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உெகிொ் நத ைா்றிய மகா்களா் அனைவருகா்குமா் கடவுளா் பைா்றிய சிோ்தனைகளா் மிகுோ்திருோ்தனத அறிய

முடிகிைா்ைது கடவுளா் பைா்றிய சிோ்தனைகனள நமலுமா் மகா்களிடமா் புகடா்ட நவணா் டுமா் எைா்னுமா்

எணா்ணதா்திொ் லத ைா்மதா்திைா் வழியிொ் மகா்களுடைா் ஒரு பினணபா்னப ஏைா்படுதா்திகா் லக ளா்வதைா்

மூெமா் சமூக இயஙா்கியனெயுமா் ஒழுஙா்குமுனைனயயுமா் மகா்களிடமா் கடா்டனமகா்க இனைவழிப டா்டிைா்

வழி இனைவைா் குறிதா்த ஆைா்ைனெ விவரிகா்குமா் தளம கதா் லத ைா்மமா் விளஙா்குகிைது பழோ்தமிழா்

குறிஞா்சி ேிெ மகா்களா் முருகனைதா் தஙா்களா் தைிபா்லபருஙா் கடவுள க வழிபடா்டைரா் அவரா்களா் முருக

வழிப டா்டிொ் தமா்னம முழுனமய க ஈடுபடுதா்தியிருோ்தைரா் அழகிைா்குமா் ஆைா்ைலுகா்குமா் உரிய

லதயா்வம க முருகைா் விளஙா்குகிை ைா் எைா்பனததா் தமிழா்சா் சமூக மகா்களா் ேமா்புகிைா்ைைரா் லத ொ்

சமூகதா்தவரிைா் வ ழா்வியொ் லதயா்வம க வணஙா்கபா்படா்ட முருகைா் ே டா்டுபா்புை மகா்களிைா்

கைா்பனைகளிொ் லப ழுதுநப கா்கிைா்க கதா் நத ைா்றுவிதா்த மரபுவழிபா்படா்ட கனதய டொ்கனளயுமா்

கைா்பனைகா் கனதகனளயுமா் லத ைா்மஙா்கள ககா் கருதிைரா் மகா்களிைா் அடிமைதிைா் வழிதா் நத ைா்றிய

லத ைா்மகா் கனதகளா் வ யா் லம ழிய க வளரா்ோ்து பெர ொ் ேமா்பகதா் தைா்னம லபைா்றுளா்ளனத அறிய

முடிகிைா்ைது ே டா்டுபா்புை இெகா்கியஙா்களிைா் ஆணிநவர கதா் லத ைா்மமா் விளஙா்குகிைா்ைது தமிழா்

ே டா்டுபா்புைவியலிொ் லத ைா்மமா் சிைபா்பு இடமா் லபைா்றுளா்ளது அவா்வனகயிொ் ே டா்டுபா்புைகா் கூறுகளிொ்

வ யா்லம ழிகா் கனதகள கபா் பழைி முருக வழிப டா்டிைா் லப ழுது முருகபா்லபரும ைா் குறிதா்துகா்

கூைபா்படா்டுளா்ள புர ணகா்கனதகளா் பழமரபுகா் கனதகளா் முருகபா்லபரும ைா் தைா் அடியவரா்களிடமா்

புரிோ்த திருவினளய டொ்களா் மைா்றுமா் அடியவரா்களிைா் துயரா் தீரா்தா்த சமா்பவஙா்கனளயுமா்

முருகைடியவரா்களா் தமா் மை உணரா்வுகளிைா் லவளிபா்ப டா்டிைா் லப ழுது கூறிவருமா் புர ணகா்
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கனதகனளதா் லத குதா்து அவைா்றிைா் உளா்ளடகா்கதா்னத னமயபா்படுதா்திபா் பகுதா்து வனகனமபா்படுதா்துதொ்

குறிதா்து இகா் கடா்டுனரயிொ் ஆர யபா்பட உளா்ளது

குறிசத்சொற்கள் முருகபா்லபரும ைா் லத ைா்மமா் ே டா்டுபா்புை வழகா்க று புர ண ேிகழா்வுகளா்

திருவினளய டொ்களா்

முன்னுதை

பழஙா்க ெ மகா்களா் இயைா்னகநய டு இனயோ்து வ ழா்ோ்தைரா் அவரா்களா் தமா்வ ழா்விைா்

கைா்பனைகளிொ் லப ழுதுநப கா்கிைா்க கதா் நத ைா்றுவிதா்த மரபுவழிபா்படா்ட கனதகனளயுமா் கைா்பனைகா்

கனதகனளயுமா் லத ைா்னமஙா்கள ககா் கருதிைரா் கடவுளா் பைா்றிய லசயா்திகனளதா் லதரிோ்து

லக ளா்வதைா்கு புர ணஙா்களா் ஒரு முகா்கிய குறிபா்நபட கபா் பயைா்படுகிைது ே டா்டுபா்புை மகா்கள ொ்

பரபா்பபா்படா்ட கனதகளா் ஒரு சமூகதா்திைா் பணா் ப டா்னடபா் பிரதிபலிகா்குமா் கணா்ண டிய க

விளஙா்குகிைது முருக வழிப டா்டிொ் மகா்களினடநய ஒைா்றுனம மைா்றுமா் ஒைா்றினணோ்து லசயெ ைா்றுமா்

பணா் ப டா்டு முனையினைகா் க ண முடிகிைா்ைது மைிதரா்களிைா் அறிவு ேினெகா்கு அபா்ப ைா்படா்ட

லதயா்வம க முருகைா் திகழா்கிை ரா் அவா்வனகயிொ் லத ைா்மகா் கனதகா் கூறுகளிொ் பழைி முருகைா்

