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சங்க இக்கின ஆற்றுப்டை தல்கில் திருக்குள்
முடயர் கி. சங்கப ாபானணன்
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சங்க

இக்கின

ஆற்றுப்டை

தல்கா

திருமுருகாற்றுப்டை,

சிறுாணாற்றுப்டை,

சரும்ாணாற்றுப்டை,சாருபாற்றுப்டை, நடடுகைாம் ஆகின ந்து ஆற்றுப்டை இக்கினங்கில்
காணாகும் திருக்குின் கருத்துக்கட டுத்தினம்தையபத இக்கட்டுடபனின் பாக்கநாகும்.

திருமுருகாற்றுப்டை:

1.

திருபநிடன

பதான்ினடசமம்

“உகம் உயப் யன்ர்தை திாிதரு
ர்தைகழ் ஞானிறு கைல்காண் ைாஅங்கு” (திரு.1-2)(2)
உகில்

ல்ாம் நகிழும்டி,
ற்

யாழும்

உனிர்கள்

பநருடய யநாக

சநனத்தயரும்

தைகழ்கின்

ழுந்து,
ஞானிறு

கீழ்க்கைலிைத்பத மக் கண்ைாற்பான்று, இடைமடு
இன்ி

க்காத்தும்

யிங்குயதும்

நிக

சடுந்

தூபத்தில் யிங்கிப் ிபகாசிப்துநாகின எினிடமம்,
தன்ட

யந்து

அடைந்த

சநய்னடினார்கின்

அினாடநடன உடைத்து, அயடப ஆட்சகாள்ளும்
யலின

திருயடினிடமம்

டகயர்காகின

அசுபர்கட அமித்த இடினிடப் பான் ஆற்ல்
சற்

டகனிடமம்

உடைன,

குற்நற்

கற்தை

யாய்ந்த சதய்யனாடனின் தடயன் ஆகின முருகன்
 க்கீபர் இனம்தைகிார். இதடபன திருக்குள்,
“கற்தால் ஆன னசன்சகால் யாியன்
ற்ாள் சதாமாஅர் ின்” (குள்.2) (3)
த் சதாைங்கிக் கைவுள் யாழ்த்தில் ட்டுக்
குட்ாக்கில் இடயன் திருயடிடனப் தைகழ்கின்ார்.
திருமுருகாற்றுப்டைனில்
இனல்தைகடச்
உடுத்தயர்.

முியர்கது

சசால்லுநிைத்தில்,
யம்தைாிச்

சங்டக

நபவுாிடன
எத்த

நாின்

பதாடப்

பார்த்தயர். சடத யற்ின நார்ில் யிா லும்தைகள்

திருமுருகாற்றுப்டைனின் சதாைக்கநாக,

ன்டநகிது.

உடைனயர்.

அமகின

டபமுடிடன உடைனயர். அழுக்கின்ி யிங்கும்

உைட

உடைனயர்.

கற்சாழுதுகள் யற்ில் உண்ணும் உணடய
ீக்கினயர். தைடகடனப் பாக்கின நத்டத உடைனயர்.
கற்ிந்தயர்க்கும் தாம் ல்டனாகின தடடநத்
தன்டந உடைனயர். ஆடசமைன் கடுங்பகாத்டதமம்
ீக்கின அிடய உடைனயர். எருயாிைமும் சயறுப்தை
இல்ாத

சநய்ஞ்ஞாத்டத

உடைனயர்

ஆகின

இவ்யினல்தைகள் சாருந்தினர்யகள் முியர்கள்.
“சீடப டதஇன உடுக்டகனர், சீசபாடு
யம்தைாி தைடபமம் யால்டப முடினிர்”(முரு.126-127)
(2)
இதடபன யள்ளுயர் முியர்கள் உைடப்
சாருாகக் சகாண்டு பணாது தம் தயத்திற்குக்
கருயினாகும் அபய அதடப் பாற்றுயர் ன்கிார்.
இதடப் ின்யரும் குள் டுத்தினம்தைகிது.
“நற்றுந் சதாைர்ப்ாடு யன்சகால் ிப்றுக்கல்
உற்ார்க்கு உைம்தை நிடக” (குள்.345) (3)
காநம், சயகுி, நனக்கம் ன்தம் முக்குற்ங்கின்
ாநமும் சகட்ை சநய்க்காட்சினார்காக யிங்குயர்
ன்கிார் சசந்ாபாதர்.
“காநம் சயகுி நனக்கம் இடயமூன்ன்
ாநம் சகைக்சகடு பாய்” (குள்.36)(3)
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சருயத்தாட

