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------------------பதிப் ைர
இந்

ள்ள பத் க் கட் ைரக

ம் தமிழகத்தில் ைசவம் வளர்ந்த வரலாற்ைற ம்,

பிற்காலத்தில் அ சீர்ெகட்டதற்குாிய காரணங்கைள ம் வரலா , இலக்கியம்,
கல்ெவட்
த ய சான் கைளக் ெகாண் விளக்குகின்றன.
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இவற்ைற எ திய ேபராசிாியர் மா. இராசமாணிக்கனார் ஏறத்தாழ இ ப
ஆண் களாகச் ைசவ சமய ஆராய்ச்சி ெசய்

வ பவர்; "ெபாிய ராண ஆராய்ச்சி"

ெசய் , ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகத்தில் M. O. L. பட்டம் ெபற்றவர்;
"ெதன்னிந்தியாவில் ைசவ சமய வளர்ச்சி" என்

ம் ஆராய்ச்சி

ைல எ தி டாக்டர்

பட்டம் ெபற்வர்; 1951-இல் தி வாவ
ைற ஆதீன கர்த்தர தி
ளப்ப
தி ெவண்ெணய் நல் ாில் நைடெபற்ற சித்தாந்த ைசவ மாநாட் ல் தைலைம
வகித்தேபா , அவ்வாதீன கர்த்தரால், "ைசவ வரலாற்
என்

ஆராய்ச்சிப் ேபரறிஞர்"

ம் சிறப் ப் பட்டம் வழங்கப்ெபற்றவர்; ெபாிய ராணம் வரலாற் ச் சிறப் ைடய

ெப

ல் என்பைத நாடறியச் ெசய்த இந்த அறிஞர், தமிழகத்தில் உள்ள பல

ேதவஸ்தானங்களி ம், ைசவ சங்க ஆண் விழாக்களி
உலகில் ெபயர் ெபற்றவர்.

ம் ெசாற்ெபாழிவாற்றிச் ைசவ

இத்தகுதிகள் நிைறயப் ெபற்ற டாக்கடர் மா, இராசமாணிக்கனார் வைரந் ள்ள
இக்கட் ைரகள், ஆராய்ச்சிைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவயாதலால், ைசவ
உலகிற்குப் ெப வி ந்தாகும் என் நம் கிேறாம். ெபா வாகத் தமிழ் உலகிற்கும்
சிறப்பாகச் ைசவ லகிற்கும் இந் ைல மன வந் அளிக்கின்ேறாம்.
காைரக்கு ,

ர. சிவராமன்

31-10-59. ெசல்வி பதிப்பகம்.
-----க ைர
"ைசவசமயம்" என்

ம் ெபயர் ெகாண்ட இந்

ல் பத் க் கட் ைரகள்

தரப்பட் ள்ளன. அைவ ைசவ சமய வரலாற்ைற ம், தமிழ் நாட் ல் பண்ைடக்காலம்
தல் கி.பி 13-ஆம்

ற்றாண்

வைரயில் ைசவம் வளர்ந் வந்த வரலாற்ைற ம்,

பின் பல காரணங்களால் ைசவசமயம் ேதய்ந்
ைறயில் ெதாிவிப்பனவாகும்; இவற்ேறா

வந்த வரலாற்ைற ம், வரலாற்

இன்

ைசவம் வளரத்தகும் வழிகைள ம்

வகுத் க் கூ வனவாகும். தி
ைறகள் பன்னிரண் , சித்தாந்த சாத்திரங்கள்
பதினான்கு ஆகிய இவற்றில் கூறப்பட் ள்ள ெசய்திகள் ன் கட் ைரகளில்
சு க்கமாகத் தரப்பட் ள்ளன.
வி

நகாில் ெசன்ற ஆண்

ஆண் விழாவி

(1954) நைடெபற்ற ைசவ சித்தாந்த மகாசமாஜ

ம், சீகாழி, தி ைவயா

ேதவஸ்தானங்கள் சார்பில் இவ்வாண்
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நைடெபற்ற ேதவாரப் பாடசாைல ஆண் விழாக்களி ம், பல்ேவ இடங்களில்
நைடெபற்ற ஆண் விழாக்களி ம் ஆற்றிய ெசாற்ெபாழி களின் சாரேம
இக்கட் ைரகளாக ெவளியிடப்பட் ள்ள .
ைசவ சமய வளர்ச்சியில் ஆர்வ ைடய நன்மக்கள் இக்கட் ைரகைளப் ப த் ,
ைசவ சமயத்ைத இக்காலத்திற்ேகற்ப விாிந்த சிந்தைன ட ம், பரந்த
ேநாக்கத் ட ம் வளர்க்க ற்படல் ேவண் ம் என் ேவண் கிேறன்.
மா.இராசமாணிக்கனார்
---------------------------------------------

ைசவ சமயம்
1. தமிழகத் க் ேகாவில்கள்
தமிழகத்தில் இன் ள்ள ேகாவில்கள் எப்ெபா
என்ன? ேகாவிற் கைலஉணர்

ேதான்றின? அவற்றிற்கு

லம்

தமிழர்க்ேக உாியதா? பண்ைடக் காலத்தில்

ேகாவில்கள் எவற்றிற்குப் பயன்பட்டன? நம் கடைம என்ன? என்பன ேபான்ற
ேகள்விகட்கு விைடகாணேல இவ்வாராய்ச்சிக் கட் ைரயின் ேநாக்கமாகும்.
ேகாவி

ம் கல்ெவட் ம்

"ெசங்கல், சுண்ணாம் , மரம், உேலாகம் இைவ இல்லாமல் ம் ர்த்திகட்கு
விசித்திர சித்தன் (மேகந்திர பல்லவன்--அப்பர் காலத்தவன்) அைமத்த ேகாவில் இ "
என் ம் கல்ெவட் மண்டபப்பட் என் ம் இடத் க் ேகாவி ற் காணப்ப கிற .
இதன் காலம் கி.பி. 615 630 ஆகும்.
இக்கல்ெவட்டால் அறியத்தக்க ெசய்திகளாவன:-(1) மேகந்திரன் காலத்திற்கு

ன் தமிழகத்தில் கற்ேகாவில்கள் இல்ைல. இ ந்த

ேகாவில்கள் ெசங்கல், சுண்ணாம் , மரம் உேலாகம் இவற்றால் ஆனைவ.
(2) மேகந்திர
அைவ மண், மரம்

க்கு

ன்னேர தமிழர் ேகாவில் கட்டத் ெதாிந்தி ந்தனர். ஆயின்,

த யவற்றாலாகிய அழியத்தக்கன.[1]

(3) இங்ஙனம் அழியத்தக்க ெபா ள்களால் அைமந்த ேகாவில்கைளேய மேகந்திரன்
கற்களில் ெச க்கி அைமத்தான்.[2]
--------
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1]. இத்தைகய ேகாவில் தி ெவண்காட் ப் ெப ங்ேகாவி
அற் த ேவைலப்பா வியக்கத்தக்க .

ள் இ க்கிற . அதன்

[2]. Longhurst - 'The Pallava Architecture', Part 1, pp 22-23.
தைர ம் சுவர்க ம் ெசங்கற்களால் ஆனைவ; ேமற்கூைர மரத்தால் ஆய .
அங்கங்கு இைணப் க்காக ஆணிகள் த யன பயன்பட்டன. இங்ஙனம் அைமந்த
ேகாவில்கேள அைவ. இத்தைகய ேகாவில்கைள இன் ம் மைலயாள நாட் ற்
காணலாம். இங்ஙனம் ேகாவில்கைள அைமப்பதில் தமிழர் பண்பட் ராவி ல்,
திடீெரனக் கி. பி. 7-ஆம்

ற்றாண்

ந்

ேதான்றிவிட்டன எனல் ெபா ளற்றதாய்வி
"விமானங்கள் - '
மரம்

பல ேகாவில்கள் தமிழ்நாட் ல்
.[3]

ய , கலப் , ெப ங்கலப் ' என

வைகப்ப ம். கல், ெசங்கல்,

த யவற்றில் ஒன்ைறக் ெகாண்ேட அைமக்கும் விமானம் '

எனப்ப ம்; இரண்ைடக் ெகாண்
ெபா ள்களால் அைமவ

அைமவ

ய விமானம்'

'கலப் விமானம்' எனப்ப ம்; பல

'ெப ங் கலப் விமானம்' ஆகும்; [4] என்ப

கட்டக்கைல ல் கூற்றாகும். இதனா ம், பண்ைடக்காலத்தில் ேகாவில்கள்
இ ந்தைம ம் விமானங்கள் உண்ைம ம் அறியலாம்.
-----[3]. R. Gopinatha Rao - 'Epigraphia Indica'. Vol.15, P15.
[4]. Ramraz - 'Essay on Indian Architecture,' PP. 48-49.
இனித் தமிழகத்தில் மேகந்திர

க்கு

ன்ேப ேகாவில்கள் இ ந்தைமக்குக்

கல்ெவட் கேள சான்றாதல் காண்க. (1) தி க்க க்குன்றத் க் ேகாவிற்
ெப மா க்குக் கந்த சிஷ்ய பல்லவன் (கி. பி. 436-460) நிலம் விட்டதாக ம், அதைன
நரசிம்மவர்மன் ெதாடர்ந் நடத்தியதாக ம் ஆதித்த ேசாழன் கல்ெவட் கூ கிற .
(2) 'ெதன்னவனாய் உலகாண்ட' ேகாச்ெசங்கணான் (கி. பி. 450-500) தி வக்கைரயில்
ெப மா க்கு ஒ ேகாவில் கட் யி ந்தான். (அதிராேசந்திரன் அதைனக் கல்லாற்
ப்பித்தான்) ெசம்பியன் மாேதவியார் தி வக்கைரக் ேகாவி ன் க வைறையக்
கல்லாற்

ப்பித்தார்; [5] அவர் தி க்ேகா காவில் இ ந்த ெசங்கல் விமானத்ைத ம்

க ங்கல் விமானமாக அைமத்தார். [6]
----------------[5]. K. A. N. Sastry's Cholas Vol.II, Part I, P. 486: Vol.1. P. 385.
[6]. M. E. R. 36 of 1931.
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சங்க காலத் க் ேகாவில்கள்
பண்ைடத் தமிழகத்தில் ெதால்காப்பியர் காலத்திேலேய
ேகாவில்கள் இ ந்தன.

கன், தி மால், கா கிழாள்

ரர் வணக்கத்திற்குாிய

த ய ெதய்வங்கட்குக்

ேகாவில்கள் இ ந்தன. ெதாைக ல்களில் சிவெப மான்,
கன், தி மால்,
பலராமன் இவர்கள் சிறப் ைடக் கட ளராகக் கூறப்ப கின்றனர். "ஆலமர் ெசல்வற்கு
நீலநாகம் நல்கிய க ங்கத்ைத, ஆய்ேவள் அளித்தனன்" என்
றநா
கலல்
காண்க. இதனால் அக்காலத்தில் ேகாவி ம் ங்க ம் இ ந்தைம நன்கறியலாம்.
கி.பி.2-ஆம் ற்றாண் ல் இயற்றப்ெபற்ற சிலப்பதிகாரத்தி
காணப்ப ம் ேகாவில்கள் பல.

ம் மணிேமகைலயி

ம்

மணிேமகைலயில்,
"காடமர் ெசல்வி கழிெப ங் ேகாட்ட ம்
அ ந்தவர்க் காயி ம் அரசர்க் காயி ம்
ஒ ங்குடன் மாய்ந்த ெபண் ர்க் காயி ம்
நால்ேவ வ ணப் பால்ேவ காட்
இறந்ேதார் ம ங்கில் சிறந்ேதார் ெசய்த
குறிய ம் ெந ய ம் குன் கண் டன்ன
சு மண் ஓங்கிய ெந நிைலக் ேகாட்ட ம்"
எனவ ம் அ கள் - ரர், அ ந்தவர், அரசர், பத்தினிமார் இவர்க்குக் ேகாவில்கள்
இ ந்தைமைய வ
த் கின்றன. சு மண் (ெசங்கல்) ேகாவில்கள் குன் கள்ேபால
உயர்ந்தி ந்தன என்ப அறியத்தக்க .
அற் த ேவைலப்பா
இக்ேகாவில்க

ம் அரசர் மாளிைகக

ம் மண்டபங்க

ம் சிற்ப வல்

நரால் நாள்

குறித் , நாழிைக பார்த் , ேநாறிகயிறிட் த் திைசகைள ம் அத்திைசகளில் நிற்கும்
ெதய்வங்கைள ம் ேநாக்கி வகுக்கப்பட்டன என்ப ,
"ஒ திறம் சாரார் அைரநாள் அமயத்
லறி லவர் ண்ணிதிற் கயிறிட் த்
ேதஎங் ெகாண் ெதய்வம் ேநாக்கிப்
ெப ம்ெபயர் மன்னர்க்ெகாப்ப மைன வகுத் "
எனவ ம் ெந ெநல்வாைட அ களா

ம்,

"அறக்களத் தந்தனர் ஆசான் ெப ங்கணி
சிறப் ைடக் கம்மியர் தம்ெமா ம் ெசன்
ேமேலார் விைழ ம் ல்ெநறி மாக்கள்
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பால்ெபற வகுத்த பத்தினக் ேகாட்டம்"
எனவ ம் சிலப்பதிகார அ களா ம் நன்குணரக் கிைடத்தல் காண்க.
அரசர் ேகாவில்க

ம் ெதய்வங்களின் ேகாவில்க

ம் சுற் மதில் உைடயன;

உயர்ந்த வாயில்கைளப் ெபற்றன; அவ்வாயில்கள்மீ

உயர்ந்த மண்ணீ கள்

(ேகா ரங்கள்) உைடயன; அம்மண்ணீ களில் வண்ணம் தீட்டப்ெபற்ற வ வங்கள்
அைமந்தி ந்தன என்ப
வ ம் ெசய்தியாகும்.

மணிேமகைல [7] ம ைரக் காஞ்சி [8]

த ய

ல்கள்

இக்ேகாவில்கள் அைனத் ம் ெசங்கற்களால் அைமந்தைவ. ேமேல உேலாகத்தக க ம் சாந் ம் ேவயப்பட்
ந்தன. இங்ஙனேம உயர்ந்த மாடமாளிைகக ம்
இ ந்தன.
"விண்ெபார நிவந்த ேவயா மாடம்", "சு மண் ஓங்கிய ெந நகர் வைரப் " [9]
"நிைரநிைல மாடத் அரமியந் ேதா ம்" [10] இவ்வா அைமந்த ெபாிய
கட்டடங்கைளச் சுற்றி இ ந்த சுவர்கட்கு உயர்ந்த ேகா ரங்கைள ைடய
வாயில்க

ம், அவ்வாயில்கட்குத்

ப்பி யாதப

ெசந்நிறம்

சப்பட்ட இ ம் க்

கதவங்க ம் ெபா த்தப்பட்
ந்தன என்ப ெந நல்வாைட (வாி 76-88)அ கள்
அறிவிக்கும் அாிய ெசய்தியாகும். சிதம்பரத்தில் பதஞ்ச
னிவர்க்கு இைறவன்
நடனக் ேகாலத்ைதக் காட் அ ளினன் என்ப
ராணச் ெசய்தி.
-----[7]. சக்கரவாளக்ேகாட்டம், வாி. 42-48, 58-59; மலர்வனம் க்க காைத 113-127.
[8]. ம ைரக்காஞ்சி, வாி, 352-355.
[9]. ெப ம்பாண் ஆற் ப்பைட, வாி, 405.
[10]. ம ைரக் காஞ்சி; வாி, 451.
பதஞ்ச

னிவர் காலம் கி.

. 150 என்

ஆராய்ச்சியாளர் அைறவர். எனேவ,

ேகாவில் எனச் சிறப் ப் ெபயர் ஏற்ற சிதம்பரத்தில் உள்ள தி க்ேகாவில் கி.
ற்பட்டதாதல் அறிக. அங்குள்ள நடராசர் மண்டபம் மரத்தால் கட்டப்பட்

. 150-க்கு
த்த ம்

அதன் பைழைமக்குச்சான்றாகும். [11]
-------[11]. Navaratnam's "S. I. Sculpture." PP. 56-57.
கி. பி. 450 தல் 500-க்குள் தமிழகத்ைத ஆண்ட ேகாச்ெசங்ேகாட்ேசாழன் 70
ேகாவில்கள் கட் யதாகத் தி மங்ைக ஆழ்வார் கூறி ள்ளார். அவர்க்கு ன்னேர
அப்ப ம் சம்பந்த ம் இதைனத் தம் பதிகங்களிற் குறித் ளர்.
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ேதவாரகாலத் க் ேகாவில்கள்
ேதவாரகாலத்தில் தமிழகத்தில் ஏறத்தாழ 500 ேகாவில்கள் இ ந்தன. அைவ
அைனத் ம் மரம், ெசங்கல், மண், உேலாகம் இவற்றால் ஆனைவ. அைவ, (1)
ெப ங்ேகாவில், (2) இளங்ேகாவில், (3) மணிக்ேகாவில், (4) ஆலக்ேகாவில், (5)
ங்காைன மாடம் த ய பலவைகப்ப ம். இவற் ள் தம் காலத்தில்
ெப ங்ேகாவில்கள் 78 இ ந்தன என்
ேகாவில்கைளப் ப
பார்க்குங்கால்

அப்பேர அைறந் ள்ளார். ெபாிய
ர்த்தங்கைள எ ந்த ளச் ெசய் ள்ள

(ெபாியேகாவில் தி ச் சுற்றில் உள்ள) சிறிய ேகாவிேல 'இளங்ேகாவில்' எனப்ப ம்.
பிற ம் இளங்ேகாவில் என ம் ெபயர் ெப ம். எனேவ, ேதவார காலத்திற்கு
பல ேகாவில்கள்

ப்பிக்கப்பட்டன என்ப

ன்ேப

ெதளிவாகிறதன்ேறா? இதனால், அைவ

த ற் கட்டப்பட்ட காலம் மிகப் பண்ைடய என்ப ம் ெவளியாகுெமன்ேறா?
ேதவார காலத்தில் விமானம் ெகாண்ட ேகாவில்கள் இ ந்தன என்ப ெபண்ணாகடம்
ங்காைன மாடம் ேகாவில் அைமப்ைபக்ெகாண்
யாைன' வ வில் அைமந்ததாகும். தி

நன்கறியலாம். விமானம் '

ங்கும்

இன்னம்பர், தி த்தணிைகக் ேகாவில்

விமானங்கள் இம் ைறயில் அைமந்தைவ. தி அதிைகக் ேகாவில், தி க்கடம் ர்
இவற்றின் உள்ளைறகள் ( லத்தானம்) ேதர் ேபான்ற அைமப் உைடயைவ;
உ ைளக ம் குதிைரக ம் ட்டப்ெபற்றைவ. தி ச்சாய்க்காட் க் ேகாவிைல ஒட் த்
ேதர் ேபான்ற விமானம் ஒன் உ ைளக டன் உள்ள .
பைழய ேகாவில்கள்
இந்த விமான அைமப் ைடய ேதர்ேபான்ற ேகாவில்கேள பைழயைவ. இன்
காணப்ப ம் ேகாவில்கைள அ த் ள்ள ேதர்கள் மிகப்பைழய காலத்தில்
மரக்ேகாவில்களாக இ ந்தைவ. மனிதன் மரக் ேகாவில்கைளப்ேபாலச் ெசங்கற்கள்
ெகாண்

பிற்காலத்தில் ேகாவில்கள் அைமத்தான். சான்றாக, நகாியில் உள்ள சில

ேகாவில்கைளக் காணலாம். அைவ கி. . 250-இல் ஆக்கப் பட்டைவ. அவற்ைறச்
சுற்றிக் கற்சுவர்கள் [12] உள்ளன. ஆயின், ேகாவில்கள் மரத்தால் கட்டப்
பட்டைவேய யாகும்.
-----[12] O.C. Gangooly's 'Indian Architecture,' P. 13.
"மாமல்ல ரத்தில் உள்ள ஒற்ைறக்கல் ேகாவில்கள் எல்லாம், பல்லவர் காலத்தில்
இ ந்த தமிழ் நாட் க் ேகாவில்கைளப் ேபான்றைவேய என்பைதப் பார்த்த டன்
கூறிவிடலாம்" என அறிஞர் லாங்ஹர்ஸ்ட் குறித்தல் காண்க.
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திராவிடக்கைல
ேகாவில் கட் தல் திராவிடர

பழக்கம் ஆகலாம். அதைனப் பிற்காலத்தில் ஆசிாியர்

ைகக்ெகாண்டனர். [13] " பி, ைசத்தியம் என்பன திராவிட ைடயன. இவற்ைற
ஆசிாியர் கடன் ெபற்றனர். இைவ பிற்காலத்தில் இந் சமயக் ேகாவில்களிற்
காணப்பட்டன. இவற்ைறேய ெபௗத்தர் ேமற்ெகாண்டனர். [14] விமான வைககள் பல,
ெதன் இந்தியாவில் உண் . அைவ யா ம் கல்லைறகளி
ந் ேதான்றின என்னல்
தவறாகா . ெதன் கன்னடக் ேகாட்டத்தில் உள்ள
பித்ாி என் ம் இடத்திற்
காணப்ப ம் கு மார் கல்லைறகளில் ன்
தல் ஏ அ க்குகள் ெகாண்ட ச ரக்
கல்லைறகள் பல இந்நாட் ல் உண் . இவ்வைமப் கள் நாளைடவில் ெபாிய
விமானங்களாக மாறிவிட்டன என்பதில் ஐயமில்ைல.[15]
-----------------[13]. Dr. N.V. Ramanayya's 'origin of S-I Temple' p. 44
[14] Ibid. PP 39-54,
[15] Ibid. PP 72-75.
ெதன்னாட் க் கட்டடக்கைல
தமிழகத் க்ேக உாிய . இன் ள்ள வானளாவிய ேகா ரங்கள், விமானங்கள்
இவற்றிற் காணப்ப ம் ேவைலப்பா கள் அைனத் ம் இந்நாட் ப் பைழய
ேவைலப்பா களி
ந் வளர்ச்சி ற்றனேவ ஆகும். இந்த வளர்ச்சி பல
ற்றாண் களாக உண்டானைவ. மனிதக் குரங்கின் மண்ைட ஓட்
ந் இன்ைறய
மனிதன மண்ைட ஓ வளர்ச்சி ற்றாற் ேபாலேவ தமிழகக் கட்டடக் கைல ம்
வளர்ச்சிெபற் வந்ததாகும். இதன் உண்ைமைய மாமல்ல ரத் த் ேதர்கைளக்
ெகாண் ம், தி ப்பாதிாிப்

ாில் உள்ள சிவனார் ேகாவில் ேவைலப்பாட்ைடக்

ெகாண் ம் ெசவ்விதின் அறியலாம். [16]
---[16]. Prof. Dubriel's 'Dravidian Architecture,' PP. 1-10, 22
ேகாவில்கள் பயன்பட்ட வைக
1. சங்க காலத் க் ேகாவில்கள் அழியக்கூ ய ெபா ள்களால் ஆனைவ. ஆதலால்
நமக்குக் கல்ெவட் க்கள் கிைடக்கவில்ைல. பின்வந்த பல்லவர்கள் கற்ேகாவில்கைள
அைமத்தனர். ஆத ன் கல்ெவட் க்கள் கிைடக்கின்றன. அவர்க்குப் பின் வந்த ேசாழர்
பைழய ேகாவில்கைளக் கற்ேகாவில்களாக மாற்றினர். ஆத ன் அழியா நிைல ைடய
கல்ெவட் க்கள் ேதான்றின. அைவ ேகாவில் அறப்பணிகைளக் குறிக்க எ ந்தன
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ஆயி ம், அரசர், மர , ேபார்கள், அாிய ெசயல்கள் இன்ன பிற ம் த ற்
ெபாறிக்கப்ெபற்றி ந்தன. அக் குறிப் க்கேள இன் தமிழக வரலா கட்ட
அ ப்பைடயாக இ ந் உத கின்றன.
2. ேகாவிைல அ த் ச் சமய வளர்ச்சிக்குாிய மடங்கள் இ ந்தன. அைவ சமயக்
கல்விையப் கட் ன; விழாக்கைளக் காணவந்த அ யார்கட்கு உண்
ம் உைற
உதவின. அம்மடங்கட்குப் பலர் தானம் அளித் ப் பா காத் வந்தனர்.

ம்

3. ேகாவிைல அ த் ம த் வச்சாைல இ ந்த . இதைன எண்ணாயிரம்,
தஞ்சா ர்ப் ெபாிய ேகாவிற் கல்ெவட் க்களால் அறியலாம்.
4. நடனம், இைச, நாடகம் த ய நாகாிகக் கைலகள் ேகாவி ல்
வளர்க்கப்ெபற்றன. இவற்றிற் பண்பட்ட ெபண்மணிகள் இ ந்தனர். அவர்கள்
அ கள்மார், மாணிக்கத்தார், கணிைகயர், உ த்திர கணிைகயர் எனப்பட்டனர்.
தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் மட் ம் 400 ேபர் இ ந்தனர்; காஞ்சி- த்தீச்சுவரர்
ேகாவி ன் 42 அ கள்மார் இ ந்தனர். ெப ங்ேகாவில்களில் எல்லாம் நடன அரங்கு,
இைச அரங்கு, நாடக அரங்குகள் இ ந்தன.
5. ேகாவி ல் 'த க்க மண்டபம், 'பிரசங்க மண்டபம்' என்பன ம் இ ந்தன என்ப
தி ெவாற்றி ர்க் ேகாவிற் கல்ெவட் க்கைளக் ெகாண் அறியலாம். பாரதம், ஆகமம்
ேபான்ற ல்கைளப் ெபா மக்கட்குப் ப த் க்காட்டக் ேகாவில்களில் ஏற்பா
ெசய்யப்பட்
ந்த .
6. ேகாவில் தி ச்சுற்

மாளிைகயில்

ல் நிைலயம் இ ந்த . அ

'சரசுவதி

பண்டாரம்' எனப் ெபயர் ெபற்ற .
7. ேகாவி ல் ஊரைவயார் கூ
வழக்குகைளத் தீர்த்தனர்.

ஊராட்சி பற்றிய ெசயல்கைள ஆராய்ந்தனர்; ஊர்

8. ேகாவில்கள் ேபார்க்காலத்தில் ேகாட்ைடகளாக விளங்கின. அதனாற்றான்
தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவில், தி ப்பாசூர்க் ேகாவில், தி ப் க ர்க் ேகாவில், பந்தைண
நல் ர்க் ேகாவில் த யவற்ைறச் சுற்றி ம் ஆழமான அகழிகள் காணப்ப கின்றன.
9. இைவ அைனத்திற்கும் ேமலாகக் ேகாவில்கள் ஓவிய சிற்பக் கைலகட்குத்
தாயகமாக விளங்கின. இன் நம பழம் ெப ைமைய உலகிற்குக் காட் நிற்பன

11
இந்த இரண்ேட அல்லவா? இவற்ைறத் தம் அகத்ேத ெகாண் ள்ள ேகாவில்கேள
இன்

நம்ைமத் தைல நிமிர்ந்

நடக்கச் ெசய் ள்ளன என்னல் மிைமயாேமா?

இன்ைறய நிைல
இங்ஙனம் இவ் லக வாழ்வில் ேபாின்பம் ய்த்தற்குாிய ஒப்பற்ற இடமாகக்
ேகாவில்கள் விளங்கின. இவ் யாிய ேநாக்கம் ெகாண்ேட அைவ கட்டப்பட்டன.
ஆயின், நாளைடவில் அறிவற்ற-பக்தியற்ற-பழம்ெப ைம ம் வரலா ம் உணராத
பலர் ைககளில் ேகாவில் ஆட்சி ெசன்றைமயா

ம்,

ைச

த யன உணர்ச்சியற்ற

ைறயில் நைடெபற்றைமயா ம், ெபறலா ம் ேகாவில்கள் தம்ெபா விழந்
விட்டன. அவற்ைறப் பண்ைடச் சிறப்பில் பாதியளவிேல ம் ெகாண் நி த்தல்
தமிழறிஞர்-சமயப் பிாியர் நீங்காக் கடைமயாகும்.
ெசய்யேவண் வன
1. ைசவர் ேகாவில்களில் ேதவாரப் பாடசாைலகள் ேதைவ; ெப மாள் ேகாவில்களில்
நாலாயிரப் பிரபந்த பாடசாைலகள் ேதைவ; வழிபா
ேவண் ம்.

தமிழிேலேய நைடெபறல்

2. கு க்கள் தகுதி வைரயைற ெசய்யப்படல் ேவண் ம். பத்தாம் வகுப் த்
ேதறியவர்க்குப் பல்கைலக் கழகத் ச் சார்பில் 4 ஆண் கள் வரலா

- சமயம் -ஓவியம்-

சிற்பம்-நடனம் -இைச- கட்டடக் கைலகளில், ஓரள பயிற்சி அளித் த் ேதர்
ைவத் ப் பட்டம் தரல் ேவண் ம். அப்பட்டதாாிகேள கு க்களாக அைமயேவண் ம்.
அந்நிைலயிற்றான் ேகாவில்கள் சாத்திாீய ைறயில் விளங்கும்; யா ம்
இ க்கும். இஃ அறிஞர் உடேன ெசய்யத்தக்கதாகும்.

ய்ைமயாக

3. ேகாவில் இயக்கநராக (Executive Officers) வ பவர் பல கைலகளில் லைம
உைடயவராக இ த்தல் ேவண் ம்.
4. இைவ அைனத்திற்கும் ேமலாக 'நம் நா , நம் நாட் க் ேகாவில்கள், நம் நாட் ச்
சமயங்கள், நம் நாட் க் கைலகள் - இவற்ைறப் பா காத்த

ம் ேபாற் த

ம்

வளர்த்த ம் நம கடைம' என்பைத உளமார உணர்ந் பா ப ம் ஒ ைமப்பா
கு க்களிட ம் பிற (ேகாவில்) அ வலாிட ம் இ த்தல் ேவண் ம்.

12
இங்ஙனம் யா ம் அைம மாயின், பண்ைட வரலாற்ைற இன்

கண்

(making the

Past real) ேபாின்ப ம் ெப வாழ் ம் ெபற வழி ண் , இம் யற்சிக்குத் தமிழர்
ஒன் பட்ட மனேம ேவண்டற்பால . இஃ

எப்ெபா

ைககூ ம்?

------------------------------

2. சங்ககாலத்தில் ைசவசமயம்
(கி.

. - கி. பி. 300)

ைசவத்தின் பைழைம
சிந் ெவளி நாகாிகம் உலகிற்குத் ெதாிந்த
தல் ைசவ சமயத்தின் பைழைம ம்
கால எல்ைல கடந் நிற்கின்ற . இங்கு அகழ்ந் எ க்கப்பட்ட பண்ைடப்
ெபா ள்களில் சிவ ங்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. சிறிய ம் ெபாிய மான
சிவ ங்கங்கைளக் கண்ட ேமனாட்

ஆராய்ச்சியாளர் வியப் ற்ற, 'ைசவ சமயம்

கணித்தறிய
யாத பைழைம உைடய ,' என் கூறி ள்ளனர். இந்த ங்கங்கைளப்
பயன்ப த்திய சிந் ெவளி மக்கள் திராவிடேர என்ப ஆராய்ச்சியாளர் பலர
.
இந்தியாவில் ஆாியர் வ ைகக்கு ன் இ ந்தவர் ண்டர், ேகாலர் என்ற பண்ைட
இனத்தவ ம் திராவிட ேம ஆவர் என்ப ஆராய்ச்சியாளர் ணி . இவ்வி
இனத்தவ ள் ங்க வழிபா எவ க்கு த ல் உாியதாக இ ந்தேபாதி ம்,
சிந் ெவளி நாகாிக காலத்தில் திராவிட மக்க க்கும் உாிதாக இ ந்த என் கூ தல்
தவறாகா என்ப ம் அவ்வாராய்ச்சியாளர் க த் . இந்த ங்க வணக்கம் பல
நா களில் பரவி இ ந்த என்பைதப் ைதெபா ள் ஆராய்ச்சியாளர் பல
சான் க டன் விளக்கி எ தி ள்ளனர். அவ்விவரங்கைள அறிய, ைசவ சமயம் மிக்க
பைழைம ைடய என் ம் உண்ைம ெதாிகின்ற .
ெதால்காப்பியத்தில்
பைழய இலக்கண லாகிய ெதால்காப்பியத்தில் குறிஞ்சி, பாைல, ல்ைல, ம தம்,
ெநய்தல் என் ம் நிலப்பிாி கள் கூறப்பட் ள்ளன. குறிஞ்சி என்ப மைல ம்
மைலசார்ந்த இட மாகும். பய ள்ள விைளச்சல் அற்ற இடம் பாைல எனப்ப ம்.
கா ம் கா சூழ்ந்த இட ம் ல்ைலயாகும். வய ம் வயல் சார்ந்த இட ம் ம தம்
எனப்ப ம். ெநய்தல் என்ப கட ம் கடல் சார்ந்த இட மாகும். ஒவ்ெவா நில
மக்க ம் ஒ ெதய்வத்ைத வணங்கி வந்தனர் என் ெதால்காப்பியம் கூ கின்ற .
குறிஞ்சி நிலத் ெதய்வமாக
கன் வழிபடப்பட்டான். பாலநில் ேதைவைதயாகக்
ெகாற்றைவ வழிபடப்பட்டாள். கண்ணன் ல்ைல நில மக்களால் வழிபடப்பட்டான்.
மைழக்கு அதிேதவைதயான இந்திரன் ம தநில மக்கள் வணக்கத் க்கு
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உாியவனானான். கடலரசானான வ ணன் ெநய்தல் நில மக்களாளல்
வழிபடப்பட்டான். இவ்வா ஒவ்ெவா நிலத்திற்கும் அைமந்த ெதய்வத்ைதத் தவிரக்
கட ள் என்ற ஒ ெபா ள் வழிபடப்பட் வந்ததாக ம் ெதால்காப்பியம் கூ கின்ற .
ஆனால் அப்ெபா ள் சிவன் என்ற ெபயைர உைடயதாக இ ந்த என்பதற்குத்
ெதால்காப்பியத்தில் சான்றில்ைல.
ெதாைக

ல்களில்

எட் த் ெதாைக

ல்கள் எனப்ப ம் நற்றிைண, கு ந்ெதாைக, ஐங்கு

பதிற் ப் பத் , பாிபாடல், அகநா
, றநா
தி
காற் ப்பைட த ய பத் ப் பாடல்களி
மிகப்பலவாகக் காண்கின்றன. ஆயி

,

, க த்ெதாைக என்பற்றி ம்,
ம் சிவைனப்பற்றிய குறிப் கள்

ம், அவற் ள் 'சிவன்' என்

ம் ெபயர்

காணப்படவில்ைல. அக்கட ள் - 'தாழ்சைட ெபா ந்த அ ந்தவத்ேதான்,' ' க்கட்
ெசல்வன்', 'கைறமிடற்

அண்ணல்,' 'நீலமணி மிடற்

'நீலேமனி வா ைழ பாகத்
ம் மார்பி

சந்திரைனச் சூ யவன்;

தல்வன்,'

ஒ வன்,' 'மைழ தைல ைவத்தவன்,' ' ங்கம் ஊர்பவன்,'

' க்கணான்.' 'ஆலமர் ெசல்வன்,'
அவன் சைடயி

அண்ணல்', '

த ய பல ெபயர்களால் குறிக்கப்ப கிறான்.

ம் ெகான்ைறமாைல அணிந்தவன்;
மீ

ேமல் பிைறச்

ேமகத்ைத ம் கங்ைகைய ம் தாங்கியவன்; ேவதத்ைத

வாயில் உைடயவன்; அதைன அந்தணர்க்குச் ெசான்னவன்; எட் க் ைககைள
உைடயவன்;

த்ேதால் ஆைடயன்; உமாேதவிையப் பாதியாகக் ெகாண்டவன்;

அாிய தவம் ெசய்பவன்; உயிர்கட்குப் பா காவலன்;

ப் ரங்கைள எாித்தவன்; எாித்த

அச்சாம்பைலப் சிக்ெகாண்டவன்; அவன் பல வ வங்கைளக் காட்
ம் ஒ க்கி ம்
எல்லாவற்ைற ம் அழித் நின் ஆ பவன். ஊழி இ தியில் அவன் ஆ ம் கூத்
'ெகா ெகாட் ' எனப்ப ம். அவன்

ப் ரங்கைள அழித்

ஆ ம் கூத் ப்

'பாண்டரங்கம்' எனப்ப ம். அவன்
ையக் ெகான் அதன் ேதாைல உ த் க்
ெகான்ைற மாைல ேதாளில் அைசயப் பிரமன் தைலெயான்ைற ஏந்தி ஆ ம் கூத்
'காபாலம்' எனப்ப ம். அவன் உைமயம்ைம டன் இமயமைலமீ ள்ளான்.
இைவேபான்ற குறிப் க்கள் ெதாைக ல்களிற் காணப்ப கின்றன.
சிலப்பதிகாரத்தி

ம் மணிேமகைலயி

ம்

சிலப்பதிகாரம் மணிேமகைல ஆகிய இரண் காவியங்களி ம் பத் ப்பாட் ள்
ஒன்றான ம ைரக் காஞ்சியி ம் ெதய்வங்கள் வாிைசயில் சிவபிரான் த டம்
ெபற் ள்ளான்.
" தல்விழி நாட்டத்

இைறேயான்

தலாப்
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பதிவாழ் ச க்கப் தமீ றாக"
என்ப மணிேமகைல.
"பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான் ேகாவி ம்
அ
கச் ெசவ்ேவள் அணிதிகழ் ேகாவி ம்..."
என்ப சிலப்பதிகாரம்.
ேசரன் ெசங்குட் வன் சிவன ளால் பிறந்தவன், சிவ ைச ெசய்தவன் என்
சிலப்பதிகாரம் ெசப் கிற . அவன அைவயில் ேசரநாட் ச் சாக்ைகயான் ஒ வன்
சிவபிரான் ஆ ய ெகா ெகாட் க் கூத்ைத ஆ க்காட் னான்.
இந்த ல்களி ம் 'சிவம்' என் ம் ெசால் இல்ைல. ஆயின், ைசவம் என்
மணிேமகைலயில் காணப்ப கிற .

ம் ெசால்

ைசவவாதி
மணிேமகைல ஒவ்ெவா

மதவாதியிட ம் ெசன்

அவர்தம் மதக்ெகாள்ைகைய ம்

கட ள் தன்ைமைய ம் ேகட்டறிந்தாள். அவள் ைசவவாதியிடம் ெசன் , "உன் கட ள்
எத்ைதைகயவர்?" என்

ேகட்டாள். அதற்குச் ைசவவாதி, "என் இைறவன் இ சுடன்

இயமானன் ஐம் தம் என்ற எட் ைன ம் உயிராக ம் உடம்பாக ம் உைடயவன்;
கைலகைள உ வாக உைடயவன்; உலகங்கைள ம் உயிர்கைள ம் பைடத்
விைளயா பவன்; அவற்ைற அழித்

உயிர்களின் கைளப்ைபப் ேபாக்குபவன்;

தன்ைனத் தவிரப் ெபாிேயான் ஒ வைனப் ெபற்றிராதவன். அவன் ஈசானன்," என்
பதில் கூறினான்.
க வழிபா
குறிஞ்சி நிலத் க்ேக உாிய

கன் வடவர் கூட் றவால் சுப்பிரமணியன் என் ம்

கார்த்திேகயன் என் ம் சிவகுமாரன் என் ம் ெபயர்ெபற்றான்.[1] அவன் கார்த்திைகப்
ெபண்கள் அ வர்க்கும் பிறந்தவன் என் பாிபாடல் கூ கிற .
------[1]. T. K. Sesha Ayyangar's Ancient Dravidians
அவன் ெகாற்றைவ மகன், உைமயின் மகன் என்

தி

காற் ப்பைட

கூ கிற . இப்பாட ல் தி ப்பங்குன்றம், தி ச்சீரைலவாய், தி ஆவினன்கு ,
தி ஏரகம், பழ திர்ச்ேசாைல, மைலகள் என்

ம் ஆறிடங்கள்

க

க்குகந்த
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இடங்களாகக் கூறப்பட் ள்ளன.
க வழிபாட்ைடப் பற்றிய பழந்தமிழ்ச் ெசய்திக
நாற்பத்ெதட் வய வைர பிரமசாிய விரதம் காக்கும் அந்தணர வழிபாட் ச்
ெசய்திக ம் தி
காற் ப் பைட ள் கூறப்பட் ள்ள*ன.
பாிபாட ல்
ெவன்றவன்; ஆ

கைனப்பற்றி எட்
தைலக

பாடல்கள் இ க்கின்றன.