இருதா்தொ் ேினெயிைா் குறியீடா்னடயுமா் தைிதா் தைா்னமயினையுமா் எடுதா்துகா் கூறுமா் விதம க முருகைா்

குறிதா்த லத ைா்மகா் கனதகளா் இஙா்கு ஆயா்வுகா்கு எடுதா்துகா் லக ளா்ளபா்படுகிைது

3.1 கருதுககொள்

இனை வழிப டா்டுசா் சிோ்தனையிொ் முருகைா் குறிதா்த புர ணகா் கனதகனள நே கா்குதொ்

அடிபா்பனடயிொ் க ணுமா்லப ழுது மைிதனைபா் பணா் படுதா்துமா் க ரணிய கவுமா் வரெ ைா்றுகா்

களஞா்சியம கவுமா் புர ணஙா்களா் திகழா்கிைா்ைை புர ணஙா்களா் மைிதைிைா் வ ழா்கா்னககா்கு விதா்த கதா்

திகழுமா் வினைகா் நக டா்ப டா்டிைா்கு முதைா்னம இடமா் அளிதா்துளா்ளது எைா்பநத இவா் ஆயா்விைா்

கருதுநக ளா் ஆகுமா்

 3.2  ஆய்வுப் பயன்: 

❖ லத ைா்மஙா்களா் பைா்றிய விளகா்கஙா்கனள அறியசா் லசயா்தொ்

❖ இெகா்கியஙா்களா் வழியிொ் லத ைா்மவியொ் அணுகுமுனைனய லவளியிொ்

லக ணரா்தொ்

❖ லத ைா்மதா்திைா் வழி லபைபா்படுமா் ேீதினய உணரா்தா்துதொ்

3.3 ஆய்வு அணுகுமுதற

தரவுகளிைா் அடிபா்பனடயிொ் நமைா்லக ளா்ளபா்படா்ட இவா்வ யா்விொ் பகுபா்ப யா்வு அணுகுமுனை

விளகா்கமுனை அணுகுமுனை முதெ ை அணுகுமுனைகளா் பயைா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ளை

3.4 நொட்டுப்புறவியல்: 

ஒரு சமூகதா்திைா் ே கரிகமா் பணா் ப டு பழகா்க வழகா்கமா் மகா்களிைா் வ ழா்கா்னக முனை

ஆகியவைா்னை அபா்படிநய படமா்பிடிதா்துகா் க டா்டுவது ே டா்டுபா்புைவியொ் ஆகுமா் மைித இைமா் எைா்று

நத ைா்றியநத அைா் நை ே டா்டுபா்புைகா் கூறுகள ை ே டா்டுபா்புை இெகா்கியஙா்களுமா் ே டா்டுபா்புைகா்

கனெகளுமா் முகிழா்தா்தது எைகா் கருதெ மா்

ே டா்டுபா்புை மகா்களிைா் பணா் ப டா்னடயுமா் பழகா்க வழகா்கஙா்கனளயுமா் ேமா்பிகா்னககனளயுமா்

ஆர யுமா் இயநெ ே டா்டுபா்புைவியொ் ஆகுமா் ஒரு ே டா்டிைா் வ ழா்னவயுமா் வரெ ைா்னையுமா்

குனைனயயுமா் ேினைனயயுமா் லதளிவ ககா் க டா்டுவை ே டா்டுபா்புை இெகா்கியஙா்களா் மகா்களிைா்
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பணா் ப டு ே கரீகமா் பழகா்க வழகா்கஙா்களா் பழனமய ை எணா் ணஙா்களா் ஆகியவைா்னை

லவளிபா்பனடய ககா் க டா்டுமா் கணா் ண டிய குமா் ” சு சகா்திநவொ்

3.4.1 நொட்டுப்புறக் கததகள்

ே டா்டுபா்புை மகா்களா் லப ழுது நப கா்கிைா்க கவுமா் வ ழா்வியொ் அனமபா்பிைா்க கவுமா்

தஙா்களுகா்கினடயிொ் கனத கூறுவது லப துபா் பணா் ப குமா் கனத லச ொ்லுமா் முனைய ைது

லச ொ்பவருகா்குமா் நகடா்பவருகா்குமினடயிொ் ஒரு உைவுபா் ப ெதா்னத இனணகா்குமா் விதம யா் அோ்தகா்

கனதகநள டு தஙா்கனளயுமா் கனத ம ோ்தரா்கள யா் ேினைதா்துகா் லக ணா் டு கனத கூறுகிைா்ைைரா்

இகா்கனதகளிைா் நே கா்கநம மகா்கனள ேொ்வழிபா் ப னதயிொ் அனழதா்துசா் லசொ்வது ஆகுமா் மைித

வ ழா்விொ் ேிகழுமா் ஒவா்லவ ரு ேிகழா்சா்சியுநம கனதய க வடிவனமகா்கபா்படுகிைது

ஆரமா்பக ெதா்திொ் ஆதிமகா்களா் இயைா்னகனயயுமா் இயைா்னக ம றுதொ்கனளயுமா் உெக

ேிகழா்வுகனளயுமா் கணா் டு அதனுடநை கைா்பனைனயயுமா் நசரா்தா்துகா் கனதகள கபா் புனைோ்தைரா்

இகா்கனதகனள இதிக சஙா்கள கவுமா் புர ணஙா்கள கவுமா் ம ைா்றி மகா்களினடநய அைகா்

நக டா்ப டுகனள விளகா்குமா் வனகயிொ் சிறியவரா் முதொ் லபரியவரா் வனர மைதிொ் பதியுமா் வனகயிொ்

