
சக்கரவாளக் ககாட்டம் எனும் பூம்புகாரச் ்சுடுகாடும் 

சிவ பரத்துவமும் 

சிவதீபன் 

இறுதியாம் காலந் தன்னில் ஒருவனன இருவ ருந்தம் 

உறுதியின் நின்றார் என்னின் இறுதிதான் உண்டா காதாம் 

அறுதியில் அரனன எல்லாம், அழித்தலால், அவனால் இன்னும் 

பெறுதுநாம் ஆக்கம் னநாக்கம் னெரதி கரணத் தானல . 

என்கின்றது சிவஞான சித்தியார.்  

”ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனன 

ஏனை பங்காளனனகய பாகடகலார் எம்பாவாய்”  

என்கின்றது திருவாசகம்.  

இதனனயய தம்பி சிவதீபன் இனத மணியமகனை என்னும் தமிழ்க் காப்பியச ்

சசய்தி சகாண்டு அழகாகத் தந்துள்ளார ்இக் கட்டுனரயிை். 

- இ. லம்கபாதரன், கனடா னசவ சித்தாந்த பீடம் 

 

 

 

"ஆண்டாண்டு னதாறும் அழுது புரண்டாலும்  

மாண்டார் வருவனரா!? மாநிலத்தீர்!?" என்பது ஔவவயார் வாக்கு. ஆனால் 

மானுட வரக்்கம் தனக்கு அன்பானவரக்ள் இறந்து பபானால், "என் உயிரர 

எடுத்து ககாண்டு பபான உயிரர ககாடுத்துவிடு" என்று கதய்வங்களிடம் 

பவண்டுவது வழக்கம். 

இப்படி ஒரு காட்சி மணிபமகரல என்னும் தமிழ் காப்பியத்தில் அழகாக 

வருகின்றது!!, அதற்கு கதய்வம் ஒன்று கூறும் பதில்தான் மிக அருரமயானது. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3015975181812439&set=a.2688625687880725&type=3&eid=ARCDcBX1TQnRRQ_pRGn6_boJE6eWj9tGR60D3Sz0YGfRLCQsmBygFO6lfItENjc_A9WjAQzzyuCUDypO


அது பூம்புகார ்கதான்னகரில் உள்ள ஒரு சுடுகாடு அந்தச ்சுடுகாட்டிற்கு ஒரு 

கபயர ்உண்டு, அதரன சக்கரவாளக்பகாட்டம் என்று அரழப்பர,் அந்த 

சுடுகாட்டின் காட்சிகள் மணிபமகரலயில் வரண்ிக்கப் படும் விதம் 

தமிழன்ரனயின் தரகரமரய நமக்கு பலநூற்றாண்டுகள் கழித்தும் எடுத்துக் 

காட்டுகின்றன. 

