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முருகப்பபருமோனுக்கு வோகனம் மயில். அதனோல் அவனுக்கு 

மயில் வாகனன் என்று பபயர.் முருகனுடைய பகோடி 

பேவற்பகோடி. முருகன் சூரபத்மனுைன் பபோர ்புரிந்தபபோது 

ஈற்றில் அவன் மோமரமோக உருபவடுத்து வந்தோன். அப்பபோது 

முருகப்பபருமோன் எய்த பவல் அந்த மரதட்த இரு 

கூறுகளோக்கித் தள்ளிற்று. அப்பபோது ஒரு போதி மயிலோகவும் 

மற்பறோரு போதி பேவலோகவும் உருபவடுத்து முருகடன 

எதிரத்்து வந்தன. அப்பபோது அடவ முருகனுடைய அருை் 

போரட்வ பபற்று அைங்கின.  

 

“தீயவவ புரிந்தாசரனும் குமரசவள் திருமுன் உற்றால் 

தூயவராகி சமவலத் ததால்கதி அவைவர் என்வக 

ஆயவும் சவண்டுங் தகால்சலா அடுேமர் இந்நாள் தேய்த 

மாவயயின் மகனும் அன்சறா வரம்பிலா அருள் 

தெற்றுய்ந்தான்” 

 



 

 

என்று இடத கேச்ியப்ப சிவோேே்ோரியோர ்கந்தபுரோணத்திபல 

வருணிக்கின்றோர.் இப்பபோழுது ஒரு வினோ எழுகின்றது. 

சூரபத்மடனக் பகோல்வதற்கு முன்னர ்முருகனுக்கு பேவல் 

பகோடியும், மயில் வோகனமும் இருந்தனவோ? இல்டலயோ? 

முருகனுக்கு சூரபதம்டன வடதப்பதற்கு முன்னபர மயில் 

வோகனமும், அவரின் பதரில் பேவற்பகோடியும் இருந்தன. 

முருகன் யுத்ததத்ின் இடையில் சூர பத்மனுக்கு விசுவரூபக் 

கோை்சி பகோடுதத்பபோது மயில்வோகனத்திபலபய கோை்சி 

பகோடுத்திருக்கின்றோர.் அப்பபோது சூரன் உள்ளதத்ில் நிகழ்ந்த 

உதிதத் எண்ணதட்த அவன் வோரத்ட்தயில் பேோல்லுவபத  

 

“சகாலமா மஞ்வஞ தன்னில் குலவிய குமரன் தன்வனெ் 

ொலன் என்றிருந்சதன் அந்நாள் ெரிசிவல 

உணரந்திசலனால் 

மாலயன் தனக்கும் ஏவன வானவர் தமக்கும் யாரக்்கும் 

மூல காரணமாக நின்ற மூரத்்தி இம்மூரத்்தி அன்சறா?” 

 

என்கின்றது பிரபலமோன கந்தபுராணெ் ொைல். பகோலமோ 

மஞ்டஞ என்பது முருகனுடைய மயிடல. அப்பபோது இந்த 

மயில் யோது? யுத்தத்திபல சூரபத்மன் ேக்கரவோகப்பறடவ 

வடிபவடுத்து அண்ைேரோேரங்கள் எல்லோம் எண்டிடேகளிலும் 

பறந்து பேன்று பபோர ்புரிந்தோன். பறடவயோகப் பறந்து 

பேல்லும் சூரபதம்டன பதரில் துரத்தி யுதத்ம் பேய்வது தகோது 

என்று முருகன் இந்திரடன பநோக்க அவன் மயில் வடிபவடுத்து 



 

 

முருகப்பபருமோடனத் தோங்கிப் பறந்து பேன்று அவர ்யுதத்ம் 

பேய்ய உதவினோன்.  

“இந்திரன் அவனயகாவல எம்பிரான் குறிெ்புந் தன்சமல் 

அந்தமில் அருள் வவத்துள்ள தன்வமயும் அறிந்து சநாக்கிே ்

சுந்தர தநடுங்கை் பீலித் சதாவக மாமயிலாய் சதான்றி 

வந்தனன் குமரற் சொற்றி மரகத மவலசொல் நின்றான்” 

       என்று கந்தபுராணம் இதடன வரண்ிக்கின்றது. இபதபபோல 

பபோரின் பதோைக்கத்தில் முருகப்பபருமோன் பதரில் 

எழுந்தருளியபபோது அக்கினி பதவன் அவருக்கு பேவற் 

பகோடியோக வந்தோன். இடதப் பின்வரும் கந்தபுரோணப் 

போைல்கள் கூறுகின்றன. 

“சொதம் அங்கதிற் புங்கவர் யாவருஞ் 

சோதி சவற்ெவைத் தூயவன் ஏறுசதர ்

மீது சகதனம் இல்வல வியன்தகாடி 

ஆதி நீதயன்று அழலிவன ஏவினார்”       அழல் என்பது 

அக்கினி. 

 

“ஏவசலாடும் எரிதழற் ெண்ணவன் 

வாவு குக்குை மாண்தகாடி யாகிசய 

சதவசதவன் திருதநடுந் சதரம்ிவே 



 

 

சமவி ஆரத்்தனன் அண்ைம் தவடி ெை”       குக்குைம் என்பது 

பேவல். 

 

ஈற்றிபல சூரபதம்ன் பேவலோகவும் மயிலோகவும் வந்தபின்னர ்

மயிலோக இருந்த இந்திரடனயும் பேவல் பகோடியோக இருந்த 

அக்கினிடயயும் மீண்டும் ததத்மது படழய நிடலக்கு 

அனுப்பினோர ்முருகன். 

“புக்குள குமரமூரத்்தி தொறிமயில் உருவமாயுங் 

குக்குைமாயும் நின்ற அமரவரக் குறித்து சநாக்கி  

மிக்கநும் இயற்வகயாகி சமவுதிர் விவரவின் என்ன 

அக்கணம் அவருந் ததால்வல வடிவுதகாண்டு அடியில் 

வீழ்ந்தார”். பதோல்டல வடிவு என்பது படழய வடிவு.மயில் 

வோகனம் எனபது பிரணவ மந்திரமோகிய் ஓம் என்பதடனக் 

குறிக்கும்.  

 

“....ஆனதனி மந்த்ர ரூெநிவல தகாண்ை 

தாடு மயிதலன்ெ தறிசயசன...” 

                                               -(வாதிவன)திருெ்புகழ்-  

இடத ஆடும் பரி என்று அருணகிரிநோதர ்கந்தரனுபூதி முதற் 

போைலில் கூறுகின்றோர.் பரி என்பது குதிடர. இடதபய 

திருப்புகழில்  



 

 

“...ஓகார ெரியின் மிவே வர சவணும்...”  

                                - (இரவி)திருெ்புகழ்-  

என்று அருணகிரி போடுகின்றோர.் இது நைரோேப் பபருமோனின் 

திருவோசிக்கு ஒப்போனது. 

 

“......ஓங்காரசம நல் திருவாசி..” 

                         - உண்வம விளக்கம் 35- 

 

“ஆறிரு தைந்சதாள் வாழ்க அறுமுகம் வாழ்க தவற்வெக் 

கூறுதேய் தனிசவல் வாழ்க குக்குைம் வாழ்க தேவ்சவள் 

ஏறிய மஞ்வஞ வாழ்க யாவனதன் அணங்கும் வாழ்க 

மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீர ்அடியார் எல்லாம்”. 

 