சுவ ரஸா் யமா் ேினைோ்தத கசா் லச ொ்ெபா்படா்டு நகடா்பவரா் மைதிொ் அனசநப டதா் தகா்கைவ ககா்

கனதகளா் உருலவடுதா்தை

கனத லச ொ்பவரா்களா் கைா்பனைகா்குமா் நகடா்பவரிைா் லப றுனமகா்குமா் ஏைா்பகா் கனதகளா்

குறுகியத கநவ லேடியத கநவ இருகா்குமா் கனத லச ொ்லுகிைா்ை முனையுமா் நகடா்பவரா்கா்நகைா்ப

ம றுபடுவதுமா் உணா் டு எைா்கிை ரா் சு சகா்திநவொ்

விொ்லியமா் ப ஸா் கமா் William bascom) எைா்னுமா் ே டா்டுபா்புைவியொ் அறிஞரா் ே டா்டுபா்புைகா்கனதகனளபா்

பிைா்வருமா் ேினெகளிொ் வனகபா்படுதா்தியுளா்ள ரா் அனவ

1. புர ணகா் கனத (myth)  

           2. பழமரபுகா் கனத (legend) 

           3. ே டா்டுபா்புைகா் கனத (Folk tale) ஆகுமா் .    

இமா்மூைா்று வனக முனைனமகளிொ் ஒரு கனதனய எடுதா்துகா் க டா்டுமா்லப ழுது ஒரு

சமூகதா்திொ் ே டா்டுபா்புைகா் கனதய கவுமா் மைா்லை ரு சமூகதா்திொ் பழமரபுகா் கனதய கவுமா் நவலை ரு

சமூகதா்திொ் புர ணகா்கனதய கவுமா் ம றுபடா்டு அனமவது உணா் டு

3.5 ததொன்மம் புைொணம்

மிதா் எைா்ை ஆஙா்கிெசா் லச ொ் மித ஸா் எைா்ை கிநரகா்கசா் லச ொ்லினை உனடயது

இசா்லச ொ்லிைா்குரிய தமிழ கா்கம கதா் லத ைா்மமா் எைா்ை லச ொ்” எடுதா்த ளபா்படுகிைா்ைது லத ைா்மமா்

எைா் பனத ேமா் பணா் னடதா் தமிழா்சா் சமூகமா் பனழனம எைா்னுமா் லப ருளிொ் குறிபா்பிடுகிைா்ைது

இதனைதா் லத ொ்க பா்பியரா்

லத ைா்னம த நை உனரலய டு

புணரா்ோ்த பழனம நமைா்நை தமிழணா்ணொ்

எைா்று குறிபா்பிடுகிை ரா்

லதயா்வதா்தைா்னம வ யா்ோ்நத னரயுமா் லதயா்வஙா்கனளயுமா் பைா்றிய கனதகளா்

புர ணஙா்கள குமா் ” ய ழா் சு சோ்திர 
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லத ைா்மமா் ஆைது பழஙா்குடி மகா்களிைா் அனுபவம ககா் கடவுளரா்களிைா் லசயொ்கனளகா்

கூறுவது அது உணா் னமய ைது ஏலைைா்ை ொ் யத ரா்தா்ததா்னதபா் பைா்றியது புைிதம ைது

ஏலைைா்ை ொ் ஆதி மைித ஆைா்ைனெபா் பைா்றி நபசுவது எைா்கிை ரா் மிரா்சிய எனெடு கி சிவ 

இதனைநய லத ொ்க பா்பியரா்

                                                    “ப டா்டு; உனர நூநெ வ யா்லம ழி பிசிநய 

                                                     அஙா்கதமா்  முதுலச ொ்நெ டு அவா்நவழா்  ேிெதா்துமா்  

                                                    வணா் புகழா்  மூவரா் தணா் லப ழிொ்  வனரபா்பிைா்   

                                                     ே ைா்லபயரா் எொ்னெ அகதா்தவரா் வழஙா்குமா்    

                                                     ய பா்பிைா்  வழியது”6 ( தமிழணா்ணொ் ,2008 ) 

எைா்று ே டா்டுபா்புைகா் கூறுகளிைா் இெகா்கிய வடிவஙா்கள க ே டா்டுபா்புைபா் ப டொ்களா்

கனதகளா் பழலம ழி விடுகனத முதலியவைா்னை ய பா்பிைா் அனமபா்பு முனையிொ்

எடுதா்துனரதா்துளா்ள ரா்

3.5.1 புைொணங்களின் வதககள்

புர ணகா் கனதகளா் மகா்களினடநய உணா் னமகா் கனத எைா் நை

ேமா்பபா்படுகிைது புர ணஙா்களா் மகா்களினடநய இரு ேினெகளிொ் கூைபா்படுகிைது

அனவ

அ வ யா்லம ழிபா் புர ணஙா்களா்

ஆ எழுதா்திெகா்கியபா் புர ணஙா்களா் தெ புர ணஙா்களா்

3.5.1.1 அ வொய்தமொழிப் புைொணங்கள்

கடவுனளயுமா் நதவரா்கனளயுமா் விெஙா்குகனளயுமா் பினணதா்துகா் கைா்பனைய க

வ யா்லம ழிய கபா் புனைோ்துசா் லச ொ்ெபா்படுவது வ யா்லம ழிபா் புர ணஙா்களா் ஆகுமா்

முருகபா்லபரும ைிைா் நத ைா்ைமா் திருவினளய டொ்களா் பிரணவ மோ்திரமா் லத டரா்ப ை

சமா்பவஙா்களா் முருகைா் த யா் தோ்னதயரிடமா் நக பிதா்துகா் லக ணா் டு லசொ்லுமா் ேினெ முருகனை

