
 

 

 

 

அரசன் அருணகிரியை ந ோக்கி யைகூப்பினோர். ஐைோ இனி நீங்ைள் முைற்சி 

சசய்யுங்ைள். உங்ைளோலோவது எனக்கு இயை தரிசனம் கியைக்ைட்டும் என்று 

யைகூப்பினோர். 

"மன்னோ, இயைநை விரும்பி  மக்கு தரிசனம் சைோடுப்பதுதோன்  ல்லது.  ோம் 

நைட்பது அவ்வளவு உசிதம் இல்யல." அதிலும் இப்படி நபோட்டிக்ைோை நைட்பது 

உசிதம் இல்யல. 

 ோன் இந்தக் ைோரிைத்யத, இயைவயன வரவயைத்தயல 

சம்பந்தோண்ைோனுக்ைோைச் சசய்ைவில்யல. உங்ைளுக்ைோைவும்  ைத்த 

முன்வரவில்யல. இங்கு கூடியிருக்கும் அயவயினருக்ைோைவும் இயத 

சசய்ைப்நபோவதில்யல. 

இயை உண்ைோ இல்யலைோ என்று தடுமோறிக் சைோண்டிருக்கும் இயளை 

சமுதோைத்தினருக்ைோைச் சசய்ைப் நபோகிநைன்.  ோனும் இயத சசய்ைோவிட்ைோல் 

இயைவன் என்று ைோருமில்யல, இருந்தோல்தோநன வரவயைப்பதற்கு என்று 

இயளஞர்ைள் எண்ணி விைக்கூடும்.  ோத்திைம் பலமோகி விைக்கூடும். 

இயைவன் உண்டு. எங்ைனும் நிரம்பிை இயைவன்  ோம் விரும்பிை வண்ணம் 

ஒரு உருவம் எடுத்து  ம் எதிநர வரமுடியும். 

இந்தத் தரிசனம் ஒரு ஆதோரம்தோன். ஒருவயைைோன அனுபவம்தோன். இது 

முற்ைோன முடிவு அல்ல. இந்தக் ைோட்சிைள் ஞோனமல்ல. இந்தக் ைோட்சிைள் ஆர்வம் 

தூண்டுநமசைோழிை அயமதி தரோது. அறிதயல வளர்க்ைோது. 

 ோன் அயைக்ை முருைன் இங்கு வருவோன். அவன் இங்குவந்து என்ன நிைழும். 

தியைப்புத் தவிர எதுவும் நிைைோது. தியைப்பல்ல ஆன்மீைம். அது போமரத்தனம். 

தியைப்பு அைங்கிை நியலநை ஆன்மீைம். 

 ோம் இயைவனிைம் நபோைநவண்டும் என்பநத முக்கிைம்.  ம்யம 

உணர்வநத மிைப்சபரிை தரிசனம். இயைவன் நதோன்றி மயையும் ைோட்சிைல்ல. 

வந்துநபோகும் சந்நதோஷமல்ல. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

உள்நள போர்க்ை இயைவிைோது ஒரு நபரோனந்தம் இருக்கும். 

அயதப்போர்ப்பநத முக்கிைம். அயத ந ோக்கி நீங்ைள் எல்நலோரும்  ைரநவ இங்நை 

இயதச் சசய்கிநைன். இயைதரிசனம் ைோட்டுகிநைன். 

அருணகிரி ோதர் வி ோைைப் சபருமோயனக் யைகூப்பி நவண்டினோர். 

தன்னுயைை பிரோர்த்தயன நியைநவை நவண்டும் என்று வி ோைைப் சபருமோயன 

மனதுக்குள் நவண்டினோர். முருையன மனதுக்குள் நியனத்தோர். பணிநவோடு 

யைகூப்பினோர். 

"எல்லோம் வல்ல முருைப்சபருமோநன, எங்ைள் எல்லோருயைை உள்ளமும் 

ஆளுமோறு நீ மயிலின் மீது ஆடிவர நவண்டும். அர்ஜுனனுக்கு நதர் சோரதிைோை வந்த 

ைண்ணன் விரும்பும் திைநலோநன, எங்ைள் ைோவருக்கும் நீ ைோட்சி தரநவண்டும்" 

என்கிை சபோருளில் போை ஆரம்பித்தோர். 

அதல நசைனோர் ஆை அகில நமரு மீதோை… 

அபின ைோளி தோன் ஆை அவநளோ(டு) அன்(று) 

அதிர வீசி வோதோடும் வியையில் ஏறுவோர் ஆை … 

அருகு பூத நவதோளம் அயவைோை 

மதுர வோணி தோன் ஆை மலரில் நவதனோர் ஆை …. 

மருவு வோனுநளோர் ஆை மதிைோை 

வனச மோமிைோரோை ச டிை மோமனோரோை …. 

மயிலும் ஆடி நீ ஆடி வரநவணும் 

ையத விைோத நதோள் வீமன் எதிர்சைோள் வோளிைோல் நீடு…  

ைருதலோர்ைள் மோநசயன சபோடிைோை 

ைதறு ைோலி நபோய்மீள விஜைன் ஏறு நதர்மீது … 

ைனை நவத நைோடூதி அயலநமோதும் 

உததி மீதிநல சோயும் உலை மூடு சீர்போத … 

உவண ஊர்தி மோமோைன் மருநைோநன 

உதை தோம மோர்போன ப்ரபுைநதவ மோரோஜ …. 