ம் பன்னிரண்

ம்

கன் சூரபத்மைன

ைககைள ம் உைடயவன்;

ேதவேசனாபதி; ம் ர்த்திகட்கு தல்வன்; வள்ளி ெதய்வாைனயர்க்குக் கணவன்;
தி ப்பரங்குன்றம் மைல மீ
கன் ேகாவில் இ க்கின்ற . அக்ேகாவி ல் இ ந்த
மண்டபச் சுவர்களி

ம், ேமற்கூைரயி

ம் பல நிகழ்ச்சிகைளக் குறிக்கும் ஓவியங்கள்

தீட்டப்பட் ள்ளன. அவற் ள் இரதி, மன்மதன்,

ைன உ வாகக் ெகாண்ட இந்திரன்,

அக ைக, ெகௗதமன் த ேயாைரக் குறிக்கும் ஓவியங்கள் குறிப்பிடத்தக்கைவ.
பாண் யன் தல் சாதாரண மக்கள் வைர எல்ேலா ம் தி ப்பரங்குன்றம் ெசன்
வழிபட்டனர். ேகாவில் களில் ஆடல், பாடல்கள் நிகழ்ந்தன. பண் அைமத்த
பாடல்கைளப் பா மக்கள்
கைன வழி பட்டனர். இைவ ேபான்ற ெசய்திகள்
பாிபாட ல் காணப்ப கின்றன.
ெகாற்றைவ வணக்கம்
தமிழ் நாட் ப் பாைல நிலத் த் ேதவைதயாகிய ெகாற்றைவ வடவர் கூட் றவால்
ர்க்ைக எனப் ெபயர் ெபற்றாள்; [2] அதனால் ெகௗாி, சமாி,
ெபயர்கைளப் ெபற்றாள்; அவள் ேவடர்க

க்கு அதி ேதவைத. அவள் நஞ்சுண் ம்

சாகாதவள்- ேபய்க்கணங்கைள உைடயவள்;
இ ந்

த ய திய

த ல் பாைலநிலத் ேதவைதயாக

ேவடர் ெதா ைகக்கு உாிய வளாக இ ந்த ெகாற்றைவ, பிறதிைணக்குாிய

ெதய் வங்கள் நகரங்களிற் கு ேயறினாற்ேபாலேவ, நகரங் களிற் ேகாவில்
ெகாண்டாள். ம ைர நகர ேமற்கு வாயி ல் ெகாற்றைவக்குக் ேகாவில் இ ந்த .
---[2]. T.R.Sesha Ayyangar's Ancient Dravidians.
கண்ணகி கணவைன இழந் நகைர விட் ப் ேபாைக யில், ெகாற்றைவ ேகாவில்
வாச ல் தன் வைளயல் கைள உைடத்தாள் என் சிலப்பதிகாரம் குறிக் கின்ற .
பிாிந்தவர் மீண் ம் வந்

ேசர்ந்தால், பின் பிாியா

உைறதல்ேவண் ம் என்

மக்கள் ெகாற்றைவைய வரம் ேவண்டல் மர ; ைகயில் காப்
ல் கட்
ேநான்பி த்தல் வழக்கம். இக் ெகாற்றைவ வணக்கேம நாளைடவில் சக்தி வணக்க
மாக மாறிய ; சக்திையேய
அல்ல 'வாமம்' என்
க தப்பட்ட .

தற் கட ளாகக் ெகாண்ட ஒ

ெபயர் ெபற்ற ; ைசவசமயப் பிாி க

பிாி

'சாக்ேதயம்'

ள் ஒன்றாகக்

16

ைசவ ம் ைவணவ ம்
சிவ க்கும்
க க்கும் ேகாவில்கள் அைமந்தவாேற, தி மா க்கும் தமிழகத்தில்
ேகாவில்கள் இ ந்தன. ல்ைல நிலக் கட ளான தி மால் நாளைடவில்
நகரங்களி

ம் ேகாவில் ெகாண்டான்; கண்ணன் அண்ணனான பலராம வணக்கம்

தமிழகத்தில் இ ந்த . சங்க காலத்தில் இந்நால்வர் (தி மால், பலராமன், சிவன்,
கன்) வணக்க ம் சிறப் ற்றி ந்தன. பாண் யன் இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய
நன்மாறைன நக் கீரர் பா ய ஒ ெசய் ளில் அவைன இந்நால்வ ட ம் ஒப்பிட் ப்
பா

ள்ளார்; "நீ சினத்தில் சிவைன ம், வ ைமயில் பலராமைன ம், பைகவைர

அழிப்பதில் மாேயாைன ம், க தியைத
'ெவள்ைள', 'காாி' 'குரால்', 'ேசய்' என்
கூறி, அவற் க்கு

ப்பதில்

கைன ம் ஒப்பாவாய்".

நிறம் பற்றி எ

ைறேய பலராமன், மாேயான்,

கட ளைர ம் அவர்தம் நிறம், மாைல, உைட
க த்ெதாைகயில் உவைம கூறப்பட் ள்ள .

க

க்கு இவ்வா

க்கண்ணன்,

ெபயர்

கன் என்

ம்

த யவற்ைற ம் ெபா ந்த ைவத் க்

பாிபாட ல் தி மாைலப் பா ய க வன் இள எயினனார் என்ற லவேர
கைன ம் வாயார வாழ்த்தி ள்ளார். ேகசவன், அச்சுதன் என்ற ைவணவப்
ெபயர்கைளக் ெகாண்ட லவர் இ வர்
கைனப் பா
ள்ளனர். பாரதம் பா ய
ெப ந்ேதவனார் என்ற லவர் அகநா

, றநா

, ஐங்கு

என்ற

ன்றி ம் கட ள் வாழ்த்தாகச் சிவைன ம், கு ந்ெதாைகயில்
கைன ம்,
நற்றிைணயில் தி மாைல ம் பா
ள்ளார். ேசரன் ெசங்குட் வன் வட நாட்
யாத்திைரக்குப் றப்ப ம் ன் சிவ ைச ெசய் சிவப்பிரசாதத்ைதத் தன்
யில்
தாங்கியி ந்தான்; பின்னர் வந்த தி மால் பிரசாதத்ைதத் தன் ேதாளில் தாங்கினான்
என் சிலப்பதிகாரம் கூ கிற . அேத
ல் சிவ க்குாிய ஐந்ெத த் ம்
தி மா க்குாிய எட்ெட த் ம் சம நிைலயில் மதிக்கும்ப அ யவர்க்குக்
கூறப்பட் ள்ள .
ேகாவில்கள்
சிவன்,

கன், தி மால், பலராமன், ெகாற்றைவ

த ய ெதய்வங்கட்குக்

காவிப் ம்பட் னம், ம ைர, வஞ்சி ேபான்ற ெபாிய நகரங்களில் ேகாவில்கள்
இ ந்தன. நீல நாகம் நல்கிய க ங்கத்ைத ஆலமரத்த யில் இ ந்த சிவ க்கு
ஆய்ேவள் அளித்தான் என்
றநா
கூ வதால், ஆய் நாட் ல் (ெபாதிைக
மைலப் பகுதியில்) சிவன் ேகாவில் இ ந்தைம ெதளி . "ெதாண்ைட நாட் க் குளங்கள்
சிலவற்றில் தாமைர மலர்கள்

த்தி க்கும். அைவ ெதய்வங்கட்கு உாியைவ," எனவ ம்
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ெப ம்பாணாற் ப் பைடக் குறிப்பினால், அக்குளங்கைள அ த்த ஊர்களில்
ேகாவில்கள் இ ந்தைம ம், கட ளர் உ வங்கள் இ ந்தைம ம் ெபறப்ப ம். வட
ஆர்க்கா மாவட்டத்தில் உள்ள ெசங்கம், சங்க காலத்தில் ெசங்கண்மா எனப்பட்ட .
அதைன ஆண்ட நன்னன நவிரம் என்ற மைலயில் காாி ண் க் கட ள் எனப்பட்ட
சிவபிரான் ேகாவில் இ ந்த . பண்ைடக்காலக் ேகாவில்கள் - ேகாவில், நியமம், நகரம்,
ேகாட்டம் எனப் ெபயர் ெபற்றன. சமணர் ெபௗத்தர் ேகாவில்கள் 'பள்ளி' என்
வழங்கப்பட்டன.
ேகாவில் அைமப்
ேகாவில் என் ம் ெசால் சங்க காலத்தில் ெதய்வங்கள் உைற ம் கட்டடத்ைத ம்
அரசன் அரண்மைனைய ம் குறித்த . இதனல் அரசன் வாழ்ந்த அரண்மைன ம்
ேகாவி ம் பல பகுதிகளில் ஒத்தி ந்தன என் என் ெகாள் தல் ெபா ந் ம்.
இரண் ம் சுற்
வாயில்கள் மீ

மதில்கைள உைடயைவ; உயர்ந்த வாயில்கைள உைடயைவ;
உயர்ந்த ேகா ரங்கைளப் ெபற்றைவ; வாயில்க

ப்பிடாயாமல் ெசந்நிறம்

க்குத்

சப்பட்ட இ ம் க் கதவங்கள் ெபா த்தப்பட்

ந்தன;

சாந்
சப்ெபற்ற மாடங்கள் உயரமாக்க் கட்டப்பட்
ந்தன; ேமற்கூைர சாந்
ேவயப்பட்
ந்த . சில ேகாவில்களில் உேலாகங்களாலான கூைரக ம் இ ந்தன.
ம ைரச் சிவன் ேகாவி ல் ெவள்ளி ேவயப்பட்ட கூைர இ ந்த . அப்பகுதி
'ெவள்ளியம்பலம்' என்

ெபயர்ெபற்ற .

ங்க வழிபா
ங்க வழிபா ேவதகாலத் க்கு ற்பட்ட சிந் ெவளி மக்களிடமி ந்த என்ப
ன்னேர கூறப்பட்ட . ேவத காலத்தில் இந்தியப் பழங்கு மக்களிடத்தில்
அவ்வழிபா

இ ந்த ; இதிகாச காலத்தில் எல்ேலாாிட ம் பரவிய .

சிவெப மானான மகாேதவைனக் குறிக்கும்

ங்கம்

ர்த்தமாகக் க தப்பட்ட . கு மல்லம்,

களத் ர், கு மியான் மைல என் ம் இடங்களி ள்ள ங்கங்கள் கி. . இரண்டாம்
ற்றாண் ன என் ஆராய்ச்சியாளர் கூறி ள்ளனர். கல் ங்கத்ைதப் ேபாலப்
பலர்கூ ம் ெபா விடங்களில் (அம்பலங்களில்) மரத் ண்கள் ைவக்கப்பட்
ந்தன.
அைவ 'கந் ' எனப்பட்டன. அவற்றில் ெதய்வ உ வங்கள் எ தப்பட்

ந்தன. மக்கள்

அவற்றின்மீ மலர்கைளச் சூ னர்; அவற்றின் அ கில் அவியா விளக்கு ஏற்றி
ைவத்தனர். அைவ பீடமற்ற (ஆ ைடயாாில்லாத) ங்கங்கள் ேபான்றைவ.
இத்தைகய ங்கல்கள் பல ேகாவில்களில் இ ப்பைத இன் ம் காணலாம். * [*
இத்தைகய ண்கைள வழிப ம் வழக்கம் கிாிட் தீவில் பண்ைடக் காலத்திற்
சிறப் ற்றி ந்த . Origin and Spread of the Tamils, P. 50. ] சிவபிரான் 'ஆலமர்
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ெசல்வன்' என் பைழய ல்களிற் குறிக்கப்படலால், 'ெதன் கக் கட ள்' வ வம்
சங்க காலத்திேலேய இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என் கூறலாம்.
விழாக்கள்
1. கார்த்திைக விழா - கார்த்திைக மாதத்தில் கார்த்திைக நாளன் இரவில்
ெத க்களில் விளக்குகள் ைவத் அவற் க்கு மாைலகள் இட் மக்கள் விழாக்
ெகாண்டா னர் என்ப அக நா ற் ப் பாடல்களால் ெதாிகின்ற .
2. தி ஆதிைர விழா -- இ
'ஆதிைர

மார்கழி விழா என் ம் ெபயர்ெப ம். சிவெப மான்

தல்வன்' எனப்பட்டான். இவ்விழாச் சிவத் ெதாடர்பான .

3. ைதவிழா--ைதந்நீராடல்; தத்தம் வி ப்பக் கட ளைர வணங்குதல். இ ேவ
பிற்கால மார்கழி ேநான் என் அறிஞர் கூ வர்.
4.

க விழா --

கன் ேகாவில்களில் ெகாண்டாடப்பட்ட ெப விழா.

இைவேபான்ற பல ெசய்திகைளக் காண்பதால், சங்ககாலக் ேகாவில்களில்
விழாக்கள் நைடெபற்றன என்ப ம், தி ேமனிகள் ஊர்வலமாகக் ெகாண்
வரப்பட்டன என்ப ம் அறியலாம். காவிாிப் ம்பட் னத்தில் இந்திர விழா இ பத்
ெதா நாள் சிறப்பாக நைடெபற்ற . எல்லாக் ேகாவில்களி ம் ைசகள்
நைடெபற்றன. ஆடல் பாடல்கள் நிகழ்ந்தன, பல சமயப் ெபாிேயார்கள் தத்தம்
மடங்களில் அற உபேதசம் ெசய்தனர் என் சிலப்பதிகாரம் கூ கின்ற .
சமய அணிகள்
பழந்தமிழ்ப் பிள்ைளக
வில், வாள் என்

க்கு காத்தற் கட ளான தி மா ன் சங்கு, சக்கரம், கைத,

ம் ஐந்தின் வ வமாக அைமத்

அணிவிக்கும் அணி ஐம்பைடத்தா

எனப்பட்ட . இ ேபாலேவ சிவபிரா ைடய ம , வாள், இடபம் இவற்ைற ேபாலப்
ெபான்னால் ெசய் மக்கள் அணிந்தி ந்தனர் என் க த்ெதாைக கூ கிற .
சிவனார் ெபயர்கள்
சங்க கால மக்கள் இைறயனார். உ த்திரன், சத்திநாதன், ெப ந்ேதவன், ெவண் தி,
ேபெரயில்
வலார் த ய சிவைனக் குறிக்கும் ெபயர்கைளப் பிள்ைளக க்கு
இட் வழங்கினர். ெப ந்ேதவன் என்ப மகாேதவன் என் ம் ெபயர்ப்ெபா ைள
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உைடய . ேபெரயில்
வலார் என்ப சிவன்
வலால் திாி ரங்கைள
எாித்தைதக் குறிக்கும் ெபயராகும். ெவண் தி என்ப தி நீற்ைற அணிந்தவர்
என்பைதக் குறிக்கும்.
ைர
இ கா ம் கூறப்ெபற்ற ெசய்திகளால், சங்க காலத்தில் ைசவம், ைவணவம்,
ெபௗத்தம், சமணம்

த ய பல்ேவ

சமயங்கள் இ ந்தன என்ப ம், ஆயி

ம்,

இந்நாட் க்ேக உாியைவ ைசவ ம் மாேயான் வணக்க ம் என்ப ம், ேகாவில்கள்
இ ந்தன என்ப ம், அவற்றில் விழாக்கள் நைட ெபற்றன என்ப ம், கட ளர்
வாிைசயில் சிவெப மான்

த டம் ெபற்றி ந்தான் என்ப ம், வடவர் கூட் றவால்

க வணக்க ம், தி மால் வணக்க ம், ெகாற்றைவ வணக்க ம், சிவ வணக்க ம்,
தமிழ் வணக்க ம் ஆாிய வணக்க ம் கலந்த திய நிைலயிைன அைடந்தன என்ப ம்
அறிய

தல் காண்க. வரலாற் ப் ேபராசிாியரான T. R. ேசஷ அய்யங்கார்

எ தி ள்ள, "பண்ைடத் திராவிடம்" என்
விவரங்கைள நன்கு காணலாம்.

ம் ஆங்கில

ல் இைவ பற்றிய

-------------------

3. பல்லவர் காலத்தில் ைசவ சமயம்
(கி.பி. 300-900)
ன்

ைர

சங்க காலத் க்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஏறத் தாழ அ
900) வைரப் பல்லவர் என்ற திய மரபினர் ேபரரசு ெச

வ ட காலம் (கி.பி. 300த்தி வந்தனர். அவ ள் கி.பி.

ஏ , எட் , ஒன்பதாம் ற்றாண் களில் வாழ்ந்த பல்லவர் சிறப் ற்றவர். அவர்கட்கு
ற்பட்ட பல்லவர் காலத்தில் தமிழகத்தில் ெசங்கற் ேகாவில்கள் கட்டப்பட்
ந்தன.
கி. பி.4,5,6 ஆம் ற்றாண் களில் தி
லர், காரக்காலம்ைமயார் ேபான்ற
நாயன்மார் இ ந் ைசவ சமயத்ைத வளர்த் வந்தனர். வட நாட்
ந் வந்த
தி
லர், வாயிரம் ெசய் ட்கைளக் ெகாண்ட தி மந்திரம் என் ம் ைலப்
பா
ள்ளார். அந் ல் அக் காலச் ைசவ சமய உட்பிாி கைள ம் ெகாள்ைககைள
நன்கு விளக்குவதாகும்.

ம்
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மேகந்திரவர்மன்
கி.பி, 7-ஆம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்தில் காஞ்சிைய ஆண்ட மேகந்திரவர்மன்
காலம் பல்லவர் வரலாற்றில் ெபாற்காலமாகும். இவன கால தல் பல்லவராட்சி
ெபய ம் க ம் ெபற்ற . மைலச்சாி கைளக் குைடந் ேகாவில்களாக்கிய
ெகாற்றவன் மேகந்திரேனயாவன். இவன் த ல் சமணனாக இ ந் அப்பைரத்
ன்
த்தியவன்; பின் ைசவனாக மாறியவன்; மாறிப் பாட
ரத்தில் (இன்ைறய
தி ப்பாதிாிப்
ாில்) இ ந்த கழ் ெபற்ற சமணப் பள்ளிகைள ம் பாழிகைள ம்
இ த் , அச்சிைத கைளக்ெகாண் தி வதிைக யில் தன் ெபயரால் குணபரஈசுவரம்
என்ற சிவன் ேகாவிைலக் கட் னவன். மேகந்திரன் இவ்வா சமயம் மாறியைத
அவன

தி ச்சிராப்பள்ளிக் குைகக்ேகாவில் கல்ெவட் ம் உணர்த் கின்ற . [1]

இவன் வல்லம், தளவா ர், சீய மங்கலம், பல்லவ ரம் (பல்லாவரம்), தி ச்சிராப்பள்ளி
என் ம் இடங்களில் சிவ க்காக குைகக்ேகாவில் கைள அைமத்தவன். ஒவ்ெவா
ேகாவி ம் இவன் வி
ப் ெபயர்க டன் ஈசுவரம் என்
ம். இவன் இைசயி ம்
நடனத்தி ம் ெப ம் பற் ைடயவன். இவன் காலத் ச் சித்தன்னவாசல் ந ைகயர்
ஓவியங்கள் ஓவியப் கழ் ெபற்றைவ. இைசயி ம் நடனத்தி ம் ெப வியப் ைடய
இவன் காலத்தில் அக்கைலகள் உயர் நிைலயில் இ ந்தன என்பைத, இவன் காலத்
தவரான அப்பர் பா ய தி ப்பதிகங்களி ம் காணலாம்.
------[1]. S.I.I. i33
“ேவ
இந்த

ைறயி

ந்

குணபரைனத் தி ப்பிய ஞானம் அவனால் ஏற்ப த்தப்பட்ட

ங்கத்தால் நாட் ல் நீண்ட காலம் பரவட் ம், “

ேஷாத்தமன் தன் மனத்தில்

சிவைன உ தி யாகப் பற்றி இ ப்பவன்” என்பன ம், கு மி யான் மைலயி
இவன

இைச பற்றிய கல் ெவட் ல், ”சித்தம் நமசிவாய” என்

கூ ம் பகுதி ம் இவன

சிவ

ள்ள

க்கு வணக்கம்

ஆழ்ந்த சிவப்பற்ைற நன்கு உணர்த் வனவாகும். [2]

நரசிம்மவர்மன்
மேகந்திரன் மகனான நரசிம்ம வர்மன் சிறந்த ைவணவன்; இரண்டாம்
ெவன்

ேகசிைய

'மகாமல்லன்' எனப் ெபயர்ெபற்றவன். ெப ம்பாணாற் ப் பைடயில்

பட் னம் எனப் ெபயர் ெபற்றி ந்த , இவன் காலத்தில்

ப்பிக்கப்பட்

'மகாமல்ல ரம்' எனப் ெபயர் ெபற்ற . இவன் அம் மாமல்ல ரத்தில் ஒற்ைறக்கல்
ேகாவில்கைள (இக்காலத்தில் இரதங்கள் எனப்ப கின்றைவ) அைமக்கத்
ெதாடங்கினான். இன்

அ ச்சுனன் ரதம், தர்மராசர் ரதம் என்

ெசால்லப்ப பைவ
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இவன் அைமக்கத் ெதாடங்கிய சிவன்ேகாவில்கேளயாகும். தி க்க க்குன்றம் சிவன்
ேகாவி

க்குத் தன்

ன்ேனான் ெசய்த தானத்ைத இவன்

ப்பித்தான். [3]

--------------[2]. S.I.I.i. 33, 34: A. S. P. P. 245.
[3]. 65 of 1909
பரேமசுவர வர்மன்
மாமல்ல ரத்தில் உள்ள த மராசர் ரதம், கேணசர் மண்டபம், இராமா சர் மண்டபம்
என்பன இப்பரேமசுவரன் அைமத்தைவ. இைவ ன் ம் சிவன் ேகாவில்கேள. [4]
இவன் காஞ்சிைய அ த்த கூரத்தில் ஒ சிவன் ேகாவிைலக் கட் னான். இவன் சிறந்த
சிவபக்தன்; உ த்திராக்கத்தால் ஆன சிவ ங்கத்ைத
யாகத் தாித்தி ந் தவன்.
மாமல்ல ரத்தில் உள்ள ஒற்ைறக் கற்ேகா வில்களில் இ க்கும் கல்ெவட் க்கள்
இவன சிவ ெநறிப் பற்ைற நன்கு விளக்குகின்றன.
------[4]. S. I. I.i. 18, 19, 20.
இராசசிம்மன்
இவன் ேமற்ெசால்லப்பட்ட தலாம் பரேமசு வர க்கு மகன். இவ்வரசன் கற்கைள
அ க்கிக் ேகாவில் கட் ப் கழ்ெபற்றவன். மாமல்ல ரம் கடற்கைரயில் க்ஷத்திாிய
சிம்ம பல்லேவசுவரம், இராசசிம்ம பல்லேவசுவரம் என்ற இரண்

சிவன் ேகாவில்கள்

இவனால் கட்டப்பட்டைவ. [5] இவனால் குைடயப்பட்ட ேகாவில்க ம் பலவாகும்.
இவன் கட் ய எல்லாக் ேகாவில்களி ம் உலகப் கழ் ெபற்ற ம் சிறந்த சிற்ப
ேவைலப்பா ெகாண்ட ம் காஞ்சி- கயிலாசநாதர் ேகாவிேலயாகும். அதன்
பைழயெபயர் இராசசிம்ம பல்லேவசுவரம் என்ப . தி ச்சுற் ச் சுவர்களில் ராண
வரலா கைள உணர்த் ம் சிற்பங்கள் பல இன் ம் கண் களிக்கலாம். க வைறையச்
சுற்றி ள்ள சுவர் களில் பிைறகள் உள்ளன. அவற்றில் சிவன உயர்ைவ ம்
நடனத்ைத ம் குறிக்கும் சிற்பங்கள் உள. சிவெப மா ைடய பலவைக நடனங்கள்
இக்ேகாவில் சிற்பங்களாகக் காட்டப்பட் ள்ளன. இராசசிம்மன் காஞ்சியில் கட் ய
மதங்கீசர்ேகாவி
ம் அயிராவேதசுவரர் ேகாவி
ம் இத்தைகய நடனச்
சிற்பங்கைளக் காணலாம்.
-------[5]. 565 of 1912
இராசசிம்மன் சிவசூடாமணி, சங்கர பக்தன், ஆகமபிாியன், சிவனிடம் அைடக்கலம்
ண்டவன் ாிஷப லாஞ்சனன், ைசவ சித்தாந்தப்ப

நடப்பவன், சிவைனத் தன்
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ேமல் தாித் ள்ளவன் என்

ைகலாசநாதர் ேகாவில் கல்ெவட் க்கள் கூ கின்றன.

இவற்றால், இவன் சிறந்த சிவ பக்தன் என்ப ம், ைசவ சித்தாந்தத்ைத நன்கு
அறிந்தவன் என்ப ம், தன் தந்ைதையப் ேபாலேவ உ த்திராக்க மணிகளான
ங்கத்ைத

யில் தாித்தவன் என்ப ம் விளங்குகின்றன. இப்ெப

மகன் “அசாீாி

ேகட்டவன்” என் கல்ெவட் க் கூ கின்ற . இக்குறிப் , சலார்நாயனார் ராண
வரலாற் டன் ெதாடர் ெகாண்டதாகலாம் என் அறிஞர் க
கின்றனர். சலார்
வாழ்ந்த தி

நின்ற ர் (இன்ைறய திண்ண

ர்ச்) சிவன்ேகாவி

ல்

சலார் உ வம்,

பல்லவன் உ வம், அவன் காலத் த் ண்கள் காணப்ப கின்றன. எனேவ,
அக்ேகாவில் இராசசிம்மன் காலத்த என் கூ வ ெபா ந் ம். இவன் மைனவி ம்
மக ம் சிறந்த சிவ பக்தர்கள் என்பைத ம் ைகலாசநாதர் ேகாவில் கல்ெவட் க்களால்
அறியலாம்.
பின்வந்த இரண்டாம் பரேமசுவரன் தி வதி ைகச் சிவன் ேகாவிைலக்
கற்றளியாக்கினான். இரண் டாம் நந்திவர்மன் காலத்தில் பல ேகாவில்கள்
ப் பிக்கப்
பட்டன. இவன் மகனான நந்திவர்மன் காலத்தில் காஞ்சி ரம்-தி ேமற்றளியில் ஒ
மடம் இ ந்த .
ன்றாம் நந்திவர்மன்
இவன் நந்திவர்மன் மகன். இவன் சிறந்த சிவ பக்தன். ெதன்னா

எறிந்த

நந்திவர்மன், குமார மார்த்தாண்டன் எனப் பல வி
ப் ெபயர்கள் இவ க்கு உண் .
இவன் ெபான்ேனாிக்கு அ த்த தி க்காட் ப் பள்ளியில் திதாய்க் கட்டப்பட்ட சிவன்
ேகாவிற்கு அசிசிற்

ைரேய தானமாக அளித்தான்; [6] தி வதிைக

ரட்டாேனசுவரர்க்கு ன் விளக்ெகாிக்க 100 கழஞ்சு ெபான் அளித்தான்.[7] குமார
மார்த்தாண்டன் என்ற தன் வி
ப்ெபயர் ெகாண்ட விளக்கு ஒன்ைறத்
தி விைடம

ர்ச் சிவ

க்கு அளித்தான்; [8] தி ெவாற்றி ர்ச் சிவன் ேகாவி ல்

விளக்ெகாிக்கப் ெபான் அளித்தான். [9] தி த்தவத் ைற மகாேதவர் ேகாவி ல்
விளக்ெகாிக்கப் ெபான் அளித்தான். [10] தி க்கைட

மகாேதவர்க்கு நிலதானம்

ெசய்தான். [11] இவன் மைனவிய ள் ஒ த்தியான மாறம்பாைவயா

ம் பிறரா

ம்

இவனாட் யில் அறங்கள் ெசய்யப்ெபற்றைவ - தி ெநய்த்தானம், ெசந்தைல,
தி வல்லம், தி க்கைட

, தி ப்பராய்த் ைற, கு மல்லம், நியமம், ெவண்குன்றம்,

என்ற இடத் க் ேகாவில்கள் ஆகும், [12] குன்றாண்டார் ேகாவி ல் தி ஆதிைர
நாளில் 100 ேப க்கு உணவளிக்க ஒ வன் அாிசி தானம் ெசய்தான். [13] இவன்
காலத்தில் தி வல்லம் ேகாவி ல் தி ப்பதிகம் ஓதப்பட் வந்த என்ப ெதாிகிற .
[14].
----------
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(6) S.I.I.ii 98,
(9) 162 of 1938.

(7) S.I.I.8.309,
(10) 27 of 1931.

(8) 197 OF 1907.
(11) II of 1899.

(12) 52 of 1895. 11 of 1899. S.I.I.3 p.93. 283 of 1901. 180 of 1907. E. I. 2. p 224,
13,16 of 1899,73 of 1900.
(13) 347 of 1914.

(14) S.I.I. 3 93,

இவன் சுந்தரர் காலத்தவன்
இந்நந்திவர்மன் ெசய்த தி ப்பணிகள் அவன் சிறந்த சிவபக்தன் என்பைத
உணர்த் கின்றன. இவன் மைனவியான மாறன்பாைவ பல ேகாவில் தி ப்பணிகள்
ெசய்தவள். இவ்ேவந்தன் "சிவைன
ம் மறவாத சிந்ைதயன்" என் ம்
"ைபந்தமிைழ ஆய்கின்ற நந்தி" என் ம் நந்திக் கலம்பகம் கூ கின்ற .
இப்ெப மகைனேய, "கடல் சூழ்ந்த உலெகலாம் காக்கின்ற ெப மான் காடவர்ேகான்
கழற்சிங்கன்" என் சுந்தரர் தம தி த்ெதாண்டத்ெதாைகயில் பாராட் னார் என்
அறிஞர் கூ கின்றனர். இவன் வரலா ெபாிய ராணத்தில் வ ம் கழற்சிங்க
நாயனார் ராணத் ள் காணலாம்.
பிற்பட்ட பல்லவர்
ன்றாம் நந்திவர்மன் மகனான நி ப ங்கன் காலத்தில் ைசவசமயம் வளர்ச்சி
ெபற்ற . திய ேகாவில்கள் கட்டப்பட்டன. பைழய ேகாவில்கள்களில் தி ப்பணிகள்
நைடெபற்றன. பின்வந்த அபராசிதன் காலத்தில் தி த்தணிைக ரட்டாேனசுவரர்
ேகாவில் கட்டப்பட்ட . இவன் தன பக்திச் சிறப்பா ம் ற உள்ளத்தா ம்
'ெப மான கள்' என்

ெபயர் ெபற்றான்.[15] இவன் காலத்தில் மாங்கா ,

தி ெவாற்றி ர், சத்தியேவ என் ம் இடத் க் ேகாவில்கள் சிறப் ற்றன. இவன்
மைனவியான மாேதவ கள் சிறந்த பக்தி ைடயவள். இந்த அபராசிதேனா
பல்லவராட்சி
ற்ற .
-------[15] 433 of 1905.
ேகாவிலாட்சி
பல்லவர் காலக் கல்ெவட் க்கைள நன்கு ஆராயின், பல ேகாவில்களில்
இக்காலத்தி
ப்ப ேபான்ற ேகாவிலாட்சி இ ந்த என்ப ெதாிகிற . ெபாிய
ேகாவில்கள் அமிர்த கணத்தார் எனப்பட்ட கு வினராட்சியில் இ ந்தன.
ஊரைவயா ம் ேகாவிலாட்சிையக் கவனித் வந்தனர். சில ேகாவில்கைள, அவற்ைற
அ த்தி ந்த மடத்தார் கவனித் வந்தனர். ேகாவில்களில் விழாக்கள் சிறப் ற
நடந்தன. நாேடா ம் ைசகள் நைடெபற்றன. அவற் க்கு அரச ம் ெபா மக்க ம்
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ெபா

ம் நில ம் அளித்தனர். இவ்வா

ேகாவிலாட்சி சிறப் ற

நைடெபற்றைமயால்தான் அப்ப ம் சம்பந்த ம் தலயாத்திைர ெசய் ,
ேகாவிைலய த்த மடங்களில் தங்கிச் ைசவப் பிரசாரம் ெசயதல்
ந்த . தமக்கு
ேவண் ய பட்டாைடகைள ம் ேகாவில் பண்டாரத்தி
ந் ெகா க்கும்ப
அ ள் ாியேவண் ம் என் சுந்தரர் நாைகக்காேராணத்தில் ேவண் யைத ேநாக்கக்
ேகாவில் பண்டாரம் (ெபாக்கிஷசாைல) நல்ல நிைலயில் இ ந்த என்பைத
அறியலாம்.
பல்லவர் காலத்

நாயன்மார்

பல்லவர் காலத்தில் ேசரமான் ெப மாள் ேசர நாட்ைட ம், ெந மாறர் பாண் ய
நாட்ைட ம் ஆண்டனர். மேகந்திரன் த ய பல்லவ ேவந்தர் ேசாழப்
ெப நாட்ைட ம் ெதாண்ைட நாட்ைட ம் ேசர்த் ஆண்டனர். ேசாழர்
யிழந்
பல்லவர்க்கடங்கிய சிற்றரசராய், பைழயாைறையத் தைலநகராகக் ெகாண்ட சி
நிலப்பகுதிைய ஆண்
தி

ைனப்பா

வந்தனர். தி க்ேகாவி

ைர ஆண்ட ெமய்ப்ெபா ள் நாயனார்,

நாட்ைடயாண்ட நரசிங்க ைனயைரயர், மிழைல நாட்ைடயாண்ட

ெப மிழைலக் கு ம்பர், ெகா ம்பா
மரபினராவர்.

ைர ஆண்ட இடங்கழியார் என்பவர் சிற்றரசர்

சி த்ெதாண்ட நாயனார் பல்லவர் ேசைனத்தைலவர். க க்காம நாயனா ம் அவர்
மாமனாரான மானக்கஞ் சாற ம் ேகாட்
நாயனா ம் ேசாழர் ேசைனத் தைலவர்.
இவ்வா நாடாண்ட ேபரரச ம் சிற்றரச ம் அவர்தம் ேசைனத்தைலவ ம் சிவெநறிச்
ெசல்வ ராக இ ந்தைமயாற்றான், ைசவ சமயம் தமிழ்நா
ம் தைழத்ேதாங்கத்
ெதாடங்கிய . ெபா மக்க ள் எல்லா வகுப்பின ள் ம் சிவன யார் ேதான்றினர்.
அ பத்

வ ள் பிராமண நாயன்மார்கள் பதினான்கு ேபர்; வணிக நாயன் மார்

அ வர்; ேவளாள நாயன்மார் பதின்

வர்; கு க்கள் மரபினர் நால்வர். ேவட்ேகாவர்,

ேவடர், இைடயர், வண்ணார், பரதவர், சா யர், பாணர், பைறயர், சான்றார் த ய
வகுப் க்களி ம் நாயன்மார் ேதான்றினர். இந்த விவரங்களால் ைசவ சமயம் பல்லவர்
காலத்தில் எல்லா வகுப் மக்களா ம் ேபாற்றி வளர்க்கப்பட்ட என்ப
அறியப்ப ம்.
அப்பர், சம்பந்தர் ஆகிய இ வ ம் சமணத்ைத ம் ெபௗத்தத்ைத ம் வன்ைமயாகக்
கண் த் நாெடங்கும் ைசவ சமயப் பிரசாரம் ெசய்தனர். நாயன்மார் சிலர் ேகாவில்
ெதாண் களில் ஈ பட்டனர்; ேவ

சிலர் சிவன யார்க

க்குத் தண்ணீர்ப்பந்தல்,

உண
த யவற்ைற வழங் கினர். சிலர் சிவன் ேகாவில்கைளக் கட் னர், சிலர்
அ யார்க்கு ேவண் ய உைடகைள ம் ெபா ள்கைள ம் உதவினர்.
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இந்நாயன்மார் ட் ப் ெபண்மணிகள் ைசவ சமயத் ெதாண் களில் ெப
மகிழ்ச்சிேயா ஈ பட்டனர். அப்பர தமக்ைகயாரான திலகவதியார் தி வதிைகக்
ேகாவி ல் சிவத்ெதாண் ெசய் வந்தார். அப்பர் சமணத்தி
ந் ைசவராக உதவி
ெசய்தவர் அவேரயாவர். ெந மாறைரச் ைசவ ராக்க மங்ைகயர்க்கரசியார்
ேமற்ெகாண்ட யற்சி ெபாிதாகும். அவர
யற்சி இன்ேறல் பாண் ய நாட் ல்
ைசவம் பரவி இரா . தம் மகைன அ த் ச் சைமக்க உடன்பட்ட சி த்ெதாண்டர்
மைனவி யாாின் (ெவண் காட் நங்ைக) சமயப் பற் க்கு எல்ைல கூற
அ யா க்குச் சைமக்க வய ல் விைதத்த ெநல்ைலக்ெகாண் வ ம்ப
கூறிய இைளயான்கு

ேமா?
ேயாசைன

மாறர் மைனவியார், ெநல் வாங்கத் தம் தா ையத் தந்த

குங்கு யக் கைலயார் மைனவியார், விளக்ெகாிக்கப் பணம் ேவண் த் தம்ைம விற்க
உடன்பட்ட க யநாயனார் மைனவியார் த ய மாதரசியார் சிவ பக்திைய
என்ெனன்ப ! இத்தாய்மார்களின் ஒத் ைழப் இன்ேறல், நாயன்மார்கள்
சமயத்தி ப்பணி ெசய் தி த்தல் இய மா? ைசவ சமயம் நன்கு வளர இப்
ெபண்மணிகளின் ஒத் ைழப் ம் ஒ காரணமாக இ ந்தெதன்ப உ தி.
சாதிேவ பா
இக்காலத்தி

இல்ைல
ள்ள ெகா ய சாதி ேவ பா

கள் நாயன்மார் காலத்தில்

பாராட்டப்படவில்ைல. பிராமணான சம்பந்தர் தி நா க்கரச ைடய கல்வியறி ,
அ பவம்,
ைம, பக்தியின் சிறப் இவற்ைறக் க தி, அவைர ‘அப்பேர' (Father)
என்றைழத்தார். பிராமணரான அப் தி அ கள் ேவளாளரான தி நா க்கரச டன் (தம்
கு ம்பத் தா டன்) இ ந்

உண ண்டார்; அப்ப க்குப் பாத

ைச ெசய்தார். சிவப்

பிராமணரான சுந்தரர் உ த்திரக் கணிைகயரான பரைவயாைர ம், ேவளாளப்
ெபண்மணியராகிய சங்கி யாைர ம் மணந் ெகாண்ட கவனிக்கத்தக்க . சிவேநசச்
ெசட் யார் தம் மகைள மணந் ெகாள் ம்ப பிராமணரான சம்பந்தைர ேவண் ய ம்,
ேவளாளரான ேகாட்
யார் தம் இ ெபண்கைள ம் மணந் ெகாள் ம்ப ஆதி
ைசவரான சுந்தரைர ேவண் னைம ம் கவனிக்கத்தக்க . "ஆ ாித் த் தின் ழ ம்
ைலயேர

ம், கங்ைக வார் சைடக்கரந்தார்க்கு அன்பராகில் அவர் கண்டீர்

யாம்வணங்கும் கட ளேர," என்

தி நா க்கரசர் பா யி த்தல் காண்க. இைவ

அைனத்ைத ம் ேநாக்க, அக்காலச் சிவன யார்கட்குள் சாதி ேவற் ைம
காட்டப்படவில்ைல என்ப ம், பக்தி ஒன் க்ேக மதிப் த் தரப்பட்ட

என்ப ம்

ெதாிகின்றன. அைனவ ம் கலந் ஒன்றாய்ப் பழகுதல், பா தல், உண் தல்,
உறங்குதல் சமய வள்ர்ச்சிக்குத் ேதைவயான என்ப க தப்பட்ட . ேம ம் சாதி
ேவ பா கள் அற்ற சமணத்ைத ம் ெபௗத்தத்ைத ம் ெவல்ல யன்ற ைசவத்தில்
அவ்ேவ பா கள் இ த்தல் இழிெவன் க தியி த்தல் இயல் தாேன!
ேகாவில் நிகழ்ச்சிகள்
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வர் பா ய தி
ைறகைள ஆராயின், ெப ம்பாலான ேகாவில்களில் பல
விழாக்கள் நைடெபற்றன என்ப ெதாிகிற . எல்லாக் ேகாவில்களி ம் கட ளர்
தி ேமனிகள் இ ந்தன என்ப ம் ெதாிகின்ற . சுந்தரர் காலத்தில் தி வா ர்த்
ேதவாசிாிய மண்டபத்தில் அவ க்கு ற்பட்ட ஐம்ப நாயன்மார்கட்கு உ வச்
சிைலகள் இ ந்தன. இைச ம் நடன ம் பல ேகாவில்களில் வளர்க்கப்பட்டன என்ப
தி
ைறகளால் ெதாிகிற . இைறவன் "ஏழிைசயாய் இைசப்பயனாய்" இ ப்பவன்.
"பண் அவேன;" "பண்ணின் திற ம் அவேன" என்ப நாயன்மார் கண்ட உண்ைம.
சமய தத் வங்களில் உயர்ந்த நாத தத் வம் . நாதத்தி
ந் இைச ேதான் கிற .
இைறவேன இைச வ வமாய் இ க்கிறான் என்ப ைசவ சமயக்ெகாள்ைக. இதனால்
இைசேயா ேதாத்திரங்கைளப் பா வதால், இைறவன் மகிழ்வான். அ ள் ாிவான்
என் சம்பந்தர் கூறி ள்ளார். "தமிேழா இைச ேகட்கும் இச்ைசயில் நித்தம்
சம்பந்தர்க்கு காசு நல்கினீர்" என்

சுந்தரர் கட ைள ேநாக்கிக்கூறியி த்தல்,

இைசைய இைறவன் வி ம் கிறான் என்பைத உணத் கிறதன்ேறா? இந்த விவரங்கள்
ேகாவி ல் இைச பயிலப்பட்டதன் காரணத்ைத விளக்க வல்லன.
பல ேகாவில்களில் நடனமாதர் இ ந்

சமயத் ெதாடர்பான நடனங்கைள ஆ னர்.