அைா்னை பர சகா்தி சம த ைமா் லசயா்தொ் நதவரா்கனளகா் க கா்குமா் லப ருடா்டு அசுரரா்களுடைா்

நப ரா்புரிோ்து லவைா்றி லபைா்ைசா் சிைபா்பினையுமா் முைிவரா்கள லுமா் ச ைா் நை ரா்கள லுமா் மகா்களா் தமா்

வ யா்லம ழி வழிய கசா் லச ொ்லி வருமா் கனதகநள வ யா்லம ழிபா் புர ணஙா்கள க

ஆர யபா்படா்டுளா்ளை

3.5.1.2.ஆ தல புைொணங்கள்

                  லதயா்வஙா்களுகா்குபா் புர ணஙா்களா்  நத ைா்றிய பிைா்ைநர மூரா்தா்தி, தெமா் , தீரா்தா்தமா்  

முதலியவைா்றிைா்  சிைபா்னப உணரா்தா்ததா் தெபுர ணஙா்களா்  நத ைா்றிை”7.(www.dinamalar.com,2018) 

நக யிொ்கனள னமயம ககா் லக ணா் நட தெபுர ணஙா்களா்  உருவ யிை. இோ்ததா் தெபுர ணஙா்களிொ்  

க வியதா் தைா்னம மிகுதிய க இருபா்பனத அறிய முடிகிைது.  

ஒரு தெதா்திொ் உளா்ள இனைவைா் புகனழயுமா் தெதா்திைா் லபருனமனயயுமா் தீரா்தா்ததா்திைா்

சிைபா்னபயுமா் எடுதா்துனரபா்பநத தெ புர ணமா் ஆகுமா் நக யிொ்களிைா் பழனமய ை வரெ ைா்றுசா்

சிைபா்புகா்கனளதா் தெ புர ணஙா்களா் விளகா்குகிைா்ைை
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பழைியமா்பதியிொ் நக யிொ் லக ணா் டுளா்ள முருகபா் லபரும ைிைா் லபருனமயினையுமா் முருகைா்

ஞ ைபா்பழமா் கினடகா்க தத ொ் த யா் தோ்னதயிடமா் நக பிதா்துகா்லக ணா் டு பழைி வோ்தனடதனெயுமா்

முருகனுகா்குமா் இடுமா்பனுகா்குமினடயிொ் நப ரா் ேிகழா்ோ்தனதயுமா் ெடா்சுமி க மநதனு சூரியைா்

பூம நதவி அகா்ைி நதவைா் முதெ நை ரிைா் ச பமா் ேீகா்கி அருளா்புரிோ்த தைா்னமயினையுமா் பிரணவ

மோ்திர விளகா்கமா் லதரிய மொ் முருகை ொ் சினைபா்பிடிகா்கபா்படா்ட பிரமா்மனை மீடா்குமா் லப ருடா்டுதா்

நதவரா்களுமா் முைிவரா்களுமா் பழைி வோ்தனடயுமா் க டா்சினயயுமா் முருகைா் மனெ இடுமா்பைா் மனெ

ஆகிய இரு மனெகளுமா் இதா்தெதா்திைா்கு வோ்து நசரா்ோ்த ேிகழா்னவயுமா் இதா்தெதா்திொ் க ணெ குமா்

தீரா்தா்தஙா்கனளயுமா் பிைா்வருமா் தெ புர ணகா் கனதகளிைா் வ யிெ க அறியெ மா்

3.6 கதத எண்

ஞொனப் பழத்திற்கொக முருகன் ககொபித்துக் தகொண்டு பழனிதய

வந்ததடதல்

கயினெயஙா்கிரியிொ் ஒருே ளா் கெகபா்பிரியர ை ே ரதமுைிவரா் சிவனையுமா் ப ரா்வதினயயுமா்

தரிசிகா்கசா் லசொ்கிை ரா் அபா்நப து அவரா் தைா் னகயிொ் னவதா்திருோ்த ஒரு ம துளஙா் கைினய

இனைவைது ப ததா்திொ் னவதா்து வணஙா்குகிை ரா் ஐயனுமா் அகா்கைினய மகிழா்வுடைா் ஏைா்று

அைா்னையிடமா் லக டுகா்கிை ரா் இகா்கைினய ம ஙா்கைி எைவுமா் வரெ றுகளா் குறிபா்பிடுகிைா்ைை

அபா்லப ழுது அருகிொ் வினளய டிகா்லக ணா் டிருோ்த ப ெகரா்கள ை கணபதியுமா் கோ்தனுமா் த நம

அபா்பழதா்னத அனடய நவணா் டுலமை ஏகக ெதா்திொ் விருமா்பிைரா் ஆை ொ் இனைவநை அவரா்களா்

இருவருகா்குமா் ஒரு நப டா்டினய ஏைா்படுதா்துகிை ரா் அதைா்படி அவரா்களிொ் ய ரா் முதலிொ் உெகதா்னத

ஒரு லே டியிொ் சுைா்றி வருகிை நர அவநர அனடய நவணா் டுமா் எை முடிவ கிைது” எைா்

பதா்மே பைா் உடநை உெனக வெமா்வர முருகபா்லபரும ைா் மயிொ் மீது அமரா்ோ்து புைபா்படா்ட ரா்

முருகைா் ஒரு லே டிகா்குளா் உெனக வெமா் வருமா்முைா் கணபதி தைா் த யா் தோ்னதயர ை

இனைவனையுமா் இனைவினயயுமா் வெமா் வோ்தத ொ் இவா்வுெனகநய வெமா் வோ்த ம திரிலயைா்று

சிவனையுமா் ப ரா்வதினயயுமா் வெமா் வோ்து லவைா்றி லபைா்று ஞ ைகா்கைினயபா் லபறுகிைா்ை ரா்

