜனோனோம்  ோிஷ ோ | 

மதனோப்ருங்தகோ மத்க:   கமலயுக்தம ஜனனி த  

ப்ரகோமம் கோமோக்ஷி த்ோிபுரஹரவோமோக்ஷி ரம ோம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். 

இந்துன்னோ, சந் ிரன். ரோகோ ன்னோ ப ௌர்ணமி. ப ௌர்ணமி சந் ிரனுக்கு 

 ிர ிநி ி த ோன்ற முகம். அ ோவது பூர்ண சந் ிரறன த ோன்ற முகத் ிறன 

உறடய கோமோக்ஷி. ‘ஜனனி’ ங்கிறோர், அம்மோ, கோமோக்ஷி! ‘ ர்வ ஸுத ’  ர்வ  

குமோோிதய! ‘ ிோிபுரஹரவோமோக்ஷி’  ிோிபுரத்ற  முப்புரத்ற  எோித் வனுறடய 
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மறனவிதய! ‘ஸுரோதக’ பரோம்  அழகோ இருக்கக் கூடிய உன்னுறடய 

‘  கமதல யுக்தம’ உன்னுடய  ோ ங்கள் என்ற  ோமறர, யுக்மம்னோ இரண்டு. 

இரு  ோமறரகள். உன்னுறடய இரண்டு  ோ   த்மங்கள்ல, இந்   ோ  

 த்மங்கள் யோருக்கு கிறடக்கும்னோ ‘ஷம  ன ஜனோ:’ சோந் ிறய  னமோகக் 

பகோண்ட முனிவர்கள். மனசோந் ிறய மட்டுதம பசல்வமோக, உலக பசல்வங்கள் 

எதுவுதம இல்லோம “பகௌபீனவன் ஹ கலு  ோக்கியவன் ஹ” ன்னு பசோல்றோ 

மோ ிோி, பவறும் சோந்  குணத்ற  மட்டும்  னமோக பகோண்ட முனிவர்கள், ‘சிரோத்’ 

பரோம்  நோள் முயற்சி பசய்து  க் ியின் மூலம் அறடகிறோர்கள். ‘ க்த்யோ 

லப்தய’, அந்   ோ   ோமறரகள் ‘மத்க: மதனோ ப்ருங்கஹ’ என்னுறடய 

மனமோகிய வண்டு ‘ப்ரகோமம்’ பரோம்  ஆறசதயோடு எப்ப ோழுதும் உன்னுறடய 

 ோ   ோமறரகைில் ‘ரம ோம்’, ரமிக்கிட்டும்-ன்னு இந்  ஒரு ஸ்தலோகம், எனக்கு 

பரோம்   ிடிச்ச ஸ்தலோகம். 

सुरागे राकेन्त्दपु्रहतहनहधमुखे पवथतसुते 

हचराल्लभ्ये भक्त्त्या शमधनजनानाां पररषदा । 

मनोभृङ्गो मत्क  पदकमलयुग्मे जनहन ते 

प्रकामां कामाहक्ष हत्रपुरिरवामाहक्ष रमताम् ॥ 

ஸ்வோமிகளுக்கு ஸன்யோசம் வோங்கிக்கணும்னு எண்ணம் வந்  த ோது,  க்கத்துல 

இருந்  சில மடங்கள், சன்யோசிகள் இருக்கக் கூடிய ஆஸ்ரமங்கள்லோம் 

இருந் து. ‘அங்க த ோய் தகட்டுண்டு வோங்தகோ, அங்க சன்யோசிகள் வந்து 

 ங்கணும்னோ அவோ rules and regulations என்ன? இடம் பகோடுப் ோைோ?’ ன்னு 

தகட்க பசோன்னோர். தகட்ட இடங்கைில் எல்லோம் ‘அவர் என்ன contribution 

பகோடுப் ோர்? என்ன capital பகோண்டு வருவோர்?’ ன்னு தகட்டோ. ஸ்வோமிகள் 

பசோன்னோர் ‘என் கிட்ட ஒண்ணும்  ணம் இல்றலதய, ‘ஷம ன ஜனோனோம் 

 ோிஷத்’ ன்னு இருக்கு. சோந் ிறய  னமோக பகோண்டவர்கள் சன்யோசிகள்ன்னு 

அந்  கோலத்துல வச்சிருந் ோ. இப்   ணத்ற  capitalஆக பவச்சிண்டிருந் ோ 

 ோன் சன்யோசி ஆக முடியும் த ோலிருக்தகன்னு” தவடிக்றகயோ பசோன்னோர். 

அப்புறம் சிவன் சோர் ” நீங்க சன்யோசம் வோங்கிக்தகோங்தகோ, நீங்க அந்  வீட்டு 

மோடியிதலதய இருங்தகோ” ன்னு பசோல்லிட்டோர். அப் டிதய இருந் ோர் 
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ஸ்வோமிகள். எங்களுக்பகல்லோம் அது பரோம்   ோக்யமோ இருந் து. எங்கயோவது 

மடத்துல அவர் உட்கோர்ந்து இருந் ோ permission வோங்கிண்டு  ோன் உள்ை 

த ோக முடியும். நோங்க எல்லோம் பரோம்  சுல மோ ஸ்வோமிகள் ஆத்துக்தக த ோய், 

எப்ப ோழுதும் அங்தக இருந்து, அவதரோடு சோப் ிட்டு, தூக்கிண்டு நிறறய 

கத்துண்டு பரோம்  சந்த ோஷப் ட்தடோம். 

இன்பனோரு குறிப்பு –  ரமஹம்ஸர்கள் ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமியினுறடய 

 ோ த்துக்கு  க்கத்துல இருக்கோ.  க் ர்கள் லோவண்யோ  ியூஷத்ற  

இறடயறோது  ருகி பகோண்டிருக்கிறோர்கள். அந்  மோ ிோி இந்  

ஸ்தலோகத்துதலயும் ‘ஷம ன ஜனோஹோ சிரோத் லப்தய’ சன்யோசிகள் பரோம்  நோள் 

முயற்சி  ண்ணி அறடகிறோர்கள். என்னுறடய மனமோகிய வண்டு இந்   ோ  

 ோமறரயில் இறடயறோது ரமிக்கட்டும்ன்னு பசோல்றோர். அந்  மோ ிோி 

 க் ர்களுக்கு ஒரு உோிறம இருக்கு. 

ஆனோ இந்   க் ி, இவோ பசோல்றது பரோம்  உத் ம  க் ி. உத் ம  க் ி 

 கவோறன கட்டுப் டுத் ி, ‘நோம ஒரு அடி எடுத்து பவச்சோ  கவோன்  த்து அடி 

வருவோர்’ ன்னு பசோல்றோதை, அப் டி ரோ ோ த வி கிருஷ்ணர் கிட்ட கண் ிச்ச 

அன்பு, அப் டி ஒரு அன்பு உத் ம  க் ர்கள் கிட்ட  கவோன் கோண் ிக்கறோர், ‘ந 

தம  க்  ப்ரணஷ்ய ி’ ‘என்  க் ன் வீண்த ோக மோட்டோன்’  க் றன றகவிடோம 

அவன் பசோன்ன வோர்த்ற றய சத் ியமோக்கி  க் னுக்கோக எல்லோதம  ண்றோர். 

சுவோமி சிவன் தகோயில்கள்லோம், இங்தக  ிருவல்லிக்தகணில எங்கோத்து 

 க்கத்துல கோமகலோ கோதமஸ்வோி தகோவில் ன்னு ஒரு அழகோன தகோயில் இருக்கு. 

அங்க ப்ரம்தமோத்சவம் பூர்த் ியோச்சு. தநத் ிக்கு கறடசி நோள், ஸ்வோமி புஷ்  

 ல்லோக்கு உத்சவம் முடிச்சிட்டு,  ிருஊடல் உத்ஸவம் ன்னு ஒண்ணு  ண்றோ. 

சுந் ரமூர்த் ிக்கோக ஸ்வோமி தூது த ோனற  ஒரு உத்ஸவமோ பகோண்டோடறோ. 

 ன்தனோட  க் ர்களுக்கு கட்டுப் ட்டு அவ்தைோ தூரம் எல்லோம்  ண்றோர். ஆனோ 

சுந் ரர் 

மீைோ அடிறம உமக்தக ஆள் ஆய்,  ிறறர தவண்டோத , 

மூைோத்  ீப் த ோல் உள்தை கனன்று, முகத் ோல் மிக வோடி, 

ஆள் ஆய் இருக்கும் அடியோர்  ங்கள் அல்லல் பசோன்னக்கோல் 

வோைோ(ஆ)ங்கு இருப்பீர்;  ிரு ஆரூோீர்! வோழ்ந்துத ோ ீதர! 



57 | P a g e  
 

ன்னு சுந் ரர்  ோடினோர். மீைோ அடிறம உனக்தக ஆைோய்  ிறறர 

தவண்டோத ன்னு, உனக்கு அடிறம நோன். மீைோ அடிறம நீ என்றன 

விரட்டினோலும் நோன் த ோக முடியோது. மீைதவ முடியோது. பஜன்ம 

பஜன்மத்துக்கும் அடிறம. உமக்தக ஆைோய்,  ிறறர தவண்தடன். த ோய் 

இன்பனோருத் றர தவண்ட மோட்தடன் அப் டி ஒரு  ீர்மோனம். உலக 

விஷயங்கள்ல ஆறசயும் கிறடயோது. ஏ ோவது அப் டி தவணும்னோலும் 

உன்றனத்  ோன் தகட்த ன். இன்பனோருத் றர த ோய் தகட்க மோட்தடன் 

அப் டீங்கற உத் ம  க் ி இருந் து, அப் டி இருக்கறவோளுக்கு  கவோதன 

‘தயோகதக்ஷமம் வஹோம்யஹம்’ ன்னு  ோதன எல்லோம்  ண்ணோர். 

அந்  மோ ிோி ஸ்வோமிகளுக்கு நடந் து. மந் ிரத்துல மோங்கோ விழுமோன்னோ 

விழுந்துது. அவர் ‘நோன் ப ய்வத்ற  நம் ியிருக்தகன்’ ன்னு பசோல்லி 

உலகத்துல ஒருத் ர் கிட்டயும் ஒண்ணும் தகட்கோம இருந் ற   ோர்த் துனோல 

 ோன் ‘ஓதஹோ இ ற்கு த ரு  ோன்  க் ி’ ன்னு நோங்க ப ோிஞ்சுண்தடோம், 

அப்த ற் ட்ட  க் ி. அவோ என்ன  ண்றோன்னோ, கோர்த் ோல அஞ்சு மணிக்கு 

எழுந் ோ ரோத் ிோி  த்து மணி தூங்கற வறரக்கும் அந்   கவோனுறடய 

 ோ  த்மத்துல ரமிச்சிண்டிருக்கோ. இறடயறோது  ஜனம். அப்த ற் ட்ட 

 க் ர்கறை நோம அடிக்கடி நிறனச்சு, அவோதைோட த்யோனத்துல பகோஞ்சமோவது 

நோம ரமிப்த ோம். அப்த ோ, ஒரு நோறைக்கு நமக்கும் அந்  உத் ம  க் ி வரும். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 

  



58 | P a g e  
 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  த்தொவது ஸ்ல ொகம் – 

மைதுக்குகந்தது முருகைின் ரூ ம் 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இதுவறரக்கும் ஒன் து ஸ்தலோகங்கள்  ோர்த்து 

இருக்தகோம். தநற்றறக்கு  ோ ோரவிந்  மஹிறமறய  த் ி அழகோன ஒரு 

ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம். முன்தனதய பசோன்ன மோ ிோி, இந்  ஸ்த ோத் ிரத்துல 

ஒரு அறமப்பு இருக்கு. இந்  தக்ஷத்ரத்துக்கு அறழச்சிண்டு வந்து, ஸ்வோமி 

சன்னி ி, சுத் ி இருக்கக்கூடிய மத்  ஸ்வோமி சன்னி ிகள், அந்  கந் மோ ன 

 ர்வ ம்,  ள்ைியறற, அப் டி எல்லோத்ற யும் கோண் ிச்சுட்டு, அப் றம் இப்  

சுவோமி சன்னி ியில நிறுத் ி,  ோ ோ ி தகசம் ஸ்வோமிதயோட ரூ த்ற  

ஆச்சோர்யோள் வர்ணறன  ண்றோர். இது ஒரு சம்ப்ர ோயம். ஸ்த்ோீ ப ய்வமோ 

இருந் ோ தகசோ ி  ோ ம், புருஷ ப ய்வமோ இருந் ோ  ோ ோ ி தகசம் ன்னு 

வர்ணறன  ண்றோ.  க் ி மோர்கத்துல, இந்  ரூ  த்யோனத்ற  முக்யமோ பசோல்லி 

இருக்கோ. நோம சங்கீர்த் னம், அந்  ப ய்வத்ற   த் ின ஸத்க ோ ச்ரவணம், 

அந்  ப ய்வத்த ோட ரூ த்ற  த்யோனம்  ண்றது. இந்  மூணும்,  க் ி 

http://valmikiramayanam.in/?p=2694
http://valmikiramayanam.in/?p=2694
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/murugan_scrool.jpg
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ஏற் டறதுக்கும், வைர்றதுக்கும் பரோம்  முக்கியம்ன்னு மஹோன்கள் 

பசோல்லியிருக்கோ. அவோதைோட அனு வத்ற  அவோ பசோல்றோ. அப் டி ஒரு 

ரூ த் ில்  கவோன் அவோளுக்கு கோட்சி பகோடுத்துனோல, இதுல மனசு பரோம்  

லயிக்கறதுனு புோிஞ்சிண்டு, அற தய அவோ  ன்தனோட  க் ர்களுக்கும் பசோல்லி 

பகோடுத்துருக்கோ. அருணகிோிநோ ர் கூட  ன்னுறடய நிறறய  ோடல்கள்ல 

முருகப்ப ருமோதனோட ரூ த்ற  வர்ணறன  ண்ணி, இந்  மோ ிோி என் கண் 

முன்னோடி வந்து  ர்சனம்  ரமோட்டியோன்னு  ோடுவோர். 

 ண்றடயணி பவண்றடயங் கிண்கிணிச  ங்றகயுந் 

 ண்கழல்சி லம்புடன் பகோஞ்சதவநின் 

 ந்ற யிறன முன் ோிந்  ின் வுோி பகோண்டுநன் 

சந்ப ோடம றணந்துநின்றன்புத ோலக் 

கண்டுறக டம்புடன் சந் மகு டங்களுங் 

கஞ்சமலர் பசங்றகயுஞ்சிந்துதவலும் 

கண்களுமு கங்களுஞ் சந் ிரநி றங்களுங் 

கண்குைிர என்றன்முன் சந் ியோதவோ 

ன்னு ஒரு  ோட்டு. நீ நடமோடிண்டு என் முன்னோடி வரணும், அப் டி நிறறய 

 ோடல்கள்ல என் முன்னோடி வந்து நீ  ர்சனம் பகோடுக்கணும், ன்னு 

அருணகிோிநோ ர்  ோடி இருக்கோர். 

மஹோ ப ோியவோளும் ரூ வர்ணறணறய பசோல்லியிருக்கோ. ப ோியவோ 

குரு க் ிறய  த் ி த சும் த ோது ஒண்ணு பசோல்றோ.  ரதமஸ்வரனுறடய 

ரூ த்ற  த்யோனம்  ண்தணோம்னோ சந் ிரன், மழு மோன், றகயில அக்னி 

அப் டிபயல்லோம் தயோசிக்கலோம். ஆனோ மனசுல ஒண்றண த்யோனம் 

 ண்றதுக்குள்ை இன்பனோன்னு மறறஞ்சு த ோயிடறது, குரு  க் ி பரோம்  

சுல ம். நம்ம குருறவ நோம  ர்சனம்  ண்ணியிருக்தகோம். மஹோ ப ோியவோறை 

நிறனச்சோ அந்  ரூ ம் வந்துடறது. ப ய்வ அனுக்ரஹம் ப ற்ற மஹோன்கள் 

எப் டி இருக்கோன்னோ, அவோதைோட physical features விஷயம் இல்றல. 

ஞோனத்துனோல அவோ கிட்ட இருக்கற அந்  கருறணயும், சோந் மும், அந்  

இனிறமயும் ப ோங்கி வழியறது. அற  நம்மோல feel  ண்ண முடியறது. அந்  

த ஜஸ். அ னோல நோம அவோறை ஓடிப் த ோய்  ர்சனம்  ண்தறோம். ஆனோ 
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மஹோ ப ோியவோ தவடிக்றகயோ பசோல்லியிருக்கோ “எங்க அப் ோ பரோம்  அழகோ 

இருப் ோரோம், எங்க அம்மோக்கு கண்ணுல பகோஞ்சம் உ ோற  உண்டு. எனக்கு 

அப் ோதவோடஅழகு ஒண்ணும் வரறல. ஆனோ எங்க அம்மோதவோட கண்ணு 

உ ோற  வந்துடுத்துன்னு” தவடிக்றகயோ ப ோியவோ பசோல்றோ. queue-ல நின்னு 

நோங்க எல்லோம்  ர்சனம்  ண்தறோம். ஆனோ தவடிக்றகயோ ப ோியவோ T V 

ஸ்வோமிநோ ன்னு ஓரு IAS officer கிட்ட அப் டி பசோல்லியிருக்கோ. அந்  

மோ ிோிபயல்லோம் பரோம்  விறையோட்டோ த சுவோ ப ோியவோ. ஆனோ ஸோக்ஷோத் 

கோமோக்ஷி த விதய  ர்சனம் பகோடுக்கறோ என்கறற   ோத் வோ எல்லோரும் 

உணர்ந் ோ. பசக்க பசதவல்ன்னு ஒரு glow-தவோட, golden aura தவோட 

மஹோப ோியவோ  ர்சனம் பகோடுத் ோன்னோ ஒரு மோசத்துக்கு அந்  கோட்சி 

கண்ணுல நிக்கும். அந்  மோ ிோி ஒரு ரூ த்துல மனசு நிக்கறது. நமக்கு நம் 

குழந்ற கள், நம் ப்ோியமோனவோதைோட ரூ ம் வந்து கண்ணுல நிக்கறது 

இல்றலயோ? அதுல ஒரு சந்த ோஷம் ஏற் டறது. ஆனோ இது மோறக் கூடிய 

அழகு. மோறக் கூடிய சந்த ோஷம். அ னோல மோறோ  சந்த ோஷத்ற  த டும் 

த ோது அந்   ோகவதனோட ரூ த்ற  த்யோனம்  ண்றதுங்கிறற  மஹோன்கள் 

கோண் ிச்சு பகோடுத் ிருக்கோ. இப் டி இந்  முருகப் ப ருமோனுறடய 

 ோ ரவிந் த்ற   த் ி தநத் ிக்கு ஒரு ஸ்தலோகத்துல  ோர்த்த ோம். அடுத் து ‘கடீ’ 

 ிரத சம்ன்னு இடுப்ற   த் ின ஒரு ஸ்தலோகம். 

सुवणाथभद्रदव्याम्प्बरैभाथसमानाां क्वणहत्कहङ्कणीमेखलाशोभमानाम् । 

लसद्धमेपटे्टन हवद्योतमानाां कटट भावये स्कन्त्द ते दीप्यमानाम् ॥ १० ॥ 

ஸுவர்ணோ  ிவ்யோம் றரர்  ோஸமோனோம் 

க்வணத்கிங்கிணீ தமகலோ தசோ மோனோம் 

லஸத்த ம  ட்தடன வித்தயோ மோனோம் 

கடிம்  ோவதய ஸ்கந்  த   ீப்ய மோனோம் 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். ஸ்கந் ோ! ன்னு கூப் ிடறோர், ‘த   ீப்யமோனோம்’ – 

உன்தனோட ஒைி ப ோருந் ிய ‘கடீம்’ கடீ ன்னோ இடுப்பு. அற  ‘ ோவதய’ நோன் 

த்யோனிக்கிதறன். அந்  கடீதயோட வர்ணறண எப் டி இருக்குன்னோ 

‘ஸுவர்ணோ  ிவ்யோம் றரஹி’  ங்க மயமோன வஸ்த்ரங்கைோல் அந்  இடுப்பு 

மறறக்கப் ட்டு இருக்கு. இடுப்புல  ங்க மயமோன ஜோிறகபயல்லோம் பவச்சு 

தவஷ்டி கட்டிண்டு இருக்கோர். ‘க்வணத்கிங்கிணீ தமகலோ தசோ மோனோம்’ 
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சலங்றக கட்டின ஒரு தமகறல,தமகறலன்னோ இடுப்புல கட்டிக்கற ஒரு 

ஆ ரணம். கடீ ஸுத்ரம் மோ ிோி. அந்  சலங்றகதயோட மணிகள் 

‘க்வணத்கிங்கிணீ’-ன்னு சத் ம்  ண்ணிண்டு இருக்கு. அந்  தமகறலய 

த ோட்டுண்டு ‘லஸத்த ம  ட்தடன வித்தயோ மோனோம்’ belt மோ ிோி ஒரு  ட்டம் 

ஒண்ணு கட்டியிருக்கு. அது  ங்க மயமோ இருக்கு. ‘தஹம  ட்தடன 

வித்தயோ மோனோம்’ ஒைிவிடும் உன்னுறடய இடுப்பு  ிரத சத்ற  நோன் 

த்யோனம்  ண்ணுகிதறன்ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். இப் டி அடுத்து மோர்ற ப்  த் ி, 

அடுத் து கரங்கறைப்  த் ி, அடுத் து முகத்ற ப்  த் ி, அதுல இருக்கற அந்  

புன்சிோிப்பு, அ ிலிருக்கிற அந்   ன்னிபரண்டு கண்கள், அத ோட கருறண 

 ோர்றவ, இப் டி அந்  ரூ த்ற  வர்ணிக்க த ோறோர். 

இடுப்புல ஒட்டியோணத்த ோட ஒரு ஸ்வோமிறய நிறனச்ச உடதன, மூக 

 ஞ்சச ியில ஒரு ஸ்தலோகம் வர்றது. ஸ்து ி ச கத்துல நூறோவது ஸ்தலோகம், 

இது மஹோப ோியவோளுக்கு பரோம்  இஷ்டமோன ஸ்தலோகம். ‘இந்  

ஸ்தலோகத்ற  பமௌன விர மோ இருந் ோ கூட உ டு அறசய ஜ ிச்சிண்தட 

இருப் ோ. நோன்  ோர்த் ிருக்தகன்’ ன்னு வீழிநோ ன் மோமோ பசோல்லியிருக்கோ. 

அந்  ஸ்தலோகத்ற  பசோல்லி பூர்த் ி  ண்ணிக்கிதறன். 

क्वणत्काञ्ची काञ्चीपुरमहणहवपञ्चीलयझरी- 

हशर कम्प्पा कम्प्पावसहतरनुकम्प्पाजलहनहध  । 

घनश्यामा श्यामा करिनकुचसीमा मनहस मे 

मृगाक्षी कामाक्षी िरनटनसाक्षी हविरतात् ॥ 

க்வணத்கோஞ்சீ கோஞ்சீபுரமணிவி ஞ்சீலயஜோீ- 

சிர:கம் ோ கம் ோவஸ ிரனுகம் ோஜலனி ி: | 

கனச்யோமோ ச்யோமோ கடினகுசஸீமோ மனஸி தம 

ம்ருகோக்ஷீ கோமோக்ஷீ ஹர நடனஸோக்ஷீ விஹர ோத் || 

நம:  ோர்வ ீ   தய…ஹர ஹர மஹோத வோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  திபைொன்றொவது ஸ்ல ொகம் – 

வள்ளியம்னம நொயகலை வொ வொ வொ 

 

தநத் ிக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல முருகப் ப ருமோனுறடய ‘கடீ’  ிரத சம் 

அப் டிங்கற இறடறயப்  த் ி ஒரு அழகோன ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம். 

ஸுவர்ணோ  ிவ்யோம் றரர்  ோஸமோனோம் 

க்வணத்கிங்கிணீ தமகலோ தசோ மோனோம் | 

லஸத்த ம  ட்தடன வித்தயோ மோனோம் 

கடிம்  ோவதய ஸ்கந்  த   ீப்ய மோனோம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். 

http://valmikiramayanam.in/?p=2701
http://valmikiramayanam.in/?p=2701
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/valli-murugan.jpg
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இன்னிக்கு முருகப் ப ருமோனுறடய  ிருமோர்ற ப்  ற்றிய ஒரு ஸ்தலோகம். 

पुहलन्त्दशेकन्त्याघनाभोगतुङ्गस्तनाहलङ्गनासिकाश्मीररागम् । 

नमस्यामिां तारकारे तवोर  स्वभिावने सवथदा सानुरागम् ॥११॥ 

புைிந்த ச கன்யோ கநோத ோக துங்க 

ஸ் னோலிங்கநோஸக்  கோச்மீர ரோகம் | 

நமஸ்யோம்யஹம்  ோரகோதர  தவோர: 

ஸ்வ க் ோவதன ஸர்வ ோ ஸோனுரோகம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். முருகப் ப ருமோனுறடய மோர்பு பசக்கச் பசதவல்னு 

இருக்கோம்.  ரந்து விோிந்  அந்  மோர்புகள், சிகப் ோ இருக்கு. அதுக்கு 

ஆசோர்யோள் பரண்டு கோரணங்கள் பசோல்றோர். ‘தஹ  ோரகோதர’’  ோரகோசுரனுக்கு 

சத்ருவோன ஸுப்ரமண்யப் ப ருமோதன! ‘புைிந்த ச கன்யோ கநோத ோக துங்க 

ஸ் னோலிங்க நோஸக்  கோச்மீர ரோகம்’ புைிந் ன் என்ற தவடனுறடய 

ப ண்ணோன வள்ைியம்றமயினுறடய கடினமோன ப ோிய ஸ் னங்கறை 

ஆலிங்கனம் பசய்து பகோள்ளும் ப ோழுது, அந்  ஸ் னத் ில் அலங்கோிக்கப் 

 ட்டுள்ை குங்குமம் உன்னுறடய மோர் ிலும் வந்துட்ட னோல சிகப் ோ இருக்கு, 

ன்னு ஒரு கோரணம். 

இன்பனோரு கோரணம், ‘ஸர்வ ோ ஸ்வ க் ோவதன’, எப்ப ோழுதும் உன்னுறடய 

 க் ர்கறை கோப் ோற்ற தவண்டும் என்று உன் மனசுக்குள்ை எப் வும் 

‘ஸோனுரோகம்’, அந்  அனுரோகம், அந்  ஆறச இருந்துண்தட இருக்கிற னோல, 

‘ரோகம்’ என்கிற ஸமஸ்கிரு  வோர்த்ற க்கு சிகப்புனு ஒரு அர்த் ம். உள்ைிருக்கக் 

கூடிய அந்  கருறண பவைில சிகப் ோ ப ோியறது. ‘ வ உர:’, உன்னுறடய 

மோர்பு பசக்கச் பசதவல்னு ஆயிடுத்து. கருறணயினோல சிவந் ிடுத்து 

உன்னுறடய மோர்பு. அற  ‘அஹம் நமஸ்யோமி’, நோன் நமஸ்கோிக்கிதறன். 

புைிந்த ச கன்யோ கநோத ோக துங்க 

ஸ் னோலிங்க நோஸக்  கோச்மீர ரோகம் 

நமஸ்யோம்யஹம்  ோரகோதர  தவோர: 

ஸ்வ க் ோவதன ஸர்வ ோ ஸோனுரோகம்! 
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வள்ைி த விறய நிறனக்கும் த ோது, இங்க  ிருத் ணிக்கு  க்கத் ில 

வள்ைிமறலனு ஒரு மறல இருக்கு. முருகப் ப ருமோன் அந்  வள்ைிமறலக்குப் 

த ோய், வள்ைி த விறய  ிறனப் புனத் ில  ோர்த்து அப்புறம் நிறறய 

 ிருவிறையோடல்கள் இருக்கு. அப ல்லோம்  ண்ணி முடிச்சு,  ிருத் ணிக்கு 

பகோண்டு வந்து கல்யோணம்  ண்ணின்டோர்னு வரலோறு. அந்  வள்ைிமறலல 

ஒரு  ிருப்புகழ் சுவோமிகள், வள்ைிமறல சச்சி ோனந்  சுவோமிகள்னு ஒரு மஹோன் 

 ன்னிரண்டு வருஷம்   ஸ்  ண்ணினோர்.  ன் றகயோதலதய ஒரு குறக 

 ண்ணிண்டு, அதுக்குள்ை உட்கோர்ந்துண்டு, அங்க வர்ற குறவர்கள் 

பகோடுக்கக்கூடிய  ழங்கஞ்சிறய, ஒரு நோறைக்தகோ, பரண்டு நோறைக்தகோ ஒரு 

 ரம் சோப்டுண்டு   ஸ்  ண்ணினோர். 

 ிருவண்ணோமறலல தசஷோத்ோி சுவோமிகள்னு ஒரு மஹோன் இருந் ோர். அவர் 

‘உனக்குத்  ிருப்புகழ் மந் ிரம். நீ வள்ைி மறலக்குப் த ோ.’ ன்னு பசோன்னோர். 

அற தய ப ய்வ வோக்கோ எடுத்துண்டு வள்ைிமறலக்கு வந்து  ன்னிரண்டு 

வருஷங்கள்  ிருப்புகறழ மந் ிரமோ பஜ ிச்சோர். அவருக்கு வள்ைி 

அம்றமயுறடய அநுக்கிரகம் கிறடச்சுது. அவருக்கு எழுத்துப்  டிப்த  

ப ோியோது. அ, ஆ, இ, ஈ கூட ப ோியோது. ஒரு நோலோவது  டிக்கிற ற யன் கிட்ட 

இருந்து சிதலட்ல எழு ி, அ, ஆ, இ, ஈ .. கத்துண்டு, அப்புறம்  ிருப்புகழ் 

 ோடல்கள் எல்லோம் தகட்டு தகட்டு கத்துண்டு, அற  எழு ித்  ரச் பசோல்லி, 

அந்   க்கத்   ன் கழுத் ில மோறலயோட்டம் ப ோங்க விட்டுண்டு, யோரோவது 

 டிக்கத் ப ோிஞ்சவோ இருந் ோ, ‘இ ப்  டி,  டி’ ன்னு பசோல்லி,  டிக்கிற  தகட்டு 

கத்துண்டோரோம். அப் டி அவருக்கு  ிருப்புகழ் தமல ஆறச. அ ற்கப்புறம் அவர் 

எல்லோ  ிருப்புகறழயும் கத்துண்டு, அவ்வைவு இனிறமயோ  ோடுவோர். ரோக,  ோை 

ஞோனத்த ோட அவர்  ிருப்புகழ்  ோடுவோர். ஏன்னோ  ிருப்புகழ்ல பரோம்  

கடினமோன சந் ங்கள் எல்லோம் இருக்கு. ஒரு மிரு ங்க வித்வோன், இவறர 

பரோம்  இைப் மோ நிறனச்சி ‘நோன் வோசிச்சோ, நீங்க  ோடுதவைோ?’ 

அப் டின்னோரோம். சந் க் கட்தடோட இவர்  ோடுற  ிருப்புகறழக் தகட்ட உடதன, 

நடுங்கிப் த ோய் நமஸ்கோரம்  ண்ணி ‘அ சோரம். மன்னிச்சிடுங்தகோ’ பசோல்லி 

ஓடிப் த ோய்ட்டோர்னு பசோல்லுவோ. இவருக்கு ஒரு சங்கீ மும் ப ோியோது. வள்ைி 

அம்றமயினுறடய அநுக்கிரகத் ினோல பரோம்  சங்கீ த்த ோட, ரோக,  ோை 

ஞோனத்த ோட ‘கணீர்’னு  ோடுவோர். 
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வள்ைிமறல சச்சி ோனந்  சுவோமிகள் அப் டி  ிருப்புகறழ,  மிழகம் முழுக்கப் 

த ோய், எல்லோ இடத் ிலயும்  ோடினோர். த ன் மோோியோக ப ோழிந் ோர். ஒவ்பவோரு 

த சத் ிலயுமோக  ன்னிரண்டு சற கள் நிறுவினோர். அ ிலிருந்து இன்னிக்கி 

உலகம் முழுக்க  ிருப்புகழ எல்லோரும்  ோடுறோ. நோம எல்லோரும் இன்னிக்கி 

 ிருப்புகழ  ோடுதறோம்னோ வள்ைிமறல சச்சி ோனந்  சுவோமிகறை நிறனச்தச 

ஆகணும். அப் டி வள்ைியம்றமயினுறடய அநுக்கிரகம் அவருக்கு இருந் து. 

இந்   ிவ்ய  ம்  ிகள், வள்ைியம்றமதயோடு கூடிய ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிறய 

நிறனக்கும் த ோது, எனக்கு ஒண்ணு த ோண்றது. ஸ்வோமிகள் சந்நி ியில நடந்  

ஒரு விஷயம் ஞோ கத்துக்கு வரது. மஹோன்கள் எல்லோரும் இக  ர 

பசௌ ோக்யத் த் ோன் அநுக்ரகம்  ண்ணியிருக்கோ. இந்  ஸுப்ரமண்ய 

புஜங்கத்த ோட கறடசிப்  ோட்டுதலதய 

புஜங்கோக்ய வ்ருத்த ன க்லுப் ம் ஸ் வம் ய: 

 தடத்  க் ியுக் : குஹும் ஸம்ப்ரணம்ய | 

ஸபுத்ரோன் கைத்ரம்  னம்  ீர்கமோயுர் 

லத த் ஸ்கந் ஸோயுஜ்யமந்த  நரஸ்ஸ: || 

ன்னு நல்ல  ிள்றைகள், நல்ல மறனவி,  ணம்,  ீர்க்கோயுசு,  ீர்க்கோயுசோ 

இருக்கணும்னோ வியோ ிகள் வரக்கூடோது இல்றலயோ, வியோ ிங்கறது ோன் ஆயுச 

குறறக்கிறது. அ னோல வியோ ி இல்லோ  நீண்ட ஆயுள், முடிவுல ஸ்கந்  

சோயுஜ்யம், முருகதனோடு ஒன்றோக கலக்கும் அந்  முக் ியும் இந்  ஸ்த ோத்ரப் 

 ோரோயணம் பகோடுக்கும் ன்னு ஆச்சோர்யோள் பசோல்றோர். அந்  மோ ிோி, வள்ைி 

அம்றமறய முருகப்ப ருமோன், த டித் த டிப் த ோய், ஓடி ஓடிப் த ோய்,  ிறனப் 

புனத் ில, நறடயோ நடந்து, கோ ல்  ண்ணி கல்யோணம்  ண்ணிண்டோர் ன்னு 

வரது இல்றலயோ. எனக்கு அ   டிச்சவுடன், ஸ்வோமிகள் கிட்ட நடந்  ஒரு 

நிகழ்ச்சி ஞோ கம் வருது. 

என் வயசு ற யன் ஒருத் னுக்கு கல்யோணம் நிச்சயம் ஆச்சு. அவன் ஸ்வோமிகள் 

கிட்ட வந்து ‘ப ோண்ணு ஒரைவு அழகு  ோன்’ ன்னு பசோன்னோன். ஸ்வோமிகள் 

பசோன்னோர். ‘உங்க அப் ோ அம்மோவும், அவோ அப் ோ அம்மோவும், நீ ஒத்துண்ட 

 ின்ன லக்னம் குறிச்சிருக்கோ. ஒருத் ருக்பகோருத் ர் வோக்கு குடுத் ிருக்கோ. 

இனிதம நீ இந்  மோ ிோி வந்து த சக் கூடோது. ப ோண்ணு ஒரைவு அழகு ோன் 
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அப் டிங்கற எண்ணத்ற தய விட்டுடு. இங்கிலீஷ்ல கூட பசோல்லுவோ 

இல்றலயோ. ‘ Beauty is in the eyes of the beholder’ ன்னு ஸ்வோமிகள் 

இங்கிலீஷ்லதய Quote  ண்ணினோர். அ னோல அழகுங்கிறது நம்ம மனசுல 

இருக்கிறது  ோன். இவறை கடவுள் உனக்கோக ஸ்ருஷ்டி  ண்ணி 

குடுத் ிருக்கோர். உன்னுறடய அப் ோ அம்மோறவயும், உன்றனயும், 

உன்னுறடய குழந்ற கறையும் நன்னோ  ோத்துப் ோ. அன்பு  ோன் அழகு. நீ 

எத ோ சினிமோல  ோத்துட்டு, அப ல்லோம் நிறனச்சிக்கோ . இவகிட்ட மனச றவ. 

இவகிட்ட அன் ோ இரு’ ன்னு பசோல்லிக் பகோடுத் ோர் ஸ்வோமிகள். ‘அத  மோ ிோி 

உன்னுறடய  டிப்  றவச்சுண்டு, அவதைோட புத் ிய எறட த ோடோ . 

அவதைோட ப்ோியத்  புோிஞ்சுக்தகோ. நீயும் அந்  மோ ிோி ப்ோியமோ இரு’ ன்னு 

பசோன்னோர். இந்  கோலத் ில கல்யோணங்கள்ல நோள் ட ப்ோியம் குறறஞ்சு 

த ோயிடறற  நோன்  ோக்கிதறன். அ னோல பசோல்லணும்னு த ோணித்து. 

கல்யோணோத்துக்கு முன்னோடி நமக்கும் கல்யோணம் ஆகோ ோன்னு, ஒரு டூ வீலர்ல 

யோரோவது  ின்னோடி ஒரு ப ோண்ண றவச்சுண்டு த ோகும் த ோது, இவன் ஏங்கி 

ஏங்கி, அப்புறம் ஒரு ப ோண்ணு வந் ோ  றலறய ஆட்டிட தவண்டியது. 

கல்யோணத்துக்கு அப்புறம் ‘நீ ஒண்ணும் அழகோ இல்ல. நோன் பரோம்  புத் ிசோலி. 

நீ அவ்தைோ புத் ிசோலி இல்ல’ ன்னு ஏ ோவது குத் ிக் கோமிக்கிற   ோக்கும் த ோது 

மனசு கஷ்டமோ இருக்கு. 

எதுக்கு இ  பசோல்தறன்னோ, வள்ைி ஒரு தவடுவ குலப்ப ண். முருகப் ப ருமோன் 

த டிப் த ோய், அவறை ஆறசயோ கல்யோணம்  ண்ணிண்டு, இன்னிக்கி நோம 

அந்   ிவ்ய  ம்  ிகறை நமஸ்கோரம்  ண்தறோம். இப ல்லோம் நோம ஒரு  ோடம் 

கத்துக்கிறதுக்கோகத்  ோன். அவ தமல ஆறசய முருகப் ப ருமோன் மோத் ிக்கதவ 

இல்றலதய. அவளுக்கு  டிப் ோ? அழகுங்கிறது இவர் மனசுல ஆறச. அது  ோன் 

அழகு. அம் ோதைோட அநுக்கிரகம், அழதக அருள். 

நோம ஒரு கிருஹத் ில ப ோறந்த ோம். நம்ம அம்மோ அழகோனு நோம  ோக்க 

முடியுமோ? அம்மோ கோமிக்கிற அந்  அன்பு  ோன் ப்ர ோனம். அம்மோ எப் டி 

இருந் ோலும் குழந்ற க்கு அது அம்மோ  ோன். அழகோ இருக்கிற ஒரு மோமி 

வர்றோனோ குழந்ற  அவள்ட்ட ஓடிப் த ோகுமோ ? அம்மோ கோறலத்  ோதன 

கட்டிக்கும். எப் டி அங்க அன்பு  ோன் அழகுன்னு புோிஞ்சிக்கிதறோதமோ, அத  

மோ ிோி வர்ற மறனவி கிட்டயும், நமக்கோக கடவுள் இவறை ஸ்ருஷ்டி  ண்ணி 
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அனுப் ிச்சிருக்கோர்னு நிறனக்கனும். எங்கதயோ ஒரு கோட்டுல த ோனோ கூட, 

ஆண் ப ண் மோன் இறணயோக இருக்கு.  ட்டோம் பூச்சிதயோ ஒரு புறோதவோ 

எல்லோம் தஜோடியோக  கவோன்  றடச்சிருக்கோர். இவோளுக்கோக இவோனு அது 

 கவோதனோட ஸ்ருஷ்டி. அந்  மோ ிோி கடவுள் நமக்கு பகோடுத்  ஒரு வரமோ 

மறனவிய நிறனச்சு அன்பு  ோரோட்டணும்’ ன்னு ஸ்வோமிகள் பசோல்லிக் 

பகோடுத் து, அந்   ிள்றை இன்னிக்கும்   ிபனட்டு வருஷமோ கல்யோணத் ில 

எந்  ஒரு கஷ்டமும் இல்லோம பசௌக்கியமோ இருக்கோன். 

அ னோல முருகப் ப ருமோதனோட கூடியிருக்கிற இந்  வள்ைி த விறய 

நிறனக்கணும். அடிக்கடி அவோறை அருணகிோி நோ ரும் 

பசண்  கோடவி யினுமி  ணினுமுயர் 

சந்  னோடவி யினுமுறற குறமகள் 

பசம்ப ோ னூபுர கமலமும் வறையணி …… புதுதவயும் 

இந்து வோண்முக வனசமு ம்ருகம  

குங்கு மோசல யுகைமு மதுோி  

இந்  ைோம்ரு  வசனமு முறுவலு …… ம ிரோம 

இந்த்ர தகோ மு மரக  வடிவமு 

மிந்த்ர சோ மு மிருகுறழ பயோடுப ோரு 

மிந்த்ர நீலமு மடலிறட பயழு ிய …… ப ருமோதை 

என்பறல்லோம் அழகோ  ோடுவோர். இந்   ிவ்ய  ம்  ிகறை நிறனச்சு நம்முறடய 

மண வோழ்க்றகயும் நன்னோ இருக்கணும்னு தவண்டிப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  ன்ைிரண்டொவது ஸ்ல ொகம் – 

வரீ மொது மருவிய ஈரொறு லதொளும் 

 

தநற்றறய ஸ்தலோகம், 

पुहलन्त्दशेकन्त्याघनाभोगतुङ्गस्तनाहलङ्गनासिकाश्मीररागम् । 

नमस्यामिां तारकारे तवोर  स्वभिावने सवथदा सानुरागम् ॥ ११॥ 

புைிந்த ச கன்யோகநோத ோக துங்க 

ஸ் னோலிங்க நோஸக்  கோச்மீரரோகம் | 

நமஸ்யோம்யஹம்  ோரகோதர  தவோர 

ஸ்வ க் ோவதன ஸர்வ ோ ஸோனுரோகம் || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2709
http://valmikiramayanam.in/?p=2709
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/arumugam.jpg
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 ன்னுறடய  க் ர்கறைக் கோப் ோத் ணுங்கற விஷயத்துல ஸ்வோமிக்கு 

இருக்கற அந்  ஆறச, உள்ளுக்குள்ை இருக்கற ஆறச, பவைியில அவருறடய 

மோர்புல பசக்கச் தசதவல்னு ப ோியறதுன்னு பசோன்னோர். இன்னிக்கி 

 ன்னிரண்டு  ிருக்கரங்கறைப்  ற்றி ஒரு ஸ்தலோகம். 

हवधस कॢिंदण्डान् स्वलीलाधृताण्डा- 

हनरस्तेभशुण्डान् हद्वषत्कालदण्डान् । 

ितेन्त्िाररषण्डाञ्जगत्राणशसण्डान् 

सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् ॥ १२॥ 

விப ைக்லுப்   ண்டோன் ஸ்வலீலோத்ரு ோண்டோன் 

நிரஸ்த   சுண்டோன் த்விஷத்கோல ண்டோன் | 

ஹத ந்த்ரோோிஷண்டோன் ஜகத்ரோண பசைண்டோன் 

ஸ ோத  ப்ரசண்டோன் ச்ரதய  ோஹு ண்டோன் || 

 ோஹு-ன்னோ றககள், முருகப் ப ருமோனுக்கு நல்ல நீைமோன  ன்னிரு றககள். 

அற ப்  த் ி இந்  ஸ்தலோகம். 

‘வல்லீச நோ  மம த ஹி கரோவலம் ம்’ – ன்னு மஹோன்கள் எல்லோம் 

 ோடியிருக்கோ. அந்  கரங்கறைக் பகோண்டு என்றனக் றக தூக்கிவிடு, என் 

றகறய  ிடிச்சுக்தகோ கரோவலம் ம்-னோ றகறயப்  ிடிச்சிண்டு ஆ த்துதலர்ந்து 

நம்மறை கோப் ோத் றது. அந்  மோ ிோி அருணகிோிநோ ர்கூட 

சீரோன தகோல கோல நவமணி 

மோலோ ி தஷக  ோர பவகுவி  

த வோ ி த வர் தசறவ பசயுமுக …… மலரோறும் 

சீரோடு வீர மோது மருவிய 

ஈரோறு த ோளு நீளும் வோியைி 

சீரோக தமோது நீ   ோிமை …… இரு ோளும் 

ஆரோ  கோ ல் தவடர் மடமகள் 

ஜீமூ  மூர்வ லோோி மடமகள் 

ஆ ோர பூ  மோக வலமிட …… முறறவோழ்வும் 

ஆரோயு நீ ி தவலு மயிலுபமய்ஞ் 
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ஞோனோ ி ரோம  ோ  வடிவமும் 

ஆ ோ  தனனு நோளு நிறனவது …… ப றதவணும் 

சிறப் ோன வீரலக்ஷ்மி குடிபகோண்டிருக்கும்  ன்னிரு த ோள்கள்-னு  ோடறோர். 

அப்புறம் முழு ரூ த்ற யும் வர்ணறன  ண்ணி, இடப்புறமும், வலப்புறமும் 

ப ய்வோறன, வள்ைியம்றமதயோடு எனக்குக் கோட்சி  ரதவண்டும்-ன்னு அந்  

ஒரு அழகோன  ோட்டு. 

இந்  ஸ்தலோகத்த ோட அர்த் ம் பசோல்தறன். விப ைக்லுப்   ண்டோன் – வி ி-

ன்னோ ப்ரம்மோ, விப ை-ன்னோ ப்ரம்மோவிடத் ில்,  ண்டம்-ன்னோ  ண்டறன, 

க்லுப்   ண்டோன்-னோ  ண்டறன பகோடுத் ோர். முருகப் ப ருமோன்  ன் 

றககைோல் அவர்  றலயில குட்டினோர், அவர் ப்ரணவத்துக்கு அர்த் ம் 

ப ோியோது-ன்னு பசோன்ன த ோது. அந் க் றககள்-னு பசோல்றோர். ப்ரம்மோவுக்கு 

 ண்டறன பகோடுத்  றககள். 

‘ஸ்வலீலோத்ரு ோண்டோன்’ அண்டங்கறை எல்லோம் விறையோட்டோக ‘ஸ்வலீலோ’ 

பவறும் விறையோட்டோக அண்டங்கறை எல்லோம்  ோங்கி பகோண்டு இருக்கிறோர். 

‘த்ரு  அண்டோன்’ 

நிரஸ்த  சுண்டோன்’, இ :-ன்னோ யோறன, இ சுண்டம்-னோ யோறனதயோட 

தும் ிக்றகறய, நிரஸ் : யோறனதயோட தும் ிக்றகறய  ிடிச்சு அத ோட  ிமிறர 

அடக்கினோர், ம த்ற  அடக்கினோர்-ன்னு இங்க வர்றது. ஒரு புரோணத்துல, 

வள்ைியம்றம  யந்துண்டு, யோறனறய  ோர்த் வுடதன முருகறன வந்து 

கட்டிக்கறோ. அ ற்கப்புறம், கண  ி யோறனயோ வந் த ோது அவருறடய 

தகோ த்ற  அவரோதலதய அடக்க முடியறலன்னும், முருகப் ப ருமோன்  ோன் 

அ ன் தும் ிக்றகறயப்  ிடிச்சு அ னுறடய ம த்ற  அடக்கினோர்னும் 

இருக்கோம். அ னோல ‘நிரஸ்த  சுண்டோன்’ யோறனயினுறடய தும் ிக்றகறயப் 

 ிடிச்சு அ னுறடய ம த்ற  அடக்கின அந்  றககள், 

‘த்விஷத்கோல ண்டோன்’ எமனுக்கு சத்ருவோ இருந்து எமறனதய துவம்சம்  ண்ற 

றககள்-னு பசோல்றோர். மோர்க்கண்தடயறன சிவப ருமோன் எமன் கிட்டயிருந்து 

கோப்  ினோர் என்கிற கற  எல்லோருக்கும் ப ோிஞ்சியிருக்கும். ஒரு புரோணத்துல 

முருகப் ப ருமோறன பகோண்டு அந்  எமறன விரட்டினோர்-னு இருக்கோம். 
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அ னோல எமனக்கும் சத்ருவோக அவறன அடக்கின றககள்னு இதுக்கு 

சோஸ்த்ோிகள் அர்த் ம் பசோல்லியிருக்கோர். 

‘ஹத ந்த்ரோோிஷண்டோன்’ இந் ிரனுக்கு அோி – இந் ிரனுக்கு எ ிோிகைோன 

சூர த்மன் மு லிய அசுரர்கறை ‘ஹ :’ வ ம்  ண்ணினோர். 

‘ஜகத்ரோண பசைண்டோன்’ இந்  கரங்கள் உலகங்கறை எல்லோம் 

கோப் ோத் றதுல பரோம்  சோமர்த் ியத்த ோட, பரோம்  சக் ி வோய்ந்  றககைோ 

இருக்கு. 

‘ப்ரசண்டோன்’ இந்  றககள் எ ிோிகளுக்கு பரோம்   யங்கரமோ இருக்கு, அவர் 

றகயில தவறல எடுத் ோர்னோ எல்லோம்  யந்து ஓடறோ. அப் டி  யத்ற  

பகோடுக்கக்கூடிய ோக உள்ை ‘ ோஹு ண்டோன்’ உன்னுறடய  ண்டம்-ன்னோ 

நீண்டு ப ோங்கி பகோண்டு இருக்கக் கூடிய,  ன்னிரு றககறையும் ‘ச ோ 

ஆச்ரதய’ நோன் எப்ப ோழுதும் நம் ி இருக்கிதறன். நோன் அறவகறை 

 ற்றுக்தகோடோக பகோண்டிருக்கிதறன்-ன்னு, இந்  அழகோன ஸ்தலோகம். 

இந்  வள்ைி த விறய  த் ி பசோல்லும் த ோது, இங்க ஒரு புரோண வரலோறு 

பகோடுத் ிருக்கோர். விஷ்ணு  கவோன் ஒரு ோிஷியோக இருந்  த ோது ஒரு மோறன 

 ோர்த் ோர். அந்  மோன் ஒரு குழந்ற றய ஈன்றுட்டு த ோன ோகவும், அந்  

குழந்ற , வல்லி-ன்னோ பகோடின்னு அர்த் ம். பகோடிகளுக்கு நடுவுல கிடந்  

த ோது புைிந் ன் என்கிற தவடன் வந்து அந்  குழந்ற றயப்  ோர்த்  உடதன 

எடுத்து “எனக்கு  ிள்றைகள் இருக்கோ. ஆனோ ப ண் குழந்ற கள் இல்ல, 

எனக்குக் கிறடச்ச லக்ஷ்மி”-ன்னு எடுத்துண்டு த ோய் வைர்த் ோகவும், மு ல்ல 

பரண்டு ப ண்கள் முருகப் ப ருமோனுக்கோக த வதலோகத்துல   ஸ்  ண்றோ. 

அவோ சுந் ரவல்லி, ஆனந் வல்லி ன்னு. அதுல சுந் ரவல்லி, இந் ிரனுக்கு 

ப ண்ணோக  ிறந் ோள். ஸ்வோமி ஸூரசம்ஹோரம்  ண்ணின உடதன, இந் ிரதன 

த வதசறனறய முருகருக்கு கல்யோணம்  ண்ணி பகோடுக்கறோன். 

ஆனந் வல்லிங்கிறவ இந்  பூமியில  ிறனப் புனத்துல ப ண்ணோ  ிறக்கிறோள். 

முருகப் ப ருமோன் இவோ சுந் ரவல்லியோகவும், ஆனந் வல்லியோகவும் இருந்  

த ோத  ஷடக்ஷோி மந்த்தரோ த சம்  ண்ணினோர், அது இந்  மோ ிோி 

 ிறந் த ோதும் அவோளுக்கு ஞோ கம் இருந் து. அ னோல அந்  ஷடக்ஷோிறய 

ஜ ிச்சிண்டு  ிறனப்புனத்துல, இற   றறவகள் எல்லோம் ஓட்டிண்டு இருந்  



72 | P a g e  
 

த ோது, நோர ர் முருகப் ப ருமோன் கிட்ட இந்  வள்ைிதயோட அழறக பசோல்றோர். 