ைண, கின்னரம், குட ழா, ெகாக்கைர,

ழவம், குழல், பைற, தாளம், யாழ், பிடவம்,

கல்லலகு, சச்சாி, ெகா ெகாட் , தக்ைக, ேபாி, தண்
சல்லாி, தத்தலகம்,

ைம, தகுணிதம், சங்கிைண,

ந் பி, ெமாந்ைத, தண் , கல்லவடம், கூடரவம்

த ய பல்ேவ

இைசக் க விகள் ேகாவில்களிற் பயன்பட்டன. இவ்விவரங்கைள ேநாக்க, இைச ம்
நடன ம் ைசவ வழிபாட் ல் சிறப்பிடம் ெபற்றன என்ப ெதாிகிற .
ஆட

ம் பாட

ம்

இைச அைனவர் உள்ளத்ைத ம் உ க்க வல்ல . அ குழல், யாழ், ைண
இவற் டன் பயிலப்ப ைகயில் மிக்க இனிைம பயக்கும். பக்திச்சுைவ ெபா ந்திய
பாடல்கள் இைசக் க விக டன் பாடப்ப ம்ெபா
மக்கள் உள் ளங்கைளக் கவ ம்
என்ப

உ தி. அப்பாடல்கள் மக்கள

தாய்ெமாழியில் பாடப்பட்டைமயால், மக்கள்

உள்ளங்களில் அவற்றின் ெபா ள் பதிந் , பக்திைய உண்டாக்கின. விழாக்
காலங்களி ம் பிற காலங்களி ம் பண்ணிைச டன் சிவெப மான் ஆ ய பலவைக
நடனங்கைள ம் பிற நடன வைககைள ம் நடனமாதர் ந த் க் காட் னைம
மக்கட்குச் ெசவி வி ந் ம் விழி வி ந் மாய் அைமந்தன. இவ்வி கைலக ம் காம
இன்பத் ைதப் பயப்பைவ என் சமண-ெபௗத்தரால் விலக்கப்பட்டைவ. அம்ைமஅப்பனான மாெதா பாகைன வழிபட்ட ைசவர்கட்கு இைவ ெவ ப்ைபத் தரா ,
இன்பத்ைதேய தந்தன. இைச ம் நடன ம் ெபா மக்கைளக் ேகாவில்கட்கு இ த்
தன; உள்ளங்கைளக் குைழவித்தன; கைலகளின் அ ைமைய உணர்த்தின; கைலேய
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உ வான கட ளிடம் மனத்ைதச் ெச

த்தின; தம்ைம மறந்

ெசய்தன. சிவெப மான் ஆ ய பலவைக நடனங்கள் தி

ஆட ம் பாட ம்
லரால் கூறப் பட்டன;

அைவ சிற்பங்களாகக் ைகலாசநாதர் ேகாவி ல் காட்சியளித்தன; ேதவார ஆசிாியர்
காலத்தில் அவற்ைற நடன மகளிர் ஆ க் காட் னர். இைறவ
ெபயர் உண்ெடனின், அவன் சமயம் நடனக் கைலைய ஒ
என்ப

கூறாேத அைம ம் அன்ேறா?

ற

நிைலயி

க்ேக ‘நடராஜர்’ என்ற

பகுதியாகக் ெகாண்ட
ந்

த்தி ெபறலாம்;

இன்ேறல், இல்லறத்தில் இ ந் ெகாண்ேட இைறவைனப் பா யா ப் பர வதா ம்
த்தி அைடயலாம் என் ம் பக்திெநறிப்ேபாதைன இல்லறத்தார் உள்ளங்கைளக்
கவர்ந்த . மக்கள் பண்ணிைறந்த பாடல்கைளப் பா
ம் ஆ
ம் இைறவைன
வழிபடலாயினர். இவ்வா எல்ேலா ம் எளிதிற் பின்பற் ம்ப யான பக்தி ெநறிைய
நாயன்மார் ேபாதித்தைமயாற்றான் ைசவசமயம் நாட் ல் நன்கு பரவலாயிற் .
------------------------------------

4. ேசாழர் காலத்தில் ைசவ சமயம் (கி. பி. 900 - 1300)
வட இந்தியாவில் ைசவ சமயம்
ேசாழர்கள் ேபரரைச ஏற்ப த்தி ஆண்ட நா
ஆண் காலம் (கி. பி. 900-1300)
இந்தியா
வ ம் ைசவசமயம் நன்கு வளர்ந்த காலமாகும். காஷ்மீர் நாட் ல் பல
சிவன் ேகாவில்கள் சிற் ற்றி ந்தன. ேகாவில்கைள அ த் மடங்க ம் ேதான்றி
வளர்ந்தன.
ேநபாள நா அேசாக க்கு ன்பி ந்ேத ெபாிய ைசவமடத்ைதப்ெபற்ற நாடாக
இ ந்த . அங்குள்ள பசுபதி ேகாவி ம் அதைனச் சார்ந்த ைசவமட ம் சிவாசாாியார்
பலைரத் ேதாற் வித்தன.
கூர்ச்சரம், கத்தியவார் நா களி ம் சிவன் ேகாவில்கள் சிற் ற்றி ந்தன.
அப்பகுதிையயாண்ட சா க்கிய மன்னர்கள் லகுலீச பரசுபத ஆசார்யர்கைளத் தாங்கள்
கட் ய மடங்களின் தைலவர்களாக ைவத்தனர்; அவர்களிடம் தீட்ைச ெபற் த்
தங்கைளப் 'பரம மாேகசுவரர்' என்

கூறிக்ெகாண்டனர்; தங்கள் கல்ெவட் த்

ெதாடக்கத்தில் 'ஓம் நமசிவாய' என் எ தினர். இவர்தம் ஆட்சியில் லகுலீசர்
ேதான்றிய காேராணநகர் சிறப் ற்ற .* லகுலீச பாசுபத ம் சிறப் ற்றனர்.
[*

குலீசபாசுபதர்களின் ெதாடர் ைடய ேகாவில்கைள நாைகக் காேராணம்,

குடந்ைதக் காேராணம், கச்சிக்காேராணம் என்பன.]
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மாளவம், இராச தனம் இவற்ைற ஆண்ட மன்னர் ெப ம்பா ம் ைசவேர.
உச்ைசயினி
க்கும் மகாகாளர் ேகாவில் மிக்க சிறப் ற்ற . ெகௗட ேதசத் ச்
சிவாசாாியர் அரசர் கு மாராக இ ந்தனர்.
பண் ல்கண்

பகுதிைய ஆண்ட சந்திராத்ைரயர் என்ற மரபினர் சிறந்த

சிவபக்தர்கள். இவர்க

ம் தீட்ைச ெபற் த் தங்கைளப் 'பரம மாேகசுவரர்' என்

கூறிக்ெகாண்டனர். இவர்கள் கல்ெவட் க்க
ெதாடக்கமாகக் ெகாண்டைவ.

ம் 'ஓம் நமசிவாய' என்பைதேய

இராச தனம், பஞ்சாப் இவற்ைற ஆண்ட சாகமான மன்னர்க

ம் சிவபக்தர்கேள.

இவர்தம் நாட் ல் ராணமகாேதவர் ேகாவில், சித்தீச்சரம், கபாலீசுவரர் ேகாவில்
என்பன சிறப் ற்றைவ. ேகாவில்கைள அ த்தி ந்த மடங்களில் லகுலீச பாசுபதத்
றவிகள் இ ந்தனர்.
ஐக்கிய மாகாணங்களி ம் ந மாகாணத்தி ம் ஆண்ட ெஹய்ஹயர் வட
இந்தியாவில் பல இடங்கைள ஆண்டனர். இவ ள் ஒ பிாிவினர் கங்ைகக்கும்
ந மைதக்கும் இைடப்பட்ட ஒன்ப லட்சம் சிற் ர்கைளக் ெகாண்ட தாகள நாட்ைட
ஆண்டனர். அவர்தம் தைலநகர் திாி ாி என்ப . அவர்கள் சிவெநறியில் சிறந்
விளங்கினர்; சிவாசாாியர்கட்கு மடம் கட் த்தந் , அவர்கைளேய தங்கள் கு மாராகக்
ெகாண்டனர். கி. பி. 10-ஆம்

ற்றாண் ல் ெஹய்ஹய அரசனாக இ ந்த

வமகாராசன் ேசாைணயாற்றங்கைரயில் ஒ

தலாம்

ேகாவிைல ம் மடத்ைத ம் கட் ,

சத்பாவசம் என்பவாிடம் ஒப்பைடத்தான்; அவ க்கு ன் லட்சம் சிற் ர்கைள ம்
சமய வளர்ச்சிக்காக வழங்கினான். அச்சிவாசாாியேர ேகாளகீ மடத்ைத
ஏற்ப த்தியவர். அவர் மரபில் வந்த சிவாசாாியர் விசுேவசுவர சம் என்பவர்
ெஹய்ஹய அரசர்க க்கும் தீட்சாகு வாக விளங்கினார்.
விந்த மைலக்குத் ெதன்பா
ந்த இராஷ் ரகூடர்கள் எல்ேலாராக் குைககளில்
கயிலாசநாதர் ேகாவில் ேபான்ற ேகாவில்கைள அைமத் ச் ைசவ வளர்ச்சிக்கு உதவி
ாிந்தனர். இராஷ் ரகூடர்க்குப் பின் வந்த சா க்கியர் காலத்தி ம் பம்பாய்
மாகாணத்தில் ைசவம் ஓரள வளர்ச்சி ற்ற .
இவ்விவரங்களால், ேசாழப் ேபரரசு ஏற்பட்ட காலத்தி ம் அதன் பின்ன ம்
சிறப்பாக வட இந்தியாவில் ைசவ சமயம் நல்ல வளர்ச்சி ெபற்ற என்பைத
உணரலாம். இச்சூழ்நிைலேய ேசாழநாட் ல் ைசவம் நன்கு வளரக் காரணமாயி ந்த .
ேசாழர் சமய நிைல

29
ேசர-ேசாழ-பாண் ய ள் ைசவத் ள் மிக ம் அ த்தமான பற் ைடயவ ம்
ற் க்கணக்கான சிவன் ேகாவில்கைளக் கட் யவ ம் ேசாழேரயாவர். அ த்தமான
ைசவப் பற் ைடய ேசாழர்கள் பல்லவைர றிய த் ச் ேசாழப் ேபரரைச ஏற்ப த்திய
பிறகும் ைசவத்ைத வளர்பதிைலேய கண் ங்க த் மாய் இ ந்தனர் என்பதில்
வியப்பில்ைல அல்லவா?
ேசாழேவந்தர் ங்கபத்திைர ஆ
தல் கன்னி ைன வைரயி ம் உள்ள
ெதன்இந்தியாைவ ஆண்டவர். ேசாழப்ேபரரசு ஏற்ப த்திய ஆதித்தன் காலத்தில்
தமிழகத்தில் பாடல்ெபற்ற ேகாவில்கள் ஏறத்தாழ ஐந்
இ ந்தன. பாடல்ெபறாத
ேகாவில்க ம் இ ந்தன. இவ்வி வைகக் ேகாவில்க ம் ேசாழர் காலத்தில்
ப்பிக்கப்ெபற்றன. ஆதித்தன் த ய ேசாழ மன்னர் தத்தம் ஆட்சிக் காலத்தில்
தியனவாக எ ப்பித்த ேகாவில்கள் பலவாகும். ேசாழர் ஆட்சிக்கு அடங்கிய
சிற்றரசர்கள் தியனவாகக் கட் ய ேகாவில்கள் பல. அரசாங்க அ வலர் ெசய்த
தி ப்பணிகள் பல. ேசாழமாேதவியா ம், சிற்றரசர் மைனவிய ம், அரசாங்க அ வலர்
மைனவிய ம் ெசய்த தி ப்பணிகள் பலவாகும். றவிகள் தல் சாதாரண கு மகன்
ஈறாக இ ந்த மக்கள் ெசய்த தி ப்பணிகள் எண்ணில.
ஆதித்த ேசாழன்

த ேயார்

ஆதித்த ேசாழன் (கி. பி. 871-907) ெசய்த தி ப்பணிக
இ கைரகளி ம் இ ந்த பாடல்ெபற்ற ேகாவில்கைளப்
பாடல்ெபற்ற ேகாவில்கள் அழியத்தக்க மண், மரம்
அைவ அழியாம

ள் சிறந்த , காவிாியின்
ப்பித்தைமயாகும்.

த யவற்றால் ஆனைவ, ேசாழன்,

க்க ேவண் , அவற்ைறக் கற்றளிகளாக்கினான். இங்ஙனம்

ஆதித்தனால் ெதாடங்கப்பட்ட இத்தி ப்பணி, ேசாழ அரசர்களா ம் அவர்தம்
மாேதவியரா ம் பிறரா ம் அவர்கள ஆட்சி
ய நைடெபற் வந்த என்பைத
எண்ணிறந்த கல்ெவட் க்கள் அறிவிக்கின்றன. சமயவளர்ச்சிக்குத் தாயகம்
ேகாவில்கள். அைவ என் ம் அழியாமல் இ ந்தாற்றான் சமயம் வளர
ம்.
ஆதலாற்றான் ஆதித்த ேசாழன் ேகாவில்கைளக் கற்றளிகளாக மாற் ம் யற்சியில்
ஈ பட்டான். ேகாவில் க வைற ம் விமான ம் கற்றளியாக மாற்றப்படடன.
இவ்வா ஆதித்தன் கற்றளியாக்கியேத தி ப் றம்பியத்தில் உள்ள சாட்சிநாதர்
ேகாவில். அஃ

அவன் கால

தல் ஆதித்ேதச்சரம் எனப் ெபயர் ெபற்ற . [1]

ஆதித்தன் மகனான தற்பராந்தகன் (கி. பி. 907-953) சிறந்த சிவபக்தன்; லவர்
ரவலன். இவன் ெசய்த தி ப்பணிக ள் மிக்க சிறப் ைடய்ய தில்ைலச்
சிற்றம்பலத்ைதப் ெபான்ேவய்ந்த .[2] பராந்தகன் த்த மகனான இராசாதித்தன்
தி நாவ ர்க்ேகாவி ள் ஒ பதிய ேகாவிைலக்கட் னான். இராசாதித்தன்
தம்பியான கண்டராதித்தர் (கி. பி. 947-957) தி விைசப்பா ஆசிாிய ள் ஒ வர். அவர்
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தி ப்பழனத் க்குப் பக்கத்தில் கண்டராதித்த ச ர்ேவதி மங்கலம் என்ற ஊைரக்
உண்டாக்கினார்; அங்கு சிவன் ேகாவிைலக் கட் னார்.
---------[1]. 80 of 1892.

[2]. A. R. E. 1906, p.69.

ெசம்பியன் மாேதவியார்
இவர் கண்டராதித்தர் மைனவியார். இவர் ெசய் ள்ள தி ப்பணிகள் இந்திய
வரலாற்றில் ேவ எந்த அரசி ம் ெசய்யாத அளவினவாகும். இவர் பாடல்ெபற்ற
ேகாவில்களான தி த்
ெதன்குரங்கா

ைற

த்தி, தி க்ேகா கா, தி வக்கைர, தி

குன்றம்,

த ய ேகாவில்கைளக் கற்றளியாக்கினார். ஐயா ,

தைலச்சங்கா , ஆ ர், தி ப் றம்பியம், தி ெவண்கா
நிலதான ம் ெபான் ெவள்ளிப் பாத்திரங்க ம் நைகக

த ய பல ேகாவில்க க்கு
ம் பிற ம் உதவி ள்ளார்.

தலாம் இராசராசன் (கி.பி.985-1014)
தன் காலம் வைரயி ம் தமிழகத்தில் ஏற்பட் ராத ெபாிய அளவில் மிக அற் த
ேவைலப்பா கள் ெகாண்ட ேகாவிைல அைமத்தவன் தலாம் இராச ராசேன ஆவன்.
அவன் ஆ ஆண் கள் அ ம் பா பட் த் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவிைலக் கட் னான்.
அதில் கட ளர் தி ேமனிகைள ம், நாயன்மார் ப மங்கைள ம் எ ந்த ளச்
ெசய்தான்; ஒவ் ெவான் க்கும் விைல யர்ந்த நைககைள அளித் தான்; ைசக்காக ம்,
விழா க்காக ம் பல சிற் ர்கைள மானியமாக விட்டான். அவைனப் பின்பற்றி அரச
கு ம்பத்தின ம் அரசாங்க அ வல ம் மிகப் பல அறப்பணிகள் ெசய்தனர். தமிழ்
நாட் ப் பல ேகாவில்களி
ந் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் இைச நடனக்
கைலகைள வளர்க் கப் பதியிலார் நா ற் வர் கு ேயற்றப்பட்டனர்.
ஒவ்ெவா த்திக்கும் ஒ
ம், ஒ ேவ நில ம் தரப்பட்டன. தி ப்பதிகம் ஓத
நாற்பத்ெதண்மர் அமர்த்தப்பட்டனர். இவ்வாேற ேகாவில் பணிகைள நன்கு கவனித் ச்
ெசய்யப் பல ேகாவில்களில் இ ந் பலர் நியமனம் ெபற்றனர். இந்த விவரங் கள்
அைனத் ம் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் உள்ள கல்ெவட் க்களால் நன்கு
அறியலாம்.[3]
----------------------[3]. S.I.I Vol II, parts 1-3.
இராசராசன் தி நாைர ர் நம்பியாண்டார் நம்பிையக் ெகாண் தில்ைலயில்
அடக்கம் ெசய்யப் பட்
ந்த தல் ஏ தி
ைறகைளத் ெதாகுப் பித்தான். இவன்
‘சிவபாத ேசகரன்’ என்

பாராட்டப்பட்டவன். இவன் கால தல் தி

ைறகள்
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நாெடங்கும் பரவலாயின. இவைனப் பின் பற்றிய அரச ம் பிற ம் ேகாவில்
தி ப்பணிகளில் ஈ படலாயினர்.
தலாம் இராேசந்திரன் (கி. பி. 1012-1044)
இராசராசனின் மகனான தலாம் இராேசந்திரன் உைடயார்பாைளயம் தா காவில்
ெபாிய நகரம் ஒன்ைற நி வினான். அதன் ெபயர் கங்ைகெகாண்ட ேசாழ ரம் என்ப .
அந்நகரத்தில் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவிைலப் ேபாலப் ெபாிய சிவன் ேகாவில்
கட்டப்பட்ட . அ ேவ கங்ைகெகாண்ட ேசாேழச்சரம் என்ப . அஃ அைமப்பி ம்
ேவைலப்பாட்
ம் தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவிைல ஒத்தி ந்த . அப்ெப ங்ேகாவில்
இராேசந்திரன் கால தல் ேசாழராட்சி ழ்ச்சி
ம் வைரயில் மிகச் சிறந்த நிைலயில்
இ ந்த .
தற் குேலாத் ங்கன் (கி. பி. 1070-1120)
இவன் தி நீற் ச் ேசாழன் என ம் பரமமாேகசுவரன் என ம் கல்ெவட் க்களிற்
குறிக்கப்படலால், தீட்ைச ெபற்ற ைசவன் என் அறியப்ப கிறான். இவன் காலம்
தல் ேவங்கி நாட் த் திராட்சாராமம் - பீேமசுவரர் ேகாவில் சிறப்பைடயத்
ெதாடங்கிய . இவன் தில்ைலயில் கூத்தப் ெப மான் ஊர்வலம் சிறப்பாக நைடெபற
ஏற்பா ெசய்தான் என்ப தில்ைல லா என் ம்
ந் ெதாிகின்ற .
சமயக்குரவர் நால்வர் ேதர்கள் ன் ெசன்றன; ேசரமான் ெப மாள்
வரகுணபாண் யன் இவர்கள் ேசவிப்பச் சிவெப மான் உலாச் ெசன்றான்.
அைனவர்க்கும் ன்பாகக் குேலாத் ங்கன் குதிைரமீ ெசன்றான். தில்ைலச்
சிற்றம்பலத்தில் 'நமசிவாய' என்
ேவயப்பட்
ந்தன.

ம் ஐந்ெத த் ப் ெபாறிக்கப்பட்ட ெபான்ேனா கள்

------------[4]. S. I. I. Vol. Ns. 522-530.
விக்கிரம ேசாழன் (கி. பி. 1120-1135)
இவன் குேலாத் ங்க க்கு மகன். இவ்வரசன் தன் சிற்றரசர் ெகா த்த திைரப்
ெபா ளின் ெப ம்பகுதிையத் தில்ைலக்ேகாவிைலப்
ப்பிக்க ம் விாிவாக்க ம்
ெசலவிட்டான்; ெபான்னம்பலம் சூழ்ந்த தி மாளிைக, ேகா ரவாசல், கூடசாைலகள்,
ப
தி

பீடம், ேதர் இவற்ைறப் ெபான்ேவய்ந்தான்; தன் ெபயரால் தி விக்கிரமன்
தி ம் மாளிைக ம் அைமத்தான்; கூத்தப்ெப மான் உலாப்ேபாகச் சிறப்பான

ஏற்பா கள் ெசய்தான்; பல ெபான் தட் கள் ெசய்

உதவினான். இவன்

ஒட்டக்கூத்தன் மாணவன்; அவரால் உலாக்ெகாண்டவன்.
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இரண்டாம் குேலாத் ங்கன் (கி. பி. 1133-1150)
இவன் விக்கிரம ேசாழனால் ெதாடங்கப்ெபற்ற தில்ைலத் தி ப்பணிகைள
த்தவன். இவ்ேவந்தன் தில்ைலயில் எ நிைலக் ேகா ரங்கைள அைமத்தான்;
அம்ம க்குத் தி மாளிைக அைமத்தான்; ேபரம்பலத்ைதப் ெபான் ேவய்ந்தான். இவன்
நடராசர் பாத தாமைரயில் உள்ள ேதைனப் ப கும் வண் என் கல்ெவட் க்
கூ கின்ற . இப்ெபாிேயான் தி வா ர்க் ேகாவி ல் இ ந்த அப்பர், சம்பந்தர்,
சுந்தரர் ப மங்கட்குப் ைச நடக்கத் தானம் அளித்தவன். இம்மன்னன் அநபாயன்
என் ம் சிறப் ப் ெபயர் ெபற்றவன்; ஒட்டக்கூத்தர மாணவன்; அவரால் உலா ம்
பிள்ைளத் தமி ம் பாடப்ெபற்றவன். ேசக்கிழாைரக் ெகாண் ெபாிய ராணம்
பாடச்ெசய்த ெப ந்தைக இவேன.
இரண்டாம் இராசராசன் (கி. பி. 1146-1173)
இவன் கும்பேகாணத்ைத அ த்த தாராசுரத்தில் (இராசராச ரத்தில்) ெபாிய சிவன்
ேகாவிைலக் கட் னான். அதன் ெபயர் இராசராேசச்சுரம் என்ப . அக்ேகாவில்
கட்டடக் கைலக்கும் சிற்ப ேவைலப்பாட் க்கும் மிக்க கழ்ெபற்ற . இவ்வரசன்
ஒட்டக்கூத்தர மாணவன்; அவரால் உலாவி
பாராட்டப்பட்டவன்.

ம் தக்கயாகப் பரணியி

ம்

ன்றாம் குேலாத் ங்கன் (கி. பி. 1178-1218)
இப்ேபரரசன் தி விைடம

ர்க்க கில் தி

வன

ேரசுவரம் என்

ம் ெபாிய

சிவன் ேகாவிைலக் கட் னவன்; தில்ைலயில் கமண்டபம், ேகா ரம், அம்மன்
தி ச்சுற்
த யவற்ைறப் ப
பார்த்தவன். பல சிவன் ேகாவில்கைளப் ப
பார்த்தவன். 'நம் ேதாழன் தி

வன

ரேதவன்' என்

இவைனச் சிவெப மான்

குற்ப்பிட்டதாகத் தி வா ர்க் கல்ெவட் க் கூ கின்ற .[5] இவன் காலத்தி ம்
பிற்பட்ட ேசாழர் காலத்தி ம் தி
ைறகைளப் பா காக்கக் குைகக ம் சமய
வளர்ச்சிக்காக மடங்க ம் நாட் ற் ெப கின.
------[5]. 554 of 1904
அரச மாேதவியார்
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ஆதித்த ேசாழன் ெதாடங்கிய ைசவத் தி ப்பணிகள் அவ
ேசாழேவந்தர் ெதாடர்ந்
தி ப்பணிகள் அவ

வளர்த்த

ேபாலேவ, ஆதித்தன் மைனவி ெதாடங்கிய

க்குப் பின் வந்த ேசாழமாேதவியர் ெதாடர்ந்

தி ப் ந் ாித்திக் ேகாவில் ஆதித்த ேசாழன் மைனவியா
பராந்தகன் மகளா
மைனவியர் ஐவரா
ேகாவில்கள்
ேகாவில்

ம், தி

ெசய்யலாயினர்,
ரல் ேகாவில்

தற்

ம், ெசம்பியன் மாேதவியில் உள்ள ேகாவில் உத்தம ேசாழன்
ம். தி ெவண்கா , தி விச

தலாம் இராசராசன் மைனவியரா

தலாம் இராசராசன் மகளா

ேகாவில்கள்

க்குப் பின் வந்த

ம், தி

ர், தி ைவயா

விச

ம், தி விைடம

ள்ள

ம், தி வலஞ்சுழியில் உள்ள சிவன்
ர், உைடயார்கு

தலாம் இராேசந்திர ேசாழன் மைனவியரா

குேலாத் ங்கன் சேகாதாிகளா

இவற்றி

இவற்றி

ள்ள

ம், சிதம்பரம் ேகாவில்

தற்

ர்க் ேகாவில் விக்கிரம ேசாழன்

மைனவியரா

ம், தி மழப்பா க் ேகாவில் இரண்டாம் குேலாத் ங்கன்

மைனவியரா

ம், திட் ைடக்கு க் ேகாவில் இரண்டாம் இராச ராசன்

மைனவியரா ம், தி ெவண்ெணய் நல் ர்க் ேகாவில் ன்றாம் இராேசந்திரன்
மைனவியா ம் தி ப்பணிகளி ம் தான வைககளி ம் சிறப் ற்றன.
சிற்றரச ம் தி ப்பணிக

ம்

ேசாழப் ேபரரசர்க் கடங்கிய ளம்பாதிராசர் த ேயார் ேபரரசைரப் பின்பற்றித்
தமிழகத்தில் பல ேகாவில்களில் பலவைகத் தி ப்பணிகள் ெசய் ள்ளனர்.
ளம்பாதிராசர், யாதவராயர், சாம் வராயர், வாணேகாவைரயர், ெபாத்தப்பிச்ேசாழர்,
மிழைல நாட் த் தைலவர், ைவ ம்ப மகாராசர், ேசதிராயர், மழவராயர்,
காடவராயர், த்தைரயர், ைனயதைரயர் என்ற சிற்றரசர்கள் தில்ைல, தி நாவ
தி க்காளத்தி த ய ஊர்க்ேகாவில்களில் பல தி ப்பணிகள் ெசய் ள்ளனர்.
பல்லவ மரைபச் ேசர்ந்த ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன் ந
ஆண்

வந்தவன். இவன்

ரத்தி

ம் சிவபக்தியி

ர்,

நாட் ல் உள்ள ேசந்தமங்கலத்ைத
ம் சிறந்

விளங்கினான்; தில்ைலக்

ேகாவி ல் ெதற்குக் ேகா ரத்ைதக் கட் னான்; ஆக்கூர்க் ேகாவிைலப்
ப்பித்தான்;
தி
குன்றம் த ய பல ேகாவில்க க்குத் தானங்கள் அளித்தான். இவ ம் இவன்
மைனவி ம் தி வண்ணாமைலக் ேகாவி க்குத் தானங்கள் அளித்தனர். இவன்
மகனான மகாராச சிம்மன் தில்ைலயில் கிழக்குக் ேகா ரத்ைதக் கட் னான்.
திாி ராந்தகம், திராட்சாராமம், காளத்தி, கஞ்சி, தி வதிைக, ம ைர என்
இடங்களி

ள்ள சிவன் ேகாவில்க

ம்

க்கு நிபந்தங்கள் வி த்தான். 6

ேகாப்ெப ஞ்சிங்க ம் அவன் கு ம்பத் தா ம் ெசய்த தி ப்பணிகைளக் ெகாண்ேட,
பிற சிற்றரச ம் அவர் கு ம்பத்தா ம் ெசய்த தி ப் பணிகைள ஒ வா
உய்த் ணரலாம்.
---------
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[6]. A.R.E. 1906, P.64.
கா ங்கராயன் தி ப்பணிகள்
தற் குேலாத் ங்கன் தாைனத்தைலவனான நரேலாக ரன் என்ற கா ங்கராயன்
ெசய் ள்ள தி ப்பணிகள் அளவிறந்தன. இவன் சித்த ங்க மடத்தில் சிவ க்குக்
கற்றளி எ த்தான்; தி
அைமத்தான்; ேவ

வைன, தி ப் க

ர்க் ேகாவில்களில் மண்டபங்கள்

பல தானங்கைள ம் ெசய்தான். இப்ெப மகன் தில்ைலயில்

ெசய் ள்ள தி ப்பணிகள் பலவாகும். அவற் ள் சிறப்பாகக் குறிக்கத்தக்கைவ-(1)
தில்ைலக்கும் கட

க்கும் ந வில் அகன்ற சாைலைய அைமத்தைம, (2) கடற் கைரயில்

மாசிமகத்தின்ேபா

கட ள் தங்க மண்டபம் சைமத்தைம, (3)ேகாவி ல்

மண்டபம் அைமத்தைம, (4)

வர் ேதவாரத்ைத ம் ெசப்ேப களில் எ

ற் க்கால்
வித்தைம, (5)

ேதவாரம் ஓத மண்டபம் அைமத்தைம என்பன.[7]
இவன் தி வதிைகயி

ம் பல தி ப்பணிகள் ெசய் ள்ளான். அவற் ள் - (1)

ற் க்கால் மண்டபம் கட் னைம, (2) அப்பர்க்குத் தனிக் ேகாவிைல அைமத்தைம,
(3) அப்பர

மடத்திற்கு 48 ஆயிரம் குழி தானம் ெசய்தைம, (4) அதிைகக் ேகாவிைலச்

சுற்றி அகன்ற தி ச்சுவற்ைற அைமத்தைம, (5) நாடக சாைல அைமத்தைவ
குறிக்கத்தக்கைவ.[8]
-------------------[7]. S.I.I. 4.225.

[8]. 369 of 1921; ெசந்தமிழ் Vol. 28, PP. 93-100.

ைர
இவ்வா ேபரரசர், சிற்றரசர் அரசாங்க அ வலர் ெசய்த தி ப்பணிகளால்
ண்டப்பட்ட வணிகர் த ய கு மக்கள் தத்தம் நிைலக்ேகற்றவா ஒவ்ெவா
ேகாவி
ம் தானங்கள் ெசய் ள்ளனர். என்பைதப் பல கல்ெவட் க்கள்
ெதாிவிக்கின்றன. சு ங்கக்கூறின், ேசாழர் காலத்தில் அரசன் தல் ஆண்
இ ந்த அைனவ ம் சமயத் ெதாண் ல் ஈ பட்
ந்தனர் என் கூ தல்
ெபா த்தமாகும்.

ஈறாக

பாடல் ெபற்ற ேகாவில்கள் எல்லாம் ேசாழர் காலத்தில் கற்றளிகளாக மாறின; சிறிய
ேகாவில்கள் ெபாிய ேகாவில்களாக மாற்றப்பட்டன. ஒவ்ெவா ேகாவி
ம்
நாட் சைன ம் விழாக்க ம் சிறப் ற நைடெபற நில ம் ெபா
ம் வழங்கப் பட்டன.
ேகாவில் ெசாத் க்கைளக் கண்காணிக்க ஆட்சிக்கு அைமந்தி ந்த . ேகாவி க்கு
அவரவர் ெசய்த தானபாத்திரங்கள் சிவபண்டாரத்தில் ைவத் ப் பா காக்கப்பட்டன.

35
அேத சமயத்தில் அைவ ேகாவில் சுவர்களி ம் ெவட் விக்கப்பட்டன. எல்லாக்
ேகாவில்களின் வர ெசல ம் அரசாங்க அதிகாாிகளால் ஆண் ேதா ம் தணிக்ைக
ெசய்யப்பட்டன. ேகாவில்களில் ெப மக்கள், ஊரைவயார் என்பவர் ன்னிைலயில்
ேகாவில் நைககைள மதிப்பிட் க் கணக்கிட்டனர். வ வாயற்ற ேகாவில்கள்
வ வாயி ந்த ேகாவில்களின் ெபா
தவியால் கவனிக்கப்பட்டன. இத்தைகய
திட்டமான ேகாவிலாட்சியால் ெபா மக்கள் ேகாவில் ெசல்வத்ைதப் ெப க்க
ைனந்தனர். அதனால் ேகாவில்கள் ெசல்வ வளத்தில் ெப கின; பக்தர்களின்
அறங்கள் குைறவின்றி நடந்தன். ேகாவில் பண்யாட்கள் தத்தம் கடைமகைளத் தவறா
ெசய்தனர். ேகாவில்களில் சமயத் ெதாடர்பான ஆடல், பாடல், நாடகம், தி

ைற

ஓ தல், சமய ேபாதைன ெசய்தல் என்பன் காலம் தவறா நைடெபற்றன. இத்தைகய
சிறப் களால் ேசாழராட்சியில் ைசவசமயம் ெப ஞ்சிறப் ற் விளங்கிய என்
கூ தல் ெபா த்தமாகும்.
----------------------------------

5. தி க்ேகாவில் வளர்ச்சி
ன்

ைர

நாயன்மார் காலத்தில் (கி.பி. 300 - 900) மிகச் சிறியனவாக இ ந்த ேகாவில்கள்
அழிந் விடத்தக்க மண், மரம், ெசங்கல், சுண்ணாம் , உேலாகம் இவற்றால்
கட்டப்பட்டைவ. எனேவ, அைவ அழிந் வி ம் இயல்பின. பல்லவர்க்குப் பின்வந்த
ேசாழர்கள் (கி.பி. 900 - 1300) இவ் ண்ைமைய உணர்ந் , இவற்ைறக் க ங்கற்
ேகாவில்களாக மாற்றினர். பாடல்ெபற்ற ேகாவில்க ட் பல மைலயில்லாத
சமெவளிப்பகுதியில் இ ந்தனவாயி
கற்கைளக் ெகாண்

ம், மைலப் பகுதிகளி

ந்

ேசாழர்கள்

ெசன் , பண்ைடக்ேகாவில்கைளக் கற்றளிகளாக மாற்றினர்;

இங்ஙனம் மாற்றியேதா
அைமத்தனர்.