உெனகசா் சுைா்றி வோ்த முருகைா் கணபதியிைா் கரதா்திொ் கைினயகா் கணா் டு மிகுோ்த சிைஙா்லக ளா்கிை ரா்

உடநை த யா் தோ்னதயரிடமா் நக பிதா்துகா் லக ணா் டு கயினெனயதா் துைோ்து லதைா்கு நே கா்கி வோ்து

முைா்பு லேொ்லி வைம க இருோ்த இபா்பகுதியிொ் வோ்து தஙா்கிை ரா்

முருகைா் வோ்தமரா்ோ்த இோ்லேொ்லிவைதா்திொ் ஏைா்கைநவ மக விஷா்ணுவ ொ் புைகா்கணிகா்கபா்படா்ட

மக ெடா்சுமியுமா் பூம நதவியுமா் விசுவ மிதா்திர முைிவரிைா் பனடனய லவைா்ை அகஙா்க ரதா்த ொ் தைது

வலினமனய இழோ்த க மநதனுவுமா் தைா்ை ொ் த ைா் உயிரா்களனைதா்துமா் வ ழா்கிைா்ைை எைகா் கரா்வஙா்

லக ணா் ட க ரணதா்த ொ் சிவலபரும ைது நக பதா்திைா்கு ஆள ை சூரிய பகவ னுமா் தடா்சைது

ய கதா்திொ் கெோ்து வீர பதா்திர மூரா்தா்திய ொ் தணா் டிகா்கபா்படா்டு ஒளி இழோ்த அகா்ைி நதவனுமா் தவமா்

லசயா்து லக ணா் டிருோ்தைரா் அவரா்கனளகா் கணா் ட முருகபா் லபரும ைா் அவரா்களிைா் ச பமா் ேீகா்கி

வரமருளிை ரா் இவரா்களனைவருமா் முருகனை வழிபடா்டுதா் தஙா்களா் குனைகளா் ேீஙா்கிைரா்

இவா்வைதா்திொ் முருகைா் ‘குழோ்னத நவெ யுத சுவ மி ய க மயிொ் மீது அமரா்கிை ரா்

அசா்சமயமா் கயினெயஙா்கிரியிொ் அகதா்தியரா் சிவலபரும னை வழிபட இனைவனுமா்

இைா்முகதா்துடைா் அஙா்கிருோ்த சிவகிரி சகா்திகிரி எைா்னுமா் இரு மனெகனளதா் தோ்தருளிை ரா்

அகதா்தியரா் அமா்மனெகனளபா் லப தினக மனெகா்குகா் லக ணா் டு லசொ்ெ விருமா்பி தைகா்குசா் சீடை க
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இருோ்த இடுமா்ப சுரனை அனழதா்து அமா்மனெகனளபா் லப தினககா்குகா் லக ணா் டு லசொ்ெ

ஆனணயிடா்ட ரா்

இடுமா்பைா் மனெகனளதா் தூகா்குவதைா்குமா் சுமபா்பதைா்குமா் ஏதுவ க மோ்திரதா்திைா் மூெமா்

வலினமனய இடுமா்பனுகா்குதா் தோ்தருளிை ரா் அகதா்தியரா் அருளிய மோ்திர சகா்திய ொ் பிரமா்ம

தணா் டதா்னததா் நத ளிொ் சுமகா்கதா்தகா்க தடிய கவுமா் அைோ்தைா் க ரா்கா்நக டகைா் நப ைா்ை எடா்டுபா்

ப மா்புகனளகா் கயிை கவுமா் லக ணா் டு இருமனெகனளயுமா் கடா்டிதா் நத ளிொ் க வடி நப ெ சுமோ்து

வோ்து லக ணா் டிருோ்த ைா்

லதைா்ை டா்டிொ் திருஆவிைைா்குடி வோ்த இடுமா்பைா் கனளபா்பு ேீஙா்க இரணா் டு

மனெகனளயுமா் இைகா்கி னவதா்துவிடா்டு இனளபா்ப றிை ைா் மீணா் டுமா் மனெகனளதா் தூகா்க முயைா்ை

நப து முடிய மொ்” இரதா்திை கிருஷா்ணமூரா்தா்தி ப ஆ இடுமா்பைா் அதைா் க ரணமா் நே கா்குமா்

நப து சிவகிரியிைா் மீது முருகைா் கைிவ யா்சா் சிறுவை ககா் குர மரதா்திைா் கீழா்தா்

நத ைா்ைவுமா்” திைதா்தோ்தி இடுமா்பைா் அோ்தசா் சிறுவனை அோ்த இடதா்னத விடா்டு அகைா்று

லசொ்லும று கூறிை ைா் இது எைது இடமா் ே ைா் நப க முடிய து எைசா் சிறுவைா் மறுதா்த ைா் இதை ொ்

நக பஙா்லக ணா் ட இடுமா்பைா் அோ்தசா் சிறுவைா் மீது ப யா்ோ்த ைா் சிறுவைா் நவெ ொ் த கா்க இடுமா்பைா்

மூரா்சா்னசய ை ைா் ” நமெது இனத அறிோ்த இடுமா்பைா் மனைவி இடுமா்பி அசா்சமனடோ்து எைா்ை

லசயா்வலதைா்று அறிய மொ் தினகதா்த ளா் தைது கணவனை மைா்ைிதா்து உயிரா்பா்பிதா்துதா் தைகா்கு