உடதன முருகப் ப ருமோன் த டி வந்து இந்  வள்ைிறய கல்யோணம் 

 ண்ணிக்கறோர் என்கிற வ்ருத் ோங்களும் இங்தக த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் 

விைக்கமோ எழு ி இருக்கோர். அப் டி பசோல்லிண்டு வரும் த ோது, யோறனயோ 

கண  ி வந் ோர். முருகப் ப ருமோன், அவதரோட ம த்ற  அடக்கினோர். 

‘நிரஸ்த  சுண்டோன்’ ன்னு பசோல்லும் த ோது அந்  வ்ருத் ோந் த்ற  

பசோல்லியிருக்கோர். 

நோறைக்கு ஆறு முகங்கறை  த் ி ஒரு ஸ்தலோகம். அற   ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  திமூன்றொவது ஸ்ல ொகம் – 

ஆறுமுகமொை ப ொருள் நீ அருள லவண்டும் 

 

தநற்றறக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல  ன்னிரண்டோவது ஸ்தலோகம், முருகப் 

ப ருமோனுறடய  ன்னிரண்டு  ிருக்கரங்கறை  த் ி, அந்  த ோள் வலிறமறய 

 த் ி ஒரு ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம். இன்னிக்கி முருகப் ப ருமோனுறடய ஆறு 

 ிருமுகங்கறை  த் ி அழகோன, கவித்துவமோன ஒரு ஸ்தலோகம். இந்  

ஆறுமுகங்கள் அப் டி பசோன்ன உடதன அருணகிோிநோ ருறடய, எல்லோருக்கும் 

நன்னோ ப ோிஞ்ச ஒரு  ிருப்புகழ்  ோட்டு ஞோ கம் வர்றது. அற   டிக்கிதறன் 

ஏறுமயி தலறிவிறை யோடுமுக பமோன்தற 

ஈசருடன் ஞோனபமோழி த சுமுக பமோன்தற 

கூறுமடி யோர்கள்விறன  ீர்க்குமுக பமோன்தற 

குன்றுருவ தவல்வோங்கி நின்றமுக பமோன்தற 

மோறு டு சூரறர வற த் முக பமோன்தற 

வள்ைிறய மணம்புணர வந் முக பமோன்தற 

ஆறுமுக மோனப ோருள் நீயருைல் தவண்டும் 

ஆ ியரு ணோசல மமர்ந்  ப ருமோதை. 

http://valmikiramayanam.in/?p=2718
http://valmikiramayanam.in/?p=2718
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/singaravelar-2.jpg
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ன்னு ஒரு  ோட்டு. இந்   ோட்டு எல்லோருக்கும் ப ோிஞ்சிருக்கும். 

ஆறுமுகங்கறைப்  ோர்த்  உடதன, ஆச்சோர்யோளுக்கு இ ற்கு உவறம ஏ ோவது 

பசோல்லணும்னு த ோணறது. கவிகள் எல்லோம் ப ோதுவோ சந் ிரன் த ோன்ற முகம் 

ன்னு பசோல்வோ இல்றலயோ, அந்  மோ ிோி சந் ிரன் த ோன்ற முகம் ன்னு 

பசோல்லலோமோ ன்னு அவர் தயோசிக்கிறோர். ஸ்தலோகத்ற   டிக்கிதறன். 

सदा शारदा  षण्मृगाङ्का यद्रद स्यु  

समुद्यन्त्त एव हस्र्थताश्चेत्समन्त्तात् । 

सदा प्णथहबम्प्बा  कलङ्कैश्च िीना- 

स्तदा त्वन्त्मुखानाां ब्रुवे स्कन्त्द साम्प्यम् ॥ १३॥ 

ஸ ோ சோர ோ ஷண்ம்ருகோங்கோ ய ி ஸ்யு: 

ஸமுத்யந்  ஏவ ஸ் ி ோச்தசத் ஸமந் ோத் | 

ஸ ோ பூர்ண ிம் ோ: கலங்றகஸ்ச ஹீனோ 

  ோ த்வன்முகோனோம் ப்ருதவ ஸ்கந்  ஸோம்யம் || 

ன்னு பசோல்றோர். 

தஹ ஸ்கந் ோ! நோன் உன்னுறடய முகங்களுக்கு ஸோம்யமோ சந் ிரறன 

பசோல்லணும்னு ஆறசப்  டதறன். ஆனோல் ‘ஸ ோ’ – எப்ப ோழுதும், ‘சோர ோ:’ 

சந் ிரன் சரத் கோலத்துல இருக்கிற மோ ிோி, சரத் கோலத்துல சந் ிரன் 

தமகங்கள்லோம் இல்லோம பரோம்  ஸ்வச்சமோக அழகோக இருக்கும். அந்  

சரத்கோலத்துல இருக்கிற மோ ிோி, ‘ஷண்ம்ருகோங்கோ:’ ஷஷோங்கோ: ம்ருகோங்கோ: 

இப ல்லோம் சந் ிரனுக்கு ப யர். ஷஷம்-ன்னோ முயல். அந்  சந் ிரன்ல ஒரு 

அறடயோைம் இருக்தக, அது முயல் மோ ிோி இருக்கு. ம்ருக: ன்னோ மோன், மோன் 

த ோன்ற அறடயோைம், கருப் ோ ஒரு அறடயோைம் இருக்கு இல்றலயோ 

சந் ிரன்ல. அ னோல அதுக்கு ம்ருகோங்கோ: ன்னு த ரு. ‘‘ஷண்ம்ருகோங்கோ:’ ஆறு 

சந் ிரன்கள், ‘பூர்ண ிம் ோ:’ பூர்ண சந் ிரன்கள்,  ிறற சந் ிரன்லோம் இல்றல. 

முழு நிலவோக ஆறு சந் ிரன்கள், மோன் மோ ிோி அறடயோைத்ற  உறடய 

சந் ிரன்கள், ‘ஸமந் ோத்’ – எல்லோ  க்கங்கைிதலயும் தசர்ந்து ‘ஸமுத்யந்  ஏவ:’ 

உ ிச்சுதுன்னோ ‘ஸ்த் ி ோ: தசத் ய ி ஸ்யு:’ எப்ப ோழுதும் ஸ் ி மோ அந்  ஆறு 

சந் ிரன்களும் உ ிச்சு, அது எல்லோம் முழுச் சந் ிரனோ இருந்து, அந்  ஆறும் 
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எப் வும்  ிரகோசிச்சிண்டு இருந்துதுன்னோ, அப்  உன்னுறடய முகத்துக்கு 

உவறம பசோல்லலோமோன்னு நோன் நிறனப்த ன். அது கூட உன் முகத்துல ஒரு 

கஸ்தூோி  ிலகதமோ, அது மோ ிோி உன் முகத்துதலயும் ஒரு அறடயோைம் இருந்து, 

சந் ிரன்தலயும் ஒரு கைங்கம் இருக்குன்னோ சோி. இது ஒரு உவறமன்னு 

பசோல்லலோம் ‘ஸோம்யம் ப்ருதவ’ ஸமமோக பசோல்லலோம்னு ஆரம் ிப்த ன். 

உன்னுறடய முகத்துல கஸ்தூோி  ிலகம் மோ ிோி எதுவும் இல்லோமதல, 

சோ ோரணோமோதவ, எப்ப ோழுதும் உன் முகம்  ிரகோசிக்கறது. எந்  அலங்கோரமும் 

இல்லோமல் இருக்கும் அந்  ஆறுமுகங்களுக்கு நோன் ஏ ோவது பசோல்லணும்னோ 

‘கலங்றகஸ்ச ஹீனோ: பூர்ண ிம் ோ:’ சந் ிரன் எப் யோவது இந்  கைங்கதம 

இல்லோம, பூர்ண சந் ிரனோக, ஆறு சந் ிரன்கள் உ ிச்சுதுன்னோ, அப்த ோ நோன் 

அற  உவறமயோக பசோல்தவன். சந் ிரதனோ எப்ப ோழுதும் கைங்கத்த ோடு 

 ோன் இருக்கு, ஒதர ஒரு சந் ிரன்  ோன் இருக்கு, அது மோசத்துக்கு ஒரு நோள்  ோன் 

பூரண சந் ிரனோக இருக்கு, அதுவும் சரத்கோலத்துல  ோன் நன்னோ ப்ரகோசிக்கறது, 

மத்  கோலங்கல்லோம் தமகத்துகுள்ை த ோயிடறது. இப் டி இருக்கும் த ோது 

உன்னுறடய முகத்துக்கு நோன் எப் டி சந் ிரறன உவறமயோக பசோல்ல 

முடியும்ன்னு தவடிக்றகயோ பசோல்றோர். 

உன்னுறடய முகம் உவறம பசோல்ல முடியோ  அைவுக்கு அழகோ இருக்கு. 

நிரு மோன முகங்கைோ இருக்குன்னு பசோல்ல வரற , இந்  மோ ிோி ஆச்சோர்யோள் 

தவடிக்றகயோ பசோல்ற மோ ிோியும், அவ்வைவு அழகு அந்  முகத் ினுறடய 

தஜோ ி என்று அப் டி பசோல்றோர். மு ல்ல இந்  ஸ்த ோத்ரத்ற  ஆரம் ிச்ச 

த ோத  ‘என் மன ில் உன் ஆறுமுகங்கதைோடு கூடிய ஒரு தஜோ ி, ஒரு ஒைி 

 ிரகோசிப்  னோல்  ோன், ஒண்ணுதம ப ோியோ  எனக்கு, எழுத்தும் ப ோியோது, 

பசோற்களும் ப ோியோது, ப ோருளும் ப ோியோது, கவிற யும் ப ோியோது, 

உறரநறடயும் ப ோியோது. என் வோக்குல ஸ்தலோகம் வறது, நோன் இந்  

ஸ்த ோத்ரத்ற   ண்தறன்ன்னு பசோல்றோர். அப்த ற் ட்ட அந்  

ஆறுமுகங்களுக்கு சந் ிரறனபயல்லோம் உவறமயோ பசோல்ல முடியோது ன்னு 

முடிச்சுடறோர். 

எங்களுறடய இந்   ிருமயிலோபுோிக்கு அருணகிோிநோ ர் வந் ிருக்கோர். 

இங்தக சிங்கோரதவலர் ஆறுமுக மூர்த் ி  ோன். அந்  சிங்கோரதவலர் தமதல 

அருணகிோிநோ ர்  ோடின ஒரு  ிருப்புகழ்  ோட்டு இருக்கு. 
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அறமி லோவ ி  ோ க வஞ்சத் …… ப ோழிலோதல 

அடிய தனன்பமலி வோகிம னஞ்சற் …… றிறையோத  

 ிறல்கு லோவிய தசவடி வந் ித் ……  ருள்கூடத் 

 ினமு தமமிக வோழ்வுறு மின்ற த் ……  ருவோதய 

விறல்நி சோசரர் தசறனக ைஞ்சப் …… ப ோரும்தவலோ 

விமல மோ  ி ரோமி  ருஞ்பசய்ப் …… பு ல்தவோதன 

மறவர் வோணு ல் தவறடபகோ ளும்ப ோற் …… புயவீரோ 

மயிறல மோநகர் தமவிய கந் ப் …… ப ருமோதை. 

ன்னு  ோட்டு. 

அறமிலோ  அ ி  ோ க வஞ்சகத் ப ோழில்கறை நோன்  ண்ணிண்தட இருக்தகன். 

அ னோல என் மனம் பரோம்  உலர்ந்து த ோயிடுத்து. பரோம்  வோடியிருக்கு. 

உன்னுறடய  ோ ங்கறை பநருங்கி வந்து எப்ப ோழுதும், உன்றன  ோடக்கூடிய 

அந்  இன் த்ற  எனக்கு பகோடு. 

 ிறல்கு லோவிய தசவடி வந் ித்  ருள்கூடத் 

 ினமு தமமிக வோழ்வுறு மின்ற த் ருவோதய 

உன்றன  ினமும்  ோடினோத் ோன் என் வோழ்வு இன்புறும், அந்   ோக்கியத்ற  

பகோடுன்னு ஒரு அழகோன  ோட்டு. 

सदा शारदा  षण्मृगाङ्का यद्रद स्यु  

समुद्यन्त्त एव हस्र्थताश्चेत्समन्त्तात् । 

सदा प्णथहबम्प्बा  कलङ्कैश्च िीना- 

स्तदा त्वन्त्मुखानाां ब्रुवे स्कन्त्द साम्प्यम् ॥ १३॥ 

இத ோட இன்னிக்கி பூர்த் ி  ண்ணிக்கிதறன். நோறைக்கும் ஆசோர்யோள் இந்  

ஆறு முகங்கறை  த் ிதய இன்பனோரு ஸ்தலோகம்பசோல்றோர். அற  நோறைக்கு 

 ோப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ  
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  திைொன்கொவது ஸ்ல ொகம் – 

இரு தமுமறுமுகமும் யொலைொத ஞொைமனத 
அருள்வொலய 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல   ிமூணு ஸ்தலோகங்கள்  ோர்த் ிருக்தகோம். 

தநற்றறக்கு, ஆச்சோர்யோள் ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிதயோட ஆறுமுகங்கறை 

வர்ணிக்கும் த ோது, சந் ிரறனக் கூட இ ற்கு உவறமயோ பசோல்ல முடியோது. 

ஏன்னோ சந் ிரன் ஒதர சந் ிரன், ஆனோ ஆறுமுகங்கள் ஆறு சந் ிரன்கள் த ோல 

இருக்கு. அதுவும் கைங்கமில்லோ  சந் ிரனுக்கு நிகரோன அழகுன்னு பசோன்னோர். 

இன்னிக்கும் இந்  ஆறு முகங்கள்  த் ி இன்பனோரு ஸ்தலோகம். இந்  ஆறு 

முகங்கள்  த் ி மஹோன்கள் எல்லோம் பரோம் ,  ிரும்   ிரும்  அற  த்யோனம் 

 ண்ணி,  ர்சனம்  ண்ணி சந்த ோஷப்  ட்டிருக்கோன்னு ப ோியறது. கச்சியப்  

சிவோச்சோோியோர் முருகனுறடய அவ ோரத்ற  பசோல்லும் த ோது, 

http://valmikiramayanam.in/?p=2732
http://valmikiramayanam.in/?p=2732
http://valmikiramayanam.in/?p=2732
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/arumugar.jpg
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அருவமும் உருவுமோகி அநோ ியோய்ப்  லவோய் ஒன்றோய்ப் 

 ிரமமோய் நின்ற தசோ ிப்  ிழம் த ோர் தமனியோகக் 

கருறண கூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்  ன்னிபரண்டும் பகோண்தட 

ஒரு  ிருமுருகன் வந் ோங்கு ித் னன் உலகம் உய்ய 

னு  ோடறோர். 

அருணகிோிநோ ர் ஆறுமுகத்ற  நிறறய  ோடல்கைில்  ோடியிருக்கோர். 

 த் ித்  ிருமுக மோறுடன்  ன்னிரு த ோள்களுமோய்த் 

 ித் ித்  ிருக்கு மமுதுகண் தடன்பசயன் மோண்டடங்கப் 

புத் ிக் கமலத் துருகிப் ப ருகிப் புவனபமற்றித் 

 த் ிக் கறரபுர ளும் ர மோநந்  சோகரத்த . 

நம்ம மோ ிோி மஹோ ப ோியவோகிட்ட  க் ி இருக்கறவோளுக்குதன ஒரு கந் ர் 

அலங்கோரப்  ோடல் இருக்கு 

 ிருவடி யுந் ண்றட யுஞ்சிலம் புஞ்சிலம் பூடுருவப் 

ப ோருவடி தவலுங் கடம்புந்  டம்புயம் ஆறிரண்டும் 

மருவடி வோன வ னங்க ைோறும் மலர்க்கண்களுங் 

குருவடி வோய்வந்ப ன் னுள்ைங் குைிரக் கு ிபகோண்டதவ. 

ன்னு அந்  மருவடிவோன வ னங்கள் ஆறும், மலர்க் கண்களும் குருவடிவோய் 

வந்து என் உள்ைத் ில் குடி பகோண்டதவ, வந்து  ங்கியோச்சு, என் 

உள்ைத்துல ோன் இருக்கோர்ன்னு பசோல்லியிருக்கோர். முருகப் ப ருமோன் 

அருணகிோி நோ ருக்கு முத்து முத் ோ  ோடுன்னு, முத்துங்கற வோர்த்ற றய எடுத்து 

பகோடுத் ோர். உடதன அருணகிோிநோ ர் என்ன  ோடறோர். 

முத்ற த்  ரு  த் ி  ிருநறக அத் ிகிறற சக் ி சரவண ன்னு  ோடறோர். அந்  

முத்து த ோன்ற வோிறசயோன  ற்கைில் விைங்கும் புன்சிோிப்பு, முத்ற   ரு  த் ி 

 ிருநறக-ன்னு புன்சிோிப்ற த்  ோன்  ோடறோர். 

அப் டி  ோகவதனோட  ர்சனம் கிறடச்ச உடதன மஹோன்கள் எல்லோம் 

முகத் ினுறடய அழறக  ோர்த்து பரோம்  லயிக்கிறோ. இன்பனோரு  ோடல் 

இருக்கு. அந்  ஆறுமுகம்  ோன் எல்லோதம, எனக்கு கிறடச்ச எல்லோ 

நன்றமகளும் அந்  ஆறுமுகம்  ோன்னு அந்   ோடல்ல வரும். எல்லோரும் முழுத் 
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 ிருப்புகறழப்  ோடுங்தகோ, எங்களுக்கு தகட்கணும்னு பசோல்றோ. அ னோல 

முழுப் ோட்றடயும் நோன்  ோடதறன். 

வோ ிறன யடர்ந்  தவல்விழியர்  ங்கள் மோயமப ோ ழிந்து ப ைிதயதன 

மோமலர்கள் பகோண்டு மோறலகள் புறனந்து மோ  ம ணிந்து  ணிதயதன 

ஆ ிபயோடு மந்  மோகிய நலங்கள் ஆறுமுக பமன்று ப ோிதயதன 

ஆன னி மந்த்ர ரூ நிறல பகோண்ட ோடுமயி பலன்   றிதயதன 

நோ பமோடு விந்து வோனவுடல் பகோண்டு நோனிலம றலந்து  ிோிதவதன 

நோகமணி கின்ற நோ நிறல கண்டு நோடிய ில் நின்று ப ோழுதகதன 

தசோ ியுணர் கின்ற வோழ்வுசிவ பமன்ற தஸோகமது  ந்து எறனயோள்வோய் 

சூரர்குலம் பவன்று வோறகபயோடு பசன்று தசோறலமறல நின்ற ப ருமோதை. 

இந்   ோட்டுல ‘ஆ ிதயோடு அந் ம் ஆகிய நலங்கள் ஆறுமுகபமன்று 

ப ோிதயதன ன்னு  ோடறோர். அப் டி மஹோன்கள் எல்லோம் அந்  ஆறுமுக 

 ோிசனத்துல பரோம்  சந்த ோஷப்  ட்டிருக்கோ. ஆறுமுகம், ஆறுமுகம்-ன்னு இத  

ஒரு மந்த்ரமோ ஆறுமுகம், ஆறுமுகம், ஆறுமுகம்ன்னு ஒரு  ோடல் இருக்கு. 

முன்னதம நோம அற ப்  ோர்த ோம். ஆச்சோர்யோள் ஆறு  ிருமுகங்கறை  த் ி 

இன்பனோரு ஸ்தலோகம் பசோல்றோர் ன்னு பசோல்ல வந்த ன். அற  இப்  

 டிக்கிதறன். 

स्फुरन्त्मन्त्दिासै  सिांसाहन चञ्च- 

त्कटाक्षावलीभृङ्गसङ्घोज्ज्वलाहन । 

सुधास्यहन्त्दहबम्प्बाधराणीशस्नो 

तवालोकये षण्मुखाम्प्भोरुिाहण ॥ १४॥ 

ஸ்புரன் மந் ஹோறஸ ஸஹம்ஸோனி சஞ்சத் 

கடோக்ஷோவலீப்ருங்க ஸங்தகோ ஜ்வலோனி 

ஸு ோஸ்யந் ி  ிம் ோ  ரோணீச ஸூதனோ 

 வோதலோகதய ஷண்முகோம் த ோரு ஹோணி 

தநத் ி ஸ்தலோகத்துல இந்  ஆறு முகங்கறை சந் ிரதனோட ஒப் ிட 

முடியோதுன்னு ஒரு கவித்துவமோ பசோன்னோர். இந்  ஸ்தலோகத்துல ஆனோ 

அவற்றற  ோமறரதயோட ஒப் ிடலோம் ன்னு பசோல்றோர். ‘தஹ ஈஷஸூதனோ’ 
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 ரதமஸ்வரனுறடய புத்ரனோன ஷண்முகக் கடவுதை ‘ஸ்புரன் மந் ஹோறஸ’ 

உன்னுறடய முகத்துல மந் ஹோசம் ஒைிவிடுகிறது. மந் ஹோசம் என்றவுடன் 

எப் யுதம மஹோன்கள் பவண்றமயோ இருக்கு, பவள்றையோ சிோிக்கறது 

எங்கறற  பவச்சுண்டு, தூய்றமயோன புன்சிோிப்பு என் ற ப்  த் ி மூக கவி 

கூட கோமோக்ஷியினுறடய மந் ஹோஸத்ற   த் ி நூறு  ோடல்கள் 

எழு ியிருக்கோர். 

அதுல பவண்றம, இனிறம, குளுறம இந்  மூணும் எடுத்து  ோன் த சுவோர். ஒரு 

ஐம் து  ோடல்கள்-ல பவள்றையோ சிோிக்கறது  த் ி வரும். அந்  மோ ிோி அந்  

தூய்றமயோன புன்சிோிப்புங்கறது எல்லோரும் பசோல்றோ. அ னோல இங்க முகத்ற  

 ோமோறரன்னு பசோல்லும் த ோது இந்  பஜோலிக்கின்ற புன்சிோிப்புங்கற 

ஹம்ஸங்கள்,  ோமறரக்கு  க்கத்துல ஹம்சம் இருக்கும். அந்  மோ ிோி இந்  

முகமோகிய  ோமறரக்கு  க்கத்துல அந்  புன்சிோிப்புங்கற பவண்றமயோன 

ஹம்ஸங்கள் இருக்குங்கறோர். 

அடுத் து ‘சஞ்சத் கடோக்ஷோவலீ ப்ருங்க ஸங்தகோ ஜ்வலோனி’  ோமறரன்னோ 

அதுல வண்டுகள் இருக்கணும். முகத்  ோமறரயில் என்ன வண்டுன்னோ, 

கடோக்ஷோவலீ, கடோக்ஷம்-ன்னோ கண்கள் கிறடயோது. அந்  கண்கைிலிருந்து 

வர்ற  ோர்றவ. அந்   ோர்றவ வந்து ஆவைி த ோல ஒரு வோிறசயோ 

கண்கைிதலருந்து அந்   ோர்றவ வந்துண்தட இருக்கு. கறுப்பு  ோதன 

கண்தணோட  ோர்றவங்கறது. அது இப் டியும், அப் டியும் சலிக்கறது. ‘சஞ்சத்க 

டோக்ஷோவலீ’ கண்தணோட  ோர்றவ இங்தகயும் அங்தகயும் த ோகும் இல்றலயோ? 

அது ‘ப்ருங்கங்கள்’ வண்டு த ோல இருக்கு. வண்டு  ோமறர தமல வட்டமிடற 

மோ ிோி, உன்னுறடய முகமோகிய  ோமறரயில இந்  கண்கைில் இருந்து பவைி 

வரும் அந்  கடோக்ஷ வோிறசகளுறடய ப்ருங்கங்கள் இருக்கு, வண்டுகள் 

இருக்குங்கறோர். 

அப்புறம்  ோமறரன்னோ த ன் இருக்கணுதம. இதுல ‘ஸு ோஸ்யந் ி  ிம் ோ 

 ரோணீ’ உன்  ிம்  அ ரங்கள், தகோறவப் ழம் த ோன்ற உன்னுறடய உ டு 

முகத்துல பசக்க பசதவல்னு இருக்கு. அதுல அந்  சிகப் ழகு  ோமறரயில 

இருக்கற த ன் மோ ிோி அமிர்  ப்ரவோகமோ, அந்  அழகு உ டுதலர்ந்து 

வந்துண்டிருக்கு. இப்த ற் ட்ட ‘ வ ஷண்முகோம்த ோரு ஹோணி’ உன்னுறடய 
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ஆறு முகங்கள் என்ற ஆறு  ோமறரகறை ‘ஆதலோகதய’ : நோன்  ோர்க்கிதறன்னு 

இந்  அழகனோ ஸ்தலோகம். 

स्फुरन्त्मन्त्दिासै  सिांसाहन चञ्चत्कटाक्षावलीभृङ्गसङ्घोज्ज्वलाहन । 

सुधास्यहन्त्दहबम्प्बाधराणीशस्नो तवालोकये षण्मुखाम्प्भोरुिाहण ॥ १४॥ 

முகத்துக்கு அழகோ இவ்வைவு உவறமகள் பசோல்லி முகத்ற   ோமறரன்னு 

பசோல்றோர். மூககவி கோமோக்ஷியினுறடய முகத்ற   த் ி பசோல்லும் த ோது ஒரு 

ஸ்தலோகம் பசோல்லியிருக்கோர். 

ताम्राम्प्भोजां जलदहनकटे तत्र बन्त्ध्कपुष्पां 

तहस्मन्त्मल्लीकुसुमसुषमाां तत्र वीणाहननादम् । 

व्यावृन्त्वाना सुकृतलिरी काहप काहञ्चनगयाथम् 

ऐशानी सा कलयहततरामैन्त्िजालां हवलासम् ॥ 

 ோம்ரோம்த ோஜம் ஜல நிகதட  த்ர  ந்தூகபுஷ் ம் 

 ஸ்மின்மல்லீகுஸுமஸுஷமோம்  த்ர வீணோநினோ ம் | 

வ்யோவ்ருன்வோனோ ஸுக்ரு லஹோீ கோ ி கோஞ்சீநகர்யோம் 

ஐஷோனீ ஸோ கலய ி ரோறமந்த்ரஜோலம் விலோஸம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம், கோஞ்சிபுரத்துல, ஐந் ிரஜோலம்ன்னோ magic show. 

கோஞ்சிபுரத்துல ஒரு magic show நடந்துண்டிருக்கு அப் டிங்கறோர். என்னப் ோ 

அதுன்னு தகட்டோ. 

‘ ோம்ரோம்த ோஜம் ஜல நிகதட’ ஜல ம்னோ தமகம். தமகத்துக்கு  க்கத்துல 

ஆகோசத்துல ஒரு ப ோிய  ோமறர ப ோியற ோம். அந்   ோமறரக்குள்ை ‘ த்ர 

 ந்துக புஷ் ம்’ அதுக்குள்ை பசம் ரத்ற  பூ ப ோியறது. அந்  பசம் ரத்ற  

பூக்குள்ை ‘ ஸ்மின் மல்லி குஸுமஸுஷமோம்’அதுக்குள்ை ஒரு மல்லிறகச் 

பசண்டு ப ோியறது. அந்  மல்லிறகப் பூக்குள்தையிருந்து ‘ த்ர வீணோநினோ ம்’ 

அதுக்குள்தையிருந்து வீறணதயோட இனிறமயோன நோ ம் தகட்கறது. இப் டி 

magic  ண்றோர் ஒருத் ர், அப் டி யோருடோ  ண்றோன்னு தகட்டோ, கோமோக்ஷி 

த வி ோன்னு பசோல்றோர். ‘ஐஷோனீ’ ஈஷோனனுறடய மறனவியோன கோமோக்ஷி 

த வியினுறடய கூந் ல் தமகம் மோ ிோி இருக்கு. முகம்  ோமறரயோட்டமோக 

இருக்கு . அந்  முகத்துல உ டு பசம் ரத்ற  பூ மோ ிோி இருக்கு. அ ற்குள்ை 
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 ற்கள் மல்லிறக பூ மோ ிோி இருக்கு, அதுக்குள்ை அம் ோளுறடய குரல், அந்  

த்வனி வீணோ நோ ம் த ோல இருக்குன்னு, இப் டி ஒரு magic ஐந்த்ரஜோலம் 

 ண்ணிண்டிருக்கோ கோமோக்ஷி ன்னு அழகோன ஸ்தலோகம். இந்  மந் ஸ்மி த்ற  

மஹோன்கள் எப் வுதம பவண்றமக்கு ஒப் ிடுவோங்கறது இந்  மந் ஸ்மி  

ச கத்துதலர்ந்து ஒரு ஸ்தலோகம். 

क्षीराब्धेरहप शैलराजतनये त्वन्त्मन्त्दिासस्य च 

श्रीकामाहक्ष वलहक्षमोदयहनधे  द्रकहञ्चहिदाां ब्र्मि े। 

एकस्मै पुरुषाय देहव स ददस लक्ष्मीं कदाहचत्पुरा 

सवेभ्यो sहप ददात्यसस तु सततां लक्ष्मीं च वागीश्वरीम् ॥ 

க்ஷீரோப்த ர ி றஷலரோஜ னதய த்வன்மந் ஹோஸஸ்ய ச 

ஸ்ரீகோமோக்ஷி வலக்ஷிதமோ யநித : கிம்சித் ி ோம் ப்ரூமதஹ | 

ஏகஸ்றம புருஷோய த வி ஸ  ப ௌ லக்ஷ்மீம் க ோசித்புரோ 

ஸர்தவப்தயோ s ி   ோத்யபஸௌ து ஸ  ம் லக்ஷ்மீம் ச வோகீஷ்வோீம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். மூக கவி பசோல்றோர் ‘கோமோக்ஷிதயோட மந் ஸ்மி ம் 

பவள்றை பவதைர்னு இருக்கறதுனோல இற   ோற்கடலுக்கு ஒப் ிடலோம்னு 

நோன் நிறனச்தசன். ஆனோ  ோற்கடலுக்கும் கோமோக்ஷியினுறடய 

மந் ஸ்மி த்துக்கும் ‘கிஞ்சித்  ி ோம் ப்ருமதஹ’ ஒரு சின்ன வித்யோசம் இருக்கு. 

அற  நோன் பசோல்தறன்கறோர். 

‘ஏகஸ்றம புருஷோய த வி ஸ  ப ௌ லக்ஷ்மீம் க ோசித்புரோ’ முன்ன எப் தயோ 

ஒரு  டறவ ஒதர ஒரு புருஷனுக்கு லக்ஷ்மித விறய அந்   ோற்கடல் 

பகோடுத் து. இங்தக ‘ஏகஸ்றம புருஷ:’ ங்கறதுக்கு ஒரு புருஷனுக்குன்னு ஒரு 

அர்த் ம்,  ன்னிகோில்லோ  விஷ்ணு  கவோனுக்குன்னு இன்பனோரு அர்த் ம். 

அவருக்கு  ோற்கடல் லக்ஷ்மி த விறய பகோடுத் து. ஆனோல், தஹ கோமோக்ஷி 

உன்னுறடய மந் ஸ்மி ம் என்ன  ண்றதுன்னோ ‘ ஸர்தவப்தயோ s ி 

  ோத்யபஸௌ து ஸ  ம் லக்ஷ்மீம் ச வோகீஷ்வோீம் ” இன்னிக்கும் என்னிக்கும் 

பகோடுத்துண்தட இருக்கு. என்ன பகோடுக்கறதுன்னோ ஸ  ம் எப் வும் 

பகோடுக்கறது. லக்ஷ்மிம்ச வோகீஸ்வோிம், லக்ஷ்மிறயயும் பகோடுக்கறது, 

சரஸ்வ ிறயயும் பகோடுக்கறது உன்னுறடய மந் ஸ்மி ம். கோ மோ க்ஷி 
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அப் டீங்கற   த்துக்தக ‘கோ’ன்னோ சரஸ்வ ி, ‘மோ’ன்னோ லக்ஷ்மி. அக்ஷி ன்னோ 

கண்கள்.  க் ர்களுக்கு  ன்னுறடய கண்கைோல்  டிப்ற யும்  ணத்ற யும் 

பகோடுப் ோ கோமோக்ஷி ன்னு பசோல்வோ. இந்  இடத்துல கவி, அந்  ம ஸ்மி தம 

‘லக்ஷ்மிம்ச வோகீஸ்வோிம்’, லக்ஷ்மிறயயும் வோகீஸ்வோிறயயும் பகோடுக்கறது-

ன்னு அழகோ பசோல்றோர். 

क्षीराब्धेरहप शैलराजतनये त्वन्त्मन्त्दिासस्य च 

श्रीकामाहक्ष वलहक्षमोदयहनधे  द्रकहञ्चहिदाां ब्र्मि े। 

एकस्मै पुरुषाय देहव स ददस लक्ष्मीं कदाहचत्पुरा 

सवेभ्यो sहप ददात्यसस तु सततां लक्ष्मीं च वागीश्वरीम् ॥ 

இந்  ஸ்தலோகத்ற   ோரோயணம்  ண்ணினோ  டிப்பு,  ணம் பரண்றடயும் 

தசர்த்து பகோடுப் ோ கோமோக்ஷி. ஏன்னோ  டிப்பு இருந் ோ  ணம் இருக்கோது. 

அப் டீம் ோ. அப் டி இல்லோம ‘கவித்வ ஸ்ரீ மிஷ்ோீ கரண நிபுபநௌ’ இன்பனோரு 

இடத்துல பசோல்றோர் மூககவி. கவித்துவத்ற யும், ஸ்ரீ – பசல்வத்ற யும் 

மிஷ்ோீகரணம்  ண்ணி, தசர்த்து பகோடுக்கக்கூடிய றநபுண்யம் கோமோக்ஷிக் கிட்ட 

இருக்குன்னு பசோல்றோர். அப் டி இந்  அழகோன ஸ்தலோகம். இன்னிக்கி 

முருகப்ப ருமோனுறடய முகத்ற   த் ி ஆ ிசங்கரர் பசோன்ன 

ஸ்தலோகத்துதலர்ந்து ஆரம் ிச்சு, அந்  பவண்றமயோன முத்ற   ரு அத் ி 

 ிருநறக, புன்சிோிப்பு ஹம்ஸங்கறைப்த ோல இருக்குன்னு ஆச்சோர்யோள் 

பசோன்னதுனோல, அதுதலர்ந்து மூககவிக்கு வந்து கோமோக்ஷியினுறடய 

பவண்றமயோன சிோிப்ற யும்  த் ியும், அது  ண்ணுகிற அனுக்ரஹத்ற   த் ி 

ஒரு ஸ்தலோகம்  ோர்த ோம். 

நோறைக்கு முருகனுறடய கடோக்ஷத்ற   த் ி ஒரு ஸ்தலோகம் அற  

 ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  தினைந்தொவது ஸ்ல ொகம் – 

அவன் கனடக்கண் இயன யும் நினைந்திருக்க வொருலம 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இன்னிக்கு   ிறனந் ோவது ஸ்தலோகம். முருகப்ப  

ருமோனுறடய கடோக்ஷ வீக்ஷணத் ின் மஹிறமறய  த் ி ஒரு ஸ்தலோகம். 

हवशालेषु कणाथन्त्तदीघेष्वजस्रां दयास्यहन्त्दषु द्वादशस्वीक्षणेषु । 

मयीषत्कटाक्ष  सकृत्पाहततश्चेिवेत्े दयाशील का नाम िाहन  ॥ १५॥ 

விசோதலஷு கர்ணோந்   ீர்க்தகஷ்வஜஸ்ரம் 

 யோஸ்யந் ிஷு த்வோ சஸ் வீக்ஷதணஷு | 

மயீஷத் கடோக்ஷ ஸக்ருத்  ோ ி  ஸ்தசத் 

 தவத்த   யோசீல கோ நோமஹோனி || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2739
http://valmikiramayanam.in/?p=2739
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Sri-Lanka-DS-090309-9257.jpg
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ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். ‘தஹ  யோஷீல’, தஹ  யதவ வடிவோன ஸுப்ரமண்ய 

மூர்த் ிதய, ‘விசோதலஷு’ உனக்கு  ன்னிரண்டு கண்கள் இருக்கு. அப ல்லோம் 

விசோலமோன கண்கள். எவ்வைவு விசோலமோக இருக்குன்னோ ‘கர்ணோந்  

 ீர்க்தகஷு’ கோது வறரக்கும் நீண்டிருக்கு உன் கண்கள். அதுல ‘அஜஸ்ரம்’ 

எப்ப ோழுதும் ‘ யோஸ்யந் ிஷு’  றய நிரம ி வழிந்து பகோண்டிருக்கிறது. 

உன்னுறடய கடோக்ஷத்துதலருந்து கருறண ப ருகி விழுந்துண்தட 

இருக்குங்கறோர், ‘த்வோ சஸு வீக்ஷதணஷு’, உன்னுறடய  ன்னிரண்டு 

கண்கள்தலர்ந்து, ஒரு பகோஞ்சம் ‘ஈஷத் கடோக்ஷ:’ பகோஞ்சம் உன்  ோர்றவறய, 

கறடக்கண்  ோர்றவறய ‘மயி’ என்னிடத் ில் ‘ஸக்ருத்’ ஒதர ஒரு  டறவ, 

‘ ோ ி :’ விழப்  ண்ணிதனனோ, ஒரு  டறவ கண்பணடுத்து நீ என்றன 

 ோர்த் ோதயயோனோல், எனக்கு எல்லோதம கிறடச்சுடும். முருகோ உனக்கு அ னோல 

என்ன குறற வந்துடப் த ோறது? ன்னு பசோல்றோர். ‘ தவத்த   யோசீல கோ 

நோமஹோனி’ உனக்கு இதுனோல ஒரு ஹோனியும் வரோத . அ னோல பகோஞ்சம் 

 யவு  ண்ணு’ முருகோ ன்னு தகட்கறோர். 

முருகோ, உனக்கு  ன்னிரண்டு கண்கள் இருக்கு. எல்லோ ப ய்வங்கறை விட 

அ ிகமோன கண்கள் உனக்குத்  ோன் இருக்கு. அதுவும் எல்லோ கண்களும் 

விசோலமோ கோது வறர நீண்டு இருக்கு. அப் டி இருக்கும் த ோது, ஒரு கண்ணோல, 

அது கூட முழு கண் இல்ல, கறடகண்ணோல என்றன ஒரு  ோர்றவ 

 ோர்த்த யோனோல் நோன்  ிறழச்சு த ோயிடுதவன். உனக்கு அ னோல ஒரு 

குறறயும் இல்றலதய ன்னு பசோல்றோர். 

 கவோன் பூர்ண வடிவினர். அ னோல ஒரு ஜீவனுக்கு அவர் அனுக்ரஹம் 

 ண்ண ோல ஒண்ணும் குறற ஏற் ட த ோற ில்றல . பசௌந் ர்யலஹோில ‘த்ருசோ 

த்ரோகீயஸ்யோ’ என்கிற ஸ்தலோகத்துல கூட சங்கரர் ‘அம்மோ, உன்னுறடய 

கடோக்ஷத்ற  என் தமதல கோட்டு. எனக்கு தயோக்கியற  இல்றல  ோன். ஆனோ 

உனக்கு அதுல ஒண்ணும் நஷ்டம் இல்றலதய! சந் ிர கிரணம் கோட்டுதலயும், 

மோைிறகயிதலயும் ஒதர மோ ிோி  ோதன விழறது. அது மோ ிோி  கு ி இல்லோ  என் 

தமலும் உன் கடோக்ஷம்  ட்டுதுன்னோ ஏத ோ நோன்  ிறழச்சு த ோதவன். உனக்கு 

ஒண்ணும் இதுல நஷ்டம் இல்ல. அதுனோல ‘ வீயோம்ஸம்  ீனம் ஸ்ந ய க்ரு யோ 

மோம் ி சிதவ’ பரோம்  ற ன்யமோ இருக்கக் கூடிய என் தமதலயும் கடோக்ஷம் 
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 ண்ணும்மோ’ ன்னு தகட்ட மோ ிோி, இங்தகயும் அத  மோ ிோி தகட்கறோர். 

‘உன்னுறடய  ன்னிரண்டு கண்கள்ல ஏ ோவது ஒரு கண்தலயிருந்து ஒரு 

கறடக்கண்  ோர்றவறய நீ என் தமல விழப் ண்ணு’ ன்னு பசோல்றோர். 

த  ியூர் சோஸ்த்ோிகள் எவ்வைவு  டிச்சவர் எங்கறதுக்கு இங்தக 

மஹோ ோர த்துதலர்ந்து ஒரு ஸ்தலோகம் quote  ண்ணியிருக்கோர்.  ன்னிரண்டு 

கல்யோண குணங்கள் ப்ரம்ம நிஷ்டர்கள் கிட்ட இருக்கு. அற பயல்லோம் 

 க் ர்களுக்கும் முருகனுறடய  ன்னிரண்டு கண்கள் பகோடுக்கும்ன்னு 

பசோல்றோர். தமோக்ஷ சோ னமோன ஆத்மஞோனம், சத்யவசனம், மதனோநிக்ரஹம், 

தவ ோந்  விசோரம், ப ோறோறம இன்றம, அ ர்மத் ில் லஜ்றஜ, 

சீத ோஷணோ ிகறை ஸஹிப் து, குணமுள்ை இடத் ில த ோஷோதரோ ணம் 

பசய்யோமல் இருப் து, யோகம், ஸத் ோத்ர  ோனம், இந்த்ோிய நிக்ரஹம், 

சத்கர்மோவில் ற ோியம், இந்   ன்னிரண்டு வி மோன ப்ரம்ம நிஷ்டர்களுறடய 

கல்யோண குணங்கறை  ன்  க் ோிடத் ில் முருகப்ப ருமோன் வர்ஷிப் ோர், ன்னு 

பசோல்லி இந்   ன்னிரண்டு கண்கைோல்  ன்னிரண்டு அனுக்கிரஹம் 

 ண்ணுவோர்-ன்னு ப ோருத் மோ ஒரு ஸ்தலோகத்ற  எடுத்து பசோல்லி இருக்கோர். 

தநத் ிக்கு முருகனுறடய மந் ஸ்மி ம்-ன உடதன கோமோக்ஷியினுறடய 

மந் ஸ்மி த்ற ப்  த் ி மூக ஞ்சச ியில இருந்து  ோர்த்த ோம். அத மோ ிோி மூக 

கவி கோமோக்ஷி கடோக்ஷத்ற ப்  த் ியும் நூறு ஸ்தலோகம்  ண்ணியிருக்கோர். 

அதுல ஒண்ணு, பரண்டு ஸ்தலோகம் பசோல்தறன். இத  மோ ிோி, என் தமல உன் 

கடோக்ஷத்ற  விழப் ண்ணக் கூடோ ோன்னு தகட்கற மோ ிோி ஒரு ஸ்தலோகம் 

இருக்கு. 

मात  क्षणां स्नपय माां तव वीहक्षतेन मन्त्दाहक्षतेन सुजनैरपरोहक्षतेन । 

कामाहक्ष कमथहतहमरोत्करभास्करेण श्रेयस्करेण मधुपद्युहततस्करेण ॥ 

மோ : க்ஷணம் ஸ்ன ய மோம்  வ வீக்ஷித ன 

மந் ோக்ஷித ன ஸுஜறனர தரோக்ஷித ன | 

கோமோக்ஷி கர்ம ிமிதரோத்கர ோஸ்கதரண 

ச்தரயஸ்கதரண மது த்யு ி ஸ்கதரண || 
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ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம், ‘மோ :’, அம்மோ ‘க்ஷணம் ஸ்ந ய மோம்  வ வீக்ஷித ன’, 

உன்னுறடய கடோக்ஷத்துனோல என்றன ஒரு க்ஷணம், நறனப் ோயோக, 

‘ஸுஜறனர தரோக்ஷித ன’ உன்னுறடய கடோக்ஷம் புண்யசோலிகைோல் 

 ோிசிக்கப்  ட்டது. ‘ மந் ோக்ஷித ன’ மந் மோ சலிச்சிண்டு இருக்கு. ‘கோமோக்ஷி 

கர்ம  ிமிதரோத்கர  ோஸ்கதரண’ என்னுறடய விறனகள் என்ற இருறைப் 

த ோக்கும்  ோஸ்கரனோக, ஸூோியனோக உன்னுறடய கடோக்ஷம் இருக்கு. 

‘ஸ்தரயஸ் கதரண’ எல்லோ தக்ஷமமும் பகோடுக்கக்கூடியது. ‘மது த்யு ி 

 ஸ்கதரன’ மது ஹன்னோ வண்டு. அந்  வண்டினுறடய ஒைிறய உன்னுறடய 

கண்கள் அ கோிக்கிறதுன்னு பசோல்றோர். அ ோவது கண்கள் வண்டு மோ ிோி 

இருக்குங்கறற  பசோல்றோர். 

இன்பனோரு ஸ்தலோகம் கடோக்ஷத்ற   த் ி மூககவி  ண்ண ஸ்தலோகத்துல 

எனக்கு இது ஒண்ணு  ிடிச்ச ஸ்தலோகம். 

सांसारघमथपररतापजुषाां नराणाां 

कामाहक्ष शीतलतराहण तवेहक्षताहन । 

चन्त्िातपहन्त्त घनचन्त्दनकदथमहन्त्त 

मुिागुणहन्त्त हिमवाररहनषेचनहन्त्त ॥ 

ஸம்ஸோரகர்ம ோி ோ ஜுஷோம் நரோணோம் 

கோமோக்ஷி ஷீ ல ரோணி  தவக்ஷி ோனி | 

சந்த்ரோ  ந் ி கனசந் னகர் மந் ி 

முக் ோகுணந் ி ஹிமவோோிநிதஷசனந் ி || 

‘சம்சோரகர்மம்’, சம்சோரம், வோழ்க்றக  விப்பு என்ற, கடுறமயோன பவயில், அந்  

பவயில்ல வோடற ஜனங்களுக்கு, ‘நரோனோம்’ ‘கோமோக்ஷி ஷீ ல ரோணி 

 தவக்ஷ ோனி’ உன்னுறடய கடோக்ஷம் குைிர்ச்சின்னோ, குைிர்ச்சியுறடய 

superlative, ஷீ ல மம், ஷீ ல ரம், ‘ஷீ ல ரோனீ  தவக்ஷி ோனி’. எவ்வதைோ 

குைிர்ச்சியோ இருக்குன்னோ ‘சந் ிரோ  ந் ி’, சந் ிரறனப் த ோல குைிர்ச்சியோ 

இருக்கு. ‘கன சந் ன கர் மந் ி’ சந் னத்ற  பூசிண்டோ எப் டி குைிர்ச்சியோ 

இருக்குதமோ அதுமோ ிோி இருக்கு. “முக் ோகுணந் ி’ முத்து மோறலறய 
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த ோட்டுண்டோ உடம்புக்கு குைிர்ச்சிம் ோ, அது மோ ிோி முத்து மோ ிோி குைிர்ச்சியோ 

இருக்கு. ‘ஹிமவோோி நிதஷசனந் ி’  னிமறழ தமல ப ோழிஞ்ச மோ ிோி அவ்வதைோ 

குைிர்ச்சியோ இருக்குங்குறோர். அது மோ ிோி கோமோக்ஷியினுறடய கடோக்ஷம் நம்ம 

மனறச குைிரப்  ண்ணும். அந்  கோமோக்ஷியினுறடய  ிள்றையோன 

ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமியினுறடய கடோக்ஷமும் நமக்கு எல்லோவி மோன 

அனுக்ரோஹமும்  ண்ணும். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  திைொறொவது ஸ்ல ொகம் – 

கயின மன  நொதர் ப ற்ற குமலரொலை 

 

இன்னிக்கி ஸுப்ரமண்ய புஜங்கதுல   ினோறோவது ஸ்தலோகம். ஸுப்ரமண்ய 

ஸ்வோமியுறடய  ிருமோர்புகளும்,  ிருமுகங்களும், தநத்ர மஹிறமபயல்லோம் 

பசோல்லிண்தட வந் ோர். இப்  மஸ் கம்ன்னு பசோல்லக் கூடிய  றலறய  த் ி 

ஒரு ஸ்தலோகம். 

सुताङ्गोिवो मेऽहस जीवेहत षड्धा 

जपन्त्मन्त्त्रमीशो मुदा हजघ्रते यान् । 

जगिारभृद्भ्यो जगनार्थ तेभ्य  

द्रकरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्य  ॥ १६॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=2748
http://valmikiramayanam.in/?p=2748
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/swamimalai.jpg
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ஸு ோங்தகோத் தவோ தமஸி ஜீதவ ி ஷட் ோ 

ஜ ன்மந்த்ரமீதசோ மு ோ ஜிக்ரத  யோன் | 

ஜகத் ோரப்ருத்தயோ ஜகந்நோ  த ப்ய 

கிோீதடோஜ்வதலப்தயோ நதமோ மஸ் தகப்ய || 

ன்னு பசோல்றோர்.  ரதமஸ்வரன்  ன் குழந்ற யோன முருகப்ப ருமோறன உச்சி 

முகர்ந்து ஆசிர்வோ ம்  ண்றோரோம். ‘ஸு ோ’ குழந்ற , ‘அங்தகோத் தவோதமஸி’ 

என்னுறடய சோீரத் ிலிருந்து நீ உண்டோனவன். ‘ஜீவ’. பரோம்   ீர்கோயுசோ 

இருன்னு, ‘ஷட் ோ’ ஆறு  டறவகள், ஒவ்பவோரு சிரறசயும் எடுத்து உச்சி 

முகர்ந்து, ‘ஜிக்ரன்’ ன்னோ உச்சிமுகர்ந்து  ோர்க்கறது. அப் டி ஆறு 

 றலகறையும் முகர்ந்து  ோர்த்து ஆறு  டறவ இந்  மந்த்ரத்ற  பசோன்னோரோம். 

‘ஸு ோங்தகோத் தவோதமஸி ஜீவ’-ன்னு ஒவ்பவோரு  றலயும் முகர்ந்து  ோர்த்து 

 ரதமஸ்வரன் சந்த ோஷத்த ோடு பசோல்றோர். ஒரு  ிள்றைறய ப ற்ற 

அப் ோவுக்குத்  ோன் அந்  சந்த ோஷம் ப ோியும்.  ன் குழந்ற   ன் கண் 

முன்னோடி வைரும்த ோது, எடுத்து உச்சி முகர்ந்து, ‘என் உடம்புதலர்ந்து இவன் 

உண்டோனவன்’, ‘ஆத்மோறவ புத்ர நோமோஸி’ ன்னு தவ த்துதலதய வர்றது. 

ஒருத் ன்,  ோதன  ோன்  ன்தனோட குழந்ற யோ  ிறக்கறோன், என்கிற மோ ிோி, 

 ோன் இந்  உலகத்துதலர்ந்து த ோனோலும்  ோன் இன்னும் இந்  உலகத்துல 

இருந்துண்தட இருக்கணும்ன்னு ஆறசப் டற இவன்  ோன் ஒரு குழந்ற றய 

உண்டோக்கறோன்.  ன் புத்ரன் மூலமோ இந்  உலகத்துல இருக்கோன்னு பசோல்றோ. 

அப் டி அந்  முருகக் குழந்ற றய எடுத்து  ரதமஸ்வரன் உச்சி முகர்ந்து 

சந்த ோஷப் டறோர். 

இந்   றலகள் ‘ஜகத் ோரப்ருத்ய:’ உலகத்த ோட  ோரத்ற பயல்லோம், 

உலகத் ின் தயோக தக்ஷமத்ற பயல்லோம் வஹிக்கக்கூடிய இந்  முருகப் 

ப ருமோனுறடய ஆறு  றலகள். ‘கிோீதடோஜ்வதலப்யோ:’ அப் டி 

உலகத்ற பயல்லோம் கோப் ோத் றோன்னோ ரோஜோன்னு அர்த் ம். அ னோல 

ரோஜோதவோட  றலயில கிோீடம் இருக்கற மோ ிோி, இந்  ஆறு ஆறு 

 றலகைிதலயும், ஆறு நவரத்ன கிோீடங்கள் இருக்கு. அந்  ‘த ப்ய: 

மஸ் தகப்ய:’ உன்னுறடய அந்  ஆறு  றலகளுக்கு ‘நம:’ நோன் நமஸ்கோரம் 

 ண்தறன்ன்னு ஆச்சோர்யோள் பசோல்றோர். 
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 ரதமஸ்வரன் ‘நீ என் உடம்புதலர்ந்து உண்டோனவன்’ ன்னு பசோல்றதுல ஒரு 

விதஷஷம் இருக்கு. மஹோ ப ோியவோ ப ய்வத் ின் குரல் மு ல்  கு ியில 

ஸனத்குமோர தயோகி ோன் ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமியோ அவ ோரம்  ண்ணோர்ன்னு 

ஒரு கற  பசோல்றோ. ஸனத்குமோர தயோகிங்கறவர் ப்ரம்மஞோனி, ப்ரம்ம நிஷ்டர். 