அபசடயக்குச்

சசன்று காணும்பாது கூினது, “காட ழுந்ததும்
காிகாற் சருயத்தாிைம் ாிசு சற்பான்

னான் காிகால் யயடக் காண்தற்கு முன்ாின்

ின்யருநாறு ாடுகிான், “தைகமால் பநம்ட்ையப!

நாடக் காத்தில் ன்ிைம் இருந்த யறுடநடன

சகால்யது

சுற்த்தார்

ண்ணிப் ார்த்பதன். அயடக் கண்ை அன்டன

சாிதும் யாடினிருக்கின்ர். ீமம் சடுாட்காகப்

காடனில் ன்டக் கண்ையர், சருல் பற்று

சரும்சினால்

யாடினிருக்கின்ாய்.

யந்தயன் இயல் அல்ன் ன்று நம் நருண்டு

சுற்த்திரும்

சதான்றுசதாட்டு

பான்

சினாப

உன்

ீமம்
யந்த

ின்
சரும்

கூறுயதற்குக்

காபணநா

ன்

சாலியா

சினிலிருந்து ீங்குதட பயண்டின், காம் ீட்டித்தல்

ிடடனமம் கண்பைன். அன்று யிடினலில் ிபம்

இன்ி உைப ழுந்து தைப்டுயானாக! ீ சடிது

உண்ை

யாழ்யானாக” ன்கிான்.

ீங்காதிருந்தடினால்,

“ஆடுசி உமந்தின் இரும்பர் எக்கசாடு

ன்ட சநாய்த்துக் சகாண்டிருந்த”

ீடுசி எபாஅல் பயண்டின், ீடுஇன்று

இபயன்.

கள்ின்

நம்

ன்ட

யண்டுகள்

யிட்டு

இடைனாது
ன்கிான்

ழுநதி: யாமி, மின் கிமய!” (சாரு.61-63) (2)
ழுத்த நபத்டத ாடிச் சசல்லும் டய பாப்

“நாட அன்துஏர் தைன்டநமம், காடக்

ாிசிர் தைபயடப ாடிச் சசல்லுதல் இனல்தை. இதட

கண்பைார் நருளும் யண்டுசூழ் ிடமம்

யள்ளுயர்,

கவு நருண்ைன் சஞ்சு நாப்” (சாரு.96-

“னன்நபம் உள்ளுர்ப் ழுத்தற்ாற் சசல்யம்

98) (2)

னதடை னான்கட் டின்” (குள்.216) (3) ன்கிார்.

சசால்லிக்காட்ைமுடினாத இன்ாடநமடைனது
தன்

காிகாற்சருயத்தாின்

யிருந்பதாம்ல்

ல்குபவு

ிட.

ல்குபயின்

துன்த்டத

சகாடுடநடன பயறு உயடந முதலினயற்ால் கூ

சிப்ிடச் சசால்லும்பாது, ான் யிரும்ிப் ாைத்

முடினாது

சதாைங்குயதற்கு முன்ப காிகாற் சருயத்தான்

யள்ளுயர் டுத்துடபக்கின்ார்.

ழுந்து யந்தான். தன்பாடு சாருந்திப் மகின

“இன்டநனின் இன்ாதது னாசதின் இன்டநனின்

ண்ாிைம்

இன்டநபன இன்ா தது” (குள்.1041) (3)

தன்

உவுடைடநகடக்

காட்டுயது

ன்டதப்

ின்யரும்

குட்ாக்கில்

பால் காட்டிான். இின முகநன் உடபகள் 

“சருப்ிதள் துஞ்சலும் ஆகும் ிபம்ிதள்

கூிான்.