ம ஙா்கொ்யபா் பிசா்னச வழஙா்கியருளும று முருகனை வணஙா்கி நவணா் டிை ளா் அபா்லப ழுது அஙா்கு

நத ைா்றிய அகதா்தியருமா் த நை அவா்விரு மனெகனளயுமா் எடுதா்து வரசா் லச ொ்லியது எைா்றுமா்

ேடோ்தனத மைோ்து இடுமா்பனை மைா்ைிதா்துகா் க தா்தருள நவணா் டுமா் எை நவணா் டிை ரா் முருகனுமா்

அகதா்தியரா் இடுமா்பியிைா் நவணா் டுநக னள ஏைா்று இடுமா்பனை உயிரா்தா்லதழசா் லசயா்து தைா்

சுயரூபதா்னதகா் க டா்சி தோ்து அருளா்புரிோ்த ரா் பிைா்ைரா் த நை இமா்மனெயிைா் மீது ேிைா்று மகா்கனளகா்

க பா்பத ககா் கூறி இமா்மனெயிநெநய துைவுகா் நக ெதா்திொ் ேிைா்று உெனககா் க தா்தருளுகிைா்ை ரா்

3.7 கதத எண்

நொன்முகதனச் சிதறப்பிடித்து விடுவித்தல்

ஒருமுனை பிரணவ மோ்திரதா்திைா்குபா் லப ருளா் லதரிய த ே ைா்முகனைதா் தனெயிொ் லக டா்டி

சினையிொ் அனடதா்துதா் தணா் டிதா்து விடுகிை ரா் முருகபா் லபரும ைா்

முமா்மூரா்தா்திகளிொ் ஒருவருமா் பனடபா்புதா் லத ழிலுகா்குரிய கடவுள ை பிரமா்மனை முருகைா்

சினையிெனடதா்தத ொ் பனடபா்புதா் லத ழிொ் தனடபா்படா்டது இதை ொ் உெகிொ் க தா்தொ் அழிதா்தொ்

முதெ ை லத ழிொ்களா் ப திபா்பனடோ்தை இதா்துயரினை ேீகா்க முடிய மொ் சிவனுமா் திரும லுமா்

முைிவரா்களுமா் நதவரா்களுமா் தவிதா்தைரா் இதா்துைா்பதா்னத ேீகா்க முருகைா் ஒருவை ொ் த ைா்

முடியுலமைா்று முருகைிடமா் லசைா்று உெக இயகா்கமா் ப திபா்பனடோ்துளா்ள உணா் னம ேினெனய

எடுதா்துனரதா்துதா் தஙா்களா் குனைகனள ேீகா்க நவணா் டிகா் லக ளா்வது எைா்னுமா் முடிவிைா்கு வோ்தைரா்

எைநவ திரு ஆவிைைா்குடியிொ் எழுோ்தருளியுளா்ள முருகபா் லபரும னை வழிபட முதலிொ்

முைிவரா்களா் வருகிைா்ைைரா் இவரா்களா் தஙா்களா் உடலிொ் மர உரிய ெ ை உனடனய ஆனடய கதா்

தரிதா்துளா்ளைரா் ம ைா் நத னெபா் நப ரா்தா்தியுளா்ள ரா்களா் ேீணா் ட லேடுே டா்கள க விரதமா் இருோ்தத ொ்

சனதபா்பைா்நை இொ்ெ த எலுமா்புகா்கூடு நப ைா்ை உடலுனடயவரா்கள ககா் க மமுமா் சிைமுமா்

ேீகா்கியவரா்கள ககா் கைா்ைறிோ்த லபரிநய ருமா் கணா் டுணர முடிய த ஞ ை மிகா்கவரா்கள கவுமா்
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எவரிடமுமா் பனகயுமா் லவறுபா்புமா் க டா்ட த தவசீெரா்கள யா் முைா் லசொ்ெ அவரா்கனளதா் லத டரா்ோ்து

அழகிய புதுமெரா்கள ொ் லத டுகா்கபா்படா்ட ம னெயினை ம ரா்பிைிொ் அணிோ்தவரா்கள யா்சா் லசவிகா்கு

இைிய ஓனச தரகா்கூடிய ய ழினை இனசதா்துகா் லக ணா் டு இைிய ப டொ்கள ொ் ஆவிைைா்குடி

முருகனை மகிழா்விகா்ககா் கோ்தரா்வரா்களா் வருகிைா்ைைரா் அவரா்களுடைா் அவரா்களிைா் மனைவியர ை

கோ்தரா்வபா் லபணா் களுமா் ய ழினை இனசதா்துபா் ப டி வோ்தைரா் திரும ொ் சிவைா் இோ்திரைா்

முதெ நை ரா் முனைநய தமா் வ கைஙா்களா் ஆகிய கருடைா் க னள ஐர வதமா் மீநதறி முபா்பதா்து

மூைா்று நக டி நதவரா்களுமா் பதிலணைா் நதவ கணதா்தவரா்களுமா்” நமெது திருவ விைைா் குடியிொ்

த வு இொ் லக ளா்னக மடோ்னதலய டு சிொ்ே ளா்

ஆவிைைா் குடி அனசதலுமா் உரியைா் ம ணிகா்கவ சகைா் ஞ உ ஆ

வளா்ளி லதயா்வ னைய கிய தமா் இருமனைவியருடைா் க டா்சிதருமா் முருகனை வழிபடா்டுதா்

தஙா்களுகா்கு நேரா்ோ்துளா்ள குனைனய எடுதா்துனரதா்துதா் தீரா்தா்தருளும று நவணா் டுகிைா்ைைரா் குமரகா்