உலகத்துல எந்  வி மோன  ற்றும் இல்லோ வர். அவருக்கு ஒரு நோறைக்கு  ோன் 

த வ தசனோ ி  ியோக இருந்து அசுரர்கதைோட யுத் ம்  ண்ற மோ ிோி ஒரு 

ஸ்வப்னம் வந்து ோம். அவர் அப் ோவோன ப்ரம்மோ கிட்ட த ோய் தகட்டோரோம். 

‘எனக்கு இப் டி ஸ்வப்னம் வந்துத  என்ன அர்த் ம்’ ன்ன த ோது, “நீ அடுத்  

பஜன்மத்துல, த வ தசனோ ி  ியோக இருந்து அசுரர்கதைோட யுத் ம்  ண்ண 

த ோற. உன் கனவுல வந் ோ, நீ ஞோனிங்கறதுனோல அது நடக்கும்னு’ 

பசோன்னோரோம். ‘ஓதஹோ அப் டியோ’ ன்னு பசோல்லி தகட்டுண்டு த ோயிட்டோர். 

ஞோனிகளுக்கு ஜன்மோ எடுக்கறற   த் ி வருத் மும் இல்றல, சந்த ோஷமும் 

இல்றல. அவோளுக்கு அது ஒரு ப ோருட்டு கிறடயோது. 

அப்த ோ  ரதமஸ்வரன்  ோர்த் ோரோம். இவர் ப்ரம்மஞோனி, ஜன்மோ எடுக்கறற  

 த் ி அவர் ஒண்ணும் நிறனக்கப் த ோறது இல்றல, அதுனோல நோம  ோன் இற  

ஆரம் ிக்கணும் ன்னு,  ோர்வ ி  ரதமஸ்வரோள் த ோய், ஸனத்குமோர 

தயோகிக்கிட்ட, ‘உன்னுறடய   ஸ்ல த்ருப் ியோதனன், உனக்கு ஏ ோவது வரம் 

தவணும்னோ தகளு’ன்னோைோம். அவர்  ோர்வ ி  ரதமஸ்வரோறைப்  ோர்த்து 

சிோிச்சிண்டு, ‘எனக்கு ஒண்ணும் த றவகதை இல்றலதய. எனக்கு ஒண்ணும் 

வரம் தவண்டோம். ஏத ோ இந்  வரம் சோ ம் இ ிதலல்லோம் உங்களுக்கு 

நம் ிக்றக இருக்கற மோ ிோி ப ோியறது. உங்களுக்கு ஏ ோவது வரம் தவணும்னோ 

தகளுங்தகோ’ன்னோரோம்.  ரதமஸ்வரன் அதுக்கு  ோன் கோத்துண்டு இருந் ோர். 

‘எனக்கு நீ குழந்ற யோ ப ோறக்கணும்’ ன்னு வரம் தகட்டோரோம். இந்  

சனத்குமோரர் தயோகி ‘ஆகட்டும்’ அப்டீன்னோரோம். ‘ஆனோ நீங்க மட்டும்  ோன் என் 

கிட்ட தகட்தடள், அ னோல நோன் உங்களுக்கு மட்டும் குழந்ற யோ 

ப ோறக்கதறன்’ ன்னு பசோன்னோரோம். அப்த ோ  ோர்வ ி த வி ‘கணவர் தகட்டோ 

அது மறனவிக்கும்  ோதன. நோன்  னியோ தகட்க முடியுமோ? நீ இப் டி 

பசோல்லலோமோ?’ ன்னு தகட்ட த ோது, இந்  ஸனத்குமோர தயோகி பசோன்னோரோம், 

‘என்ன இருந் ோலும் ஒரு ஸ்த்ோீ சம் ந் த்துல, கர்ப்  வோசம்  ண்ணி, 

ஊர்த்வமுகமோ ப ோறக்கறதுல எனக்கு இன்னும்கூட லஜ்றஜ இருக்கு, அ னோல 
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நோன்  ரதமஸ்வரன் என்றன  ன்னிடத் ிதலயிருந்த  எப் டி உற் த் ி 

 ண்ணுவோதரோ, அந்  மோ ிோி நோன் ப ோறக்கதறன்’ னோரோம். ‘எனக்கு 

அம்மோன்னு ஆக தவண்டோமோ, அம்மோன்னு இருந்து குழந்ற றய பகோஞ்ச 

தவண்டோமோ’ ன்னு  ோர்வ ி தகட்டோைோம், அப்த ோ அவோ ஒரு compromise 

 ண்ணிண்டோைோம். 

 ஸ்மோசுரன்னு ஒரு அசுரன் இருந் ோன். அவன் யோர்  றலறயத் ப ோட்டோலும் 

அவோ  ஸ்மம் ஆயிடுவோன்னு  ரதமஸ்வரன் கிட்ட வரம் வோங்கிண்டு உன் 

 றலறய ப ோடதறன்னு வந் ோன்னு கற  இருக்கு இல்றலயோ! அப் றம் 

விஷ்ணு  கவோன் தமோஹினியோ வந்து விறையோட்டு கோண் ிச்சு அந்  

 ஸ்மோசுரறன  ன்  றலறய ப ோட வச்சோர்ங்கறது அப்புறம். அதுக்கு 

முன்னோடி ‘உன்  றலறயதய ப ோட வர்தறன்’ ன்னு பசோன்ன த ோது அந்  

இடத்துல  ரதமஸ்வரன் அந் ர்த்யோனம் ஆயிட்டோரோம். மறறஞ்சு 

த ோயிட்டோரோம்.  ிடீர்னு  ரதமஸ்வரன் மறறஞ்சு த ோயிட்டோர் ன்ன உடதன 

 ோர்வ ி த வி, அம் ோள் எல்லோம் ப ோிஞ்சவோ  ோன், இருந் ோலும் 

விறையோட்டோ இப் டி ஒரு கற , அங்தகதய கணவறன கோதணோதமன்னு 

உருகி ஜலமோ ஆயிட்டோைோம். அந்  ஜலம் சரவணப் ப ோய்றகன்னு இமயமறல 

அடிவோரத்துல ஒரு குைமோக இருந் து. அந்  சரவணப் ப ோய்றகயில முருகப் 

ப ருமோன் அவ ோரம்  ண்ணி, அந்  வி த்துல என் குழந்ற ன்னு நோன் 

சந்த ோஷப்  ட்டுக்கதறன்னு  ோர்வ ி த வியும் ஸனத்குமோர தயோகியும் ஒரு 

ரோஜி (compromise)  ண்ணிண்டோைோம். ப ய்வத் ின் குரல்ல ப ோியவோ 

பசோன்னற த்  ோன் நோன் அப் டிதய  ிரும் ச் பசோல்தறன். 

 ரதமஸ்வரன்  ன்னுறடய பநற்றியிலிருந்து அந்  ஸனத்குமோர தயோகிறய 

ஆறு  ீப்ப ோறிகைோ ஆவிர் விச்சு, அற  அக்னி  கவோன், கங்றககிட்ட 

பகோடுத்து, கங்றக  ோங்க முடியோம அற  த ோய் சரவணப் ப ோய்றகயில 

தசர்த்  த ோது, அங்க ஆறு  ோமறரப் பூக்கள்ல ஆறு குழந்ற கைோக 

அவ ோித் ோர். அம் ோள் ஆறு குழந்ற கறையும் தசர்த் றணத்  த ோது, ஆறு 

 ிருமுகங்களும்,  ன்னிரண்டு  ிருக்கரங்களும், ஒரு உடம்பு, பரண்டு 

கோல்கதைோட ஆறுமுகரோ ஆனோர்ங்கிற வரலோறு இருக்கு. 

அப் டி  ோர்வ ிக்கும் குழந்ற . ஆனோ முருகப் ப ருமோனுறடய விதசஷம் 

என்னன்னோ முழுக்க முழுக்க  ரதமஸ்வரன்  ன்னிட ிதலருந்த  சிருஷ்டி 

 ண்ணின ஒரு குழந்ற . அ னோல ‘ஸு ோங்தகோத் தவோ தமஸி’ என்னுறடய 
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அங்கத்துலருந்து நீ வந்துருக்தக, ‘ஜீவ’ நீ  ீர்க்கோயுசோ இருன்னு எங்கிற 

ஸ்தலோகத்துக்கு  ரதமஸ்வரன்  ோனோ ஸ்ருஷ்டி  ண்ணின ஒரு குழந்ற ன்னு 

ஒரு விதசஷ அர்த் ம் பசோல்லலோம். 

அது மோ ிோி  ிள்றையோறர எடுத்துண்டோ, அவர் அம் ோள்  ோன் மட்டுமோகதவ 

ஸ்ருஷ்டி  ண்ணின ஒரு குழந்ற  இல்றலயோ! அந்  கற  நோம தகள்வி 

 ட்டிருக்தகோம்.  ோன் குைிக்கரதுக்கு பவச்சிருந்  அந்  மஞ்சள் ப ோடிறய 

பவச்சு ஒரு குழந்ற   ண்ணி, உயிர் குடுத்து, அந்  குழந்ற றய  ன்தனோட 

கிருஹத்துக்கு கோவலோக  ோர்வ ி த வி பவச்சிருந் ோ. முன்பனோரு  டறவ 

நந் ிதகஸ்வரறர கோவலோ இருக்க பசோன்ன த ோது,  ரதமஸ்வரன் வந்துட்டோர். 

நந் ிதகஸ்வரன்  ன்தனோட எஜமோனன்னு பசோல்லி உள்தை விட்டோர். 

 ோர்வ ிக்கு பவட்கமோ த ோயிடுத்து. அ னோல  ோதன ஒரு  ிள்றைறய ஸ்ருஷ்டி 

 ண்ணி  ன்னுறடய கோவலுக்கு வோசல்ல நிற்க பவச்சிருந்  த ோது 

 ரதமஸ்வரன் வரோர். ‘நீ யோர்? வழிவிடு’ ன்னு உடதன, நோன்  ோர்வ ிதயோட 

குழந்ற . அவோ ஆறணறய மீறி உன்றன விடமோட்தடன்’ ன்னு பசோல்றது 

குழந்ற . எல்லோ த வர்களும், இந் ிரன், விஷ்ணு,  ிரம்மோ எல்லோரும் 

சிவப ருமோதனோட வந்து எல்லோருமோக அந்   ிள்றைதயோடு யுத் ம்  ண்றோ. 

ஜயிக்க முடியல. கறடசீல  ரதமஸ்வரன் சூலத்ற ப் த ோட்டு, இந்  

குழந்ற தயோட  றல கீழ விழுந்துடறது. அப்   ோர்வ ி தகோவிச்சுண்ட உடதன, 

 ரதமஸ்வரன் ஒரு யோறனதயோட  றலறய எடுத்துண்டு வந்து இந்  

குழந்ற க்கு ப ோருத் ி உயிறர பகோடுக்கறோர். அது  ோன் கண  ின்னு அந்  

கற . 

முருகப் ப ருமோறன சிவப ருமோன்  ன்தனோட உடம்புதலயிருந்து ஸ்ருஷ்டி 

 ண்ண ஒரு குழந்ற . ஸனத்குமோர தயோகிதய முருகப் ப ருமோனோ அவ ோரம் 

 ண்ணினோர்ன்னு ஒரு அழகோன கற . 

सुताङ्गोिवो मेऽहस जीवेहत षड्धा 

जपन्त्मन्त्त्रमीशो मुदा हजघ्रते यान् । 

जगिारभृद्भ्यो जगनार्थ तेभ्य  

द्रकरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्य  ॥ १६॥ 

இப் டி  ோ ரவிந் த்துதலயிருந்து ஆறு சிரஸ் வறரக்கும் எல்லோ 

 ோகங்கறையும் வர்ணறன  ண்ணி, ஆச்சோர்யோள், நம் மனசு முன்னோடி அந்  

முருகக் குழந்ற றய பகோண்டு வந்துட்டோர். அடுத்  ச்தலோகத்துல முழு 
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ரூ த்ற யும் வர்ணித்து, என் முன்தன வரதவணும்ன்னு  ிரோர்த் றன  ண்ணப் 

த ோறோர். பரோம்  அழகோ இருக்கும் அந்  ஸ்தலோகம். அற  நோறைக்குப் 

 ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  திலைழொவது ஸ்ல ொகம் – 

முருகொ! எைது முன் ஓடி வரலவணும்! 

 

இன்னிக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல   ிதனழோவது ஸ்தலோகம், 

स्फुरित्नकेय्रिाराहभराम- 

श्चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभाग  । 

कटस पीतवासा  करे चारुशहि  

पुरस्तान्त्ममास्ताां पुरारेस्तन्ज  ॥ १७॥ 

ஸ்புரத்ரத்ன தகயூரஹோரோ ிரோம: 

ஸ்சலத் குண்டல ச்ோீலஸத் கண்ட ோக: | 

கபடை பீ வோஸோ கதர சோருசக் ி: 

புரஸ் ோன் மமோஸ் ோம் புரோதரஸ்  னூஜ: || 

‘புரஸ் ோன்’ என் முன்னோல் ‘புரோதரஸ் னூஜ:’ புரோோி ன்னோ முப்புரங்கறை 

எோித்  சிவப ருமோனுறடய ‘  னூஜ:’ன்னோ  ிள்றை, அந்  முருகப் ப ருமோன் 

என் முன்னோல் எழுந் ருைட்டும். எனக்கு கோட்சி பகோடுக்கட்டும் ன்னு 

தவண்டுகிறோர். ‘புரத ோ மம  ோ(4)து ஹனுமத ோ மூர்த் ி:’ ன்னு ஹனுமத் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2756
http://valmikiramayanam.in/?p=2756
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Thiruchendur.jpg
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 ஞ்சரத்னத்துல  ோடின த ோது அவருக்கு ஹனுமோதரோட  ர்சனம் 

கிறடச்சுதுன்னு பசோல்லுவோ. அந்  மோ ிோி இந்  ஸ்தலோகத்ற  பசோன்ன த ோது 

முருகப் ப ருமோனுறடய  ர்சனம் கிறடச்சுது.  ிருச்பசந்தூர்ல ஸ்வோமி சன்னி ி 

முன்னோடி  ோன் நின்னுண்டு  ோடறோர். ஸ்வோமி அவருக்கு தநரோதவ கோட்சி 

பகோடுத்துருப் ோர். 

இந்  ஸ்தலோகத்ற  பசோல்லும்த ோது ஸ்வோமிகள் ‘இங்தக வோ இப்த ோ வோ 

எந் ன் முன்தன வோ வோ வோ’ ன்னு ஒரு  ோட்டு  ோடுவோர். ‘இற  எங்க 

அத் ிம்த ர்  ோடுவோர். இந்  ஸ்தலோகத்துதலயும் எந் ன் முன்தன வோன்னு 

ஆ ிசங்கரர் ப்ரோர்த் றன  ன்றோர். இந்  ஸ்தலோகத்ற யும் அந்  பமட்டுல 

 ோடலோம்ன்னு பசோல்லி 

ஸ்புரத்ரத்ன தகயூரஹோரோ ிரோம: 

ஸ்சலத் குண்டல ச்ோீலஸத் கண்ட ோக: | 

கபடை பீ வோஸோ கதர சோருசக் ி: 

புரஸ் ோன் மமோஸ் ோம் புரோதரஸ்  னூஜ: || 

ன்னு  ோடுவோர். இதுக்கு அர்த் ம் பசோல்தறன் ‘ரத்ன தகயூரஹோரோ ிரோம:’ 

ஹோரம்னோ அவருறடய கழுத்துல த ோட்டுண்டிருக்கிற மோறல, தகயூரம்னோ 

த ோள் வறையம், ரத்னத்துனோல  ண்ணின மோறலகளும் தகயூரங்களும் 

ப்ரகோசிக்கறது. ‘ஸ்புரத்ரத்ன தகயூரஹோரோ ிரோம’ அ னோல, அந்  மோறலகள் 

எல்லோம் த ோட்டுண்டு, அவருறடய த ோள்களும், மோர்புகளும் பரோம்  அழகோ 

இருக்கு. ஆ ரண விதசஷங்கள்லோம் பசோல்றோர். ‘சலத் குண்டலஸ்ரீ லஸத் 

கண்ட ோக’ கண்ட ோகம் ன்னோ கன்னம் ன்னு அர்த் ம். கோதுல 

த ோட்டுண்டிருக்க கூடிய அறசயும் குண்டலிங்கைின் ஒைி, அவருறடய 

கன்னத்துல  ட்டு reflect ஆறது. கன்னம் ஒரு கண்ணோடி மோ ிோி இருக்கோம். 

அதுல  ட்டு ப்ரகோசிக்கறது-ன்னு பசோல்றோர். ‘கபடௌ பீ வோஸோ’ கடி-ன்னோ 

இடுப்பு. ‘பீ வோஸோ’ பீ ோம் ரம் பீ ம் என்கிற வோர்த்ற க்கு மஞ்சள் வர்ணம்-னு 

அர்த் ம். மஞ்சள்  ட்டு உடுத் ிண்டு இருக்கோர். ‘கதர சோருசக் ி’ றககைில் 

அழகோன சக் ின்னோ தவல் ன்னு அர்த் ம்.  ரோசக் ி பகோடுத்  அந்  

தவலோயு ம். அந்  ஆயு த்ற யும் வச்சுண்டு ‘புரோதரஸ்  னூஜ’ 
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 ரதமஸ்வரனுறடய புத்ரனோன குமோரஸ்வோமி ‘மம புரஸ் ோத்’ என் முன்னோல் 

‘ஆஸ் ோம்’ விைங்கட்டும்-ன்னு ஒரு அழகோன ஸ்தலோகம். 

அருணகிோிநோ ர் இந்  மோ ிோி நிறறய  ோடல்கள்ல என் முன்னோடி வந்து நீ 

 ர்சனம் பகோடுக்கணும்-ன்னு பசோல்றோர். 

கோரணம  ோக வந்து …… புவிமீத  

கோலனணு கோ ி றசந்து …… க ிகோண 

நோரணனும் தவ ன் முன்பு …… ப ோியோ  

ஞோனநட தமபு ோிந்து …… வருவோதய 

ஆரமு  மோன  ந் ி …… மணவோைோ 

ஆறுமுக மோறி ரண்டு …… விழிதயோதன 

சூரர்கிறை மோை பவன்ற …… க ிர்தவலோ 

தசோறலமறல தமவி நின்ற …… ப ருமோதை. 

ஞோனநட தமபு ோிந்து …… வருவோதய – ன்னு ஒரு  ோட்டு. 

‘இருநில மீ ில் எைியனும் வோழ எனதுமுன் ஓடி வரதவணும்’ ன்னு ஒரு  ோடல்ல 

பசோல்றோர். இந்  இரண்டுதம  ழமு ிர் தசோறல  ோட்டு. இந்  மூணோவது 

 ோட்டுதலயும் 

சீலமுை  ோயர்  ந்ற  மோதுமறன யோன றமந் ர் 

தசருப ோரு ைோறச பநஞ்சு ……  டுமோறித் 

 ீறமயுறு மோறய பகோண்டு வோழ்வுச  மோமி ப ன்று 

த டினது த ோக என்று …… ப ருவூதட 

வோலவய  ோன பகோங்றக தமருநு  லோன  ிங்கள் 

மோ ர்மய தலோடு சிந்ற  …… பமலியோமல் 

வோழுமயில் மீது வந்து  ோைிறணகள்  ோழு பமன்றன் 

மோயவிறன  ீர அன்பு …… புோிவோதய 



98 | P a g e  
 

வோழு மயில் மீது வந்து  ோைினிகள்  ோழும் மயில்தமல் வந்து  ோள் இறணகள் 

 ோழும் எந் ன் மயில்தமல் வந்து உங்களுறடய  ோள் இறணகறை  ோ  

கமலங்கறை  ோழ்த் ி என்னுறடய  றலயில் பவச்சு என்னுறடய மோய 

விறனபயல்லோம்  ீர்றத்துக்கு ஒரு கருறண  ண்ணுங்தகோங்ன்னு ஒரு 

ஸ்தலோகம். 

தசலவை நோட னங்கள் ஆரவயல் சூழு மிஞ்சி 

தசணிலவு  ோவ பசம்ப ோன் …… மணிதமறட 

தசருமம தரசர்  ங்க ளூோிப ன வோழ்வு கந்  

 ீரமிகு சூறர பவன்ற ……  ிறல்வீரோ 

ஆலவிட தமவு கண்டர் தகோலமுட னீடு மன்று 

ைோடல்புோி யீசர்  ந்ற  …… கைிகூர 

ஆனபமோழி தய  கர்ந்து தசோறலமறல தமவு கந்  

ஆ ிமு  லோக வந்  …… ப ருமோதை. 

வோழுமயில் மீது வந்து  ோைிறணகள்  ோழு பமன்றன் 

மோயவிறன  ீர அன்பு ….. புோிவோதய 

தசோறல மறல மீது உகந்  ப ருமோதைன்னு 

இந்  மோ ிோி அருணகிோிநோ ர் அடிக்கடி ‘என் முன்னோல் வந்து நீ  ர்சனம் 

பகோடுக்கணும் ன்னு தவண்டிப் ோர். 

அப் டி முருகப் ப ருமோறன ஆசோர்யோள் இந்  ஸ்தலோகத்துதலயும், அ ற்கடுத்  

ஸ்தலோகத்துதலயும் மூணோவது ஸ்தலோகத்துதலயும்  ரதமஸ்வரனுடனும், 

 ோர்வ ிதயோடும் ஸ்மோிக்கறோர். இதுல ‘புரோதரஸ்  னூஜ’-ன்னு பசோல்றோர். 

றகயில  ரோசக் ி பகோடுத்  தவதலோட எனக்கு  ர்சனம் பகோடுன்னு பசோல்றோர். 

இப் டி இந்   ோட்டுதலயும்  ோர்வ ி,  ரதமஸ்வரோறை ஸ்மோிக்கறோர். அடுத்  

 ோட்டுதலயும் அந்  மோ ிோி  ோர்வ ி,  ரதமஸ்வரோதைோடு கூட இருக்கும் 

முருகப்ப ருமோன்னு ஒரு அழகோன ஸ்தலோகம். அ ற்கடுத்  ஸ்தலோகத்துதலயும் 

‘குமோதரச ஸூதனோ குஹ ஸ்கந்  தஸனோ சக் ி ோதண’ ன்னு பசோல்லி 

‘ஈஷஸூதனோ சக் ி ோதண’ ன்னு  ோர்வ ிறயயும்  ரதமஸ்வரறனயும் 
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ஸ்மோிக்கிறோர். முருகப் ப ருமோறன அப் டி  ன் முன்னோடி  ர்சனம் பகோடுக்கும் 

 டியோ, தவண்டிண்டு அ ற்கப்புறம் சில ப்ரோர் றன ஸ்தலோகங்கள் வரும். 

‘இஹோயோஹி வத்தஸ ி’ என்கிற ஸ்தலோகத்ற  நோறைக்கு  ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  திபைட்டொவது ஸ்ல ொகம் – 

மகலதவர் மைமகிழலவயனணந்து ஒருபுறமதொக வந்த 
மன மகள் குமொர 

 

தநத் ிக்கு ஸூப்ரமண்ய புஜங்கத் ில 17வது ஸ்தலோகம். 

स्फुरित्नकेय्रिाराहभराम  

चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभाग  | 

कटस पीतवास करे चारुशहि: 

पुरस्तान्त्ममास्ताां पुरारेस्तन्ज: || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2759
http://valmikiramayanam.in/?p=2759
http://valmikiramayanam.in/?p=2759
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/ihayahi-vatsethi.jpeg


101 | P a g e  
 

ஸ்புரத்ரத்ன தகயூரஹோரோ ிரோம: 

ஸ்சலத் குண்டல ச்லஸத் கண்ட ோக: | 

கபடௌ பீ வோஸோ கதர சோருசக் ி: 

புரஸ் ோன் மமோஸ் ம் புரோதரஸ்  னூஜ: || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம்.அந்  ஸ்தலோகத்துல ‘முருகோ, நீ என் முன்னோடி 

வந்து  ோிசனம் பகோடு’, ன்னு ஆச்சோர்யோள்  ிரோர்த் றன  ண்றோர். அந்  

ஸ்தலோகத்துக்கோக, முருகப் ப ருமோறன ‘என் முன்னோல வோ’னு பசோல்ற 

 ிருப்புகழ்  ோடல்கள் த டிதனன். நிறறய இருந் து. அதுல இன்பனோரு அழகு 

 ோர்த்த ன். முக்கோல்வோசிப்  ோடல்கள்ல அருணகிோி நோ ர் முருகப் ப ருமோறன 

‘நீ ஆடிண்டு வரணும். ஓடி வரணும்’ னுலோம் தவண்டியிருக்கோர். ‘என் முன்னோடி 

 ோிசனம் பகோடுக்கணும்’ங்கறற  விட, ‘என் முன்னோடி மயில்ல  றந்த ோடி 

வரணும். விறரந்து வரணும். ஆடிண்டு வரணும்’னுலோம் நிறறய  ோடி 

இருந் ோர். இற  என்னன்னு தயோசிச்தசன். அப்புறந் ோன் ‘அ ல தசடனோர் 

ஆட’ ங்கற  ோட்டும் கற யும் ஞோ கம் வந் து. உங்களுக்பகல்லோம் 

ப ோிந் து ோன். இருந் ோலும் மஹோன்கதைோட சோித் ிரத்ற த்  ிரும் த்  ிரும் ச் 

பசோல்லணும்.  ிரும் த்  ிரும் க் தகட்கணும். அது  ோன் நமக்பகல்லோம் 

ஆனந் ம் இல்றலயோ! 

அருணகிோிநோ ர் கோலத் ில்  ிருவண்ணமறலயில் சம் ந் ோண்டோன்னு 

மந் ிரவோ ி ஒருத் ன் இருக்கோன்.  ிரபுடத வ மஹோரோஜோ-ன்னு ஒருத் ர் 

 ிருவண்ணோமறல ரோஜோவோ இருக்கோர். அவர் கிட்ட இந்  சம் ந் ோண்டோன் 

ஒரு மந் ிோியோட்டம், குலகுரு மோ ிோி இருக்கோன். அவன் கோைி உ ோசகன். 

அ னோல அவன் கிட்ட சில மந்த்ர சக் ிகள், சித் ிகள்-லோம் இருக்கு. 

அற பயல்லோம் பவச்சு ரோஜோறவ மயக்கி வச்சிருக்கோன். 

இங்க அருணகிோிநோ ர் தகோவில்ல முருகப் ப ருமோன் அருள் ப ற்று அற்பு மோ 

 ிருப்புகழ்  ோடறோர்-ன்ன உடதன நிறறய ஜனங்கள் அவர்கிட்ட  க் ர்கள் 

ஆயிடுறோ. அவருறடய ப ருறம உலகத்துக்கு ப ோியறது. ரோஜோவும் தகோவில்ல 

த ோய் அருணகிோிநோ றர நமஸ்கோரம்  ண்ணி, அவருறடய அருள் முகத் ோல 

ஈர்க்கப் டறோர். இ னோல சம் ந் ோண்டோனுக்கு ப ோறோறம ஏற் டறது. உடதன 

அவன் ரோஜோ கிட்ட ‘இவரப் த ோய் நீங்க பரோம்  ப ோியவர்னு நிறனக்கிதறள். 

நோன் கூப் ிட்டோ கோைி த வி என் கண் முன்னோடி வருவோ. இந்  

அருணகிோிநோ ர் கூப் ிட்டோ முருகப் ப ருமோன் வருவோரோ’ன்னு பசோல்றோன். 
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உடதன நோம தகட்த ோதமன்னு அருணகிோி நோ ர்கிட்ட ரோஜோ த ோய் ‘நோன் 

ஸ்வோமி  ர்சனம்  ண்ணனும்னு ஆறசப்  டதறன். நீங்க முருகப் ப ருமோறன 

வரவறழக்கணும்’ன்ன உடதன சோின்னு பசோல்லிடறோர். ‘ஆனோ நீ தகோயிலுக்கு 

வோ. உன் சற க்கு நோன் வரமோட்தடன்’னு பசோல்லிடறோர். 

அந்  சம் ந் ோண்டோன் அன்னிக்கி ரோத் ிோி அம் ோள்கிட்ட ‘நோன் உன்ன 

தகோயில்ல நோறைக்கி மந் ிரம் பசோல்லி கூப் ிடுதவன், நீ வந்து  ோிசனம் 

பகோடுக்கணும்’ன உடதன அம் ோள் ‘நோன் எல்லோர் முன்னோடி வர மோட்தடன்’னு 

பசோல்லிடறோ. அப்த ோ இந்  சம் ந் ோண்டோன் அழுது புலம் ி ‘எனக்கு 

அவமோனமோ ஆயிடுதம. எனக்கோக இது ஒண்ணோவது  ண்ணு. முருகப் 

ப ருமோறன அருணகிோி நோ ர் கூப் ிடும் த ோது, அவர் வரோ  மோ ிோி  ிடிச்சி 

வச்சுக்தகோ’ன்னு பசோல்றோன். ‘சோி நோன் அப் டி  ண்தறன்’ன்னு பசோல்லி 

அம் ோள் முருகப் ப ருமோறனப்  ிடிச்சு மடியில பவச்சிண்டிருக்கோ. 

தகோவிலுக்கு வந்  த ோது, சம் ந் ோண்டோனுக்குத் ப ோியும், அம் ோள் வர 

மோட்டோன்னு. ‘அருணகிோி நோ றர மு ல்ல முருகறனக் கூப் ிடச் 

பசோல்லுங்தகோ’ன்னு பசோல்றோன். அருணகிோி நோ ர் முருகறன  ியோனம் 

 ண்றோர். அவருக்குக் றகலோசக் கோட்சி ப ோியறது. ‘அம் ோள் முருகறனப் 

பகட்டியோ, விடோம  ிடிச்சு வச்சிண்டிருக்கோ,’ ன்னு ப ோியறது. உடதன அவர் 

‘மயில் விருத் ம்’னு ஒண்ணு  ோடறோர். பரோம்  அழகோ இருக்கும். மயில் 

விருத் த்ற ப்  ோடின உடதன, மயில் த ோய் அம் ோள் முன்னோடி நடனம் 

ஆடறது. அம் ோள்  ோர்த்து மயங்கி றகயில முருகக் குழந்ற றயக் பகட்டியோப் 

 ிடிச்சிண்டுருக்தகோம்கறற  மறந்து நழுவ விட்டுடறோ. அப்த ோ அருணகிோி 

நோ ர் இந் ப்  ோட்றடப்  ோடறோர். 

அ ல தசட னோரோட அகில தமரு மீ ோட 

அ ின கோைி  ோனோட …… அவதைோடன் 

ற ிர வீசி வோ ோடும் விறடயி தலறு வோரோட 

அருகு பூ  தவ ோை …… மறவயோட 

மதுர வோணி  ோனோட மலோில் தவ  னோரோட 

மருவு வோனு தைோரோட …… ம ியோட 
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வனச மோமி யோரோட பநடிய மோம னோரோட 

மயிலு மோடி நீயோடி …… வரதவணும் 

கற வி டோ  த ோள்வீம பன ிர்பகோள் வோைி யோல்நீடு 

கரு  லோர்கள் மோதசறன …… ப ோடியோகக் 

க று கோலி த ோய்மீை விஜய தனறு த ர்மீது 

கனக தவ  தகோடூ ி …… அறலதமோதும் 

உ  ி மீ ி தலசோயு முலக மூடு சீர் ோ  

உவண மூர் ி மோமோயன் …… மருதகோதன 

உ ய  ோம மோர் ோன ப்ரபுட த வ மோரோஜ 

னுைமு மோட வோழ்த வர் …… ப ருமோதை. 

அப் டி அவர்  ோடின உடதன முருகப் ப ருமோன் ஓடி வந்துடறோர். அங்க ஒரு 

கம் த்துல வந்து எல்லோருக்கும்  ர்சனம் பகோடுக்கறோர். எல்லோரும் சந்த ோஷப் 

 டறோ.  ிருவண்ணோமறல தகோவில்ல இருக்கிற கம் த் ில த ோன்றி 

எல்லோருக்கும் கோட்சி பகோடுத்து, இன்னிக்கும் அந்  கம் த் ிலதய இருக்கோர் 

முருகர். அந்  சன்னி ி ‘கம் த்து இறையனோர் சன்னி ி’ ன்னு அங்க த ோனோ 

 ோக்கலோம். இதுல ‘கற (Gadhai) விடோ  த ோள் வீமன்’னு வரும். சில த ர் 

ப ோியோம ‘கற (Kadhai) விடோ ’ ன்னு  ோடிடுவோ.  மிழ் Phoneticஆ 

இல்லோ  னோல இப் டி ஆகிவிடும். கற  (Kadhai) விட்ற வீமன்-லோம் 

கிறடயோது. எப்த ோதும் கற (Gadhai) வச்சிண்டுருக்கோன். அ னோல ‘கற  

விடோ  த ோள் வீமன்’ . இதுல அந்   ிரபுடத வ மஹோரோஜோதவோட த றரக் 

குறிப் ிடுறோர். ஏன்னோ முருகப் ப ருமோன் வந்து அந்  ரோஜோவுக்கு  ர்சனம் 

குடுத்துட்டோர் இல்றலயோ. அ னோல அந்  அைவுக்கு அவருக்கு தயோக்யற  

இருக்கு. மஹோன்கள் மனுஷோ.  ிரபுடத வ மஹோரோஜோ-ன்னு 10000 

 ிருப்புகழ்ல ஒரு  ிருப்புகழ்ல இந்  ஒரு த றரத்  ோன் Mention 

 ண்ணியிருக்கோர். அப் டி முருகன் ஓடி வந்து  ோிசனம் குடுத் துனோல எல்லோப் 

 ோட்டிதலயும் ‘எனது முன் ஓடி வரதவணும்’ னு  ோடி இருக்கோர் த ோலிருக்கு. 
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இந்  வரதவணும்  ோட்படல்லோம்  ோத்துண்தட வந்  த ோது, வள்ைிமறல 

சச்சி ோனந்  சுவோமிகள்னு ஒரு மஹோன் இருந் ோர். அவர் ‘ ிருப்புகழ்  ோரோயண 

 வபநறி  ிருமுறற’னு ஒரு  ஜறன  த்  ி ஏற் டுத் ினோர். அதுல மு ல்ல சில 

கந் ர் அலங்கோர  ோடல்கள் எல்லோம்  ோடுவோ. இந்  ‘ஜயத வர் அஷ்ட  ி’யில 

ஸ்தலோகங்கள் பசோல்ற மோ ிோி. பநஞ்சக்கனகல்லும், வோரணத் ோறன, அருவமும் 

உருவுமோகி, அந்  மோ ிோி  ிள்றையோர், முருகறன எல்லோம்  ியோனம்  ண்ற 

ஸ்தலோகங்கள் மோ ிோி, இந்  அலங்கோரம், அந் ோ ி, அனுபூ ி எல்லோம்  ோடிட்டு, 

றகத் ல நிறறகனி  ோடி, உம் ர்த் ரு  ோடி இப் டி  ிள்றையோதரோட 

 ோடல்கள். அப்புறம் அருணகிோிநோ ர் தமல  ோட்டு. அப்புறம்  ிருப்புகழ் 

அடியோர்கள் தமல. அப்புறம், கறடகண்ணியல் வகுப்புன்னு, வோருதம நீங்கள் 

வோருதம, மயிறலயும் அவன்  ிருக்றக அயிறலயும் கறடக்கண் இயறலயும் 

நிறனத்து இருக்க வோருதமன்னு முடியும். நீங்க உங்கதைோட மத்  

தவறலபயல்லோம் விட்டுடுங்தகோ. முருகறனப்  ோடுங்தகோ. முருகனுறடய 

மயிறலயும் அவன்  ிருக்றக அயிறலயும் கறடக்கண் 

இயறலயும் நிறனச்சிண்டு உட்கோருங்தகோ. உங்களுக்கு குத ரறனக் 

கோட்டிலும் பசல்வம் வரும். இந் ிரறன கோட்டிலும்   வி வரும். உங்களுக்கு 

எல்லோ சித் ிகளும் வரும்னு அவ்தைோ forceful ஆ பசோல்றோர். அவ்தைோ 

நம் ிறகதயோட அவர் பசோல்றோர். அற ப்  ோடி எல்லோ ஜனங்களும் வோங்தகோ 

ன்னு முருகறனப்  ோட எல்லோறரயும் கூப்டுண்டு, அ ற்கப் றம் அறு றட வீடு 

 ோடல்கள். அதுல இந்  வரதவணும்னு வரக்கூடிய  ோடல்கள் எல்லோம் மு ல்ல 

 ோடுவோைோம். அப ல்லோம் வரவு  ோடல்கள்னு பசோல்லி அறு றட வீட்டுலயும் 

வரதவணும்னு இருக்கிற  ோடல்கறை  ோடிட்டு, அப்புறம் முருகப் ப ருமோன் 

வந்  உடதன அவருக்கு தூ ,  ீ , றநதவத்யம், அர்ச்சறன எல்லோத்ற யும் 

 ிருப்புகழ்  ோடல்கறை பகோண்தட  ண்ணுவோ. நோ  ிந்து கலோ ி நதமோ நதமோ 

மோ ிோி நோலு அர்ச்சறன  ோடல்கள் இருக்கு. அப ல்லோம்  ோடி அ ற்கப்புறம் 

அருள்வோதயன்னு நிறறய  ோடல்கள் இருக்கு  ிருப்புகழ்ல. அந்  அருள்வோய் 

 ோட்படல்லோம்  ோடிட்டு கறடசீல  க் ியோல் யோன் உன்றன, ஏறு மயிதலறி, 

அப ல்லோம்  ோடி, மத்  ப ய்வங்கள் எல்லோம்  ோடி முடிக்கறதுன்னு 

வள்ைிமறல சச்சி ோனந்  ஸ்வோமிகள் ஒரு  த்  ி த ோட்டு பகோடுத் ிருக்கோர். 

அற  பவச்சிண்டு ோன் எல்லோ சற கைிதலயும்  ிருப்புகழ்  ோடறோ. 

மஹோன்கள்லோம் ஒத்துண்ட ஒரு  த்  ி அது. 
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இன்னிக்கு   ிபனட்டோவது ஸ்தலோகம். 

इिायाहि वत्सेहत िस्तान्त्प्रसायाथ_ 

ह्वयत्यादशच्छङ्करे मातुरङ्कात् । 

समुत्पत्य तातां श्रयन्त्तां कुमारां 

िराहििंगात्रां भजे बालम्ततम् ॥१८॥ 

இஹோயோஹி வத்தச ி ஹஸ் ோன் ப்ரஸோர்யோ 

ஹ்வயத்யோ ரோச் சங்கதர மோதுரங்கோத் | 

ஸமுத் த்ய  ோ ம் ஸ்ரயந் ம் குமோரம் 

ஹரோஸ்லிஷ்டகோத்ரம்  தஜ  ோலமூர்த் ிம் || 

இற  

யோரோவது சித் ிரமோ எழு ினோ அவ்தைோ அழகோ இருக்கும். ‘மோதுரங்கோத்’ -

அம்மோவோன  ோர்வ ி த வியின் மடியில் உட்கோர்ந் ிருக்கும் ‘ ோலமூர்த் ி’ – 

குழந்ற யோன முருகப் ப ருமோறன ‘சங்கர:’ சங்கரர் என்ன  ண்றோர்? 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/ihayahi-vatsethi.jpg
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‘இஹோயோஹி வத்ஸ’ – குழந் ோய் இங்க என்கிட்ட வோன்னு ‘ஹஸ் ோன் 

ப்ரஸோர்ய’ – இரண்டு றககறையும் நீட்டி ‘ஆஹ்வய ி’ – கூப் ிடறோர். ‘ஆ ரோத்’ 

-பரோம்  பசல்லமோ கூப் ிடறோர். அப் டி கூப் ிடும் சங்கரோிடத் ில், ‘ஸமுத் த்ய’ 

கு ிச்சு வந்து ‘ ோ ம் ஸ்ரயந் ம்’ – அப் ோறவக் கட்டிக்பகோள்ளும், ‘குமோரம்’ 

அந்  குழந்ற றய ‘ஹரோஸ்லிஷ்டகோத்ரம்’ அப் டி ஓடி வந்  உடதன ‘ஹர:’ 

 ரதமஸ்வரன் என்ன  ண்றோர், அப் டிதய அறணச்சுக்கறோர். அப் டி அம்மோ 

மடியிலிருந்து துள்ைி அப் ோ மடிக்கு வந்து, அப் ோ கட்டியறணச்சுண்ட அந்  

குழந்ற றய,  ோல மூர்த் ியோன முருகப் ப ருமோறன ‘ தஜ’ நோன் 

வழி டுகிதறன்னு பரோம்  அழகோன ஸ்தலோகம். 

இஹோயோஹி வத்தச ி ஹஸ் ோன் ப்ரஸோர்யோ 

ஹ்வயத்யோ ரோச் சங்கதர மோதுரங்கோத் | 

ஸமுத் த்ய  ோ ம் ஸ்ரயந் ம் குமோரம் 

ஹரோஸ்லிஷ்டகோத்ரம்  தஜ  ோலமூர்த் ிம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். 

சீர் ோ  வகுப்புல பரண்டு வோிகள் இருக்கு. 

இ ழிபவகு முகககன ந ியறுகு  றுகணர 

இமகிரண  ருணவுடு ……   ிதசர் சடோமவுலி 

இறறமகிழ வுறடமணிபயோ டணிசகல மணிகபலன 

இறமயமயில்  ழுவுபமோரு ……  ிருமோர் ி லோடுவதும் 

முருகன் மணநோறு சீறடிதய 

ன்னு பரண்டு வோி. கிட்டத் ட்ட இத  அர்த் ம். 

இந்  ஸ்தலோகத்ற , குழந்ற  த று தவணும்னு ஆறசப் டறவோ பசோன்னோ 

குழந்ற   ிறக்கும். ஸ்வோமிகள் எழு ி பகோடுத்து,  டிச்சு, அவோளுக்கு குழந்ற  

ப ோறந் ிருக்கு. நோன்  ோர்த் ிருக்தகன். நமக்கு நம் விறனயினோல் நல்ல 

விஷயங்கறை நிறனக்கறதுக்தக நம்ம மனறச  டுத்துடறது. இந்  மோ ிோி ஒரு 

குழந்ற றய பகோஞ்சற கோட்சிறய நம்மோல மனசுல நிறனக்க முடிஞ்சோ, அது 

உண்றமயிதலதய நடந்துடும். ஆனோ நம்மோல ஏத ோ வருத் ங்கள்  ட 
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முடியறத   விர, அந்  கவறலகறை ஒதுக்கி நல்லற  நிறனக்கதவ 

முடியற ில்ல. அப்த ோ இந்  மஹோன்கதைோட வோக்கு மந் ிரமோக தவறலபசய்து 

இந்  வரங்கறை எல்லோம் ப ற்றுத்  ரும். அது  ோன் நம்ம ம த்த ோட ப ருறம. 

இத  த ோல குழந் யோக, முருகோ நீ குழந்ற யோ என் மடியில  வழ்ந்து எனக்கு 

முத் ம் பகோடுக்கணும்னு அருணகிோிநோ ர் ஒரு  ோட்டுல பசோல்லியிருக்கோர். 

பசகமோறய யுற்பற னகவோழ்வில் றவத்   ிருமோது பகர்ப் ….முடலூறித் 

ப சமோ  முற்றி வடிவோய்நி லத் ில் ிரமோய ைித்  …… ப ோருைோகி  

மகவோவி னுச்சி விழியோந நத் ில்மறலதநர்பு யத் ி …… லுறவோடி  

மடிமீ  டுத்து விறையோடி நித்  மணிவோயின் முத் ி ……  ரதவணும் 

முகமோய மிட்ட குறமோ ி னுக்கு முறலதமல றணக்க …… வருநீ ோ 

முதுமோம றறக்கு பைோருமோப ோ ருட்குள்பமோழிதயயு றரத்  …… குருநோ ோ 

 றகயோப  னக்கு னடிகோண றவத்   னிதயர கத் ின் …… முருதகோதன 

 ருகோவி ோிக்கு வட ோோி சத் ில் சமர்தவபல டுத்  …… ப ருமோதை. 

ன்னு ஒரு அழகோன  ோடறலயும் வள்ைிமறல ஸ்வோமிகள் குழந்ற  த ற்றுக்கோக 

 டிக்கச் பசோல்வோர். 

நோறைக்கு குமோதரசஸுதனோன்னு ஆரம் ிச்சு முருகனுடய   ிபனோரு 

நோமங்கறை பசோல்ற ஸ்தலோகம். நோமமந் ிரம்தன பசோல்லணும். அற ச் 

பசோல்லி முருகறன வழி டறோர். 

குமோதரச ஸீதனோ குஹ ஸ்கந்  தசனோ 

 த  ஸக் ி ோதண மயூரோ ிரூட | 

புலிந் ோத்மஜோகோந்   க் ோர்த் ிஹோோின் 

ப்ரத ோ  ோரகோதர ஸ ோரக்ஷ மோம்த்வம் || 

அ னுறடய அர்த் த்ற  நோறைக்குப்  ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் –  த்பதொன் தொவது ஸ்ல ொகம் – 

முருக நொம ஜ த்தொல் மைமும் இந்த்ரியங்களும் 
அடங்கும் 

 

தநத் ிக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல   ிபனட்டோவது ஸ்தலோகம், 

इिायाहि वत्सेहत िस्तान्त्प्रसायाथह्वयत्यादराच्छङ्करे मातुरङ्कात् । 

समुत्पत्य तातां श्रयन्त्तां कुमारां िराहििंगात्रां भजे बालम्ततम् ॥ १८॥ 

இஹோயோஹி வத்தஸ ி ஹஸ் ோன் ப்ரஸோர்யோ 

ஹவயத்யோ ரோச் சங்கதர மோதுரங்கோத் | 

ஸமுத் த்ய  ோ ம் ச்ரயந் ம் குமோரம் 

ஹரோஸ்லிஷ்டகோத்ரம்  தஜ  ோலமூர்த் ிம் || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2765
http://valmikiramayanam.in/?p=2765
http://valmikiramayanam.in/?p=2765
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/murugan__batu_caves__malaysia_by_catencode-d7ajzf7.jpg
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ன்னு  ோர்வ ி த வியின் மடியிலிருந்து முருகக் குழந்ற றய  ரதமஸ்வரன் 

என்கிட்ட வோன்னு கூப் ிட்ட உடதன துள்ைி ஓடி அப் ோ கிட்ட த ோன உடதன 

அப் ோ அந்  குழந்ற றய அள்ைிபயடுத்து அறணக்கிறோர். இந்  ரூ த் 

த்யோனம் தசோமோஸ்கந்  மூர்த் ி-ம் ோ தசோமோஸ்கந்  மூர்த் ி என்கிற வோர்த்ற  

உறமதயோடும், ஸ்கந் தனோடும் கூடிய  ரதமஸ்வரனுறடய  ிரு உருவம்னு 

அர்த் ம். எல்லோ தகோவிங்கள்தலயும் தசோமோஸ்கந்  மூர்த் ியின் அழகழகோன 

சிற் ங்கள், மூர்த் ங்களும் இருக்கும், அந்  தசோமோஸ்கந்  மூர்த் ி த்யோனம்-

ன்னு இந்  ஸ்தலோகத்துல பசோல்றோ. சோஸ் ிோிகள் பசோல்றோர். இன்பனோன்னு 

விதசஷமோ பசோல்லியிருக்கோர். முருகப் ப ருமோனுறடய ஷடக்ஷோி மந்த்ரத்துல 

சரவண வ-ங்கிறதுல. இந்  மு ல் இரண்டு அக்ஷரங்கள் சர என்கிறது சக் ி 

கண்டம்னும் வண என்கிறது குமோர கண்டம்னும்,  வ என்கிறது சிவ 

கண்டம்னும். இந்  சிவ சக் ிதயோடு கூடிய குமோர ஸ்வோமிறய த்யோனம்  ண்றது 

 ோன் இந்  ஷடக்ஷோி. அப் டி அந்  ஷடக்ஷோிறய ஜ ம்  ண்றவோளுக்கு எல்லோ 

பசௌ ோக்கியங்களும் சித் ிக்கும்-ன்னு பசோல்லியிருக்கோர். இன்னிக்கு 

முருகனுறடய   ிதனோரு நோமோவைிகறை பகோண்ட ஒரு ஸ்தலோகம். 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेना- 

पते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् 

प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥ १९ ॥ 

குமோதரச ஸூதனோ குஹ ஸ்கந்  தஸனோ 

 த  சக் ி  ோதண மயூரோ ிரூட | 

புைிந் ோத்மஜோகோந்   க் ோர்த் ி ஹோோின் 

ப்ரத ோ  ோரகோதர ஸ ோ ரக்ஷமோம் த்வம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். இதுல ‘குமோர: ங்கறது  ன்னிரண்டு வயது  ிள்றைறய 

குமோரன்னு பசோல்லுவோ. அப் டி முருகப் ப ருமோன்  ிறந்து ஒதர நோள்ல 

குமோரனோக வைர்ந்து, த வர்களுக்கு தசனோ ி  ியோ அவருக்கு  ட்டோ ிதஷகம் 

 ண்ணி வச்சோ.  ோர்வ ி த வி பகோடுத்  சக் ி ஆயு ம், தவறல எடுத்துண்டு 

த ோய், அசுரர்கதைோடு யுத் ம்  ண்ணி சூர த்மறன வ ம்  ண்ணறோர். அந்  

குமரோ என்கிறது அந்  நோமோ. ‘ஈஷஸூதனோ’ ‘ஈஷ:’ ன்னோ உலகத்துக்தக 

 றலவன்  ரதமஸ்வரன் ன்னு அர்த் ம். ‘ஸூனு:’ அவருறடய குழந்ற  ன்னு 
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அர்த் ம். ‘ஸூனு:’ மு ல் வி க் ி. தஹ குமோர, தஹ ஈஷ ஸூதனோன்னோ விைி 

தவற்றுறம ன்னு பசோல்லக்கூடிய எட்டோவது வி க் ி. ‘குஹ’ ன்னோ ஹ்ரு ய 

குறஹயில் வசிக்கும் ஆத்ம ஸ்வரூ மோன  கவோன் ன்னு அர்த் ம். ‘ஸ்கந் ’ 

ன்னோ  க் ர்களுறடய  ோ ங்கறை த ோக்கு வர், முக் ி என்ற  ரம 

புருஷோர்த் த்ற  அைிப் வர்ன்னு அர்த் ம். ‘ஸ்கந் ிர் க ி: தசோஷறனதயோ 

யஹ:’ ன்னு ஒரு  ோதுறவ எடுத்துண்டு விதசஷ அர்த் ம் பசோல்லி இருக்கோர் 

சோஸ்த்ோிகள். ப ோதுவோக ஸ்கந் ங்கற   த்துக்கு கங்கோ த வி அந்  கர் த்ற  

 ோங்க முடியோம, அவைிடமிருந்து நழுவி இந்  சரவணப் ப ோய்றகயில விழுந்து 

ஆறு குழந்ற கைோ ஆனது அப் டீங்கறதுனோல ஸ்கந்  என்கிற வோர்த்ற க்கு 

நழுவறது-ன்னு அர்த் ம். அப் டி ஒரு ப ோருள் பசோல்லுவோ. 

‘தஸனோ த ’ த வர்களுறடய தசறனக்கு அ ி  ியோ இருந் வர் ன்னு ஒரு 

அர்த் ம். த வதஸனோங்கற இந் ிரனுறடய ப ண், ஐரோவ ம் வைர்த்  அந்  

த வதசறனயினுறடய   ி கணவர்ங்கற அர்த் த் ிதலயும் ‘தஸனோ த ’. 

‘சக் ி ோதண’ அம் ோள் பகோடுத்  சக் ி ஆயு ம் தவலோயு த்ற  றகயிதல 

வச்சிண்டிருக்கோர். ‘மயூர ிரூட’ தவ மோகிய மயிலின் தமல் அமர்ந் ிருப் வதர! 

‘புைிந் ோத்மஜோகோந் ’ புைிந் ன் என்ற தவடனுறடய ப ண் புைிந் ோத்மஜோ-

வள்ைி. கோந் ன்னோ வள்ைியினுறடய கணவன். ‘ க் ோர்த் ி ஹோோின்’ ஆர்த் ி-

ன்னோ கஷ்டம்,  க் ர்களுறடய கஷ்டங்கறை த ோக்கு வர். தஹ  ோரகோதர: 

 ோரகனுக்கு சத்ருதவ, தஹ ப்ரத ோ: ப்ரத ோ-ன்னோ ஸ்வோமி உறடயவர். 