னாசதான்றுங் கண்ா ைாிது” (குள்.1048) (3)

தக்கு

தன்

நிக

கண்ணிால்

அண்டநனா

ன்கு

காணும்டி

இைத்தில்

ன்ட

அடமத்து உட்காப டயத்துக் சகாண்ைான்.

காிகாற்

சருயத்தாின்

திருயடி

ிமட

“….. என்ின

அணுகி அயடத் சதாழுது அயன் முன் ிற்தேபானின்,

பகிர் பா, பகள்சகால் பயண்டி,

அதுகாறும் தம்டநப் ற்ி ின் யறுடந தம்ால்

பயாண் யானில் பயட்க் கூி” (சாரு.73-75) (2)

இல்டனாகும். கன்ட ஈன் சு கன்ட யிரும்ிப்

இதட யள்ளுயர், என்ின பகிர் பாக்
சகழுதடக

ட்ிற்குக்

காபணம்

உணர்ச்சி

ார்ப்து பான்று தம்டந ஆர்யத்துைன் பாக்கி,
நது

கடனிடத்

தான்

பகட்ைற்கு

முன்பப

என்றுடுதப ன்கிார்.

யிடபந்து,

“தைணர்ச்சி மகுதல் பயண்ைா உணர்ச்சிதான்

அழுக்பகாடு,

ட்ாம் கிமடந தரும்” (குள்.785) (3)

சிடதந்துபா தம் ஆடைகட ீக்கிக் கடபனிைத்பத

சகாட்டைப்

ாசினின்

குடந்துபா,

பயர்

பான்று

டதனடமடைன
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சகாட்டைகள் முடினப் சற் தூன ட்டுடைடனக்

யமங்கினயதம், நடம யம் நிக்க சடின குயடுகட

சகாடுத்து உடுக்கச் சசய்யான்.

உடைன நடாட்டை உடைனயதம் பார்த்சதாமில்

“……………..ழுதுஇன்று

யல்யதம் ஆகினயன் ள்ி ன்தம் யள்ல்.

ஈற்ஆ யிருப்ின் பாற்றுதை பாக்கிதம்

“ட்பைார் உயப், டைப்ாி காபம்

டகனது பகா அடய, எய்சன

முட்ைாது சகாடுத்த, முடயிங்கு தைக்டக

ாசி பயாின் நாசசாடு குடந்த” (சாரு.151-154) (2)

துிநடம சாமிமம் யிதுஞ்சு சடுங்பகாட்டு

இதட யள்ளுயர்,

ிநட ாைன் ள்ிமம்” (சிறு.104-107) (2)

“முகத்தான் அநர்ந்திிது பாக்கி அகத்தாாம்

முட்ைாது

இன்சசா லிபத அம்” (குள்.63) (3) ன்கிார்.



குிப்ிடுகின்ார்.
தட

சிந்தது

டுத்துக்காட்டி,

அந்ாட்டு

பசபர்

ாட்டின்

நிகு.
பசப

ீர்

யத்டதக்

சசல்யங்களுள்

ஆதலின்

ாட்டின்

அதட

சசல்யச்சிப்ட

ஆசிாினர் சயிப்டுத்துகிார். கழுீர் நடப பநய்ந்த
ருடந, நிகு ைர்ந்த ா நபத்தின் ிமலில், காட்டு
நல்லிடகப்

டுக்டகனில்

நஞ்சல்

இட

முதுகு

டதயபத் துனிலும் ன்தால் பசப ாட்டின் ீர்யம்,
ியம், கூமின் சருக்கம், அந்ாட்டில் யாழும்
உனிர்கள்