அந்தச ்சுடுகாட்டில் பலவிதக் கட்டுமானங்கள் இருந்ததாம்,  

"நிவற கல் பதற்றியும் இவறக் களச ்சந்தியும்  

தண்டும் மண்வடயும் பிடித்துக் காவலர்  

உண்டு கண் ெடுக்கும் உவறயுள் குடிவகயும்  

தூமக் பகாடியும் சுடர்த் னதாரணங்களும்  

ஈமெ் ெந்தரும் யாங்கணும் ெரந்து  

சுடுனவார் இடுனவார் பதாடு குழிெ் ெடுெ்னொர்  

தாழ் வயின் அவடெ்னொர் தாழியில் கவிெ்னொர்  

இரவும் ெகலும் இளிவுடன் தரியாது  

வருனவார் பெயர்னவார் மாறாச ்சும்வமயும்" என்பது அவ் வரிகள், 

அங்கு இறந்த வீரரக்ளுக்கு ரவக்கப் கபற்ற நடுகல் முற்றங்களும் வழிபடு 

களங்களும், ஈமப்புரக வானளாவி எழுவது பபன்ற "தூமக்ககாடி" பதாற்றமும், 

ஈமத்தீ அங்கு ரவக்கப் கபற்ற விளக்கு பதாரணங்கள் பபாலவும் ஈமசச்ிரத 

மரழயில் நரனயாமல் இருக்க இடப்பட்ட பந்தல் முதலியவற்றுடனும் அது 

காட்சி அளித்ததாம், அங்பக இறந்தவரக்ரள தாழியில் ரவத்து 

புரதப்பவரக்ளும் பநரடியாக குழியில் அடக்கம் கசய்பவரக்ளும் இரடயறாது 

வந்தும் கசன்றும் இருந்தாரக்ளாம் 

அங்கு எழுந்த ஓரசகள் எப்படி இருந்தன என்றால், 

"பநஞ்சு நடுக்குறூஉம் பநய்தல் ஓவசயும்  

துறனவார் இறந்த பதாழு விளிெ் பூசலும்  

பிறனவார் இறந்த அழு விளிெ் பூசலும்  

நீள் முக நரியின் தீ விளிக்கூவும்  

சானவார்ெ் ெயிரும் கூவகயின் குரலும்  

புலவு ஊண் பொருந்திய குராலின் குரலும்  

ஊண் தவல துற்றிய ஆண்டவலக் குரலும்  

நல் நீரெ்் புணரி நளி கடல் ஓவதயின்  

இன்னா இவச ஒலி என்றும் நின்று அறாது"  

 

என்கிறார ்ஆசிரியர ்

அஃதாவது கநய்தல் நிலத்தில் இயல்பாக எழும் கநஞ்சு நடுக்குறும் 

ஊதல்காற்றின் ஒலிபயாடு துறவிகளின் மரணத்திற்காக எழும் கதாழுரக 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


ஒலிகளும், இல்லறதத்ாரக்்கு எழும் அழுகவாலிகளும், பிணசச்ரதகரள உண்ண 

வந்த ஆந்ரத பகாட்டான் முதலிய தீய புட்களின் ஒலிகளும், நரியின் கூவலும், 

கடலின் அரல ஓரசயும் இரடயறாது பகட்டு ககாண்டிருந்ததாம். 

பமலும் அந்த சுடுகாட்டில் என்ன மாதிரியானவரக்ள் என்ன மாதிரியான 

மரதத்டியில் வாழ்ந்தனர ்என்றும் காட்சிகள் வருகின்றன, இவரக்ளில் 

கபரும்பாலாபனார ்"ரசவ சமயத்தின் அகப்புறச ்சமயத்தினரக்ளாக 

இருக்கிறரக்ள்", 

"சுடவல னநான்பிகள் ஒடியா உள்ளபமாடு  

மவடதீ உறுக்கும் வன்னி மன்றமும்  

விரத யாக்வகயர் உவட தவல பதாகுத்து  

ஆங்கு இருந் பதாடர்ெ் ெடுக்கும் இரத்தி மன்றமும்  

பிணம் தின் மாக்கள் நிணம் ெடு குழிசியில்  

விருந்தாட்டு அயரும் பவள்ளிவட மன்றமும்" 

இங்கு மன்றம் என்பது மரதத்டிரய குறிக்கிறது என்று ககாள்ளலாம் 

அவ்வரகயில் வன்னிமரதத்டியில் சுடரலயில் பநான்பிருப்பபாரும் 

(காளாமுகரக்ளாக இருக்கலாம்), எலும்புகரள அணியும் (விரத யாக்ரகயர)் 

மாவிரதியர ்இரத்தி என்னும் மரதத்டியில் உரடந்த தரலகரள பகாரத்்து 

அணிந்து ககாண்டும் பிணந்தின்னும் ஒருவரக பநான்பிகள் கவள்ளிரட என்ற 

விளா மன்றத்திலும் இருக்கிறாரக்ளாம்", 

கதாடரந்்து அந்த சுடுகாட்டில் என்ன மாதிரியான கபாருடக்ள் கிடந்தன என்று 

ஆசிரியர ்கூறுகிறார.் 

"அழல் பெய் குழிசியும் புழல் பெய் மண்வடயும்  

பவள்ளில் ொவடயும் உள்ளட்ீடு அறுவவயும்  

ெரிந்த மாவலயும் உவடந்த கும்ெமும்  

பநல்லும் பொரியும் சில் ெலி அரிசியும்  

யாங்கணும் ெரந்த ஓங்கு இரும் ெறந்தவல"  

 

என்பது வரிகள், 

கநருப்பு எடுத்து வந்த சட்டிகளும், நீர ்கதளிக்கும் பாரனகளும், சிரதந்த 

பாரடகளும், கிழிந்த துணிகளும் (அறுரவகள்), பிணத்திற்கு அணிந்து 

கரளயப்பட்ட மாரலகளும், அதற்கு இடப்பட்டு சிதறிக்கிடக்கும் வாய்க்கரிசி 

முதலியரவயும், உரடக்கப்பட்ட ககாள்ளிக் குடங்களும், இரறக்கப் பட்ட 

கநல்லும் கபாரியும் எங்கும் சிதறிக் கிடக்கின்றனவாம்!! 