அவர் ோன் நமக்பகல்லோம்  றலவர். ‘மோம் ஸ ோ த்வம் ரக்ஷ’ நீ என்றன 

எப்ப ோழுதும் கோப் ோற்ற தவண்டும். 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥ १९ ॥ 

இந்  நோமோவைிகளுக்கு த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் பரோம்  விதசஷமோன 

ஆச்சர்யமோன ஒரு அர்த் ம் பசோல்லியிருக்கோர். அந்  மோ ிோி மஹோன்கள்  ோன் 

பசோல்ல முடியும். நமக்கு உடம்புல பமய், வோய், விழி, நோசிபயோடும், பசவி-ன்னு 

பசோல்ல டுகிற ஞோன இந் ிோியங்கள் ஐந்து இருக்கு. ஞோன இந் ிோியமன்னோ 

inputs-ன்னு புோிஞ்சுக்கலோம். கர்ம இந் ிோியங்கள் என்கிறது outputs தவறல 

பசய்யற றக, கோல், வோக்கு,  ோயு, உ ஸ் ம் என்ற ஐந்து கர்ம இந் ிோியங்கள். 
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இதுக்பகல்லோம் ஒரு control மோ ிோி நியோந் ோ-ன்னு பசோல்ற மனசு. 

அந் க்கரணம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்    ிபனோன்னும் தசர்ந்து ோன் நம்ம 

சோீரம். இற  அடக்கறது பரோம்  கஷ்டம். அதுக்கு குமோர ரஹஸ்யம் என்கிற 

மஹோமந்த்ரமோக ஸ்கந்  புரோணத்துல, சங்கர சம்ஹிற யில் உ த ச 

கோண்டத் ில் ஸனத்குமோர ஸ்வோமியினோல் நோர  மஹோிஷிக்கு உ த சம் 

 ண்ணப் ட்ட இந்    ிதனோரு மந்த்ரங்கறை, ஆச்சோர்யோள் பரோம்  சுல மோ 

இந்த்ரய நிக்ரஹம்  ண்றதுக்கு ஒரு ஸ்தலோகமோ நமக்கு பசோல்லி 

பகோடுத்துட்டோர். அப் டி ஆசோர்யோதைோட மஹோ கருறண. அ னோல இந்  நோம 

மந்த்ரத்ற  ஒரு ஸ்தலோக ரூ மோ எல்லோரும் பசோல்றதுக்கோக  ண்ணி 

பகோடுத் ிருக்கோர் ன்னு பசோல்றோர். 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥ 

மந்த்ரம்ங்கறதுனோல நிறறய  டறவ பசோல்லலோம்னு ஆறசயோ இருக்கு. அப் டி 

இந்  இந் ிோியங்கதைோட ப ோல்றலயிலிருந்து என்றன மீட்டு என்றன 

கோப் ோத் ணும்-னு அர்த் ம் பசோல்றோர். 

அருணகிோி நோ ர் எத் றனதயோ  ோடல்கள்ல முருகப் ப ருமோனுறடய நோம 

மஹிறமறய  த் ி பசோல்லி இருக்கோர். 

முடியோப்  ிறவிக் கடலிற் புகோர்முழு துங்பகடுக்கு 

மிடியோற்  டியில் வி னப்  டோர் பவற்றிதவற் ப ருமோள் 

அடியோர்க்கு நல்ல ப ருமோள் அவுணர் குலமடங்கப் 

ப ோடியோக்கிய ப ருமோள்  ிருநோமம் புகல் வதர. (கந் ர் அலங்கோரம்) 

முருகனுறடய  ிருநோமத்ற ச் பசோல் வர்கள்,’முடியோப்  ிறவிக் கடலில் புகோர்’. 

 ிரும்  வந்து இங்க  ிறக்க மோட்டோர்கள். அவர்கள் முக் ி அறடவோர்கள்னு 

பசோல்றோர். ‘முழுதும் பகடுக்கும் மிடியோல்  டியில் வி னப்  டோர்’. நம்றம 

முழுதும் பகடுக்கக் கூடிய வறுறமதயோட வோசல்ல நிற்க தவண்டிய நிறல 

நமக்கு வரோதுன்னு ஒரு அர்த் ம். ‘மிடியோல்  டியில் வி னப்  டோர்’ன்னோ, 

வறுறம வந் ோலும் அ னோல அவோ துவண்டு த ோக மோட்டோன்னு ஒரு 

அர்த் மும் பசோல்லலோம். ஞோனிகளுக்கு அந்  மோ ிோி அர்த் ம். ‘பவற்றிதவல் 

ப ருமோள் அடியோர்க்கு நல்ல ப ருமோள் அவுணர் குலம் அடங்கப் 

ப ோடியோக்கிய ப ருமோள்  ிருநோமம் புகல் வதர’ ன்னு பசோல்றோர். 
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விழிக்குத் துறண  ிருபமன்மலர்ப்  ோ ங்கள் பமய்ம்றம குன்றோ 

பமோழிக்குத் துறண முருகோபவனு நோமங்கள் முன்புபசய்  

 ழிக்குத் துறணயவன்  ன்னிரு த ோளும்  யந்   னி 

வழிக்குத் துறண வடிதவலும் பசங்தகோடன் மயூரமுதம (கந் ர் அலங்கோரம்) 

ன்னு முருகதனோட நோமத்துல அருணகிோி நோ ருக்குத்  னி அன்பு. 

ஸ்வோமிகள் பசோல்வோர். ரமண  கவோன் கிட்ட  ணக்கோர வக்கீல் ஒருத் ர் 

வந் ோரோம். அவர் ‘எனக்கு அநுக்கிரகம்  ண்ணனும்’னு பசோன்ன த ோது, ரமணர் 

மணல்ல  ன் றகயோல ‘முருகோ’ன்னு எழு ினோரோம். அந்   க் ர் அந்  மணறல 

எடுத்துண்டு த ோய் பூறஜ  ண்ணி, முருக நோமத்ற க் தகோடிக்கணக்கோ ஜ ம் 

 ண்ணி, ரமணர் மோ ிோிதய அவரும் எல்லோத்ற யும் துறந்து பகௌபீனம் 

கட்டிண்டு சந்நியோசியோ த ோய்ட்டோருன்னு ஸ்வோமிகள் பசோல்வோர். 

“முருகன், குமரன், குகன், என்று பமோழிந்து 

உருகும் பசயல்  ந்து, உணர்வு என்று அருள்வோய்” 

ன்னு கந் ர் அநுபூ ியில அருணகிோி நோ ர் பசோல்றோர். 

‘முருகோ எனதவோர்  ரம் ஓது அடியோர் 

முடிதமல் இறண ோள் அருள்தவோதன!’ ன்னு பசோல்றோர். 

(‘எருவோய் கருவோய்’ எனத் ப ோடங்கும் - ிருவீழிமிழறலத்  ிருப்புகழ்) . 

‘முருகோ’ன்னு ஒரு  ரம் பசோன்னோ அவோதைோட  றல தமல உன்னுறடய 

பரண்டு  ோ ங்கறையும் நீ றவப் ோதய ன்னு பசோல்றோர். 

“முருக சரவண மகைிர் அறுவர்முறல நுகரும் 

அறுமுக குமர சரணபமன அருள்  ோடி ஆடிமிக 

பமோழி குழற அழுதுப ோழுது உருகுமவர் விழியருவி முழுகுவதும் … 

…. மணநோறு சீறடிதய ” (சீர் ோ  வகுப்பு) 

முருகோன்னு பசோல்லி அழுது ப ோழுது உருகறவோதைோட கண் ஜலத் ில உன் 

 ிருவடிகள் நறனயும்-ன்னு பசோல்றோர். ஸ்வோமிகள் பசோல்வோர்,’ க் ிக்கு இது 
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 ோன் அறடயோைம். இது  ோன் முடிவு. ஏத ோ ப்ரவசனம்  ண்தறோம். 

 ிருப்புகறழப்  ோடதறோம். யோபரல்லோம் நன்னோ இருக்குன்னு பசோன்னோ ன்னு 

 ோர்த்துண்டு த ோயிடோத . முருக சரவண மகைிர் அறுவர்முறல நுகரும் 

அறுமுகோ குமரோ சரணபமன பமோழிகுழற அழுதுப ோழுது உருகுமவர் விழியருவி 

முழுகுவதும் ..மணநோறு சீறடிதயன்னு அருணகிோி  ோடறோர் இல்றலயோ. 

அ னோல நீ  னியோ உட்கோர்ந்து முருகறனப்  ோடி கண்ணுல ஜலம் வரணும். 

அது ோன்  க் ி ‘ன்னு ஸ்வோமிகள் பசோல்வோர். அப் டி எல்லோ மஹோன்களும் 

நோமத்த ோட மகிறமறயச் பசோல்லியிருக்கோ. 

இன்னிக்கி நோம முருகப் ப ருமோனுறடய 11 நோமங்களுறடயப் ப ருறமறயப் 

 ோர்த்த ோம். முருகப் ப ருமோனுறடய ரூ  வர்ணறனறயப்  ண்ணி அந்  

முருகறன எப் டி வழி டணும்ன்னு இந்  ஸ்தலோகத்துல ‘நோம’ மந் ிரத்ற க் 

பகோடுக்கிறோர். இப் டி வழி ட்டோ முருகன் நம்மகிட்ட சந்த ோஷம் ஆயிடுவோன். 

அடுத்  ஒரு அஞ்சோறு ஸ்தலோகங்கள்ல சில ப்ரோர்த் றனகள்  ண்றோர். 

என் வீட்டில இருக்கிற எல்லோரும், என் வீட்டில இருக்கிற மிருகங்கள் கூட உன் 

தமல  க் ிதயோட இருக்கணும்ன்னு தவண்டு ல். கறடசிக் கோலத்துல என்றன 

நீ மயில் தமல வந்து கோப் ோத் ணும்ன்னு ஒரு தவண்டு ல். என்தனோட துக்க 

 ோரத்ற  நீ  ோங்கிக்கணும். என்தனோட துக்க  ோரத்ற  இறக்கி றவக்கணும். 

என்தனோட  க் ிக்கு எந்  இறடஞ்சலும் இல்லோம, என் மனக்கவறல எல்லோம் 

த ோக்கணும்ன்னு ஒரு தவண்டு ல். என் கண்கள், கோதுகள், என்தனோட உடம்பு 

முழுக்க என் இந் ிோியங்கள் எல்லோதம உன்னுறடய கோோியத் ிதலதய 

இருக்கணும்ன்னு ஒரு தவண்டு ல். வியோ ிகள் த ோகணும்ன்னு ஒரு 

தவண்டு ல். 

அடுத்து அந்  ஸ்தலோகங்கள் எல்லோம்  ோர்ப்த ோம். 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு தொவது ஸ்ல ொகம் – 

கணத்தில் என்  யமற மயில் முதுகிைில் வருவொலய 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல தநத் ிக்கு 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥ १९ ॥ 

குமோதரச ஸூதனோ குஹ ஸ்கந்  தஸனோ 

 த  சக் ி  ோதண மயூரோ  ிரூட | 

புைிந் ோத்மஜோகோந்   க் ோர்த் ி ஹோோின் 

ப்ரத ோ  ோரகோதர ஸ ோ ரக்ஷமோம் த்வம் || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2771
http://valmikiramayanam.in/?p=2771
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/om-muruga.jpg
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என்கிற  த்ப ோன்  ோவது ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம். அதுல முருகப் 

ப ருமோனுறடய   ிதனோரு நோமங்கள், அஞ்சு கர்ம இந் ிோியங்கள், அஞ்சு 

ஞோன இந் ிோியங்கறையும், அ ற்கு நியோந் ோவோக இருக்கக் கூடிய 

அந் க்கரணம் என்கிற மனறசயும் கட்டுப் டுத் றதுக்கு, இந் ிோிய நிக்ரஹம் 

 ண்றதுக்கு இந்    ிதனோரு நோமங்களும் மஹோ மந்த்ரம் ன்னு ஆச்சோர்யோள் 

பசோல்லியிருக்கோன்னு  ோர்த்த ோம். 

இந்  குமதரஸ ஸூதனோ -றவ  டிக்கும் த ோது இன்பனோன்னு த ோணித்து. 

 க் ி மோர்கத்துல, நமக்கு எந்  இஷ்ட ப ய்வதமோ, அ ன் ரூ த்யோனம், நோம 

சங்கீர்த் னம்,  கவோதனோட கற கறை தகட்கறது, இந்  மூணும்  ோன்  க் ி 

வைர்றதுக்கு பரோம்  முக்கியமோ, மஹோன்கள் பசோல்லியிருக்கோ. இந்  

ஸ்தலோகத்துதலதய, குமதரஷஸூதனோ குஹ ஸ்கந்  தசனோ த , அந்  

ஸ்தலோகத்துதலதய இந்  நோமோவைிகளுக்கு உள்தைதய முருகப் 

ப ருமோனுறடய கற கள் எல்லோமும் வந்துடறது. அம் ோள் கிட்தடயிருந்து 

தவறல வோங்கிண்டு த ோய் சூரஸம்ஹோரம்  ண்றோர். அற  சக் ி ோதண-ன்னு 

பசோல்லிடறோர். ஈஷ ஸூதனோ-ன்னு பசோல்லும்த ோது  ரதமஸ்வரனுறடய 

பநற்றிக் கண்தலயிருந்து முருகப் ப ருமோன் அவ ோரம்  ண்ணினது. 

புலிந் ோத்மஜோகோந் ோங்கறது, வள்ைியம்றமறய கடி மணம் பசய்து பகோண்டது. 

மயூரோ ிருட- தவ மயமோன மயில் தமல ஏறி அமர்ந் ிருக்கிறோர். இப் டி 

ஸகந் புரோணத்துல இருக்கற கற கள் இந்  நோமத்துக்குள்தைதய 

வந்துடுத்துன்னு த ோணித்து. 

அப் டி  கவோன் எ ிோிதல வந்  உடதன, அவறர நோமங்கறை எல்லோம் 

பசோல்லி ஸ்த ோத்ரம்  ண்ணி, சந்த ோஷப் டுத் ின  ின்ன சில ப்ரோர் றனகள் 

 ண்றோர். அது மு ல்ல 

प्रशान्त्तेहन्त्िये निंसांजे्ञ हवचेिं ेकफोद्गाररवक्त्त्रे भयोत्कहम्प्पगात्रे । 

प्रयाणोन्त्मुखे मय्यनार्थे तदानीं ितुां मे दयालो भवाग्रे गुि त्वम् ॥ २०॥ 

ப்ரசோந்த ந்த்ோிதய நஷ்டஸம்க்தஞ விதசஷ்தட 

கத ோத்கோோி வக்த்தர  தயோத்கம் ி கோத்தர | 

ப்ரயோதணோன்முதக மய்யநோத    ோனீம் 

த்ரு ம் தம  யோதைோ  வோக்தர குஹத்வம் || 
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‘என்னுறடய கறடசி கோலத்துல நீ என் முன்னோடி வந்து  ர்சனம் பகோடுத்து 

என்றன கோப் ோத்  தவண்டும்’ ன்னு பசோல்றோர். இற  ஏன் முக்கியமோ 

பமோ ல்ல எடுத்து பசோல்றோர்ன்னோ, நமக்கு கறடசி கோலம் என்னிக்கின்னு 

நமக்கு ப ோியோது. இன்னிக்கு தூங்கதறோம், நோறைக்கு  கவோன் நிறனச்சோ 

எழுந்துப்த ோம். இந்  மூச்சு உள்ை இழுக்கதறோம்.  கவோன் நிறனச்சோ  ோன் 

அது பவைியில வரும். நோம பரோம்  சோஸ்வ மோ இருக்கப் த ோதறோம்னு 

நம் ிண்டு இருக்தகோம். ஆனோ நம் உயிர்  கவோன் றகயில  ோன் இருக்கு. 

அப் டி அந்  உயிர்  ிோியறதுக்கு முன்னோடி, ‘ஜீவஸ்ய  த்துவ ஜிக்ஞோஸோ’ 

ன்னு, இந்  ஜன்மோ பகோடுத் த ோட கோரணதம, இத ோட  த்வம் என்னன்னு 

விசோோிச்சு, உண்றமறய உணர்ந்து கோம, க்தரோ , தமோகபமல்லோம் த ோய்,  ரம 

சோந் மோகி உண்றமறய அறிந்   ின்ன இந்  உடம் ிதலர்ந்து உயிர்  ிோிந் ோல், 

அதுக்கு மரணம்-ன்னு த ர் கிறடயோது. அ ற்கு த ர் அமிர் ம்-ன்னு த ரு, 

அந்  அமிர் த்வத்ற  அறடயறதுக்கோகத்  ோன் இந்  ஜன்மோ. அப் டி நமக்கு 

உயிர்  ிோியறதுக்கு முன்னோடி உண்றமறய உணர்வ ற்கு நோம முயற்சி 

 ண்ணிண்டிருக்கணும். அந்  மோ ிோி ஞோனம் ஏற் டுவ ற்கு முன்னோடி உயிர் 

 ிோியோமல், அந்  கறடசி தநரத்துதலயோவது  கவத்  ர்சனம் கிறடக்கணும். 

ஜன்மோ முழுக்க நோம்  கவோறன த்யோனம்  ண்ணிண்டு,  ஜனம்  ண்ணிண்டு 

இருந் ோ  ோன் அந்  கறடசி நிமிஷத்துல  கவோதனோட ஞோ கம் வரும். அப் டி 

முருகோ, நீ வந்து என்றன கோப் ோத் ணும் என்கிறோர். 

அந்  death bed-ல இருக்கும் த ோது, அந்  நிறலறம என்னங்கறற  

வர்ணிக்கிறோர். ‘ப்ரசோந்த ந்த்ோிதய’ – இந் ிோியங்கள் எல்லோம் அடங்கி 

த ோயிடறது. கண்ணு  ோர்க்கறது கிறடயோது, கோது தகட்கறது கிறடயோது, 

கறடசி தநரத்துல. ‘நஷ்டஸம்க்தஞ’ – ஞோ க சக் ியும் த ோயிடறது. ‘விதசஷ்தட’ 

– றக, கோல்லோம் ஒரு தசஷ்ட்றடயும்  ண்ண மோட்தடங்கறது. அடங்கி 

த ோயிடறது ‘கத ோத்கோோி வக்த்தர’ – ப ோண்றடயில க ம் அறடச்சுக்கிறது. 

 கவோதனோட நோமத்ற  கூட, முருகோன்னு பசோல்றதுக்கு கூட ப ோண்றட வர 

மோட்தடங்கறது. ‘ தயோத்கம் ி கோத்தர’ – எம டர்கள் கனவுல வந்து 

 யமுடுத் றோ. அ னோல உடம்ப ல்லோம் நடுங்கறது. ‘ப்ரயோதணோன்முதக’ அந்  

நீண்ட யோத் ிறர, உள்முகமோ  யோர் ஆகிடதறோம், இந்  உடம்ற  விடப் 
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த ோதறோம், யம தலோகத்துக்கு த ோகப் த ோதறோம், அந்  மோ ிோி நிறலறமயில 

‘மய்யநோத ’ – அனோற யோன என்னிடத் ில்,  ிள்றைக்கிட்ட பசோல்ல முடியுமோ, 

ப ோண்டோட்டிகிட்ட பசோல்ல முடியுமோ, யோருதம அந்  நிறலயில் நோ ன் 

கிறடயோது .  கவோன் ஒருத் ர்  ோன் நோ ன்ங்கற அறிவு இருந் ோ ோன், அந்  

தநரத்துல  கவோன் வந்து கோப் ோத்துவோர், ‘  ோனீம்’ – அந்  தநரத் ில் ‘த்ரு ம்’ 

– பவகு விறரவோக ‘தம அக்தர’ – எனக்கு முன்னோடி வந்து முருகோ ‘ வ த்வம்’ – 

நீ கோட்சி  ர தவண்டும்ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். இதுக்கு  ோத் ர்யம் 

பசோல்லும்த ோது த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் பசோல்றோர். 

ओहमत्येकाक्षरां ब्रह्म व्यािरन्त्मामनुस्मरन् । 

य  प्रयाहत त्यजन्त्दिेां स याहत परमाां गहतम् ॥ 

ஓமித்தயகோக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம வ்யோஹரந்மோமநுஸ்மரந் | 

ய: ப்ரயோ ி த்யஜந்த ³ஹம் ஸ யோ ி  ரமோம் க³ ிம் || 8- 13|| 

ன்னு கீ ோ வோக்யம், ப்ரணவத்ற  த்யோனம்  ண்ணிண்டு  கவோறன 

நிறனச்சுண்டு யோர் உயிறர விடறோதைோ அவோ தமோக்ஷத்ற  அறடவோன்னு 

பசோல்றோர். சோஸ் ிோிகள் பசோல்றோர் முருகப் ப ருமோன்  ோன் ப்ரணவ ஸ்வரூ ம், 

அந்  மயில் தமல் முருகன்  ோன் தவ த் ில் ப்ரணவ ஸ்வரூ ம். அப் டி என் 

முன்னோடி வந்து நீ கோட்சி பகோடுத் ோ,  ோனோ மனசு அதுல லயிக்கும். நோன் 

தமோக்ஷம் அறடஞ்சுடுதவன். இது முக்கியமோன  ிரோர்த் றன 

எங்கற னோல ோன் மு ல்ல இந்   ிரோர்த் றனறயப்  ண்றோர். வற்புறுத் ி 

 கவோன்கிட்ட இற  தவண்டிக்கணும். நித் ியம் தவண்டிக்கணும். ஏன்னோ 

என்னிக்கு முடிவு வரும்ன்னு ப ோியோது. அ னோல ஓம்கோர ஸ்மரணம் நம்மோல 

 ண்ண முடியுதமோ இல்றலதயோ, முருகப் ப ருமோனுறடய ஸ்மரணத்ற ப் 

 ண்ணி  ழகிண்டோ, கறடசி தநரத்துல  கவோன் வந்து நமக்கு  ோிசனம் 

பகோடுப் ோர்ன்னு பரோம்  அழகோ பசோல்லியிருக்கோர். 

அருணகிோி நோ ப் ப ருமோன் நிறறய  ோடல்கள்ல இந்  மோ ிோி ‘எம 

 யத் ிலிருந்து  ன்றன மீட்கணும்’ன்னு பசோல்றோர். நிறறய இடத்துல 

‘முருகறன நோன் நம் ி இருக்தகன். எமன் என்றன என்ன  ண்ண முடியும்’ 

ன்னும் அறறகூவல் விடறோர். ‘கந் ர் அலங்கோரம்’ன்னு ஒரு 106  ோடல்கள் 

இருக்கு. அதுல நிறறய  ோட்டுல இந்  மரண  யத்ற ப் த ோக்கணும்ன்னு 
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தவண்டிக்கிறோர். மரண  யம் எனக்கு கிறடயோதுன்னும் பசோல்றோர். அதுல சில 

 ோடல்கள் உங்களுக்கு பசோல்தறன். 

மரண ப்ரமோ ம் நமக்கில்றல யோபமன்றும் வோய்த் துறண 

கிரணக் கலோ ியும் தவலுமுண்தட கிண்கிணி முகுை 

சரண ப்ர ோ  சசித வி மங்கல்ய  ந்துரக்ஷோ 

 ரண க்ரு ோகர ஞோனோகர சுர  ோஸ்கரதன. 

‘கலோ ி’ன்னோ மயில். அழகோன சமஸ்கிரு  ஸ்தலோகம் மோ ிோி இருக்கு. அவ்தைோ 

சமஸ்கிரு  வோர்த்ற கள். 

 ண்டோயு முந்  ிோிசூலமும் விழத்  ோக்கியுன்றனத் 

 ிண்டோட பவட்டி விழவிடுதவன் பசந் ில் தவலுனக்குத் 

ப ோண்டோகிய பவன்னவிதரோ  ஞோனச்சுடர் வடிவோள் 

கண்டோயடோ அந் கோ வந்து  ோர் சற்பறன் றகக்பகட்டதவ. 

யமறன ‘என் கிட்ட வந்து  ோர் ‘எங்கிறோர். ‘வந்த ன்னோ உன்றன பவட்டி விழ 

விடுதவன்’ எங்கிறோர். ‘முருகப் ப ருமோன்  ோ த்துல  க் ி  ண்ணதுனோல 

அவிதரோ  ஞோனச்சுடர் வடிவோள் இருக்கு என்கிட்ட. நீ என்ன என்றன வந்து 

 ிோிசூலத்ற  வச்சுண்டு  யமுறுத்துறது? அப ல்லோம் கீழ விழும் டியோ 

உன்றன நோன்  ள்ைிடுதவன்’ங்கிறோர்.நீலச் சிகண்டியிதலறும்  ிரோன் எந்  

தநரத் ிலுங் 

தகோலக் குறத் ியுடன் வருவோன் குருநோ ன் பசோன்ன 

சீலத்ற  பமள்ைத் ப ைிந் றிவோர் சிவ தயோகிகதை 

கோலத்ற  பவன்றிருப் ோர், மோிப் ோர் பவறுங்கர்மிகதை 

ன்னு ஒரு  ோட்டு. இதுல ‘கோலம்’ங்கிறது ோன் எமன். இந்  கோலத்ற  பவன்று 

ஞோன பவைியில் கலக்கறது ோன் ஜன்மோதவோட தநோக்கம். அற  அருணகிோி 

நோ ர் முருகப் ப ருமோனுறடய அநுக்கிரகத் ினோல அறடந்து அந் ப் 

அனு வத்ற ப் த சறோர். 

 டிக்குந்  ிருப்புகழ் த ோற்றுவன் கூற்றுவன்  ோசத் ினோற் 

 ிடிக்கும் ப ோழுது வந் ஞ்பலன் ோய் ப ரும்  ோம் ினின்று 
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நடிக்கும்  ிரோன் மருகோ பகோடுஞ் சூரனடுங்க பவற்ற  

இடிக்குங் கலோ த்  னிமயிதலறும் இரோவுத் தன 

இந்  இடத்துல நடிக்கிறதுன்னோ டோன்ஸ் ஆடறதுன்னு அர்த் ம். ‘ப ரும் 

 ோம் ினின்று நடிக்கும்  ிரோன்’,  ோம்பு தமல கிருஷ்ணர் கோைிங்க நர்த் னம் 

ஆடினோர் இல்றலயோ. அற ச் பசோல்றோர். 

 ட்டிக் கடோவில் வரும் அந் கோவுறனப்  ோரறிய 

பவட்டிப் புறங்கண்டலோது விதடன் பவய்ய சூரறனப்த ோய் 

முட்டிப் ப ோரு  பசவ்தவற் ப ருமோள்  ிருமுன்பு நின்தறன் 

கட்டிப் புறப் டடோ சத் ி வோபைன்றன் றகயதுதவ 

ன்னு ஒரு  ோட்டு. 

மோகத்ற  முட்டி வரு பநடுங்கூற்றவன் வந் ோபலன் முன்தன 

த ோறகப் புரவியிற்தறோன்றி நிற் ோய் சுத்  நித் முத் ித் 

த்யோகப் ப ோருப்ற த் த்ோிபுரோந் கறனத் த்ோியம் கறனப் 

 ோகத் ில் றவக்கும்  ரம கல்யோணி  ன்  ோலகதன 

ன்னு ஒரு  ோட்டுல பசோல்றோர். இன்னிக்கி மஹோ ப்ரத ோஷம். “சுத்  நித்  

முத் ித் த்யோகப் ப ோருப்ற த் த்ோிபுரோந் கறனத் த்ோியம் கறனப்  ோகத் ில் 

றவக்கும்  ரம கல்யோணி  ன்  ோலகதன ” ன்னு மூணு த றரயும் தசோமோஸ்கந்  

மூர்த் ியோ த்யோனம்  ண்ணிட்தடோம். இப் டித்  ிருப்புகழ்ல எத் றனதயோ 

 ோடல்கள். 

கறனத்ப ழும்  கடது  ிடர் மிறசவரு 

கறுத்  பவஞ்சின மறலி ன் உறழயினர் 

க ித் டர்ந்ப றி கயிறடு கற பகோடு ப ோருத ோத  

கலக்குறுஞ் பசயல் ஒழிவற அழிவுறு 

கருத்து றநந்து அலமுறு ப ோழு ைறவ பகோள் 

கணத் ில் என்  யமற மயில் முதுகினில் வருவோதய 

(‘உறனத்  ினம்’ எனத் ப ோடங்கும்  ிருப் ரங்குன்றம்  ிருப்புகழ்) 
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‘கறடசி நிமிஷத்துல என் கண் முன்னோடி, மயில் முதுகுல வந்து என்தனோட 

 யத்ற ப் த ோக்கணும்,  ர்சனம் பகோடுக்கணும்’ ன்னு தவண்டறோர். 

த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் பசோல்ற மோ ிோி அந்  க்ஷணத்துல த ோறக மயில் 

முருகறனத்  ர்சனம்  ண்ணினோ,  கவோதனோட ஒண்ணோ கலந்துடலோம். 

மறு ிறவி கிறடயோதுன்னு ப ோியறது. இது மு ல்  ிரோர்த் றன. அடுத்  

ஸ்தலோகத் ிதலயும், இத  மோ ிோி கறடசி நிமிஷத்துல என்றன 

றகவிட்டுடோத ன்னு இன்பனோரு  டறவப்  ிரோர்த் றன  ண்றோர். அந்  

ஸ்தலோகத்ற  நோறைக்குப்  ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி ஒன்றொவது 
ஸ்ல ொகம் – உயிர் மங்கு ப ொழுது கடிலத மயி ின் 

மினச வரலவணும் 

 

தநத் ிக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இரு  ோவது ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம். 

அதுல என்னுறடய இந்  வோழ்வின் கறடசி தநரத்துல, நீ வந்து என் முன்னோடி 

 ர்சனம் குடுக்கணம்னு தவண்டறோர். இன்னிக்கும் கிட்டத் ட்ட அத  மோ ிோி 

 ோன். நோறைக்கு ஸ்தலோகத் ிலயும் எமன் வரும்த ோது என்றன கோப் ோத்துன்னு 

பசோல்றோர். ஆனோல் subtle difference இருக்கு. இன்னிக்கு ஸ்தலோகம் 

कृतान्त्तस्य दत्ेषु चण्डषेु कोपाद ्

दिहच्छहन्त्द्ध हभन्त्द्धीहत माां तजथयत्सु । 

मय्रां समारुह्य मा भैररहत त्वां 

पुर  शहिपाहणमथमायाहि शीघ्रम् ॥२१॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=2779
http://valmikiramayanam.in/?p=2779
http://valmikiramayanam.in/?p=2779
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/id-pstb-234.jpg
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க்ரு ோந் ஸ்ய தூத ஷு சண்தடஷுதகோ ோத் 

 ஹச்சிந் ி  ிந் ீ ி மோம்  ர்ஜயத்ஸு | 

மயூரம் ஸமோருஹ்ய மோற ோி ி த்வம் 

புர : ஸக் ி ோணிர் மமோயோஹி ஸிக்ரம் || 

க்ரு ோந் : னோ எமன், ‘க்ரு ோந் ஸ்ய தூத ஷு’ – எமனுறடய தூ ர்கைோல், 

அவோ எப் டி இருக்கோன்னோ – ‘சண்தடஷு’ – பரோம்  உக்ரமோ இருக்கோ, 

 யங்கரமோ இருக்கோ. ‘தகோ ோத்’ – அவோ தகோ த்த ோடு ‘ ஹ’ – எோி இவறன. 

‘ச்சிந் ி’ – பவட்டு, ‘ ிந் ி’ – இவறன பவட்டி இரண்டோ  ிைந்து த ோடு. 

இப் டிபயல்லோம் ‘மோம்  ர்ஜயத்ஸு’ – என்றன அ ட்டி  யமுறுத் ி ஹிம்றஸ 

 ண்றோ. அப்த ோ ‘தஹ ஸ்வோமின்’ – தஹ குமோரக் கடவுதை ‘ த்வம்’ – நீ 

‘சக் ி ோணி’ றகயில் தவதலோடு ‘மயூரம் ஸமோருஹ்ய’ மயில் தமல் ஏறி என் 

முன்னோடி வந்து ‘மோ ற ஹி’  யப் டோத  என்ற உ த சத்ற   ண்ணி ‘இ ி 

மம புர:’ என் முன்னோடி சீக்கிரம் வோ. சீக்கிரம் வந்து அ யத்ற க் பகோடு. ‘மோ 

ற ஹி’ என்ற வோர்த்ற கறைச் பசோல்லி அ யம் பகோடுன்னு தகட்கறோர். இந்  

 யப் டோத ன்னு குரு பசோல்ற வோர்த்ற  அது பசோன்ன நோள்தலயிருந்து உயிர் 

 ிோியற நோள் வறரக்கும் கூட துறணயோக நிற்கும். ‘ யந்   னிவழிக்குத் துறண 

வடிதவலும் பசங்தகோடன் மயூரமுதம’ அப்டினு பசோன்னோ மோ ிோி அந்  ‘மோ 

ற ஹி’ எங்கறது ஒரு மந் ிரம். அது பகோடுக்கற ற ோியம், எத் றன ஜன்மோ 

தவணோ எடுக்கலோம். அவ்தைோ ற ர்யம் பகோடுக்கும். 

இங்க த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் இரண்டு ஸ்கந்  புரோண ஸ்தலோகங்கறை quote 

 ண்ணியிருக்கோர். அவ்தைோ அழகோ இருக்கு. மயில் தமல் ஏறி வந்து உன்தனோட 

தவறல கோண் ிச்சு ‘மோ ற ஹி’ ன்னு எனக்கு அ யம் பகோடுன்னு 

பசோன்னதுக்கு ஸ்கந்  புரோணத்துதலருந்து ஒரு ஸ்தலோகம் எடுத் ிருக்கோர். 

वेद एव मय्रस्यात् प्रणव: षण्मुखस्तर्था | 

ब्रह्महवद्याहप शहिस्यात् मोक्ष: तद्दशथनात् स्मृत: || 

‘தவ  ஏவ மயூரஸ்யோத்’ – தவ ம்  ோன் மயூரம். தவ ம்  ோன் மயில். ‘ப்ரணவஹ: 

ஷண்முகஸ்   ோ’ – ஆறுமுகத்த ோடு கூடிய முருகப் ப ருமோன்  ோன்  ிரணவ 

ஸ்வரூ ம். ‘ப்ரம்ம வித்யோ ி சக் ிஸ்யோத்’ – அந்  சக் ி என்கிற தவல்  ோன் 
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ப்ரம்ம வித்றய ன்னு பசோல்றோர். ஞோனம் அது  ோன். ‘தமோக்ஷ:  த்  ர்ஸனோத் 

ஸ்மிரு :’ – இந்  மோ ிோி ஸ்வோமிறய  ர்சனம்  ண்ணோ தமோக்ஷம் கிறடக்கும் 

அப் டிங்கற ஒரு அழகோன அவ்தைோ ஒரு relevant ஆன ஸ்கந்  புரோண 

ஸ்தலோகத்ற  எடுத் ிருக்கோர். அதுல என்னன்னோ இந்  மோ ிோி முருகப் 

ப ருமோதனோட  ர்சனம் கிறடக்கணும்னோ நோம விடோம முருகறன  ஜனம் 

 ண்ணணும். அதுக்கு ஆச்சோியமோன ஒரு ஸ்தலோகத்ற  எடுத் ிருக்கோர். இந்  

ஸ்தலோகத்ற  நோன் தகட்டத யில்றல. 

कृतेतु ब्रह्महजज्ञास्यां त्रेतायाां जानकी पहत: | 

द्वापरे भगवान् कृष्ण: कलस सक्त्न्त्द: प्रकीततत: || 

‘க்ருத து  ிரம்மஜிக்ஞோஸ்யம்’ – க்ரு  யுகத் ில்  ிரம்ம விசோரத் ினோலும், 

‘த்தர ோயோம் ஜோனகீ   ி:’ – த்தர ோ யுகத் ில் ரோமறர வழி டுவ ினோலும், 

‘த்வோ தர  கவோன் கிருஷ்ண:’ – த்வோ ர யுகத் ில் கிருஷ்ணறர 

வழி டுவ ோலும் ‘கபலௌ ஸ்கந் : ப்ரகீர்த் ி ’ – இந் க் கலியில் ஸுப்ரமண்ய 

உ ோசறனயினோலும் தமோக்ஷம் என்கிற புருஷோர்த் ம் சித் ிக்கிறதுன்னு கலியுக 

வர ன் ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமி, ‘இந் க் கலியில் ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிறயத்  ோன் 

வழி ட தவண்டும்’ ன்னு அடிச்சு பசோல்றோர் சோஸ் ிோிகள். 

அப் டி அந்  முருகப் ப ருமோன் ஸ ோிவோரமோக மயில், தவல், வள்ைி 

ப ய்வயோறன உடன் வந்து  ர்சனம் பகோடுத்து ஞோனத்ற  அநுக்கிரகிக்கணும் 

அப் டிங்கிற இந்   ிரோர்த் றன. அதுக்கு நோம் இன்னியிதலயிருந்த  விடோம 

முருகதனோட  ஜனத்ற ப்  ண்ணனும் அப் டிங்கிறற  சோஸ் ிோிகள் 

பசோல்றோர். ஸ்தலோகத்துல என்னதமோ ‘பவட்டு, குத்து’ னு வருது. அற  அவர் 

பரோம்  elaborate  ண்ணறல. முருக  ோிசனம் தமோக்ஷம் குடுக்கும் என்று 

பகோண்டு த ோறோர். 

இந் க் கறடசிக் கோலத்துல  டுக்றகயில  டுத்துண்டு  டற அவஸ்ற , 

அப்த ோ முருகப் ப ருமோன் வந்து கோப் ோத் ணுங்கிற தவண்டு ல் அருணகிோி 

நோ ரும் சில  ோடல்கள்ல பசோல்லியிருக்கோர். 

‘ றலவலி மருத் ீடு’ன்னு  ழனித்  ிருப்புகழ் ஒண்ணு. ப ோிய  ோட்டு. அதுல 

 ல வி மோன வியோ ிகள் வந்து அது ஒவ்பவோண்ணுக்கும் த ர் பவச்சுடறோ. 

வயசோன கோலத் ில கோது தகட்க மோட்தடங்கிறது. கண் ப ோிய மோட்தடங்கிறது. 
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ஒவ்பவோரு  ிரச்சறனக்கும் றவத் ியன் ஒரு த ர் றவக்கிறோன். 

“அவருக்பகல்லோம் கோது தகட்கோது விடு விடு.” …’சோியும் வயதுக்தகது  ோோீர், 

பசோலீர்’ …அவர் கிட்டப் த ோய் என்ன த ச்சுன்னு பசோல்லி ஜனங்கள்லோம் 

ஏசறோ. இப் டி இருக்கும் த ோது, 

” …உறலவற விருப் ோக நீள்கோவின் வோசமலர் 

வறகவறக பயடுத்த  ப ோடோ மோலிகோ ரணம் 

உன டியினிற் சூடதவ நோடு மோ வர்கள் இரு ோ ம் 

உைமது  ோித்த  வினோதவோடு  ோடியருள் 

வழி ட எனக்தக  யோதவோடு  ோளு வ 

உரகமப டுத் ோடும் ஏகோர மீ ின்மிறச. வரதவணும் ..” 

ன்னு ஒரு தவண்டு ல். அழகோன பூக்கறை த ர்ந்து எடுத்துத் ப ோடுத்து, 

மோறலயோக  ண்ணி உன்னுறடய  ோ த்துல த ோடற ில சந்த ோஷப்  டற 

அடியவர்களுறடய  ிருப் ோ ங்கறை என்னுள்ைத் ில்  ோித்து, எனக்கும் அந்  

 க் ி வருமோ, தமோக்ஷம் கிறடக்குமோ, எனக்கும் அந்  முருகப் ப ருமோனுறடய 

 க் ர்கள் கூட்டத் ில் தசர முடியுமோ ன்னு ஏங்கி தவண்டிண்டு, அந்  

 யவுக்கோக கோத் ிருக்கும் எனக்கு உ வ, உரகமது (வோசுகி என்ற  ோம்ற ) 

எடுத் ோடும் அந்  மயில் ‘ஏ’கோர மீ ின் மிறச வரதவணும்ன்னு ஒரு  ோட்டுல 

பசோல்றோர். 

 ிருவருறணத்  ிருப்புகழ் ஒண்ணு இருக்கு. அந் ப்  ோட்டுல 

“வீடு வியோை பவற்றி தவல் கரமத  பயடுத்து வீறுமயில் மீ ிலுற்று வருவோதய” 

(‘தக றகய பூமுடித் ’ எனத் ப ோடங்கும்  ிருவண்ணோமறல  ிருப்புகழ்) 

ன்னு பசோல்றோர். ‘வீடு வி’ன்னோ தமோக்ஷம். எனக்கு தமோக்ஷம் பகோடுக்கறதுக்கு 

பவற்றிதவல் கரமத  எடுத்து (றகயில தவல் எடுத்துண்டு) வீறுமயில் மீ ிலுற்று 

வரதவணும். அப் டிதய அந்  

कृतान्त्तस्य दत्ेषु चण्डषेु कोपाद ्दिहच्छहन्त्द्ध हभन्त्द्धीहत माां तजथयत्सु । 

मय्रां समारुह्य मा भैररहत त्वां पुर  शहिपाहणमथमायाहि शीघ्रम् 

அப் டிங்கிற ஸ்தலோகத்துக்கு  மிழோக்கம் மோ ிோி இருக்கு இது. 
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“வீடு வியோை பவற்றி தவல் கரமத  பயடுத்து 

வீறுமயில் மீ ிலுற்று வருவோதய” ன்னு அழகோன ஒரு  ிருப்புகழ். 

“தசோ ியன லோவு ித்  தசோணகிோி மோமறலக்குள் 

தசோற வட தகோபுரத் ி …… லுறறதவோதன 

தசோறனமறழ த ோபல ிர்த்   ோனவர்கள் மோைபவற்றி 

த ோைின்மிறச வோபைடுத்  …… ப ருமோதை. 

வீடு வியோை பவற்றி தவல் கரமத  பயடுத்து 

வீறுமயில் மீ ிலுற்று வருவோதய” 

ன்னு ஒரு  ிரோர்த் றன. அ னோல நோம இறடயறோது முருகப் ப ருமோனுறடய 

 ஜனத்ற ப்  ண்ணி, அந்  ஞோனம் அறடஞ்சுட்டோ, அதுக்கப்புறம் இந்  உலக 

வோழ்க்றகயில அர்த் ம் ஒண்ணுதம இல்றல. அதுக்கோக தவண்டனும். அந்  

ஞோனத்துக்கோக  ோன் தவண்டணும். அதுக்கு இறடயறோது வழி ோடு 

 ண்ணணும்ங்கறது  ோன் இந்  மூணு ஸ்தலோகத்த ோட  ோத் ர்யமோ இருக்கு. 

கறடசி கோலத்துல வந்து என்றன கோப் ோத்து றக விட்டுடோத ன்னு பசோல்றோர், 

அதுக்கு இன்னியிதலர்ந்த  எனக்கு உன்னிடத் ிதல மனசு றவக்க கூடிய புத் ி 

பகோடுங்கற ப்ரோர் றனறயத் ோன் stress  ண்ணி த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் எடுத்து 

பகோடுக்கறோர். அது  ோன் மஹோன்கதைோட ப ருறம. அடுத்  ஸ்தலோகத்துல 

‘மனோக ி உத க்ஷோ’ அந்  தநரத்துல பகோஞ்சம் கூட என்றன மறந்துடோத . 

அப்த ோற க்கு இப்த ோத  பசோல்லி றவக்கதறன், என்றன வந்து கோப் ோத்து 

முருகோன்னு பசோல்ற அந்  ஸ்தலோகத்ற  நோறைக்கு  ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி இரண்டொவது 
ஸ்ல ொகம் – நின் ஞொை சிவமொை  தம் அருள்வொலய 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இரு  ோவது ஸ்தலோகத்துல, என்னுறடய 

இந் ிோியங்கள் எல்லோம்  ைர்ந்து த ோய், ஒண்ணும்  ண்ண முடியோம கறடசி 

கோலத்துல நோன்  விக்கும் த ோது நீ என் முன்னோடி வந்து  ர்சனம் 

பகோடுக்கணும்னு ஒரு ஸ்தலோகம். இரு த் ி ஒண்ணோவது ஸ்தலோகத்துல எம 

 டர்கள் வந்து என்றன  யமுறுத்தும் த ோது நீ றகயில தவதலோடு, மயில் தமல 

ஏறி வந்து எனக்கு  ர்சனம் பகோடுத்து ‘மோ ற ஹி’  யப் டோத ன்னு எனக்கு 

http://valmikiramayanam.in/?p=2784
http://valmikiramayanam.in/?p=2784
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/GW430.jpg
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அ ய வோக்கு பகோடுக்கணும்னு தகட்டோர். இன்னிக்கு இரு த் ிபரண்டோவது 

ஸ்தலோகம். 

प्रणम्प्यासकृत्पादयोस्ते पहतत्वा 

प्रसाद्य प्रभो प्रार्थथयेऽनेकवारम् । 

न विुां  क्षमोऽिां तदानीं कृपाब्धे 

न कायाथन्त्तकाले मनागप्युपेक्षा ॥ २२॥ 

ப்ரணம்யோஸக்ருத்  ோ தயோஸ்த    ித்வோ 

ப்ரஸோத்ய ப்ரத ோ ப்ரோர்த் தயதனக வோரம் | 

நவக்தும் க்ஷதமோஹம்   ோனீம் க்ரு ோப்த  

நகோர்யோந் கோதல மனோகப்யுத க்ஷோ || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். 

‘ப்ரத ோ’ – என் துறரதய,  றலவதன – ன்னு அர்த் ம். துறரயப் ன் த ர் 

றவப் ோ. முருகப் ப ருமோனுக்கு துறர-ன்னு த ரு. இற  பசோன்ன உடதன 

வள்ைிமறல சச்சி ோனந்  ஸ்வோமிகள் வோழ்க்றகயில நடந்  சம் வம் ஒண்ணு 

ஞோ கம் வர்றது. சச்சி ோனந்  ஸ்வோமிகள்  ன்னிரண்டு வருஷம் 

வள்ைிமறலயில   ஸ்  ண்ணிட்டு அப்புறம் பசன்றனக்கு வந் ிருக்கோர். 

 ணிறகமணி பசங்கல்வரோயப்  ிள்றை ஆத்துக்கு வருவோர். இங்க 

 ிருவல்லிதகணியில தவங்கடரோவ்னு ஒருத் ர் இருந் ோர். அப் டி சில த ர் 

அவர் கிட்ட பரோம்  ப ய்வ க் ியோ இருந் ோ. அங்பகல்லோம் த ோனோ ஆறு 

மணி தநரம் எட்டு மணி தநரம்  ிருப்புகழ்  ோடுவோர். எல்லோரும் 

எல்லோவற்றறயும் மறந்துட்டு அவருறடய  ஜறனயில ஈடு ட்டு பரோம்  

த ரறனத்துத்துல  ிறைச்சு இருப் ோ.  ிருப்புகழ் மணி ன்னு ப ோியவோ 

ஒருத் ருக்கு title பகோடுத் ோ. அந்  கிருஷ்ணஸ்வோமி ஐயர், அவோ எல்லோரும் 

வள்ைிமறல ஸ்வோமிகள் கிட்ட பரோம்   க் ியோ இருந் ோ. 

ஒரு  டறவ டிசம் ர் கறடசி வோரத்துல ஸ்வோமிகறை வள்ைிமறல த ோய் 

 ர்சனம்  ண்ணியிருக்கோ. அப்புறம் ‘நோங்க கிைம் தறோம்’ ன்னு பசோன்ன த ோது 

‘என்ன அவசரம்?’ ன்னு ஸ்வோமிகள் தகட்டிருக்கோர் . அப்   ிோிட்டிஷ் ஆட்சி. 

ஒண்ணோம் த  ி ஆச்சுன்னோ  ிோிட்டிஷ் துறரறயப் த ோய்  ோர்த்து அவோளுக்கு 

ஏ ோவது gift பகோடுத்து salute த ோட்டு வருதவோம்னு இவோள்லோம் பசோல்றோ. 

அப்  வள்ைிமறல ஸ்வோமிகள் பசோல்றோர், ‘நமக்கு துறர முருகன்டோ. 
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 ிருத் ணிக்கு த ோங்தகோ. அங்க  டி பூறஜ  ண்ணுங்தகோ, ‘  ியோன  ிருத் ணி 

தமவி  டி மீது து ித்து உடன் வோழ’ னு  டி பூறஜ  ண்ணனும்னு 

அருணகிோிநோ ர்  ோடியிருக்கோர். அ னோல  ிருத் ணிக்கு த ோதவோம். அங்க  டி 

பூறஜ  ண்ணுதவோம், நீங்கள் எல்லோம் ஒண்ணோம் த  ி அங்க வந்துடுங்தகோ. 

நோனும் வந்துடுதறன்’ ன்னு பசோல்லி அவர் ஆரம் ிச்சது அந்   ிருத் ணித் 

 ிருப் டித்  ிருவிழோ. 

இன்னிக்கும் ஜனவோி ஒண்ணோம் த  ி லட்சக்கணக்கோதனோர் வந்து 

 ிருத் ணியில  டியில தகோலம் த ோட்டு, கோவி இட்டு கற்பூரம் ஏத் ி 

 ிருப்புகறழ  ோடிண்தட த ோய், (அங்தக 365  டிகள்) ஒவ்பவோரு நோறைக்கும் 

ஒரு  டிங்கற மோ ிோி. வர வருஷம் நன்னோயிருக்கணும், முருகதனோட அருள் 

தவணும்னு தவண்டிண்டு, தமல த ோய் ஸ்வோமி  ர்சனம்  ண்ணிட்டு வர்றதுனு 

ஒரு வழக்கம். அந்  மஹோன் ஆரம் ிச்சு வச்சது அவ்வதைோ அதமோகமோ 

நடக்கறது அது. ‘துறரன்னோ நமக்பகல்லோம் துறர முருகன்  ோன்’ ன்னு அவர் 

பசோன்னோர் – தஹ ப்ரத ோ ‘க்ரு ோப்த ’ – கருறண கடதலன்னு பசோல்றோர். ‘த  

 ோ தயோதஹோ:’ உன்னுறடய சரணங்கைில் ‘  ித்வோ’ விழுந்து வணங்கி, 

‘ப்ரணம்ய – நமஸ்கோரம்  ண்ணி, ‘அதனகவோரம்’ –  ல டறவ ‘ப்ரஸோத்ய’ – 

உன்றன சந்த ோஷப் டுத் ி உன்னுறடய நோமங்கறை  ோடி, ‘க்ரு ோப்த ’ 

கருறணக் கடதல, முருகோ! நோன் உன்றன என்ன தவண்டிக்கதறன்னோ ‘  ோநீம்’ 

என்னுறடய  ிரோண விதயோக கோலத்துல என் உயிர்  ிோியும் த ோது “அஹம் 

வக்தும் ந க்ஷமஹ” எதுவும் த சறதுக்கு சக் ி இல்லோம த ோயிடுதவன் நோன். 

‘அந் கோதல’, அந்  கறடசி கோலத்துல ‘மனோக ி’ பகோஞ்சம்கூட என் 

விஷயத் ில் ‘உத க்ஷோ’ ஒரு அலட்சியம்  ண்ணிடோத , வந்து என்றன 

கோப் ோத்து ன்னு அழகோன ஸ்தலோகம். 

இந்  இடத்துல த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் பசோல்றோர் – ‘அடிக்கடி  ோகவதனோட 

 ோ ோரவிந் ங்கள்ல வணங்கி நோம இந்  ப்ரோர்த் றனறய  ண்ணணும். 

 கவோன் கறடசி தநரத்துல வந்து நம்மை றகவிடோம கோப் ோத் ணும்னு, நம்றம 

அறழச்சிண்டு த ோகணும்’ ன்னு பசோல்லிட்டு ஒருநோலு ஸ்தலோகங்கள் 

பகோடுத்து இருக்கோர். இந்  ஸ்தலோகங்கள் ஸனத்குமோரர் சம்ஹிற யில 

இருக்கோம். 