அைமயா , பழங்ேகாவில்கைளப் ெபாியனவாக ம்

ேகாவில் வளர்ச்சி
சாதாரணமாக ஒவ்ெவா

ேகாவி

ம் க வைற, ந மண்டபம் இவற்ைறப்

ெபற்றி ந்த ; பின்னர் கமண்டபம் அைமந்த . ேகாவிைலச் சுற்றி ம் தல்
தி ச்சுற் ம் மதி ம் அைமந்தன. தல் தி ச்சுற்றில் சண்டீசர்க்குத் தனிக் ேகாவில்
அைமந்த . அத்தி ச்சுற்றில் வலம் வ ம்

ைறயில் ெதன் கிழக்கில் சூாிய

ம், ெதன்

ேமற்கில் கேணச ம் சப்த கன்னிய ம், ேமற்கில் சுப்பிரமணியர், வடேமற்கில் ேஜஷ்டர்,
வடக்ேக சண்ேடசுவரர், வடகிழக்கில் சந்திரன் இடம் ெபற்றி ந்தனர். இத் தி ச்சுற் க்
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ேகாவில்கள் சில ேகாவில்களில் தனித்தி ந்தன; சில ேகாவில்களில் மதிைலெயாட்
அைமந்த கட் டத்திற்குள் இ ந்தன. மதில், ஒன்
ேகாவி

க்கு ஏற்றவா

ெபற்றி ந்த . வாயில் மீ

தல் நான்கு வாயில்கள் வைர
சிறிய ேகா ரங்கள் எ ந்தன,

தலாம் இராசராசன், தலாம் இராேசந்திரன் காலம் வைர க வைறக்கு ேம ள்ள
விமானேம வானளாவக் கட்டப்பட்ட . பிற் காலங்களில் விமானம் தாழ்த்தப்பட் க்
ேகா ரங்கள் உயர்த்தப்பட்டன. ேகாவிைலச் சுற்றி ம் பல இடங்களில் நந்தவனங்கள்
ஏற்பட்டன. சில இடங்களில் ேகாவி க்குள் ம் நந்தவனங்கள் உண்டாக்கப்பட்டன.
ெபாிய ேகாவில்களில் தி க்குளங்க ம் இவ்வாேற ேதாண்டப்பட்டன. ெபாிய
ேகாவில்களில் இரண்
த ய தி ச்சுற் க்கள் கட்டப்பட்டன. அவற்றில் நாடாண்ட
அரசர்க ம் சிற்றரசர்க ம் பிற ம் எ ப்பித்த சிறிய ேகாவில்கள் நாளைடவில் இடம்
ெபற்றன.
மண்டபங்கள்
ேகாவில்களில் ெசல்வாக்குப் ெப கப் ெப க நாளைடவில் அவற் ள் பல
மண்டபங்கள் ஏற்பபட்டன. ெசங்காட்டங் கு யில் 'சி த்ெதாண்ட நம்பி மண்டபம்'
தி ெவற்றி ர்க் ேகாவி ல் 'வக்காணிக்கும் மண்டபம்' (சமய வாதம் ாி ம் மண்டபம்),
' மண்ைணக்ெகாண்ட ேசாழன்', 'இராசராசன்', 'இராேசந்திரன்' என்ற ெபயர்கைளக்
ெகாண்ட மண்டபங்கள், ' இலக்கண விளக்க மண்டபம்', என்பன இ ந்தன. நடன
மண்டபம், நாடக மண்டபம்', தி ப்பதிகம் பாட ம் எ த ம் பயன்பட்ட தி க்ைகக்
ேகாட் மண்டபம், ற் க் கால் மண்டபம் என்பன பல ேகாவில்களில் இடம்
ெபற்றன. தி வக்கைரயில் ஆயிரக்கால் மண்டபம் இ ந்த .
மாளிைக மடம்

த யன

சில ேகாவில்களில் மாளிைககள் இ ந்தன. நீ ர்க் ேகாவி ல் இ ந்த மாளிைக
' ராண
'தி

ல் விாிக்கும் ாிைச மாளிைக' எனப் ெபயர் ெபற்ற .

மாளிைகத் ேதவர்' 'மாளிைக மடத்

த யார்' என்

ம் ெபயர்கைளக் காண,

இம்மாளிைககள், ைசவ சமயப் ெபாிேயார்கள் தங்கியி க்க ம் மக்கட்குச் சமய
ேபாதைன வழங்க ம் பயன்பட்டைவ என்ப ெதாிகிற . பல ெபாிய ேகாவில்களில்
மடங்கள் இ ந்தன. அவற்றில் ைசவ சாத்திரங்களில் வல்ல
மாணவர்க

றவிக

ம், சாத்திர

ம் இ ந்தனர். அத்தைகய மடங்கள் இ ந்த ேகாவில்களில் 'சரசுவதி

பண்டாரம்' என்ற

ல் நிைலயம் இ ந்த . தி

தி ெவாற்றி ர், ேவம் பற்

ர், தி வாவ

க்கூடல், எண்ணாயிரம், திாி வைன,

ைற என்ற இடங்களில் கல்

ாிகள்
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இ ந்தைமயால், அங்கு

ல் நிைலயங்கள் அைமந்தி ந்தன என்

கூ தல்

மிைகயன்ேறா?
அம்ம

க்குத் தனிக்ேகாவில்

பல்லவர் காலத் ம் பிற்காலச் ேசாழர்காலத்
அம்ம

க்ெகன்

தற்பகுதியி

ம் சிவன் ேகாவி ல்

தனிக்ேகாவில் ஏற்படவில்ைல. இைறவன் க வைறயிேலேய 'ேபாக

சக்தி அம்மன்' எனத் தனித்தி ேமனி ைவத் வழிபடப்பட்ட . கி.பி. 11-ஆம்
ற்றாண் ல் தல் ராேஜந்திரன எண்ணாயிரங் கல்ெவட்ேட தல் தலாக
அம்மன் தனிக் ேகாவிைலப் பற்றிக் குறிக்கின்ற . அதன் பிறேக அம்பிைகக்குத் தனிக்
ேகாவில்கள் எ க்கப்பட்டன. பின்னேர அம்மன் ேகாவில்கள் சிவன் ேகாவில்களில்
தியனவாக ஏற்பட்டன என்பைதப் பல கல்ெவட் கள் ெதாிவிக்கின்றன.
விநாயகர் ேகாவில்
பாடல்ெபற்ற ேகாவில்களில் நாயன்மார் காலத்தில் விநாயகைர ைவத்
வழிபட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. விநாயகர் தமிழகத் த் ெதய்வமல்லர்.
கன் சங்க
ல்களில் இடம் ெபற்றி ப்ப ேபால விநாயகர் இடம் ெபறவில்ைல. விநாயகர்
வழிபா பம்பாய் மாகாணத்தில்தான் மிகுதியாகக் காணப்ப கிற . அம்மாகாணம்
பல்லவர் காலத்தில் பண்ைடச் சா க்கியரால் ஆளப்பட் வந்த . சி ெதாண்ட
நாயனார் சா

க்கியர் தைலநகரமான வாதாபிைய ைகப்பற்றிய ேபா , இப் திய

கட ைள அங்குக் கண்டார்; தாம்

ன்னர்க் கண்டறியாத அத்தி

கண்ட ம் வியப் ற் , அதைன எ த்

வந்

வத்ைதக்

தம் ஊாில் சீராள ேதவன் ேகாவி ல்

ைவத் வழிபடலானார்.1 அ
தல் சீராள ேதவன் ேகாவில் ‘கணபதீச்சரம்’ எனப்
ெபயர்ெபற்ற என்ப ெதாிகிற . இக் கணபதீச்சரேம சம்பந்தர் பாடல்களில் இடம்
ெபற்ற . பின்னர் நாளைடவில் இப் திய கட
க்கும் சிவெப மா க்கும் உற
ைற கற்பிக்கப்பட்ட ; அதன் பயனாக விநாயகர் சிவெப மா
தி மகனாராகக் க தப்பட்டார்

க்கு

தல்

------------[1]. A.R.E 1913,P,83
'

த்தபிள்ைளயார்' என்

11-ஆம் தி

ைறயில் இவர் இடம்ெபறலானார்.

இவைரக் கணங்க க்குப் பதியாக ம், ன்பந் ைடப்பவராக ம் தமிழர் க தித்
தங்கள் வழிபாட் ல் தல் வணக்கத்ைத இவர்க்கு உாிைமயாக்கினர். இதனாற்றான்
ெபாிய ராணம் த ய பிற்பட்ட ல்களில் விநாயகர் வணக்கம் ேதாற்றெம த்த .
இவ்விநாயகர் வாதாபியி
ந் கு ேயறிய ெதய்வம் என்பைத, "வாதாபி கணபதி,
பேஜம் பேஜம்" என் ம் ேதாத்திரத்தா ம் நன்குணரலாம். இவர் சிவ க்கு
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மகனானைமபற்றி ஒவ்ெவா
ஏற்பட்ட .

சிவன் ேகாவி

ம் இவ க்குத் தனிக்ேகாவில்

கன் ேகாவில்
கன் தமிழ் நாட் த் ெதய்வம்; குன் ேதாறா ங்குமரன்; இப்ெப மான் குறவர்
ேகாமான் மகளாகிய வள்ளியம்ைமைய மணந்த இயல்ேப. ஆனால் வடெமாழியாளர்
தமிழகத்திற்கு வந்

கலந்தபிறகு,

கன் சுப்பிரமணியன் ஆக்கப்பட்டான்; அதன்

பயனாக, இந்திரன் மகளாகிய ெதய்வாைனயம்ைம அவ

க்கு மற்ெறா

மைனவியாகக் கிைடத்தாள். வட நாட் ல் ேவத காலத்தில் இல்லாத சுப்பிரமணியன்,
இதிகாச காலத்தில் ெதய்வமாக வழிபடப்பட்டான். ைசவ வழிபா
வடவர் கலப் மிக மிக, இ வர
சுப்பிரமணியானாகிச் சிவ
இதிகாசங்களி

ம்

ெப கப் ெப க,

சமயச் ேசர்க்ைகயின் பயனாக

க்கு இரண்டாம் தி க்குமரனாகும் ேப

கன்
ெபற்றான். [2]

கப் ெப மான் "சிவெப மான்" என்ேற கூறப்ப கின்றான். [3]

எனேவ, அப்பர் "ேசந்தைன மகனாகக் ெகாண்டார்" "குமரன் தாைத" "தம் மகனார் கம்
ஆ " என
கைனத் தம் பாக்களில் குறிப்பிட் ள்ளார். எனேவ, ராணப் ெப க்கம்
ஏற்பட்ட பிற்காலச் ேசாழர் காலத்தில் ( விநாயக க்கு அைமந்த ேபாலேவ)
கப்ெப மா க்கும் சிவன் ேகாவி ல் தனிக்ேகாவில் ஏற்பட்ட . இதைனத்
தி ெவாற்றி ர்ச் சிவன் ேகாவிற் கல்ெவட்டால் அறியலாம்.
தலாம் இராேசந்திர ேசாழன் காலத்தில் ( கி. பி. 1012-1042)
அப்ெப ங்ேகாவில்களில் பிள்ைளசுப்பிரமணியர், தி வட்டப்பிைறப் பிடாாியார்,
காராைண விடங்கேதவர், படம்பக்க ேதவர், ேக்ஷத்திர பால ேதவர், சூாிய ேதவர்,
அாிஞ்சீசுவர ைடயார், கம்பீசிவர ைடயார், விேடல்வி கீசுவரர், ர்க்ைகயார்,
அ க்கப் பிள்ைளயார் என்ற பல ெதய்வங்க க்குச் சி ேகாவில்கள் ஏற்பட்டன
என் கல்ெவட் க் கூ கின்ற .4 இவற் ள் தி வட்டப்பிைறப் பிடாாியார் என்ப
காளியின் ெபயர். அாிஞ்சயன் என்ற ேசாழன் எ ப்பிய ங்கம்
'அாிஞ்சீசுவர ைடயார்' எனப் ெபயர் ெபற்ற . 'விேடல் வி கு' என்ப
வி கு' என்ற பல்லவர

நந்தி

த்திைரையக் குறிப்ப . இதைன

'விைட ெவல்

தல் ெதாடராகக்

ெகாண்ட பல்லவ அதிகாாி ஒ வனால் கட்டப்பட்ட சிறிய சிவன் ேகாவிேல 'விேடல்
வி கு' எனப்பட்ட . சூாிய
இங்குக் காண்க.

க்கு மட் ம் தனித்த சி ேகாவில் கட்டப்பட்டைத

----------[2]. T. R. ேசஷ ஐயங்கார், திராவிட இந்தியா.
[3]. சி. வி. நாராயைணயர், ைசவத்தின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம்.
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[4]. A. R. E. 1919, P. 86.
ஒேர ேகாவி ல் பல

ர்த்தங்கள்

தி வா ர்ப் ங்ேகாவில் இட அைமப்பில் மிகப் ெபாிய . அதன் ெபாிய
தி ச்சுற்றின் நான்கு பக்கங்களி ம் பல சி ேகாவில்கள் தனித்தனிேய
கட்டப்பட் ள்ளன. ஒவ்ெவா சி ேகாவி
ம் ஒ
ங்கம் ைவக்கப்பட் ள்ள .
இவ்வாேற பல ெபாிய ேகாவில்களில் தி ச்சுற் ேமைடேமல் பல சிவ ங்கங்கள்
இ த்தைலக் காணலாம். இைவ ஏன் ஒேர ேகாவி ல் பலவாக இ க்கின்றன? ேசாழர்
கால அரசாங்க அ வல ம் பிற ம் தம் ஊாில் வழிபட் வந்த ங்கத்ைத
நிைனவிற்ெகாண் , தாம் திதாகப் பதவிேயற்ற ஊர்க் ேகாவில்களி ம் அத்தைகய
ங்கங்கைள அைமத் வழிப தல் அக்கால மரபாக இ ந்த என்பைதப் பல கல்
ெவட் க்கள் உணர்த் கின்றன. எனேவ, இவ் ண்ைமைய உணர்ந்தவர் ஒேர
ேகாவி ல் பல

ங்கங்க

ம், பல விநாயகர் உ வச் சிைலக

ம்

கன் உ வச்

சிைலக ம் இ த்தைலக் கண் குழப்பமைடயார்; காலப்ேபாக்கில் அவற் ட் பல
உ வச் சிைலகள் ைச ம் ெபா
ம் இழந் நிற்கும் பாிதாபக் காட்சிையக்
கா

ம்ேபா , இவ் வரலாற்ைற உணர்ந்தால் ஆ தல் அைடவார்.

கல் தச்ச க்கு நன்றி
பல்லவர் காலத்தில் ெசங்கற்ேகாவில்களாக ம் சிறிய உ வினவா ம் இ ந்த பல
ேகாவில்கள் ேசாழர் காலத்தில் இங்ஙனம் கற்றளிகளாக ம் ெபாிய உ வினவாக ம்
மாறியதற்குச் ேசாழர் காலச் ைசவசமய வளர்ச்சிேய காரணமாகும். அவற்ைறக்
கற்றளிகளாக மாற்றிய கல் தச்சர்களின் பக்தி ம் ெதாழில் திறைம ம் பாராட்டத்
தக்கன அல்லவா? ேசாழர் அத்தச்சர்கைளப் பாராட் னர்; நிலங்கைள மானியமாக
வழங்கினர். தி வா வ
ைறக் ேகாவிைலக் கட் ய கற்றளிப் பிச்சன் உ வம்
அக்ேகாவி ல் இன் ம் இ க்கக் காணலாம்.
சூாியனார் ேகாவில்
சிலப்பதிகார காலத்தில் காவிாிப் ம்பட்டனத்தி

ந்த பல ேகாவில்க

'உச்சிக்கிழான் ேகாட்டம்' (கனாத்திரம் உைரத்த கைத) என்ப

ள்

ஒன் .

'உச்சிக்கிழான்' என்ப சூாிய க்குப் ெபயர். அவ க்ெகா தனிக்ேகாவில்
அப்பழங்காலத்தில் இ ந்த . ஆனால் சிலப்பதிகாரத்திற்குப் பின்னர் நாயன்மார்
காலத்திேலா, கி.பி.10-ஆம் ற்றாண் வைரயிேலா, தமிழகத்தில் சூாிய க்குத்
தனிக்ேகாவில் இ ந்தைம ெதாியவில்ைல. தற் குேலாத் ங்க ேசாழன் காலத்தில்
ஆ
ைறக்குப் பக்கத்தில் சூாியனார் ேகாவில் என்ற ெபயாில் சூாிய க்குத்
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தனிக்ேகாவில் கட்டப்பட்ட என் ஒ *கல்ெவட் கூ கின்ற .5 க வைற
ேமற்குப் பக்கத்ைத ேநாக்கி ள்ள . க வைறயில் லக் கட ள் சூாியேன. அதன்
பக்கத்தில் காசி விசுவ நாதர், விசாலாட்சி உ வச் சிைலகள் உள்ளன. சூாிய க்கு
எதிாில் க வைறக்கு ன்பாகப் பிரஹஸ்பதி சிைல காணப்ப கிற . க வைறயின்
க மண்டபம் மட் ம் க ங்கற்களால் கட்டப் பட் ள்ள . நவக்கிரகங்களில் சூாிய ம்
பிர ஹஸ்பதி ம் நீங்கலாக ள்ள இராகு, சுக்கிரன், ேக , சந்திரன், அங்காரகன், தன்,
சனி என்ற எ வர்க்கும் க வைறையச் சுற்றிச் ெசங்கற்களாலான தனிக் ேகாவில்கள்
கட்டப்பட் ள்ளன.
----------------[5]. A.R.E.51 of D.1908
இக் ேகாவில்
ெபற்ற

என்

வ ம் 'குேலாத் ங்க ேசாழ மார்த்தாண்ட ஆலயம்' எனப் ெபயர்
*கல்ெவட்

கூ கின்ற . 'இச்சூாியனார் ேகாவி ல்

காசிவிசுேவசுவரர் சிைல ம், விசாலாட்சி சிைல ம் இ த்தைல ேநாக்க, காசியி
*குேலாத் ங்கன் காலத்தில் சூாிய வணக்கம் தமிழகத்தில் ைழக்கப்பட்டதாக
இ க்கலாம் என் க
தல் ெபா ந் ம். ேசாழர் காலத்தில் கன்ேனாசி நாட்ைட

ந்

ஆண்ட 'காஹடவால' அரசர்கள் சூாிய *வணக்கத்ைதச் சிறப்பாகக் ெகாண்டவர்கள்.
குேலாத் ங்கன் ஆட்சியில் சூாிய க்கு என் ஒ தனிக் ேகாவில் கட்டப்பட்டைத
ேநாக்க, குேலாத் ங்க ேசாழ

க்கும், 'காஹடவால' அரச க்கும் அரசியல் ெதாடர்

இ ந்தி த்தல் ேவண் ம்," என்

ஆராய்ச்சியாளர் க

கின்றனர். [6]

----------------[6.] A.R.E.1908, P.66.
தனித்தனிேய இ ந்த விநாயகர்,

கன், அம்மன் இவர்கள் காலப் ேபாக்கில் சிவன்

ேகாவி க்குள் இடம் ெபற்றாற்ேபாலேவ, (சூாிய க்கும் பிற கிரகங்க க்கும்
ேமற்குறிப்பிட்டவா தனிக் ேகாவில் ஏற்பட்ட பிறகு) சூாியன் உள்ளிட்ட
நவக்கிரகங்கள் சிவன் ேகாவி ல் நாளைடவில் இடம் ெபற்றி த்தல் ேவண் ம் என்
க
தல் ெபா ந் ம்.
ேகாவி

க்காக உயிர்

றத்தல்

(1) ேகாவில் வளர்ச்சியில் தமிழ் மக்கள் தம் ெசல்வத்ைதச் ெசலவிட்டாற் ேபாலேவ
தம் யிைர ம் தியாகம் ெசய் ள்ளனர் என்பைதப் பல கல்ெவட் க்கள்
உணர்த் கின்றன. தி வக்கைர சிவன்ேகாவி ல் ேசாழர் காலத்தில் ஆயிரக்கால்
மண்டபம் ஒன் கட்டப்பட்ட . அ கட்
வதற்குப் பல இைட
கள்
ஏற்பட்டன. அவற்ைறக் கண் ெபாறாத ைசவ நன்மகன் ஒ வன்
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அவ்விைட

க

க்குப் ப யாக ம் மண்டபம் கட்

தியாகம் ெசய்தான் என்

தி வக்கைரக் கல்ெவட்

க்கப்பட ம் தன் உயிைரத்
ஒன்

கூ கின்ற . [7]

-----------------------[7]. 119 of 1906, 190 of 1904.
(2) ம ைரைய அ த் ள்ள தி ப்பரங்குன்றம் இலக்கியப் பழைம வாய்ந்த .
அங்குள்ள
கப்ெப மான் பத் ப்பாட் , *பாிபாடல் என் ம் சங்க ல்களில்
பாராட்டப்பட்ட ெதய்வம். பிற்காலத்தில் தி ப்பரங்குன்றம் மைலயில்
குைடவைரக்ேகாவில் ஏற்பட்ட . அதற்குப் பின் குைடவைரக் ேகாவிைல அ த்
மண்டபங்க ம் பிற ம் கட்டப்பட்டன. ேசாழ ம் பாண் ய ம் பின் வந்த நாயக்க
மன்ன ம் அக்ேகாவி ல் பல தி ப்பணிகள் ெசய்தனர். எனேவ, அங்கு பல
கல்ெவட் க்கள் இடம் ெபற் ள்ளன.
கி.பி.1792-ஆம் ஆண்

ஆங்கிலப் பைட ரர் தி ப்பரங்குன்றத்ைதக் ைகப்பற்றிக்

ேகாவிைல ேநாக்கி விைரந்தனர். அவர்கள் வ வைதக் கண்ட *அர்ச்சகர், அவர்கள்
ைழவால் ேகாயி ன் ய்ைம ெக ெமன் அஞ்சினர்; குட் என்ற ஒ தமிழைன,
அப்பைட ரைரத் த க்க உயிர்த் தியாகம் ெசய் ம்ப ேவண் னர். உடேன அத்
தமிழன் ேகாவில் ேகா ரத்தின்ேமல் ஏறினான்; அங்கி ந் கீேழ வி ந்தான். அவன்
ழ்ந்தைதக் கண்ட ஆங்கிலப் பைட ரர் அவன தியாகத்ைதப் பாராட் க்
ேகாவி ள் ைழயா ெசன் விட்டனர். [8] இச் ெசய்திைய அக் ேகாவிற் கல்ெவட்
ஒன் கூ கிற . இத்தியாக ரர்க க்கு நம வணக்கம் உாியதாகுக.
--------[8]. Madura Gazetteer, P.281; "தமிழ்நா " ெபாங்கல் மலர் 1955.
--------------------------------

6. கல்ெவட் க்க

ம் ைசவசமய ம் *

ைசவத்தின் பைழைம
ைசவ சமயம் உலகப் பைழய சமயங்க
நாகாிகத் க்கும் (ஏறத்தாழ 6000 ஆண் க

ள் ஒன் . அஃ
க்கு)

இந்தியாவில் சிந் ெவளி

ற்பட்ட பைழைம உைடய

என்ப ஆராய்ச்சியாளர் க த் . [1] இச்சமயத்தின் சிறப் வழிபா
ங்க
வழிபாடாகும். இந்த ங்க வழிபா ஆாியர் வ ைகக்கு ற்பட்டதாகும். இதைன
த ல் ெவ த்த ஆாியர், பின் ைகக்ெகாண்டனர். மாபாரதம் எ தப்பட்ட காலத்தில்
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சிவன் மகாேதவனாக்கப்பட்டான். இதற்குக் காரணம் ஆாியர்க்கு
மக்க

ள் மிகப் பலர்

ங்க வழிபாட்ைட ேமற் ெகாண்

ற்பட்ட இந்திய

ந்தேதயாகும்? [2]

--------* இ , 1954 சம்பாில் வி
நகாில் நைடெபற்ற ைசவ சித்தாந்த மாக சமாச
ஆண் விழாவிற் ேபசப்பட்ட .
[1]. சர் ஜான் மார்ஷல்

க ைர, சிந் ெவளி நாகாிகம்

ல் 1, பக். 7.

[2]. K.R.Subramaniyam, the Madras University journal, Vol.1, Part II.P.25
மிகப்பைழய

ங்கங்கள்

கஜினி கம்ம வால் அழிக்கப்பட்ட ேசாமநாத ரத்
ங்கம், அல்டாமஷ்
என்பவரால் அழிக்கப்பட்ட உச்சயினியில் இ ந்த மகா காள க்கம். உச்சயினியில்
உள்ள அமேரசுவர

ங்கம்,

நாத ங்கம், வங்கத்தி

ைசல

ங்கம், ந மைதக் கைரயி

ள்ள ைவத்யநாத ங்கம். நாசிக்கி

ள்ள ஓங்கார

ள்ள

திரயம்பேகசுவர ங்கம், ெகௗத ேமச ங்கம், காசி விசுேவசுவர ங்கம், தி க்
ேகதார ங்கம், தச்சினியி ள்ள பீமசங்கர ங்கம், இராேமசுவர ங்கம் என் ம்
பன்னிரண் ம் மிக்க பைழைம வாய்ந்தைவ என்
ல்கள் கூ ம். தி ப்பதிைய
அ த் ள்ள கு மல்லம், களத் ர், கு மீயான்மைல இவற்றில் உள்ள ங்கங்கள் 2000
ஆண் கட்கு ற்பட்ட பைழைமைய உைடயைவ என் ஆராய்ச்சியாளர்
கூ கின்றனர்.
குப்தர் காலத்தில் ைசவம் வட இந்தியாவில் நன்கு வளர்ச்சி ெபற்ற . கி.பி.6-ஆம்
ற்றாண் ல் வாழ்ந்த வராகமிகிரர் என்ற வான ல் வல்லார் ங்கங்கைள
அைமக்கும் ைற பற்றி மிக ட்பமாக எ தி ள்ளார். ஏறத்தாழ அேத காலத்தில்
வாழ்ந்தவராகக் க தப்ப ம் தி
லர் ங்கங்கள் அைமப்ப பற்றித் தம
தி மந்திரத்தில் மிக ம் ெதளிவாகக் கூறி ள்ளார்.
ேகாவில்கள்
கி.பி.7-ஆம்

ற்றாண் ல் ேதான்றிய அப்பர் சம்பந்தர் பாடல்கைள ேநாக்க,

தமிழகத்தில் ைவப் த்தலங்கள் உட்பட ஏறத்தாழ 500 சிவன் ேகாவில்கள் இ ந்தன
என்

கூறலாம். அைவயைனத் ம் அழியத்தக்க ெசங்கல், மண், சுண்ணாம் , மரம்,

உேலாகம் இவற்றால் ஆனைவ. ஆதலால் 7-ஆம் ற்றாண் ல் தமிழகத்தின் ெப ம்
பகுதிைய ஆண்ட மேகந்திரவர்மன் த ய பல்லவர்கள் கற்ேகாவில்கைள
அைமத்தனர்; மைலச் சாிவில் ந ப்பகுதிையக் குைடந் மண்டபம் ேபான்ற ேகாவிைல
அைமத்தனர். இக்ேகாவில்கள் குைடவைரக் ேகாவில்கள் எனப்ப ம். சிறிய
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பாைறகைளக் ேகாவில்களாகேவ குைடந் அைமத்தனர்; இைவ ஒற்ைறக்
கற்ேகாவில்கள் எனப்ப ம். இைவேய இன் மாமல்ல ரத்தில் பஞ்ச பாண்டவர்
ரதங்கள் என் தவறாகக் கூறப்ப கின்றன பின் வந்த பல்லவர்கள் பாைறகைளக்
கற்களாக உைடத் , இக்காலத்தி

ள்ள கற்ேகாவில்கைளப் ேபால அைமக்கத்

ெதாடங்கினர். கயிலாச விமானம், ங்கு ஆைன விமானம் என்ற இ வைக
விமானங்க ம் இக்ேகாவில்களில் காணப்ப கின்றன. ெதன்னிந்தியாவில் தன் தல்
கட்டப்பட்ட கற் ேகாவில் காஞ்சி கயிலாசநாதர் ேகாவிலாகும். அ பல்லவர் காலத் க்
கட்டடக் கைலக்கும் சிற்ப வளர்ச்சிக்கும் சிறந்த எ த் க்காட்டாகும்.
பல்லவப் ேபரரசு அழிந் ேசாழப் ேபரரசு ஏற்பட்ட ம் சிறந்த சிவபக்தரான ேசாழ
மன்னர்கள் பாடல்ெபற்ற ேகாவில்கைள எல்லாம் அழியாத கற்ேகாவில்களாக
மாற்றினர்; தா ம் வானளாவிய விமானங்கைளக்ெகாண்ட ெபாிய ேகாவில்கைள
எ ப்பித்தனர்; பல்லவர் காலத்தில் இ ந்த ேகாவில் ஆட்சிைய விாி ப த்தினர்.
ேசாழர்கட்குப் பின் வந்த விஜயநகர ேவந்தர்கள், விமானங்கைள உயர்த்தா ,
வானளாவிய ேகா ரங்கைளக் கட் மகிழ்ந்தனர்; மிகப் ெபாிய தி ச்சுற் க்கைள ம்
ஆயிரக்கால் மண்டபங்கைள ம் அழகுற அைமத்தனர்.
தி ப்பதிகங்கள்
சுந்தரர் காலத்திேலேய தி வல்லம் தி க்ேகாவி ல் தி ப்பதிகம் விண்ணப்பம்
ெசய்யப்பட்ட என் *கல்ெவட் கூ கின்ற . ேசாழர்கள் காலத்தில் தி
ைறகள்
ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்டன; ெசப்ேப களி ம் எ தப்பட்டன. பாடல் ெபற்ற
ேகாவில்களில் எல்லாம் தி ப்பதிகங்கள் பா ம் ஓ வார் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இைசேயா ெபா
ணர்ந் பாடத்தக்க ஓ வார்கள் நியமனம் ெபற்றனர்.
தி ெவற்றி ர்க் ேகாவி ல் ேதவர யார் பதினா ேபர் தி ப்பதிகம் ஓதினர்.
தி ஆமாத்

ாில் கு டர் 16 ேபர் *ஓ வாராக இ ந்தனர். தி த்தவத் ைறயில்

பிராமணர் இ வர் ேதவாரம் ஓதினர். தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் 48 ேபர் தி ப்பதிகம்
விண்ணப்பம் ெசய்தனர். இவ்வா ெப ம்பாலான ேகாவில்களில் தி ப்பதிகங்கள்
ஓதப்பட் வந்தன. ஓ வார்கைள ேமற்பார்ைவயிடத் ேதவார நாயகம் என்ற அரசாங்க
உயர் அ வலாளர் ஒ வர் இ ந்தார் என்ப ெதாிகின்ற . ெபாிய ேகாவில்களில்
‘தி க்ைகக் ேகாட் ’ என்
தி

ைற

ஏ கைளப்

ம் ெபயர் ெகாண்ட மண்டபங்கள் இ ந்தன. அவற் ள்

ல்கள் ைவத் ப் பா காக்கப்பட்டன. அழிந்தவற்ைறப்

ப்பிக்க ம்,

சிக்க ம் அவற்ைற ேமற்பார்ைவயிட ம் ஒ வாி ந்தார். அவர் ‘தமிழ்

விரகர்’ எனப்பட்டார். அவ க்கு மானியம் விடப்பட்

ந்த . சீகாழி, தி க்காராயில்,

தி
ழிமிழைல, தி
சாத்தானம் ேபான்ற ேகாவில்களில் இத்தைகய மண்டபங்கள்
இ ந்தன என் கல்ெவட் கள் கூ கின்றன.
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நாயன்மார் தி ேமனிகள்
ஒவ்ெவா

நாயனா ம் வாழ்ந் மைறந்த ஊாில் உள்ள சிவன் ேகாவி ல்

அவ க்குச் ெசம்பி

ம் கல்

ம் உ வங்கள் அைமக்கப்பட்டன; அவ்

வங்கள்

சிக்கப்பட்டன. அவ க்கு விழா நைடெபற்ற . அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ேபான்ற
சிறப் அ யார் உ வங்கள் பல ேகாவில்களில் எ ந்த ளப்ெபற்றன. சுந்தரர் உ வச்
சிைலேயா

அவர் மைனவியர் உ வச் சிைலக

அவர் மைனவியார், மகனார் உ வச் சிைலக
எ ந்த ளப்ெபற்றன. சில ெசப் த் தி ேமனிக

ம், அவ்வாேற சி த்ெதாண்டர்,
ம் சில ேகாவில்களில்
க்கு அ யில், ”உலகாண்ட

ர்த்தி.”

தத்தா, நமேர காண் என்ற மிலா ைடயார்.” என்பன ேபான்ற சிறப் த் ெதாடர்கள்
குறிக்கப்பட்டன.
நாயன்மார் ஓவியங்கள்
தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவில் க வைறயின் றச் சுவெரான்றில் சுந்தரைரச்
சிவெப மான் த த்தாட்ெகாள் ம் வரலா ம், சுந்தரர் யாைனமீ ம், ேசரமான்
குதிைர மீ ம் கயிைலெசல் ம் காட்சி ம் அழெகா கும் ஓவியங்களாகத்
திகழ்கின்றன. சுந்தர ம் ேசரமா ம் தைல
ம் தா
ம் ைவத்தி த்தல்
பண்ைடக்கால மயிெராப்பைன ம், அவர்கள் பலவைக அணிகைள அணிந்தி ந்தைம
அக்கால அணிவைககைள ம் நமக்கு நன்கு விளக்குவனவாகும்.
நாயன்மார் சிற்பங்கள்
ஒவ்ெவா நாயனார் வரலாற்றி ம் உயிர் நா யாக ள்ள நிகழ்ச்சிையச் சிற்பமாகக்
குறிக்கும் வழக்கம் ேசாழர் காலத்தில் உண்டாயிற் . ேமைலக் கடம் ர்ச் சிவன்
ேகாவிற் க வைறயின் றச்சுவர்களில் இத்தைகய சிற்பங்கைளக் காணலாம்.
இரண்டாம் இராசராசன் கட் ய இராசராேசச்சரத்தில் எல்லா அ யார்
நிகழ்ச்சிகைள ம் ஒ ங்ேக கானலாம். கண்ணப்பர் வரலா பற்றிய சிற்பங்கள்
தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவில் ந மண்டபச் சுவாில் பல காட்சிகளாகக்
காட்டப்பட் ள்ளன. சண்டீச நாயனார் சிவெப மானால் ெகான்ைற மாைல
அணிவிக்கப்பட் ச் சண்டீசப் பதம் ெகா க்கப்ெபற்ற காட்சிேய அந்நாயனார்
வரலாற்றில் சிறப் ப் பகுதியாகும். இக்காட்சிைய இராேசந்திர ேசாழன் கட் ய கங்ைக
ெகாண்ட ேசாேழச்சரத்தில் இன் ம் கண் களிக்கலாம். நாயன்மார் தி ேமனிக ம்,
அவர்தம் வரலாற் ச் சிற்பங்க ம் ெபா மக்கள் பார்ைவயிற் பட் அவர்கைளச்
சிவெநறிச் ெசல்வர்களாக்க ேவண் ம் என்பேத ேசாழ மன்னர்களின் வி ப்பமாகும்:
நாயன்மார் விழாக்கள்
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ெசங்காட்டங்கு யில் சி ெதாண்ட நம்பி விழா ம், சீகாழியில் ஞானசம்பந்தர்
விழா ம் தி வா ாில் சுந்தரர் விழா ம், தி வதிைகயில் தி நா க்கரசர் விழா ம்,
சிறப்பாக நைடெபற்றன. இவ்வாேற பல ேகாவில்களில் அவ்வத்தலத் நாயனார்
விழாக்கள் நன்கு நைடெபற்றன. அைவ நன்கு நைடெபறக் கட்டைளகள்
பிறப்பிக்கப்பட்டன என் பல கல்ெவட் கள் கூ கின்றன. ெப ங்ேகாவில் விழாக்
காலங்களில் தி த்ெதாண்டத் ெதாைக த ய பதிகங்க
தி ெவம்பாைவ ம் ஓதப்பட் வந்தன.

ம், மார்கழித் திங்களில்

நாயன்மார் ெபயர்கள்
ேசாழர் காலச் ைசவ மக்கள் நாயன்மார்மீ

அள கடந்த பற் க்ெகாண்

ந்தனர்

என்பைத அறிவிக்க, அவர்தம் ெபயர்கைளத் தம் பிள்ைளகட்கு வழங்கியதி
அறியலாம். சி த்ெதாண்ட நம்பி, ெவண்காட்
தி ெவண்காட்

ந்

நங்ைக, பரைவ நங்ைகயார்,

நங்ைக, கண்ணப்ப ேதவர், ஐயாற்ற கள், கழ்த் ைணய கள்,

காாிேவளார், ேகாட்
நம்பிவிடங்கன், அ

, சிங்கன் க யன், காமன் தாயன், ஆ ரன் கம்பன்,
க்க வன்ெறாண்டன், உைடய நம்பி, கைலயன் குமரன், ஆலால

சுந்தரப் பல்லவைரயன், தண் ய கள், கம்பன் ம ராந்தகன், தி நீலகண்டன்,
இைளயான்கு கிழவன், க யன் மன்றா , பரசமயேகாளாி, மானி, கைலயன்
மாணிக்கம் ேபான்ற எண்ணிறந்த ெபயர்கள் கல்ெவட் க்களில் காணப்ப கின்றன.
அக்கால ைசவ மக்கள் நாயன்மார் ெபயர்கைளத் தம் பிள்ைளகட்கு வழங்கியேதா
மட் ம் நில்லா , இடங்க
என்ப

க்கும் அப்ெப மான்களின் ெபயர்கைள இட்

வழங்கினர்

கல்ெவட் க்கள் உணர்த் ம் ெசய்தியாகும். கண்ணப்ப ேதவர் க கந்ேதாப் ,

தி ஞான சம்பந்த நல் ர், தி ஞானசம்பந்த மங்கலம் என் ம் இடப்ெபயர்கள்
இங்குக் குறிக்கத்தக்கைவ. பல மடங்களின் ெபயர்கள் நாயன்மார்
ெபயர்கைளத்தாங்கியி ந்தன. பரஞ்ேசாதி மடம், தி வரகீசன் மடம், தில்ைலவாழ்
அந்தணர் மடம், நம்பி தி

கன் தி மடம், நமிநந்திய கள் மடம், பரசமயேகாளாி

மடம், தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயான் தி மடம், தி
தி மடம் என்பன குறிக்கத்தக்கைவ.
தி

ைறக

ம் மக்க

அக்கால மக்கள் தி
மக்கட்ெபயர்க

லேதவர் மடம், சி த்ெதாண்டர்

ம்
ைறகளிடம் ெகாண்

ம், ஊர்ப் ெபயர்க

ந்த அளப்பாிய பற்ைறப் பின்வ ம்

ம் நன்குணர்த் ம். ேதவாரம் அழகியான்,

ஆண்டார் தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயான், தி

ைறத் ேதவாரச் ெசல்வன்,
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தி த்ெதாண்ைடத் ெதாைக நல்
ேபான்ற ெபயர்கைளக் காண்க.

ர், தி த்ெதாண்டத்ெதாைக மங்கலம் என்பன

தி
ைறகைள நன்கு ப த்த பழக்கத்தால் அக்காலச் ைசவ நன்மக்கள் நாயன்மார்
பயன்ப த்திய ெசாற்ெறாடர்கைள மக்க க்கும் ஊர்க க்கும் பிறவற்றிற்கும்
ெபயர்களாக வழங்கிப் பாராட் மகிழ்ந்தனர் என்ப ம் பல கல்ெவட் க்களால்
அறியக்கிடக்கின்ற . அவற் ள் சில கீேழ காண்க:
(1) சிவாய "நமெவன்
ேசதிராயன்" என்ப
சுவரனாேர" என்ப

நீறணிந்ேதன்" என்ப

அப்பர் ேதவாரம். "நீறணிந்தான்

ஒ சிற்றரசன் ெபயர். (2) "நச்சுவார்க்கினியர் ேபா ம் நாைக ச்
அப்பர் வாக்கு. "நச்சினார்க் கினியன் தில்ைலயம்பல ேவந்த

ேவளான்" என்ப ஓர் அரசியல் அ வலன் ெபயர். (3) "மழபா வயிரத் ேண
என்ெறன்ேற நான் அரற்றி" என்ப அப்பர்வாசகம். "ஆைனமங்கல ைடயான்
பஞ்சநதி வயிரத்
என்ப

ண்" என்ப

ஒ வன் ெபயர். (4) அரசாள்வர் "ஆைணநமைத"

சம்பந்தர் வாக்கு. "ஆைணநமெத"ன்ற ெப மான் என்ப

"ெபான்னார் ேமனியைன" என்ப
விளாகம்" என்ப
ஆம்
என்

ஒ வன் ெபயர். (5)

சுத்தரர் ெசாற்ெறாடர். "ெபான்னார் ேமனி

ஓாிடத்தின் ெபயர். (6) ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன் காலத்தில் (கி. பி. 13-

ற்றாண் ன் ற்பாதியில்) தி ெவண்ெணய் நல் ர்க் ேகாவி ல், "பிச்சன்
பாடச் ெசான்னான்" என்ற ெபயர் ெகாண்ட ஊ ெகாம் கள் இரண் இ ந்தன.