உளமும் ஆை வோழ் நதவர் சபருமோநள. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

பிரபஞ்ச சக்தி என்பது ஒரு ஆட்ைம். இயைவிைோத  ைனம். அயத 

சூட்சுமமோை சசோல்வதுதோன்  ைரோஜர் உருவம். மணல் துைள் நபோன்று பிரபஞ்ச 

சக்தி அனோதிைோய், ைோலம் ைோலமோய் இயைைைோது எல்லோ இைத்திலும் 

ஆடிக்சைோண்டிருக்கிைது. 

சில சமைம் அது குவிந்து அதற்கு வோைோன இைத்தில் ஒரு உருவம் எடுக்கிைது. 

ஜனன மரண விஷைநம இந்த பிரபஞ்ச சக்தியின்  ைர்வுதோன். 

அந்த ஆட்ைத்யத உற்றுக் ைவனிக்ைத் துவங்கி, அந்த  ைர்நவோடு தோனும் 

 ைர்ந்து, அயத ந ோக்கி, உருவம் தோ என்று இயைஞ்ச,  ம் மனதுள் நியனத்துக் 

சைோண்டிருக்கிை உருவத்யத அது எடுத்துக் சைோள்கிைது. 

அதோவது சட்சைன்று ஒரு சக்தி குவிப்பு அங்நை  ைந்து விடுகிைது. அந்த சக்தி 

நவைமோை ஒரு இைத்தில் குவிந்ததோல் அந்த இைத்தில் ைடுயமைோன மோற்ைங்ைள் 

நிைழ்கின்ைன. 

அருணகிரி ோதர் போைப் போை சக்திக்குவிப்பு அங்நை குவிந்தது. பளீசரன்று 

அந்த இைம் பிரைோசமோயிற்று. அந்த பிரைோசம் உக்கிரமோயிற்று. ைோற்றின் அயசவு 

குயைந்தது. சப்தங்ைள் ைனத்தன. ைோது அயைத்தது.  ரம்புைள் புயைத்தன. 

அங்கு கூடியிருந்த எல்நலோருக்கும்  ோடித் துடிப்பும் ஹிருதைத் துடிப்பும் 

லைம் மோறின. இதனோல் ஒரு பிரயம ஏற்பட்ைது. ைண்ைள் நியலகுத்தின. மூச்சு 

சமல்லிைதோயிற்று. 

உணவு சசரிமோனம் சட்சைன்று நின்றுநபோய் வயிற்றில் ஒரு சங்ைைம் 

ஏற்பட்ைது. அயவநைோர்ைள் தள்ளோடினோர்ைள். அரசன் எழுந்து நின்று மூச்யச 

அதிைரித்துக் சைோள்வதற்ைோை ஆ ஆ ஆ என்று விந ோதமோைக் ைத்தினோன். 

அரசன் எழுந்ததும் சயபயும் எழுந்தது. சயப எழுந்திருக்ை, சயபயின்  டுநவ 

அந்த சவளிச்ச நீள் வட்ைத்தில் முருைன் உருவம் நவலும் மயிலுமோய் நதோன்றிைது. 

நின்றிருந்த முருைன் வடிவம். புன்னயை சசய்யும் முைம். பளீரிடும் 

திருநீற்றுப்பட்யை. தங்ை ஆபரணங்ைள்.  வரத்தின மோயல. ஊதிவிட்ை ச ருப்புக் 

ைங்குநபோல் சிவப்போன நமனி. கீநை மயில். யையில் தைதைக்கும் நவல். ஒரு பயன 

உைரத்திற்கு இந்த உருவம் எல்நலோருக்கும் சதரிந்தது. 

"முருைோ முருைோ முருைோ" என்று ஜனங்ைள் ைத்தினோர்ைள். 

 

 

 

 

 

 



 

 

அரசனுக்கு  ோக்கு இழுத்துக் சைோண்ைது. அவன் வலக்யையை உைநர தூக்கி 

இைக்யையை ச ஞ்சின் அடிநை யவத்து விந ோதமோய் சப்தசமழுப்பினோன். 

நவறு ஒருவருக்கு  ோக்கு சவளிநை விழுந்தது. ச ஞ்சின்  டுப்பகுதிவயர 

சதோங்கிற்று. சிலர் குளிர்ஜுரம் வந்ததுநபோல்  டுங்கினோர்ைள். உைம்சபல்லோம் 

குயைந்து குளிசரடுத்தது நபோல ைதறினோர்ைள். 

சிலர் உருவத்தின் முன்பு விழுந்து வணங்கினோர்ைள். அப்படிநை உைக்ைத்தில் 

ஆழ்ந்து நபோனோர்ைள். 

மறுபடியும் "அதல நசைனோர் ஆை" என்று அருணகிரி ோதர் போை, கூட்ைமும் 

அவநரோடு போடிைது. முருைன் உருவம் சமல்ல மயைந்தது. 

ஓம் என்ை ரீங்ைோரம் உைம்சபல்லோம் பரவிைது. ைோதுைளில் இயைைைோது 

குயைந்தபடி நைட்ைது. 

" ோத விந்து ைலோதி  நமோ  ம 

நவத மந்த்ர சசோரூப  நமோ  ம" 

இயைவயன ஒளிைோைவும், ஒலிைோைவும் துதிக்ை ஆரம்பித்தோர். 

 