ய்தும்

இன்ம்,

ன்து,

ல்குபயால்

சசன்று

தன்ால்

லினாதயாறும்,

இபயாதயாறும்

ிபம்

ல்கும் இனல்தைடைனயன் ள்ி ன்டதப் ின்யரும்

யஞ்சி நாகாின் சிப்ிடக் கூறும்பாது,
நீன்

ின்ர்

பயசாருயர்ாற்

3. சிறுாணாற்றுப்டை

சகாழுத்த

ய்திபனார்

சகாடுத்தல்

இயற்ிற்கு

ல்ாம்

காபணநா அபசினல் அம், அடத ிடாட்டும்
நன்ின் வீபம் ஆகினயற்டப் ின்யரும் யாிகள்
உணர்த்துகின்.

யள்ளுயாின் யாிகளுக்குச் சான்ாகக் சகாள்ாம்.
“இசன்தம் வ்யம் உடபனாடந ஈதல்
குதடைனான் கண்பண உ” (குள்.223) (3)
ல்லினக்பகாைட
அயதைன்
அயதடைன

சருங்கி

யிரும்ி,
யிங்குகின்

சசய்ந்ன்ி

சிற்ிஞ்

க்காமும்
சான்பார்,

அிதற்

பசபாச்

சிப்டமம்
சிப்டமம்,

இன்முகமுடைனாதாற் சிப்டமம்

அகம்,

தைம்

இபண்ைாதம் இினாம் சிப்டமம் தைகழ்கின்ர்.
“சசய்ந்ன்ி அிதலும், சிற்ிம் இன்டநமம்,
இன்முகம் உடைடநமம், இினன் ஆதலும்,
சசிந்துயிங்கு சிப்ின் அிந்பதார் த்த
அஞ்சிர்க்கு அித்தலும், சயஞ்சிம் இன்டநமம்
ஆண்அணி தைகுதலும், அமிடை தாங்கலும்” (சிறு.207-

“சகாழுநீன் குடன எதுங்கி, யள்இதழ்க்
கழுீர் பநய்ந்த கையாள் ருடந

211) (2).
அங்களுள்
அிதாகும்.

தடனாது

இடய

தான்

சசய்ந்ன்ி

யள்லின்

தைகழுக்கு

டங்கி ியந்த யின் ீமல்” (சிறு.41-43) (2)

நணிமுடினாக

இதட யள்ளுயர்,

யிக்குகிது.

“இனல்தைிக் பகாபாச்சு நன்யன் ாட்ை

“ந்ன்ி சகான்ார்க்கும் உய்வுண்ைாம் உய்யில்ட

சனலும் யிடமளுந் சதாக்கு”

சசய்ந்ன்ி சகான் நகற்கு” (குள்.110) (3)

(குள்.545) (3)

ன்கிார்.
தன் நத்து ிகழ்கின்யற்ட நடனாநல்

யிங்கும்

ன்டதக்

குள்

இதடபன தைாதெறும் டுத்தினம்தைகிது.
“ஆன்முட அறுத்த அி பார்க்கும்

கூித் தன்ட ாடி யந்தயர் நம் நகிம, அயர்

நாணிடம நகிர் கருச்சிடதத் பதார்க்கும்

இல்த்திற்கு இனன் சாருள்கடக் குிப்ிந்து

குபயர்த் தப்ின சகாடுடந பனார்க்கும்
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யழுயாய் நருங்கிற் கழுயாமம் உசய

இபத பான்று திவுகளும்

ிம்தைடை சனர்ய தானிதம் எருயன்” (தைம். 34) (2)

காணமுடிகின்து.

ல்லினக்பகாைன் டகயடபத் தத்தம் ித்டதக்

 சங்கப்ாக்கில்

“யள்ிபனார்ப் ைர்ந்து தைள்ிற் பாகி” (தைம்.47) (2)

டகயிட்டுப் பாகச் சசய்த யலிடநமம் சயற்ிமம்

“கிசாமி காம் கிடசனாடு உணீஇன

உடைனயன்.