சமய

ல் விளக்கம்

பல ேகாவில்களில் ைசவசமய

ல்கள் ப த் ப் ெபா மக்க

க்கு விளக்கப் பட்டன.

பாரதம் இராமாயணம், சிவதர்மம், தி ஞானம், ேசாம சித்தாந்தம் என்பன பல
ேகாவில்களில் ேபசப்பட் வந்தன. ஆ ைடய நம்பி ஶ◌்ாீ ராணம் (ெபாிய ராணம்)
தி ெவாற்றி ாில் ப க்கப் பட்ட . அதைனச் ேசாழன் இரண்டாம் இராசாதிராசன்
இ ந் ேகட் மகிழ்ந்தான் என் தி ெவாற்றி ர்க் கல்ெவட் க் குறிக்கின்ற .
தி நீ ாில் ' ராண ல் விாிக்கும் ாிைச மாளிைக' ஒன்
காலத்தில் இ ந்ததாகத் ெதாிகின்ற .
ஆட

ம் பாட

தற் குேலாத் ங்கன்

ம்

ேகாவில்களில் சமயத் ெதாடர்பான ஆடல்கைள ம் பாடல்கைள ம் நிகழ்த்த ஆடல்
பாடல்களில் வல்ல மகளிர் அமர்த்தப்பட்
ந்தனர் என்பைத எண்ணிறந்த
கல்ெவட் கள் ெதாிவிக்கின்றன. இராசராசேசாழன் தஞ்ைசயில் கட் ய ெபாிய
ேகாவி ல் மட் ம் 400 கைலவாணிகைள அமர்த்தியி ந்தான். அவர்கள் தமிழகத் ப்
பல்ேவ ேகாவில்களி
ந் வ விக்கப் பட்டவர்கள். ஓவ்ெவா த்திக்கும் ஒ ேவ
நில ம் ஒ
ம் வழங்கப் பட்டன. இவ்வா பல ேகாவில்களில் ஆடல் மகளி ம்
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பாடல் மகளி ம் இ ந்

சமயப் பணியாற்றினர். இவ ள் 'பதியிலார்' ஒ வைகயினர் :

'ாிஷபத் தளியிலார்' (சிவன் ேகாவிற் ெபண் கள்) மற்ெறா

வைகயினர் ;

தி ெவாற்றி ர்க்ேகாவி ல் ெசாக்கம், சந்திக்குணிப்பம் என்

ம் நடன வைககைளப்

பதியிலார் ஆ ம்ேபா , ாிஷபத்தளியிலார் மிழற் ப் பாடைல வழங்கினர்.
ாிஷபத்தளியிலார் அகமார்க்கம், வாிக்ேகாலம் என்

ம் நடன வைககைள ந த் க்

காட் னர். பதியிலார் தி ப்பதிகக் க த் கட்கும், தி ெவம்பாைவக் க த் கட்கும்
ஏற்றவா ந த்தனர் என்ப தி ெவாற்றி ர்க் கல்ெவட்டால் ெதாிகின்ற .
இத்தைகய தி ப் பதிகத்திற்கு ஏற்ற நடன வைககள் இன் இல்லா தி த்தல்
வ ந்தற்குாிய .
ேதவர யார்
ேகாவில்களி

ந்

ெதாண்டாற்றிய மாதர்க

ள் ேதவர யார் ஒ

இவர்கள் ேகாவி ல் தி வலகிடல், தி ெம க்கிடல், தி வ
ய்ைம ெசய்தல், தி ப்பதிகம் பாடல்

வைகயினர்.

க்குாிய அாிசிையத்

த ய பணிகைளச் ெசய்

வந்தனர்;

தி நீற் க் காப் த்தட் ம் மலர்த்தட் ம் விழாக்களில் ஏந்தி வந்தனர்; விழாக்
காலங்களில் அம்ம க்குக் கவாி சினர்; அச்ெசயலால், 'கவாிப்பிணா' என் ம்
அைழக்கப்பட்டனர். இங்ஙனம் ேதவர யார் நிைலைய அைடந்த ெபண்கள் ஒ
குறிப்பிட்ட சாதியரல்லர்; எல்லா இனத்

மகளி ம் இச் ைசவப்பிணிைய

ேமற்ெகாண் சூல த்திைர ெபாறிக்கப் ெபற் த் 'ேதவர யார்' என் ம் தகுதிையப்
ெபற் வந்தனர். அழகிய பாண் ய பல்லவைரயன் என்ற பைடத்தைலவெனா வன்
தன் கு ம்பப் ெபண்கைளத் ேதவர யார் ஆக்கினான் என் தி வல்லம் ேகாவிற்
கல்ெவட் த் ெதாிவித்தைல ேநாக்க, இவ் ண்ைம இனி

லனாகின்ற .

மடங்கள்
ெபௗத்த மதத்திற்கும், சமண மதத்திற்கும் அச்சமயக் ேகாவில்கைள அ த்
மடங்கள் இ ந்த ேபாலேவ, ைசவ சமய வளர்ச்சிக்குக் ேகாவில் கைள அ த் ம்,
தனித் ம் தமிழகத்தில் பல மடங் கள் இ ந்தன. அப்பர், சம்பந்தர் கால தேல
மடங்கள் சிவப்பணிையச் ெசய் வந்தனவாயி ம் ேசாழர் காலத்தில் மிகப் பல
மடங்கள் ேதான்றிச் சமயத் ெதாண் ைன நன்கு ஆற்றலாயின. தி வா வ
ைறயில்
மட் ம் தி நீல விடங்கன் மடம், சிவேலாக நாயகன் மடம், சர்வேதவன் மடம்,
பஞ்சநதிவாணன் மடம், சங்கரேதவன் அறச்சாைல, பிரமாண வாசகன் மடம்,
நாற்பத்ெதண்ணாயிரவன் மடம், ந் ற்றி பத் நால்வன் மடம், ெப ந் தி வாட்
அறச்சாைல என்பன இ ந்தன. இவ்வா பல ெப ங் ேகாவில்கைள அ த்தி ந்த
மடங்க க்குப் பக்கத்தில் ம த் வ மைனக ம் அைமப் ண்
ந்தன.
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இவற் ள் காலா கச் ைசவர்களின் மடங்கள் சில; காபா கச் ைசவர் மடங்கள் சில;
ர ைசவ மடங்கள் மிகச்சில; வடநாட் க் ேகாளகி மடத்ைதச் ேசர்ந்த கிைள மடங்கள்
சில; வாரணாசிக் ெகால்லா மடத் க் கிைளகள் சில தமிழகத் இ ந்தன; வாரணாசி
பிக்ஷா மடத் க் கிைள மடங்கள் சில ம் இ ந்தன. இைவ அைனத்தி ம்
ேமற்ெசான்ன பல வைகச் சமய ல்கள் ெபா மக்க க்குப் ப த் விளக்கப்பட்டன.
தமிழ்ச் ைசவ மடங்கள்
மாளிைக மடத்

த யார் சந்தானத்ைதச் ேசர்ந்த மடங்கள் சில; சண்ைபக்கு

த யார் சந்தான மடங்கள் சில; ம தப் ெப மாள் சந்தான மடங்கள் சில; இச் ைசவ
மடத் த் தைலவர்கள் ைசவ சித்தாந்த சாத்திரங்களி
சிறந்

ம், ைசவத் தி

ைறகளி

ம்

விளங்கினர்; மக்கைள நல் வழிப்ப த்தினர். இச் ைசவ மடாதிபதிகளின்

ெசல்வாக்குத் தமிழகத்தில் மிகுந்

பரவிய . தமிழகத் ச் ைசவம் சாதிேபதமற்ற ;

'அன்ேப சிவம்' என்ற ெகாள்ைகயால் அைனவைர ம் ஒ

தாய் ஈன்ற மக்களாகக்

க
ம் விாிந்த மனப் பான்ைம ைடய . ஆதலால், ெப ம்பாலரான தமிழ் மக்கள் இச்
ைசவ மடத் த் தைலவர்களின் அ
ைரகளில் ெபாி ம் ஈ பட்டனர். இச்ைசவ
மடங்கைளப்பற்றி ஆராய்ச்சியாளர் பின்வ மா கூ தல் காண்க.*
----------------*......Saivism thus appears to have gradually grown stronger and stronger under
the patronage of the *chola kings so that in the beginning of the 13th century we
notice a number of mathas presided over by Saiva sanyasins, spreading their
infludence over a pretty large portion of the Tamil country. All this must have been in
spite of the teachings of the great Advita philosopher Sankaracharya whosedoctrines
are well known. The philosophical expositions of Advaita teacher do not exclude the
methods of pious devotion to be practised in the first stages of spiritual development,
but insist on strict adherence and the paths of Karma as laid down in the sastras. The
Saiva creed, on the other hand, does not appear to have paid much attention to
sastric Karma but, taking unsullied devotion to Siva as its basis, it received into its
fold all classes of people without any distinction of caste. ThisCatholicity of the Saiva
faith rendered it not very popular with the orthodox Brahmanas but the non-brahman
classes eagerly took to it and at the begining of the 13th century, as stated already, it
was apparently very influential with its centres in many places...... The mathas of the
Saiva sanyasins called Sivayogins (177 of 1908) of Maheswaras (164 of 1908) were
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mostly named after the famous Brahman Saiva saint Tirugnanasambandan and the
non-Brahman saint Tirunavukarasar - A. R. E. 1909, 103.
இங்ஙனம் ேசாழப் ேபரரசர் ஆதரவில் ைசவ சமயம் ப ப்ப யாக வளர்ச்சி ற் க்
கி.பி.13 ஆம்

ற் றாண் ன் ெதாடக்கத்தில் பல மடங்கைளத் தமிழ்நாெடங்கும்

ெபற்றி ந்த . அந்த மடங்களின் தைலவர்களாக இ ந்த ைசவத் றவிகள்,
ெப ம்பாலான தமிழ் மக்களிடம் ெசல்வாக்குப் ெபற்றி ந்தனர். கழ் ெபற்ற அத்ைவத
ஆசிாியரான சங்கராச்சாாியார் இேத தமிழகத் தி
ந் பக்தி ெநறிையப் பரப்பியவர்.
ஆனால், அவர் சாத்திரங்களில் கூறப்பட் ள்ளப மக்கள் தத்தமக்குாிய
ெதாழில்கைளச் ெசய்யேவண் ெமன் வற்
த்தினார். இவ்வறி ைரக்கு மாறாகச்
ைசவ சமயம் காணப்பட்ட ; சாதி ேவ பாட்ைடக் க தா , எல்லா மக்கைள ம் பக்தி
ஒன்ைறேய அ ப்பைடயாகக்ெகாண் , தன்பால் அைணத் க் ெகாண்ட . இதனால்
ைவதிகப் பிராமணர் ைசவத்திற் கலக்க

யவில்ைல; ஆயின், பிராமணரல்லாத

வகுப்பாரைனவ ம் ைசவத்ைதத் த வினர். இதன் பயனாக,

ன் ெசான்னவா

ைசவ

மடங்கள் நாெடங்கும் விளங்கின. அைவ, பிராமணரான தி ஞானசம்பந்தர் ெபயைரத்
தாங்கி ம் அப் பிராமணரான தி நா க்கரசர் ெபயைரத் தாங்கி ம் மிகப்பலவாக
விளங்கின.
ேசாழர்க்குப் பிற்பட்ட நாயக்கர் காலத்தில்
ச்ேசாிைய அ த்த வில் ய ாில்
ெமய்கண்ட சந்ததிமடம் ஒன்றி ந்த . இம்ெமய்கண்ட சந்ததியில் வந்த நமசிவாய
ேதசிகரால் ஏற்ப த்தப்பட்டேத தி வாவ
ைர ஆதீனம். அேத சந்ததிையச் ேசர்ந்த
ஞானசம்பந்த ேதசிகரால் உண்டான த ம ர ஆதீனம்.
ைசவ மடங்கள் ஏறத்தாழக் கி. பி. 10ஆம்

ற்றாண்

ஆட்சிைய ம், சமய வளர்ச்சிைய ம் கவனித்

ந்

ேகாவில்

வந்தன. இைவ சமய

யாத்திாிகர்க க்குப் க டமாய் விளங்கின; சமயக் கல்விைய ம்
சமயெவா க்கத்ைத ம் ெபா மக்களிைடேய வளர்த்தன. பிணியாளர்க
இம்மடங்களில் ம ந்
த யன ெபற்றனர்.

ம்

குைககள்
இப்ெபயர் ெகாண்ட ஒ வைக மடங்கள் பிற்காலச் ேசாழர் காலத்தில் வளர்ச்சி
ெபற்றன. சீகாழி, சிதம்பரம், தி ப் க

ர்

த ய பல ர்க் ேகாவில்களில்

இைவயி ந்தன. இைவ பா காப் மிக்கைவ; தி
ைறகளில் வல்ல ைசவத்
றவிகைளத் தைலவர்களாகப் ெபற்றைவ. இத்தைலவர்தம் சீடர்கள் பல
ேகாவில்களி

ந்

தி

ைறகைள ஓதினார்கள். சில குைககளில் தவசிகள்,
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ஆண்டார்கள், யாத்திாீகர் த ேயார் உண்பிக்கப்பட்டனர். இத்தைகய குைககளா
ன்ெசால்லப்பட்ட மடங்களா ம் ைசவசமயம் நன்கு பா காக்கப்பட்
வளர்க்கப்பட் வந்த என்ப கல்ெவட் க்களால் அறியப்ப ம் உண்ைமயாகும்.

ம்

மக்கள் ெதாண்ேட சமயத்ெதாண்
ெப ங்ேகாவில்களில் ெபா மக்கள் நல

க்காக

ல் நிைலயம் இ ந்

வந்த .

அதைனச் 'சரசுவதி பண்டாரம்' என வழங்கினர். சில ெபாிய ேகாவில்கைள அ த்
ம த் வமைனகள் இ ந்தன. அவற் ள் ம த் வ ம் (Physician), சல் யக்கிாிைய
பண்

வா ம் (Surgeon), தாதிமா ம் (Nurses), ம ந் ப் ெபா ள்கைளக் ெகாண்

வ பவ ம், ம ந் கைளச் ெசய்ேவா ம் இ ந்தனர். ேநாயாளிக

க்குப் ப க்ைககள்

இ ந்தன.. ஊாில் ெப ம் பஞ்சம் ஏற்பட் க் கு மக்கள் தவிக்கும்ேபா , அவ் ர்க்
ேகாவி ல் உள்ள ெவள்ளி, ெபான் நைககைள ம் பாத்திரங்கைள ம் உ க்கி
ஊரார்க்குக் கடனாக உத வ ம், பஞ்சம் நீங்கிய பிறகு உதவிய கடைன மீட் ப்
ெப வ ம் வழக்கமாக இ ந்த என்ப ஆலங்கு க் கல்ெவட்டால் ெதாிகின்ற .
இங்ஙனம் ேகாவில்கள் ெபா ளாதாரத்
அறி த்

ைறயி

ம், சமயத்

ைறயி

ைறயி

ம் ெபா

ம், உடல்நலத்

மக்க

ைறயி

ம்,

க்குத் ெதாண்

ெசய் வந்தைமயாற்றான், தமிழகத்தில் ைசவ சமயம் மக்க

க்குப் பயன்படத்தக்க

சமயமாக விளங்கிய . இப்பண்ைட நிைல மீண் ம்
ப்பிக்கப்ப மாயின், ைசவ
சமயம் மக்கள் சமயமாக மலர்ச்சிெப ம். தி க்ேகாவில் வழிபா ம் தாய் ெமாழியில்
நைடெப தல் ேவண் ம். தி ெவாற்றி ர்க் கல்ெவட் ல் கண்டப , தி ப்பதிகங்கள்,
தி வாசகம் இவற்றின் க த் க்கைளப் லப்ப த் ம் நடன வைகக ம் வளர்ச்சி
ெப தல் ேவண் ம். தமிழ் நடன ஆசிாியர்க ம், தமிழ் நடனப் ெபண்மணிக
இத் ைறயில் விைரந் கவனஞ் ெச த்த ேவண் ம்.
இந்நிைல ஒவ்ெவா

ேகாவி

ம் ஏற்ப மாயின், நம் தி

ம்

ைறகளின் உண்ைமச்

சிறப்பிைன மக்கள் உணர்ந் பயன்ெப தல் கூ ம். இம் ைறையப் பின்பற்றாமல்,
தமிழ் மக்க க்ேக ாியாத ெமாழியில் தமிழகத் க் ேகாவில்களில் வழிபா
நைடெப வதால், மன ெவா ைமப்பாட் க்குாிய தி க்ேகாவில்கள் அப்பணிையச்
ெசய்யத் தவறியைவ ஆகின்றன. ஆதலால் நாட்

ள்ள ைசவ நன்மக்க

ம், மக்கள்

நல க்காக விளங்கும் அரசாங்க ம் இத் ைறயில் கவனஞ் ெச த்தி, தமிழகத் த்
தி க்ேகாவில்களில் தமிழ் வழிபாட் ைன நைட ைறயில் ெகாணர்தல் ேவண் ம்.
இங்ஙனம் தமிழில் வழிபா நைடெப ம் நன்னாேள நம் ைசவம் தைழத்ேதாங்கும்
ெபான்னாளாகும்.
--------------------------
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7. ைசவத் தி
தி மந்திரம்
பன்னி தி

ைறகள்

தி ஞான சம்பந்தர் பா ய தி
தி

ைறகள்

ைறகள் - 1

ைறகள்

ன் ; சுந்தரர் பா ய தி

ன் ; தி நா க்கரசர் பா ய
ைற ஒன் ; மணிவாசகர் பா ய

தி வாசக ம் தி க்ேகாைவயா ம் எட்டாம் தி
ேசந்தனார், க

ர்த்ேதவர்,

ந்

ைற; தி மாளிைகத் ேதவர்,

த்தி நம்பிகாட நம்பி, கண்டராதித்தர், ேவணாட்

அ கள், தி வா அ தனார்,
ேஷாத்தம நம்பி, ேசதிராயர் என்ற ஒன்ப
அ களார்கள் பா ய பாடல்கள் ஒன்பதாம் தி
ைறயில் இடம்ெபற் ள்ளன.
தி மந்திரம் பத்தாம் தி
ைற; காைரக்காலம்ைமயார் த ய பன்னி வர் பா ய
பாக்களின் ெதாகுதி பதிேனாராம் தி
ைறயாகும். சுந்தரர் பா ய தி த்ெதாண்டத்
ெதாைகையப் பின்பற்றி ம், நம்பியாண்டார் நம்பி பா ய தி த்ெதாண்டர்
தி வந்தாதிையப் பின்பற்றி ம் ேசக்கிழால் பா ய ெபாிய ராணம் பன்னிரண்டாம்
தி
ைறயாகும்.
சம்பந்த ம் அப்ப ம் கி. பி. 7-ஆம்
தி

ைறகள் கி. பி. 7-ஆம்

கி. பி. 9-ஆம்
ஒன்பதாம் தி
தி

ற்றாண் னர் ஆதலால்

தல் ஆ

ற்றாண்ைடச் ேசர்ந்தைவ. சுந்தர ம் மாணிக்கவாசக ம்

ற்றாண் னர் ஆதலால் ஏழாம் தி
ைற ம் எட்டாம் தி
ைற ம் ஒன்பதாம் ற்றாண்ைடச் ேசர்ந்தைவ. பத்தாம்

ைற ம்

ைறயாகிய தி மந்திரம் கி. பி. 4, 5, 6 ஆகிய ன்
ற்றாண் களில் ஒ
ற்றாண்ைடச் ேசர்ந்த . பதிேனாராம் தி
ைறயிற் கண்ட காைரக்காலம்ைமயா ம்

ஐய க

ம் சம்பந்தர்க்கு

ற்பட்டவர். கல்லாடர், கபிலேதவர், பரணேதவர்,

நக்கீரேதவர், ேசரமான் ெப மாள் நாயனார் என்பவர் கி. பி. 9-ஆம்
ற்றாண் க்குட்பட்டவர். நம்பியாண்டார் நம்பி தலாம் இராசராசன் காலத்தவர்.
பட் னத்த கள் கி. பி. 10-ஆம்
க

ர்த்ேதவர்

ற்றாண் னர். ஒன்பதாம் தி

ைற பா ய

த ேயார் ேசாழர் (கி. பி. 900-1200) காலத்தவர்.

தி மந்திரம்
தி மந்திரம் ைசவத் தி
தி

ைறகளில் காலத்தால்

லர் ேகதாரம், ேநபாளம், காசி, விந்தம்,

ற்பட்ட . இதைனச் ெசய்த

ைசலம் இவற்ைறத்

தாிசித் க்ெகாண் ெதன்னா வந்தவர், வடெமாழி ஆகமங்களின் சத் ப்ெபா ைளத்
தமிழில் பாடேவண் ம் என்ற க த்தினால் வாயிரம் ெசய் ட்கைளக் ெகாண்ட
தி மந்திரம் என் ம் ைலச் ெசய்தனெரன் ேசக்கிழார் கூ கின்றார். தி மந்திரம்
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ஒன்ப பகுதிகளாக உள்ள . ஒவ்ெவா பகுதி ம் ஒ தந்திரம் எனப்ப ம்.
தி மந்திரம் தி
லர் காலத்தி
ந்த ைசவசமய நிைலைய உணரத்
ைண ாிவதாகும்.
(1)

தல் தந்திரத்தில் யாக்ைக நிைலயாைம, ெசல்வம் நிைலயாைம, இளைம

நிைலயாைம, ெகால்லாைம, லால் உண்ணாைம, காம அடக்கம், அந்தணர் ஒ க்கம்,
அரசன் கடைம, அறஞ் ெசய்த ன் சிறப் , அன்ைப வளர்த்தல், பிறர்க்கு உதவி
ெசய்தல், கற்றவாிடமி ந் ம் ல்களி
ந் ம் அறிைவ வளர்த்தல், மனத்ைத வி ப்
ெவ ப் க்களிற் ெசல்லவிடாைம த ய அறி ைரகள் தரப்பட் ள்ளன.
(2) இரண்டாம் தந்திரத்தில் அகத்தியர் ெதன்னா
ரச் ெசயல்கள்,
கைதகள்

ங்கத்தின் ேதாற்றம், தக்கன

ேபாந்த , சிவ

யாகம், பிரளயம் பற்றிய ராணக்

த யன குறிக்கப்பட் ள்ளன. பைடத்தால், காத்தல், அழித்தல், மைறத்தல்,

அ ளல் என்

ம் சிவ

ைடய ஐந்ெதாழில்க

உண்டான உயிர்கைளப் பற்றிய விவரங்க

ம், சிவன் - சக்தி விைளயாட்டால்
ம் விளக்கப்பட் ள்ளன. சிவ நிந்ைத,

அ யார் நிந்ைத கூடாெதன்ப ம், ேகாவில்கைள அழிப்ப
ெபாைற ைடைம, ெபாியாைரத்
(3)

ைடய எட்

ன்றாம் தந்திரம்

ைணக்ேகாடல்

தீெதன்ப ம்,

த யன ம் ேபசப்பட் ள்ளன.

வ ம் ேயாகத்ைதப் பற்றிய . இயமம், நியமம், ஆசனம்,

பிராணாயாமம், பிரத்தியாஹாரம், தாரணம், தியானம், சமாதி என் ம் எண்வைக
ேயாக ைறக ம் அவற்றால் அைட ம் பயன்க ம் விளக்கப்பட் ள்ளன.
இவற் க்குப்பின் உடைல ெவல் தல் த ய ேயாகநிைலச் ெசய்திகள்
கூறப்பட் ள்ளன.
(4) நான்காம் தந்திரம் மந்திர சாதனம் பற்றிய . இப்பகுதியில் அஜபா மந்திரம்,
ைபரவி மந்திரம்

த யன கூறப்பட் ள்ளன. தி அம்பல சக்கரம், திாி ர சக்கரம்,

ஏெராளிச் சக்கரம், ைபரவச் சக்கரம், சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம், வனாதிபதி சக்கரம்,
நவாக்ஷாி சக்கரம் என்பைவ பற்றிய விவரங்கள் தரப்பட் ள்ளன.
(5) ஐந்தாம் தந்திரத்தில் சுத்த ைசவம், அசுத்த ைசவம், மார்க்க ைசவம், க ஞ்சுத்த
ைசவம் என்பைவ பற்றிய விவரங்கள் தரப்பட் ள்ளன. பின் சாிைய, கிாிைய, ேயாகம்,
ஞானம் என்பன குறிக்கப்பட் ள்ளன; பின்னர்ச் சன்மார்க்க ம் அதன் பிாி களான
சகமார்க்கம் (கட ைள நண்பனாகக் க தி நடத்தல்), சத் த்ர மார்க்கம் (கட

க்கு

மகனாக நடத்தல்), தாசமார்க்கம் (கட ைள ஆண்டானாகக் க தி நடத்தல்)
என்பன ம் விளக்கப்பட் ள்ளன. அ த் , சாேலாகம் (இைற உலகில் வசித்தல்),
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சாமீப்யம் (கட

க்கு அண்ைமயில் வசித்தல்), சா ப்யம் (இைறேயா

அைடதல்), சா ச்யம் (இைறேயா

சமநிைல

கலத்தல்) என்பன குறிக்கப்பட் ள. கட ள் சக்தி-

மந்தம், மந்ததரம், தீவிரம், தீவிரதரம் என் ம் நான்கு ைறகளில் இறங்குதல்
கூறப்பட் ள்ள . ைசவத்திற்குப் றம்பான சமயங்கள் கண் க்கப்பட் ள்ளன.
உட்சமயங்கள் ஏற்கப்பட் ள்ளன.
(6) ஆறாம் தந்திரத்தில் உயிர் நா யாக உள்ளைவ சிவகு

தாிசனம், அவன

தி வ ப்ேப , ஞானத்தின் ெபா ள், ெதாிபவன்-ெதாியப்பட்ட ெபா ள்,
அ ளிள

ந்

ற , தவம்,

ேதான் ம் அறி , பக்திக்குப் பக்குவ ைடயவர் இலக்கணம்,

பக்குவம் அைடயாதார் இலக்கணம்,தி நீற்றின் ெபா ள் என்பைவயாகும்.
(7) ஏழாம் தந்திரத்தில் ஆ

ஆதாரங்கள், அண்ட ங்கம், பிண்ட ங்கம், சதாசிவ

ங்கம், ஆத்ம ங்கம், ஞான ங்கம், சிவ ங்கம் என்
சிறப் ப் ேபாதைன, ஆத்மாவில் உள்ள சிவ
சிவ

க்ேகற்ற வழிபா , மேகசுவர

ெப ைம, உண

ம் ஆ

ங்கங்கள், சமயச்

க்ேகற்ற வழிபா , கு வாகிய

ைச (அ யார்க்கு உணவளித்தல்), அ யார்

வி தி, பலவைக

த்திைரகள், பலவைக ேயாகிகள் இறப் க்குப்

பின் அைடயத்தகும் உலகங்கள், அவர்கள் தங்கள் உடலங்கைள வி ம்
இடகைல-பிங்கைல நா கள், பிராணன்ஆ , ஐம் லன்கைள அடக்கும்
ேபசப்பட் ள்ளன.

ஷன்-அ

ைற,

, சீவன், பசு, ேபாதம் என்

ைற, கு வின் ேபாதைன, கூடா ஒ க்கம்

த யன்

(8) எட்டாம் தந்திரத்தில் உட ன் அைமப் , சிவத்தில் கலக்க உடம்ைப வி ம்
பதிெனா

அவத்ைதகள், அறி த் ேதாற்றம், சித்தாந்தத்தின் விளக்கம், பிற

சமயங்க

ம் அதற்கும் உள்ள ெதாடர் , பதி-பசு-பாச விளக்கம், பிரம

ம் மா

குற்றங்கள், தத்-த்வம்-அசி என்

க்திகள்,

ன்

ெசா பங்கள்,

ன்

ம்

ன்

பதங்கள்,

கரணங்கள்,

ன்

ன்

ைற,

ம்

காணாத சிவன் என்பதற்குாிய தத் வ விளக்கம், காமம்-ெவகுளி-மயக்கம் என்
ன்

ம்

ம்

ாியங்கள்,

ன்

சூன்யங்கள், காாிய-

காரண உபாதிகள், உபசாந்தம், றங்கூறாைம, சிவநிந்ைத ஒழிப் , அகத்தாமைர
பற்றிய வ ணைன, 'தத் வமசி, அகம் பிரம்மாசி' என்பைவ பற்றிய ஆராய்ச்சி,
உண்ைம ேபசல், ஆைசைய ஒழித்தல், பக்தி வளர்த்தல், ய்ைம அைடவதி ம்,
வி தைல ெப வதி ம் நாட்டம் ெகாள் தல் த யன கூறப்பட் ள்ளன.
(9) ஒன்பதாம் தந்திரத்தில் கு , கு மடம், கு

தாிசனம்

த யனேபசப்பட் ள்ளன;

சிவானந்த நடனம், சுந்தர நடனம், ெபான்னம்பல நடனம், ெபான்தில்ைல நடனம்,
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ஆச்சாிய நடனம் என்பன விளக்கப்பட் ள்ளன; அறி

மலர்தல், உண்ைம அறிவின்

இன்பம், தன் உ க்காட்சி, ஊழ், சிவைனக் கண் அவன உண்ைம உ ைவ
உணர்தல். சமாதி நிைல அைடதல் த யன குறிக்கப்பட் ள்ளன. இைறவைனப்
பற்றிய வழிபாட் ப் பாடல்க

டன் இந்

ல்

ெப கின்ற . தி

லர் நியாயம்,

ைவேசஷிகம், சாங்கியம், ேயாகம், மீமாம்ைச, ேவதாந்தம் என ேவதங்களி
கிைளத்த ஆ உட்பிாி கைளக் கூ கின்றார்.

ந்

அ வைகச் சித்தாந்தம்
பாசுபதம், மாவிரதம், காபாலம், வா*மம், ைபரவம், ைசவம் என்பன ைசவத்தின்
உட்பிாி களாகும்.
(1) பாசுபதம்: ஆன்மாக்க க்கு ஆணவ மலம் இல்ைல; மாைய, கன்மம் என்ற
இரண்டால் பந்த ற் இன்ப ன்பங்கைள க ம். இவற்றில் ெவ ப் ற் ச் சாத்திர
ைறயால் தீட்ைச ெபற்ற வனிடம் இைற அறி பற் ம். அப்ெபா
இைறவன் தன்
குணங்கைள அவன்பால் பற் வித் த் தன் அதிகாரத்தி
ந் ஓய் ெப வான். இ
பாசுபதர் ெகாள்ைக. பாசுபதன் தன் உடம் பில் சாம்பைல ம் களிமண்ைண ம்
சுவன்; க ப் உைடகைள அணிவன்; தைலைய
யிடாம

யிட் க் ெகாள் வன்;

ம் வி வன். பாசுபதர் இதிகாச கால தேல நாட் ல் இ ப்பவர்; பசுபதி

வழிபாட்

னர்;

ங்க வழிபாட் னர்; சிவ

இைணத்

வழிப வர்; சாதி ேவ

டன் கணங்கைள

ம் ேபய்கைள ம்

பாடற்றவர்; ெசபம், தவம் இவற்றில் ஈ பட்டவர்;

கம், ைககள், மார் , ெகாப் ழ் இவற்றில்

ங்க

த்திைர பதிப்பவர். சிவன் ேயாக

ஆசாாியனாக வந் கு , ததீசி, அகத்தியன், உபமன் என்ற நால்வர்க்கும் பாசுபத
ஞானத்ைத உபேதசித்தான். அவர்கள் பாசுபத ஞானத்ைதப் பலர்க்கும் உபேத சித்தனர்
என்ப பாசுபதர் நம்பிக்ைக. சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம் என்பன இச்ைசவத்தில்
வற்
த்தப்ப கின்றன.
2. மாவிரதம்: பாசுபதக்ெகாள்ைகயில் கூறப்பட்ட ஆன்மாக்கள் பந்த ற்
இன்ப ன்பங்கைள க ம். சாத்திரத்தில் கூறப்பட் ள்ள ைறயில் தீட்ைச ெபற்
எ ம் மாைல அணிதல் த ய சாிையகளில் வ வா ஒ குபவர் த்தராவர்.
த்த க்குச் சிவேனா சமமாக எல்லாக் குணங்க ம் உற்பத்தியாகும். இ
மாவிரதியர் ெகாள்ைக. இவர்கள் ெநற்றியில்
நீ

ன்

கீற் க்களாகா வி தி அணிவர்;

உடல்

வ

காதில் எ

ம் மணிகைளக் குண்டலங்களாக அணிவர்; க த்தில் எ

தாழ்வடம் அணிவர்;

சுவர்; தைலமயிாின் உச்சியில் எ
ன்ைகயில் எ

ம் மணிகள் கட் யி ப்பர்;

ம் மணி ேகாத்த கயி

ேயாகப் பட் ைக ம், க ப் மயிர்க் கற்ைறயாலான

ம் மணித்

கட் வர்; ேதாளில்
ம் அணிவர்; ேகாவணம்
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தாிப்பர்; அதன்ேமல் அைசந்தா ம் சிறிய உைடையத் தாிப்பர்; மண்ைட ஓட் ல்
உண ெகாள்வர். சு காட் ச் சாம்பைல உடல்
வ ம் சுவர். இவ ள் ஒ
பிாிவினர் "காளா கர்" என் ம் கூறப்ப வர்.
3. காபாலம்: ஆன்மாக்களின் இயல் , பந்த இயல் மாவிரதியர் ெகாண்டவாேற
காபா க ம் ெகாண் ள்ளனர். சாத்திர ைறப்ப தீட்ைச ெபற் ப் பச்ைசக்ெகா
ஒன்ைறக் ைகயில் ஏந்தி நாள்ேதா ம் மனிதர் தைலேயாட் ல் ஐயம் ஏற் உண்பவர்,
த்தராய்ச் சிவன் ஆேவசித்தலால் எல்லாக் குணங்க ம் ெபற் ச் சிவசமயமாவர்
என்ப

காபா கர் ெகாள்ைக. காபா கம், பாசுபதம்ேபாலப் பைழைமயான .

காபா கர் சிவைனக் ெகா ய ைபரவ வ வில் வணங்குவர்; உடம்பில் பிணச்சாம்பல்
சுவர்; தைலயில் சைட உைடயவர்; தைல மாைல அணிபவர்;

த் ேதாலாலான

ேகாவணத்ைத உ ப்பர்; இடக்ைகயில் கபாலம் ஏந்தியி ப்பர். வலக்ைகயில் மணி
ஒன் பி த்தி ப்பர். இக்காபா கர் நரப யில் ஈ பட்டவர். சி த் ெதாண்டர்
இப்பிாிைவச் ேசர்ந்தவர் ஆதலால் ைபரவ ேவடத்தில் வந்த அ யவ க்குத் தம்
ைமந்தைன அ த் க் கறி சைமத் ப் பைடத்தார் என்ப இங்கு அறியத்தக்க .
4. வாமம் - உலகம் சக்தி மயமான . வாம
ல் விதித்த ைறப்ப ஒ கிச்
சக்தியில் லயித்தேல க்தி என்ப சக்தி வழிபாட் னர் ெகாள்ைக. இவ்வழிபாட் னர்
'சாக்தர்' எனப் ப வர். மிகப்பைழய காலத்தில் ேதான்றிய தாய் வழிபாட் ன்
வளர்ச்சிேய 'வாமம்' அல்ல
5. ைபரவம் - ெப ம்பா

'சாக்ேதயம்' என்ப .
ம் வாம மதத்ேதா

ஒத் ச் சி பான்ைம ஆசாரங்களில்

ேவ பட் ப் ைபரவேன பரம்ெபா ள் என் நம்பி, ைபரவ மதத்தில் ேச வேத
அளிக்கும் என்ப இச் சமயத்தினர் ேகாட்பா .

க்தி

6. ைசவம் - சிவைனேய
தற் கட ளா கக்ெகாண் சாிைய த ய
நான்கினா ம் அவைன அைடயப் பா ப ம் சமயேம ைசவம். பதி - பசு - பாசம்
என் ம் ன்ைற ம் ஒப் க்ெகாண் ஆகம வழிப்ப நடப்பவர் 'மாேகசுவரர்'
எனப்ப வர். ரைசவம் - ரைசவர் அல்ல
ரமாேகசு வரர் அல்ல
ங்காயத் கள் என்பவர் சிவைன மட் ேம ங்க வ வில் வழிப வர். பக்தி ெநறி
ையப் பின்பற்றி ஒ க்கத்ேதா வாழ்க்ைக நடத்தி ங்கத்ைத வழிப ேவார் றக்கம்
அைடவர் என் ப
ரைசவர் நம்பிக்ைக. இவர்கள் வடெமாழி ேவதங்கைள
ஒப் க்ெகாள்ளாதவர்; சாதி ேவ பா

இல்லாதவர்; குழந்ைத மணம் ெசய்யாதவர்;

ைகம் ெபண் ம மணம் ெசய்பவர்; லாைல ம் கு ைய ம் ஒழித்தவர்; இறந்தாைரப்
ைதப்பவர்;
சிலராவர்.

ங்கத்ைதப் ேபாலக் குல்லாய் ைதத் த் தைலயில் அணிப வ ம் இவ ட்
ர ஆகமம், வா ள ஆகமம் என்

ம் இரண்ேட இவர்தம் மதிப் க்குாி
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யைவ. தி

லர் இவ்வி

ஆகமங்கைள ம் பாராட்

காலத்தில்

ரைசவம் நாட் ல் இ ந்த

என்ப

ள்ளார். எனேவ, தி

நன்கு ெதாிகிற

லர்

அன்ேறா?

ைசவத்தின் நான்கு பிாி கள்
தி

லர் காலத் ச் ைசவம் (1) சுத்த ைசவம், (2) அசுத்த ைசவம், (3) மார்க்க ைசவம்,

(4) க ஞ் சுத்த ைசவம் என நால்வைகப்பட்ட . இப்பிாி
சாத்திரங்களில் இல்ைல என்ப கவனிக்கத்தக்க .