129 | P a g e  
 

सुलभा: योगतत्वज्ञा: सुलभा: ब्रह्मवाद्रदन: | 

सुलभा: कमीटा: लोके न गुिोपासकास्तर्था || 

गुिात्ु न परो दवे: गुि ेसवं प्रहतहितम् | 

सवथ वेतान्त्ततात्पयथ हवषयो गुि एव स: || 

गुिास्योपासनात् सवे दवेास्तुष्यहन्त्त नेतारात् | 

तुष्यहन्त्त हपतरस्सवे सत्यां सत्यां वदाम्प्यिम् || 

कलस गुिां पररत्यज्य नृणाां सवाथर्थथसाधकम् | 

अन्त्वेषते परां दवेां म्ढधीनाथत्र सांशय: || 

ஸுல ோ: தயோக த்வஞோ: ஸுல ோ:  ிரம்மவோ ின: | 

ஸுல ோ: கர்மிடோ: தலோதக ந குதஹோ ோஸகோஸ்  ோ || 

குஹோத்து ந  தரோத வ: குதஹ ஸர்வம் ப்ர ிஷ்டி ம் | 

ஸர்வ தவ ோந்  ோத் ர்ய விஷதயோ குஹ ஏவ ஸ: || 

குஹஸ்தயோ ோஸனோத் ஸர்தவ த வோ: துஷ்யந் ி தந ரோத் | 

துஷ்யந் ி  ி ர: ஸர்தவ ஸத்யம் ஸத்யம் வ ோம்யஹம் || 

கபலௌ குஹம்  ோித்யஜ்ய குஹம் ஸர்வோர்த்  சோ கம் | 

அன்தவஷத   ரம் ப ய்வம் மூட ீ: நோத்ர சம்ஷய: || 

‘ ஸுல ோ: தயோக த்வஞோ:’ உலகத்துல தயோக  த்வம் ப ோிஞ்சவோள், 

குண்டலினி தயோகம் இன்னும், அஷ்டோங்க தயோகம் ப ோிஞ்சவோள்ைோம் 

இருப் ோ, ஸுல ோ: அவோள்ைோம் easy-யோ கிறடப் ோ. ‘ஸுல ோ:  ிரம்மவோ ின:’ 

தவ ோந் ம் த சறவோளும் நிறறய கிறடப் ோ, ‘ ஸுல ோ: கர்மிடோ: தலோதக’ 

கர்மோ  ண்றவோ, யோகம்  ண்றவோளும் நிறறய கிறடப் ோ. ஆனோ ‘ந 

குதஹோ ோஸகோஸ்  ோ’ குகனிடத் ில் உண்றமயோன  க் ி  ண்றவோ அவ்தைோ 
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சுல த் ில் கிறடக்க மோட்டோ. அவோ பரோம்  பகோஞ்சம் த ர் ோன் இருப் ோ-ன்னு 

பசோல்றோர். 

‘குஹோத்து ந  தரோத வ: குதஹ ஸர்வம் ப்ர ிஷ்டி ம்’ முருகனுக்கு தமலோன 

ப ய்வம் இல்றல. முருகனிடத் ிதலதய எல்லோரும் உறறத் ிருக்கிறோர்கள். 

‘ஸர்வ தவ ோந்  ோத் ர்ய விஷதயோ குஹ ஏவ ஸ:’ தவ  தவ ோந் த்த ோட 

 ோத் ர்யம் முருகப் ப ருமோன் ோன். ‘குஹஸ்தயோ ோஸனோத் ஸர்தவ த வோ: 

துஷ்யந் ி தந ரோத்’ முருகப் ப ருமோறன வழி ட்டோல் எல்லோ ப ய்வங்களும் 

 ிருப் ி அறடயும். ‘துஷ்யந் ி  ி ர: ஸர்தவ ஸத்யம் ஸத்யம் வ ோம்யஹம்’ 

 ித்ருக்களும்  ிருப் ி அறடவோர்கள் சத்யமோகச் பசோல்தறன் அப் டிங்கறோர். 

‘கபலௌ குஹம்  ோித்யஜ்ய ந்ருணோம் ஸர்வோர்த்   ோயகம் | 

அன்தவஷத   ரம் த வம் மூட ீ: நோத்ர ஸம்ஸய: || 

அப் டி எல்லோவற்றறயும் பகோடுக்கக் கூடிய முருகறன விட்டு தவபறோரு 

ப ய்வத்ற  வணங்கு வர்கள் புத் ி பகட்டவர்கள்ன்னு அர்த் ம். ‘ஏக  க் ிர் 

விஷிஸ்யத ’ன்னு கீற யில  கவோன் பசோல்றோர். நமக்கு ஒரு ப ய்வம். அந்  

ப ய்வத்துக்கிட்ட நோம மனசு றவக்கணும். ஒரு குலமகள் எப் டி  ன் 

கணவறனத் ப ய்வமோ நிறனக்கிறோதைோ அந்  மோ ிோி நமக்கு ‘ஒரு குரு, ஒரு 

ப ய்வம்’. அந்  குரு கோண் ிச்ச வழியில, அந்  ப ய்வத்துக்கிட்ட  க் ி 

றவக்கணும்ன்னு என்ற தநோக்கத் ில் இந்  ஸ்தலோகங்கறை பசோல்றோர். அந்  

மோ ிோி ஒரு ப ய்வத்துக் கிட்ட மனசு றவச்சோ நமக்கு சுல மோ அங்க மனசு 

ஒருமுகப் ட்டு அந்  ப ய்வத்த ோட அநுக்கிரகம் கிறடக்கும். அது எந்  

ப ய்வமோகவும் இருக்கலோம். நோம தவற ப ய்வத்ற   ழிச்சுப் த சதவ கூடோது. 

நம் இஷ்ட ப ய்வத்துக்கிட்ட உருகி, ‘அஸக்ருத்’  ிரும் த்  ிரும்   ிரோர்த் றன 

 ண்ணனும். ‘ கவோதன உன்தனோட  ோ ங்கள்ல என்றன தசர்த்துக்தகோ’ன்னு. 

அந்  மோ ிோி  ிரோர்த் றன  ண்றதுக்கு  ிருப்புகழ்ல நிறறய  ோடல்கள் இருக்கு. 

“கோலன் எறன அணுகோமல் உன ிரு கோலில் வழி ட அருள்வோதய” ன்னு ஒரு 

 ோட்டுல இருக்கு. ஸ்வோமிமறலத்  ிருப்புகழ். 

 ோ ி ம ிந ி த ோது மணிசறட நோ  ரருைிய …… குமதரசோ 

 ோகு கனிபமோழி மோது குறமகள்  ோ ம் வருடிய …… மணவோைோ 
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கோது பமோருவிழி கோக முறஅருள் மோய னோி ிரு …… மருதகோதன 

கோல பனறனயணு கோம லுன ிரு கோலில் வழி ட …… அருள்வோதய 

ஆ ி யயபனோடு த வர் சுரருலகோளும் வறகயுறு …… சிறறமீைோ 

ஆடு மயிலினி தலறி யமரர்கள் சூழ வரவரு …… மிறைதயோதன 

சூ  மிகவைர் தசோறல மருவுசுவோமி மறல னி …… லுறறதவோதன 

சூர னுடலற வோோி சுவறிட தவறல விடவல …… ப ருமோதை. 

இந்  ‘கோதும் ஒரு விழி கோகமுற அருள்’ ‘கோது, விழி’ ன்னு இருந்  உடதன 

கோதுக்கும், கண்ணுக்கும் ஏத ோ சம் ந் ம்ன்னு நிறனச்சுண்டுடுவோ. இந்  

இடத்துல ‘கோதும்’ன்னோ ‘ ிறழ பசய் ோலும்’ன்னு அர்த் ம். ஒரு கோகம் 

 ன்னிடத் ில்  ிறழ பசய்  த ோதும் அ ன் ஒரு கண்றண மட்டும் எடுத்து, 

அற  உயிதரோட விட்டோர்ன்னு ரோமதரோட கற . சீ ோத வி ஹனுமோர் கிட்ட 

அறடயோைமோ பசோல்றோ இல்றலயோ, அந்  ‘கோக வ்ருத் ோந் ம்’. ‘அருள் மோயன்’ 

அந்  ரோமதரோட,’அோி ிரு மருதகோதன’ன்னு, முருகறன விஷ்ணுதவோட 

மருகன்னு பசோல்றதுக்கோக அந் க் கற றயச் பசோல்றோர். 

இன்றறக்கு நமக்கு கிட்டத் ட்ட 1300  ோடல்கள்  ிருப்புகழ்ல கிறடச்சிருக்கு. 

அதுல  ோ ிக்கும் தமற் ட்ட  ோடல்கள்ல ‘உன்னுறடய  ோ ங்கறை 

பகோடு’ன்னு ோன் இருக்கும். உன்  ோ   ர்சனம் தவணும். உன்  ோ த்ற  நோன் 

புகழ்ந்து  ோடணும். உன்  ோ த்ற  வணங்கணும்ன்னு இன்னிக்கு 

ஸ்தலோகத்துல 

ப்ரணம்யோஸக்ருத்  ோ தயோஸ்த    ித்வோ 

ப்ரஸோத்ய ப்ரத ோ ப்ரோர்த் தயதனக வோரம் | 

நவக்தும் க்ஷதமோஹம்   ோனீம் க்ரு ோப்த  

நகோர்யோந் கோதல மனோகப்யுத க்ஷோ || 

‘அப்  நோன் பசோல்ல முடியோது . இப் தவ பசோல்லி பவச்சுடதறன். முருகோ! 

என்றன றக விட்டுடோத ’. ‘  ோனீம் க்ரு ோப்த ’, நோன்  ண்ணின  க் ிக்கு 

 லனோ நீ கருறண  ண்ணனும்ன்னு தகட்கல. நீ ‘க்ரு ோப் ி’ – நீ கருறணக் 
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கடல். எனக்குத்  கு ி இல்தலன்னோலும் நீ க்ருற   ண்ணுவ. அந்  க்ருற றய 

என் தமல கோண் ி. அது உனக்கு இயல்புன்னு பசோல்றோர். 

நவக்தும் க்ஷதமோஹம்   ோனீம் க்ரு ோப்த  

ந கோர்யோந் கோதல மனோகப்யுத க்ஷோ 

ன்னு பசோல்றோர். முருகனுறடய  ோ ங்கறைப்  த் ி அருணகிோி நோ ர்  ோடின 

இன்பனோரு ஸ்வோமிமறலத்  ிருப்புகழ் இருக்கு. 

நோசர் ங் கறடய னில் விரவிநோன் பமத்  பநோந்து ……  டுமோறி 

ஞோனமுங் பகடஅறடய வழுவியோ ழத்  ழுந் ி …… பமலியோத  

மோசகந் ப ோழுமுனது புகழிதனோர் பசோற்  கர்ந்து …… சுகதமவி 

மோமணங் கமழுமிரு கமல ோ  த்ற  நின்று ……  ணிதவதனோ 

நோன் உன்னுறடய  ோ ங்கறை நின்று நி ோனமோக வழி ட தவண்டும். உலகதம 

உன்றன புகழ்கிறது. ‘மோஜகம் ப ோழுமுனது புகழிதனோர் பசோற்  கர்ந்து 

சுகதமவி’ – உன்னுறடய புகழில் சிலற  நோனும்  ோடி சந்த ோஷப் ட்டு, 

‘மோமணங் கமழுமிரு கமல ோ  த்ற  நின்று  ணிதவதனோ’ –  ோ பூறஜ  ண்றது 

ப ோறுறமயோக  ண்ணனும் னு பசோல்றோர். 

வோசகம் புகலபவோரு  ரமர் ோ பமச்சு கின்ற …… குருநோ ோ 

வோசவன்  ரு ிருறவ பயோருப ய்வோ றனக்கி ரங்கு …… மணவோைோ 

கீசகஞ் சுரர் ருவு மகிழுமோ வத் ி சந்து …… புறடசூழுங் 

தகசவன்  ரவுகுரு மறலயில்தயோ கத்  மர்ந்  …… ப ருமோதை 

இந்   ிரோர்த் றனதயோட இன்னிக்கு பூர்த் ி  ண்ணிப்த ோம். நோறைக்கு 

ஸ்தலோகத்துல ‘மனக்கவறலகள் என்றன வோட்டுகிறது. அதுதலர்ந்து என்றன 

நீ விடுவிக்கணும் னு தவண்டிக்கறோர். அற  நோறைக்கு  ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி மூன்றொவது 
ஸ்ல ொகம் – முருக  க்திலய மைக்கவன க்கு மருந்து 

 

இன்னிக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கதுல இரு த்து மூணோவது ஸ்தலோகம். 

सिस्राण्डभोिा त्वया श्रनामा 

ितस्तारक  प्तसिवक्त्त्रश्च दैत्य  । 

ममान्त्तहृथद्रदस्र्थां मन क्त्लेशमेकां  

न िांहस प्रभो कक करोहम क्व याहम ॥ २३ ॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=2794
http://valmikiramayanam.in/?p=2794
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/thiruthani-murugan-valli-deivanai-images-hd-7577140.png
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ஸஹஸ்ரோண்ட த ோக் ோ த்வயோ ஸூரநோமோ 

ஹ ஸ் ோரக ஸிம்ஹவக்த்ரச்ச ற த்ய: | 

மமோந் ர் ஹ்ரு ிஸ் ம் மன க்தலசதமகம் 

ந ஹம்ஸி ப்ரத ோ கிம் கதரோமி க்வயோமி || 

ன்னு பசோல்றோர். இதுல ‘மமோந் ர் ஹ்ரு ிஸ் ம்’ : என் ஹ்ரு யத்துக்கு உள்தை 

இருக்கும் ‘மனக்தலசம்’: மனக்கவறல என்ற அசுரறன ‘ந ஹம்ஸி ப்ரத ோ’: நீ 

பகோல்ல மோட்தடங்கறிதய ப்ரத ோ ‘கிம் கதரோமி’ நோன் என்ன  ண்ணுதவன், 

‘க்வயோமி’ யோர் கிட்ட த ோய் தகட்த ன்-னு பசோல்றோர். அந்  ‘கிம் கதரோமி 

க்வயோமி’ ங்கறது, எனக்கு உன்றன விட்டோ யோர் இருக்கோ? நோன் யோர் கிட்ட 

த ோய் பசோல்ல முடியும்? என்கிற ஒரு tone அந்  வோர்த்ற கள்தலதய வர்றது. 

அந்  பமட்டுலதய வர்றது. ஸ்தலோகத்த ோட மு ல்  ோ ில ‘ஸஹஸ்ரோண்ட 

த ோக் ோ’ இந்  உலகத்ற  ஆயிரம் அண்டங்கைோக பசய்து ஏக சக்ரோ ி  ியோ 

ஆண்டுண்டு இருக்கோன் ஸூர த்மன். அந்  ஸூர த்மன் என்ற ப யர் 

பகோண்ட அவறனயும்,  ோரகறனயும், ஸிம்ஹவக்த்ரறனயும் நீ பகோன்றோய். 

அந்  ற த்யர்கறை எல்லோம் நீ வ ம்  ண்தண. ஆனோ என் மனசுக்குள்ை 

இருக்கற இந்  கவறலங்கற ஒரு அசுரறன மட்டும் நீ பகோல்ல 

மோட்தடங்கறிதயன்னு தகட்கறோர். 

கந்  புரோணத்துல வரக்கூடிய கற  இது. மூணு அசுரர்கள் இருந் ோ. அவோளுக்கு 

 ல வி  மோறயகள் எல்லோம் ப ோிஞ்சு இருந்துது. பவவ்தவறு உரு எடுக்கக் 

கூடியவர்கைோக இருந் ோர்கள். முருகர் அவோறை வ ம்  ண்ணினோர். 

சூரசம்ஹோரம் ன்னு  ிருச்பசந்தூர்ல விமர்றசயோ  ண்ணுவோ. அந்  சூரனுறடய 

உடம்புல, சிங்கம் கு ிறரன்னு ஒவ்பவோரு  றலயோ வச்சு பகோண்டு வருவோ. 

ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமியும் வருவோர். அந்  அசுரனும் வருவோன். இவதரோட தவல் 

எடுத்து குத் ின உடதன அந்   றல கீதழ விழுந்துடும். அப்புறம் அவன்  றல 

இல்லோம  ின்னோடி ஓடுவோன். இந்  உத்சவம் கடற்கறரயில பரோம்  

உத்ஸோகமோ நடக்கும். கறடசியில அவன் மோமரமோ வருவோன். தவறல விட்ட 

உடதன அவறன இரண்டு  ோகமோ  ிைந்து தசவலும், மயிலுமோக ஆக்கி முருக 

ப ருமோன் அருள்  ண்ணுவோர். சூரஸம்ஹரம்னு புரோண கற றய உத்சவமோக 

 ண்ணுவோ. அசுரர்கறை நீ வ ம் பசய் ோய் என்கிறதுக்கும் என் 

மனக்கவறலறய த ோக்கு என்கிறதுக்கும், என்ன சம் ந் ம்னு சோ ோரணமோ 
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நம்மோல அர்த் ம் புோிஞ்சுக்க முடியோது. பரோம்  அழகோ த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் 

அற  புோிய றவக்கறோர். கீற யில  

हत्रहवधां नरकस्येदां द्वारां नाशनमात्मन: | काम: क्रोध: तर्था लोभ: तस्मात् एतत् त्रयां त्यजेत् || 

த்ோிவி ம் நரகஸ்தய ம் த்வோரம் நோசனம் ஆத்மன: | 

கோம: க்தரோ ஸ்   ோ தலோ ஸ்  ஸ்மோத் ஏ த் த்ரயம் த்யதஜத் || 

ன்னு  கவோன் பசோல்றோர். இந்  கீ ோ வோக்கியத்துல, ப ய்வ சம் த்துல 

 ிறந் வோ தமோக்ஷத்ற  அறடயறதுக்கு மூன்று எ ிோிகள் இருக்கோ. ‘த்ோிவி ம் 

நரகஸ்ய த்வோரம்’ நரகத்துக்கு த ோக மூன்று க வுகள் இருக்கு. ‘நோசனம் 

ஆத்மன:’ அது ஆத்மோறவ நோசமறடயச் பசய்யும். ‘கோமஹ க்தரோ ஹ   ோ 

தலோ ஹ’: அதுக்கு கோமம், க்தரோ ம், தலோ ம்னு த ரு. இந்  மூன்றறயும் ஒரு 

புத் ிமோனோனவன் றகவிட தவண்டும். அவன் அ ிலிருந்து  ன்றன  ிருப் ிக் 

பகோள்ை தவண்டும். அப்த ோது ோன் தக்ஷமம் அறடய முடியும், ன்னு இந்  

ஸ்தலோகம். 

த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் பசோல்றோர். நமக்குள்ை கோமம், க்தரோ ம், தலோ ம்-னு 

மூணு சத்ருக்கள் உள்ை இருக்கு. அது  ோன் இந்   ோரகோசுரன், ஸூர த்மன், 

ஸிம்ஹவக்ரன்-னு புரோணங்கள்ல பசோல்லியிருக்கோ. ஞோன  ண்டி னோன 

ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமி அவோறை வ ம்  ண்ணினோ  ோன் நமக்கு தமோக்ஷம். 

அந்  சோமர்த் ியம் முருகப் ப ருமோன் ஒருத் ருக்குத்  ோன் இருக்கு. அ னோல 

‘முருகோ நீ என்றன கோப் ோத்து’ நோம தவண்டிக்கணும், அப் டீங்கறற   ோன் 

ஆச்சோர்யோள் பசோல்லிக் பகோடுக்கறோர். அந்  மூணும் த ோனோ  ோன் 

மனக்கவறலகள் ஒழியும். உடம்புல வர்ற வ்யோ ிக்கோவது ஏ ோவது மருந்து 

சோப் ிட்டு குணப் டுத் ிக்கலோம். இந்  மதனோ வியோ ிக்கு முருகதனோட அருள் 

ஒண்ணு  ோன் வழி. அதுக்கு தவதற மருந்த  இல்றல. நல்ல  லவோறனக் கூட 

இந்  கவறலங்கறது உருக்கிடும். இதுக்கு  ல த ர் றவக்கறோ. இந்  

வ்யோ ிறய சோி  ண்ணிக்கறதுக்கு  ிருச்பசந்தூர்ல இருக்கும் முருகன் சன்ன ி 

 ோன் மருந்து. தவற உ ோயதம கிறடயோது.  கவதனோட கடோக்ஷம் ோன் அதுக்கு 

ஓைஷ ம்ன்னு பசோல்றோர். 

த்ோிவி ம் நரகஸ்தய ம் த்வோரம் நோஸனம் ஆத்மனோ: | 

கோம: க்தரோ ஸ்   ோ தலோ ஸ்  ஸ்மோத் ஏ த் த்ரயம் த்யதஜத் || 
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அப் டிங்கிற ஸ்தலோகத்ற  ஸ்வோமிகள் எனக்குப்  டிச்சு கோண் ிச்சு, 

‘அபமோிக்கோ த ோரும்னு நிறனச்சு அற  விட்டுட்டு வோ’ ன்னு ஒரு வோர்த்ற  

பசோன்னோர். அவருறடய ஆத்ம சக் ியினோல, எத ோ நோன் அற க் தகட்தடன். 

அங்பகல்லோம் இருக்கும் த ோது, எல்லோம் பசௌக்கியமோ இருக்கிற மோ ிோி 

இருக்கும். ஏத ோ மனசுக்குள்ை கவறலயும் இருந்துண்தட இருக்கும். அந்  

வியோ ிக்கு மருந்து மஹோன்கதைோட சங்கம். அ ன் மூலமோ ஏற் டக்கூடிய ‘ க் ி’ 

அப் டிங்கறற  ஸ்வோமிகள் பசோன்னோர். அவருறடய கருறணயினோல எனக்கு 

அன்னிக்கு ஏத ோ தகட்கணும்ன்னு த ோணித்து. 

இந்  ஸ்தலோகத்ற   ோர்க்கும் த ோது இன்பனோன்னு த ோணறது.  ிருப்புகழ்ல 

நிறறய  ோடல்கள்ல மு ல்  கு ியில மரண  யத்ற ப்  த் ிதயோ, 

ப ண்கதைோட மயல்ல நோன் விழுந்துட்தடன் கோப் ோத்துன்தனோ நோலு வோிகள் 

இருக்கும். அடுத்  நோலு வோிகள்ல முருகப் ப ருமோனுறடய ப ருறம, ஸ்கந் ப் 

புரோண  கவல்கள் எல்லோம் இருக்கும். அற க் பகோண்டு இந் த்  ிருப்புகதழ 

 டிக்கக் கூடோது. ஏன்னோ அதுல ப ண்கறைப்  த் ின வர்ணறன இருக்குன்னு 

பரோம்  வருஷம் வச்சிருந்து இருக்கோ. தசஷோத்ோி ஸ்வோமிகள், வள்ைிமறல 

ஸ்வோமிகளுக்குச் பசோல்லி அவர் அற  மந் ிரமோ உரு ஏத் ின  ிறகு ோன், அவர் 

 ிருப்புகறழ அ ோர கருறண  ண்ணக் கூடிய ப ய்வ வோக்குன்னு எல்லோருக்கும் 

உணர்த் ினோர். நம்ம கோலத் ில்  ிறந்  அருணகிோிநோ ர்ன்னு வள்ைிமறல 

ஸ்வோமிகறை பகோண்டோடுவோ. அப் டி அவர் அற  எல்லோறரயும்  ோட 

பவச்சதுனோல ோன் நமக்கு ப ோிஞ்சுது. ஒரு  ிருப்புகழ்  ோட்டு பசோல்தறன். 

“நிறறம ி முகபமனும் ஒைியோதல 

பநறிவிழி கறணபயனு நிகரோதல 

உறவுபகோள் மடவர்கள் உறவோதமோ 

உன ிரு வடியினி அருள்வோதய 

மறற யில் அோி ிரு மருதகோதன 

மருவலர் அசுரர்கள் குலகோலோ 

குறமகள் றன மணம் அருள்தவோதன 

குருமறல மருவிய ப ருமோதை! “ 
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ன்னு ஒரு  ோட்டு. ‘உறவுபகோள் மடவர்கள் உறவோதமோ’ நோம இந்  உலகத் ில 

ஒவ்பவோரு நோளும் ஒவ்பவோருத் தரோட  ழகதறோம். இப ல்லோம் ஒரு உறவோ. 

அப ல்லோம் எவ்தைோ Superficialனு பசோல்றோர். மஹோன்கள் பசோல்றது எல்லோம் 

Whole Truth. அதுவும் இந்  அழறகக் கோண் ிச்சு மயக்கி,  ணத்ற   றிக்கக் 

கூடிய ப ோது மகைிதரோட உறபவல்லோம் ஒரு உறவோன்னு பசோல்றோர் . அந்  

மோ ிோி உண்றமறய மஹோன்கள் உரக்கச் பசோல்றோ. அற க் தகட்ட த ோது 

எனக்கு இந்  ஸ்தலோகத் ில வர மோ ிோி, கோமம்,க்தரோ ம், தலோ ம் எல்லோம் 

நரகத்துக்கு வோயில். இ ிலிருந்து நோம  ிரும் ணும். முருகனிடத் ில மனற  

றவக்கணும் அப் டிங்கறற த்  ோன் அருணகிோி நோ ர் பசோல்றோர். அந்  first 

part ல அற  விவோித்து, ‘இதுல நோன் மோட்டிக்கக் கூடோது முருகோ. எனக்கு 

‘உன ிரு வடியினி அருள்வோதய’ன்னு பசோல்றோர். அ னோல  ோன் மஹோன்கள் 

 ிருப்புகறழக் பகோண்டோடி, அற  உலகம் முழுக்க தகோடிக் கணக்கோன த ர் 

இன்னிக்கும் ஜ ிச்சு, முருகனுறடய அருறைப் ப ற்று மனக் கவறலகள் 

ஒழிந்து நிம்ம ியோ இருக்கோன்னு த ோணித்து. 

நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னோடி  ண்டி ர்கள் எல்லோம்  ிருப்புகழ்  டிக்க 

தவண்டோம், அதுல ஒண்ணும் சோரம் இல்தலன்னு வச்சிருந் ற ,  கவோன் ஒரு 

வள்ைிமறல ஸ்வோமிகள் மூலமோ பவைிப் டுத் ி, இன்றறக்கு உலகம் முழுக்க, 

த வோரத்துக்கும்  ிருவோசகத்துக்கும் சமமோ இந்   ிருப்புகறழ எல்லோரும் 

 டிக்கறோன்னோ இது  ோன் கோரணமோ இருக்கும்.  ிருப்புகழ் மனக்கவறலக்கு 

மருந்துன்னு மஹோன்கள் ப ோிஞ்சுண்டு,  கவோதன அற  பவைிப் 

 டுத் ியிருக்கோன்னு த ோணித்து. 

सिस्राण्डभोिा त्वया श्रनामा 

ितस्तारक  प्तसिवक्त्त्रश्च दैत्य  | 

ममान्त्तहृथद्रदस्र्थां मन क्त्लेशमेकां  

न िांहस प्रभो कक करोहम क्व याहम || 

அடுத்  ஸ்தலோகமும் இந்  மதனோ வியோ ிறயப்  த் ி  ோன். உன்தனோட 

 க் ிக்கு இறடஞ்சலோ இருக்கக் கூடிய என்தனோட மதனோ வியோ ிறய 

த ோக்குன்னு தகட்கறோர். நோறைக்கு அற   ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ  
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி நொன்கொவது 
ஸ்ல ொகம் – மைக்கவன  ஏதுமின்றி உைக்கடினமலய 

புரிந்து 

 

இன்றனக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இரு த் ினோலோவது ஸ்தலோகம், 

अिां सवथदा द ुखभारावसनो भवान्त्दीनबन्त्धुस्त्वदन्त्यां न याचे । 

भविहिरोधां सदा कॢिंबाधां ममाप्तध ितुां नाशयोमासुत त्वम् ॥ २४ ॥ 

அஹம் ஸர்வ ோ துக்க ோரோ வஸந்தநோ 

 வோன்  ீன ந்து ஸ்த்வ ன்யம் நயோதச | 

 வத் க் ி தரோ ம் ஸ ோ க்லுப்   ோ ம் 

மமோ ிம் த்ரு ம் நோசதயோமோ ஸு த்வம் || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2799
http://valmikiramayanam.in/?p=2799
http://valmikiramayanam.in/?p=2799
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/PALANI-MURUGAN.dd_16352.jpg
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ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். ஆ ி சங்கர  கவத் ோ ோள் மஹோன், ஞோனி. அவருக்கு ஒரு 

துக்கமும் கிறடயோது. இருந் ோலும், நோம இருக்கற நிறலறமறய உணர்ந்து, 

எப் டி  கவோன் கிட்ட என்ன தவண்டணும் ன்னு பசோல்லி பகோடுக்கறதுக்கோக 

இப் டி ஒரு ஸ்தலோகம் பசோல்றோர். ‘அஹம்’ – நோன், ‘ஸர்வ ோ’ – எப்ப ோழுதும், 

‘துக்க ோரோவஸந்ன:’ – துக்க  ோரத்ற  சுமந்துண்டு, அந்   ளு  ோங்க முடியோம, 

 ோி விச்சிண்டு இருக்தகன், அவஸ்த்ற   ட்டுண்டு இருக்தகன். ‘ வோன்’ – 

 ோங்கள் ‘ ீன ந்து’ –  ீனன்னோ ஏறழ, அனோற , யோரும் இல்லோ வன் ன்னு 

அர்த் ம். அந்  மோ ிோி இருக்கறவோளுக்கு  ந்து நீ  ோன். ‘ வோன்  ீன ந்து: 

த்வ ன்யம் நயோதச’ – உன்றனத்  விர இன்பனோரு ர் கிட்ட த ோய் நோன் தகட்க 

மோட்தடன். இது ஒரு முக்கியமோன message,  கவோன் கிட்ட  ோன் நோம 

கஷ்டத்ற  பசோல்லி அழணும், ‘த்வம்’ – நீ, எனக்கு எப் வும் இந்  ஹிம்ஸறய 

பகோடுக்கக்கூடிய, ‘க்லுப்   ோ ம்’ எனக்கு கஷ்டத்ற  பகோடுக்க கூடிய, 

‘ வத் க் ி தரோ ம்’ – உன்னுறடய  க் ிறய  ண்ண முடியோம என்ன 

ஸ்ரம டுத்தும், ‘ஆ ி’ – வ்யோ ின்னோ உடம்புக்கு வர்ற வ்யோ ி, ஆ ின்னோ 

மனசுக்கு வரக்கூடிய இந்  கவறலகள், அந்  துக்க  ோரம்-ன்னு பசோல்றோதர, 

அப ல்லோம் தசர்த்து ஒதர வோர்த்ற ல ஆ ி-ன்னு பசோல்லுவோ. ‘ஆ ிவ்யோ ி ஹர 

ஆஞ்சதநய ஸ்வோமி’ ன்னு இங்க நங்கநல்லூர்-ல இருக்கோர். அந்  மோ ிோி 

ஆ ின்னோ மதனோவ்யோ ி அற  ‘த்ரு ம்’ – சீக்ரமோக ‘நோஷய’ ன்னு 

பசோல்லும்த ோது, இந்  இடத்துல ‘தஹ உமோஸு ோ’ ன்னு பசோல்றோர், 

உறமயின் றமந் தன,  ோர்வ ி த ோல அந்  கருறண உள்ைம், ஸுப்ரமண்ய 

ஸ்வோமிக்கும் இருக்கறதுனோல, நீ எந் ன் துக்க  ோரத்ற  த ோக்கு, ன்னு 

பசோல்றோர். 

இந்  இடத்துல த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் ஒரு ஸ்தலோகம் பசோல்றோர். 

हचता हचन्त्ता तयोमथध्ये हचन्त्ता एव गरीयहस | 

हचता दिहत हनजीवां हचन्त्ता जीवन्त्तमप्यिो || 

சி ோ சிந் ோ  தயோர்மத்தய சிந் ோ ஏவ கோீயஸி | 

சி ோ  ஹ ி நிர்ஜீவம் சிந் ோ ஜீவந் ம் அப்யதஹோ || 
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‘சி ோவுக்கும் சிந் ோவுக்கும்  ரோசுல பவச்சு  ோர்த் ோ, சிந் ோ  ோன் பரோம்  வந்து 

 லசோலியோ ப ோியறது. சிற  – கறடசில, இடுகோட்ல எோிப் ோதை அதுக்கு 

சிற ன்னு த ரு. அந்  சிற  உயிர் த ோன  ின்ன  ோன் எோிக்கறது, இந்  

சிந்ற ங்கற கவறல, உயிதரோடு இருக்கும் த ோத  மனி றன எோிக்கறத !’ 

ன்னு பசோல்றோர். அப் டி அந்  சிந்ற க்கு இடம் பகோடுக்க கூடோது. 

நோம துக்கப்  டதறோம்ன்னு நமக்கு ப ோியறது, அந்  துக்கத்துக்கு கோரணம் 

என்ன? நோம பரோம்   ந் த்துல மோட்டிண்டு, அ னோல  ோன் சந்துஷ்டி இல்லோம 

இருக்தகோம், அப்ப்டீங்கற  எப் தயோ ஒரு சமயத்துல உணர்தறோம், உணர்ந் ோ 

கூட இப ல்லோம் எப் டி விட முடியும், இனிதம எப் டி விட முடியும், 

அப் டிபயல்லோம் நிறனச்சிண்டு, ஆசோர்யோள் இங்தக பசோல்ற இந்  

 ிரோத் றனதய நோம  ண்ண மோட்தடங்கதறோம். இந்  ஸ்தலோகத்துல ‘நோன் 

உன்றனதய தவண்டதறன், என்றன இந்  துக்கத்துதலர்ந்து மீட்டு விடு’ ன்னு 

 கவோன் கிட்ட த ோய் ப்ரோர்த் றன  ண்றது கூட  ண்ண மோட்தடங்கதறோம், 

ஏத ோ இந்  துக்கத்துக்கு நடுவில பசோட்டு சுகம் இருந் ோ, அத  த ோறும்-னு 

த்ருப் ி ஆயிடதறோம். அப் டி ஆகோமல், இந்  பகோஞ்சம் பகோஞ்சம்  ண்ற 

 கவத்  ஜனத்துல கிறடக்கக்கூடிய அந்  ருசிறய புோிஞ்சிண்டு, இது அம்ரு ம், 

இந்  அம்ரு மோன வோழ்வு  ோன் தவணும் ன்னு தவண்டணும். 

நோன் இருக்கற நிறலறம எனக்கு துக்கத்ற  பகோடுக்கறது, இதுதலர்ந்து நோன் 

மீைனும், ன்னு நிறனச்சோ  ோன் மீை முடியும். வ்யோ ி என்னன்னு diagnose 

 ண்ணின  ிறகு  ோன் மருந்து பகோடுக்க முடியும். அந்  மோ ிோி நம்முறடய 

கஷ்டத்துக்கு கோரணமோன  ந் ங்கள்-எல்லோம் விடணும் ன்னு நோம 

தவண்டணும். ‘இப ல்லோம் ok. இது இப் டித் ோன் இருக்கும்’ ன்னு நிறனக்கக் 

கூடோது. எத ோ ஒரு தவறலயில  ளு ஜோஸ்த் ியோ இருக்கு, ஒரு இடத்துல 

இருக்கறது கஷ்டமோ இருக்கு, இல்றல ஒரு relationship சோியோ இல்லன்னோ, 

நோம  கவோன் கிட்ட தவண்டிக்கணும். ‘இந்  மோ ிோி  ந் த்துல என்றன 

றவக்கோத , நோன் தமோக்ஷம் அறடஞ்சு சந்த ோஷமோ இருக்கணும், உன்னுறடய 

 க் ிறய  ண்ணனும்’ ன்னு நோம  கவோன் கிட்ட தவண்டிக்கணும். 
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ஒரு  டறவ ரோமகிருஷ்ண  ரமோஹம்ஸர் விதவகோனந் ர் கிட்ட ” நீ ஒரு த னீ-

னு நிறனச்சுக்தகோ, ஒரு  ோத் ிரத்துல, உள்ை முழுக்க  கவோன் என்ற த ன் 

இருக்கு, நீ அற  எப் டி சோப் ிடுவ?” ன்னு தகட்கறோர். விதவகோனந் ர் 

பசோல்றோர் “நோன் விைிம்புல உட்கோர்ந்துண்டு உறிஞ்சி குடிப்த ன்”-எங்கறோர், 

ரோமகிருஷ்ணர் பசோல்றோர் “இந்  த ன் அம்ரு ம்னு பசோன்தனதன. அதுக்குள்ை 

விழுந்துரு, அதுக்குள்ை முழுக்க விழுந்துடு. அது உன்றன பகோல்லோது, அது 

அம்ரு த்ற  பகோடுக்கும் உனக்கு, சோகோ  நிறலறமறய பகோடுக்கும், ஏன்னோ 

அது  கவோன், அ னோல  யப் டோத ” ன்னு பசோல்றோர். அப் டி அந்  

குருங்கறவர் கோண் ிக்கறோர். இந்  உலக விஷயத்துல, எற யோவது ஒண்றண 

விட்தடோம்னோ அவஸ்ற   டுதவோதமோ, ன்னு  யப் டதறோம். அப் டி  யப் ட 

தவண்டோம். உன்னுறடய எல்லோ நலன்கறையும்  கவோன்  ோர்த்துப் ோர் ன்னு 

அருணகிோிநோ ர் பசோல்றோர். ‘மயிறலயும் அவன்  ிருக்றக அயிறலயும் அவன் 

கறடக்கண் இயறலயு நிறனந் ிருக்க வோருதம’ ன்னு  ோடறோர். உனக்கு  ணம் 

தவணுமோ. கிறடக்கும், இந் ிர   வி தவணுமோ. கிறடக்கும், நீ நல்ல  மிழ் 

 ோடல்கள்  ோடணும்னு ஆறசப் டறியோ, உனக்கு கிறடக்கும், எமறன விரட்டி 

விடணும்னு ஆறச  டறியோ, உன்னோல முடியும் அப் டி பசோல்லிட்டு, 

‘இறவபயோழிய வும்  லிப்   கலவிடும் உங்கள் வித்ற யிறனயினி 

விடும்ப ருத்   ோருைீர்’ – நீங்க ஏத ோ ஒரு வித்ற  பவச்சிண்டு இருக்தகள். 

இ னோல, நோன் நோலு கோசு சம் ோ ிச்சு சந்த ோஷமோ இருக்கத ோதறன் ன்னு 

நிறனக்கதறதை, அற  விட்டுடுங்தகோ ‘மயிறலயும் அவன் ி ருக்றக 

அயிறலயும் அவன் கறடக்கண் இயறலயு நிறனந் ிருக்க வோருதம’ 

 கவோதனோட  ஜனத்ற   ண்ணுங்தகோ, ன்னு பசோல்றோர். அந்  மோ ிோி, 

ஆச்சோர்யோள் பசோல்லி பகோடுக்கறோர் நமக்கு. 

‘அஹம் ஸர்வ ோ துக்க ோரோ வஸந்தநோ  வோன்  ீன ந்து: த்வ ன்யம் நயோதச’ 

உன்றன  விர தவற யோர் கிட்டயும் தகட்க மோட்தடன், தஹ உமோஸு ோ 

‘ வத் க் ி தரோ ம் ஸ ோ க்லுப்   ோ ம் மமோ ிம் த்ரு ம் நோசய’ – உன்னுறட 

 க் ி  ண்றதுக்கு இறடஞ்சலோய் இருக்கக்கூடிய, என்னுறடய மனக் 

கவறலகறை த ோக்கு, இறடயறோது உன்னுறடய  க் ிறய  ண்றதுக்கு 
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எனக்கு நல்ல புத் ிறய பகோடுன்னு தவண்டிக்கறோர். அருணகிோி இந்  மோ ிோி 

நிறறய தவண்டிண்டு இருக்கோர். ஒண்ணு, பரண்டு நோன் பசோல்தறன். 

எம்  ோயும் எனக்கு அருள்  ந்ற யும் நீ 

சிந் ோகுலம் ஆனறவ  ீர்த்து எறனயோள் 

கந் ோ, க ிர் தவலவதன, உறமயோள் 

றமந் ோ, குமரோ, மறற நோயகதன 

ன்னு  ோடறோர், அதுலயும் ‘சிந் ோகுலம் ஆனறவ  ீர்த்து எறன ஆள்’, ‘நீ ோன் 

எனக்கு அம்மோ, நீ ோன் எனக்கு அப் ோ, என் கவறலகறை த ோக்கு’ ன்னு 

தகட்கறோர். 

ஒரு  ழனி  ோட்டுல… 

“வசன மிகதவற்றி மறவோத  மனது துயர் ஆற்றில் உழலோத  

இறச  யில் சடோட்சர ம ோதல இக ர பசை ோக்யம் அருள்வோதய 

 சு  ி சிவோக்யம் உணர்தவோதன  ழநி மறல வீற்று அருளும் தவலோ 

அசுரர் கிறை வோட்டி மிகவோழ அமரர் சிறற மீட்ட ப ருமோதை” 

“ஏத ோ த ச்சுகள் எல்லோம் த சிப் த சி உன்றன மறந்து, அ னோல மனது துயர் 

ஆற்றில் உழன்றுண்டு இருக்கு. அற  விட்டுட்டு, ‘இறச  யில் சடோக்ஷரம் 

அ ோதல’ உன்னுறடய சடோக்ஷரத்  இறசதயோடு கூடி இறடயறோம ஜ ிச்சு, 

அ னோல ‘இக ர பசை ோக்யம் அருள்வோதய’.. எனக்கு இக ர 

பசை ோக்யத்ற க் பகோடு…  ழநிமறல வீற்று அருளும் தவலோ.ன்னு  ோடுறோர். 

இந்  மஹோன்கதைோட ஸூக் ி விதசஷம் என்னன்னோ அ   டிக்கும் த ோத  

நமக்கு அந்   மிழும், அந்  சமஸ்கிரு மும், அதுல வரக் கூடிய அழகோன 

கற களும், அந்   ஜனதம  ித் ிப் ோ இருக்கு. அந்   ஜனத் ோல கிறடக்க 

கூடிய சந்துஸ்டி, அ  வந்து நம்ம மனசுக்கு  ழக்கி பகோடுக்கணும். அது 

சோ ோரணமோ எடுத்  உடதன வரோது. உலக விஷயங்கள்ல இருக்கிற 

சந்த ோஷம், அதுல நமக்கு இருக்க கூடிய taste அந்  ப ய்வ வழி ோட்டில 

மு லில் அவ்வைவு தூரம் வரோது. பமோ ல்ல பகோஞ்சம்  ோன் வரும். அப்புறம் 

அஞ்சு நிமிஷம்,  த்து நிமிஷம்னு ஜோஸ் ி  ண்ணிக்கணும். ரோம நோமத்ற தய 
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ஏழு மணி தநரம் பசோல்லிட்டு இருக்க நம்மோல முடியறல. அதுக்கோக 

ஸ்த ோத்ரங்கள்,  ோரோயணங்கள் ன்னு  ண்ணி பகோடுத் ிருக்கோ. அது 

 ண்ணிண்தட வந் ோ ருசி வந்துரும். அப்புறம்  க் ி வரும். 

இத  மோ ிோி எனக்கு கவறலயினோல என் மனமும், உடலும்  ைர்ந்து பமலிந்து 

த ோகிறதுக்கு முன்னோடி உன்னுறடய  ோிசனம் கிறடக்கணும் ன்னு ஒரு  ோட்டு. 

ஆனோ அந்   ோட்தட எவ்வைவு அழகோ இருக்கு  ோருங்தகோ. 

 கர் ற்கோி ோன பசந் மிழ் இறசயிற் சில  ோடலன்ப ோடு 

 யிலப்  ல கோவியங்கறை ……யுணரோத  

 வைத் ிறன வீழியின் கனிய றனப் ப ோருவோய் மடந்ற யர் 

 சறலத்  னதம ப றும் டி …… விரகோதல 

சகரக்கடல் சூழும் அம்புவி மிறசயிப் டிதய  ிோிந்துழல் 

சருபகோத்துைதம அயர்ந்துடல் …… பமலியோமுன் 

 க ித்  ிமி ோ கிணங்கிண எனவுற்பறழு த ோறகயம் ோி 

 னில் அற்பு மோக வந் ருள் …… புோிவோதய 

” நுகர்வித் கமோகும் என்று உறம பமோழியிற் ப ோழி  ோறல உண்டிடு நுவல் 

பமய்ப்புை  ோலபனன்றிடும் இறைதயோதன” இந்  வோி  ிருஞோனசம் ந் றரப் 

 ற்றினது. 

அருணகிோி நோ ருக்கு  ிருஞோன சம் ந் ர்  ோன் மோனசீக குரு.  ிருஞோன 

சம் ந் றர முருகரோதவ 100  ோடல்கள்ல  ோடி இருக்கோர். ‘தவல் எடுத்து சூர 

 த்மோறவ பகோன்ற  ிருஞோன சம் ந் தர’ன்னு  ோடுவோர். அப் டி அவருக்கு 

முருகனும்  ன் குருவும் ஒன்று. அப் டி  ோடி இருக்கோர். இங்க அம் ோள் குடுத்  

ஞோனப்  ோறல உண்ட  ிருஞோன சம் ந்  முர்த் ிதய ன்னு  ோடுறோர். 

‘நு ிறவத்  கரோ மறலந் ிடு கைிறுக்கு அருதை புோிந் ிட பநோடியிற்  ோிவோக 

வந் வன் மருதகோதன…’ இதுல ‘கரோ’ன்னோ மு றல . யோறனக்கோக மு றலறய 

பகோல்லறதுக்கு ஓடி வந் வருறடய மருதகோதனன்னு அர்த் ம். 

‘அகரப்ப ோருள் ஆ ி பயோன்றிடு மு ல் அட்சரமோன ின் ப ோருள் அரனுக்கு 

இனி ோ பமோழிந் ிடு குருநோ ோ’ தவ த் ினுறடய மு ல் அட்சரமோன 
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 ிரணவத் ின் ப ோருறை அரனுக்கு இனி ோக பமோழிவ ற்கோக வந்  குருநோ ோ’ 

அப் டிங்கிறோர். 

அமரர்க்கிறறதய வணங்கிய  ழநித்  ிருவோவினன்குடி 

அ னிற் குடியோயிருந் ருள் …… ப ருமோதை. 

சகரக்கடல் சூழும் அம்புவி மிறசயிப் டிதய  ிோிந்துழல் 

சருபகோத்துைதம அயர்ந்துடல் …… பமலியோமுன் 

 க ித்  ிமி ோ கிணங்கிண எனவுற்பறழு த ோறகயம் ோி 

 னில் அற்பு மோக வந் ருள் …… புோிவோதய 

இந் ப்  ோட்றடப்  டிக்கிறத , அந்   மிழும், அந்  சந் மும் அதுதவ 

சந்த ோஷம். அப்புறம் அ னோல ஏற் ட கூடிய அருள். அ னோல ஏற் ட கூடிய 

 க் ி. அது இன்னும் சந்த ோஷத்ற  பகோடுக்கும். 

அப் டி ‘உன்னுறடய  க் ிக்கு இறடஞ்சலோக இருக்க கூடிய எல்லோ மன 

கவறலகறையும் த ோக்கு முருகோ’ ன்னு அழகோன ஒரு ஸ்தலோகம். 

அஹம் ஸர்வ ோ துக்க ோரோ வஸந்தநோ 

 வோன்  ீன ந்து ஸ்த்வ ன்யம் நயோதச | 

 வத் க் ி தரோ ம் ஸ ோ க்லுப்   ோ ம் 

மமோ ிம் த்ரு ம் நோசதயோமோ ஸு த்வம் || 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி ஐந்தொவது ஸ்ல ொகம் 
– லநொய்கள் எனை ந ியொத டி உை தொள்கள் 

அருள்வொலய 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல 23வது ஸ்தலோகத்துலயும், 24வது ஸ்தலோகத்துலயும், 

‘என்னுறடய மனக் கவறலகள், மதனோ வியோ ிகறை எல்லோம் த ோக்கணும் 

முருகோ’ன்னு தவண்டிண்டோர். இன்னிக்கு 25வது ஸ்தலோகம். 

अपस्मारकुिंक्षयाशथ  प्रमेि ज्वरोन्त्मादगुल्माद्रदरोगा मिान्त्त  । 

हपशाचाश्च सवे भवत्पत्रभ्प्तत हवलोक्त्य क्षणात्ारकारे िवन्त्ते ॥२५॥ 

அ ஸ்மோர குஷ்ட க்ஷயோர்ச ப்ரதமஹ 

ஜ்வதரோன்மோ  குல்மோ ிதரோஹோன் மஹோந் : | 

 ிஷோசோஸ்ச ஸர்தவ  வத்  த்ர பூ ிம் 

விதலோக்ய க்ஷணோத்  ோர கோதர த்ரவந்த  || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். இந்  ஸ்தலோகத்துல அ ஸ்மோரம், குஷ்டம், க்ஷயோர்சம், 

ப்ரதமஹம், ஜ்வரம்,குல்மோ ி தரோகோ: .. இத் றன தரோஹங்கறைச் பசோல்றோர். 

http://valmikiramayanam.in/?p=2808
http://valmikiramayanam.in/?p=2808
http://valmikiramayanam.in/?p=2808
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/SB-Murugan.jpg
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வலிப்பு, குஷ்டம், க்ஷயம், சுவோச தரோகம், தமஹ தரோகம், ஜ்வரம், சித்   ிரோந் ி, 

வயிற்று வலி இப் டிப்  ல வி மோன வியோ ிகள் உடம்ற ப்  டுத் றது. மனசுல 

இருக்கிற கவறலகைோவது அது  ோட்டுக்கு இருக்கும். நோம கோோியங்கள் 

 ண்ணிண்டு இருக்கலோம். உடம்ற ப்  டுத் ி கீழ  ள்ைிடுத்துன்னோ, 

வோழ்க்றகதய அர்த் ம் இல்லோம இருக்கும். அ ற்கப்புறம் உடம்ற யும் 

பவச்சுண்டு, மனறசயும் உற்சோகப்  டுத் ிண்டு கோோியங்கள்  ண்றதுக்குள்ை 

பரோம்   ிணற தவண்டியிருக்கும். அப் டி உடம்புக்கு வர்ற வியோ ிகறை 

எல்லோம் த ோக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு உ ோயம் இருக்கு. அது என்னன்னோ, 

 ிருச்பசந்தூர்ல  ன்னீர் இறலல பவச்சு ஒரு விபூ ி பகோடுக்கறோ. அந்  

விபூ ிறய பநத் ியில இட்டுண்டு, உடம்ப ல்லோம் பூசிண்டோ, அப் டி 

பசோல்றத  அ ிகப் டிங்கறோர். ‘ வத்  த்ர பூ ிம் விதலோக்ய’ இந்   த்ர 

பூ ிறயக் கண்ணோல  ோர்த்  மோத் ிரத் ிதலதய பூ  ப்தர   ிசோசங்கள், ப்ரம்ம 

ரோக்ஷசர்கள், இன்னும் எல்லோ வியோ ிகளும், ஒரு க்ஷணத் ில் ஓடி மறறந்து 

விடுகின்றன. ‘க்ஷணோத் த்ரவந்த  ‘ ன்னு பசோல்றோர். அந்   ன்னீர் இறலல 

வச்சு பகோடுக்கற விபூ ிக்கு அவ்வைவு மகிறம. மு ல்ல பசோல்லும் த ோது 

‘ ோரகோதர’ – ‘ ோரகனுக்கு எ ிோியோன ஸுப்ரமண்ய ஸ்வோமிதய! உன்னுறடய 

தகோவில்ல  ன்னீர் இறலல பவச்சு பகோடுக்கற விபூ ிறய இட்டுண்டோ, எல்லோ 

வி மோன வியோ ிகளும்த ோய்டும்’ ன்னு பசோல்றோர். 

தவ ங்கள் எல்லோம் தசர்ந்து  ங்களுறடய ‘ஸுமனஸ்’னோல அழகழகோன 

வோசறனப் புஷ் ங்கறை எல்லோம் முருகனுறடய  ோ த்துல த ோடணும்ன்னு 

ஆறசப்  ட்டு ஒரு வ்ருக்ஷ ரூ மோ ஸ்வோமி சன்னி ியில வந்து இருக்கோம். 

அற த் ோன்  ன்னீர் வ்ருக்ஷம்ன்னு பசோல்றோ. அந்   ன்னீர் வ்ருக்ஷத்த ோட 

கிறைகள் எல்லோம் தவ  சோறககள். அந்  வ்ருக்ஷத்த ோட இறலகள் எல்லோம் 

றவ ீக மந் ிரங்கள். அந்  றவ ீக மந் ிரத் ில ப்ரணவ ஸ்வரூ மோகிய ஸ்வோமி 

சம் ந் ப் ட்ட விபூ ிறய வச்சு பகோடுக்கறோ னோல, அற  நோம இட்டுண்டோ 

எல்லோ உ ோற களும் த ோய்டறது. பரோம்  ஆதரோக்யத்த ோட  ீர்க்கோயுசோ 

இருப் ோ ன்னு பசோல்றோர். 