துடட ியக்கும் தைள்ின் நா” (நட.54-55) (2)

யில்பயல்

நன்ாின்

அபண்கட

அமித்தயன். தன்ட யிரும்ி யந்த ாிசிர், ாணர்
பான்பாபது யறுடநடனத் தீர்த்தயன்.

உமயாின்

இல்ங்கில்

ருபதாடு

கூடின

ஆண்கள் ஈன் யடந்த காடமடைன கன்றுகள்
க்கத்தில் உள் முடகில் சாின கனிற்ிால்

“தில்சால் சயன்ிபனாடு சதவ்வுப்தைம் அகற்ி

கழுத்தில் கட்ைப்ட்டிருக்கும். ணிக்கு ட்ைாத சடின

யில்பயல் நன்ர் நன்னில் முருக்கி,

யடியிடமம்

னயர் ாணர் தைன்கண் தீர்த்தின்

உணயாகும்

யனயர் தந்த யான்பகழ் ிதினசநாடு” (சிறு.246-249) (2)

கன்ிடநபனாடு

பயலிால் சயருயந்த சசய்மம் பயந்தபது னிடக்

சற்கூடுகள்

சகாள்ளுதல் சிந்த அபசின் கைடநனாகும் ன்டத

அவ்யில்ங்கில்

யள்ளுயர் டுத்துக்காட்டுகிார்.

யிரும்தைம்டினாகப் தைடந்த ல் சிறு பதர்கட

“பயன்று சயன்ி தருயது நன்யன்

உருட்டித்

பகாதூஉம் பகாைா சதின்” (குள்.546) (3)

தர்டைனிட்டுத் திாிந்த தம் யருத்தம் ீங்கும்டினாக,

யறுடநடனக்

சசாாினப்ட்ை

சல்டமம்

உடைனயாய்க்

உனர்ந்து

ிற்கும்

அவ்யில்ங்கில்
தச்சர்கின்

திாிந்த

முதிர்ந்த

காணப்டும்.
ிள்டகளும்

ிள்டகள்,

அங்ஙம்

டுக்டகனில் ன்கு துனில் சகாள்ளும். சி, யறுடந
குிப்ிடும்பாது,

ஞானிறும் திங்களும் யம் யருகின் கைல் சூழ்
உகில், நடம யண்ைடநனால் தைடக ழுகின்
நடனின்கண்,

டமன

திந்து

சசயிலித்தானாடபத் தழுயிப் ாட உண்டு தநது

4. சரும்ாணாற்றுப்டை:
ாணது

தடடனத்

ின்டப்

தைபப்ாடபப்

சாடநனால், ழுத்த நபத்டத ாடித் திாிமம் டய
பான்று, அழுது தைம்தைம் சுற்த்திருைன் ஏாிைத்து
இபாநல் னின்ி ஏடித் திாிகின் சாலியிமந்த
யடியிடமம் கற் கல்யிடன சயறுத்துப் பசுகின்
யாடனமம் உடைனயன் ாணன்.
“சயந்தசதற் கலிசனாடு நதியம் திாிதரும்
தண்கைல் யடபப்ில், தாங்குர்ப் சாது
சாமிநடம துந்த தைடகபயய் குன்த்துப்
ழுநபம் பதரும் டய பா” (சரும். 16-19) (2)

ன்டதபன அினாத அடசனாத குடினிருப்ிட
உடைன

யம்

ிடந்த

தங்குவீபானின்

சாின

சதாமிலில்

ஊர்கில்
பசாம்ினபாத

அவ்வுமயர்கள், தம் உடமப்ால் சற் சயண்டந ி
சற்பசாற்ட
பகாமிப்

அயர்தம்

சடைனிாற்

நடனிைத்பத
சடநத்த

யாழும்

சாினபாடு

சறுயார்க.
“கட்டுஆ ஈன் சகாடுடைக் குமயிக்
கடயத்தாம்தை சதாடுத்த காழ்ஊன்று அல்குல்
ணி ய்தா ீள்சடு நார்ின்
முகடு

துநித்து

அடுக்கின

மம்ல்

உணயின்”

(சரும்.243-246) (2)
எரு கன்ி நணப்ருயம் சற்றும் கணயடப்
சாது வீபண முதினயள் ஆயடதக் குநாி மூத்தல்

இதட யள்ளுயர்,

ன்ர். இதடமம் திருக்குில் காணமுடிகின்து.