பிற்காலச் ைசவ சித்தாந்த

1. சுத்த ைசவர் பதி - பசு - பாசம் என்பவற் றின் ேவ பா கைள உணர்ந்தவர்; 'சித்'
என் ம் அறிைவ, 'அசித்' என் ம் அவித்ைதயால் ெகடாமற் பார்ப்பவர்; ய
மாைய டன் அசுத்த மாையையக் கலக்க விடாதவர். ேவதத்தி
ந் ேதான்றிய
சித்தாந்தேம சுத்தைசவ சித்தாந்தம் என்ப தி
லர் க த் .
2. அசுத்த ைசவர் காதில் குண்டலங்கைள அணிவர்; உடம்பில் நீ

சுவர்;

த்திராட்ச மாைலைய அணிவர்; சாிைய, கிாிைய வழி நிற்பர்; உபேதசம் ெபற்
மந்திரங்கைளச் ெசபித் க் ெகாண்
ப்பர்.
3. மார்க்க ைசவர் காதில் குண்டலங்கைள அணிவர்; உடம்பில் நீ

சுவர்;

றேவடத்திற்கு மிகுந்த மதிப் த்தாரார்; ஞானத்ைதேய, சிறப்பாகக் க
வர்;
ேவதாந்தத் டன் கூ ய சித்தாந்தப் பாைதயிற் ெசன் ஜீவன் க்தராவர்.
4. க ஞ்சுத்த ைசவர் என்பவர் ைசவர்க்குாிய ெவளி ேவடங்களில் கவனம்
ெச

த்தார்; ேநேர சிவனிடம் ெசன்

தங்கள் பாசத்ைத ம் பசுத்வத்ைத ம் ஒழித் ச்

சிவஞானத்ைத அைடவர். அவர்கள் சுத்த ைசவர்க்குாிய சமயப்ப களிற் ெசல்லார்;
அவர்கள் 'நான்', 'அவன்' என்ற ேவ பா அற்றவர்கள்; ெசால்லாிய தத் வத்ைத
அைடந் இந்திாியங்கைள அடக்கியவர்கள். அவர்கள் பரசா த்யத்ைத
அைடந்தவர்கள். கண்ணப்பர், சாக்கியர் ேபான்ற நாயன்மார்கள் பலர் இவ் வகுப்ைபச்
ேசர்ந்தவராவர். அவர்கள் சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம் என்

ம் ப கைளக்

கடந்தவர்கள்; றேவடம் அற்றவர்கள். க ஞ் சுத்த ைசவம் சிவஞான ேபாதம்
பின் ல்களில் கூறப்படாைம காணத்தக்க . க ஞ்சுத்த ைசவ ைடய
இலக்கணங்கைளத் தி

த ய

லர் கூறியிராவி ல், நாயன்மார் பல ைடய ெசயல்கள்

பித்தர் ெசயல்களாகக் காணப்பட்
க்கும்; விளக்க ம் மதிப் ம் ெபற்றிரா; நாம் ேவ
எந்த ைலக் ெகாண் ம் உண்ைம அறிந்தி க்க
யா .
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இந்நால்வ ள் அசுத்த ைசவர் ேவதாந்தத் டன் கூ ய சித்தாந்தத்ைத அறியாதவர்.
ேவதாந்தத் டன் கூ ய சித்தாந்தம் சாதாரண ைசவர் உபாயம் என் தி
லர்
கூ கிறார். க ஞ் சுத்த ைசவர் எல்லாம் கடந்தவர். எனேவ, சுத்தைசவ ம் மார்க்க
ைசவ ேம ேவதாந்தத் டன் கூ ய சித்தாந்தத்ைத அறிந்தவர் என்ப ம்,
ேவதாந்தத் டன் கூ ய ைசவ சித்தாந்தேம 'சுத்த ைசவம்' என்ப
காண்க.
சன்மார்க்கம்

லர் க த்தாதல்

த ய நான்கு

சன்மார்க்கம் - சிவன் தி வ கைளக் கா

தல், ெதா தல், நிைனதல், ெதா தல்,

கழ்தல், தைலயிேல சூ தல், இவற்ைறச் ெசய்பவர்

க்தியைடவர்.

சகமார்க்கம் - என்ப இைறவைனேய நண்பனாகக் ெகாண்
க்தியைட ம் வழி. சுந்தரர் பின்பற்றிய ெநறி இ ேவ.
சத் த்ரமார்க்கம் - என்ப
பிள்ைளயாக ம் ெகாண்

தாசமார்க்கம் - என்ப
வழிபட்

வழிபட்

சிவைனத் தந்ைதயாக ம் அ யவன் தன்ைனப்
வழிப வ . சிவைனப்

சித்தல், ேதாத்திரப் பாராயணம்

ெசய்தல், ேபாற் தல், ெசபித்தல், உ வ வழிபா ெசய்தல்
உாியைவ. சம்பந்தர் பின்பற்றிய ெநறி இ ேவயாகும்.

ெகாண்

தி

த

யன இத் ைறக்கு

சிவைனத் தைலவனாக ம் தன்ைன அ ைமயாக ம்

க்தியைடதல், விளக்ேகற்றல், மலர் ெகாய்தல், அலகிடல்,

ெம குதல், மணிய த்தல், அபிேடக நீைரக் ெகாணர்தல்
இத் ைறக்கு உாியன.

த ய ேகாவில் ெதாழில்கள்

சிவ பக்தி
ஆறாம் தந்திரத் ல் சிவபக்தி நன்கு விளக்கப்பட் ள்ள . பாசத்தி
ந் வி பட்
த்தியைடய வி ம் ம் ஒ வன் பல ப கைளக் கடக்கேவண் ம். த ல் கு பரன்
அவ க்கு க்தி வழிகாட் வான்; அவ்வழிேய ெசன்றால் சுத்தகு ேதான்றிக் கட ள்
அ ைள நல்குவான். அந்நிைலயில் பக்தன் ேமற்ெசால்லப்பட்ட சித்திகள் ேயாக
சக்திகள் த யவற்ைற அைடகிறான். அ த்த நிைலயில் சத்-கு ேதான்றிப்
பக்த

ைடய ஆணவம்-மாைய-கன்மம் என்

ம்

ம்மலங்கைள அகற் வான்;

க்திக்குச் ெச த் வான். பின்னர்ச் சிவ கு காட்சியளித் த் சத், அசத், சத்அசத்
என்பவற்ைறக் காட் வான். இந்த அறிவில் ஆன்மா நிைலத்தெபா
சிவமாகிற .
சிவ அத்ைவதம்
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ஆன்மா 'தான்' ேவ , 'அவன்' ேவ
'த்ைவதம்' அல்ல

என்

ம் எண்ணத்தில் இ க்கும் வைரயில்

'இ ைம' இ க்கும். தனிப்பட்ட ஆன்மா அவனில்

கலந் வி மாயின், இ ைம ஒழிந்
எனப்ப ம்.

'ஒ ைம' ஏற்ப ம். இ

'சிவாத்ைவதம்'

சன்மார்க்க மடங்கள் ஏ
தி

லர் காலத்தில் ஏ

ஒவ்ெவான்றி

ம் ஒ

கு

மடங்கள் சன்மார்க்க ைசவத்ைதப் பின்பற்றி ஏற்பட்டன.
இ ந்தார்.

லர் (தி

லர்), காலாங்கர், அேகாரர்,

மாளிைகத் ேதவர், நாதாந்தர், மரமானந்தர், ேபாகேதவர் என் ம் எ வர் மடத் க்
கு வினர் ஆவர். தி
லர் மடத் வழி வந்த சீடர்கள் " லன் மரபினர்"
எனப்பட்டனர்; அவர்கள் பல
அவ ள் ஒ வேர கி.பி. 17-ஆம்

ற்றாண் கள் தமிழ் நாட் ல் இ ந்

வந்தனர்.

ற்றாண் னரான தா மானவர்க்குக் கு வாக

இ ந்தவர். இதைன,
"மந்த்ரகு ேவேயாக தந்த்கு ேவ லன்
மரபில் வ ெமௗன கு ேவ!"
என் ம் அவர் பாடைலக் ெகாண்
ெமௗன கு மடம் இந்த ெமௗன கு

அறியலாம். தி ச்சிராப்பள்ளி மைலமீ
டன் ெதாடர் ைடய ஆகும்.

உள்ள

ைசவப் பிரசாரம்
தி

லர் தம

ல் ைசவ சமயத்தின் சிறப்ைப விளக்கிய டன் நில்லா , சமயப்

பிரசாரம் ெசய்தி ப்ப ம் காணலாம். "சிவ

க்கு நிகராகும் ெதய்வம் ேவறில்ைல,

அவன் பிறப் அற்றவன்; ேபர ளாளன், யாவர்க்கும் இன்பம் அ ள்வான்; அவைனத்
ெதா ங்கள்; ஞானம் ெபறலாம்; அவைன எந்த வைகயி

ம் ஏத்தலாம். அவன் அ ள்

ாிவான்; காைரக்கால் அம்ைமயா ம் பரண ேதவ ம் ைகயாண்ட

ைறப்ப ேய தி

ல ம் தம் ெபயைர ம், ல் ப ப்பதால் அைட ம் பயைன ம் குறித் ள்ளார்.
இக்குறிப் ப் பலைர ம் பயன் க திப் ப க்கத் ண்டவல்ல .
தி மந்திரச் சிறப்
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ஆகமாந்தம் அல்ல ைசவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் என்பன சுமார் கி.பி. 4 அல்ல 5ஆம் ற்றாண் ல் சிறப் ற்றன என்னலாம். குப்தர்கள் காலத்தில்
ேகாதாவாியாற்றங்கைரயில் மந்த்ர காேளசுவர் என்ற இடத்தில் மந்த்ரகாேளவசுவர்
ேகாவிைலச்சுற்றி நான்கு ைசவ மடங்கள் இ ந்தன. அங்கு ஆகமச் ைசவர்கள்
இ ந்தார்கள். இந்த 4,5,6-ஆம் ற்றாண் களில் தி
லர் ஒ
ேசர்ந்தவராதல் ேவண் ம் என்ப
ன்னேர கூறப்பட்ட . தி
தமிழ்நாட் ல் தமிழ் ெமாழியில் ைசவ சித்தாந்த
தி மந்திரேம ைசவ சித்தாந்த தல் ல் என்ப

ற்றாண்ைடச்
ல க்கு ன்

ல் இல்ைல, அவர் ெசய்த
ெதளி . ஆத ன் இந் ல் பின் வந்த

அப்பர், சம்பந்தர் ,சுந்தரர் த ய சமயாசாாியர்கட்கும் அவர்களால் பரப்பப்பட்ட
ைசவ சமயத்திற்கும் ஆதார லாயிற் . அவர்கள் தி மந்திரத்ைத நன்கு ப த்தவர்கள
என்பதற்குாிய சான் கள் பல காட்டலாம். இடம் ேபாதாைமயால், சில சான் கள்
இங்குத் த ேவாம்.
---------1. (1) "கு ேவ சிவெமனக் கூறினன் நந்தி" -தி மந்திரம்
(2) "ஒ வ ராயி

வ

மாயவன் கு வ தாய குழகன்" -அப்பர் ேதவாரம்

2. (1) "சாத்திர ேமா ம் ச ர்கைள விட் நீர்
மாத்திைரப் ேபா மறித் ள்ேள ேநாக்குமின்
பார்த்தஇப் பார்ைவ பசுமரத் தாணிேபால்
ஆர்த்த பிறவி அகலவிட் ேடா ேம" -தி மந்திரம்
இேத அறி ைரைய அப்பர் கூ தல் காண்க:
(2) "சாத்தி ரம்பல ேபசும் சழக்கர்காள்
ேகாத்தி ர ங்கு ல ங்ெகாண் ெடன்ெசய் ர்.
பாதிதி ரஞ்சிவ ெமன் பணிதிேரல்
மாத்தி ைரக்குள் அ
மாற் ேபறேர"
-அப்பர் ேதவாரம்.
(3) "ேவயன ேதாளிக்கு ேவந்ெதான் ந்தாேன"
என்ப தி மந்திரம்.
"ேவ
என்ப

ேதாளிபங்கன் விட ண்டகண்டன்"
சம்பந்தர் ேதவாரம்.

(4) "அத்தன் தி வ க் கப்பாைலக் கப்பாலாம்"
"அப்பாைலக் கப்பாைலப் பா
என்ப தி வாசகம் .

ங்காண் அம்மானாய்"

60

(5) "எப்பாி சாயி ம் ஏத் மின் ஏத்தினால்
அப்பாி சீசன் அ ள்ெபற லாேம"
என்ப

தி மந்திரம். இக்க த் ,

"எப்ெப ந் தன்ைம ம் எவ்ெவவர் திற ம்
அப்பாி சதனால் ஆண் ெகாண் ட ளி ம்"
எனவ ம் தி வாசக அ களில் காண்க.
-------------

8. ைசவத்தி
தல்

ன்

தி

ைசவ சமயத் தி

ைறகள். –II

ைறகள்
ைறகள் பன்னிரண் .

தல்

ன்

பா யவர் சம்பந்தர்.

ஞானசம்பந்தர் ஏறத்தாழ 300 பதிகங்கைளப் பா
ள்ளார். ஒவ்ெவா பதிக ம் பத்
அல்ல பதிெனா பாக்கைளக் ெகாண்ட . பதிகங்கள் அக்கால வழக்கி
ந்த
இந்தளம், குறிஞ்சி

த ய பண்களில் பாடப்பட்டன. ஒவ்ெவா

பதிகத்தி

ம்,

அப்பதிகம் பாடப்ெபற்ற ஊாின் இயற்ைகயைமப் , அவ் ர்க் ேகாவி ல் உள்ள
சிவெப மானின் சிறப் , அவைன அைடவதால் ெபறத்தகும் பயன், இராவணன்
கயிைலையப் ெபயர்த் ப் ன்பப்பட்டைம, சமணர்-ெபௗத்தர் வச
ெப ம்பா ம் இடம் ெபற்றி த்தல் காணலாம்.

என்பன

"ேபாதியர்கள் பிண் யர்கள் ேபா வ
வாதவைக ண் பலெபாய்
ஓதியவர் ெகாண் ெசய்வ ெதான் மிைல
நன்ற ணர்
ைரமிேனா
ஆதிெயைம யா ைடய அாிைவெயா
பிாிவி அ மர்ந்தபதிதான்
சாதிமணி ெதண் ைரெகா ணர்ந் வயல்
கஎறிெகாள் சண்ைபநகேர"
சம்பந்தர் பாடல்களில் தலங்களின் இயற்ைக யழகு, பல வரலாற் ச் ெசய்திகள்,
இைச, நடனம், சமணர் ெபௗத்தர் பற்றிய ெசய்திகள், தமக்கு

ன்னி ந்தவ ம் தம்

காலத்தவ மான நாயன்மார் பற்றிய குறிப் க்கள், பலவைகச் சிவன யாைரப்பற்றிய
குறிப் க்கள், தம் ைடய வாழ்க்ைக நிகழ்ச்சிகள், ேகாவில்களில் நைடெபற்ற
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விழாக்கள், வழிபாட்
ைறகள், ராணக்கைதக் குறிப் க்கள், ைசவசமயக்
குறிப் க்கள் த யவற்ைறக் காணலாம். தலத்தின் இயற்ைகயழைக விளக்கும்
பாடல்களில் ெச கள், ெகா கள், மரங்கள், மலர்கள் யா ம் குறிக்கப்பட் ள்ளைம,
சம்பந்தர கவனிக்கும் ஆற்றைல ம் இயற்ைக அழைக அ பவிக்கும்
மனப்பண்ைப ம் நன்கு விளக்கும். சம்பந்தர் காலத்தில் சீகாழி கடல கில் இ ந்த ;
நாைக சிறந்த ைற கப் பட் னமாக இ ந்த , என்பன ேபான்ற வரலாற் க்
குறிப் க்கள் பல அவர் தி ப்பதிகங்களில் காணப்ப கின்றன. அவர் காலத்தில்
மைறயவர்கள் மிகுதியாக வாழ்ந்த தலங்கள் எைவ என்பைத ம் ேவ பல ெபா க்
க த் க்கைள ம் அவர் பாக்கள் ெதாிவிக்கின்றன. அவர் காலத்தில் பல ஊர்களில்
இ ந்த ேகாவில்கள் தனிப்ெபயர் தாங்கி இ ந்தன என்பைத ம் நாம் பல பாக்களால்
அறியலாம். ெசங்காட்டங் கு யில் கணபதீச்சரம் என்ற ேகாவி
பசுபதீச்சரம் என்

ம் ேகாவி

ம், ஆ ாில்

ம், நைர ாில் சித்தீச்சரம் என்ற ேகாவி

மயிலாப் ாில் கபாலீச்சரம் என்ற ேகாவி ம், இவ்வாேற பல ஊர்க
ெபயர்ெகாண்ட ேகாவில்க ம் இ ந்தன.
அப்பர் தி

ம்,
ல் ேவ ேவ

ைறகள்

அப்பர் பாடல்க ம் ஏறத்தாழ வாயிரத் க்கு ேமற்பட்டைவ. சம்பந்தைரப்
ேபாலேவ அப்ப ம் தம் காலத்தவ ம் தமக்கு ற்பட்டவ மான நாயன்மார் ெசய்த
தி ப்பணிகைளத் தம் பாடல்களில் குறித் ள்ளார். இவர் பாக்களி ம் சம்பந்தர்
பாக்களி
ந் அறியப்ப ம் இைச, நடனம் த ய பலவைகச் ெசய்திகைள ம்
நிரம்ப அறியலாம். ைமலாப் ர் இவர் காலத்தில் சிறந்த ைற கப்பட் னமாக
இ ந்த . பல்லவ மேகந்திரவர்மன் இைச, நடனம், நாடகம் இம்

ன்ைற ம்

வளர்த்தவனாதலால் அவன் காலத்தில் வாழ்ந்த அப்ப ைடய பாடல்களில் இைச,
நடனம் பற்றிய குறிப் க்கள் மிகுதியாகக் காணப்ப கின்றன. சமணைரப் பற்றிய
குறிப் க்க ம் இவர் பாடல்களில் பலவாகக் காணப்ப கின்றன. சம்பந்தைரப்
ேபாலேவ இவர் ஊர்ப்ெபய ம் அவ் ர்க் ேகாவிற் ெபய ம் தியனவாகப் பல
இடங்களில் குறிப்பிட் ள்ளார். சீகாழிக் ேகாவிைலப் ள்ளினங்கள் ஏந்தின கைத
ேபான்ற மிகப்பல ராணக் கைதகள் (Mythologies) இவர் பாடல்களில் இடம்
ெபற் ள்ளன. இ ம் தல், ேப ர், தஞ்ைசத் தளிக்குளம், இடைவ, காம்பீ , எ
த ய பல ைவப் த்தலங்கள் இவரால் குறிக்கப்பட் ள்ளன. பள்ளி என்

ர்
ம்

சிவத்தலங்க ம், ரட்டம், கு , ஊர், கா , வாயில், மைல, ஆ , குளம், களம் என
ம் தலங்க ம் இவரால் ெதாைகப்ப த்திக் குறிக்கப்ப கின்றன. இப் ெபாியார்
சூைல ேநாயால் வ ந்திய
த ய தம் வாழ்க்ைக நிகழ்ச்சிகள் பலவற்ைறத் தம்
பதிகங்களிற் பா

ள்ளார்; தாம்கண்ட விழாக்கைளப் பற்றிய விவரங்கைளப் பல

பதிகங்களில் கூறி ள்ளார். அ யார் மல ம் நீ ம் ெகாண்
"வாழி-ேபாற்றி" என்

ேகாவில் ெசல்

இைறவைன ஏத் தல், அகெநகிழ்ச்சிேயா

ேகாவி

தல்,
க்குச்
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ெசல்

தல், சிலர் பா க்ெகாண்ேட ேகாவி

க்கு வ தல், ஆடவ ம் ெபண்

ேகாவிைல வலம் வ தல், பா தல், பணிதல், ன் சந்தி வணக்கம்
வழிபாட்
ைறகள் இவரால் நன்கு விளக்கப்பட் ள்ளன.

ம்

த ய

"நிைலெப மா ெறண் திேயல் ெநஞ்ேச நீவா
நித்த ெமம் பிரா ைடய ேகாவில் க்குப்
லர்வதன் ன் அலகிட் ெம க்கு மிட் ப்
மாைல ைனந்ேதத்திப் கழ்ந் பா த்
தைலயாரக் கும்பிட் க் கூத் மா ச்
சங்கரா சயேபாற்றி ேபாற்றி ெயன் ம்
அைல னல்ேசர் ெசஞ்சைடெயம் ஆதி ெயன் ம்
ஆ ரா என்ெறன்ேற அலறா நில்ேல"
என்பன ேபான்ற அப்பர்கூ ம் அறி ைரப் பாடல்கள் பலவாகும். அைவ ப த்
இன் றற் பாலன.
ஏழாம் தி
இத்தி

ைற.
ைற ஏறத்தாழ ஆயிரம் பாடல்கலைளக் ெகாண்ட . அப்பர

பிரசார

வன்ைமயால் ெதாண்ைடநா ைசவ நாடாக மாறிய ; சம்பந்தர ெதாண் னால்
பாண் யநா சிவமணம் கம ம் நாடாக மாறிய . ஆதலால் சமண ம் ெபௗத்த ம்
வ குன்றிவிட்டன. அதனால் அப்பர் சம்பந்தர்க்கு ஏறத்தாழ
ஆண் கள் கழித்
வந்த சுந்தரர்க்குப் றச்சமய எதிர்ப் த் ேதான்றவில்ைல. ஆத ன், அவர் பாக்களில்
றச்சமயக் கண்டனம் மிகுதியாக இல்ைல என்ப கவனிக்கத்தக்க . அப்பர் சம்பந்தர்
ெசன்ற ெநறிையப் பின்பற்றிேய ெசன்றவராதலால் சுந்தரர் பாக்களி ம் பல
இடங்கைளப்பற்றிய வரலாற் க் குறிப் க்கள் த யன காணப்ப கின்றன. ஆயின்,
தம் கால வரலாற் க் குறிப் க்கைள மிகுதியாகத் த ம் சிறப் இவர்பால்
காணப்ப கிற .
" கூடா மன்னைரக் கூட்டத்

ெவன்ற ெகா றன் ேகாட்

"

"மண் லகம் காவல் ெகாண்ட உாிைமயால் பல்லவர்க்குத் திைறெகாடா
மன்னவைர ம க்கஞ் ெசய் ம்
ர்ச்சிற்றம்பலத்ெதம் ெப மான்"
"கடல்சூழ்ந்த உலகெமல்லாம் காக்கின்ற ெப மான்
காடவர்ேகான், கழற்சிங்கன் அ யார்க்கும் அ ேயன்"
என்பன ேபான்றைவ வரலாற் ச் சிறப் ைடயன.
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ம கல் நாட் ம கல், ெகாண்டல் நாட் க் ெகாண்டல், மிழைல நாட் மிழைல,
ெவண்ணி நாட் மிழைல என்றாற் ேபான்ற ெதாடர்கள் இவர் காலத்தி ந்த நாட் ப்
பிாிவிைனைய நன்குணர்த் தேலா , இவர

நாட்

அறிைவ ம் நன்கு

விளக்குவனவாகும். இவர் தம் காலத் ச் ேசர, ேசாழ, பாண் ய, பல்லவ ேவந்தர்
நால்வர்க்கும் நண்பராக இ ந்தார்; தமிழகம்

ைம ம் சுற்றிப் பார்க்கும்

வாய்ப்பிைனப் ெபற்றார். பல தலங்கள் இ ந்த நிைலைய ம், ேகாவில்கள்
சிறப் ற்றி ந்த நிைலைய ம் இவர் பாடல்கள் நன்கு ெதாிவிக்கின்றன. இவரால்
குறிக்கப்பட் ள்ள ைவப் த் தலங்கள் பல அப்பர், சம்பந்தரால் குறிக்கப் படாதைவ.
எனேவ, அவற் ள் பல- தாைழ ர், தக்க

ர். தண்டன் ேதாட்டம், ெதன்

ர்,

தஞ்சாக்ைக, ெதள்ளா
த யன அப்பர் சம்பந்தர்க்குப்பின் ம் இவர்க்கு ன் ம்
ஏற்பட்டனவாதல் ேவண் ம். இவர் மைனவியர் இ வைரப் ெபற்றவர். இவர் வரலா
ம் இவர் பதிகங்களில் அறியப்ப கின்ற . இவர் இைறவைனச் சகமார்க்கத்தில்
(நண்பர் ைறயில்) வழிபட்ட அ யாராவர். இவர் சிவைன ேநாக்கி அஞ்சா கூ ம்
ெசாற்கள் இவர பக்தியின் அ த்தத்ைத நன்கு விளக்குகின்றன.
"பரைவக்கும் எனக்கும் பற்றாய ெப மாேன"
"பரைவக்கும் சங்கி க்கும் எனக்கும் பற்றாய ெப மாேன"
என்

இவர் பா

ள்ள ெதாடர்கள் இவர

உண்ைமக்காதல் வாழ்விைன ம்

சிவெநறிப் பற்ைற ம் ெசவ்விதின் விளக்குவதாகும். இவ ைடய பாடல்கள் பல,
ெசந்தமிற் இன்பம் ேதாய்ந்தைவ. இயற்ைக வ ணைன நிைறந்த கீழ்வ ம்
வாிகைளக்காண்க:
1 "மண்டப ங் ேகா ர ம் மாளிைக சூளிைக ம்
மைறெயா
ம் விழெவா
ம் ம குநிைற ெவய்திக்
கண்டவர்கண் மணங்கவ ம் ண்டாிகப் ெபாய்ைகக்
காாிைகயர் குைடத்தா ங் கலயநல் ர் காேண"
2 "ெதற் ெகா
ல்ைலெயா மல் ைகெசண் பக ந்
திைரெபா
வ
னல்ேசர் அாிசி ன் ெதன் கைரேமல்
கற்றினம்*நன் க ம்பின் ைள கறிகற்கக் கறைவ
கமழ்க நீர் கவர்கழனிக் கலயநல் ர் காேண"
இம்

வர் அறி ைர

64
இம்

வ ம் ைசவசமயப் ெபா மக்க

ெபௗத்த

ல்கள் ெபாய்ந்

தீவிைன அற்

க்குக் கூறிய அறி ைரகள் யாைவ? "சமண-

ல்கள்; அவற்ைற நம்பாமல் சிவைன வழிப ங்கள்;

நன்ைம அைட ர்கள்; தி ப்பதிகங்கைளப் பா ப் பயன் ெப ங்கள்:

எவ ம் ஐந்ெத த்ேதாதி ேமன்ைம ெபறலாம்; ஐந்ெத த்ேத நல்ல

ைண;

ஐம்ெபாறிகைள ம் அடக்குங்கள்; மனத்ைத ஒ வழிப்ப த்தி இைறவைன
நிைன ங்கள்; சிவைனக் காண்பீர்கள்; லனடக்கம் ெகாண் மனத்ைத
ஒ வழிப்ப த்த வல்லவர் சிவப்ேப ெப வர்" என்பன இவர்தம் அறி ைரகளாகும்.
சம்பந்தர

தி க்ேகா கா தி ப்பதிய ம், ெநஞ்சுக்கு அறி

பாடப்பட்ட அப்பர

ஆ ர்த்தி த்தாண்டக ம், மக்க

த் ம்

ைறயில்

க்கு ஏற்ற சமய

அறி ைரகளாகக் ெகாளளற்பாலன. பல பதிகங்களில் ேகாவில் வழிபா , ேகாவில்
ெதாண் ெசய்தல், தல யாத்திைர, அ யார் கூட் ற , அ யார்க்கு உணவளித்தல்
என்பன ம் வற்
த்தப்பட் ள்ளன.
எட்டாம் தி

ைற

மணிவாசகர் பா ய தி வாசக ம் தி க்ேகாைவயா ம் எட்டாம் தி

ைற

எனப்ப ம்; இவர் காலத் ப் பாண் ய மன்னன் சிறந்த சிவபக்தன். அவன் இரண்டாம்
வரகுணன் என்ப அறிஞர் பலர் க த் . மணிவாசகர் காலத்தில், சங்கரர
அத்ைவதக் ெகாள்ைக நாட் ல் மிகுதியாகப் பிரசாரம் ெசய்யப்பட்ட ேபா ம்! இவர்
அதைன "மிண் ய மாயாவாதம் என் ம் சண்டமா தம் சுழித்த த் ஆர்க்கிற ."
என் குறித் ள்ளார். ெபண்கள் பலவைக விைளயாட் க்களின்ேபா
இைறவ ைடய சிறப்பியல் கைளப் பலப யாக எ த் க் கூறி ஆ வதாக இவர்
பா

ள்ளார். அவ்விைளயாட் க்கள் (1) அம்மாைன, (2) ெபாற்சுண்ணம் இ த்தல் (3)

ம்பியாடல் (4) ெதள்ேளணம் ெகாட்டல் (5) சாழல் (6) தி ப் வல்

ெகாய்தல், (7)

உந்திபறத்தல் (8) ேதாள் ேநாக்கம் ஆடல் (9) ஊசலாடல் என்பன. இவ்வைக
விைளயாட் க்களில் இைறவன் கைழப் பா யா தல் சம்பந்தர் காலத்தி ம்
இ ந்த என்ப சம்பந்தர் பாக்களால் ெதாிகிற .
தி வாசகம்
தல் ஏ

தி

ைறகள் பண்ேணா ம் தாளத்ேதா ம் பாடத்தக்கைவ. ஆயின்,

தி வாசகப் பாடல்க

ள் ெப ம்பாலன அத்தைகயைவ அல்ல;

ன்னவற் ள் சமயப்

பிரசாரம் காணப்ப ம்; தி வாசகத்தில் அ காணப்ெபறா ; மாணிக்கவாசகர்
எங்ஙனம் உழன் உழன் இைறவன அ ைளப் ெபற்றார் என்பேத இந்
ற்
காணப்ப வ . இ ப ப்பார் உள்ளத்ைத உ க்கும் தன்ைம வாய்ந்த . "உன்
குைறகைள ஒப் க் ெகாண் கட
க்கு ன் அ : அவைன அைடயலாம்" என்பேத
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தி வாசகத்தின் உயிர்நா ப் பகுதிகளில் ஒன் . இங்ஙனம் தம் குைறகைள உள்ளவா
உணர்ந் வ ந்திக் கட ள் ன் அ தல் என்ப எல்ேலார்க்கும் எளிதில் இயல்வ
அன் ; "கட ளிடம் என் ம் இறவாத காதல் ெபற வி ம் ம் பக்தன், அன்ைப அ ப்
பைடயாகக் ெகாண்ட ெமய்ய யா டன் ெதாடர்ந் பழகேவண் ம்" என்ப ைசவ
சித்தாந்தக் ெகாள்ைகக ள் ஒன் . இதைனச் சிவஞான ேபாதம் 12-ஆம் சூத்திரம்
நன்கு வற்
த் கிற . மாணிக்கவாசகர் இத்தைகய அ யார் குழாத்தில் தம்ைம
ைவக்குமா இைறவைன ேவண் கிறார். இவ்விரண் ம் தி வாசகத்தின் உயர்நா
என் கூறலாம்.
தி க்ேகாைவயார்
ஆன்மாவாகிய தைலவன் கட ளாகிய தைலவிையப் பல ேசாதைனப் ப கைளக்
கடந் கூ தேல தி க்ேகாைவயார் என் ம்
ற் குறிக்கப்ப ம் ெபா ளாகும்.
பாக்கள் இனிைம ம் ெபா ளாழ ம் உைடயைவ.
ஒன்பதாம் தி

ைற

இதனில் தி மாளிைகத் ேதவர் த ய ஒன்ப அ யார்கள் பா ய பாக்கள்
இ க்கின்றன. ஒவ்ெவா பா ம் "தி இைசப்பா" எனப்ப ம். தி மாளிைகத் ேதவர்
தி விைடம
ர் மாளிைக மடத்ைதச் ேசர்ந்தவர். இவர் தில்ைலையப் பற்றிய நான்கு
இைசப்பாக்கள் பா
ள்ளார்.
ேசந்தனார் தி
ன்
க

ழிமிழைல, தி வாவ

தி விைசப் பாக்க
ர்த்ேதவர்

ம், தில்ைலமீ

ைற, தி விைடக்கழி ஆகியவற்றின்மீ
தி ப்பல்லாண் ம் பா

ள்ளார்.

தலாம் இராசராசன் காலத்தவர். இவர் சமாதி ெபாியேகாவில்

தி ச்சுற்றில் இ க்கிற . இப்ெபாியார், தில்ைல, தி க்களந்ைத- ஆதித்ேதச்வரம்,
கீழ்க்ேகாட் ர்-மணியம்பலம், தி

கத்தைல, திைரேலாக்கிய சுந்தரம், கங்ைக

ெகாண்ட ேசாேழச்சரம், தி ப் வணம், தி ச்சாட் யக்கு , தஞ்ைச-இராசராேசச்சரம்,
தி விைட ம
ர் ஆகிய பத் த் தலங்கள்மீ பத் த் தி விைசப்பாக்கள்
பா
ள்ளார்.
ந்

த்தி நம்பி காட நம்பி என்பவர் தி ப் ந்

தி வா ர், தில்ைல என்
பா

ம் இ பகுதிகள்மீ

த்திையச் ேசர்ந்தவர்; இவர்

இரண்

தி விைசப் பாக்கள்

ள்ளார். இப்ெபாியார் கணம் ல்லர், கண்ணப்பர், தி நா க்கரசர், சம்பந்தர்,

சுந்தரர், ேசரமான் ெப மாள் ஆகிய நாயன்மாைரத் தம் பாக்களில் பாராட்

ள்ளார்.
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கண்டராதித்தர், தற் பராந்தக ேசாழன் மகனார். இவர் தில்ைலையப்பற்றி ஒ
தி விைசப்பா பா
ள்ளார். அதனில் தம்தந்ைத சிற்றம்பலத்ைதப் ெபான்ேவய்ந்தான்
என்பைதக் குறித் ள்ளார்.
ேவணாட் அ கள் என்பவர் ெதன்தி வாங்கூர் பகுதிையச் ேசர்ந்தவர். இவ ம்
தில்ைலையப் பற்றிேய ஒ தி விைசப்பா பா
ள்ளார்.
தி வா அ தனார் சீகாழிைய அ த் ள்ள தி வா என் ம் ஊைரச் ேசர்ந்தவர்.
இவ ம் தில்ைலையப் பற்றிேய நான்கு தி விைசப் பாக்கள் பா
ள்ளார். "ெதன்னன்
தமி ம் இைச ம் கலந்த சிற்றம்பலம்" என் தம் பாவில் குறித்ததி
தமிழ்ச் சுைவ ம் இைசயறி ம் லனாகின்றன.

ந் , இவ ைடய

ேஷாத்தம நம்பி என்பவர் தில்லையப் பற் றிேய இரண் தி விைசப் பாக்கள்
பா
ள்ளார். ேசதிராயர் என்பவர் தி க்ேகாவ ர் அரசர் என் க
தல் தகும். இவர்
தில்ைலையப்பற்றி ஒ தி விைசப்பா பா
ள்ளார்.
தில்ைலயின் சிறப்
இவ்ெவான்பதாம் தி

ைறயில் பல பாக்கள் தில்ைலையப்பற்றிேய காண்பதற்குாிய

காரணம் யா ? ஐந்ெதாழில் இயற் தற்கு ஏ வாகிய தி நடனம் ெசய்யப்ப ம் ஒளி
நிைலயமாகத் தில்ைல விளங்குவதால், அதைன எல்லாத் தலங்களி
ைசவ

ல்கள் கூ ம். அத் டன்,

தில்ைலையப் பல்லற்றா

ம் உயர்ந்ததாகச்

தற்பராந்தகன் கால தல் ேசாழேவந்தர்

ம் சிறப்பித்

வந்த ம், தில்ைலப் ெப மாைனத் தம்

குலநாயகன் என் கூறிவந்த ம், தில்ைலையச் ேசாழர் காலத்தில் உயர்த்திவிட்டன.
இத்தைகய காரணங்களால் தான் தில்ைல ேமற்ெசான்ன ஆசிாியர்களால் ெபாி ம்
ேபாற்றப்பட்ட என்னலாம்.
பத்தாம் தி

ைற

தி
லர் பா ய தி மந்திரம் பத்தாம் தி
கட் ைரயிற் கூறப்பட் ள்ளன.
பதிேனாராம் தி
இத

ைற. இ பற்றிய விவரங்கள் ெசன்ற

ைற

ட் கூறப்பட்ட பாக்களின்-

ல்களின் ஆசிாியர் (1) சிவபிரான், (2)

காைரக்காலம்ைமயார், (3) ஐய கள் காடவர்ேகான், (4) ேசரமான் ெப மாள் நாயனார்,
(5) நக்கீரேதவநாயனார், (6) கல்லாட ேதவ நாயனார், (7) கபிலேதவ நாயனார், (8)
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பரண ேதவ நாயனார், (9) இளம்ெப மான் அ கள், (10) அதிரா அ கள், (11)
பட் னத் ப் பிள்ைளயார், (12) நம்பியாண்டார் நம்பி என்ேபாராவர்.
(1) சிவபிரான் பாணபத்திர க்குப் ெபான் த ம்ப ேசரமான் ெப மா
ஒ பாடல் இத்தி
ைறயில் த ல் காணப்ப கிற .
(2) காைரக்காலம்ைமயார் தி வாலங்காட்

க்கு வி த்த

த்த தி ப்பதிகம், தி

இரட்ைடமணிமாைல, அற் தத் தி வந்தாதி என்
பா
ள்ளார்.

ம்

ன்

ல்கைளப்

(3) ஐய கள் காடவர்ேகான் என்ற பல்லவர் ஒவ்ெவா சிவத்தலத்ைத ம் பற்றிப்
பா ய ேக்ஷத்திர ெவண்பா என் ம் ல் அ த் இடம் ெபற் ள்ள .
4. ேசரமான் ெப மாள்-ெபான் வண்ணத்தந்தாதி, தி ஆ ர்
தி க்ைகலாய ஞானஉலா என் ம் ன்ைற ம் பா
ள்ளார்.
5. நக்கீரேதவநாயனார்-கண்ணப்ப ேதவர் தி மறம்
பா
ள்ளார்.

ம்மணிக்ேகாைவ,

த ய பல

6. கல்லாடேதவநாயனார்-இவ ம் கண்ணப்பைரப் பற்றி
ெகாண்ட அகவற்பா பா
ள்ளார்.

ல்கைளப்

ப்பத்ெதட்

வாிகள்

7. கபிலேதவ நாயனார் – இவர் விநாயகர்ேமல் இரட்ைட மணிமாைல பா
8. பரணேதவ நாயனார் சிவெப மான் தி வந்தாதி என்ற
9. இளம்ெப மான கள் என்பவர் ஒ
10. அதிகரா அ கள் விநாயகர்மீ

பதிகம் பா

ைலப் பா

ள்ளார்.
ள்ளார்.

ள்ளார்.

ம்மணிக்ேகாைவ பா யவர்.

11. பட் னத்த கள் ேகாவில் நான்மணிமாைல, தி க்க மல

ம்மணிக்ேகாைவ,

தி விைட ம
ர் ம்மணிக்ேகாைவ, தி ேவகம்ப ைடயார் தி வந்தாதி,
தி ெவாற்றி ர் ஒ பா ஒ பஃ என் ம் ல்கைளப் பா
ள்ளார். இைவ ப க்கப்
ப க்க இன்பம் த வன. ேகாயில் நான்மணி மாைலயில்,
"...நின்
தமர்ெபயர் எ திய வாிெந ம் த்தகத்
ெதன்ைன ம் எ த ேவண் வன்"
எனவ ம் அ கள் உள்ளத்ைத ஈர்க்கத்தக்கைவ.
12. நம்பியாண்டார் நம்பி பத் ச் சி

ல்கைளப் பா

ள்ளார். அவற் ள் ஆ

ல்கள் சம்பந்தைரப் பற்றியைவ. அைவ (1) சம்பந்தர் தி வந்தாதி (2) சம்பந்தர் தி ச்சண்ைப- வி த்தம். (3) சம்பந்தர்-தி
தி

ம்மணிக்ேகாைவ, (4) சம்பந்தர்

லாமாைல, (5) சம்பந்தர் தி க்கலம்பகம் (6) சம்பந்தர் தி த்ெதாைக என்பன.