இப்படியாக இந்த சுடுகாட்டின் காட்சிகரள மணிபமகலா கதய்வம், 

மணிபமகரலயாம் காப்பிய நாயகிக்கு கூறிக் ககாண்பட மனிதரக்ளின் 

விசித்திர மனப்பான்ரமரய இகழ்ந்தும் உரரக்கிறது. 

 



மணிபமகலா கதய்வம் கூறுகிறது: இப்படிப் பட்ட ககாடிய சுடுகாட்டிற்கு தினம் 

தினம் தவம் முயன்ற கபரிபயாரக்ளும், தனவந்தரக்ளும், இரளரமயான 

கபண்களும், சிறிய பாலகரக்ளும், இரளரமயான ஆண்களுமாக 

எண்ணற்பறார ்இரக்கமின்றி எமனால் ககால்லப்பட்ட பிணங்களாக வந்து 

பசரக்ிறாரக்ள் இதரனக் காணும் மனிதரக்ள் யாரும் ஒருநாள் கூட அறமாக 

வாழபவண்டும் என்ற உணரவ்ின்றி பணம் பசரப்்பதிலும், களியாட்டம் 

பபாடுவதிலும் குறியாக இருக்கிறாரக்ள் இவரக்ரள விட அறிவற்ற கென்மங்கள் 

இருக்க முடியுமா!? என்கிறது. 

"தவத் துவற மாக்கள்,மிகெ் பெருஞ் பசல்வர்,  

ஈற்று இளம் பெண்டிர், ஆற்றாெ் ொலகர்  

முதினயார் என்னான் இவளனயார், என்னான்  

பகாடுந் பதாழிலாளன் பகான்றனன் குவிெ்ெ  

இவ்வழல் வாய்ச ்சுடவல தின்னக் கண்டும்  

கழி பெருஞ் பசல்வக் கள்ளாட்டு அயரந்்து  

மிக்க நல் அறம் விரும்ொது வாழும்  

மக்களின் சிறந்த மடனவார் உண்னடா?" 

 

 என்பது அப்பாடல் வரிகள் 

இவ்வாறு கூறும் மணிபமகலா கதய்வம் முன்பு *"சாரங்்கலன், என்ற 

பவதியசச்ிறுவனுக்கும் அவனது தாய்க்கும் அங்கு நிகழ்ந்த சம்பவம் ஒன்ரற 

கூறுகிறது. 

சிவதீபன்: சாரங்்கலன் என்னும் பவதியச ்சிறுவன் அந்த சக்கரவாளக் 

பகாட்டத்து சுடுகாட்டுக்கு அருபக ஒருநாள் தனிவழிபய கசல்லும் பபாது அங்கு 

இருந்த பபய்மகள் ஒருத்தி பிணம் ஒன்றின் உறுப்புகரள இது இது என்று கூட 

அறியாது வாரித் தின்று களியாட்டம் ஆடுவது கண்டு மிகஅஞ்சி ஓடி தன் 

தாயிடத்து வந்து "பபய் ஒன்ரற கண்டு அஞ்சி விட்படன்” என்று கூறி விழுந்து 

இறந்து விட்டான்", 

சார்ங்கலன் என்னொன் தனி வழிச ்பசன்னறான்,  

இரும் னெர் உவவகயின் எழுந்து ஓர் னெய் மகள்  

புயனலா குழனலா கயனலா கண்னணா  

குமினழா மூக்னகா இதனழா கவினரா  

ெல்னலா முத்னதா என்னாது இரங்காது  

கண் பதாட்டு உண்டு கவவ அடி பெயர்த்து  

தண்டாக் களிெ்பின் ஆடும் கூத்துக்  

கண்டனன் பவரஇீ கடுநவவ எய்தி  

விண்டு ஓர் திவசயின் விளித்தனன் பெயரந்்து ஈங்கு  

எம் அவன  காணாய் ஈமசச்ுடவலயின்  



பவம்முது னெய்க்கு என் உயிர் பகாடுத்னதன் என  

தம் அவன தன் முன் வீழ்ந்து பமய் வவத்தலும்" 

 

என்பது வரிகள். 

மகன் மாண்டது கண்ட அந்த ககௌதரம என்ற பாரப்்பனப் கபண், அறியாத 

பாலகரன பயமுறுத்தி ககான்றது நியாயமா? என்று வினவும் கபாருட்டு தன் 

மகனின் பிணத்ரத எடுத்து ககாண்டு சக்கரவாளக் பகாட்டதத்ின் வாசலுக்கு 

வந்து மிகத் துயரத்துடன் சக்கரவாளக் பகாட்டத்து உரறயும் சம்பாபதி 

கதய்வத்திடம் முரறயிட்டாள். அது கண்டு மனம் இரங்கிய சம்பாபதி கதய்வம் 

அவள் முன் பதான்றி அவளது துயரம் பற்றி வினவியது. 