“னன்நபம் உள்ளுர்ப் ழுத்தற்ால் சசல்யம்

“அற்ார்க்சகான்று ஆற்தான் சசல்யம் நிகம்

னதடை னான்கட் டின்” (குள்.216) (3)

சற்ாள் தநினள்மூத் தற்று” (குள்.1007) (3)
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5. நடடுகைாம்:
யமினிது

துடணின் தற்கள்

ன்டநனின்

அவும்

தீடநனின்

அவும் ீர் தங்கும் ல் இைங்களும் ிர் ாடுகில்

[1] சிற்ி ாசுப்ிபநணினன், ீ த்நான், 2013,
தைதின பாக்கில் தநிழ் இக்கின யபாறு, சாகித்ன

இல்ாத சசல்யத்டத நாாநல் சகாடுக்கும் அயன்
ாட்டில் யிடகின் உணவுகளும், அயன் ாட்டின்
நடப்குதிகின்

ISSN 2394-6385 (Print)
ISSN 2394-6393 (Online)

தன்டநமம்,

பசாடகின்

அகாசதநி, தைதுதில்லி.
[2] சுப்ிபநணினன்.ச.பய.சு., 2006, சங்க இக்கினம்
மூம் முழுயதும், நணியாசகர் திப்கம்,

தன்டநமம் யிங்குகள் யிரும்ித் திாிமம் காட்டின்
தன்டநமம் பகளுங்கள் ன்று ன்து ாட்டின்
சிப்ிட யிக்குகின்ார்.

சசன்ட.
[3] ாிபநமகர் (உ.ஆ.), 2008 திருக்குள் மூமும்
ாிபநமகர் உடபமம், கமகப் திப்தை, சசன்ட.

“ஆற்ின் அவும் அடசமம் ல் தைமும்
.

வீற்று யம் சுபக்கும் அயன்ாடு டுயல்சிமம்
நடமம் பசாடமம் நாதைகல் காமும்
சதாடனா ல்இடச உகசநாடு ிற்” (நட.67-70)
(2)
ாட்டின் சிப்ிடக் கூ யந்த யள்ளுயரும்
“ாசைன் ாைா யத்த ாைல்
ாை யந்தரு ாடு” (குள்.739)(3) ன்கிார்.
சங்க

இக்கின

ஆற்றுப்டை

தல்கின்

கட்ைடநப்ில் திருக்குள் ங்கும் தாக்கமும் உள்து
ன்டத

பநற்காண்ை

சான்றுகின்

யமினாகத்

சதியாக அின முடிகின்து. இன்று ந்த எரு
சாருண்டந

குித்து

சதாைங்கிாலும்

ாம்

ஆய்வு

அதற்கா

சசய்னத்
முன்பாடி

இக்கினநாகவும், யமிகாட்டி தாகவும் திருக்குள்
திகழுகின்து.

திருக்குின்

யிழுநினங்கடத்

திருக்குபாடு நட்டும் ில்ாநல் அதற்கு ிந்தின
இக்கண,

இக்கின

யர்ச்சிக்கு

ற்

குிப்ிைத்தக்கது.

தற்கள்
திவு

காநாற்ம்,
சசய்துயருயதும்

இதுயடப

இக்கினங்காாலும்,

இி

ழுந்த

யரும்

காங்கில்

மப்பாகும் இக்கினங்காாலும் சாி திருக்குட
யிட்டுத்

தித்தினங்கி,

டுத்துடபப்து
இக்கினங்கில்

நாிை

இனாத

யிழுநினங்கட

காாினநாகும்.

திருக்குின்

யிடதகள்

சங்க


இைங்கில் யிபயிமள் ன்து நறுப்தற்கில்ட.
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