த  ியூர் சோஸ்த்ோிகள், புரோணத் ிலிருந்து எடுத்து இன்பனோரு கற யும் 

பசோல்லியிருக்கோர். விஷ்வோமித்ர மஹோிஷி ரோமச்சந் ிர மூர்த் ிறயக் 

கூட்டிண்டுகோட்டுக்குப் த ோகும் த ோது  ோடகோ வ ம்  ண்ணுன்னு பசோல்லி 

கோரயி ோவோ இருந் ோரோம். அ ோவது ஒரு கோர்யம்  ண்ணுன்னு தூண்டி விடறது. 
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ஒரு ஸ் ீோி வ ம்  ண்றதுக்கு தூண்டி விட்ட னோல அவருக்கு உடம்புக்கு 

வந்துடுத்து. அவர் எத் றனதயோ முயற்சி  ண்ணினோர். அஸ்வினி 

த வர்கைோலக் கூட அவறர குணப்  டுத்  முடியல. அப்த ோ அவதரோட கனவுல 

ரோமதர வந்து ‘நீங்க ஸ்ரீஜயந் ிபுரம் என்கிற  ிருச்பசந்தூருக்குப் த ோய், முருகப் 

ப ருமோனுறடய விபூ ிறய வோங்கி இட்டுக்தகோங்தகோ’ ன்னு பசோன்னோர். அத  

மோ ிோி விஷ்வோமித்ர மஹோிஷி வந்து அந்   ன்னீர் இறலயில் விபூ ிறய 

வோங்கி இட்டுண்ட உடதன அவருக்கு எல்லோ வியோ ிகளும் த ோய்டுத்து ன்னு 

ஒரு புரோணக் கற  பசோல்லியிருக்கோர். 

நமக்கு பசன்றனக்குப்  க்கத் ில  ிருத் ணி இருக்கு.  ிருத் ணி முருகறரயும் 

 வதரோக றவத்யநோ  ப ருமோள் ன்னு பசோல்லுவோ. (‘நிறலயோ  சமுத் ிரமோன’ 

எனத் ப ோடங்கும்  ிருப்புகழ்). வியோ ிகள் த ோகணும்ன்னு  ிருத் ணி முருகன் 

தமல அருணகிோி நோ ருறடய ஒரு  ிருப்புகழ்  ோடல் இருக்கு. அற ப்  டிச்சோ 

எல்லோ வியோ ிகளும் நிவர்த் ி ஆகும் ன்னு நம் ிக்றக. அந் த்  ிருப்புகறழப் 

 டிக்கிதறன். 

இருமலு தரோக முயலகன் வோ  பமோிகுண நோசி …… விடதம 

நீோிழிவு விடோ   றலவலி தசோறக பயழுகை மோறல …… யிறவதயோதட 

ப ருவயிறீறை பயோிகுறல சூறல ப ருவலி தவறு …… முைதநோய்கள் 

 ிறவிகள் த ோறு பமறன நலியோ   டியுன  ோள்கள் …… அருள்வோதய 

வருபமோரு தகோடியசுரர்   ோ ி மடிய அதநக …… இறச ோடி 

வருபமோரு கோல வயிரவரோட வடிசுடர் தவறல …… விடுதவோதன 

 ருநிழல் மீ ிலுறற முகிலூர் ி  ரு ிரு மோ ின் …… மணவோைோ 

ஜலமிறட பூவினடுவினில் வீறு  ணிமறல தமவு …… ப ருமோதை. 

‘தநோய்கள்  ிறவிகள் த ோறும் எறன நலியோ  டி உன  ோள்கள் அருள்வோதய! 

ஜலமிறட பூவினடுவினில் வீறு  ணிமறல தமவு ப ருமோதை!’ ன்னு  ோடல். 

ஸூப்ரமண்ய புஜங்கத்ற ப்  டிச்சோ வியோ ிகள் த ோகும், ன்னு மஹோ 

ப ோியவோ பரண்டு மூணு இடத் ில ‘ப ய்வத் ின் குரல்’ல பசோல்லியிருக்கோ. 

‘உடம்பு ஸ்வஸ் ம் ஆகிறதுக்கு ஸுப்ரமண்ய புஜங்க  ோரோயணம்’ ன்னு 
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பசோல்லியிருக்கோ. இந்  முப் த்து மூணு ஸ்தலோகத்ற யும்  டிக்க தநரம் 

இல்தலன்னோ கூட அந் , 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥१९॥ 

குமோதரச ஸூதனோ குஹ ஸ்கந்  தஸனோ 

 த  சக் ி  ோதண மயூரோ  ிரூட | 

புைிந் ோத்மஜோகோந்   க் ோர்த் ி ஹோோின் 

ப்ரத ோ  ோரகோதர ஸ ோ ரக்ஷமோம் த்வம் || 

ன்னு முருகப் ப ருமோனுறடய நோமங்கள் இருக்கக் கூடிய அந்  19வது 

ஸ்தலோகத்ற  நிறறய ஆவர்த் ி  ண்ணிட்டு விபூ ிறய இட்டுண்டோ த ோதும். 

ஒரு வோட்டி  ிருச்பசந்தூர் த ோகும் த ோது  ன்னீர் இறலயில பகோடுக்கற 

விபூ ிறய வோங்கிண்டு வந்து நம்மோத்து விபூ ிதயோட தசர்த்துக்க தவண்டியது, 

அந்  விபூ ிறய இந்  ஸ்தலோகத்ற ச் பசோல்லி இட்டுண்டோ வியோ ிகள் 

எல்லோம் த ோய்டும். இந்   ில்லி சூன்யம் மோ ிோி எந் க் கவறலயும் இருக்கோது. 

முருகனுக்கு ‘ஆறு’ங்கறது விதசஷமோன நம் ர் என்கிற னோல ஆறு  டறவ 

பசோல்தறன். 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥१९॥ (6  டறவ) 

ஆறு  டறவ ஆகிவிட்ட ோ ப ோியறல. இன்பனோரு  டறவ பசோல்தறன். 

அ ிகஸ்ய அ ிகம்  லம். 

कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥१९॥ 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி ஆறொவது ஸ்ல ொகம் – 

தன லய நீ வணங்கொய் 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல தநத் ிக்கு  ிருச்பசந்தூர்ல  ன்னீர் இறலயில பவச்சு 

பகோடுக்கற விபூ ிதயோட மஹிறமறயப்  த் ி  ோர்த்த ோம். ஆச்சோர்யோள் விபூ ி 

இட்டுக்கறற  விதசஷமோ பசோல்றோர் என்கிறத  மனசுல வோங்கிக்க தவண்டிய 

விஷயம். ‘மந் ிரமோவது நீறு வோனவர் தமலது நீறு’ ன்னு த வோரத்துதலயும் 

இருக்கு. மோணிக்க வோசகர் ஒரு  ோட்டு  ோடறோர். 

 ிணிபயலோம் வோினும் அஞ்தசன்  ிறப் ிதனோ டிறப்பும் அஞ்தசன் 

துணிநிலோ அணியி னோன் ன் ப ோழும் தரோ டழுந் ி அம்மோல் 

 ிணிநிலம்  ிைந்துங் கோணோச் தசவடி  ரவி பவண்ணீறு 

அணிகிலோ  வறரக் கண்டோல் அம்மநோம் அஞ்சு மோதற. 

ன்னு பசோல்றோர். சிவ  க் ர்கள் விபூ ி இட்டுண்டு இருக்கறவோ கிட்ட எனக்கு 

 யம் இல்லோம இருக்கு.  ோக்கி யோறரப்  ோர்த் ோலும் எனக்கு  யமோ இருக்கு. 

http://valmikiramayanam.in/?p=2816
http://valmikiramayanam.in/?p=2816
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/murugan_scrool-2.jpg
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அச்சப் த்து-ன்னு ஒரு  த்துப்  ோடல்,  கவோதனோட பநருக்கம் ஏற் ட்ட  ின்ன, 

உலக விஷயங்கறைப்  ோர்த் ோதல  யமோ இருக்குன்னு ஒரு  த்து  ோடல்கள். 

அதுல இந்  மோ ிோி ஒண்ணு பசோல்றோர். அந்  மோ ிோி விபூ ி இட்டுண்டவோ 

த ோரும். பவண்ணீறு அணிகிலோ  வறரக் கண்டோல் அம்மநோம் அஞ்சுமோதற 

ன்னு பசோல்றோர். விபூ ிக்கு அவ்வதைோ மஹிறம. ஒருத் ன் விபூ ி இட்டுண்தட 

வந் ோன்னோ  ஞ்சமோ  ோ ங்களும் த ோகும், றகலோசம் த ோவோன்னு 

புரோணங்கைில் எல்லோம் இருக்கு. 

இன்னிக்கு இருப் த் ிஆறோவது ஸ்தலோகம் 

दहृश स्कन्त्दम्तत  श्रुतस स्कन्त्दकीतत- 

मुथखे मे पहवत्रां सदा तिररत्रम् । 

करे तस्य कृत्यां वपुस्तस्य भृत्यां 

गुि ेसन्त्तु लीना ममाशेषभावा  ॥ २६॥ 

த்ருசி ஸ்கந்  மூர்த் ி: ச்ருப ை ஸ்கந் கீர்த் ி: 

முதக தம  வித்ரம் ஸ ோ  ச்சோித்ரம் | 

கதர  ஸ்ய க்ருத்யம் வபுஸ் ஸ்ய ப்ருத்யம் 

குதஹ ஸந்து லீனோ மமோதசஷ  ோவோ: || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். இத ோட அர்த் ம் பசோல்தறன். 

‘த்ருசி’ -ன்னோ – என் கண்களுக்கு எ ிோில் ன்னு அர்த் ம், ‘ஸ்கந்  மூர்த் ி:’ 

முருகப் ப ருமோனுறடய உருவம். ‘ச்ருப ை’ – என்னுறடய கோதுகைில் ‘ஸ்கந்  

கீர்த் ி:’ எப்த ோதும் முருகப் ப ருமோனுறடய கற கறைதய நோன் தகட்க 

தவண்டும். ‘முதக தம  வித்ரம் ஸ ோ  ச்சோித்ரம்’ நோன் ஏ ோவது த சிதனன்னோ, 

எல்லோறரயும் தூய்றம  டுத் க்கூடிய, த சறவோ உட் ட எல்லறரயும் தூய்றம 

 டுத் க் கூடிய முருகப் ப ருமோனுறடய அந்   ிவ்ய சோித் ிரத்ற  மட்டுதம 

நோன் த ச தவண்டும். ‘கதர  ஸ்ய க்ருத்யம்’ றகறய வச்சுண்டு முருகப் 

ப ருமோனுறடய அர்ச்சறனறய  ண்ண தவண்டும். ‘வபுஸ் ஸ்ய ப்ருத்யம்’ என் 

உடம்பு அவனுக்கு அடிறம ப ோழில் பசய்ய தவண்டும் . ஸ்வோமி தூக்கறோ 

இல்றலயோ! அந்  மோ ிோி  கவோதனோட கோோியத்ற த்  ோன் என் உடம்பு 

 ண்ணனும். ‘குதஹ ஸந்து லீனோ: மமோதசஷ  ோவோ:’ மம அதசஷ  ோவோ:, 
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என்னுறடய எல்லோ கோோியங்களும் ‘குதஹ ஸந்து லீனோ’ முருகப் 

ப ருமோனிடத்துதலதய லயித் ிருக்க தவண்டும், ன்னு ஒரு ப்ரோர்த் றன. 

நமக்கு மனசு அவ்வைவு சலிக்கறது. உடம்பு, புலன்கள் அவ்தைோ  ீனி 

தகட்கறது.  ோ ோம் அல்வோ பகோண்டு வோங்கறது, டிவி  ோர்க்கணுங்கறது 

அற பயல்லோம் எப் டித்  ோன் மோத் றது? அதுதலருந்து எப் டி 

விடு டறதுன்னோ, forceful-ஆ கிைம் ி தகோயிலுக்கு த ோயிடணும். அங்க த ோய் 

 க் ர்கதைோட தசர்ந்து எல்லோருமோ  கவோறன பூறஜ  ண்றற   ோர்த்த ோம்னோ 

மனசு அங்தக  ிரும்பும். அப் டி மனறச பமதுவோ உலக விஷயங்கள்தலர்ந்து 

 ிருப் ி  கவோன்கிட்ட பகோண்டு த ோய் ஓட்ட றவக்கணும். அதுக்கு, இந்  

மோ ிோி எல்லோ புலன்கறையும் அவதனோட கோோியங்கள்ல ஈடு டுத் ி, அது 

மூலமோ மனசு  கவோன் கிட்ட த ோறதுக்கு எல்லோ மஹோன்களும் ப்ரோத் றன 

 ண்ணியிருக்கோ.  ிரு அங்க மோறல ன்னு த வோரத்துல அப் ர் ப ருமோன் 

‘ றலதய நீ வணங்கோய்’, ன்னு ஆரம் ிச்சு 

 றலதய நீவணங்கோய் –  றலமோறல  றலக்கணிந்து 

 றலயோதல  லி த ருந்  றலவறனத்  றலதய நீவணங்கோய் 

கண்கோள் கோண்மின்கதைோ – கடல் நஞ்சுண்ட கண்டன்றன்றன 

எண் த ோள் வீசி நின்றோடும்  ிரோன்  ன்றனக் கண்கோள் கோண்மின்கதைோ 

பசவிகோள் தகண்மின்கதைோ – சிவன் எம் இறற பசம் வை 

எோித ோல் தமனிப்  ிரோன்  ிறம் எப்த ோதுஞ் பசவிகள் தகண்மின்கதைோ 

மூக்தக நீமுரலோய் – முது கோடுறற முக்கணறன 

வோக்தக தநோக்கிய மங்றக மணோைறன மூக்தக நீமுரலோய் 

வோதய வோழ்த்துகண்டோய் – ம  யோறன யுோித ோர்த்துப் 

த ய்வோழ் கோட்டகத்து ஆடும்  ிரோன்  ன்றன வோதய வோழ்த்துகண்டோய் 

பநஞ்தச நீநிறனயோய் – நிமிர் புன்சறட நின்மலறன 

மஞ்சோடும் மறல மங்றக மணோைறன பநஞ்தச நீநிறனயோய் 

றககோள் கூப் ித்ப ோழீர் – கடி மோமலர் தூவிநின்று 
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ற வோய்ப்  ோம் றர யோர்த்   ரமறனக் றககள் கூப் ித்ப ோழீர் 

ஆக்றக யோற் யபனன் – அரன் தகோயில் வலம்வந்து 

பூக்றகயோல் அட்டிப் த ோற்றி என்னோ  இல் ஆக்றகயோல்  யன் என் 

கோல்கைோல்  யன் என் – கறறக்கண்டன் உறறதகோயில் 

தகோலக் தகோபுரக் தகோகரணம் சூழோக் கோல்கைோல்  யன் என் 

உற்றோர் ஆர் உைதரோ – உயிர் பகோண்டு த ோம்ப ோழுது 

குற்றோலத்து உறற கூத் னல்லோல் நமக்கு உற்றோர் ஆருைதரோ 

இறுமோந்து இருப் ன்பகோதலோ – ஈசன்  ல்கணத்து எண்ணப் ட்டுச் 

சிறுமோன் ஏந் ி  ன் தசவடிக் கீழ்ச்பசன்று அங்கு இறுமோந்து இருப் ன்பகோதலோ 

த டிக் கண்டுபகோண்தடன் –  ிருமோபலோடு நோன்முகனுந் 

த டித் த ட ஒணோத் த வறன என்னுதை த டிக் கண்டுபகோண்தடன் 

ன்னு  ோடறோர். அப் டி என் உடம்பு உன்னுறடய கோோியத்ற தய 

 ண்ணணும்னு தவண்டிக்கறோர். 

‘நிறலதயறுமோறு பயண்ணு ிதயல் பநஞ்தச நீ வோ’ ன்னு ஒரு   ிகத்துல 

உன்னுறடய தகோவிலுக்கு வந்து அந்  தகோயிறல ப ருக்கி பமோழுகி துறடச்சு, 

பூக்கள்  றிச்சிண்டு வந்து, அற  மோறலயோக கட்டி, உனக்கு த ோட்டு, உன் 

முன்னோடி  றல தமல றகறய றவத்து கும் ிட்டு ‘சங்கரோ ஜய த ோற்றி த ோற்றி’ 

ன்னு ஆடி  ோடணும். அப் டி  ண்ணோ  ோனோ மனசு அடங்கும் ன்னு ஒரு 

 ோட்டுல பசோல்லியிருக்கோர் இல்றலயோ? 

அந்  மோ ிோி, மஹோன்கள் ப்ரோர் றன  ண்றோ. மஹோ ப ோியவோ மோ ிோி 

ஞோனிகதை கூட கறடசி வறரக்கும், பூறஜ  ண்றதுல,  கவோதனோட 

கற கறை தகட்கறதுல சந்த ோஷ  டுவோன்னு  ோகவத்துல வர்ற கூடிய 

இடத்ற , ஸ்வோமிகள் பசோன்ன த ோது மஹோ ப ோியவோ, பூறஜ  ண்ணுவது 

த ோல அ ிநயம்  ண்ணினோைோம். ‘கிருஷ்ணோய நம:, கமலநோ ோய நம:, 

வோசுத வோய நம: ன்னு அர்ச்சறன  ண்ணனும்னு ஆறசப்  டறோ இல்றலயோ?’ 

ன்னு ப ோியவோளுக்கு அத் றன வருஷம் சந்த்ரபமௌலீஸ்வரர் பூறஜ  ண்ணி, 
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 ண்ணி, அர்ச்சறன  ண்ணி சந்த ோஷப் ட்டதுனோல, அந்  மோ ிோி 

கோண் ிச்சோைோம். ஸ்வோமிகள் பசோல்லி பசோல்லி சந்த ோஷப்  டுவோர். 

‘முகுந்  மோறல’ன்னு குல தசகரோழ்வோர் ஒரு அற்பு மோன ஸ்த ோத்ரம் 

 ண்ணியிருக்கோர். அதுதலயும் இத  மோ ிோி ஒரு  ிரோர்த் றன வர்றது. 

ஜிஹ்தவ கீர் ய தகசவம் முரோிபும் தசத ோ  ஜ ஸ்ரீ ரம் 

 ோணி த்வந்த்வ ஸமர்சயோச்யு க ோ: ச்தரோத்ரத்வய த்வம் ச்ருணு । 

க்ருஷ்ணம் தலோகய தலோசனத்வய ஹதரர்கச்சோங்க்ோியுக்மோலயம் 

ஜிக்ர க்ரோண முகுந்   ோ  துலஸீம் மூர் ன் நமோத ோக்ஷஜம் || 

‘ஜிஹ்தவ கீர் ய தகசவம்’ – தஹ நோக்தக! நீ தகசவறன  ோடு 

‘முரோிபும் தசத ோ  ஜ’ மனதச! – முரறன பகோன்ற அந்  விஷ்ணு  கவோறன 

வழி டு 

‘ஸ்ரீ ரம்  ோணி த்வந்த்வ ஸமர்ச்சயோ’ – லஷ்மிறய மோர் ில்  ோித் ிருக்கும் 

விஷ்ணு  கவோறன, ‘என் பரண்டு றககதை அர்ச்சறன  ண்ணுங்தகோ’ 

‘அச்யு  க ோம் ச்தரோத்ர த்வய த்வம் ச்ருணு’ -என் கோதுகள் இரண்டும் அச்சு ன் 

கற றயக் தகட்கட்டும். 

‘க்ருஷ்ணம் தலோகய தலோசனத்வய’ – என் கண்கள் இரண்டும் கிருஷ்ணறனப் 

 ோர்க்கட்டும். 

‘ஹதர: கச்சோங்க்ோி யுக்மோலயம்’ – ஹோியினுறடய தகோவிலுக்கு என்னுறடய 

 ோ ங்கள் நடந்து த ோகட்டும் 

‘ஜிக்ர க்ரோண முகுந்   ோ  துலஸீம்’ – முகுந் னுறடய  ோ த் ில் அர்ச்சறன 

பசய்  துைசிறய எடுத்து நோன் மூக்கோல் நுகருகிதறன். 

‘மூர் ன் நமோத ோக்ஷஜம்’ -அத ோக்ஷஜறன என்  றல வணங்கட்டும். 

ன்னு  ன்தனோட உடம்புல இருக்கிற ஒவ்பவோரு அங்கத்துக்கும் ஆர்டர் 

த ோடறோர். ‘தஹ நோக்தக, நீ தகசவறனப்  ோடு. தஹ மனதச, முரோிபுறவ 

 ஜனம் ண்ணு. ‘ ன்னு பசோல்றோர். 

அருணகிோி நோ ரும், 
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“தகோடோ  தவ னுக்கு யோன்பசய்  குற்றபமன் குன்பறறிந்  

 ோடோைதன ப ன் ணிறகக் குமர நின்  ண்றடயந் ோள் 

சூடோ  பசன்னியு நோடோ  கண்ணுந் ப ோழோ  றகயும் 

 ோடோ  நோவுபமனக்தக ப ோிந்து  றடத் னதன. “ 

அப் டி  ன்தனோட குறறறயச் பசோல்றோர். பகோடுத்  உடம்ற  வச்சிண்டு நோன் 

என்பனன்னதவோ  ண்தறதன. நோன் அப் டி என்ன  ோவம்  ண்ணிட்தடன் 

அந்  ப்ரம்மன் கிட்ட? இப் டி என்றன  றடச்சிருக்கோதன. அப் டின்னோ 

என்ன அர்த் ம். ‘எனக்கு முருகனுறடய  ண்றடயந் ோறை சூடக் கூடிய 

பசன்னியும், அவறன நோடும் கண்களும், அவறனத் ப ோழும் றககளும், 

அவறனப்  ோடும் நோவும் பகோடு’ன்னு  ிரோர்த் றன  ண்றோர். 

இந்  றக கோல்கறைக் பகோண்டு  கவோனுறடய வழி ோடு  ண்றது. 

அவனுறடய கோோியங்கறைதய எப் வும்  ண்றதுங்கறது முடியோமல் த ோகலோம். 

எப் வும் முடிஞ்சது நம்முறடய நோக்கோல அவன் நோமத்ற ச் பசோல்றது. அது 

நம்ம கூட எப் வும் இருக்கு. எந்  ஒரு ஸ்ரமமும் இல்ல. ஊறமயோ இல்லோ  

 ட்சத் ில  கவோனுறடய கற கறைப் த சலோம். நோமத்ற  பசோல்லலோம். 

இருக்கிறதுக்குள்ை இது பரோம்  சுல மோனது. ஒரு அர்ச்சறன  ண்ணனும்னோக் 

கூட புஷ் ம் தவணும். அப் டி இல்தலன்னோக் கூட ‘ஸ் றவஹி அர்ச்தசந் நரஸ் 

ஸ ோ’ ன்னு பீஷ்மோச்சோர்யோள் பசோன்ன மோ ிோி இந்  ஸ்த ோத்ரத் ினோதலதய 

 கவோறன அர்ச்சறன  ண்ணலோம். அதுல அ ிகமோ  ிருப் ி ஆகிறோர்ன்னு 

தவற பசோல்றோர். அருணகிோி நோ ரும், 

“ஆறசகூர்  த் தனன் மதனோ  த்ம 

மோன பூ றவத்து …… நடுதவயன் 

 ோன நூலிட்டு நோவிதல சித்ர 

மோகதவ கட்டிபயோரு ஞோன 

வோசம் வீசி ப்ரகோசியோ நிற்  

மோசிதலோர் புத் ி யைி ோட 

மோத்ருகோ புஷ்  மோறல தகோல ப்ர 

வோை  ோ த் ில் அணிதவதனோ ……… 
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ன்னு ஒரு அழகோன  ோடல். என்னுறடய ஆறசதயோடு கூடிய ‘மனசு’ ோன் 

 ோமறர. அந் ப் பூறவ வச்சுண்டு ‘அன்பு’ என்கிற நூலிட்டு (என்தனோட 

அன்பு ோன் நூல்), என் நோக்றகக் பகோண்டு மோறலயோகக் கட்டதறன். சித்ரக் கவி 

மோறலயோக அற க் கட்டி, ஞோனம்  ோன் அத ோட வோசறன, ‘மோசிதலோர் 

புத் ியைி  ோட’, தூய்றமயோன புத் ி உள்ைவர்கள் என்ற த னீக்கள் இந்  

மோறலயில வந்து குடி இருக்கிறோர்கள். மோத்ருகோ புஷ்  மோறல. 51 

அக்ஷரங்களுக்கு மோத்ருகோ அக்ஷரங்கள் ன்னு த ரு. அந்  மோத்ருகோ 

அக்ஷரங்கறைக் பகோண்டு ஒரு புஷ்  மோறல  ண்ணி ‘தகோல ப்ரவோை  ோ த் ில் 

அணிதவதனோ’ உன்தனோட அழகோன  ோ த் ில நோன் த ோட மோட்தடனோ’ ன்னு 

இங்க தவண்டிக்கறோர். 

கந் ர் அநுபூ ியில ‘பநஞ்சக் கனகல்லு’ ன்னு ஆரம் ிச்சு 51  ோடல்கள் இருக்கு. 

அந்  51  ோடல்களும், இந்  51 மோத்ருகோ அக்ஷரங்கறைக் பகோண்டு பசய் து. 

ஒவ்பவோரு  ோட்டுலயும் ஒரு பீஜோக்ஷரம் இருக்குன்னு மஹோன்கள் பசோல்லுவோ. 

முன்ன தவண்டிண்ட மோ ிோிதய அருணகிோி நோ ர் அந்  கந் ர் அநுபூ ிறயப் 

 ோடி, மோத்ருகோ புஷ்  மோறலறய முருகப் ப ருமோனுறடய தகோல ப்ரவோை 

 ோ த் ில் அணிவித் ோர் ன்னு மஹோன்கள் பசோல்லுவோ.  ோக்கி  ோடறலயும் 

 ோடிடதறன். 

மூசுகோ னத்து மீதுவோழ் முத்  

மூரல்தவ டிச்சி ……  ன ோர 

மூழ்குநீ  ப்ர  ோ மோர்  த்  

மூோிதவ ழத் ின் …… மயில்வோழ்தவ 

வீசுமீ னப்  தயோ ிவோய் விட்டு 

தவகதவ  ித்து …… வருமோசூர் 

வீழதமோ  ிப்  ரோறரநோ கத்து 

வீரதவல் ப ோட்ட …… ப ருமோதை. “ 
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அப் டி மஹோன்கள் எல்லோருதம, ‘ ண்ண தவண்டிய கோோியம் முருகனுறடய 

வழி ோடு’ ன்னு பசோல்றோ. நமக்கும் ஒரு நோள் அத ோட ப ருறம புோியணும், 

ஈடு ட்டு  க் ி  ண்ணனும்ன்னு தவண்டிப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி எழொவது ஸ்ல ொகம் – 

என்னையும் அடியைொக்கி இருவினை நீக்கி ஆண்ட 
 ன்ைிரு தடந்லதொள் வள்ளல் 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இருப் த் ியோறு ஸ்தலோகங்கள்  ோர்த் ிருக்தகோம். 

தநத் ிக்கு இரு த் ி ஆறோவது ஸ்தலோகத்துல 

दहृश स्कन्त्दम्तत  श्रुतस स्कन्त्दकीतत: मुथखे मे पहवत्रां सदा तिररत्रम् । 

करे तस्य कृत्यां वपुस्तस्य भृत्यां गुि ेसन्त्तु लीना ममाशेषभावा  ॥ २६॥ 

த்ருசி ஸ்கந்  மூர்த் ி: ச்ருப ை ஸ்கந் கீர்த் ி: 

முதக தம  வித்ரம் ஸ ோ  ச்சோித்ரம் | 

கதர  ஸ்ய க்ருத்யம் வபுஸ் ஸ்ய ப்ருத்யம் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2827
http://valmikiramayanam.in/?p=2827
http://valmikiramayanam.in/?p=2827
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/senchermalai.jpg
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குதஹ ஸந்து லீனோ மமோதசஷ  ோவோ: || ன்னு 

என் கண்கள் உன்னுறடய மூர்த் ிறயதய  ோர்க்கட்டும். என் கோதுகள் உன் 

கீர்த் ிறயக் தகட்கட்டும். என்னுறடய வோய் உன் ப ருறமறயதய த சட்டும். 

முருகோ என் றககள் உன்றனதய அர்ச்சறன  ண்ணட்டும். என் உடம்பு உன் 

தகோயிறல சுத் ம்  ண்ணட்டும். என் மனசு, புலன்கள் எல்லோம் உன்னுறடய 

கோோியத்துதலதய லயிச்சு இருக்கட்டும் ன்னு ஒரு ப்ரோர்த் றன  ண்றோர். உலக 

விஷயங்கள்தையிருந்து மனறச  ிருப் ி  ோகவதனோட  ோ ங்கள்ல 

றவக்கறதுக்கு, இப் டி எல்லோ புலன்கறையும்  கவோதனோட கோோியத்துல 

ஈடு டுத் றது என்கிற ப்ரோர்த் றன. அது  ோன் ஜன்ம சோ ல்யத்ற  

பகோடுக்கும்னு, மஹோன்கள் அப் டி தவண்டிக்கறதுக்கு பசோல்லித்  ர்றோ. 

இன்றனக்கு ஸ்தலோகம். 

मुनीनामुतािो नृणाां भहिभाजामभीिंप्रदा  सहन्त्त सवथत्र दवेा  । 

नृणामन्त्त्यजानामहप स्वार्थथदाने गुिाद्देवमन्त्यां न जाने न जाने ॥ २७॥ 

முனீனோ மு ோதஹோ ந்ருணோம்  க் ி  ோஜோம் 

அபீஷ்டப்ர ோ ஸந் ி ஸர்வத்ர த வோ: | 

ந்ருணோமந்த்ய ஜோநோம ி ஸ்வோர்த்  ோதன 

குஹோத்ற வமன்யம் நஜோதன நஜோதன || 

ன்னு பசோல்றோர். இது ஒரு வித்யோசமோன ஸ்தலோகம். ‘ஸர்வத்ர’ – எல்லோ 

உலகங்கைிலும் த வோ: – ப ய்வங்கள், ‘முனீனோம்,  க் ி  ோஜோம் ந்ருணோம் ‘ – 

முனிவர்களுக்கும்,  ன்னிடம்  க் ி பசலுத்தும் மனி ர்களுக்கும் ‘அபீஷ்ட ப்ர ோ: 

ஸந் ி’ – அவோ மதனோர ங்கறை பூர்த் ி  ண்றதுக்கு வரங்கறை 

பகோடுக்கிறோர்கள். ஆனோல் ‘அந்த்யஜோநோம ி” – கீழ் ஜோ ியில்  ிறந் வரோ 

இருந் ோலும் ‘ந்ருணோம்’ – மனி ர்களுக்கும், ‘ஸ்வோர்த்   ோதன’ – விரும் ியற  

பகோடுப்  ில் ‘குஹோத் அன்யம் த வம்’ – முருகப் ப ருமோறனத்  விர தவறு 

ஒரு ப ய்வத்ற  ‘நஜோதன நஜோதன’ – நோன் கோணவில்றல, நோன் கோணவில்றல 

ன்னு பசோல்றோர். 

இந்  ஸ்தலோகத்ற   டிச்ச த ோது த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் நந் னோர் சோித் ிரம் 

மோ ிோி ஒரு சோித் ிரம் பசோல்லியிருக்கோர். சண்டைோனோ  ிறந்  ஒருத் ன்  ினமும் 
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கோர்த் ோதல எழுந்து தவலோயு ோ, முருகோன்னு பசோல்லிண்டிருந் ோன். அவன் 

 ிருச்பசந்தூர்ல ஸ்வோமி சன்னி ியில வந்து  கவோதனோட ஐக்யம் ஆயிட்டோன். 

அவனுறடய ப ருறமறய உலகத்துக்கு புோிய வச்சோர் ன்னு. 

எனக்கு என்ன த ோண்றதுன்னோ, ஒரு எழுவது, எண் து வருஷங்களுக்கு 

முன்னோடி சோஸ் ிோிகள் இற  எழு ியிருக்கோர். இன்னிக்கு உலகம் பரோம்  

மோறிப் த ோய் எல்லோருறடய மனப் ோன்றமயும் மோறியிருக்கு. இப்த ோ அந்  

மனு  ர்ம சோஸ் ிரத்துல பசோல்லியிருக்கிற வர்ணோஸ்ரமத் ின் டி குலங்கள், 

அத ோட குணங்கள் எல்லோம் இருக்கோன்னு ப ோியறல. சிவன் சோதரோட 

ஏணிப் டிகைில் மோந் ர்கள் என்கிற ஆச்சர்யமோனோ புஸ் கத்துல அவர் ஒரு 

 டிக்கட்டு த ோட்டிருக்கோர்.  ற்கோலத் ில் ஜனங்கள் எப் டியிருக்கோ ன்னு அதுல 

பசோல்றோர். 

 ல வி மோன  ோ ங்கறை  ண்ணுகிறவர்கள்,  ஞ்சமோ ோ ங்கறை 

 ண்றவர்கறை ‘ ோ ி’ங்கரோர். 

‘ ோமரன்’ ன்னு ஒரு category த ோட்டிருக்கோர் 99.99% of the population 

வந்துடும். சோ ோரண  ிறழகறையும்  வறுகறையும் இறழத்துண்டு  ணம், 

ப ண் இதுல ஆறசப் ட்டுண்டு, நோன் என்தனோடதுன்னு பரோம்   ன்னலமோ 

இருந்துண்டு வோழ்க்றகறய நடத் ிண்டு த ோகக் கூடிய ஜனங்கள் எல்லோரும் 

 ோமரன் எங்கறோர் அவர். அவன்  டிச்சவனோ இருந் ோலும் சோி, பரோம்  

புத் ிமோனோ இருந்து, பரோம்  சம் ோ ிச்சு சோமர்த் ிய சோலியோ இருந்து, 

 ிறறமகள் இருந் ோலும் சோி, றவ ீகோைோ இருந் ோலும் சோி, சந்யோசியோ 

இருந் ோலும் சோி,  ணத் ோறச இருந் ோ  ோமரன்  ோன். சோர் பசோல்லி இருக்கற 

விதவகி, சோது, சிறந்  விதவகி, முற்றின விதவகிபயல்லோம்  டிச்சு  ோர்க்கணும். 

அப் த் ோன் அந்  உயர்ந்  நிறலறமகதைோட ப ருறம புோியும். அந்  

நிறலறமகள் எல்லோம் அறடயோ  வறரக்கும் அவன் என்ன தவஷம் 

த ோட்டோலும் அப ல்லோம் உ ர நிமித் ம்  ோன். அ னோல அவறன நீங்க 

ப ோியவனோ நிறனச்சுடோ ீங்தகோ. அவோளுறடய தநோக்கம் என்ன என்கிறற  

புோிஞ்சிக்தகோங்தகோ. கோமினி கோஞ்சனத்துல இருந் ோ அவோ  ோமரர்கள்  ோன். 

நீங்க அவோதைோட  ழகினோ, நம்ம level-ல இருக்கறவோதைோட  ழகினோ நோம 

அந்  level-ல  ோன் இருப்த ோம். தமல த ோக முடியோதுன்னு ஒரு strong warning 

பகோடுக்கறோர். 
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‘விதவகி’ங்கறது எது right wrong-ன்னு ப ோிஞ்சு, முடிஞ்ச வறரக்கும் நோம 

றரட்டோ நடந்துக்கணும். ஏத ோ ஒரு சந் ர்ப்  வசத்துல எப் தவோ ஒரு  ப்பு 

 ண்ணினோ  ரவோயில்றல.  ிரோயச்சித் ம்  ண்ணிக்கலோம். ஆனோ எது right 

wrong-ன்னு ப ோியோம  ப்த   ண்ணிண்டு இருந் ோ அவோ  ோமரர்கள் ன்னு 

பசோல்றோர். அந்  ஒரு right wrong-ஆவோது ப ோிஞ்சு, எப்த ோதும் தநர்றமயோக 

நல்லவனோ இருக்கறவன் விதவகிங்கறோர். 

 ன்னலமில்லோ வர்கறை ‘ஸோது’ங்கறோர். ‘சிறந்  விதவகி’, ‘முற்றின விதவகி’ 

என்கிறது men of wisdom, றவரோக்கியம் வந் வோறை அப் டி பசோல்றோர். 

நோயன்மோர்கள், ஆழ்வோர்கள் மோ ிோி  கவோனுக்கோக எற யும் விடறதுக்கு 

 யோரோக, அவ்வதைோ ப ய்வத்துக் கிட்ட  ோசம் வந் வோறை ‘ப ய்வ சோது’ ன்னு 

பசோல்றோர். 

ஒரு வோட்டி ‘வருண ஜ ம்’  ண்ணோ மறழ பகோட்டும் என்கிற அைவிற்கு, 

ப ய்வத்த ோட தநரோ த சக் கூடியவோைோ இருந்  அந்  கோலத்து  ிரோமணர்கள், 

அவோறை ‘ப ய்வ விதவகி’ன்னு பசோல்றோர். 

அதுக்கும் தமல  கவோதனோடதய எப் வும் லயிச்சு இருக்கிறவோறை ‘மஹோன்’னு 

பசோல்றோர். 

அத்றவ  ஞோனத்ற  அறடவ ற்கு பரோம்  பநருங்கி இருக்கிறவோறை 

‘துறவி’ங்கறோர். 

அத்றவ  ஞோனத் ில உட்கோர்ந்து (நிறல ப ற்று) இருக்கிறவோறை 

‘ஞோனி’ங்கறோர். இப் டி ஒரு Gradation த ோட்டிருக்கோர். 

இந்  Gradation  ோன் இந்  கோலத்துல வச ி நமக்கு. ஏன்னோ ‘எல்லோ 

குலங்கைிலும், எல்லோ வி மோன ஜனங்களும்  ிறக்கறதுக்கு  கவோன் வழி 

வகுத்து விட்டோர். இந்  கோலத்துல 99% of the people  ோமரன், அல்லது 

 ோ ியோகத்  ோன் இருக்கோ. அ னோல நமக்கு ஒரு தவறை சோப் ோடு 

கிறடக்கிறது, மறழ ப ய்யறத   கவோனுறடய கருறணன்னு நீங்க 

புோிஞ்சிக்கணும்ன்னு பரோம்  ஸ்ட்ரோங்கோ ஆ பசோல்றோர். ஆனோ அவர் பசோல்றது 

உண்றமயோன வோர்த்ற . 
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அ னோல, நோன் என்ன நிறனக்கிதறன்னோ ‘ந்ருணோமந்த்ய ஜோநோம ி 

ஸ்வோர்த்  ோதன’ கீழோன மனி ர்களுக்கும் ஆறசப்  ட்டற க் பகோடுக்கிறவர். 

அவோளுக்கு தஷமத்ற க் பகோடுக்கறவர் அப் டிங்கற த ோது நோன் என்றனதய 

அப் டி நிறனச்சுக்கிதறன். 

த  ியூர் சோஸ் ிோிகள் ப ோிய வித்வோனோகவும், அனுஷ்டோ ோவோகவும், ப ய்வ 

விதவகி நிறலறமயில இருந் துனோல அவர் கீழ் ஜோ ியில ப ோறந் வோளுக்கும் 

முருகப் ப ருமோன் அருள்  ண்றோர்ன்னு பசோல்றோர். எனக்கு வந்து ‘எனக்கும் 

முருகன் அருள்  ண்றோர்’ன்னு இந்  ஸ்தலோகத்துக்கு அர்த் ம் 

எடுத்துக்கலோம்ன்னு த ோண்றது. 

நோம மஹோன்களுறடய ஸங்கத்துனோல உலக விஷயங்கள்ல இருந்து மனசு 

 ிரும் றதுக்கு  ிரோர்த் றன  ண்ணனும். ‘நோன்…..என்னுது … எனக்கு 

தவண்டிய  தசர்த்து றவக்கிறது..’ இப் டிதய ஓயோம  ிரும் த்  ிரும்  ஜன்மம் 

எடுத்து,  ிரும் த்  ிரும்  இத  கோோியங்கறைப்  ண்ணி, பவட்கதம இல்லோம 

நோன்  ிோிஞ்சிண்டு இருக்தகதன. மஹோன்கதைோட ஸங்கத்துல தசர்ந்து, அவோ 

‘ ிருப்புகறழ’ ‘ கவோதனோட ப ருறம’றயப் த சற  கோதுல வோங்கிண்டு, அற  

அங்க அவோதைோட ஸங்கத்துல இருக்கும் த ோது மட்டும் கோதுல வோங்கோம, 

அங்தகயிருந்து வந்   ிறகும், அற த்  ன்தனோடு எடுத்துண்டு வந்து அந்  

த ோ த்ற க் (ஞோனத்ற )  ிோியோமல், அந்   கவோதனோட குைிர்ச்சியும், அழகும், 

நிறறந்  அந் ப்  ோ ங்கறை எப் வும் ப ோழுது, நோன் நல்ல வழியில, சோர் 

பசோல்கிற ஏணிப்  டிகைில் உயர்ந்  நிறலறமறய அறடதவனோ’ ன்னு 

ஒவ்பவோரு நோளும் ஏங்கணும்’ ன்னு இந்  ஸ்தலோகத்துக்கு எனக்கு அர்த் ம் 

ப ோியறது. 

இத  மோ ிோி  ிருப்புகழ்  ோடல் ஒண்ணு இருக்கு. அற  நோன்  ோடதறன். 

எனக்பகன யோவும்  றடத் ிட நோளும் 

இறைப்ப ோடு கோலந்  னிதலோயோ 

எடுத் ிடு கோயந்  றனக்பகோடு மோயும் 

இலச்றசயிலோப ன்  வமோற 

உறனப்  லநோளுந்  ிருப்புகழோலும் 
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உறரத் ிடுவோர்  ங்குைி தமவி 

உணர்த் ிய த ோ ந் றனப்  ிோியோப ோண் 

ப ோலச்சரணோனுந் ப ோழுதவதனோ 

‘உறனப்  ல நோளும்  ிருப்புகழோலும் உறரத் ிடுவோர்’ முருகோ! எப்ப ோழுதும் 

உன்னுறடய ப ருறமறயப் த சக்கூடிய, உன்னுறடய புகறழப்  ோடக் கூடிய 

மஹோன்களுறடய 

‘ ங்குைி தமவி’ அவோ இருக்கிற இடத்ற த் த டித் த டிப் த ோய்,  ர்சனம் 

 ண்ணி, ‘உணர்த் ிய த ோ ம்’ அவோ ‘இது ோன் ஜன்மத்த ோட  லன் .இதுக்கு நீ 

 ண்ண தவண்டிய கோோியம் இது’ன்னு அவோ பசோல்லிக் பகோடுத்  அந்  

ஞோனத்ற , அந்  த ோ த்ற , ‘ றனப்  ிோியோது’ அற  அங்தகயிருந்து 

இறங்கின உடதன மறந்து த ோயிடக் கூடோது. அற ப்  ிோியோமல் ‘ஒண் 

ப ோலச்சரண் நோனும் ப ோழுதவதனோ’ உன்னுறடய ஒைி ப ோருந் ிய 

 ோ ங்கறை நோனும் ப ோழுதவதனோ ன்னு தவண்டிக்கறோர். 

விறனத்  ிறதமோடன்பற ிர்த் ிடும் வீரன் 

விழக்பகோடு தவள் பகோன்றவனீதய 

விைப்ப ன தமபலன்றிடக் கயனோரும் 

விருப்புற தவ ம் …… புகல்தவோதன 

சினத்ப ோடு சூரன்  றனக்பகோடு தவலின் 

சிரத் ிறன மோறும் …… முருதகோதன 

 ிறனப் புன தமவுங் குறக்பகோடி தயோடுந் 

 ிருத் ணி தமவும் …… ப ருமோதை. 

அந்  மோ ிோி சோதுக்கள் யோறரயோவது நோம  ோர்த்த ோம்னோ அவோள்ட்டப் த ோய் 

service  ண்ணனும். ஸோர் தவடிக்றகயோ பசோல்றோர் ‘அவோைப்  ோத்து சல்யூட் 

அடிச்சிட்டு வந் ோப் த ோறோது. அவோதைோட எைிய த றவகறை நோம பூர்த் ி 

 ண்ணனும்.’ என்கிறோர். 

நம்ம ம த்துல ோன் அந்  உண்றமறயத் த டறவோறை ஆ ோிக்கறதுங்கற ஒரு 

குணம் இருக்கு. அற  நோம றகவிடோமல் அவோள்ட்ட த ோஷத்ற ப்  ோக்கோம, 
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உலக விஷயங்கள்ல இருந்து மனறசத்  ிருப் ி  கவோன்கிட்ட வச்சிருக்கோன்னு, 

அந்  குணத்ற ப்  ோர்த்து அவோளுக்கு தவணுங்கறற ப்  ண்ணி, அவோ கிட்தட 

இருந்து இந்  ஞோனத்ற  நோம ப ோிஞ்சிக்கணும். ஸோர் பசோல்றோர்,’ இந்  

கோலத் ில் விதவகிகதை விரல் விட்டு எண்ணுகிற அைவுல ோன் இருக்கோ ‘ 

அப் டிங்கறோர். அதுனோல உண்றமயோன சோதுக்கறை  ோர்த் ோல், அவோறைப் 

த ோய் நமஸ்கோரம்  ண்ணி, சோதுக்கறைதயோ அதுக்கு தமல உயர்ந்  

விதவகிகள் யோரோவது தகோடியில ஒருத் ர் இருப் ோ. அப் டி இருக்கிறவோறை 

நமஸ்கோரம்  ண்ணி அவோளுறடய த றவகறை நோம பூர்த் ி  ண்ணினோ  ோன் 

நம்முறடய விறனகள் அகலும். தவற இந்  கோலத்துல விறன த ோறதுக்கு  ல 

வி மோன உ ோயங்கள் விக்கறோ. அப ல்லோம் ஒண்ணும்  லிக்கோதுன்னு ஸோர் 

பசோல்றோர். 

அது மோ ிோி ஸோதுக்கறை நோம நிறனப்த ோம். ஒரு நோறைக்கு முருகன் நமக்கும் 

அந்  மோ ிோி விதவகத்ற யும்,  ன்னலம் இல்லோ  உயர்ந்   க் ிறயயும் அருை 

தவண்டும்ன்னு  ிரோர்த் ிப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி எட்டொவது ஸ்ல ொகம் 
– சக  பசல்வ லயொக மிகக் ப ருவொழ்வும் சிவஞொை 

முக்தியும் நீ குடுத்து உதவ லவண்டும் முருகொ 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல இரு த் ிதயழு ஸ்தலோகங்கள்  ோர்த் ிருக்தகோம். 

தநத் ிக்கு இரு த் ிதயழோவது ஸ்தலோகத்துல, கறடயனுக்கும் கறடத்த ற்றம் 

என்கிற மோ ிோி, முருகப் ப ருமோன் எந்  த  மும் இல்லோம, எல்லோருக்கும் 

அனுக்ரஹம்  ண்ணக் கூடிய ப ய்வம் அப் டிங்றற   ோர்த ோம். அ னோல 

நமக்கு தயோக்யற  இல்தலன்னோ கூட முருகன் கிட்ட நோம பநருங்கோலம்ங்கற 

பசௌலப்யத்ற  புோிஞ்சுண்தடோம். 

இன்னிக்கு அழகோன ஒரு ஸ்தலோகம். 

कलत्रां सुता बन्त्धुवगथ  पशुवाथ 

नरो वार्थ नारर गृि ेये मदीया  । 

http://valmikiramayanam.in/?p=2835
http://valmikiramayanam.in/?p=2835
http://valmikiramayanam.in/?p=2835
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/pazhani.jpg
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यजन्त्तो नमन्त्त  स्तुवन्त्तो भवन्त्तां 

स्मरन्त्तश्च ते सन्त्तु सवे कुमार ॥ २८॥ 

கைத்ரம் ஸு ோ  ந்துவர்க  சுர்வோ 

நதரோவோ  நோோீ க்ருதஹ தய ம ீயோ | 

யஜந்த ோ நமந் : ஸ்துவந்த ோ  வந் ம் 

ஸ்மரந் ஸ்ச்ச த  ஸந்து ஸர்தவ குமோர || 

இத ோட அர்த் ம் பசோல்தறன். ‘தஹ குமோரோ:’ – குமரக் கடவுதை ‘க்ருதஹ:’ – 

என்னுறடய வீட்டில் உள்ை ‘கைத்ரம்’, – என்னுறடய மறனவி, ‘ஸு ோ:’ – என் 

 ிள்றைகள் ‘ ந்துவர்க:’ – அப் ோ, அம்மோ, அண்ணோ  ம் ி, இன்னும்  ந்து 

வர்கத்துல இருக்கறவோ, ‘ சுர்வோ:’ – வீட்டுல இருக்கற மிருகங்கள், ‘நதரோவோ  

நோோீ வோ:’ – மத்  மனி ர்கள், ப ண்கதைோ, புமோன்கதைோ ‘தய ம ீயோ:’ – 

என்றனச் தசர்ந் வோன்னு நோன் நிறனக்கக் கூடிய யோரோ இருந் ோலும், அவோ 

என்னுறடய நண் ர்கைோக இருந் ோலும் சோி, என்னுறடய ப ோழில்ல கூட 

தவறல பசய்யறவோைோ இருந் ோலும் சோி, எனக்கு சம் த் ப் ட்ட எல்லோரும், ‘த  

ஸர்தவ’ – அவோ எல்லோரும் முருகோ, ‘ வந் ம்’ – உன்றன, ‘யஜந் :’ – பூறஜ 

 ண்றவோைோகவும் ‘நமந் :’ – உன்றன நமஸ்கோரம்  ண்றவோைோகவும் 

‘ஸ்துவந் :’ – உன்றன ஸ்த ோத்ரம்  ண்றவோைோகவும் ‘ஸ்மரந் :’ – உன்றனதய 

ஸ்மோிக்கறவர்கைோகவும் ‘ஸந்து’ – இருக்கட்டும்ன்னு அழகோன ஒரு ஸ்தலோகம். 

இதுல இந்   சுர்வோன்னு பசோன்னற  ‘எனக்கு ப ோிஞ்ச  சுக்கள் கூட 

உன்கிட்ட  க் ியோ இருக்கணும்’ என்கிற த ோது, குருவோயூர் தகசவன்-னு ஒரு 

யோறன ஞோ கம் வரது. அந்  யோறன குருவோயூரப் னுக்கு அறுவது வருஷம் 

service  ண்ணித்து. அப்புறம் ஒரு குருவோயூர் ஏகோ சி அன்னிக்கு, அன்னிக்கு 

நோபைல்லோம் ஒண்ணும் சோப் ிடோம இருந்து, அந்  ஸ்வோமி சன்ன ிறயப் 

 ோர்த்துண்டு,  ன் தும் ிக்றகறய தமல தூக்கி, ஒரு வோட்டி  ிைறிட்டு உயிறர 

விட்டது. அந்  யோறன தமதல ஸ்வோமிறய வச்சுண்டு யோரோவது வந் ோ 

ஸ்ரீதவலிம் த ோது ஏறோலதம  விர தவற யோரும் ஏற முடியோது. அது ஏற விடோது. 

அப் ப்த ோ அற  கட்டி பவச்சுருக்கற இடத்துதலயிருந்து கிைம் ி, தநரோ 

ஸ்வோமி சன்ன ிக்கு வந்து தகோயிறல ப்ர க்ஷிணம்  ண்ணிட்டு த ோகும். 
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இப் டி ஒரு அற்பு மோன யோறன. அதுக்கு கஜரோஜன்-னு த வஸ்வத்துதலர்ந்து 

title பகோடுத் ிருந் ோ. பூர்வ பஜன்மத்துல  க் ி  ண்ணின வோசறனனோல, 

எவ்வைவு மிருகங்கள் கூட  கவோதனோட  க் ி  ண்றது. 

இப்  கூட  ோர்க்கதறோம். ரோமோயணம் நடக்கறதுன்னோ  ீடிர்னு எங்கயிருந்த ோ 

ஒரு வோனரம் வந்து அந்  ரோமோயணத்ற க் தகட்டுட்டு  ழத்ற  எடுத்துண்டு 

த ோறதுன்னு எல்லோம் பசோல்றோ.  சுக்கள்  ோல் பகோடுக்கறது ஸ்வோமி 

புறஜக்குன்னோ நிறறய யத ஷ்டமோ  ோல் பகோடுக்கறது நம்மோத்துல நோம 

 ோர்த் ிருப்த ோம். அப் டி என்னுறடய வீட்டுல இருக்கற  சுக்கள் கூட 

உன்கிட்ட  க் ியோ இருக்கணும் ன்னு தவண்டிக்கறோர். 