"கடி வழங்கு வாயிலில் கடுந்துயர் எய்தி  

இவட இருள் யாமத்து என்வன ஈங்கு அவழத்தவன  

என் உற்றவனனயா? எனக்கு உவர" என்னற  

பொன்னின் பொலிந்த நிறத்தாள் னதான்ற," 

 

 என்பரவ வரிகள் 

அதற்கு அந்த பாரப்்பனப் கபண், என்மகன் அறியாச ்சிறுவன்; அவரன 

பயமுறுத்தி பபய் ஒன்று ககான்று விட்டது. கருரணபய வடிவமான நீ இருக்கும் 

இடத்தில் இது நடக்கலாமா? என்று பகட்க அதற்கு சம்பாபதி கதய்வம், 

"அணங்கும் பபயும் ஆர ்உயிர ்உண்ணா(து) 

பிணங்கு நூல் மாரப்ன் பபதுகந்தாக 

"ஊழ்விரன வந்து இவன் உயிர ்உண்டு கழிந்தது"  

மா கபருந் துன்பம் நீ ஒழிவாய்" 

 

என்று உன் மகன் விரனக்கணக்கின் படிபய இறந்தான் என்று கூறியது. 

அதரன ஏற்காத அந்த தாயானவள்,தன் உயிரர எடுத்து ககாண்டு மகன் 

உயிரர தரபவண்டும், ”இவன் பிரழத்தால் கண் கதரியாத என் கணவரன 

காப்பான்” என்று பவண்டினாள்,  

"என் உயிர் பகாண்டு இவன் உயிர் தந்தருளில்  

என் கண்ணில் கணவவன இவன் காத்து ஓம்பிடும்,  

இவன் உயிர் தந்து என் உயிர் வாங்கு என்றலும்" 

 

என்பது வரிகள் 

அது பகட்டு இரங்கிய கதய்வம் கூறியது: “இந்த உலகத்தில் ஒரு உயிரக்்கு ஒரு 

உயிர ்மாற்றாக எடுக்கப் படும் என்றால் அரசரக்ள் சாவாரக்ளா? நாட்ரட ஆளும் 

அரசரக்ளுக்காக உயிரவ்ிட துணியாதவர ்யாராவது உண்டா? ஆனால் அப்படி 



யாரும் உயிர ்தர முடியாததால்தான் இந்த சுடுகாட்டிபலபய ஆயிரத்திற்கும் 

பமற்பட்ட அரசரக்ளின் பிணங்கபள புரதக்கப் பட்டுள்ளது காண்பாயாக” என்று 

பதற்றுகிறது. 

"உலக மன்னவர்க்கு உயிர்க்கு உயிர் ஈனவார்  

இலனரா!? இந்த ஈமெ் புறங்காட்டு  

அரசர்க்கு அவமந்தன ஆயிரம் னகாடட்ம் 

நிரயக் பகாடு பமாழி நீ ஒழிக என்றலும்" 

 

என்பரவ வரிகள் 

ஆயினும் ”ஆயிரம் வரங்கரள தரும் கதய்வம் நீபய இப்படிச ்கசால்லாமா? என் 

மகரன உன்னால் உயிரத்்து எழச ்கசய்யமுடியும் இல்ரல என்றால் நானும் 

இறப்பபன்” என்று அந்த தாயானவள் மன்றாடுகிறாள் 

"னதவர் தருவர் வரம் என்று ஒரு முவற  

நான்மவற அந்தணர் நல் நூல் உவரக்கும்  

மாபெருந் பதய்வம் நீ!!அருளாவிடின்  

யானனா கானவன்!? என் உயிர் ஈங்கு" 

 

என்பது வரிகள் 

அதற்கு அந்த கதய்வம் கூறும் பதில்தான் மிக அற்புதம். 

"ஊழி முதல்வனால் அன்றி பவறு யாராலும் இறந்த உயிரர திருப்பி தர 

இயலாது" என்று கூறுகிறது. மற்ரறய பதவரக்ளாலும் இறந்த உயிரர திருப்பி 

தரவியலாது!! என்றும் கூறுகிறது. ”அதனால் நீ இது ஊழ்விரன என்று கருதி 

மகரன அடக்கம் கசய்துவிட்டு பபா” என்று சமாதானம் கசய்து அனுப்புகின்றது. 