இந்த ஆறி

ம் சம்பந்தர் வரலாற் க் குறிப் க்கள் அைனத் ம் அடங்கி விட்டன. (7)
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தி நா க்கரசர்- தி

ஏகாதச மாைலயில் அப்பைரப் பற்றிய சிறந்த வரலாற் க்

குறிப் க்கள் காண்கின்றன. (8) ேகாயில் தி ப்பண்ணியர் வி த்தத்தில் கண்ணப்பர்,
ேசரமான், சுந்தரர், சாக்கியர், அதிபத்தர் க க்காமர், மாணிக்கவாசகர்,
வரகுணபாண் யன் ஆகிேயார் குறிக்கப்பட் ளர். (9) விநாயகர் தி

இரட்ைட

மணிமாைல 20 ெசய் ட்கைளக் ெகாண்ட . (10) தி த்ெதாண்டர்-தி அந்தாதி
என்ப சுந்தரர் பா ய தி த்ெதாண்டத் ெதாைகையப் பின்பற்றி விாித் ைரக்கப்பட்ட
லாகும். இதில் 63 நாயன்மார் வரலாற் க் குறிப் க்க ம் ஒன்ப ெதாைக அ யார்
பற்றிய குறிப் க்க ம் காண்கின்றன. இந்த அந்தாதி ேசக்கிழார ெபாிய
ராணத்திற்குச் சிறந்த அ ப்பைடயாகும்.
பன்னிரண்டாம் தி
இ

ைற.

சுந்தரர் வரலாற்ைற ம் அவரால் தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயில் குறிக்கப்ெபற்ற

அ யார் வரலா கைள ம் கூ ம் ெப ங்காவியமாகும். இஃ ஏறத்தாழ 4250
ெசய் ட்கைள உைடய . தமிழ்நாட் ல் ைசவ சமயம் பற்றிச் ெசய்யப்பட்ட
தற்காவியம் இ ேவயாகும். இ தி
ைறகைள ம் கன்னபரம்பைரச்
ெசய்திகைள ம், நாயன்மார் வரலா கைள அங்கங்ேக குறிக்கும் தில்ைல- உலாப்
ேபான்ற பிற ல்கைள ம், சமண-ெபௗத்த சமய ல்கைள ம், நாயன்மார் பற்றிய
கல்ெவட் - சிற்ப-ஓவியச் சான் கைள ம் உ க விகளாகக் ெகாண்
ெசய்யப்ெபற்ற . இ ெமாழிெபயர்ப்
லன் . லாசிாியர் காலத்தில் நடந்த
வரலா ம் அன் ; அவர்க்கு

ன்னர் ஏறத்தாழக் கி.பி.300

தல் 900 வைர இ ந்த

நாயன்மார்கைளப் பற்றிய வரலா . நாயன்மாேரா, வடக்ேக காம்பீ யி
ந்
ெதற்ேக ம ைர வைரப் பல நா களில் வாழ்ந்தவர்-பல காலங்களில் பரந் பட்
வாழ்ந்தவர். பல சாதியார் ஆவர். அப்ெப மக்க
சமயத்ெதாண்

த ய ெசய்திகைளத் தி

ைடய பிறப்பிடம், சாதி, ெசய்த

ைறகைள மட் ம் நம்பி எ க்காமல்,

தா ம் நன்கு விசாாித் , பல இடங்கட்கும் ேநாில் ெசன் ஆராய்ந் , யாவற்ைற ம்
திரட் க்ெகாண்ட பிறேக ல் பா னார் எனக் க த அவர்
ற் பல சான் கள் உள.
அப்பர் ராணத்தில் குணபர ஈசுவரத்ைத ம், சி த்ெதாண்டர் ராணத்தில் வாதாபிப்
பைடெய ப்ைப ம் அவர் கூறியிராவி ல், இன்
ேவ

அப்பர்-சம்பந்தர் காலத்ைத அறிய

வழி இல்ைல. ேசக்கிழார் சிறந்த ைசவர்; ெப ம் லவர்; இவற் டன் ேசாழப்

ெப நாட் ன் தலைமச்சர் ஆத ன், அவர காவியத்தில் இலக்கிய நயம்- வரலாற்
உண்ைமகள்-ைசவ சித்தாந்த க த் க்கள் என்பன அங்கங்ேக மிளிர்கின்றன.
சங்க காலத்திற்குப் பிறகு தமிழராய ேசாழராட்சியில் தமிழ்நாட் நாயன்மாைரப்
பற்றித் தமிழர் பா ய தமிழ்க் காவியம் இஃ ஒன்ேற என்ப கவனிக்கத்தக்க .
இதன்கண் பிராமணர் தல் பைறயர் ஈறாக உள்ள பலசாதி மக்களின் பழக்க
வழக்கங்கள், ேபச்சு

ைறகள், நாட் ன் ெப ம் பிாி கள்-உட்பிாி கள், நாட்
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ஆட்சி ைற, சமண-ெபௗத்த-ைசவ சமயக் க த் க்கள் இன்ன பிற ம் விளக்கமாகத்
தரப்பட் ள்ளன. இதன்கண் கிைடக்கும் இச் ெசய்திகள் ேசாழர்கால இலக்கியங்கள்
எதனி ம் கிைடக்கா. ஒ பக்கம் பல்லவர் கால வரலாற்ைற ம் மற்ெறா பக்கம்
ேசாழர்கால நாட்

நிைலைய ம், ெமாழி நிைலைய ம், ைசவ சமய நிைலைய ம்,

உள்ளடக்கிக் ெகாண் ள்ள இந்

ல், தமிழர் நற்ேபற்றின் பயனாய்த் ேதான்றிய

என்னல் மிைகயாகா . இந்
இலக்கணப் லைம, தி

ந்

ேசக்கிழார

இலக்கியப் லைம,

ைறப் லைம, இைச- நடனம்-ம த் வம்-வான

ல்

த ய

பல்கைலப் லைம, ைசவ சித்தாந்த அறி
த யவற்ைற நன்கறியலாம். இைவ
விாிப்பிற் ெப கும். ெபாிய ராணம் ஏற்பட்ட பின்னேர அ பத்
ன்
நாயன்மார்கட்கும் சிற்பங்கள் ஏற்பட்டன; விழாக்கள் ெப கின என் ம் விவரங்கைளச்
ேசாழர்காலக் ேகாவில்களி
ந் ம் கல்ெவட் க்களி
ந் ம் நன்கறியலாம்.
-------------------------

9. சித்தாந்த சாத்திரங்கள்
ைசவசித்தாந்த சாத்திரங்கள்
1. தி

ந்தியார், 2. தி க்களிற் ப்ப யார், 3. சிவஞான ேபாதம், 4. சிவஞான

சித்தியார், 5. இ பா-இ பஃ , 6. உண்ைம விளக்கம், 7.சிவப்பிரகாசம், 8. தி வ ட்
பயன், 9. வினா-ெவண்பா, 10. ேபாற்றிப் பஃெறாைட, 11. ெகா க்கவி, 12.
ெநஞ்சுவி

, 13. உண்ைம ெநறி விளக்கம், 14. சங்கற்ப நிராகரணம் என்பன ைசவ

சித்தாந்த சாத்திரங்கள்,. இைவ ஒவ்ெவான்ைறப் பற்றி ம், இடச் சு க்கம் க தி,
ஓரள இங்குக் காணலாம்.
1. தி
இ

ந்தியார்.
சிவஞான ேபாதத்திற்கு

ற்பட்ட

உய்யவந்த ேதவநாயனார் [1]. இந்

ல். இதைனச் ெசய்தவர் தி விய

ர்

ல் சிவஞான ேபாதத்ைதப் ேபாலச் சித்தாந்தக்

க த் க்கைளக் ேகாைவபடக் கூறா , அவ்வப்ேபா

ஆசிாியர்க்குத் ேதான்றிய

உணர்ச்சி அ பவத்ைதக் கூ ம் 45 ெசய் ட்கைள உைடய . ஆயின், இவ்வ பவப்
பாடல்கள், சமயசாத்திரங்கள் ேபாலேவ, கட ள்-உயிர்-உலகம் என்

ம்

ன்

ெபா ள்களின் இலக்கணத்ைத ம், பயன்கைள ம், பயன் அைட ம் ெநறிகைள ம்
விளக்குவனவாகும்.
------------
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[1]. இந்

ல் கி.பி. 1147-இல் ெசய்யப்பட்டெதன்பர்- சித்தாந்த சாத்திரம்,

இரண்டாம் பதிப் ; P.669.
கட ள் நிைல
பரம்ெபா ள் ெசால்ைல ம் மனத்ைத ம் கடந்
அற்ற ; அறிதற்கு அறிய ; ஆயி
அவ்வ ள் காரணமாக அ வத்தி
அவ்

ைவக்ெகாள்

அ ளல் என்

நிற்ப ; இயற்ைகயாகேவ மலம்

ம் உயிர்கள் உய் மா
ந்

க ைணயாக விளங்குவ ;

உ வமாக ெவளிப்ப வ ; அ

தானாகேவ

ம். அப்பரம்ெபா ள், பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல், மைறத்தல்,

ம் ஐந்ெதாழில்கைள ம் உயிர்கட்குக் கூட் வ ; பாவைனக்கு

அப்பாற்பட்ட ; ஆன்ம அறிவால் அறியப்படாத ; உயிர்கைளப் பக்குவப்
ப த் வதற்காகக் கள்ளைனப்ேபால மைறந்

நின் , தியானம்-மந்திரம்-ைசவ ேவடம்

இவற்றால் உயிர்கைள நல்வழிப்படச் ெசய்வ ; பக்குவம்

திர்ந்தேபா

கு வ வில்

ெவளிப்பட் , தீட்ைச ெசய் , உண்ைம ஞானத்ைத உணர்த் வ ; உயிர்கள்
ெசய்தவத்திற்குப் பயன் அளிப்ப ; தன் தன்ைம அ ளி, உயிர்கைள
ெபறச்ெசய்வ .[2]
----------[2]. ெச. 1,5,9,12,13,20, 22.
உயிாின் இயல்
உயிர்கள் பல. அைவ பாச பந்தத்தால் கட் ப்பட்டைவ. த்தி நிைலயில் பாசம்
என் ம் மலம் அற் நிற்பைவ. ெமஞ்ஞான நிஷ்ைட கூ ய மக்கள் பிறவிப்
ெப ங்கடல் நீந்தினவராவர்; அவர்கள் ஞானக்கண்ணால் ேநாக்கும் இயல்பினர்;
கசிந்த உள்ளம் உைடயவர் ஆத ன் கட ைள உண ம் சக்தி ெபற்றவராவர்,.
நிைலயிற் சிவமாந் தன்ைம ெபற்றவராயி

த்தி

ம் உயிர்கள் உயிர்கேள. [3]

சிவமாந்தன்ைம ெபற வழி
மக்கள் மலம் நீங்கி நிற்றற்கு

யற்சி, சிவன்பால் மறவாத அன் ைடைம, சிவத்ைதப்

பற்றிேய எண்ணியி த்தல் என்பைவ வழிகள் ஆகும்; இவற்றால் உலகின்பாற்
ெசல்

ம் பற் ச் சிவத்தின்பால் ெசல்

ம்; வழிபா

உ திப்ப ம்; அந்நிைலயில் சிவம்

கு வாக வந் , சிவ-தீட்ைச ெசய் , சிவஞானம் ேசர்க்கும். அதனால் தி வ ட்சக்தி
மனத்தின்கண் ெபா ந்தியி க்கும்.[4]
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க்தி நிைல
இ

ெசால்ெலாணா இயல் ைடய . அறிவிற்கு எட்டாத உயர்நிைலய ; தி வ ள்

ெபற்றவர் இன்
நிைல. இந்நிைல அைடந்ேதாேர, "ெதாண்டர்" எனப்ப வர்.
நனவில் ய ேமல் நிைலயில் இ ப்பவர். அவர்கட்குச் சிற்றின்ப ம் ேபாின்பம் ஆகும்.
அவர்கள் பித்தைரப் ேபாலக் காணப்ப வர். ஆயின், அவர்கள் க த் ம் உயி ம்
இைறவன் நிைனைவ விட்

நீங்கா இயல்பின. [5]

---------[3]. ெச. 2,3,7,11,36.
[4]. ெச, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 37-40.
[5]. ெச. 4,6,29,30,31, 33-35.
2. தி க்களிற் ப்ப யார்
இ
ம் சிவஞான ேபாதத்திற்கு ற்பட்ட ல். இதைனச் ெசய்தவர் ேமற்ெசான்ன
உய்யவந்த ேதவ நாயனார் மாணவர்க்கு மாணவர். இவர் தி க்கட ர் உய்யவந்த ேதவ
நாயனார் என் ம் ெபயர் ெகாண்டவர். [6] இந் ல் 100 ெவண்பாக்கைள உைடய .
தி
ந்தியாாின் க த்ைதச் ெசவ்ைவயாக விளக்குவ . இ ெபான்னம்பலத்தி ள்ள
தி க்களிற் ப்ப யில் ைவக்கப்பட் ப் பாராட்டப் பட்டதாத ன், தி க்களிற் ப்
ப யார் எனக் காரணப் ெபயர் ெபற்ற .[7] இந்

ல், நாயன்மார்

வரலா களி
ந் ம் உதாரணங்கள் தந் வல்விைன, ெமல்விைன என்பன
விளக்கப்பட் ள்ளன. சாத்திர விளக்கங்கள் சில உவைமகளால்
ெதாிவிக்கப்ப கின்றன. தி க்குறட்பாக்கள் சிலவற்ைற ேமற்ேகாளாகக் ெகாண்
அவற்றின் ெபா ைள விளக்கும் ெசய் ட்கள் இன்பம் பயப்பன. [8]
----------[6]. இவர் காலம் கி.பி. 1177 என்பர்-சித்தாந்த சாத்திரம், இரண்டாம் பதிப் P 669
[7] .S.C.P. 33.
[8]. "சார் ணர்ந் சார் ெகடெவா கி ெனன்றைமயாற் சார் ணர்தல் தாேன
தியான மாம்-சார் ெகடெவா கி னல்ல சாமதி மாங் ேகதப் படவ வ
தில்ைலவிைனப் பற் ." (ெச. 34)
இைற

72
பரம்ெபா ள் சக்தி-சிவமாக விளங்கும். அவ்வா
தந்ைத மாகிய நிைலயாகும். [9]
ேபாதி

விளங்குவ

உலகிற்குத் தா ம்

ய ெபான்னின் நிறம், நைககளாக மாறிய

ம் ெபாற்கட் யாய் நின்றேபா ம் ஒ

இைறவன் உலகில் அத் விதமாகக் கலந்

தன்ைமயாய் விளங்குதல் ேபால,

ஒன்றன்றாய் இரண்டன்றாய் நிற்பன்.[10]

கடல் நீாி
ந் உப் விைளவ ேபால, இைறவன் அ ளாேல தி ேமனி
ெகாள்வான். இவ்வா ெகாள் ம் தி ேமனிக ள் ஆசிாியத் தி ேமனி
சிறப் ைடய .
-----------[9] ெச. 1
"ேவண் ங்கால் ேவண் ம் பிறவாைம ெயன்றைமயால்
ேவண் னஃ ெதான் ேம ேவண் வ -ேவண் ன
ேவண்டாைம ேவண்டவ ெமன்றைமயால் ேவண்
க
ேவண்டாைம ேவண் மவன் பால்." (ெச.45.)
கடல் நீைர

கந்

ெசன்

நன்னீர் ெபாழி ம்

கில்ேபால -ஆசிாியனாக

ெவளிப்ப ம் இைறவன் அ பவப் பயைன அறி ைரயாக உபேதசிப்பன்.[11]
இைறவன் ெமய்ஞானிகைளச் சார்ந் ஆேவசித் நின் உபேதசித்த ம் உண் .
இவ் பேதசம் ெமய்ஞ்ஞானிகள
எல்லாம் நாற்றம் உைடயனவாயி

ெசயலன் ; இைறவன
ம்,

ெசயேல ஆகும்.[12]. மலம்

ய்ைம ெபா ந்திய பசுவின் சாணம்

பிறமலங்கைள எல்லாம் நீக்குதல்ேபால ஆசிாியன் மக்க

ள் ஒ வேன எனி

ம்,

சிவன் அவைன நிைலக்களமாகக் ேகாடலால், அவன் பிறவிைய ஒழிக்க
வல்லவனாவன். [13] கடலகத்ேத அைலகளால் அைலப் றா ஆ ம்ப
நின்றவர்க்கும் கட ன் ஆழத்ைத ம் அகலத்ைத ம் அளத்தல் அாி . அ ேபாலக்
கட ள் அ ள் ெபற்றவராயி ம் அவர்கள் அவன
ப் ெப ைமைய
அறிந்தவராகார். [14] உயிர்கள், தம் அறிவிற் சிவம் விளங்கத் தைலவைன ம்
(கட ைள ம்) தம்ைம ம் உண ம்; உணர்ந்த பிறகு உட

டன் இ ப்பி

நீங்கப்ெபற் ச் ெசத்தாைரப் ேபாலத் திாி ம்; அைவ சிவன் வயப்பட்
மீண் ம் உலக நிகழ்ச்சிகளில் கா.[15] ஆற் நீர் கட ல் கலந்

ம் பற்

நிற்குமாதலால்

கடல் நீராகி,

மீண் ம் ஆற்றின் ப ைகயில் ேமேலறி ம் உப் த்தன்ைம மா வதில்ைல. அ ேபால,
சிவத்ேதா ஒன்றி நிற்கும் மாய்ஞ்ஞானிகளின அறி- ெசயற்க விகள் மாைய
நிைலயில் இல்லாமல் சிவ கரணமாக விளங்கும். [16] அவர்கள

பற்றற்ற நிைல

மணியின்கண் ங்கும் நாக்கிற்கு ஒப்பாகும். [17] ப கம் தன்ைனச் சார்ந் ள்ள
ெபா ளின நிறத்ைதக் காட் ம். தன நிறத்ைதக் காட்டா . அ ேபால உலகத்ைதச்
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சார்ந்

அவ்வண்ணமாய் இ த்த

அவன் வண்ணமாக இ த்த

ம்,

த்தி நிைலயில் இைறவைனத் த விநின்

ம் உயிர் நிைலயாகும் [18].

----------[10]. ெச.79. [11]. ெச.90. [12]. ெச.66 [13]. ெச.7.
[14]. ெச.90. [15]. ெச.47 [16]. ெச.11. [17]. ெச.32 [18]. ெச.97
சாதனம்
சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம், என்பன உயிர்கட்குச் சாதன ெநறிகளாகும்.
சிவனறம்- வல்விைன, ெமல்விைன என இ வைகப்ப ம். இைறவைனத்
ைணெயனக் க தி ஒ குவ ம்,

ைச, தியானம், பாடல், ஆடல்

த யன

நிகழ்த் வ ம் ெமல்விைன எனப்ப ம். [19] சி த்ெதாண்டர் பிள்ைள அாிந்த ம்,
சண்டீசர் தந்ைதையக் ெகான்ற ம், அாிவாள் தாயர் தம் க த்ைதேய அாிய
யன்ற ம் வல்விைனச் சிவனறமாகும். [20] தி

வ வழிபா ம், ஆ

ஆதாரங்களில் இைறவைனத் தியானித்த ம், "ஆதாதர ேயாகம்" எனப்ப ம்.
இைறவைன அகண்டமாய் அ ள் ெவளியில் ெமௗனமாக இ ந் வழிபட்
அவேனா ஒற் ைம ற் நிற்றல் "நிராதார ேயாகம்" எனப்ப ம் [21]. ஐந்ெத த்
(பஞ்சாட்சரம்) இைறவைனக் காட் ம் இயல் ைடய . நாத தத் வத்திற்கு அப்பால்
உள்ள இைறவைன, ேயாக

வில் ேகட்கும் சிலம்ெபா

வழிேய ெசன்

அைடய

யலேவண் ம். [22] "நான் பிரமம்" என்ப மயக்க ணர்ச்சிேயயாகும். [23]
உயிாினிடம் சிவ வ வமாகிய ஞானத்ைதக் கண் வணங்கிச் சிவெப மா க்கு அன்
நீரால் தி மஞ்சனமாட் த் தன்ைன அவ க்கு வாடாத ஒ மலராகச் சார்த்தி
வழிப ன் பிறவி ஒழி ம். [24] அறி

ெநறி ம் அன் ெநறி ம் பிறப்ைப அ க்க

வல்லைவ.[25]
-----------[19]. ெச. 16-18. [20]. ெச. 18-20 [21]. ெச. 22.
[22]. ெச. 25,33. [23].ெச. 85 [24]. ெச.44 [25].ெச.100
இைறவைன அைணந்ேதார் இலக்கணம்
இைறவைன அைணந்தவேர அ யாராவர். ஆலமரத்ைதத் தன்னகத்ேத அடக்கிய
வித் ப் ேபாலத் தி வ ைளத் தன்னகத்ேத அடக்கியவர் அ யார். [26] இைறவன்
ெப ைமைய அ யார் அறிவர். அ யார் ெப ைமைய இைறவன் அறிவான். இதற்குக்
கண்ணப்ப ம் காளத்தியப்ப ேம சான்றாவர்.[27] இைறவன் பக்தி வைலயிற்ப பவன்
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என்ப

ெதளியலாம். [28] ஞான ெநறி நின்றவர்க்குக் காலம், இடம், திைச, இ க்ைக

என்பன இல்ைல [29]. சிவஞான ம், சிவேபாக ம் வித் ம்

ைள ம் ேபால்வன.[30]

----------[26].ெச. 57. [27].ெச.52.
[28].ெச. 52. "ேசந்தனார
" என் இப்ெபா
தில்ைலப் ெப மா க்கு நிேவதிப்ப வழக்கம்.

ம் "தி வாதிைர-களி" என்

[29].ெச.27-30 [30].ெச. 57.
3. சிவஞானேபாதம்
இ ேமற்ெசான்ன 14 சாத்திரங்களில் தைலசிறந்த . சித்தாந்த உண்ைமகள்
ேகாைவபடச் ெசய்யப்பட்ட ெசந்தமிழ் ல். தி ெவண்ெணய் நல் ர்-ெமய்கண்ட
ேதவர் என்

ம் ேவளாள அறிஞர் ெசய்த ; உைரநைடப் பகுதி ம் ெசய் ட் பகுதி ம்

உைடய ; உைரநைடப்பகுதி ேமற் ேகாள்கைள ம் ஏ க்கைள ம் உைடய ;
ெசய் ட் பகுதி 12 சூத்திரங்களாக ம் 81 ெவண்பாக்களாக ம் உள்ள .
இப்பன்னிரண் சூத்திரங்க ம் ெரௗரவ ஆகமத்தில் உள்ள 12 வடெமாழிச்
சூத்திரங்களின் ெமாழி ெபயர்ப் என்ப டாக்டர் ரமண சாஸ்திாி ேபான்ற ஒ சார்
அறிஞர் க த் .[31] சுவாமி ேவதாசலம், கா. சுப்பிரமணிய பிள்ைள ேபான்ற
அறிஞர்கள் அ

தல்

ேல என்

க

கின்றனர். [32] ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த

மகா சமாஜத்தின் தைலவரான M.பாலசுப்பிரமணிய
ேபாதம் ெமாழிெபயர்ப்பன்

த யார் (B.A., B.L.,) சிவஞான

என்பதற்கு 120 காரணங்கள் காட்

1949-இல் சி

ல்

ஒன்ைற ெவளியிட் ள்ளார். [33]
ெமய்கண்டார் கி.பி. 13-ஆம்
பரஞ்ேசாதி மா
ல் உள்ள

னிவர் என்
தல்

ன்

ற்றாண் ன்

ற்பகுதியில் வாழ்ந்தவர். இவர்

ம் ெபாியாாிடம் ஞாேனாபேதசம் ெபற்றவர். [34] இவர்

சூத்திரங்கள் பிரமாண-இயல் என ம், அ த்த

ன் ம்

இலக்கண-இயல் என ம், அ த்த ன் சூத்திரங்கள் சாதன-இயல் என ம், கைடசி
ன் ம் பயன்-இயல் என ம் ெபயர்ெப ம்.
--------[31]. Colos, 2, part I, P.531 including foot-note No. 43.
[32]. S.C. PP. 45-73; M.S. PP. 11-27.
[33]. இதன் விைல அணா 2. 34. S.M.P.9.
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பிரமாண -இயல் பதி, பாசம், பசு என்

ம்

ன் ம் உண்ைம என்பைத 3

சூத்திரங்களால் விளங்கும். இலக்கண- இயல் பசு, பாசம், பதி என் ம் ன்றன்
இலக்கணங்கைள ைறேய ன் சூத்திரங்களால் விளக்கும். சாதன-இயல் என்ப
சாதனம் அைடதற்குாியவர் உயிர்கள் என்பைத ம், இைறவன் தி ேமனி ெகாண்
ஞானம் உணர்த்தைல ம், அங்ஙனம் ஞானம் ைகவரப் ெபற்ற உயிர் ஐந்ெத த் ஓதிப்
பயன்ெபற ம் ைறேய ன் சூத்திரங்களில் விளக்கும். பயன்-இயல் என்ப பாச
நீக்கம், சிவப்ேப , சிவப்ேபற்றிைன நிைல நி த்த நிகழ்வன இன்னைவ என்பன
ைறேய ன் சூத்திரங்களில் விளக்கும். இவ் ண்ைமகள் யா ம் த க்க ைறயில்
நிைல நி த்தப்பட் ள்ளன.
1. பிரமாண இயல்
தற் சூத்திரத்தில் கட ள் உண்ைம ம், அவர் எல்லாவற்ைற ம் ஒ க்கி மீளத்
ேதாற் விக்கும் தற் ெப மானாகிய சிவன் என்ப ம் கூறப்பட் ள்ளன. கட ள்
உயிர்க டன் அத் விதமாக நின் அைவகட்கு விைனப்பயைன ஊட் ம் ைற ம்
உயிர்கட்கு மலபந்தத்தால் பிறப் இறப் நிக ம்
கூறப்பட் ள்ளன.
அறிக விகள்,

ைற ம் 2-ஆம் சூத்திரத்திற்

ன்றாம் சூத்திரம் உயிர் சூன்யத்ைத அறிவ , ப

ண்

டல், பிராணவா

டல்,

த யவற்றிற்கு ேவறான , தாேன

அறிவதன்றி உணர்த்த உணர்வ , உடற் கரணங்கள் கூ யி ப்பி
ேவறாய் நின் அறிவ என்பன குறிக்கப்பட் ள்ளன.

ம் அவற்றிற்கு

2. இலக்கண இயல்
உட்காரணங்கள் ஆகும் சித்தம், மனம், அகங்காரம், த்தி என்பவவற் ள் ஒன்
அன்றாய் ேவறாய் நிற்ப உயிர். அ அநாதி கால தேல ஆணவ மலத்தாற்
கட் ண் கிடப்ப . ற-அகக் க விக ம் உயி ம் அைமச்சும் அரசும் ேபால
விளங்குவன. உயிர்கட்கு அக்க விகள் ைண ெசய்வன. இைவ யா ம்
ெதாழிற்ப ங்காலம் உயிர்கட்கு "நன நிைல" எனப்ப ம். இவற் ட் சில குைறந்த
காலம் உயிர்கட்குக் "கன நிைல"; ேம ம் சில குைறந்த ெபா
"உறக்க நிைல"
எனப்ப ம். இைவ யா ம் நீங்கி உயிர் தன்னிைல நின்றேபா "ேப றக்க நிைல"
எனப்ப ம். உயிாின் அகங்கார ம் ஒ ங்கிய நிைல "உயிர்ப் அடக்கம்" எனப்ப ம்.
இைவ அைனத் ம் நான்காம் சூத்திரத் ட் கூறப்பட் ள்ள ெசய்திகள்.
க விகள் அறிவற்றன ஆத

ன் தம்ைம ம் அறியா; தம்ைமச் ெச

உயிாிைன ம் அறியா; அைவேபால உயிர்க
இைறவைன ம் அறியா என்ப

த் ம்

ம் தம்ைம அறியா; தம்ைமச் ெச

த் ம்

ஐந்தாம் சூத்திரத் ப் ெபா ளாகும். சத் , அசத்
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என்

ம் இ

ெமாழிகட்கும் இலக்கணம் உைரப்ப

ஆறாம் சூத்திரம். "சத் " என் ம்

*ெக ன்றி விளங்கும் ெபா ள். எனேவ, இைற ஒன்ேற அவ்விலக்கணத்திற்கு
இலக்கியமாகும்; ஆயி ம் ைசவ சித்தாந்தத்தில் ப்ெபா ள்களாகிய இைற, உயிர்,
உலகம் என்பன என் ம் உள்ள ெபா ள்களாக ஒப் க்ெகாள்ளப்பட்டைவ. ஆத ன்
அைவ ன் ம் "சத்ேத" ஆகும். உயி ம் உலக ம் விகாரமைடகின்றைமயின்,
அசத்தாதல் ெபறப்ப ம். இம் ன்றிைன ம் ேவ பிாித் அறிதற்கு அைவ ைறேய
சிவ-சத் , சத-சத் ,சட-சத்

என்

குறிக்கப்பட்டன.

3. சாதன-இயல்
சார்ந்ததன் வண்ணமாதல் உயிாின் சிறப்பிலக்கணம். அஃ

அசத்தாகிய

உலகத்ைத ம் சத்தாகிய பரம் ெபா ைள ம் அறியவல்ல ; அசத்ைத விட் ச் சத்ைதப்
பற்றக்கூ ய என்ப ஏழாம் சூத்திரத்தில் விளக்கப்ப கிற . உயிர்களின் தவத்தால்
இைறவன் கு பரன் வ வங் ெகாண் வந் , பக்குவம் உைடயார்க்கு ஞானத்ைத
உணர்த்தித் தன்பால் அவர்கைளச் ேசர்ப்பன் என்பைத எட்டாம் சூத்திரம்
விளக்குவதாகும்; ஞானம் ெபற்றவர் ஐந்ெத த் ஓதி, ஞான நிைலையக் காக்க
ேவண் ம் என்ப ஒன்பதாம் சூத்திரத்திற் கூறப்ப கிற .
4. பயன்-இயல்
இவ்வா ஞானத்ைதப் ேப ம் -உயிர்கள் இைறவன் தம் டன் ஒற்றித் நிற்றலால்
பாச நீக்கம் ெப ம் என்ப பத்தாம் சூத்திரத் ள் விளக்கப்ப கிற . இைறவன்
உயிர்கட்குத் ைணயாக நின் சிவப்ேப அல்ல
த்தி நிைலையக் காட் வான்,
அைவ கா மா உதவி ம் ெசய்வான் என்ப பதிேனாராம் சூத்திரத்தில்
கூறப்ப கிற . சீவன்

க்தர்கள் மலநீக்கக் க த் ைடயவராய், அ யார் இணக்கம்

உைடயவராய், சிவ ேவடத்ைத ம் சிவன் ேகாவிைல ம் வழிப ம் நியமம்
உைடயவராய் நிற்பர் என்ப

12-ஆம் சூத்திரத்தில் விளக்கப்ப கிற .

4. சிவஞான சித்தியார்
இதைன ம் அ த் வ ம் இ பா இ பஃ என் ம் ைல ம் இயற்றியவர்
ெமய்கண்டார் தல் மாணவராகிய அ ள்-நந்தி-சிவாசாாியர் என்பவர். "சிவஞான
சித்தியார்" என் ம் ல் சிவஞான ேபாதத்தின் வழி ல்; பரபக்கம், சுபக்கம் என் ம்
இரண் ெப ம் பிாி கைள உைடய . சிவஞான ேபாதத்தில் அைவயடக்கம் கூறிய
ஒேர பாட் ைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண் , "பரபக்கம்" ேதான்றிய . "சுபக்கம்",

77
சிவஞான ேபாதத்தின் 12 சூத்திரங்களின் ெபா ைள 12 அதிகாரங்களில் விாித்
விளக்குவ .
சிவ ஆகமப் பிரமாணங்கைள ஒப் க்ெகாள்ளாத சமயங்கள் றச்சமயங்கள்
எனப்பட்டன. ைவதிகச் சார்பில்லாத சமயங்கள் " றப் றச் சமயங்கள்” என ம்.
ைவதிகச் சார் ைடயைவ " றச்சமயங்கள்" என ம் கூறப்பட்டன. றப் றச்
சமயிக

ள் உலகாயதர், ெசௗத்ராந்திகர், ேயாகசாரர், மாத்யமிகர், ைவபா கர் ஆகிய

நால்வைகப் ெபௗத்தர், நிகண்டவாதிகள், ஆசீவகர் என்

ம் இ வைகச் சமணர்

அடங்குவர். பட்டாசாாியன் மதம், பிரபாகர மதம் என் ம் இ வைக மீமாம்சக மத ம்,
சத்தப் பிரமவாதம்-மாயாவாதம்- பாற்காிய வாதம்-கிாீடப் பிரம வாதம் என் ம்
நால்வைக ஏகான்ம வாத ம், பாஞ்சராத்ாிகம் என்

ம் ைவணவ மத ம்

றச்சமயத் ள் அடங்கும். இவர் அைனவ ைடய சமயக் ெகாள்ைககைளக்கூறி,
சித்தாந்தத் டன் ரண்வனவற்ைற ம த் ச் சித்தாந்தத்ைத நிைல நி த் வேத "பர
பக்கம்" என்ப . இ

301 ெசய் ட்கைளக் ெகாண்ட .

சுபக்கத்தில் சிவஞான ேபாதப் ெபா ேள விாித் ைரக்கப்ப த ன், அ

பற்றிய

விபரம் இங்குத் ேதைவ இல்ைல. இப்பகுதி 828 ெசய் ட்கள் ெகாண்ட . சித்தியாாின்
ெப ைமைய, "சிவ
பழெமாழியா

க்கு ேமல் ெதய்வமில்ைல, சித்திக்கு விஞ்சிய

ம் தா மானவர் பாராட் ைரயா

ல்ைல" என்

ம் நன்குணரலாம். [35]

5. இ பா-இ பஃ
இ , ஞான-கு வாகிய ெமய்கண்டாைர

ன்னிைலயாக்கி, வினா தல் ேபால ம்,

அவர் விைட கூ தல் ேபால ம், சித்தாந்தக் க த் கைள 20 ெசய் ட்களில் கூ ம்
ல். ஆணவத்தின் எட் இயல் ம், மாையயின் ஏ இயல் ம், கர்மத்தின் ஆ
இயல் ம் இதன்கண் கூறப்பட் ள. ைசவத் தி
ைறக ள் விளங்கும் அ ள்
ெதாடர்களாகிய "காண்பாரார் கண்
உன்னாவி ல் விட்

தலாய் காட்டாக்காேல", "உன்னி

ன்

ம்

ம்" [36] என்பவற் க்கு விளக்கங்கள் தரப்பட் ள்ளன. "இ

நிலனாய்த் தீயாகி" என்

ெதாடங்கும் அப்பர் தி த்தாண்டகத்திற்கும்.[37] "ஆட்பா

லவர்க்க
ம் ஆதிமாண் ம்”38 என் ம் தி ஞான சம்பந்தர் தி ப்பாசுரத்திற்கும்
ெபா ள் விளக்கம் பாராட்டத்தகும் ைறயிற் ெசய்யப்பட் ள்ள . இச்சி
ல்
ெமய்கண்டார ெப ஞ்சிறப்பிைன அறிவிக்கும் ெப ைம ைடய .
-----------[35]. Ennatkanni, Gurumarabin -Vanakkam', V.5.
[36]. ேதவாரம், சாமிநாத பண் தர் பதிப் , பக். 1244

ம்
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[37]. அப்பர், பக். 510, ெச. 138. சம்பந்தர். பக். 511. ெச. 4;2
6. உண்ைம விளக்கம்
இ

ெமய்கண்ட ேதவர

மற்ெறா

மாணவரான தி வதிைக-மனவாசகம் கடந்தார்

என்பவர் ெசய்த ; 53 ெவண்பாக்கைள உைடய ; இ

ப்பத்தா

தத் வங்கைள ம், [39] ஆணவம் இ விைன என்பவற்றின் இயல்ைப ம், [40]
ஆன்மாவின் இயல்ைப ம் [41], கட ளின் இயல்ைப ம், [42] ஐந்ெத த்தின்
உண்ைமைய ம், [43] தம் ஆசிாியாிடத் த் தமக்கு விளக்கும்ப ேவண்ட, ஆசிாியர்
விைடயளித்த ேபாலச் ெசய்யப்பட்ட லாகும். த்தியி ம் ன் ெபா ளாகும்
இைற, உயிர், உலகம் உண்

என்

விளக்கும் ெப ைம ைடய

இன்

ல். [44]

-----------[39].ெச. 4-21, [40].ெச. 22, [41]. ெச. 23-26,
[42]. ெச. 27-29, [43]. ெச. 30-44, [44]. ெச. 50
உமாபதி சிவாசாாியார் இயற்றிய

ல்கள்

1. சிவப்பிரகாசம்
இ

சிவஞான ேபாதத்திற்குச் சார்

லாகும். இதன் பாயிரத் ள் தி க்கயிலாய

பரம்பைர ஆசிாியர்கள் இன்னார் என்ப ம், ைசவ ல்களின் இயல் ம், தீட்ைச
வைகக ம் சு க்கமாக ம் விளக்கமாக ம் ஓதப்பட் ள்ளன.
ன்
அைவயடக்கத்தில் ல்கைள ஆராய்ந் உண்ைம ெதாி ம் ைற நன்கு
விளக்கப்பட் ள்ள . பழைம பற்றி ஒன்ைற நன்ெறன் ம்,
தீெதன் ம் ெகாள் தல் தவ என்ப ஆசிாியர் க த் .
இந்
உட

ல்

ைம பற்றி ஒன்ைறத்

வி த்தங்கைள உைடய . இதில், ைசவ சித்தாந்த அத்ைவத நிைல-

ம் உயி ம், கண்ெணாளி ம் கதிெராளி ம், உயிரறி ம் கண்ெணாளி ம் ேபால

இரண்டறக் கலத்தல் என்

விளக்கம் கூறப்பட் ள்ள . ஆணவம், கன்மம்,

விைனப்பயன் வ ம் வழிகள், மாையயின் பிாி கள் நன்கு விளக்கப்பட் ள்ளன. பல
சமயத்தாாின் த்தி ேபதங்கள் வகுத் க்கூறி, அவற்றிற்கு ேமலதாய்ச் சித்தாந்த
விளங்கும் ைறைம உணர்த்தப்பட் ள்ள .
2. தி வ ட்பயன்

த்தி
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இ குறள் ெவண்பாக்களால் ஆய ; பத் அதிகாரங்கைள உைடய . ஒவ்ேவார்
அதிகாரத் ம் பத் க் குறள்கள் உண் . இைறவன இயல் கூ ம் தல் அதிகாரம்
"பதி
நிைல" என் ம் ெபய ைடய . ஏைன அதிகாரங்களின் ெபய ம் இவ்வாேற
அைவ கூ ம் ெபா ளின் இயல்ைப விளக்குவன. அைவ உயிரைவ நிைல, இ ள்மல
நிைல, அ ள

நிைல, அ

நிைல, அறி ெநறி, உயிர் விளக்கம், இன்

நிைல,

ஐந்ெத த்த ள்நிைல, அைணந்ேதார் தன்ைம என்பன.
3. வினா ெவண்பா
இ பதின் ன் பாக்களால் ஆகிய . இஃ ஆசிாியர், தம் கு வாகிய
மைறஞானசம்பந்தாிடம் சாத்திர உண்ைமகைளக் ேகட் த் ெதளி ம் ைறயில்
அைமந்த . இ