ஏணிப் டிகைில் மோந் ர்கள் புஸ் கத்துல மனுஷோள்ல  ல வி மோன gradations 

இருக்கு ன்னு தநத் ிக்கு ஒரு விஷயம் பசோல்லிண்டிருந்த ன் இல்றலயோ? இந்  

கோலத்துல நோம வந்து  ிறக்கும் த ோத , நோமளும், நம்மறைச் சுத் ி எல்லோருதம 

 ோமரர்கைோகத்  ோன் இருக்கோ. நோம ஏத ோ ஒரு ஸத்சங்கத்துனோல 

வோழ்க்றகதயோட  யன் என்னன்னு புோிஞ்சுண்டு,  கவோறன அறடயணும் ன்னு 

நிறனச்சு ஏத ோ ஒரு சின்ன முயற்சி  ண்ணும் த ோது மறனவி குழந்ற கள் 

support தவணும். Sir book-ல தகைிக்றக கோட்சிகறை  ோர்க்க விரும்புகிறவன் 

 ோமரன்-னு த ோட்டு இருக்கோர். ற யன் ‘வோப் ோ சும்மோ சும்மோ  ிருப்புகழ் 

 ஜறன த ோகணும் எங்கற. சினிமோ த ோகலோம்’ ன்னு கூட்டிண்டு த ோய்ட்டோ 

முடிஞ்சுது. Sir book-ல  ன் குழந்ற கறையும் மத் வோ குழந்ற கறையும் ஒதர 

மோ ிோி நிறனக்கறவன் “விதவகி”.  ன் குழந்ற களுக்கு பசல்லம் 

பகோடுக்கறவன் “ ோமரன்” அப் டிங்கறோர்.  ிள்றைகள்  ப்பு  ண்ணினோ, chain-

ல பவச்சு கட்டி, அல்லது  ட்டினி த ோட்டு அப் டி  ிருத் ணும், அப் டி 

 ண்ணினோ விதவகிங்கறோர். எங்க இருக்தகோம் நம் ? நோம  ோமரர்கைோ 

இருக்தகோம்னு பசோல்ல வதரன். அவர் என்ன பசோல்றோர், நூத் ி எண் து 

(விைக்கங்கறை) ‘ ோமரர்கள்’னு லிஸ்ட்  ண்ணிட்டு, இதுல நூத் ி 

எழு த்ப ோண் துல நீ ‘விதவகி’யோ இருந்து, ஒண்ணுல  ோமரனோ இருந் ோலும் 

நீ  ோமரன்  ோன் என்கிறோர். அ னோல நோம பரோம்   யப் ட தவண்டிய ஒரு 

கோலமோ இருக்கு. நோம ஏத ோ பகோஞ்சம் நல்ல வழியில இருக்கணும்ன்னு 

நிறனச்சோலும், நோம நிறனக்கிறத  அபூர்வம், சுத் ி இருக்கிறவோளும் அப் டி 

நிறனக்கணும். மறனவி வச ியோ வோழணும்ன்னு  ீவிரமோ ஆறசப்  ட்டோ, நோம 
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என்பனன்னதவோ  ஞ்ச மோ ோ கங்கள்  ண்றவோ கிட்ட இருந்து பகட்ட 

 ணத்ற  வோங்கி  ோன் அந்  மோ ிோி வச ியோ வோழ முடியும். எைிறமயோ 

வோழணும், ப ய்வ  க் ி  ண்ணனும்,  ோன  ர்மங்கள்  ண்ணனும் ன்னு 

நிறனச்சோ, சுத் ி இருக்கிறவோளும், மறனவியும் கூட நிறனச்சோ  ோன் நோம ஒரு 

சத்ஸங்கத்துல ஈடு ட முடியும்.  ஜனம்  ண்ண முடியும். அப் டிபயல்லோம் 

இருக்கு. அ னோல இந்   ிரோர்த் றன அவ்தைோ முக்கியமோன  ிரோர்த் றன. 

அவ்வைவு அழகோ, ஸந்நியோசியோ இருந்  ஒரு ஆச்சோர்யோள் நம்ம நிறலறமறய 

புோிஞ்சிண்டு நமக்கோக இப் டி ஒரு ஸ்தலோகத்ற  எழு ிக் பகோடுத் ிருக்கோர். 

கைத்ரம் ஸு ோ  ந்துவர்க  சுர்வோ 

நதரோவோ  நோோீ க்ருதஹ தய ம ீயோ | 

யஜந்த ோ நமந் : ஸ்துவந்த ோ  வந் ம் 

ஸ்மரந் ஸ்ச்ச த  ஸந்து ஸர்தவ குமோர || ன்னு தகட்கறோர். 

ஸ்வோமிகள்  ிருவல்லிக்தகணியில இருந் ோர். அப்த ோ  க்கத்துல தவற ஒரு 

ஸ்வோமிஜி இருந் ோர். அவர் இமயமறலயில இரு த் ி நோலு தகோடி கோயத்ோி 

ஜ ம்  ண்ணிட்டு வந் ிருக்கோர்ன்னு பசோல்லுவோ. அந்  ஸ்வோமிஜிக்கு ஒரு 

 ிள்றை இருந் ோன். அவருக்கு அந்   ிள்றை தமல ஒரு  ோசம். அ னோல அந்  

ற யன் வந்து அவறரப்  ோக்கணும்ன்னு, அவர் ஐயோயிரம் ரூ ோ 

பகோடுக்கணும். அவறர வந்து  ோர்த் வுடதன அவன் ஏ ோவது கஷ்டத்ற ச் 

பசோன்னோ, உடதன அவர் வந்து ஏத ோ  ிரோர்த் றன  ண்ணுவோர். தஹோமம் 

 ண்ணுவோர். கஷ்டம் சோியோ த ோயிடும்ன்னு ஒரு நம் ிக்றக. அவன் நன்னோ 

சம் ோ ிச்சோன் . ஊருக்குத்  ள்ைி ஒரு இடத்துல ஆஸ்ரமம் கட்டிண்டோன். 

 றலயில இருந்து கோல் வறரக்கும்  ங்க நறககள் த ோட்டுண்டு இருப் ோன் . 

ஸ்வோமிகள் வருத் ப் டுவோர், ‘இவ்வைவு   ஸ்  ண்ணினவர்ன்னு பசோல்றோ. 

அப் டி   ஸ்  ண்ணி அந்   கவோதனோட அனு வம் கிறடச்சவர்,  ோவம் இந்  

ற யன் கிட்ட வந்து மோட்டிண்டோர்  ோரு. யோரோவது அவ்தைோ ப ோிய 

ப ய்வோனுக்ரஹம் கிறடச்ச  ின்ன இந்  உலக விஷயங்கள்ல த ோய் 

விழுவோைோ. வோந் ி  ண்ணற  எடுத்து சோப் ிடற மோ ிோி இல்றலயோ அது. 

அதுனோல நோம ஜோக்ரற யோக இருக்கணும். நோம இந்  ஸ்தலோகத்ற  பசோல்லி 

 ிரோர்த் றன  ண்ணணும். நோம பரோம்  ஜோக்ரற யோ இருக்கணும். சில சமயம் 

சிஷ்ய தகோடிகைோ வந்து தசர்றவோ நம்ம த றர யூஸ்  ண்ணி ஒரு சங்கம் 

ஆரம் ிச்சிடுவோ. அப் டிபயல்லோம் danger இருக்கு, ஜோக்கிரற யோ இருக்க 
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தவண்டிய ஒரு கோலம். அது நம்ம புத் ியினோல ஓரைவு  ோன் ஜோக்கிரற யோ 

இருக்க முடியும் . நோம அதுக்கு  கவோன் கிட்ட ோன் தவண்டிக்கணும். 

கைத்ரம் ஸு ோ  ந்துவர்க  சுர்வோ 

நதரோவோ  நோோீ க்ருதஹ தய ம ீயோ | 

யஜந்த ோ நமந் : ஸ்துவந்த ோ  வந் ம் 

ஸ்மரந் ஸ்ச்ச த  ஸந்து ஸர்தவ குமோர || 

ன்னு இந்  ஸ்தலோகத்  பசோல்லி தவண்டிக்கணும். அதுக்கும் தமதல இந்  

மோ ிோி உலக விஷயங்கள்ல பரோம்   ோசம் பவச்சு அல்லல்  டோமல் 

இருக்கணும் னும் தவண்டிக்கணும். கூட இருக்கறவோ எப் டி இருக்கோதைோ அது 

ஒண்ணும். நோம 

வறை ட்ட றகம் மோப ோடு, மக்கள் எனும் 

 றை ட்டு அழியத்  குதமோ?  குதமோ? 

கிறை ட்டு எழு சூர் உரமும், கிோியும், 

ப ோறை ட்டு உருவத் ப ோடு தவலவதன. (கந் ர் அநுபூ ி) 

மக மோறய கறைந் ிட வல்ல  ிரோன் 

முகம் ஆறும் பமோழிந்தும் ஒழிந் ிலதன 

அகம் மோறட, மடந்ற யர் என்றயரும் 

சகமோறயயுள் நின்று  யங்குவத . (கந் ர் அநுபூ ி) 

‘முகம் ஆறும் பமோழிந்தும் ஒழிந் ிலதன’ ‘மோறட’ னோ  ங்கம்,  ணம். 

‘மடந்ற யர்’ னோ ப ண்கள். இதுதலதய என் மனசு  யங்கி  யங்கி அங்தகதய 

நிக்கறது. அற  உ றதவ மோட்தடங்கறத . ‘முகம் ஆறும் பமோழிந்தும் 

ஒழிந் ிலதன!’ ‘ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்’ ன்னு பசோல்தறன். இப ல்லோம் இன்னமும் 

ஒழிய மோட்தடங்கதறத  ன்னு  ிரோர்த் றன  ண்றோர். அத  மோ ிோி 

மட்டூர் குழல் மங்றகயர் றமயல் வறலப் 

 ட்டு, ஊசல் டும்  ோிசு என்று ஒழிதவன்? 

 ட்டு ஊடு அற தவல் சயிலத்து எறியும் 
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நிட்டூர நிரோகுல, நிர் யதன. (கந் ர் அநுபூ ி) 

கூர்தவல் விழி மங்றகயர் பகோங்றகயிதல 

தசர்தவன், அருள் தசரவும் எண்ணுமத ோ 

சூர் தவபரோடு குன்று ப ோறைத்  பநடும் 

த ோர் தவல, புரந் ர பூ  ிதய. (கந் ர் அநுபூ ி) 

ன்னு நம்றமச் தசர்ந் வோ நமக்கு அனுகூலமோ இருக்கணும். அப் டி 

இல்தலன்னோ நோம பரோம்  ஈஷிண்டு, பரோம்  கஷ்டப்  டோம இருக்க 

நமக்கோவது ஒரு ஞோன றவரோக்யம் வரணும் அப் டிங்கற  ிரோர்த் றன இந்  

ஸ்தலோகத்துல இருக்கு. அற  நோம  ண்ணி நல்ல friends, நல்ல  ந்துக்கள், நோம 

வைர்க்கற மிருகங்கதைோ, நமக்கு வர்ற boss, நமக்கு வர்ற தவறலக்கோரோதைோ, 

எல்லோரும் முருக  க் ிதயோட இருக்கணும்னு தவண்டிப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – இரு த்தி ஒன் தொவது 
ஸ்ல ொகம் – அயிலும் மயிலும் அழகும் உனடய 

ப ருமொலள 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல தநத் ிக்கு, ‘முருகோ! என்றனச் தசர்ந்  எல்லோரும் 

உன் கிட்ட  க் ிதயோட இருந்து, உன்னுறடய ஸ்த ோத் ிரத்ற ப்  ண்ணணும், 

உன்னுறடய பூறஜறயப்  ண்ணணும், உன் கிட்ட ஸ்தநஹத்த ோட 

இருக்கணும், உன்றன நமஸ்கோரம்  ண்ணணும்ன்னு’ ஒரு ஸ்தலோகத்துல 

தவண்டிண்டோர். 

कलत्रां सुता बन्त्धुवगथ  पशुवाथ 

नरो वार्थ नारर गृि ेये मदीया  । 

यजन्त्तो नमन्त्त  स्तुवन्त्तो भवन्त्तां 

स्मरन्त्तश्च ते सन्त्तु सवे कुमार ॥ २८॥ 

http://valmikiramayanam.in/?p=2843
http://valmikiramayanam.in/?p=2843
http://valmikiramayanam.in/?p=2843
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/velmuruga.jpg
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கைத்ரம் ஸு ோ  ந்துவர்க  சுர்வோ 

நதரோவோ  நோோீ க்ருதஹ தய ம ீயோ | 

யஜந்த ோ நமந் : ஸ்துவந்த ோ  வந் ம் 

ஸ்மரந் ஸ்ச்ச த  ஸந்து ஸர்தவ குமோர || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம்  ோர்த்த ோம். 

இன்னிக்கு இரு த் ி ஒன்  ோவது ஸ்தலோகம். முருகப் ப ருமோனுறடய றகயில 

இருக்கிற தவலுறடய மஹிறம. 

मृगा  पहक्षणो दांशका ये च दिुंास्तर्था व्याधयो बाधका ये मदङ्गे । 

भवच्छहितीक्ष्णाग्रहभना  सुदरे् हवनश्यन्त्तु ते च्तणतक्रसञ्जशैल ॥ २९॥ 

ம்ருகோ:  க்ஷிதணோ  ம்சகோ தய ச துஷ்டோ: 

  ோ வ்யோ தயோ  ோ கோ தய ம ங்தக | 

 வச்சக் ி  ீக்ஷ்ணோக்ர  ின்னோ: ஸுதூதர 

விநச்யந்து த  சூர்ணி  க்பரைஞ்ச றசல || 

க்பரைஞ்ச மறலறய தவலோல் ப ோடிப் ப ோடியோக ஆக்கியவதரன்னு கூப் ிட்டு 

‘ம ங்தக’ என்னுறடய உடம் ில் ‘தய’ – எந்  கஷ்டங்கள் –  லவி மோன 

உடம்புக்கு வரக் கூடிய ஆ த்துக்கறை பசோல்றோர். ‘ம்ருகோ:’ – பகோடிய 

மிருகங்கைோல் கஷ்டம் வரலோம், ‘ க்ஷிண:’ –  ீடிர்னு ஏ ோவது  க்ஷி வந்து 

 ோக்கலோம். ‘ ம்சகோ:’ –  லவி மோன பூச்சிகள், பகோசுக்கள் அப ல்லோம் வந்து 

கடிக்கலோம். ‘  ோ’ – அப் டிதய, ‘துஷ்டோ: வ்யோ ய:’ – பரோம்  கஷ்டப்  டுத் க் 

கூடிய வ்யோ ிகள் ‘ ோ கோ:’ – இப ல்லோம் என்றன ஹிம்றச  ண்றது. 

அவற்றறபயல்லோம், ‘ வச்சக் ி  ீக்ஷ்ணோக்ர  ின்னோ:’ உன்னுறடய சக் ி 

ஆயு ம், உன்னுறடய தவலோயு த்ற க் பகோண்டு, அது  ீக்ஷ்ணமோ இருக்கு. 

கூரோக இருக்கு. அற  பவச்சு நீ மறலறயதய  ிைந் ோய். இந்  வ்யோ ிகள் 

மோ ிோி எனக்கு வர கூடிய கஷ்டங்கறை எல்லோம், அந்  தவலின் கூர் 

முறனயோல பவட்டி த ோட்டுடு.  ின்னம்  ண்ணி த ோட்டுடு, ‘ஸுதூதர 

விநச்யந்து’ – அற பயல்லோம் எங்தகதயோ தூரத்துல பகோண்டு த ோய்  ள்ைி 

நோசம்  ண்ணிடுன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். அப் டி அந்  ஸுப்ரமண்ய 
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ஸ்வோமிதயோட தவறல பவச்சுண்டு பூறஜ  ண்றவோளுக்கு எந்  ஒரு கஷ்டமும் 

அண்டோதுங்கற ஸ்தலோகம். இந்  ஸ்தலோகத்ற   டிச்ச உடதன, கந் ர் 

அலங்கோரத்துல  லஸ்ரு ியோ ஒரு ஸ்தலோகம் பசோல்றோர். 

சலங்கோணும் தவந் ர்  மக்கு மஞ்சோர் யமன் சண்றடக்கஞ்சோர் 

துலங்கோ நரகக் குழியணு கோர்துட்ட தநோயணுகோர் 

கலங்கோர் புலிக்குங் கரடிக்கும் யோறனக்குங் கந் னன்னூல் 

அலங்கோர நூற்று பைோருகவி  ோன் கற்றறிந் வதர. 

இந்  அலங்கோரத்துல இருக்கற நூறு  ோடல்கள்ல ஏ ோவது ஒரு  ோட்டு 

ப ோிஞ்சவோ கூட புலிதயோ, கரடிதயோ, யோறனதயோ அதுக்பகல்லோம் கலங்க 

மோட்டோர்கள்னு ஒரு  லஸ்ரு ி பசோல்லியிருக்கோர். இந்  கந் ர் அலங்கோரத்துல 

நூறு  ோடல்கள் பசோல்லி  லஸ்ரு ியும் பசோன்ன  ின்ன ‘ ிருவடியும் 

 ண்றடயும்’ மோ ிோி ஆறு அழகோன  ோடல்கள் இருக்கு.  லஸ்ரு ியும் பசோன்ன 

 ின்ன என்ன ஒரு ஆறு  ோடல்ன்னு தயோசிச்தசன். வோோியோர் ஸ்வோமிகள் 

அதுக்கு அழகோன விைக்கம் பகோடுத்து இருக்கோர். ஒரு மோறல இருக்கு. அற  

கட்டி முடிச்ச  ின்தன கிதழ ஒரு ப ோங்கல்-னு சின்ன ோ டோலர் மோ ிோி ஒண்ணு 

ப ோங்கவிடுவோ இல்றலயோ? அருணகிோி நோ ர் இந்  நூறு  ோடறல வச்சு ஒரு 

மோறல  ண்ணின உடதன இன்பனோரு ஆறு  ோடல் வச்சு ஒரு ப ோங்கல் 

 ண்ணியிருக்கோர் ன்னு பசோல்றோர். அப் டிபயல்லோம் அனு விக்கிறது என் து 

ப ோியவோளுக்குத்  ோன் ப ோியறது. 

ஹனுமோன் ிரசோத் த ோத் ோர்ன்னு ஒரு மஹோன்,  சுமோட்தடோடு ப ருறம  த் ி 

கீ ோ  ிரஸ்-ல ஒரு book த ோட்டிருக்கோர். அதுல 1st chapter -லதய 

தகோ ிறககள் என்ன  க் ி  ண்ணினோதைோ, அவோளுக்கு கிருஷ்ணதன 

கிறடச்சோன். தகோ ிறககள் அப் டி என்ன  ோன் புண்ணியம்  ண்ணினோதைோ, 

 கவோதன கிறடச்சோன் ன்னு பசோல்றோ. அவோ  ோன்  சு மோட்றட 

 ோர்த்துண்டோதை. இதுக்கு தமல என்ன புண்ணியம்  ண்ணனும்! அவோளுக்கு 

கிருஷ்ணன் கிறடச்சு ல என்ன ஆச்சர்யம்ன்னு ஆரம் ிக்கறோர். அது மோ ிோி 

மஹோன்களுக்கு  னியோன ஒரு அர்த் ம் த ோண்றது. 

அலங்கோரத்த ோட இந்  ஸ்தலோகத்ற   டிச்ச  ின்ன இந்  கந் ர் 

அலங்கோரத்துல, மயிறல  த் ியும், பகோடிறயயும், தசவறலப்  த் ியும் சில 

 ோடல்கள் வர்றது. ஆனோல் தவறலப்  ற்றி நிறறய  ோடல்கைில் வரது. 
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அ னோல இன்னிக்கு, இந்  கந் ர் அலங்கோரத்துல இருந்து, தவறலப்  த் ி 

வரக்கூடிய கந் ர் அலங்கோர  ோடல்கள் சிலது  டிக்கலோம்ன்னு ஆறசப் 

 டதறன். 

த ர் அணி இட்டு புரம் எோித் ோன் மகன் பசம் றகயில் தவல் 

கூர் அணி இட்டு அணுவோகிக் கிபரௌஞ்சம் குறலந்து அரக்கர் 

தநர் அணி இட்டு வறைந்  கடகம் பநைிந் து சூர்ப் 

த ர் அணி பகட்டது த தவந் ிர தலோகம்  ிறழத் துதவ 

த றர அலங்கோித்துச் பசலுத் ி, [‘ஆணவம்-மோறய-கன்மம்’ என்னும்] மூன்று 

தகோட்றடகறைத் [ ம்  ிருப் ோர்றவயினோதலதய] எோித்து அருைிய 

சிவப ருமோனுறடய  ிருக்குமோரர்  ிருமுருகப்ப ருமோனின் சிவந்  றகயில் 

உள்ை கூர்றமயோன தவலோயு த் ோல் ற க்கப் ட்ட கிபரௌஞ்ச மறலயோனது 

அணு அணுவோக துகள் ட்டு அழிந் து. ஆரம் த் ில் தநரோக அணி வகுத்து 

வந்து  ின்னர் வட்ட வடிவில் வறைந்து பகோண்ட அசுரர்கைின் தசறன  ைர்ந்து 

ஓடியது; சூர ன்மனுறடய ப ோிய நடுச்தசறனயும் அழிந் து. த வர்கைின் 

உலகமோன அமரோவ ியும் அசுரர்கைிடமிருந்து உய்வு ப ற்றது. 

றவயிற் க ிர் வடிதவதலோறன வோழ்த் ி வறிஞர்க்கு என்றும் 

பநோய்யிற்  ிைவு அைதவனும்  கிர்மின்கள் நுங்கட்கு இங்ஙன் 

பவய்யிற்கு ஒதுங்க உ வோ உடம் ின் பவறு நிழல் த ோல் 

றகயிற் ப ோருளும் உ வோது கோணும் கறடவழிக்தக 

கூர்றமயோன ஒைிவீசும் அழகோன தவறலயுறடய  ிருமுருகப் ப ருமோறனத் 

து ித்து ஏறழகளுக்கு எப்த ோதும் பநோய்யில்  ோ ி அைவோவோயினும்  ங்கிட்டுக் 

பகோடுங்கள். உங்களுக்கு இவ்விடத்து பவய்யிலுக்கு ஒதுங்கி நிற்க உ வோ  

இந்  உடலின்  யனற்ற நிழறலப் த ோல மரணகோலத் ில் ஆன்மோ புறப் ட்டுச் 

பசல்லும் இறு ி வழிக்கு உங்கள் றகயிலுள்ை ப ோருளும் துறண பசய்ய 

மோட்டோது என் ற  உணர்ந்து பகோள்ளுங்கள். 

ப ய்வத்  ிருமறலச் பசங்தகோட்டில் வோழுஞ் பசழுஞ்சுடதர 

றவறவத்  தவற் றட வோனவதன மறதவனுறன நோன் 

ஐவர்க்கிடம் ப றக் கோலிரண்தடோட்டி அ ிலிரண்டு 

றகறவத்  வீடு குறலயுமுன்தன வந்து கோத் ருதை. 
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ப ய்வீகம் ப ோருந் ியதும் அழகோனதுமோன மறலயோகிய  ிருச்பசங்தகோட்டில் 

வசிக்கும் பசழுறமறயத்  ரும் தசோ ிதய! கூர்றமயோன தவறல ஆயு மோகக் 

பகோண்ட ப ய்வதம! உறன அடிதயன் மறதவன். ஐம்புலன்களுக்கு 

இடமோகும் டி இரண்டு கோல்கறை நிறுத் ி அங்கு இரண்டு றககறை 

அறமத்துள்ை இல்லம் த ோன்ற இந்  உடம்பு அழிவ ற்கு முன்னதர த வோீர் 

அடிதயனுக்கு முன் த ோன்றிக் கோப் ோற்றியருள்வீரோக! 

 ோபலன் து பமோழி  ஞ்பசன் து   ம்  ோறவயற்கண் 

தசபலன்  ோகத்  ிோிகின்ற நீ பசந் ிதலோன்  ிருக்றக 

தவபலன்கிறல பகோற்ற மயூரம் என்கிறல பவட்சித் ண்றடக் 

கோபலன்கிறல மனதம எங்ஙதன முத் ி கோண் துதவ. 

 ோறல ஒத் து [ப ண்கைின்] பசோல்,  ஞ்றச ஒத் து  ோ ம், கண்கள் பகண்றட 

மீறன ஒத் றவ என்று எண்ணி மயங்கித்  ிோிகின்ற மனமோகிய நீ, 

 ிருச்பசந்தூர்த்  ிருமுருகப்ப ருமோனின்  ிருக்றகயில் விைங்கும் தவலோயு தம 

என்று பசோல்கின்றோயில்றல; பவற்றி ப ோருந் ிய மயில் என்றும் 

பசோல்கின்றோயில்றல; பவட்சி மலறரயும்  ண்றடறயயும் அணிந்   ிருவடிகள் 

என்கின்றோயில்றல. [ஆ லோல்] நீ முத் ிப் த ற்றற அறடவது எங்ஙனதமோ? 

கண்டுண்ட பசோல்லியர் பமல்லியர் கோமக் கலவிக்கள்றை 

பமோண்டுண்டு அயர்கினும் தவல் மறதவன் முதுகூைித் ிரள் 

டுண்டுண் டுடுடுடு டூடூ டுடுடுடு டுண்டுடுண்டு 

டிண்டிண்படனக் பகோட்டியோட பவஞ்சூர்க் பகோன்ற ரோவுத் தன. 

கற்கண்றடப் த ோன்ற பசோற்கறையுறடயவரும் பமன்றமயோனவருமோன 

ப ண்கைின் கோமப் புணர்ச்சியோகிய மதுவிறன நிரம் வும் பமோண்டு குடித்து 

அவ்பவறியோல் அறிவு மயங்கினோலும் த வோீோின் தவலோயு த்ற  அடிதயன் 

மறதவன். மு ிர்ந்  த ய்க் கூட்டங்கள் ‘டுண்டுண் டுடுடுடு …’ என்னும் ஒலிறய 

உண்டோக்கிக் பகோண்டு  றறயடித்துக்பகோண்டு கூத் ோடுமோறு பவய்ய 

சூர ன்மறனக் பகோன்று அருைிய தசவகதன. 

தசல் ட்டழிந் து பசந்தூர் வயற்ப ோழில் த ங்கடம் ின் 

மோல் ட்டழிந் து பூங்பகோடியோர் மனம் மோமயிதலோன் 

தவல் ட்டழிந் து தவறலயுஞ் சூரனும் பவற்பும் அவன் 
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கோல் ட்டழிந் து இங்பகன்  றல தமல் அயன் றகபயழுத்த . 

தசல் என்னும் மீன்கள் கு ித்துத்  ிோிவ னோல்  ிருச்பசந்தூோில் உள்ை வயல்கள் 

அழிந்துத ோயின; மலர்க்பகோடி த ோன்ற ப ண்கைின் மனமோனது 

தசோறலயிலுள்ை இனிறமயோன கடப்  மலர்மோறலறய விரும் ிய ோல் 

அழிந்துத ோயிற்று. ப ருறம  ங்கிய மயில் வோகனத்ற யுறடய 

 ிருமுருகப்ப ருமோனது தவலோயு ம்  ட்ட ோல் கடலும் சூர ன்மனும் கிபரௌஞ்ச 

மறலயும் அழிந்து த ோயின. இவ்வுலகில் கந் தவைின்  ிருவடிகள் அடிதயனின் 

 றலமீது  ட்ட ோல்  ிரம்மத வனோல் எழு ப் ட்டிருந்  [‘வி ி’ என்னும்] 

றகபயழுத்தும் அழிந்துத ோயிற்று. 

சூோிற் கிோியிற் க ிர் தவபலறிந் வன் ப ோண்டர்குழோஞ் 

சோோிற் க ியன்றி தவறிறல கோண்  ண்டு  ோவடித ோய்த் 

த ோிற் கோியிற்  ோியிற் றிோி வர் பசல்வபமல்லோம் 

நீோிற் ப ோறி பயன்றறியோ   ோவி பநடுபநஞ்சதம. 

ஓ’ மனதம, சூர ன்மன் மீதும் கிபரௌஞ்சமறல மீதும் ஒைிவீசும் தவறல விடுத்து 

அருைிய  ிருமுருகப்ப ருமோனின் அடியோர்கைது  ிருக்கூட்டத்ற  

அறடவற விட சிறந்  க ி தவறு ஒன்றும் எங்கும் இல்றல என் ற க் 

கோண் ோயோக.  றடகளுடன்  ிரயோணம் பசய்து, த ோின் மீதும் யோறனயின் 

மீதும் கு ிறரயின் மீதும் ஏறி உலோவுகின்ற [அரசர்களுறடய] பசல்வம் 

முழுவதும் நீோின்மீது எழு ிய எழுத்துக்கு ஒப் ோகும் என்று நீ உணரவில்றலதய, 

நீண்ட கோலப்  ோவியோகிய மனதம! 

தசந் றனக் கந் றனச் பசங்தகோட்டு பவற் றனச் பசஞ்சுடர்தவல் 

தவந் றனச் பசந் மிழ் நூல் விோித்த ோறன விைங்குவள்ைி 

கோந் றனக் கந் க் கடம் றனக் கோர்மயில் வோகனறனச் 

சோந்துறணப் த ோது மறவோ வர்க்பகோரு  ோழ்வில்றலதய. 

சிவந்   ிருதமனிறயயுறடய தசந் றன, கந் ப்ப ருமோறன,  ிருச்பசங்தகோட்டு 

மறலயில் எழுந் ருைியிருப் வறர, சிவந்  தவலுக்குத்  றலவறர, பசந் மிழ் 

நூல்கள்  ரவும் டி பசய் வறர, விைங்குகின்ற வள்ைியம்றமயின் கணவறர, 

 ோிமைம் மிகுந்  கடப்  மலரோல் ஆகிய மோறலறய அணிந் வறர, மறழறயப் 
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ப ோழியும் தமகத்ற க் கண்டு மகிழ்கின்ற மயிறல வோகனமோக உறடயவறர, 

உயிர்  ிோியும்வறர மறவோ வர்களுக்கு எந்  ஒரு குறறயும் உண்டோகோது. 

ப ோண்டர் கண்டண்டி பமோண்டுண்டிருக்குஞ் சுத்  ஞோனபமனுந் 

 ண்றடயம் புண்டோிகந் ருவோய் சண்ட  ண்டபவஞ்சூர் 

மண்டலங் பகோண்டு  ண்டண்டர் அண்டங்பகோண்டு மண்டிமிண்டக் 

கண்டுருண்டு அண்டர் விண்தடோடோமல் தவல்ப ோட்ட கோவலதன. ( ோடல் 92) 

த வோீோின் ப ோண்டர்கள் [ ம் ஞோனக் கண்ணோல்]  ோர்த்து, முகந்து,  ருகி 

இன்புற்று இருக்கின்ற த றனபயோத்  பமய்ஞ்ஞோனத்ற த்  ரவல்ல ோகிய 

 ண்றட அணிந்  அழகிய  ோமறர மலர் த ோன்ற த வோீோின்  ிருவடிகறை 

அடிதயனுக்கும்  ந் ருள்வீரோக! தவகத்ற யுறடயவனும்  ண்டோயு த்ற க் 

பகோண்டவனுமோகிய பவய்ய சூர ன்மன் முற்கோலத் ில் மண்ணுலறகயும் 

த வருலறகயும் றகப் ற்றி பநருங்கியற ப்  ோர்த்  த வர்கள் அச்சத் ினோல் 

கீதழ விழுந்து உருண்டு  மது உலறக விட்டு ஓடோ  டி தவலோயு த்ற  விடுத்து 

அருைிய இரட்சக மூர்த் ிதய! 

க ி றன பயோன்றறயுங் கோண்கின்றிதலன் கந்  தவல்முருகோ 

ந ி றன யன்ன ப ோய் வோழ்விலன் ோய் நரம் ோற் ப ோ ிந்  

ப ோ ி றனயுங் பகோண்டு  ிண்டோடுமோபறறனப் த ோ விட்ட 

வி ி றன பநோந்து பநோந் ிங்தக பயன்றன்மனம் தவகின்றத . ( ோடல் 98) 

கந் ப் ப ருமோதன, தவலோயு த்ற யுறடய  ிருமுருகப் ப ருமோதன! 

முக் ிவீட்றட அறடவ ற்குோிய பநறிபயோன்றறதயனும் கோண்கின்தறன் 

இல்றல. ஆற்றுநீர்ப் ப ருக்கு த ோல [நிறலயற்ற] ப ோய்யோன உலக 

வோழ்க்றகயில்  ற்றுறடயவனோகி, நரம்புகைோல் கட்டப் ட்ட உடலோகிய 

மூட்றடறயச் சுமந்து பகோண்டு துன்புறுமோறு  ிறக்கச் பசய்  வி ியிறன 

நிறனத்து உள்ைம் பநோந்து பநோந்து அடிதயனின் மனம் தவ றனப் 

 டுகின்றது. 

ஒரு சில  ோடல்கள் நோன்  டிச்தசன். இத  கந் ர் அலங்கோரத்துல தவதலோட 

மஹிறமறய இன்னும் எத் றனதயோ  ோடல்கள்ல பசோல்றோர்.  ிருப்புகழ்ல 

தகட்கதவ தவண்டோம். நூற்றுக்கணக்கோன  ிருப்புகழ்  ோடல்கள்ல 

‘தவல்முருகோ’ ன்னு கூப் ிடறோர். தவதலோட ப ருறமறயப் த சறோர். 
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அருணகிோி நோ ர்  ிருப்புகழ்  ோடியிருக்கோர். அலங்கோரம், அனுபூ ி எல்லோம் 

 ோடியிருக்கோர். எல்லோத்துதலயுதம இந்  ‘ப ண்கள் றமயல் த ோகணும். மரண 

 யத்துல இருந்து என்றன மீட்கணும்’ ன்னு எல்லோம் தவண்டு ல் இருக்கு. 

‘ ிருவகுப்புகள்’ னு  ண்ணியிருக்கோர். அதுல பரோம்  highest philosophy and 

 க் ி. அதுல அந்  மோ ிோி பலௌகீக  ிரோர்த் றனகள் இல்லோம, முழுக்க 

முருகனுறடய ஸ்த ோத் ிரமோ இருக்கும். அது பரோம்  ஆனந் மோ இருக்கும். 

அதுல ‘தவல் வகுப்பு’ ன்னு ஒண்ணு  ண்ணியிருக்கோர். அதுல சில வோிகறைச் 

பசோல்தறன். 

 ருத் முறல சிறுத் இறட பவளுத் நறக 

கறுத் குழல் சிவத் வி ழ் மறச்சிறுமி விழிக்கு நிகரோகும் 

 ிருத் ணியில் உ ித் ருளும் ஒருத் ன் மறலவிருத் ன் 

என(து) உைத் ில் உறற கருத் ன்மயில் நடத்து குகன் தவதல 

வள்ைியம்றமதயோட கண்கள் தவல் மோ ிோி இருக்குன்னு சோ ோரண அர்த் ம் 

பசோல்லலோம். வள்ைிமறல சச்சி ோனந்  ஸ்வோமிகள் இதுக்கு விதசஷமோ 

அர்த் ம் பசோல்லி இருக்கோர். இந்  ‘ ருத் முறல சிறுத் இறட பவளுத் நறக 

கறுத் குழல் சிவத் வி ழ்’ ங்கறதுக்கு, அம் ோள்  ண்ணக்கூடிய அஞ்சு 

கோோியங்கள் ‘ஸ்ருஷ்டி, ஸ் ி ி, லயம்,  ிதரோ ோனம், அனுக்ரஹம்’ ன்னு அர்த் ம் 

பசோல்லி இருக்கோர். தமலும் எப் டி அம் ோதைோட கடோக்ஷம் அனுக்ரஹம் 

 ண்ணுதமோ, அந்  மோ ிோி தவல் அனுக்ரஹம்  ண்ணும் ன்னு அவ்வைவு அழகோ 

பசோல்லி இருக்கோர். 

 ழுத் முது  மிழ்ப் லறக இருக்கும் ஒரு கவிப்புலவன் 

இறசக்(கு)உருகி வறரக்குறகறய இடித்துவழி கோணும் 

இது நக்கீரருக்கோக – அந்  கற்கிமுகி பூ த்ற க் பகோன்னு 1000 புலவர்கறை 

விடுவிச்ச அந் க் கற . 

து ிக்கும் அடியவர்க்(கு)ஒருவர் பகடுக்க இடர் நிறனக்கின் 

அவர் குலத்ற  மு ல் அறக்கறையும் எனக்(கு)ஓர் துறண ஆகும் 

‘ றகக் கடி ல்’ ன்னு எ ிோிகள் எல்லோம் கோணோம  ண்ணிடும், இந்  ஒரு ‘தவல் 

வகுப்பு’  ோரோயணம். வள்ைிமறல ஸ்வோமிகள் இ  64ஆக மோத் ி மோத் ி 
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த ோட்டு ‘தவல்மோறல்’ன்னு ஒண்ணு  ண்ணியிருக்கோர். அது  ோரோயணம் 

 ண்றதுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும். நிறறய த ர் அற   ினம்  ோரோயணம் 

 ண்ணுவோ. ஸ்வோமிகள் பசோல்லிதய நிறறய த ர் தவல் மோறல்  ோரோயணம் 

 ண்றோ. 

 ருக்கி நமன் முருக்கவோின் எருக்கும ி 

 ோித் முடி  றடத் விறல்  றடத்  இறற கழற்கு நிகரோகும் 

‘ ருக்கிநமன் முருக்கவோின்’ – எமன் எருறம மோட்டு தமல பரோம்  கர்வத்த ோட 

வந்து  ோசக் கயிறறப் த ோட்டு முறுக்கும் த ோது, மோர்க்கண்தடயன் கழுத்துல 

 ோசக் கயிறு த ோட வந்  த ோது, ‘எருக்கு, ம ி’ இப ல்லோம்  றலயில 

வச்சிண்டு இருக்கற சிவப ருமோனுறடய கழல் என்ன  ண்ணித்த ோ,அற  

இந்  தவல்  ண்ணும் ன்னு பசோல்றோர். அ ற்கு நிகரோன கோோியத்ற  பசய்யும். 

 லத் ிலுை கணத்ப ோகு ி கைிப் ினுணவறழப் ப ன 

மலர்க் கமல கரத் ின் முறன வி ிர்க்கவறை வோகும் “ 

உலகத் ில் உள்ை எல்லோர்க்கும் உணவைிக்கும் – ன்னு, தவறல உ ோசறன 

 ண்ணோ நிறறய அன்ன ோனம்  ண்ணலோம். 

‘ னித்துவழி நடக்குபமன  ிடத்துபமோருவலத்தும் 

இருபுறத்தும் அருகடுத் ிரவு  கற்றுறணய ோகும் 

 ிருத் ணியில் உ ித் ருளும் ஒருத் ன் மறலவிருத் ன் 

என(து) உைத் ில் உறற கருத் ன்மயில் நடத்துகுகன் தவதல’ 

 னியோ த ோயிண்டிருக்கும் த ோது, ‘ னித்து வழி நடக்கும் எனது ஒரு இடத்தும். 

ஒரு வலத்தும் இரு புறத்தும் அருகு அடுத்து இரவு  கல் துறணய ோகும்’ – ன்னு 

– இப ல்லோம் மஹோமந் ிரங்கள்.. ஒரு றவசியன் கோட்டுல த ோயிண்டிருக்கும் 

த ோது ஒரு  ிரம்மரோட்சஸ் எ ிோில வந் து. அப்த ோ அவன் பவத் றல  ோக்றக 

றகயில எடுத் ோன். அந்  பவத் றலக் கோம்ற க் கிள்ைி, இந்  ‘ னித்துவழி 

வழி நடக்கும்..’ பசோல்லி  ிரம்மரோட்சஸ் தமல த ோட்டோன். அந்  பவத் றலக் 

கோம்பு தவலோ  ோய்ஞ்சு அந்   ிரம்மரோட்சறஸ விரட்டிடுத்து ன்னு கற கள் 
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இருக்கு. அருணகிோிநோ ர்  ிருச்பசங்தகோடுக்கு கோட்டு வழியில த ோகும் த ோது 

 யந் ோர். அப்  இந் , ‘ னித்து வழி நடக்கும் எனது இடத்தும் ஒரு 

வலத்தும் இரு புறத்தும் இரவு  கல் துறணய ோகும் 

 ிருத் ணியில் உ ித் ருளும் ஒருத் ன் மறல 

விருத் பனன துைத் ிலுறற கருத் ன்மயில் நடத்துகுகன் தவதல’ 

என்கிறற  பசோன்ன உடதன, எட்டு  ிக்குதலயும் ஒைி மயமோ முருகனுறடய 

தவல் வந்து அவருக்கு வழி கோண் ிச்சு அவறரக் பகோண்டு த ோய் 

 ிருச்பசங்தகோடுல தசர்த் து ன்னு ஒரு புரோணம் இருக்கு. அப் டி ‘தவல்’ங்கறது 

 யத்ற ப் த ோக்கும். மிருகங்கள் கிட்ட இருந்த ோ, வியோ ியில் இருந்த ோ 

நமக்கு வர்ற  யத்ற  த ோக்கறதுக்கு ‘தவல் வழி ோடு’ உற்ற வழி, ன்னு 

ஆச்சோர்யோளும் பசோல்லியிருக்கோர். அருணகிோிநோ ரும் நிறறய 

பசோல்லியிருக்கோர். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – முப் தொவது ஸ்ல ொகம் – 

எந்தொயும் எைக்கருள் தந்னதயும் நீ 

 

தநத் ிக்கு ஸூப்ரமண்ய புஜங்கத்துல தவலுறடய மஹிறமறயப்  ோர்த்த ோம். 

ம்ருகோ  க்ஷிதணோ  ம்சகோ தய ச துஷ்டோ: 

  ோ வ்யோ தயோ  ோ கோ தய ம ங்தக | 

 வச்சக் ி  ீக்ஷ்ணோக்ர  ின்னோ: ஸுதூதர 

விநச்யந்து த  சூர்ணி  க்பரைஞ்ச றசல || 

ன்னு ‘முருகனுறடய தவல்  யங்கறைப் த ோக்கும்’ அப் டிங்கிற விஷயத்ற ச் 

பசோன்னோர். இந்  தவறலக் பகோண்டு சூர த்மோறவ வ ம்  ண்ணினோர் 

அப் டிங்கிறதுக்கு ‘சூர த்மன்’ங்கறது ஆணவம், ‘தவல்’ங்கிறது ஞோனம். இந்  

ஞோனத் ினோல ஆணவம் என்கிற மலத்ற ப் த ோக்கிண்டு முருகதனோட ஒன்றோக 

ஆகிவிடலோம். இரண்டற கலந் ிடலோம் ன்னு பசோல்லுவோ. இந்  தவறல, 

அம் ோள் முருகப் ப ருமோனுக்கு பகோடுத் ோ அப் டிங்கிற விஷயத்ற  

http://valmikiramayanam.in/?p=2851
http://valmikiramayanam.in/?p=2851
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/images-17.jpg
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அருணகிோிநோ ர் நிறறய  ோடறோர். த தவந் ிர சங்க வகுப்பு ‘ ரணியில் 

அரணிய’ ன்னு ஆரம் ிக்கும். அதுல, 

“இடு லி பகோடு ிோி யிரவலர் இடர்பகட இடுமன 

கர ல ஏகோம் றர யிந் ிறர தமோஹோங்க சுமங்கறல 

எழு ிய  டபமன இருைறு சுடரடி இறணப ோழு மவுனிகள் 

ஏகோந்  ஸுகந் ரு  ோசோங்குச சுந் ோி..:” 

அப் டின்பனல்லோம் ஸ்த ோத்ரம்  ண்ணிட்டு, 

“அரபணடு வடவறர அடிபயோடு ப ோடி ட 

அறலகடல் பகடஅயில் தவல்வோங்கிய பசந் மிழ் நூதலோன் குமரன் குகன்” 

அந்  அம் ோள்கிட்டயிருந்து தவறல வோங்கிண்டு த ோய் சூரஸம்ஹோரம் 

 ண்ணினோர் ன்னு பசோல்றோர். அந்  அம் ோளுறடய ஸ்மரறண வந்  உடதன 

அடுத்  ஸ்தலோகம் இன்னிக்கு, 

जहनत्री हपता च स्वपुत्रापराधां 

सितेे न कक दवेसेनाहधनार्थ । 

अिां चाहतबालो भवान् लोकतात  

क्षमस्वापराधां समस्तां मिशे || 

ஜநித்ோீ  ி ோச ஸ்வபுத்ரோ  ரோ ம் 

ஸதஹத  ந கிம் த வதசனோ ி நோ  | 

அஹம் சோ ி ோதலோ  வோன் தலோக  ோ : 

க்ஷமஸ்வோ ரோ ம் ஸமஸ் ம் மதஹச || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம். ‘தஹ த வதசனோ ி நோ ோ’ – த வர்களுறடய தசறனக்கு 

அ ி  ிதய. ‘ஜநித்ோீ’ – அம்மோதவோ, ‘ ி ோச’ – அப் ோதவோ, ‘ஸ்வபுத்ரோ ரோ ம்’ – 

 ன் குழந்ற கள் பசய்  அ ரோ த்ற , ‘ஸதஹத  ந கிம்’ – ப ோறுத்துக்கிறது 

இல்றலயோ? ப ோறுத்துக் பகோள்வோர்கள். ‘  ோ’ – அப் டிதய, ‘அஹம் சோ ி ோல:’ 

– நோதனோ பரோம்  சின்னக் குழந்ற , ‘ வோன் தலோக  ோ :’ – நீங்கள் 
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உலகத்துக்தக அப் ோ, ‘தஹ மதஹச’ –  ரதமஸ்வரோ, ‘ஸமஸ் ம் அ ரோ ம் 

க்ஷமஸ்வோ’ – என்னுறடய எல்லோ அ ரோ ங்கறையும் ப ோறுத்துக் 

பகோள்ளுங்கள் ன்னு ஒரு க்ஷமோ ரோ ம் தவண்டி  கவோன் கிட்ட சரணோக ி 

 ண்றோர். 

இந்   ரதமஸ்வரனும்,  ோர்வ ி த வியும் ‘அம்றமயும் அப் னுமோக’ இருக்கோ. 

அவோ இரண்டு த ருதம ஆச்சோர்யோளுக்கு இந்  முருகப் ப ருமோன் கிட்தடதய 

ப ோியுறதுனோல, ‘முருகப் ப ருமோதன! நீதய என்னுறடய அம்றம அப் ன் ‘ 

ன்னு பசோல்லி, ‘உங்கிட்ட நோன் தவண்டிக்கிதறன். என்னுறடய  ிறழகறைப் 

ப ோறுத்து எனக்கு அநுக்கிரஹம்  ண்ணு’ ன்னு பசோல்றோர். 

 கவோறன அம்றம அப் னோ  ோர்த்து அவோ  ண்ண அநுக்கிரஹத்  

நிறனக்கிறது நிறறய மஹோன்கள்  ண்ணி இருக்கோ.  ிருவோசகத்துல நிறறய 

அந்  மோ ிோி  ோடல்கள் வரும். 

அம்றமதய! அப் ோ! ஒப்பு இலோ மணிதய! அன் ினில் விறைந்  ஆர் அமுத ! 

ப ோய்ம்றமதய ப ருக்கி, ப ோழு ிறனச் சுருக்கும், புழுத்  றலப் புறலயதனன் 

 னக்கு, 

பசம்றமதய ஆய சிவ  ம் அைித்  பசல்வதம! சிவப ருமோதன! 

இம்றமதய, உன்றனச் சிக்பகனப்  ிடித்த ன்; எங்கு எழுந் ருளுவது, இனிதய? 

ன்னு ஒரு  ோடல். அந் ப்   ிகத் ிலதய, 

 ோல் நிறனந்து ஊட்டும்  ோயினும் சோலப்  ோிந்து, நீ,  ோவிதயனுறடய 

ஊனிறன உருக்கி, உள் ஒைி ப ருக்கி, உலப்பு இலோ ஆனந் ம் ஆய 

த னிறனச் பசோோிந்து, புறம் புறம்  ிோிந்  பசல்வதம! சிவப ருமோதன! 

யோன் உறனத் ப ோடர்ந்து, சிக்பகனப்  ிடித்த ன்; எங்கு 

எழுந் ருளுவது, இனிதய? 

அழு ோ  ோல் பகோடுக்கிற அம்மோ ஒரு வறக. ‘ ோல் நிறனந்தூட்டும்  ோயினும்’, 

குழந்ற க்கு  சிக்குதமன்னு நிறனச்சு  ோல் பகோடுக்கிற அந்   ோய் 

உயர்ந் வள். அவறைக் கோட்டிலும் சோலப்  ோிந்து – அற க் கோட்டிலும்  ோிந்து, 
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எனக்கு நீ உடம்ப ல்லோம் த ன் ஊறும்  டியோக அப் டி ஆனந் த்ற க் 

பகோடுத் ிதய!. நோன் உன்றனப்  ிடிச்சிண்தடன். இனிதம உன்றன விட 

மோட்தடன் ன்னு பசோல்றோர். 

இன்பனோரு  ோடல்ல, 

முத் ி பநறி அறியோ  மூர்க்கபரோடும் முயல்தவறன, 

 த் ி பநறி அறிவித்து,  ழ விறனகள்  ோறும்வண்ணம், 

சித்  மலம் அறுவித்து, சிவம் ஆக்கி, எறன ஆண்ட 

அத் ன் எனக்கு அருைிய ஆறு, ஆர் ப றுவோர்? அச்தசோதவ! (‘அச்தசோப் 

  ிகம்’) 

‘அத் ன்’ னோ அப் ோன்னு அர்த் ம். மூர்க்கர்கதைோடு இருந்  என்றன  க் ி 

பநறி அறிவித்து, என்னுறடய சித்  மலத்ற ப் த ோக்கி என்றன 

சிவமோக்கிட்டதய நீ, இந்  மோ ிோி அநுக்கிரஹம் யோருக்குக் கிறடக்கும் ன்னு 

பசோல்றோர். 

இரோமலிங்க அடிகைோர் இந்  மோ ிோி ‘அம்றமதய அப் ோ’ன்னு  ோடியிருக்கோர். 

இரோமலிங்க அடிகைோருக்கு full & full inspiration மோணிக்கவோசகர் 

 ோன்.’ ிருவோசகத் த ன்’ அப் டிம் ோர். அப் டி அவர் இத  மோ ிோி ஒரு  ோடல் 

பசோல்லியிருக்கோர். பரோம்  அழகோ இருக்கும். 

 ோயோகித்  ந்ற யுமோய்த்  ோங்குகின்ற ப ய்வம் 

 ன்றனநிகர் இல்லோ   னித் றலறமத் ப ய்வம் 

வோயோர வோழ்த்துகின்தறோர் மனத் மர்ந்  ப ய்வம் 

மலரடி என் பசன்னிமிறச றவத் ப ருந் ப ய்வம் 

கோயோது கனியோகிக் கலந் ினிக்குந் ப ய்வம் 

கருறணநி ித் ப ய்வம்முற்றுங் கோட்டுவிக்குந் ப ய்வம் 

தசயோக எறனவைர்க்குந் ப ய்வமகோ ப ய்வம் 

சிற்சற யில் ஆடுகின்ற ப ய்வமத  ப ய்வம். 

( ிருவருட் ோ: ‘அருட்தஜோ ி நிறல’) 
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வள்ைலோர் இன்பனோரு  ோடல்ல பரோம்  கருறண ஏற் டும்  டியோச் பசோல்றோர். 

“ டித் ஓர் மகறனத்  ந்ற  ஈண்டடித் ோல்  ோயுடன் அறணப் ள்  ோய் 

அடித் ோல் 

 ிடித்ப ோரு  ந்ற  அறணப் ன் இங்பகனக்குப் த சிய  ந்ற யும்  ோயும் 

ப ோடித்  ிருதமனி அம் லத்  ோடும் புனி நீ ஆ லோல் என்றன 

அடித் து த ோதும் அறணத் ிடல் தவண்டும் அம்றமஅப் ோ இனி ஆற்தறன்.” 

( ிருவருட் ோ: ‘ ிள்றைச் சிறு விண்ணப் ம்’) 

ன்னு பசோல்றோர். ‘க்ஷமஸ்வோ ரோ ம் ஸமஸ் ம் மதஹச’ ன்னு ஆச்சோர்யோள் 

பசோல்ற மோ ிோி இவரும் பசோல்றோர். அருணகிோி நோ ரும் கந் ர் அநுபூ ியில, 

எந் ோயும் எனக்கு அருள்  ந்ற யும் நீ 

சிந் ோகுலம் ஆனறவ  ீர்த்து எறனயோள் 

கந் ோ, க ிர் தவலவதன, உறமயோள் 

றமந் ோ, குமரோ, மறற நோயகதன. 

ன்னு தவண்டறோர் இல்றலயோ! 