"ஊழி முதல்வன் உயிர் தரின் அல்லது  

ஆழித்தாழி அகவவரத் திரினவார்  

தாம் தரின் யானும் தருகுவன் மடவாய் 

ஈங்கு என் ஆற்றலும் காண்ொய்" 

 

என்பது வரிகள் 

அதாவது ”ஊழிமுதல்வனால் மட்டுபம இறந்த உயிரர மீட்டு தர முடியும்!! 

அவரல்லாது பவறு யாராவது மீட்டு தரமுடியும் என்றால், நானும் உன் மகரன 

மீட்டுத் தருகிபறன்” என்று கூறி தனது விஸ்வரூபத்ரத காட்டுகின்றது 

அதில் எண்ணிறந்த பகாடி அண்டங்களும் அபநக பதவரக்ளும் நட்சத்திர 

மண்டலங்களும் கதரிகின்றன. அப்படிப்பட்ட சம்பாபதி கதய்வபம தன்னால் 

இறந்த உயிரர மீட்கமுடியாது என்று கூறிமரறகிறது. 

 



அந்தச ்சம்பாபதி கதய்வம் கூறும் ஊழிமுதல்வன் சாக்ஷாத் சிவபரம்கபாருபள 

அன்றி பவறில்ரல என்று ககாள்ளபவ இடம் இருக்கிறது;ஆயினும் 

இது கபௌதத் இலக்கியம் ஆதலால் ஊழிமுதல்வன் சிவன்தான் என்று பலர ்உரர 

ககாள்ளவில்ரல. ஆயினும் ஊழிமுதல்வன் புத்தரத்ான் என்றும் மணிபமகரல 

கூறவும் இல்ரல என்பது குறிக்கத் தக்கது. 

ஊழிக்குப் பிறகும் ஒரு கதய்வம் இருந்தால் அவபர ஊழிமுதல்வன் ஆவார,் 

அரனதர்தயும் அழித்து தன்னுள் ஒடுக்கும் ஒடுக்குதல் கரத்்தவான, 

கநாடிதத்ான் என்னும் ஸ்ரீகண்ட பரபமஸ்வரபன ஊழிரய நடத்தித் தன்னுள் 

பிரபஞ்சத்ரத ஒடுக்குபவர.் திரும்பவும் பரடப்பு அவரிடத்து இருந்பத கதாடங்க 

பவண்டும் என்பதும் இதில் கபறப்படும் உண்ரம. ஆதலால் சிவபரம்கபாருள் 

ஒருவபர ஊழிமுதல்வன் என்று ஞானசாத்திரங்கள் விளக்குவதும் இங்கு 

எண்ணத்தக்கதாம். 

 

புத்தரரப் பலவிதமாக மணிபமகரல பபாற்றினாலும் ஓரிடத்திலுங்கூட 

அவரத்ான் ஊழிமுதல்வன் என்று கூறவில்ரல ஆனால் வழிபடப் படும் 

கடவுளரக்ளில் முதன்ரமயானவர ்சிவகபருமான் மட்டும்தான் என்று 

முதலிபலபய "விழாவவற காவதயில்" மணிபமகரலயில் வந்து விடுகிறது. 

"நுதல் விழி நாட்டத்து இவறனயான் முதலா  

ெதி வாழ் சதுக்கத்துத் பதய்வம் ஈறு ஆக" 

 

என்று சிவகபருமாபன முதன்ரம கதய்வம் என்று மணிபமகரலபய 

குறிக்கின்றது.. 

மலர்வனம்புக்க காவதயிலும், உதயனனுரடய அழகிரனக் கூறுரகயில் 

முருகப் கபருமானது அழகு பபசப்படும் இடத்தில் சிவபரத்துவம் காட்டப் 

படுகிறது. ஆரகயால் சம்பாபதி கதய்வம் கூறிய ஊழிமுதல்வன் 

சிவபரம்கபாருபள என்று ககாள்ளபவ மணிபமகரலயில் பல இடங்களில் இடம் 

உள்ளது. மணிபமகரல ஒரு கபௌத்த நூல் அதில் கபௌதத் அறசக்சய்திகள் பல 

விதந்து ஓதப்படுகின்றன என்றாலும் கூட அதிலும் சிவபரத்துவம் மலிந்து 

கிடப்பது நடுநிரல அறிவுடன் ஆய்ந்தறிந்து எண்ணுபவாருக்கு ஏற்றம் தரும் 

இன்பச ்கசய்தியாகும். 

திருசச்ிற்றம்பலம்🙏🏻🙂 

*சிவதீபன்* 

📱9585756797 
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