கடவுளுமா் தைா்ைிடமா் வோ்துளா்ளவரா்கனளயுமா் அவரா்களிைா் முனைய ை நவணா் டுதனெயுமா் நகடா்டுகா்

குனை தீரா்கா்குமா் முகதா்த ைா் சினைபா்படுதா்திய ே ைா்முகனை விடுவிதா்து உெக இயகா்கமா் தனடயிைா்றி

வழகா்கமா்நப ொ் லசயொ்படுவதைா்கு அருளா்புரிகிைா்ை ரா்

 3.8 கதத எண்

முருகதனப் பின்ததொடை்ந்து தொய் தந்ததயை் பழனி வந்ததடதல்

ஞ ைபா்பழமா் கினடகா்கபா்லபை னமய ொ் த யா் தோ்னதயரிடமா் நக பிதா்துகா் லக ணா் டு

கயினெனயதா் துைோ்த சிவகிரிய கிய பழைினய வோ்தனடோ்த முருகனைபா் பிைா் லத டரா்ோ்து சிவனுமா்

உம நதவியுமா் முருகைா் தஙா்கியிருோ்த இதா்திருதா்தெதா்திைா்கு வோ்து முருகனைபா் ப ரா்தா்து

ேடோ்தனவகனளகா் கூறி அனமதிபா்படுதா்த முயைா்ைைரா் ஆை லுமா் எைா்ை கூறிை லுமா் முருகைிைா்

சிைதா்னததா் தணிகா்கநவ முடியவிொ்னெ

அபா்நப து இனைவி முருகனைபா் ப ரா்தா்து முருக ேீநய ஒரு ஞ ைபா் பழம க

இருகா்கிை யா் அபா்படி இருகா்குமா் நப து உைகா்கு இைா்லை ரு பழமா் எதைா்கு உைா்ைினுமா் சிைோ்தலத ரு

பழமா் உெகிொ் உளா்ளநத ேீநய கூறுவ யா் எைகா் கூறி பழமா் ேீ ஆவ யா் முருக எைா்று ஆறுதொ் கூறி

முருகைிைா் சிைமா் தணிதா்த ளா் இனைவி

முருகனுமா் அைா்னையிைா் கைிலம ழினய ஏைா்றுகா் கைியிைா் மீது னவதா்திருோ்த விருபா்புமா்

பைா்றுநம தைா்னைசா் சிைமா் லக ளா்ளசா் லசயா்தது எைா்பனத அறிோ்து சிைமா் தணிோ்தவை யா்பா் பைா்ைைா்ைகா்

நக ெதா்திொ் பழைியிொ் தஙா்கிை ைா்

இனைவி முருகனை நே கா்கி முருக ேீ தஙா்கி இருோ்த இடமுமா் சிைமா் தணிோ்த இடமும கிய

இதா்தெமா் இைிநமொ் உைா் லபயர ொ் பழமா் ேீ எைா் நை வழஙா்கபா்படுவத ககா் கூறிை ளா் அதுமுதொ்

இதா்தெதா்திைா்குபா் பழமா் ேீ எைா்று லபயரா் ஏைா்படா்டது அதுநவ பிைா்ைரா் பழேி எைா்ை ைது ” பழைி

மகிழா்ேைா்

அதைா்பிைா்ைரா் முருகனைபா் பிரிோ்திருகா்க முடிய த இனைவனுமா் இனைவியுமா் தைா் மகனுகா்குதா்

துனணய க இதா்தெதா்திநெநய லபரிய ே யகி லபரிய வுனடய ரா் எைா்னுமா் லபயரிநெ தஙா்கி

அருளா்புரிகிைா்ைைரா்

4. முருகன் குறித்து பிறதமொழிகளில் கொணலொகும் புைொணக் கததகளில் விவொதம்
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வடலம ழியிொ் க ணெ குமா் சிவபுர ணதா்திொ் முருகபா்லபரும ைா் ஒரு முனை உெனக வெமா்

வரசா் லசைா்றிருோ்த ரா் அபா்லப ழுது ே ரதரா் முருகனை அவரது த யா் தோ்னதயரிடமா் இருோ்து பிரிகா்க

இனளய மகை ை முருகனைபா் பிரிோ்த சிவனுமா் ப ரா்வதியுமா் தஙா்களது மூதா்த மகை ை

விே யகருகா்குதா் திருமணமா் லசயா்து னவதா்தைரா் லசயா்தினயகா் நகளா்விபா்படா்ட முருகபா் லபரும ைா் தைா்

த யா் தோ்னதயிடமா் நக பிதா்துகா் லக ணா் டு பிரிோ்து லசைா்று விடா்ட ரா் மகனை சம த ைமா் லசயா்ய

னவகா்க முருகைிைா் த யா் தோ்னத இருவருமா் எவா்வளநவ முயைா்றுமா் சம த ைமா் லசயா்ய

முடியவிொ்னெ இவா் வடலம ழிகா் கனதயிைா் முடிவிைா்படி முருகனுகா்குதா் திருமணமா்

ேனடலபைவிொ்னெ எைா்றுமா் குமரை கநவ க டா்சி தருகிை ரா் எைா் பதுமா் புர ணசா் லசயா்தி

இநத புர ணகா் கனத இஙா்கு தமிழகதா்திொ் சிறுவை க இருோ்த முருகபா் லபரும ைா் ஞ ைபா்

பழதா்திைா்க க உெனகசா் சுைா்றிவர மூதா்த சநக தரை ை விே யகபா் லபரும ைா் தைா் அறிவ ைா்ைெ ொ்

த யா் தோ்னதயநர உெகமா் எைா்று அவரா்கனளசா் சுைா்றிவோ்து ஞ ைபா்பழதா்னதபா் லபைா்றுகா்லக ணா் ட ரா்