நல்ல அப் ோ அம்மோ இந்  உலகத்துல கிறடச்சோதல, அவோளுறடய அன்பு, 

கண்டிப்பு இரண்டும் தசர்ந்து நமக்கு கிறடக்கும் த ோது அதுதவ ஒரு ப ய்வ 

அனு வம். அந்   ோக்யம் இருந் ோ, ோனோ நமக்கு அந்  ப ய்வம்ங்கிறது என்ன 

அப் டிங்கிறத ோட மு ல் taste இல்றலயோ. ‘அன்றனயும்,  ி ோவும் முன்னறி 

ப ய்வம்’. அப் டி அம்றம அப் னோக நோம அந்   கவோறன உணர 

ஆரம் ிக்கிதறோம். இந்  biological parents, அவோளுக்கு, அவோளுறடய 

விறனகள்  டி அவோ வோழ்க்றக த ோயிண்டு இருக்கும். நமக்கு அதுக்கும் 

தமலோன முக் ி பநறிய கோண் ிக்கக் கூடிய நல்ல சத்குருவும் கிறடச்சோ, அது ஒரு 

ப ோிய  ோக்கியம். அப் டி ‘அம்றம அப் னோ’ முருகறன அருணகிோிநோ ர் 

நிறறயப்  ோடுறோர். அதுல பரோம்  இரக்கத்த ோட, பரோம்  கருறண வரும் 

 டியோன ஒரு  ோட்டு இருக்கு. 

“ கப் ன் முன்.றமந் தனோடிப் 



185 | P a g e  
 

 ோல்பமோழிக் குரல் ஓலமிட்டிடில் 

யோபரடுப் ப னோ பவறுத் ழ 

 ோர் விடுப் ர்கதைோ எனக்கிது…… சிந் ியோத ோ ” 

அப் ோ முன்னோடி த ோய் குழந்ற  அழுதுதுன்னோ உலகத்துல விட்டுடுவோைோ ? 

நீ ோன எனக்கு அப் ோ, என்றன ஆ ோிக்கணும் ன்னு ஒரு  ோட்டு. இது 

முழுக்கதவ பரோம்  அழகோ இருக்கும். இந்   ோட்றட நோன்  ோடதறன். 

“ஏது புத் ி ஐயோ எனக்கினி 

யோறர நத் ிடு தவன் அவத் ினிதல 

இறத் ல் பகோதலோ எனக்குனி……  ந்ற   ோபயன்தற 

இருக்கவு நோனு மிப் டிதய 

 வித் ிடதவோ சகத் வர் 

ஏசலிற்  டதவோ நறகத் வர்…… கண்கள்கோணப் 

 ோ ம் றவத் ிறடயோ த ோித்ப றன 

 ோைில் றவக்க நிதய மறுத் ிடில் 

 ோர் நறகக்குறமயோ  கப் ன் முன்…… றமந் தனோடிப் 

 ோல்பமோழிக் குரல் ஓலமிட்டிடில் 

யோபரடுப் ப னோ பவறுத் ழ 

 ோர் விடுப் ர்கதைோ எனக்கிது…… சிந் ியோத ோ 

ஓ  முற்பறழு  ோல் பகோ ித் து 

த ோல எட்டிறக நீசமுட்டறர 

தயோட பவட்டிய  ோநு சத் ிறக…… பயங்கள்தகோதவ 

ஓ  பமோய் சறடயோட வுற்றமர் 

மோன் மழுக்கர மோட ப ோற்கழ 

தலோறச ப ற்றிடதவ நடித் வர்……  ந் வோழ்தவ 
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மோ ிறனப் புனமீ ிருக்குறம 

வோள் விழிக்குறமோ ிறனத்  ிரு 

மோர் றணத்  மயூர அற்பு …… கந் தவதை 

மோரன் பவற்றிபகோள் பூ முடிக்குழ 

லோர் வியப்புற நீடு பமய்த் வர் 

வோழ்  ிருத் ணி மோமறலப்  ி……  ம் ிரோதன.” 

 ன்னுறடய அப் ோ அம்மோவோ முருகறன நிறனச்சு ஆச்சோர்யோள் சரணோக ி 

 ண்றோர். அடுத்  ஸ்தலோகத்துல, உனக்கு நமஸ்கோரம். உன்னுறடய தசவலுக்கு 

நமஸ்கோரம். உன்னுறடய தவலுக்கு நமஸ்கோரம். உன்னுறடய மயிலுக்கு 

நமஸ்கோரம் ன்னு நமஸ்கோரம்  ண்றோர். அடுத் துல ஜய தகோஷம்  ண்ணறோர். 

‘ஜயோநந் பூமன் ஜயோ ோர ோமன் ‘ன்னு. அப்புறம் ‘முக் ி ோன ஈச ஸூதனோ’ – 

எனக்கு முக் ிறய அைிப் வதன ன்னு அந்  வோர்த்ற தயோட முடிக்கறோர். 

அதுக்கு அப்புறம்  ல ஸ்ரு ி. அந்  ஸ்தலோகங்கள்லோம் அடுத்து  ோர்ப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – முப் த்து ஒன்றொவது 
ஸ்ல ொகம் – குஹ! ஸ்கந்த! நமஸ்லத நலமொஸ்து 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல தநத் ி முப்  ோவது ஸ்தலோகத்துல 

जहनत्री हपता च स्वपुत्रापराधां 

सितेे न कक दवेसेनाहधनार्थ । 

अिां चाहतबालो भवान् लोकतात  

क्षमस्वापराधां समस्तां मिशे ॥ ३०॥ 

ஜநித்ோீ  ி ோச ஸ்வபுத்ரோ  ரோ ம் 

ஸதஹத  ந கிம் த வதசனோ ி நோ  | 

அஹம் சோ ி ோதலோ  வோன் தலோக  ோ  

க்ஷமஸ்வோ ரோ ம் ஸமஸ் ம் மதஹச || 

http://valmikiramayanam.in/?p=2859
http://valmikiramayanam.in/?p=2859
http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/352b51e9d2a601b1d161ddd6e494c06a.jpg
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ன்னு நோன் ‘அஹம் சோ ி ோல’ சின்ன குழந்ற , நீ எல்லோருக்கும் அப் ோ. 

உலகத்துக்தக அப் ோ. நோன்  ண்ண  ப்ப ல்லோம் மன்னிச்சு என்றன 

ஏத்துக்தகோ ன்னு பசோல்றோர். நமக்கு ஒரு அம் து வயசு ஆகும் த ோது, 

தவண்டியது எல்லோம் இருக்கு. மறனவி, குழந்ற கள்,  ணம், தவறல, car, வீடு 

ஆனோ மனசு ஒரு குறறறய உணர்றது. எத ோ அல்லல்  டறது. குழந்ற யோக 

இருந்  த ோது பரோம்  சந்த ோஷமோ இருந்த ோம் ன்னு த ோன்றது, இல்றலயோ? 

அம்மோ அப் ோ  ோத்துண்டோ. ஏ வோது தவணும்ன்னு தகட்டோ உடதன வோங்கி 

பகோடுப் ோ, அத ோட முடிஞ்சுது. இப்  நம்  இது தவணும் அது தவணும்னு 

 ோடு ட்டு, நல்ல college-ல seat கிறடக்கணும், நல்ல தவறல கிறடக்கணும், 

கல்யோணம் ஆகணும், குழந்ற ள் தவணும், வீடு தவணும், car தவணும்,   வி 

தவணும் எல்லோம் தகட்டு தகட்டு எல்லோம் கிறடச்சிடுத்து, ஆனோ ஒரு மனசுல 

வந்து ஏத த ோ  ோமரத் னமோன கவறலகள். என் மறனவி ம ிக்க 

மோட்தடங்கறோ. குழந்ற ள் அவ்தைோ அன் ோ இல்றல. அவோ யோதரோடதயோ 

த ோயிண்டு இருக்கோ, இப் டி எல்லோம் கவறல  ட்டுண்டு உட்கோர்ந்து 

இருக்தகோம். நம்ம ஏன்  ிரும் வும் குழந்ற  மோ ிோி ஆகக்கூடோது? ஆகலோம் 

அப் டீங்கறோர் ஆ ிசங்கரர், ‘அஹம் ச அ ி  ோல:’ நோன் சின்ன குழந்ற . நீ 

அப் ோ, அந்  மனப் க்குவம், நம்ம ஒரு அைவு சரணோக ி  ண்றதுக்கு தவண்டிய 

 க்குவம் என்னன்னோ, 

‘அ ரோ  சஹஸ்ர ோஜனம்   ி  பீம  ோவர்னதவோ தர | 

அக ிம் சரணோக ம் ஹதர க்ரு யோ தகவலம் ஆத்மஸோத் குரு || 

ன்னு பரோம்  அழகோன ஒரு ஸ்தலோகம். ”அ ரோ  சஹஸ்ர ோஜனம்’ ஆயிர 

கணக்கோன  ப்புகறை  ண்ணி, நோன் இந்   வக்கடலின் மத் ியில் 

விழுந்துட்தடன். எனக்கு யோருதம க ி இருக்கோ மோ ிோி ப ோியறல, ஏத ோ 

அல்லல்  டதறன், எனக்கு நீ  ோன் துறண, உன் க்ருற  ஒன்றற மட்டும், 

கோரணமோ பவச்சுண்டு என்தனோட ஒரு தயோக்கியற யும்  ோக்கோ , ‘க்ரு யோ 

தகவல ஆத்மஸோத் குரு’ என்றன உன்றன தசர்ந் வனோ நிறனச்சுக்தகோ ன்னு 

பசோல்றோர். இதுதல ஹதர-னு வர்றது, குஹ ன்னு பசோல்லலோம் முருக  ோக் ோைோ 

இருந் ோ, குரு  க் ின்னோ, குதரோ ன்னு பசோல்லலோம். 
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அ ரோ  சஹஸ்ர ோஜனம்   ி  பீம  ோவர்னதவோ தர | 

அக ிம் சரணோக ம் குதரோ க்ரு யோ தகவல ஆத்மசோத் குரு || 

ன்னு இந்  எண்ணத்ற  நோம அறடஞ்சோ ோன், நோம  ோமரனோ இருக்தகோம், 

இந்  மனக் கவறலகள் எல்லோம் த ோகணும்னோ,  கவோறனத்  ோன் 

 ிடிச்சுக்கணும் அப் டீங்கிற எண்ணம். அவறரச் தசந் வனோ நோம ஆனோ  ோன், 

நம்தமோட தூய்றமனோல ோன் சந்துஷ்டி வர த ோகிறது என்ற இந்  அறிவு ோன் 

first-step. அந்  first-step-க்கு ஆச்சோர்யோள் ஆழகோன ஒரு ஸ்தலோகம் பசோல்றோர். 

அவருக்கு இருக்குற  ோி க்குவத்துனோல, என்  ோ ங்கறை எல்லோம் மன்னிச்சு 

என்றன உன்றன தசர்ந் வனோ ஆக்கிக்பகோள், ன்னு இந்  ‘ வோன் தலோக  ோ  

க்ஷமஸ்வோ ரோ ம் பசோன்ன உடதன முருகப்ப ருமோன் அவறர அறணச்சுண்டு 

விட்டோர் அப்த ோ அவருக்கு அந்  சந்த ோஷம் உடதன, 

नम  केद्रकने शिये चाहप तुभ्यां 

नमश्छाग तुभ्यां नम  कुक्त्कुटाय । 

नम  हसन्त्धवे हसन्त्धुदशेाय तुभ्यां 

पुन  स्कन्त्दम्ते नमस्ते नमोऽस्तु ॥ ३१॥ 

நம தககிதன சக் தய சோ ி துப்யம் 

நமச்சோக துப்யம் நம குக்குடோய | 

நம ஸிந் தவ ஸிந்து த சோய துப்யம் 

புன ஸ்கந்  மூர்த்த  நமஸ்த  நதமோஸ்து || 

ன்னு நமக்கு ஒருத் றர பரோம்   ிடிச்சு சந்த ோஷம் ஆயிடுதுன்னோ அவோறை 

நமஸ்கோரம்  ண்தறோம். ப ோியவோ  டத்ற  பவச்சுண்டு நமஸ்கோரம் 

 ண்தறோம்னோ  ோத்து  ோத்து சந்த ோஷம், அந்   ண்டத்துக்கு ஒரு ப ோட்டு, 

அந்  கமண்டலத்துக்கு ஒரு ப ோட்டு, உட்கோர்ந்து இருக்குற  லகோய்க்கு ஒரு 

ப ோட்டு, த ோள்களுக்கு,  ோ ங்களுக்கு இப் டி  ண்ணி, சந்த ோஷம்  டதறோம் 

இல்றலயோ. ஹனுமோதரோட வோல்ல த ோட்டு றவப் ோ, ஹனுமோர்  க் ி 

இருக்கறவோ.முருகப்ப ருமோன் தவல்ல றவப் ோ, ரோமதரோட வில்லு தமல. அந்  

மோ ிோி இவர் வந்து 
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‘நம: தககிதன’ – உன்னுறடய மயிலுக்கு நமஸ்கோரம், ‘சக் தய சோ ி’ – 

உன்னுறடய தவலுக்கு நமஸ்கோரம், துப்யம் நம: உனக்கு நமஸ்கோரம், ‘நமச்சோக 

துப்யம்’ – உன்னுறடய ஆட்டுக்கு நமஸ்கோரம், அவருக்கு யுத் த் ின் த ோது 

ஆடு ஒரு வோஹனம், ‘நம குக்குடோய’ – உன்னுறடய தசவலுக்கு நமஸ்கோரம், 

உன்னுறடய பகோடிக்கு நமஸ்கோரம், ‘நம ஸிந் தவ’ – இந்  கடலுக்கு 

நமஸ்கோரம், இந்  கடற்கறரயில நீ இருக்கிதய, ‘ஸிந்து த சோய துப்யம்’ – இந்  

கடற்கறர வோசியோ நீ இருக்கறதுனோல இந்  தக்ஷத்ரத்துக்கு ஒரு நமஸ்கோரம் 

அப் டீங்கறோர். ‘ ில்றல வோழ் அந் ணர்  ம் அடியோர்க்கும் அடிதயன்’ ன்னு, 

 ிருத்ப ோண்ட ப ோறகயில சுந் ரமூர்த் ி நோயனோர்  ோடின மோ ிோி, 

‘பசந் ில்வோழ் வோழ் அந் ணர்  ம் அடியோர்க்கும் அடிதயன்’ – ன்னு ஒரு  ோட்டு 

இருக்கு தசய்த ோண்ட ப ோறகன்னு ஒரு மஹோன்  ோடியிருக்கோர், அப் டி அந்  

தக்ஷத்ரத்துக்கு ஒரு நமஸ்கோரம், அங்கு இருக்கிறவோளுக்கு எல்லோம் நமஸ்கோரம் 

ன்னு,  ன்றன  கவோன் ஆட்பகோண்டுவிட்டோர், அப் டீங்கிற சந்த ோஷத்துல 

நமஸ்கோரம்  ண்றோர். 

இந்  நமஸ்கோரம்  ண்றது  ோன் சரணோக ில next-step, நோம லோயக்கு இல்றல, 

 கவோன்  ோன் க்ருற   ண்ணணும், ஏத த ோ  ோ ங்கள்  ண்ணி இந்  

நிலறமல இருக்தகோம், இதுதலர்ந்து விடு டறதுக்கு,  க் ி  ோன் வழி, ன்னு 

அந்  பநறிறய புோிஞ்ச உடதன, அடுத் து  கவோன் கிட்ட சரணோக ி 

 ண்தறோம், அதுக்கு நமஸ்கோரம். நமஸ்கோரம்ங்கறது ஆரம் ம்  ோன், நம்ம 

 ண்றது physical நமஸ்கோரம். அந்   ோவறனதயோட எனக்கு இனிதம எந்  

ப ோறுப்பும் கிறடயோது, நீ அந்  ப ோறுப்ற  எடுத்துக்தகோ ன்னு  ண்றது  ோன் 

ultimate நமஸ்கோரம். அந்  மோ ிோி ஆ ிசங்கரர்  ண்ணி, அடுத்  ஸ்தலோகத் ில 

‘ஜயோநந்  பூமன்-ன்னு இன்னும், முருகப்ப ருமோதனோட ப ருறமறய புகழ்ந்து 

ஆடி  ோடறோர் சந்த ோஷத்துல, அது ப ோிய  க் ி. நம்ம  ினம் நமஸ்கோரம் 

 ண்ணணும், அந்  மோ ிோி  க் ி ஏற் டறவறரக்கும் நோம நமஸ்கோரம் 

 ண்ணிண்தட இருக்கணும். 

தயோசிச்சு  ோர்த் ோ, ஸ்ரீமத்  ோகவ த்துல 

கிருஷ்ணோய வோசுத வோய ஹரதய  ரமோத்மதன | 
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ப்ரண க்தலஷ நோசோய தகோவிந் ோய நதமோ நமஹ || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம் இருக்கு. 

நமஸ்கோரம்  ண்ணுவர்களுறடய க்தலஷத்ற  த ோக்கும் தகோவிந் னுக்கு 

நமஸ்கோரம், ன்னு அர்த் ம். இந்  ஸ்தலோகம்  ோகவ  கோயத்ோிம் ோ, அப் டீ 

அவ்வதைோ ஏத் ம், இந்  முப் த் ிபரண்டு எழுத்து இருக்கிற ஸ்தலோகத்ற  

பசோன்னோதல  ோகவ த்ற  பசோன்ன புண்ணியம், 

கிருஷ்ணோய வோசுத வோய ஹரதய  ரமோத்மதன | 

ப்ரண க்தலஷ நோசோய தகோவிந் ோய நதமோ நமஹ || 

ன்னு நமஸ்கோரத்துக்கு அவ்வதைோ ப ருறம. 

ரோமோயணத்ற  எடுத்துண்டோ விபீஷணன் வந்து நமஸ்கோரம்  ண்ண உடதன, 

ரோமர் பகோடுத்  வோக்கு. 

ஸக்ருத வ  ிர ன்னோய  வோஸ்மீ ி ச யோசத  | 

அ யம் ஸர்வபூத ப்தயோ   ோமி எ த் வ்ர ம் மம || 

என்றன வந்து நமஸ்கோரம்  ண்ணோ, நோன் அவனுக்கு அ யம் பகோடுக்கதறன் 

என்று  கவோன் ரோமர் பகோடுத்  வோக்கு. இது அந்  ரோமோயணத்த ோட சோரமோக 

சரணோக ிறய பசோல்றோ. 

அருணகிோி நோ ர்  ண்ண எல்லோத்துதலயும்,  ிருவகுப்பு பரோம்  ஒசத் ி, அதுல 

சீர் ோ  வகுப்பு பரோம்  ஒசத் ி, அந்  சீர் ோ  வகுப்புல நடுநோயகமோ, 

முருக சரவண மகைிர் அறுவர் முறல நுகரும் 

அறுமுக குமர சரணம் என அருள்  ோடி ஆடி மிக 

பமோழி குழுற அழுது ப ோழுது உருகுமவர் விழி அருவி 

முழுகுவதும் வருக என அறற கூவி ஆளுவதும் 

அந்  குமர சரணம், ன்னு சரணோக ி  ண்றவோறை, ‘வருகபவன அறறகூவி 

ஆளுவதும்’, அவறை வோன்னு கூப் ிட்டு, ஆட்பகோள்வோர் முருகப் ப ருமோன், 

ன்னு பசோல்றோர். அப் டி அருணகிோி நோ தரோட எல்லோ புஸ் கங்கைின் சோரம்-
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ன்னு  ோர்த் ோ. இந்  முருகப் ப ருமோதனோட  ோ ங்கள்ல சரணோக ி 

 ண்றது ோன் ன்னு த ோண்றது. 

நம்ம ப ோியவோ  க் ியோ இருந் ோ 

‘அ ரோ கருணோஸிந்தும் ஞோன ம் சோந்  ரூ ிணம் | 

ஸ்ரீ சந் ிரதசகர குரும் ப்ரணமோமி மு ோந்வஹம் || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம் இருக்கு. அற ச் பசோல்லி நமஸ்கோரம்  ண்ணலோம். 

அப் டி  கவோறன நமஸ்கோரம்  ண்ணி அவறன தசர்ந் வனோ ஆகறதுக்கு, 

ஒவ்பவோரு நோளும் முயற்சி  ண்ணணும், என்னிக்கோவது ஒரு நோள், இந்  

உடம்ற  பவச்சிண்டு  ண்ற நமஸ்கோரம், அது கூட வோக்கும் தசர்ந்துக்கும், கூட 

மனசும் தசர்ந்துக்கும். அப்த ோ, அந்   ோகவதனோட அந்  கருறணயும் அதுல 

தசர்ந்து, அந்  சரணோக ிறய அவர் ஏற்று நமக்கு அருள்  ண்ணுவோர், 

அதுக்கப் றம் 

जयानन्त्दभ्मञ्जयापारधामञ्जयामोघकीते जयानन्त्दम्ते । 

जयानन्त्दहसन्त्धो जयाशेषबन्त्धो जय त्वां सदा मुहिदानेशस्नो ॥ ३२॥ 

ஜயோநந்  பூமன் ஜயோ ோர  ோமன் 

ஜயோதமோக கீர்த்த  ஜயோநந்  மூர்த்த  | 

ஜயோநந்  ஸிந்த ோ ஜயோதசஷ ந்த ோ 

ஜயத்வம் ஸ ோமுக் ி ோதனசஸூதனோ || 

ன்னு இது கறடசி  ோட்டு, அப் றம்  லஸ்ரு ி, அப் டி நோம  கவோறன 

ஆனந் மோ  ோடிண்டு, இருக்கிற ப்ரோரப்  கோலத்ற  கழிச்சிட்டு த ோயிடலோம். 

அப் டி இந்  நமஸ்கோரத்த ோட ப ருறம. 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – முப் த்து இரண்டொவது 
ஸ்ல ொகம் – பவற்றி லவல் முருகனுக்கு, ஹர ஹலரொ 

ஹர 

 

ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல முப் த் ிபரண்டோவது ஸ்தலோகம், 

जयानन्त्दभ्मञ्जयापारधामञ्जयामोघकीते जयानन्त्दम्ते । 

जयानन्त्दहसन्त्धो जयाशेषबन्त्धो जय त्वां सदा मुहिदानेशस्नो ॥ ३२॥ 

ஜயோநந்  பூமன் ஜயோ ோர  ோமன் 

ஜயோதமோக கீர்த்த  ஜயோநந்  மூர்த்த  | 

ஜயோநந்  ஸிந்த ோ ஜயோதசஷ ந்த ோ 

ஜயத்வம் ஸ ோமுக் ி ோதனசஸூதனோ || 

அப் டி முருகப்ப ருமோனுறடய  ிருச்பசந்தூர் தக்ஷத்ரத்ற  ப ோிஞ்சுண்டு, 

அங்க வந்து, ஒவ்பவோரு சன்ன ிதலயும் த ோய் நமஸ்கோரம்  ண்ணி, அந்  

ஸ்வோமிதயோட சன்னி ியில் வந்து,  ோ ோ ிதகசம் வர்ணறன  ண்ணி, 

ஸ்வோமிறய நம்ம கண் முன்னோடி பகோண்டு வந்து, அவருறடய லீலோ 

விதநோ ங்கள் எல்லோம் பசோல்லிட்டு, நோமங்கறை பசோல்லி அவறர ஸ்த ோத்ரம் 

 ண்ணி, அப் றம் சில  ிரோர்த் றனகறை எல்லோம் றவச்சோர். அதுக்கப் றம் நீ 

 ோன் எனக்கு  ந்ற   ோய், நோன் உன் குழந்ற . நோன் உன்றன நமஸ்கோரம் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2864
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 ண்தறன், என்தனோட அ ரோ ங்கள் எல்லோம் மன்னிச்சு என்றன ஏத்துக்தகோ 

ன்னு பசோன்னோர். அப் றம் நமஸ்கோரம், நமஸ்கோரம் ன்னு  லமுறற வணங்கி 

 ன்னுறடய சரணோக ிறய ப ோிவிச்சிண்டோர். 

அந்  சரணோக ி  கவோன் ஏத்துண்டோர் அப் டீங்கறது உத் ம  க் ர்களுக்கு 

புோியறது, ‘ந தம  க்  ப்ரணஷ்ய ி’ – என்னுறடய  க் ன் ஒரு நோளும் குறறவு 

 ட மோட்டோன். அவனுறடய எல்லோ தயோக தக்ஷமத்ற யும் நோன் 

 ோர்த்துகிதறன் ன்னு  கவோன் பசோன்ன வோர்த்ற , நமக்பகல்லோம் புஸ் கத்துல 

இருக்கு. அவோளுக்கு அனு வமோ இருக்கு. அ னோல அவோதைோட 

சந்த ோஷத்ற  ப ோிவிக்கறோ. அதுக்கு அப்புறம் என்ன கோோியம்னோ,  ண்றதுக்கு 

ஒதர கோோியம்  ோன். அந்   கவோதனோட குணங்கறை த சறது. 

பீஷ்மோச்சோர்யோள் கறடசியோ கிருஷ்ண  கவோறன  ோர்த்துண்தட முக் ி 

அறடயறத்துக்கு முன்னோடி என்ன  ண்ணினோர்ன்னோ, அவ்வைவு நீண்ட 

ஆச்சர்யமோன வோழ்க்றகதயோட முடிவுல, விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநோமம் பசோன்னோர். 

அந்  மோ ிோி இந்  ஸ்த ோத் ிரத்த ோட முடிவுல, ‘ஜயோநந்  பூமன்’ ஸ்தலோகம். 

சந்த ோஷத்ற  பவைிப் டுத்துற மோ ிோி இந்  ஸ்தலோகம் இருக்குன்னு நோன் ஏன் 

பசோல்தறன்னோ, ஆனந் ம்ங்கற வோர்த்ற றயதய  ல  டறவ உ தயோகப் 

 டுத் றோர், ஆனந் த் ின் வடிவமோக விைங்கவும் முருகப்ப ருமோதன. உனக்கு 

பவற்றி, உனக்கு மங்கைம். ஜயோ ோர  ோமன் –  ோமம்னோ ஒைின்னு அர்த் ம், 

அ ோரமோன ஒைிதய  ரஞ்தசோ ிதய, நீ பவற்றிதயோடு விைங்கட்டும். உலகத்துல 

அதமோகமோன கீர்த் ி  றடத் வதன, உனக்கு பவற்றி, ஆனந்  மூர்த் ிதய 

உனக்கு பவற்றி, ஆனந் க் கடதல, ‘ஆனந் ஸிந்த ோ’ உனக்கு பவற்றி, 

‘அதசஷ ந்த ோ’ – உலகத்துல எல்லோருக்கும் நீ  ோன்  ந்து, நோன் புோிஞ்சிண்டு 

இருக்தகன், இன்னும் எல்லோரும் புோிஞ்சிக்கல. ஆனோல் எல்லோருக்கும் நீ  ோன் 

 ந்து, உனக்கு பவற்றி. ஈசஸூதனோ – அந்   ரதமஷ்வரனுறடய குழந்ற தய 

உனக்கு மங்கைம். முக் ி ோன – முக் ிறய அைிப் வதன உனக்கு மங்கைம் 

ன்னு பசோல்றோர். 

இந்  ஸ்தலோகத்ற  பசோன்னோ நமக்கும் உலகத்துல எல்லோ கோர்யங்கறையும் 

மங்கைங்களும் பவற்றியும் ஏற் டும். இத  மோ ிோி மூக ஞ்சச ியில, 

ஜய ஜய ஜக ம்  சிதவ ஜய ஜய கோமோக்ஷி ஜய ஜயோத்ோிஸுத  | 
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ஜய ஜய மதஹச யித  ஜய ஜய சித்ககனபகௌமு ீ ோதர || 

ன்னு ஒரு ஸ்தலோகம் வரும். ஸ்வோமிகள் ஒரு முக்கியமோன கோர்யம் ஆத்துல 

கல்யோணம், அந்  மோ ிோி இருந் ோ ‘ஜய ி கிருஷ்ண:’ ன்னு பசோல்லிண்தட 

எல்லோ ஏற் ோடும் பசய்யுங்தகோ, நல்ல டியோ முடியும் ன்னு பசோல்லுவோர். அந்  

மோ ிோி அந்  ஜய சப் த்துக்கு அவ்தைோ power, அந்   கவோதனோட பவற்றிறய 

நோம  ோடினோ, நமக்கு பவற்றி கிறடக்கும். இந்  ஸ்தலோகம் இத ோட இந்  

ஸ்த ோத்ர பூர்த் ி, நோறைக்கு இத ோட  லஸ்ரு ி பசோல்றோர். அற  நோறைக்கு 

 ோப்த ோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு ஹர ஹதரோ ஹரோ. 

மஹோப ோியவோ ஒரு  டறவ, பவற்றி தவல் முருகனுக்கு! ஹதரோ ஹரோ! என்று 

பசோன்னற , ஸ்வோமிகள்  ோர்த்துட்டு பசோன்னோர் “நோன் அந்  மோ ிோி ப ோியவோ 

excited-அ emotional-அ பசோன்னற   ோர்த் த  கிறடயோது. பவற்றி தவல் 

முருகனுக்கு! ஹதரோ ஹரோ! ன்னு ஒரு நோள் பரோம்  வோட்டி ப ோியவோ 

பசோல்லிண்தட இருந் ோ. பரோம்  ஆச்சர்யமோ சந்த ோஷமோ இருந் து” ன்னு 

பசோன்னோர், அந்  மோ ிோி நோமளும் பவற்றி தவல் முருகனுக்கு! ஹதரோ ஹரோ! 

ன்னு  ோடுதவோம். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம் – முப் த்து மூன்றொவது 
ஸ்ல ொகம் – லதொனகப் புரவியில் லதொன்றி நிற் ொய் 

 

எங்கள் அப் ோ 50 வருடங்கள் பூஜித்  முருகப் ப ருமோன் 

கடந்  முப் த் ிபரண்டு நோட்கைோக ஸுப்ரமண்ய புஜங்கத்துல  ினமும் ஒரு 

ஸ்தலோகத்ற  எடுத்துண்டு அத ோட அர்த் த்ற  சிந் றன  ண்ணி சந்த ோஷப் 

 ட்டுண்டு இருந்த ோம். இன்னிக்கு கறடசி ஸ்தலோகம், முப் த் ி மூணோவது 

ஸ்தலோகம், இந்   லஸ்ரு ி ஸ்தலோகம். அற   டிக்கறதுக்கு முன்னோடி sense 

http://valmikiramayanam.in/?p=2870
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of gratitude ன்னு பசோல்றோதை, நம்றம  கவோன் இந்  அைவுல பவச்சுருக்கோன் 

அப் டீங்கிற  ிருப் ியும் அ னோல ஒரு நன்றி உணர்ச்சியும் இருந் ோதல நமக்கு, 

தமலும் தமலும் அனுக்ரஹமும் தக்ஷமமும் ஏற் டறது. ஸ்த ோத்ரங்கதைோட 

purpose-ஏ அது ோன். நோம எதுக்கு  கவோறன ஸ்த ோத்ரம்  ண்ணணும்? 

 கவோனுக்கு றநதவத் ியம்  ண்ணணும்னோ, அவருக்கு சோப் ட்றதுக்கு 

பகோடுக்க த ோறது இல்றல, எனக்கு சோப் டறதுக்கு இன்னிக்கு நீ இந்  

அன்னத்ற  பகோடுத் ிதய, இன்னிக்கி இந்   ழங்கறை பகோடுத் ிதய, ன்னு 

அவர் முன்னோடி  றடச்சு நமஸ்கோரம்  ண்ணி, அந்  நன்றிதயோட அற  

அவருடய ஆசீர்வோ மோ ஏத்துக்கறதுங்கறது  ோன் றநதவத் ியம்.  கவோறன 

ஸ்த ோத்ரம்  ண்றதுன்னோ, அந்  நன்றி உணர்ச்சியோல வர்ற வோர்த்ற  ோன் 

ஸ்த ோத்ரம்ங்கறது. அப்த ற் ட்ட ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம், எவ்வைவு ஒரு 

ஆச்சர்யமோன ஒரு ஸ்த ோத்ரம். எனக்தக பகோஞ்சம் ஆழ்ந்து  டிச்ச த ோது, நோன் 

நிறறய ப ோிச்சிண்தடன். அந்  நன்றிதயோடு இந்  முப் த் ி மூணோவது 

ஸ்தலோகத்ற  பசோல்லி பூர்த் ி  ண்தறன். 

भुजङ्गाख्यवृत्ेन कॢिंां स्तवां य  

पिेिहियुिो गुिां सम्प्प्रणम्प्य । 

सपुत्रांकलत्रां धनां दीघथमायु- 

लथभेत्स्कन्त्दसायुज्यमन्त्ते नर  स  ॥ ३३॥ 

புஜங்கோக்யவ்ருத்த ன க்லுப் ம் ஸ் வம் ய: 

 தடத்  க் ியுக்த ோ குஹம் ஸம்ப்ரணம்ய | 

ஸபுத்ரம் கைத்ரம்  னம்  ீர்கமோயுர் 

லத த் ஸ்கந் ஸோயுஜ்யமந்த  நரஸ்ஸ: || 

‘ஆக்யோ’ னோ த ர்-னு ன்னு அர்த் ம், ‘புஜங்கோக்ய’ -புஜங்கம் என்ற ப யறரக் 

பகோண்ட, வ்ருத் த் ில் அறமந்து இருக்கும், ‘வ்ருத்த ன க்லுப் ம்’ – 

வ்ருத் த் ில் அறமந்து இருக்கும், ‘ஸ் வம்’ – இந்  ஸ்த ோத்ரம், ‘ய:  தடத்’ – 

யவன் ஒருவன் இற  ‘ க் ியுக் :’  க் ிதயோடு கூட  டிக்கிறோதனோ, ‘குஹம் 

ஸம்ப்ரணம்ய’ – முருகப் ப ருமோறன வணங்கி இந்  ஸ்த ோத்ரத்ற , இந்  
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ஸுப்ரமண்ய புஜங்கற  எவன் ஒருவன்  டிக்கிறோதனோ, ‘ஸம்ப்ரணம்ய’ – 

அப் டீங்கற வோர்த்ற  இருக்கறதுனோல, நமஸ்கோரம்  ண்ணி, ஒவ்பவோரு 

ஸ்தலோகத்துக்கும் நமஸ்கோரம்  ண்ணி, இற   ோரோயணம்  ண்றதுன்னு ஒரு 

முறற இருக்குன்னு பசோல்லுவோ ப ோியவோ. அவன் ‘ஸபுத்ரம் கைத்ரம்’, அவன் 

 ிள்றைகதைோடும், மறனவிதயோடும் ‘ னம்’ –பசல்வத்த ோடும் ‘ ீர்க்கம் 

ஆயுஹு’ – நீண்ட ஆயுதசோடும் ‘லத த்’ – இறவ எல்லோவற்றறயும் அறடந்து, 

‘அந்த ’ முடிவில் ‘ஸ: நரஹ’ – அந்  மனி ன், ‘ஸ்கந் ஸோயுஜ்யம்’ அறடவோன். 

அவன் முருகப் ப ருமோனுறடய சோயுஜ்ய   விறயயும் அறடவோன், ன்னு ஒரு 

ஸ்தலோகம். 

 

இந்  ஸ்தலோகத்துல பசோல்லி இருக்கறது சத்யம் அப் டீங்கறது, என் கண் 

முன்னோடி நோன் எங்க அப் ோறவ  ோர்த்து இருக்தகன். எங்க அப் ோ எண் து 

வருஷங்கள் வோழ்ந் ோர். அவருக்கு நல்ல health இருந் து.  ீர்க்கோயுசோ, கறடசி 

வறரக்கும் நன்னோ  ிருப் ியோ சோப்டுண்டு, வ்யோ ிகள் எல்லோம் பரோம்  அவறர 

ப ோல்றல  ண்ணல, கறடசி ஒரு வருஷத்துல பகோஞ்சம் பகோஞ்சம் ஸ்ரமங்கள் 

இருந் து. ஆனோ அதுவறரக்கும் அவரோல  ன் கோர்யங்கள் எல்லோம்  ோதன 

 ண்ண முடிஞ்சுது. புத் ி பரோம்  ப ைிவோ இருந்துது. எல்லோர் கிட்தடயும் 

அைவற்ற அன்த ோடு, கருறணதயோடு இருந் ோர். 
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எங்க அப் ோ த ர் சுந் தரச சர்மோ, சுந் ரம்-ன்னு கூப் ிடுவோ. அவர்  ினமும் 

கோத் ோல சிவ  ஞ்சோய ன பூறஜ  ண்ணுவோர். ஒரு பரண்டு மணி தநரம் 

நி ோனமோ சிவ பூறஜ  ண்ணுவோர். சோயங்கோலத்துல  ிருப்புகழ்  ோரோயணங்கள் 

 ண்ணுவோர்.  ிருவல்லிதகணில முருகன்  ிருவருட் சங்கம், ன்னு ஒரு சங்கம். 

அத ோட founder member எங்க அப் ோ. அறு த் ிபயட்டு வருஷங்கைோ 

இருக்கு. அந்  சங்கத்துல வோரோ வோரம் ஒரு  ஜறனயோவது ஏற் ோடு 

 ண்ணுவோ. விடோமல் அந்   ிருப்புகழ்  ஜறனல த ோய் கலந்துப் ோர். 

 ிருப்புகழ்ல பரோம்  அவருக்கு இஷ்டம்.  ிருபநல்தவலியில  ிறந் வர், 

அ னோல  ிருச்பசந்தூர் குலப ய்வம். அடிக்கடி  ிருச்பசந்தூருக்கு 

த ோயிருக்தகோம். அவருக்கு இந்  ஸ்தலோகத்துல பசோன்ன மோ ிோி, மறனவி, 

குழந்ற கள்,  ணம், அந் கோலத்துல  ணம்னோ, மனுஷோ bank-ல லக்ஷம், 

தகோடி தசர்த் ோ  ோன்  ணம்னு நிறனக்கல. ‘அடியவர் இச்றசயில் யறவ 

உற்றன அறவ  ருவித் ருள் ப ருமோதை’ ன்னு அருணகிோி நோ ர்  ோடறோர். 

அந்  மோ ிோி ற யன் college-ல தசரணுமோ அதுக்கு  ணம் இருந்  ோ சோி. 

குழந்ற க்கு கல்யோணமோ, அதுக்கு அப்த ோ  ணம் றகயில வந்து 

தசர்ந்துதுன்னோ, ‘ஆஹோ முருகோ!’ ன்னு  ோன் அவோ  ணத்ற  நிறனச்சோதை 

 விர, நிறறய தசர்த்து பவச்சுண்டோத்  ோன்  ணம்னு நிறனக்கல. அப் டி எங்க 

அப் ோ  ணக்கோரரோ இருந் ோர். பகோஞ்சம் பகோஞ்சம் நோங்க எல்லோமும் 

தவறலக்கு த ோய் தசர்ந்து  ணம் பகோடுத்   ின்ன, நிறறய  ோன  ர்மங்கள் 

 ண்ணோர். அந்  மோ ிோி  ணம், இல்லோ  த ோத   தரோ கோரம்  ண்ணுவோர், 

பகோஞ்சம் றகயில  ணம் வந்  த ோது  ோரோைமோ, நல்ல கோர்யங்கள் 

 ண்ணினோர். நிறறய றவ ிகோளுக்கும் தகோவில்களுக்கும் குடுப் ோர். 

ஏறழகளுக்கும் பகோடுப் ோர். அன்ன ோனம்  ண்றதுல அவருக்கு பரோம்  ஆறச. 

நிறறய ஆத்துலதய கூப் ிட்டு சோப் ோடு த ோடறதும்  ண்ணுவோர். தகோவில்ல 

அன்ன ோனதுக்கும் பகோடுப் ோர். அப் டி  னம்,  ீர்க்கோயுசு எல்லோம் இருந் து. 

முடிவுல அவர் அன்னிக்கு சோயங்கோலம் சித் ி அறடந் ோர்ன்னோ, கோர்த் ோல என் 

கிட்ட 

‘மோகத்ற  முட்டி வரும் பநடும் கூற்றன் வந் ோல் – என்முன்தன 

த ோறகப் புரவியில் த ோன்றி நிற் ோய்’ 
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ன்னு பசோன்னோர். அன்னிக்கு ஹோஸ் ிட்டல்ல இருந்  த ோது,  க்கத்து ரூம்ல 

bedஐ சோய்க்கலோம் ன்னு பசோல்லி  க்கத்து Room க்கு மோத் ினோ. அந்  ரூம்ல 

 டுத்துண்டு இருந்  த ோது, அவர் கண்ணுக்கு முன்னோடி, ஒரு நூறு வருஷ 

 றழய ஒரு அறுமுக ஸ்வோமி  டம், எ ிர்ல அருணகிோிநோ ர் நின்னு றக 

கூப் ிண்டு இருக்கற மோ ிோி,  ின்னோடி  ோர்வ ி  ரதமஸ்வரோ, அந்   டத் ப் 

 ோத்துண்தட இருந் ோர். ‘த ோறகப் புரவியில் த ோன்றி நிற் ோய்’ என்கிற 

வோர்த்ற  பசோன்னோர். அப் டி அவர் ஸ்கந்  சோயுஜ்யம் அறடந் ோர்ங்கறற  

தநரோகப்  ோர்த்த ோம். 
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இதுல என்னனோ ‘குஹம் ஸம்ப்ரணம்ய’ – மிகவும் வணக்கத்த ோடு இந்  

ஸ்த ோத் ிரத்ற   ண்ணு வன் ன்னு வருது. இந்  மோ ிோி பூறஜகள்  ண்றவோ, 

முருக  க் ிதயோடு இருக்கிறவோ இருக்கோ. ஆனோ ஸ்வோமிகள் பசோல்லுவோர் 

‘முருக  க் ி  ண்ணினோ எப் டி இருக்கணுதமோ அப் டி உங்க அப் ோ 

இருக்கோர். நீ அவறரப்  ோத்துக்தகோ’ என் ோர். அ ோவது, ஸ்வோமிகள் ப ோிய 

மஹோனோக, ஞோன றவரோக்கியத்த ோட, உலக  ோசங்கள் எல்லோம் விட்டு 

இருந் ோர். எங்க அப் ோ த ரன்,த த் ிகறைக் பகோஞ்சிண்டு அவருக்கு கிறடச்ச 

வரங்கபைல்லோம் அனு விச்சிண்டு இருந் ோர். நோன் இப் டி புோிஞ்சிண்தடன். 

‘என் அைவுக்கு நீ ஞோன றவரோக்கியம் அறடயல்றலன்னோலும், உங்க அப் ோ 

வோழ்க்றகறய அனு விக்கும் த ோது, மனறச முருகர் கிட்டதய றவச்சுண்டு 

இருக்கோர். அற த்  விர அவருக்கு ஆத்ம குணங்கள் இருக்கு. இப ல்லோம் 

 ோத்துண்டு, இந்  ஜன்மத்துல, இந்  அைவுக்கு நீ வந் ோதல, உனக்கு பரோம்  

ஒரு ப ோிய  ோக்கியம்’ ன்னு பசோல்றோர்ன்னு நோன் புோிஞ்சுண்தடன். 

எங்க அப் ோதவோட ஆத்ம குணங்கள் எல்லோம், பரோம்  ஆச்சோியம். அவர் நித்யம் 

அனுஷ்டோனங்கள், பூறஜ எல்லோம்  ண்ணினோர்,  ிருப்புகழ்  ோரோயணம் 

 ண்ணினோர். அதுக்கும் தமல ஆகோர நியமம். பவங்கோயம், பூண்டு சோப் ிட 

மோட்டோர். தஹோட்டல்ல சோப் ிட மோட்டோர். பரோம்  ‘நன்னோ’ சோப் ிடுவோர். 

 ிருப் ியோ சோப் ிடுவோர். என்ன என்ன சறமக்கலோம்ன்னு plan த ோட்டு கறிகோய் 

வோங்கிட்டு வந்து அம்மோ சறமத்து, தடஸ்ட்டோ இருக்குன்னு பசோல்லி 

சோப் ிடுவோர். ஆனோ அநோசோர வஸ்துக்கறைச் தசர்க்க மோட்டோர். 

கவர்ன்பமன்ட்ல தவறல  ோர்த் ோர். ஒரு ற சோ லஞ்சம் வோங்கினது கிறடயோது. 

ஆனோ அவருக்கு  ர ரப்த  கிறடயோது. எந்  ப்ரதமோஷதனோ. ட்ரோன்ஸ் தரோ 

தவண்டோம்ன்னு பசோல்லி அந்  க்ைர்க் தவறலல தசர்ந்து க்ைர்க் 

தவறலயிதலதய ோிட்டயர் ஆனோர். ஆனோ எல்லோர்கிட்டயும் நல்ல த ர். சத்யம். 

ப ோய்தய த ச மோட்டோர். ப ோறோறமதய ப ோியோது. 

அ ிகம் த சதவ மோட்டோர். பரோம்  பமௌனி. முனிவர் மோ ிோி  ோன் அவர். நோன் 

 ிறந்து எனக்கு நோற் த்ப ட்டு வயசுக்குள்ை என் கிட்டதய ஒரு  த்து 

வோர்த்ற கள் ோன் த சி இருப் ோர்ன்னு த ோணும். அவ்வைவு பகோஞ்சமோ 

த சுவோர். ஆனோ த சினோ பரோம்  இனிறமயோப் த சுவோர். ஒருத் றர புண் 

 டுத்  மோட்டோர். ஒருத் ர் தமல குத் ம் பசோல்ல மோட்டோர். குற்றங்கறை 

 ோர்க்கதவ மோட்டோர். எப் டித்  ோன் இப் டி இருக்கோதரோன்னு ஆச்சோியமோ 
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இருக்கும். நோம ஒரு நோள் கோத் ோதல இருந்து சோயங்கோலம் வறர ‘என்னடோ 

த சிதனோம்’ ன்னு தயோசிச்சு கணக்கு எடுத்து  ோர்த் ோ, நுோத்துக்கு 

ப ோண்ணுோறு மத் வோ தமல குத் ம் பசோல்வ ோ இருக்கு. மத்   த்து sentence 

வந்து எத ோ factஐ பசோல்வ ோக இருக்தக  விர, மத் வோை  ோரோட்டி encourage 

 ண்ணி இனிறமயோ த சிறதுங்கறது, பரோம்  ப ோிய ஒரு முயற்சியோ இருக்கு. 

ஆனோ எங்கப் ோவுக்கு அது இயல் ோ வந் து. எல்லோர் கிட்டயும் ஒரு நல்லற ப் 

 ோர்த்து, அற  எடுத்துச் பசோல்லி, அவோை encourage  ண்ணுவோர். அற  

அவோ life time புடிச்சிண்டு follow  ண்ணுவோ,  ோத்துருக்தகன். 

பரோம்  எைிறமயோன வோழ்க்றக. அவர் தவஷ்டி  ோன் கட்டிண்டு இருந் ோர். life 

முழுக்க pant த ோட்டது கிறடயோது. தவஷ்டி, அங்கவஸ் ிரம். ஆ ிஸ் த ோகும் 

த ோது பகோஞ்ச நோள் சட்றட த ோட்டு இருந் ோர். ோிட்டயர் ஆன  ின்ன, கறடசி 

வறரக்கும் இரு து வருஷம் சட்றடதய த ோடல. இருக்கிற இடமும் பரோம்  

சிம் ிைோன இடத்துல  ோன் இருப் ோர். அவருறடய த றவகள் பரோம்  கம்மி. 

அ ிகமோன ப ோருள் தசர்க்க மோட்டோர். Life முழுக்க அவர் சினிமோ  ோர்த் து 

கிறடயோது. பகட்ட  ழக்கங்கள், சீட் ஆடறத ோ, புறகயிறல த ோடறத ோ, 

அப ல்லோம் ஒண்ணுதம கிறடயோது. சோத்விகம்னோ அவ்வைவு சோத்விகமோ 

இருந் ோர். 

 ோன் ஆச்சோரமோ இருப் ோர். மத் வோறை, ‘இங்க நிக்கிறதய,அங்தக நடக்கறதய, 

இற  ப ோட்டதய.. றக அலம்பு’ ன்னு த சதவ மோட்டோர். அவர் கிட்ட வந்து 

பசோல்லுவோ,’நீங்க ஷஷ்டி பூறஜ  ண்ணும் த ோது இவோள்ைோம் வர்றோ’ ன்னு. 

அதுக்கு அவர் பசோல்லுவோர்,’எனக்கு புஷ் ம் இருக்கு. முருகன் இருக்கோன். நோன் 

குைிச்சிட்டு வந்து பூறஜ  ண்தறன். எல்லோறரயும்  ிருத் றதுக்கு எனக்கு தநரம் 

இல்றலயப் ோ’ ன்னு பசோல்லிடுவோர். யோரோவது பரோம்  ஆச்சோரமோ 

இருக்கிறவோ வந் ோ, ‘உனக்கு முடிஞ்சோ  ழகு. இப ல்லோம்  குைந் ோன். நீ 

 ோத்துக்தகோ’ ன்னுடுவோர். அப் டி அவர்,  ன் கண்ல ‘முருகன், புஷ் ம், 

அர்ச்சறன’ ன்னு  ண்ணிண்டுருந் ோர். பரோம்   யோை குணம், பரோம்  

 தரோ கோரம். இத  தநரத்துல, நோன் பசோன்ன மோ ிோி, த ரன் த த் ிகதைோட 

பகோஞ்சிண்டு பரோம்  பசோலப்யமோவும் இருந் ோர். பரோம்  humble ஆ, பரோம்  



203 | P a g e  
 

சிம் ிைோவும் இருந் ோர். அப் டி சிவன் சோர் புக்ல பசோல்ற மோ ிோி ‘ஸோது’ 

குணங்கள் எல்லோம் அவர் கிட்ட இருந் து. 

இந்  கோலத்து SSLC  ோன் அவர்  டிச்சோர். அத ோட short hand கத்துண்டு 

தவறலக்கு த ோய்ட்ட ோல அதுலதய ோிட்டயர்ட் ஆனோர். ஆனோல் இந்  கோலத்து 

 டிப்பு  டிக்கலதய  விர, தவ ம்  டிச்சிண்தட வந் ோர். நோலு கோண்டம் தவ ம் 

 டிச்சோர். ஒவ்பவோரு ஞோயிற்றுக் கிழறமயும் சூர்ய நமஸ்கோரம்  ண்ணுவோர். 

ஒவ்பவோரு ஏகோ சிக்கும்  வமோனம்  டிப் ோர். துவோ சிக்கு ‘ற த்ோீய உ நிஷத்’ 

 ோரோயணம்  ண்ணுவோர். நித்யம் ருத்ரம், சமகம், ஸூக் ோ ிகள் பசோல்லி பூறஜ 

 ண்ணுவோர். அப் டி எது உண்றமயோன  டிப்த ோ அற ப்  டிச்சிருந் ோர். 

எழு த் ி அஞ்சு வயசுல ‘கந் ர் அலங்கோரம்’ முழுக்க மனப் ோடம்  ண்ணோர். 

‘புத் ிறய வோங்கி நின்   ோம்புயத் ில் புகட்டி அன் ோல் முக் ிறய வோங்க 

அறிகின்றிதலன்’ ன்னு பசோல்ற மோ ிோி, புத் ிறய  கவோன் எதுக்குக் 

குடுத் ிருக்கோன்னோ, கவோதனோட கோோியத் ப்  ண்ணி முக் ிறய 

வோங்கறதுக்குத்  ோன் குடுத் ிருக்கோன். அது அவர்  ண்ணிணோர். இந்  உலகப் 

 டிப்ற  அவர் பரோம்  சட்றட  ண்ணல. அப் டி ஒரு ப ோியவர். முருக 

 க் ியினோல இந்   ல ஸ்ரு ியில பசோன்ன எல்லோம் அவருக்கு கிறடச்சுது 

அப் டிங்கற  நோன் நிறனச்சுப்  ோக்கதறன். அவருக்குப்  ிள்றையோ  ிறந் து 

ஒரு  ோக்யம். அவர், 

கைத்ரம் ஸு ோ  ந்துவர்க  சுர்வோ 

நதரோவோ  நோோீ க்ருதஹ தய ம ீயோ: | 

யஜந்த ோ நமந் : ஸ்துவந்த ோ  வந் ம் 

ஸ்மரந் ஸ்ச்ச த  ஸந்து ஸர்தவ குமோர || 

‘என்றனச் தசர்ந் வோ எல்லோரும் முருக  க் ிதயோட இருக்கணும்’ ன்னு 

தவண்டிண்டு இருந் ோர். அதுனோல  ோன் இந்  ஸூப்ரமண்ய புஜங்கத்ற  

 டிச்சு புோிஞ்சுண்டு, அற  எடுத்து த சறதுக்கு ஒரு வோய்ப்பு கிறடச்சுது. 

முப் த்துமூணு நோட்கள் நடந்  இந்  உ ன்யோசத்ற  அவருக்கு பசலுத் ிய 

அஞ்சலியோக நிறனக்கிதறன். 

பவற்றி தவல் முருகனுக்கு …ஹர ஹதரோ ஹரோ 
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कुमारेशस्नो गुि स्कन्त्द सेनापते  

शहिपाणे मय्राहधरूढ । 

पुहलन्त्दात्मजाकान्त्त भिाततिाररन् 

प्रभो तारकारे सदा रक्ष माां त्वम् ॥  