இதனை அறிோ்த முருகபா்லபரும ைா் தைது த யா் தோ்னத தைா்னை ஏம ைா்றி விடா்டைரா் எைா்று

நக பிதா்துகா் லக ணா் டு பழைியமா்பதியிைா் ஒரு சிறிய குைா்றிைா் மீது அனைதா்னதயுமா் துைோ்த

துைவிய கசா் சிறுவைா் வடிவிொ் க டா்சி தருகிை ரா் நமைா்க ணுமா் இபா்புர ணகா் கனதயிொ் ஒரு ே டா்டிைா்

இருநவறு பகுதிகளிொ் இரு நவறுவிதம ை கனதகளா் மகா்களினடநய லச ொ்ெபா்படா்டு வருவனத

அறியமுடிகிைது

5. ஆய்வு முடிவுகள்

கினடதா்துளா்ள தரவுகளிைா் வழியிொ் ஆயா்ோ்த லப ழுது கினடதா்த முடிவுகள வை

அசுரரா்களிடமிருோ்து நதவரா்கனளகா் க கா்க சிவைிைா் ஒரு அமா்சம க அவதரிதா்த முருகபா்லபரும ைா்

தோ்னதயிைா் வழியிொ் தைா் இருபா்னபபா் புெபா்படுதா்த மொ் ஞ ைபா்பழதா்னதகா் க ரணஙா்க டா்டி த யா்

தோ்னதயிடமா் நக பிதா்து லதைா் பகுதிய ை பழைிபா் பகுதியிொ் குைா்றிைா் மீது ேிைா்று தைா்னை ே டி

வருமா் அடியவரா்களுகா்கு வரமா் தருமா் வளா்ளெ கதா் தமிழா்சா் சமூக மகா்களிடமா் தைா் அனடய ளதா்னத

ேினெ ே டா்டிகா் லக ணா் டு உளா்ள ரா்

நமலுமா் சஙா்க இெகா்கிய நூெ ை திருமுருக ைா்றுபா்பனடயிொ் பிரணவ மோ்திரதா்திைா்குபா் லப ருளா்

லதரிய த க ரணதா்த ொ் சினைபிடிகா்கபா்படா்ட ே ைா்முகனை விடுவிகா்குமா் லப ருடா்டு தவதா்திொ் சிைோ்த

முைிவரா்களுமா் நதவரா்களுமா் கோ்தரா்வரா்களுமா் முமா்மூரா்தா்திகளுமா் இதா்தெதா்திைா்கு வருனக புரிோ்து

முருகைிடமா் தைா் குனைகனள எடுதா்து னவதா்து ே ைா்முகனை விடுவிதா்து மீடா்ட தெம க இதா்தெமா்

விளஙா்குவனத அறிய முடிகிைது

த யா் தோ்னதனய விடா்டுபா் பிரிோ்த முருகைிைா் பிரினவதா் த ஙா்க து சிவைா் ப ரா்வதி இருவருமா்

முருகைிைா் சிைதா்னததா் தணிதா்து முருகனுகா்குதா் துனணய க வோ்து தஙா்குமா் புர ண ேிகழா்னவ

நமைா்க ணுமா் புர ணகா் கனதகளிைா் வ யிெ க அறியமுடிகிைது நமைா்க ணுமா் புர ண ேிகழா்வுகளிைா்

மூெமா் முருகைிைா் இருபா்னபதா் தமிழா்சா் சமூக மகா்களிடமா் ேினெே டா்ட நூெ சிரியரா்களா் பெரா்

முயைா்றுளா்ளைரா் எனுமா் லசயா்தியினை இகா்கடா்டுனரயிைா் தரவுகளிைா் வழிய க அறியமுடிகிைது

முடிவுதை

புர ணகா் கனத லவளிபா்படுதா்தொ்களிொ் மகா்கனள இனைவைிடமா் தைா் வயபா்படுதா்தொ்களிொ்

பனடபா்ப ளரா்களா் தஙா்களா் கருதா்துகனள ேிறுவபா் பெ முயைா்சிகனள நமைா்லக ணா் டுளா்ளைரா் அகா்

கருதா்த கா்கஙா்களிைா் தரவுகள க புர ணகா்கனதகளா் அனமோ்தது ே டா்டுபா்புைகா் கூறுகளிொ்
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வ யா்லம ழிகா் கனெகள கபா் பழைி முருகைா் குறிதா்துகா் கூைபா்படா்டுளா்ள புர ணகா் கனதகளா் ஆயா்விைா்கு

எடுதா்துகா் லக ளா்ளபா்படா்டத ொ் ே டா்டுபா்புைகா் கனதகளா் வனக லத னகசா் லசயா்யபா்படா்டுளா்ளை

புர ணகா் கனதகளா் சமயமா் ச ரா்ோ்த ேமா்பிகா்னகயுமா் லதயா்வமா் ச ரா்ோ்த ேமா்பிகா்னககனளயுமா் மகா்களா்

மைதிொ் த கா்கதா்னத ஏைா்படுதா்தியுளா்ளை முருகபா் லபரும ைா் தைா் அடியவரா்கநள டு ேிகழா்தா்திய

திருவினளய டொ்கனளயுமா் அடியவரா்களா் முருகநை டு இரணா் டைகா் கெோ்து உணரா்ோ்த உணரா்வுகளிைா்

வழிநய உருவ ை கனதகளா் லத ைா்மமா் ச ரா்ோ்த ே டா்டுபா்புைகா் கனதகள க ஆயா்வு

லசயா்யபா்படா்டுளா்ளை
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