ம் ஒளி ம் ஓாிடத்தில் கூடல் அாி

என விதந் , தன்பால்

இைறவன் நின்ற வியப்ைப அறிவிக்கும் பாட ம், காண்பான்-காட்சிகாட்டப்ப ம்ெபா ள் என் ம் வைக உணர்ச்சிைய நீத்தவர் த்தி நிைலைய
அைடவர் எனக் குறிக்கும் தி ப்பாட் ம் ட்பம் ெசறிந்தைவ.
4. ேபாற்றிப் பஃெறாைட ெவண்பா
இ , உயிர் ெதாழிற்ப ம் ைறைம உணர்த் ம் வாயிலாகத் தமக்குச் சிவஞானம்
நல்கிச் சிவா பவம் ஈந்த கு ைவப் பஃெறாைட ெவண்பாவால் வாழ்த்திய லாகும்.
இைறவன

பரநிைல ம் அவன

ெபா நிைலயாகும் ஐந்ெதாழில் நடத் ம் திற ம்,

உயிர்கைள மைறத் நிற்கும் ஆணவத்தின் இயல் ம், அதைன ஒழிக்கேவண்
இைறவன் ேசர்க்கும் மாைய காாியமாகும் உடற்க விகள், ேபாகங்கள், உலகங்கள்
இவற்றின் ேப தவி ம், உயிர்கள் கர்ப்பவாசத்தி

ம்

பிறகு விைனக்கு ஈடாக ேந ம் ம ைமப் பயன்க

ம், பின்ைனப் பிறவிகளில் கூ ய

இ விைன ெயாப்
அ

த ய பக்குவ நிைலக

ன்

ம்

ம், இைறவன்

ம் திற ம், உயிர்கள் சிவஞானம் ெபற் ச் சாிைய

ன்பநிைலக

ம்,

வைக உயிர்கட்கு

த ய ெநறிகளில் ஒ கி

அைடந்த சிவப்ேபற்றின் நிைல ம், "நாேம பிரமம்" என்பதன் இழி ம், ைசவசித்தாந்த
த்திப் ெப நிைல ம் ைறயாக நன்கு விளக்கப்பட் ள்ளன.
5. ெகா க்கவி
இ மிகச் சிறிய ல்; நான்கு ெவண்பாக்களால் ஆகிய . ஒளிக்கும் இ
ஒன்ேற இடம் என்ற பகுதி இன் றத்தக்க . ஐந்ெத த்தின் ட்பம் இ தி

க்கும்
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ெவண்பாவிற் குறிக்கப்பட் ள்ள . இ

தில்ைலயிற் ெகா ேய ம் ெபா ட் ப் பா ய

லாத ன், "ெகா க்கவி" எனப்ெபயர் ெபற்ற .
6. ெநஞ்சு வி
இஃ
வி

ஆசிாியர் தம

உள்ளத்ைத மைற ஞான சம்பந்தர்பால் மாைல வாங்கும்ப த்

கத்தால் பல

ல்களின் ெபா ள்

ைப ம் விளக்குவ ;

க ெவண்பாவினால் ஆன ; 129 கண்ணிகைள உைடய . தசாங்கம் விாித் ைரக்கும்
பகுதி ப த் இன் றத் தக்க . ஞானாசிாியன் பாசநீக்கம் ெசய் ம் திறத்திைன
விளக்கும் பகுதி குறிக்கத்தக்க .
7. உண்ைமெநறி விளக்கம்
இ

தத் வ பம், தத் வக் காட்சி, தத் வ சத்தி, ஆன்ம வ வம், ஆன்ம தாிசனம்,

ஆன்ம சுத்தி, சிவ பம், சிவதாிசனம், சிவேயாகம், சிவ ேபாகம் என் ம் பத் க்
காாியங்கைள இனி விளக்கும் ல். இத் தசகாாியம் பற்றிய குறிப் க்கள் ன்
ெசான்ன சிவப்பிரகாசத்தில் உள்ளன. அவற்றின் விாிேவ இந் லாகும்.
8. சங்கற்ப நிராகரணம்
இ அகச் சமயங்கள் பலவற்றின் ெகாள்ைககைளக் கூறி, அவற்ைறச் சித்தாந்தப்
பார்ைவயால் ம க்கும் ல். சிவஞான சித்தியார்-பரபக்க ம் இந்
ம் சித்தாந்த
ைசவத்தின் ேவறான சமயக் ெகாள்ைக ேவ பா கைள அறிதற்கு மிக ம்
பயன்ப கின்றன. நிமித்த காரண பாிணாம வாதி சங்கற்பத்தில் அப்பர், சம்பந்தர்தம்
தி ப்பதிகங்கள், தி வாசகம், தி விைசப்பா, காைரக்கால் அம்ைமயார் அற் தத்
தி வந்தாதி என்பன எ த்தாளப்பட்டன. ைசவசித்தாந்த நிைலேய பல்லாற்றா ம்
மிகச் சிறந்த என்பைத இச் சி
ல் நன்கு விளக்குகிற .
-------------------------

10. ைசவ சமய வரலா *
* இ திண் க்கல் அ ள் ெநறித் தி க்கூட்டத்தில் (1-5-55) அபிராமி அம்மன்
ேகாவி ற் ேபசப்பட்ட .
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சிந்

ெவளியில்

சிவெநறி அல்ல ைசவ சமயம் என்பைத நிைனக்கும்ேபா சிவெநறிக்ேக உாிய
ங்க வழிபா நிைனவிற்கு வ கின்ற . இந்தியாவி ம் எகிப்தி ம் மால்ட்டா
த ய தீ களி ம் சிறியன ம் ெபாியன மான சிவ ங்கங்கள் பல ைத ெபா ள்
ஆராய்ச்சியில் கிைடத் ள்ளன. இந்தியாவில் மிகப்பைழய நாகாிக நகரங்கள் என்
ஆராய்ச்சியாளர்களால் கூறப்ப ம் ெமாெஹஞ்ெசாதேரா, ஹரப்பா

த ய

இடங்களில் பல ங்கங்கள் கிைடத் ள்ளன. ஹரப்பாவில் மட் ம் 600-க்கு ேமற்பட்ட
சி
ங்கங்கள் கிைடத் ள்ளன. பண்ைட மக்கள் இச்சிறிய ங்கங்கைளத்
தாயித் கள் ேபாலக் க த்திேலா ைகயிேலா கட்
ந்தி க்கலாம்.
சிந் ெவளியில் கிைடத்த ஒ
த்திைரயில், ன்
கங்கைளக்ெகாண்ட மனித
உ வம் ஒன் ேயாகத்தில் அமர்ந்தி ப்ப ேபான் காணப் ப கின்ற . அதன்
மார்பில் க்ேகாண வ வத்தில் அைமந்த பதக்கங்கள் காணப்ப கின்றன.
அவ்
வத்தின் வலப் றம் யாைன ம்
ம், இடப் றம் எ
ம் காண்டா மி க ம்
நிற்கின்றன. ேயாகியின் பீடத்திற்கு அ யில் இரண் மான்கள் இ க்கின்றன.
சிவபிரான் யாைனத் ேதாைலப் ேபார்த்தவர்,

த்ேதாைல அைரயில் கட் யவர்,

எ திைன ஊர்தியாகக் ெகாண்டவர், மாைன ஏந்தியவர் என்ற

ற்க த் க்கைள

ேநாக்க, ேயாகியின் உ வம் சிவைனக் குறிப்பதாகலாம் என் கூ தல்
ெபா த்தமாகும். அந்த ேயாகியின் தைலமீ வைளந்த எ ைமக் ெகாம் கள்
இ க்கின்றன. இந்திய அரசாங்கப் ைதெபா ள் ஆராய்ச்சித் தைலவரான சர் ஜான்
மார்ஷல், "இவ்

வம் சிவைனக் குறிப்ப " என்

கூறி ள்ளார். ேயாகிைய அ த்

விலங்குகள் இ த்தல், சிவன்-பசுபதி என்பைதக் குறிக்கின்ற . ன் தைலகள்
ெதாிவதால் பின்பறம் இரண் தைலகள் இ த்தல் கூ ம் என் அறிஞர்
கூ கின்றனர்.

ன்

சிந் ெவளியில் விலங்கு வணக்க ம் காணப்ப கின்ற . நந்தி வணக்கம்
சிறப்பிடம் ெபற்றெதன் கூறலாம். ஒ ேகாவில் ன் நந்தி நிற்ப ஒ
த்திைரயில்
குறிக்கப்பட் ள்ள . சிந் ெவளி மக்கள் சிறந்த வணிகர்கள். அவர்க க்கு எ
மிக ம் பயன்பட்ட . அதனால் எ
வணக்கத்திற்குாிய ெபா ளாக
மாறியி க்கலாம். பின்னர் நாளைடவில் எ
வணக்கம் ங்க வணக்கத்ேதா
இைணந்தி க்கலாம் என் ஆராய்ச்சியாளர் க
கின்றனர். இைவ அைனத்ைத ம்
ஒன் ப த்திப் பார்த்த சர் ஜான் மார்ஷல் என்ற அறிஞர் "சிந் ெவளியிற் கிைடத்த
ைமக ள் த டம் ெபறத்தக்க ைசவத்தின் பழைமேயயாகும். அ மாக்கல்
காலம் அல்ல அதனி ம் ற்பட்ட காலத்திற்கு நம்ைம அைழத் ச் ெசல்கிற ;
இன்றள ம் வழக்கில் உள்ள மிகப்பைழய சமயமாக விளங்குகிற " என் வியப் ம்
மகிழ் ம் ெபாங்கக் கூறி ள்ளார்.*
-----

82
* Among the many reveltions that Mohenjo-Daro and Harappa have had in store
for us, none perhaps is more remarkable than this discovery that Saivisam has a
history going back to the chalcolithic age or perhaps even further still, and it thus
takes its place as the most ancient living faith in the worl." -Sir John Marshall in his
preface to "Mohenjo -Daro and the Indus Civilization". vol.I. p. vii.
சங்க காலத்தில் சிவன்
சங்க காலத்தில் சிவன்-ஆலமர் ெசல்வன், க்கண்ணன், ெப ந்ேதவன் த ய பல
ெபயர்களால் வழிபடப்பட்டான். சங்க காலக் கட ளர் வாிைசயில் சிவேன த டம்
ெபற் விளங்கினான் என்பைதச் சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல ம ைரக் காஞ்சி
இவற்றால் அறியலாம்.
க வணக்க ம் ெகாற்றைவ வழிபா ம் இ ந்தன.
சங்க காலத்ைத அ த்த தற் பல்லவர் காலத்தில் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் ஏறத்தாழ
எண்ப சிவன் ேகாவில்கைளக் கட் னான் என் ேதவாரம் கூ கிற .
பக்தி ெநறி
வட இந்தியாவில் த்தர் காலம் தல் குப்தர் ஆட்சி வைரயில் ெபௗத்த சமயேம
ெசல்வாக்குைடயதாயி ந்த . குப்தர்கள் ைசவ ைவணவ மதங்கைளப் ேபாற்றி
வளர்த்தனர். ஆதலால் அக்காலத்தில், அ கா ம் பல ற்றாண் களாகக்
கூறப்பட் வந்த ெசவிவழிச் ெசய்திகெளல்லாம் ராணங்களாக வடெமாழியில்
எ தப்பட்டன. சாதி ேவ பா கள் வற்
த்தப்பட்டன. ெபா மக்க ைடய
உள்ளங்கைளக் கவ வதற்காக ஆடல் பாடல்கைளக் ெகாண்ட பக்திெநறி ஏற்பட்ட .
இந்தப் பக்தி ெநறி ெதன்னாட்

ம் பரவத்ெதாடங்கிய . பாசுபதம், லகுலீச பாசுபதம்,

காபா கம், மாவிரதம், சக்தி வணக்கம், குமரைன வழிப ம் ெகௗமாரம் த யன
ெதன்னாட் ல் பரவின. இைவயைனத் ம் ைசவ சமயத்தின் உட்பிாி களாகக்
ெகாள்ளப்பட்டன. ஏறத்தாழக் கி.பி. 400-500 கால எல்ைலக்குள் ெசய்யப்பட்டதாகக்
க தப்ப ம் தி
லர் தி மந்திரத்தி ம் இைவ இடம் ெபற்றன.
"விாிசைட அந்தணர் விரதிகள் பாசுபதர் காபா கர்
ெத வினில் ெபா
ம் தி வா ர் அம்மாேன"
என் கி.பி. 7-ஆம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த அப்ப ம் இவர்கைளக் குறிப்பிட் ள்ளார்.
அ பத்
ன் நாயன்மா ள் இப்பலவைகச் ைசவ ம் காணப்ப கின்றனர்.
கி.பி. 7-ஆம் ற்றாண்
தல் 9-ஆம் ற்றாண் வைர இப் பக்திெநறி தமிழகத்தில்
ெப ெவள்ளமாகப் பரவிய . ேகாவில்கள் மிகப் பலவாகத் ேதான்றின. ஆட ம்
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பாட ம் மக்கள் உள்ளங்கைளக் ெகாள்ைள ெகாண்டன. திகம்பர சமண ம்
ெபௗத்த ம் நாட் ல் ெசல்வாக்ைக இழந்தன. ைசவைரப் பின்பற்றிேய ைவணவ
ஆழ்வார்க ம் பக்திெநறிையப் பரப்பினர். பல்லவ ேவந்தர்கள் ைசவத்ைத ம்
ைவணவத்ைத ம் தம் இ கண்களாகக் க தி வளர்த் வந்தனர். அழிந் விடக்கூ ய
மண், மரம், ெசங்கல், சுண்ணாம் , உேலாகம், இவற்றால் ஆகிய ேகாவில்கைளக்
கட்டாமல், பல்லவ மன்னர் மைலச்சாி களில் குைடவைரக் ேகாவில்கைள
அைமத்தார்கள்; பின் பாைறகைளேய ேகாவில்களாக அைமத்தார்கள்.
அைவ ஒற்ைறக் கல் ேகாவில்கள் எனப்ப ம். அவற்றின் பின்னேர ெசங்கற்கைளப்
ேபாலக் க ங்கற்கைள உைடத் அவற்ைறக் ெகாண் சுவர் எ ப்பிக் ேகாவில்
கட்டத் ெதாடங்கினர். இங்ஙனம் அைமக்கப்பட்ட தற்ேகாவிேல காஞ்சி
கயிலாசநாதர் ேகாவில். பல்லவ மன்னர் இவ்வா ேகாவில்கள் அைமப்பதி ம்
சிற்பங்கைள ம் ஓவியங்கைள ம் அைமப்பதி ம் ேகாவில் ஆட்சியி ம் க த்ைதச்
ெச த்தினைமயால், ைசவ ைவணவ சமயங்கள் நன்கு வளர்ச்சி ெபறலாயின.
நாயன்மார்கள் ற் க்கணக்கான சிவன்ேகாவில்க க்குச் ெசன் பதிகங்கள்
பா னர். பண்ேணா பாடப்பட்ட அப்பாடல்கள் மக்கள் உள்ளங்கைள இ த்தன.
அக்காலத்தில் ைசவத்தில் சாதிேவ பா கள் கவனிக்கப்படவில்ைல.
"ஆ ாித் த் தின் ழ ம் ைலய ேர ம் கங்ைகவார்
சைடக்கரந்தார்க்கு அன்பராகில்
அவர் கண்டீர் நாம் வணங்கும் கட ளாேர"
என்

ம் அப்பர் வாக்ைக ேநாக்குக. இைடயிைடேய அ யாாிடம் சாதி

ேவ பாட் ணர்ச்சி காணப்பட்ட ; ஆனால் அஃ அவ்வப்ெபா
மாற்றப்பட்ட
என்ப ம் நாயன்மார் வரலா களால் இனி ணரப்ப ம். சாதியற்ற ச தாயம் தான்
ஒன் பட் வாழ இய ம். சமண சமயத்தி ம் ெபௗத்த சமயத்தி ம் சாதிகள்
ேபசப்ப வதில்ைல. ஆதலால் அவற்ைற ஒழிக்கப் றப்பட்ட ைசவ ம் ைவணவ ம்
சாதி ேவ பா கைள த ல் கவனிக்கவில்ைல. கு க்கள் மரபில் பிறந்த சுந்தரர்
உ த்திர கணிைகயான பரைவயாைர ம், ேவளாளப் ெபண்மணியாகிய
சங்கி யாைர ம் மணந் ெகாண்டைமேய இவ் ண்ைமைய விளக்கப் ேபாதிய
சான்றாகும்.
ெபௗத்தசமணங்கள் ெசல்வாக்கிழந்

ைசவம் மட் ம் தனியரசுெச

த்திய

பிற்காலத்தில், சுந்தரர் ெசய் ெகாண்ட தி மணங்கள் இரண் ம் ன் விைனப்
பயனால் ேநர்ந்தைவ என் கைத கட் விடப்பட்ட . கயிலாயத்தில் சுந்தரர்மீ
காதல் ெகாண்ட இ மாத ம் நில லகில் சங்கி யாராக ம் பரைவயாராக ம்
பிறந்தனர் என்ப அக்கைத. அங்ஙனம் பிறந்தவர்கள் சுந்தரர் ேதான்றிய கு க்கள்
மரபிேலேய பிறந்தி க்கலாம் அல்லவா? அவர்கள் ஏன் கணிைகயர் மரபி
ேவளாளர் மரபி

ம் பிறத்தல் ேவண் ம்? இவ் வினாக்க

ம்

க்குத் தக்க விைட
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கிைடத்தலாி . ேம ம், காதைலச் சுைவக்கப் பிறந்தவராகக் கூறப் பட்டவர் காதைலப்
ேபாதிய அள சுைவக்கவில்ைல என் ெபாிய ராணேம கூ கிற .
ேசாழர் ஆட்சியில்
ேசாழர் காலத்தில் ேகாவில்கள் ெப கின; வழிபாட்
ைறகள் ெப கின; வழிவழிச்
ைசவரான ேசாழ மன்னர் எல்லாக் ேகாவில்களி ம் தி
ைற ஓ வார்கைள நியமிக்க
ஏற்பா ெசய்தனர். இராச ராசன் கட் ய தஞ்ைசப் ெபாிய ேகாவி ல் மட் ம்
பண்பட்ட ஓ வார் 48 ேபர் அமர்த்தப்பட்டனர். ஆடல் பாடல்க

க்காக நா

பதியிலார் அமர்த்தப்பட்டனர். ஒவ்ெவா ேகாவி
ம் விழாக்கள் நைடெபறறன;
ைசவ சமய ல்கள் ப த் ப் ெபா மக்க க்கு விளக்கப் பட்டன. ைசவ சித்தாந்த
சாத்திரங்களான சிவஞான ேபாதம் த ய ல்கள் ேதான்றின.
ேகாவில்கைள அ த் மடங்கள் இ ந் சமயக் கல்விைய வளர்த் வந்தன.
அம்மடங்களில் யாத்திாிகர் உண்பிக்கப்பட்டனர். ெபாிய ேகாவில்களில் சரசுவதி
பண்டாரம் என்ற ல் நிைலயங்கள் இ ந்தன. ெபாிய ேகாவில்களில் ம த் வ
மைனக

ம் அைமந்தி ந்தன. அவற்றில் அ ைவ ம த் வ ம் (Surgeon), ேநாய்

ம த் வ ம் (Physician), தாதிமா ம் (Nurses) இ ந்தனர். ம ந்

வைககைளக்

ெகாண் வ ேவா ம், அைவகைளப் பக்குவம் ெசய்ேவா ம் இ ந்தனர். ேகாவில்
மண்டபங்களில் இைச, நடனம், நாடகம் த ய கைலகள் வளர்க்கப்பட்டன. சிற்ப
ஓவியக் கைலகள் ேகாவில்களில் வளர்ச்சி ெபற்றன. ேகாவி க்குள்ேளேய ஊராட்சி
மன்ற ம் நைட ெபற்ற . ஊாில் பஞ்சம் ஏற்பட் நாட் மக்கள் ந
ம்ெபா
ேகாவி ல் உள்ள ெபான் ெவள்ளி நைகக ம் பாத்திரங்க ம் உ க்கி ஊரார்க்குக்
கடனாகத் தரப்பட்ட என் ஆலங்கு க் கல்ெவட் க் கூ கின்ற . இத்தைகய
ைறகளால் ேகாவில் அறி வளர்ச்சிக்கும், ஆன்ம வளர்ச்சிக்கும், ெபா ளாதார
வளர்ச்சிக்கும் ஏற்ற நிைலக்களனாய் இ ந் வந்த . அரசன் தல் ஆண் ஈறாக
அைனவ ம் ேகாவிைலத் தம் உயிராக மதித்தனர். ேகாவில் ஊர் ந விேல அைமந்
மக்கைளத் தன்வயப்ப த்திவந்த .
சமயத்தின் உயிர்நா

ஆட்டம்

இவ்வா ைசவ சமயம் நாெளா ேமனி ம் ெபா ெதா வண்ண மாக வளர்ந்
வந்த . ஆனால் ைசவத் ள் சாதி ேவ பா கள் ேதான்றி வளர்ந் வயிரம்
பாய்ந் விட்டன. ச தாயத்தில் பல சாதிக க்குப் பல உாிைமகள் ம க்கப்பட்டன.
ெச ப் அணிந் ெகாண் ெத வில் நடக்கச் சில சாதிக க்கு உாிைமயில்ைல.
மா
கட் க்ெகாள்ளச் சில சாதிக க்கு உாிைமயில்ைல. சில சாதியர் இசவ்வள
ரத்தின் நின் ேபசேவண் ம், சிலர் இவ்வள
ரத்தில் ஒ ங்கி நிற்க ேவண் ம்
என்ற வைரயைறகள் ஏற்பட்டன. இக்ெகா ைமகள் எல்லாம் பல ேகாவில்
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கல்ெவட் க்களில் காணலாம். இக்ெகா ைமகளால் ைசவ ச தாயம் வ ைம
குன்றிய . மன ஒற் ைம அகன்ற .
இந்தப் பாிதாப நிைலயில் கி.பி. 14-ஆம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்தில் மா க்-கா ர்
பைடெய ப் த் ெதன்னாட் ல் நடந்த . கழ்ெபற்ற மீனாட்சியம்மன் ேகாவில்
க வைற மட் ம் தப்பிய . எஞ்சிய ேகா ரங்க ம் தி ச்சுற் க்க ம்
தைரமட்டமாக்கப்பட்டன. ெப ங்ேகாவில்களில் இ ந்த நைகக ம் பிற ம் ெகாண்
ெசல்லப்பட்டன. நாடாண்ட பாண் யன், மக்கைள நட்டாற்றில் விட் ஓ விட்டான்.
சாதிக்ெகா ைமயால் இழி ப த்தப்பட்ட மக்கள் தன்மான உணர் டன்
பைடெய த்தவைர எதிர்த் நிற்க
யவில்ைல. பல ேகாவில்கள் தாக்கப்பட்டன.
விக்கிரகங்களின் ைககால்கள் ஒ க்கப்பட்டன. ஊர்கள் ெகாள்ைளய க்கப்பட்டன.
ைசவ ம் ைவணவ ம் பைடெய த்தவர்க்குப் பணி காட் னர். "ேபார்"
என்ற டன் ள்ளிக்குதித்த சங்ககாலத் தமிழன் - சாதி அறியாத தமிழன். மா க்கா ர்
பைடெய த்தேபா வாழ்ந்த தமிழன் - சாதிக் கட் ப்பாட்டால் நசுக்கப்பட்ட தமிழன்.
டக் ெகாள்ைககளா ம் சாதி ெவறியினா ம் சமய ெவறியினா ம் ைசவ சமயம் தன்
ஆற்றைல இழந் எதிாிக்குப் பணிந்த . ைசவ சமய வரலாற்றில் இ இரங்கத்தக்கப்
பகுதியாகும். பல்லவர் காலச் ைசவர்கள் சமணைரக் க ேவற்றினர்; பிற சமயத்தாைரக்
ெகா ைமப்ப த்தினர். ேசாழர்காலச் ைசவர் ைவணவேரா ஒன் பட் வாழ
ம த்தனர்; இராமா சைரச் ேசாழ நாட்
ந்ேத விரட் னர். இக்ெகா ைமகளின்
விைளைவத்தான் அயலார் பைடெய ப்பால் ைசவர்கள் அ பவித்தனர். " ற்பகல்
ெசய்யின் பிற்பகல் விைள ம்" என்ப ைசவ வரலாற்றில் உண்ைமயாகிவிட்ட .
சமய மாற்றம்
ைசவ சமயத்தில் சாதி என்
ஆட்சி நிைலயான ம், இந்

ம் ெபயரால் இழி
சமயத்தில் தங்க

ப த்தப்பட்ட மக்கள்,

ஸ் ம்

க்கு ஏற்பட்ட இழிவினால், சாதி

அறியாத இஸ்லாத்ைதத் த வினர்; ேவ சிலர் தங்க க்குக் கல்வி ம் ம த் வ
உதவி ம் மனித உாிைமகைள ம் உதவிய கிறித் வ சமயத்ைதச் சார்ந்தனர். கிறித் வ
சமய ம் சாதியறியாச் சமயம். 'ைசவர்கள்' என்ற ெபய டன் பாமரரா ம்
விலங்குகளா ம் வாழ்க்ைக நடத்திய தமிழர்கள், கிறித் வ சமயத்ைதத் த விக் கல்வி
கற் வாழ்க்ைகயில் ன்ேனறலாயினர். தாம் ெசய் வந்த ெகா ைமகளால் தம
ச தாயம் வ விழந்த . மக்கள் மதம் மாறினர் என்பன அறிந் ம், ச தாயச்
சீரழிவிற்கும் சமயச் சீரழி க்கும் தாம் காட் ய சாதிேவ பா கேள காரணம் என்பைத
அறிந் ம், அக்காலத் உயர் மக்கள் சுயநல ெவறியினால் சாதிகைள ஒழிக்க ன்
வரவில்ைல. "சமயத்தில் நாங்கள் தைலயிட மாட்ேடாம்" என்ற ஆங்கிேலயர் வாக்கு தி
இவ் யர்ந்தவர் ெகா ைமக க்கு அரண் ெசய்வ ேபால் அைமந்த . ேமன்ேம ம்
சாதிெவறி தைல க்கிய . ேகாவி ன் க வைறயில் இன்ன வகுப்பார் இ ந்
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வழிபடலாம், க வைறக்கு ெவளிேய இன்ன வகுப்பார் நின் வழிபடலாம்,
ேகாவி க்குள்ேள இன்ன வகுப்பார் ைழயக் கூடா என்ற கட் ப்பா கள்
வளர்ந்தன.
ற்ேபாக்கு
ஆங்கிலக்கல்வி நாெடங்கும் பரவத் ெதாடங்கிய . இந்தியாைவத் தவிர ேவ

எந்த

நாட்
ம் சாதிகள் இல்ைல என்பைதப் ப த்தவர் உணர்ந்தனர்; சாதிகள்
இைறவனால் உண்டாக்கப்பட்டைவ என் தமக்கு ேமேலார் கூறிவந்த கூற்
ப்
ெபாய் என்பைத உணர்ந்தனர். அவ் ணர்ச்சிேய நம ச தாய ம மலர்ச்சிக்கு
அ ப்பைட. நாெடங்கும் இவ் ணர்ச்சி வளரத் தைலப்பட்ட . காந்திய கள் சாதி
ஒழிப் இயக்கத்தில் தீவிரமாக ஈ பட்டார். தாழ்த்தப்பட்ட மக்க க்கு மனித
உாிைமைய அளித்தார், அவர்க
ெபாிேயார் பலர்
என்ப

க்கும் ேகாவில்

யற்சியின் பயனாக, இன்

நி த்தப்பட்ட . ஆயி

ைழ

ேகாவி

கிைடத்த . இங்ஙனம்
ள் சாதி ேவ பா

காண்ப

ம் சமயம் சீர்தி ந்தியதா?

சமயத்தில் பாசி
இ த்தல், மைழ ெபய்தல்

த ய இயற்ைக நிகழ்ச்சிகைளத் ெதய்வங்களின்

ெசயல்களாகப் பண்ைட மக்கள் நிைனத்தனர்; தம் மனம் ேபானவா அவற்றிற்குக்
கைதகள் கட் னர். அக்கைதகள் நாடளைடவில் சமயத்திற்குாிய கைதகளாக
மாறிவிட்டன. இந்நாட்டவர் எகிப் , சுேமாியா

த ய நா கேளா

கடல்

வாணிகத்தில் ெதாடர் ெகாண்ட காரணத்தால், அவ்வந்நாட் க் கைதகள் சில இங்கும்
பரவ வழிேயற்பட்ட . இந்நாட் க் கைதகள் அந்நா களிற் பரவ வழி ஏற்பட்ட .
இதனால் சில கைதகள் ெபயரளவில் ேவ பட் ம் ெபா ளளவில் ஒன் பட் ம்
இம் ன் நா களி ம் காணப்ப கின்றன. இத்தைகய பல கைதகள்
இதிகாசங்களி

ம் ராணங்களி

ம் இடம் ெபற் விட்டன. இவற்றின் பயனாக,

"அன்ேப சிவம்" என்பைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ைசவ சமயம், ெபௗராணிக
சமயமாக மாறிவிட்ட . இம்மா தல் நாயன்மார் காலத்தில் ெதாடங்கிய ; ஆயி

ம்

காலப்ேபாக்கில் பல கைதகள் சமயத் ைறயில் ேசர்க்கப்பட் , நவக்கிரக வழிபா
ேபான்ற திய ெதய்வ வழிபா கள் இைணக்கப்பட் , ெபௗராணிக சமயம் வளர்ச்சி
ெபற்ற . பாமர மக்கள் மிகுந் ள்ள இந்நாட் ல் இக்கைதகேள சமயத்தின்
உயிர்நா யாகக் க தப் ப கின்றன.[1]
----------
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"In Babylonia, as elsewhere, the priests utilized the floating material from which all
mythologies were framed and impressed upon it their doctrimes."-Myths of Babylonia
and Assyia, p, 189.
இவற்ைறச் ெசால் ப் பிைழப்பவ ம் பலராகி விட்டனர். இதனால் "அன்ேப சிவம்"
என்ற ெகாள்ைக பாதாளத்திற் ைதக்கப்பட் , அதன் மீ

அறி க்குப் ெபா த்தமற்ற

கைதகள் கட்டப்பட்டன. இக்ேகட் னால், ெப ம்பாலான ைசவ மக்கள் தி நீ
அணிவேதா அைமந்தனர். தீய பழக்கவழக்கங்கைளக் ைகவிட் லர். சமய வரலா ம்
அறிந்திலர். தி நீற்ைற அணிந் ெகாண்ேட அடாத ெசய்ைககைளச் ெசய் ம்
ைசவர்கள் ெப கிவிட்டனர். தம்
களில் ஒ மணி ேநர தல் ன் மணி ேநரம்
சிவ ைஜ ெசய் ம் சிலர் இ க்கின்றனர். இவர்களில் பலர் ஒ க்கமற்றவர்களாக ம்
தீய வழிகளில் ெபா ளீட் பவராக ம், ஆனால் ேகாவில் தி ப்பணி
ெசய்பவர்களாக ம் காண்கின்றனர். சமயப் ேபார்ைவயில் பலர் ெசய்கின்ற தீய
ெசயல்க க்கு அளவில்ைல. ஒ ைசவன் பிற ைசவனிடம் அன் காட்ட
ேவண் ெமன்பைத ம் மனிதத் தன்ைமேயா நடந் ெகாள்ளேவண் ம்
என்பைத ேம ைசவர் மறந் விட்டனர். கல்விச் ெச க்கா ம் ெசல்வச் ெச க்கா
பதவிச் ெச க்கா ம் ைசவர் பலர் தம் சமயத்ைதச் ேசர்ந்த பிற டன் பழகுவ ம்

ம்

இல்ைல; மதிப்ப ம் இல்ைல. இத்தைகய பல காரணங்களால் ச தாயத்தில் ைசவர்
ஒற் ைமயின்றி வ ைம குன்றிவிட்டனர்.
ைசவ மடங்கள்
ைசவமடங்கள் ைசவ சமயத்ைத வளர்ப்பதற்ெகன்ேற ஏற்பட்டைவ. நாடாண்ட
மன்ன ம் பிற ம் இந்நன்ேனாக்கத்திற்ேக ெசல்வத்ைத ம் பல ேவ நிலங்கைள ம்
இம்மடங்க

க்கு உதவினர்; பல ேகாவில்கைள இம்மடங்களின் ஆட்சியில் விட்

ைவத்தனர்; அறிவி ம் ஒ க்கத்தி ம் சமய சாத்திரக் கல்வியி ம் திர்ந்த
ெப மக்கைள மடத் த் தைலவர்களாக ைவத்தனர். பிற்காலத்தில் இந் நிைல மாறிய .
மடாதிபதி ஜமீைன ஆட்சி ாி ம் ஜமீன்தாைரப் ேபால மடத் க்குாிய வர
ெசல களி ம் வழக்குகளி ம் ெப ம் ெபா ைதப் ேபாக்கத் ெதாடங்கினர். ஒ சிலர்
ஒ க்கம் தவறி ம் நடக்கத்தைலப்பட்டனர். எனேவ, கால ேவ பாட்டா ம்
மடங்களின் நிைல ேவ பாட்டா ம் அரசியல் மாற்றத்தா ம் ைசவசமய பிரச்சாரம்
இல்லாைமயா ம் ெபா மக்க க்கும் ைசவ மடங்க க்கும் ெதாடர் ஏற்படவில்ைல.
ெபா மக்க க்குப் ெபா ள் விளங்காத நிைலயில் சில ல்கைள அச்சிட்
ெவளிப்ப த்த ம், ப த்த ஒ சில க்குப் ெபான்னாைட ேபார்த்த ம், ஆண்
விழாக்களில் சமயச் ெசாற்ெபாழி ெசய்ேவா க்குச் சிறி ெபா ள் ெகா ப்ப ேம
மடங்கள் ெசய் ம் ைசவப் பணிகளாக இ ந் வந்தன. இன்
இவற்ேறா

ெபா

மக்க

இந்த நிைல மாறி,

ககுப் பள்ளிக்கூடம் ைவத்தல், ம த் வ நிைலயம்
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அைமத்தல், தி க்குறள் ேபான்ற அாிய

ல்கைள ெவளியி தல்

த ய

ெதாண் களில் மடங்கள் இறங்கி ள்ளைம வரேவற்கத்தக்க ,
மடங்கள் ெசய்ய ேவண் வன
1.ெபா

மக்க

க்குப் ாி ம் வைகயில்- எளிய வைகயில் ைசவசமய வரலா , ைசவ

சமயக் ெகாள்ைககள், ைசவம் வாழ்க்ைகேயா

ெதாடர் ெகாண் ள்ள தன்ைம,

தி க்ேகாவில்களின் சிறப் , அவற்ைற மக்கள் பயன்ப த் ம் ைற, ைசவ
சித்தாந்தத்தின் ெதளிவான க த் - இவற்ைறச் சி சி
ல்களாக ெவளியிட் ப்
ெபா மக்க க்கு இலவசமாக வழங்க ேவண் ம்.
2. ைசவ சமயத்தில் சாதி ேவ பா இல்ைல என்பைத வற்
த்திச் சட்டம்
ெகாண் வரப்படல் ேவண் ம். எல்ேலா ம் ஒேர பந்தியில் உட்கார்ந் உண
ெகாள் ம் ைற ைகயாளப்ப தல் ேவண் ம். சாதி ஒழிப் ச் சட்டம் வ ம் வைரயிற்
ைசவர்க்குள் கலப் மணம் வளர்தல் ேவண் ம்.
3. பல சிற் ர்களில் ெதாடக்க நிைலப்பள்ளிகைளத் ேதாற் வித் ச் ைசவப்
பிள்ைளகட்கு இலவசக் கல்வி அளிக்கேவண் ம். அப்பள்ளிகளில் சி வர்க்கு சமய
அறி

கற்பிக்கப்படல் ேவண் ம். அச்சிற்

ர்களில் ம த் வ மைனகள், ப ப்பகங்கள்,

ல் நிைலயங்கள் த யவற்ைற அைமத் ப் ெபா மக்க க்கும், மடத் க்கும்
ெதாடர் உண்டாக்குதல் ேவண் ம். ஏழாயிரம் ைமல்க க்கப்பா
ந்
இந்நாட் க்கு வந்த கி த் வப் பாதிாிமார்கள் இவற்ைறச் ெசய்தைமயாற்றான் தங்கள்
சமயத்ைத வளர்த்தனர் என்ற உண்ைமைய நாம் உணர்தல் ேவண் ம்.
4. ஆங்கில அறி ம், தமிழ் அறி ம் ெபற்ற சமயப் பிரசாகைர நியமித் ஒவ்ெவா
மட ம் மக்களிைடச் சமயப்பிரசாரம் ெசய்வித்தல்ேவண் ம். ணானைவ ம்
வாழ்க்ைகக்குப் பயன் படாதன மான கைதகைளச் ெசால் மக்கைள ேம ம்
டர்களாக்காமல் சமய ெநறியில் வாழ வழி அைமத் த் த தல் ேவண் ம்.
5. "பைழயன கழித
ெபா மக்க

ம் தியன குத

ம் வ வல" என்ற

ைற பற்றி

க்குச் சிறி ம் பயன்தராத விழாக்கைள ம் ஆரவாரங்கைள ம் ஒழித் ,

அவற்றிற்குச் ெசலவாகும் பணத்ைத ஏைழச் ைசவ மக்க க்கு உதவி, அவர்கைளச்
சிவெநறியில் வாழ்விக்க வழி ெசய்தல் ேவண் ம். மக்கைள வாழ்விக்கத்தகும்
ைறயில் "சிவபிரான் ெதாழிற்சால" ேபான்ற கட ட் ெபயர்களால்
ெதாழிற்சாைலகைள நி வேவண் ம்.
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வழி ண் .

யற்சிகளில் மடங்கள் ஈ பட்டால், ைசவம் தைழத்ேதாங்க

தமிழில் வழிபா
தமிழர் வாிப்பணத்தா ம் தமிழ் ேவந்தர் யற்சியா ம் உண்டாக்கப்பட்ட
ேகாவில்கேள இத் தமிழ்நாட் ல் இ ப்பைவ. இவற்றில் ைசவத் தி
ைறகள் ஓதிேய
வழிபா ெசய்யப்பட் வந்த . சிறந்த சிவத்தலங்களான தி மைறக்கா
"ேவதாரண்யம்" என ம், தி ெவண்கா

"சுேவதாரண்யம்" என ம், தி

"வி த்தாசலம்" என ம் மாறிய காலத்தில், தமிழில் இ ந்த வழிபா
மாறிவிட்ட ேபா
அபீத குஜாம்பாள்
நிைல, ேகாவி

குன்றம்

வடெமாழியில்

ம்! சுவாமி, அம்மன் ெபயர்கள் எல்லாம் தமிழ் மக்க க்குப் ாியாத
த ய வடெமாழிப் ெபயர்களாக மாறிவிட்டன. இந்த அலங்ேகால

க்குச் ெசல்

ம் ெபா மக்களின் உள்ளத்தில் அ ந்திய பக்தி ஏற்படா

ெசய் விட்ட ,. வழிபட வ ம் மக்க

க்குப் ாியாத ெமாழியில் அர்ச்சைன

ெசய்யப்ப மாயின், அதனால் வழிப ேவார் உள்ளம் எவ்வா
சீரழிவதற்கும், ேகாவில் வழிபா

குைறந்

வ வதற்கும் இ

குைழ ம்? ைசவம்
மிகச்சிறந்த

காரணமாகும். அறநிைலயப் பா காப்பாளர்க ம், மடங்களின் தைலவர்க ம், ைசவப்
ெப மக்க ம் இத் ைறயில் உடேன கவனம் ெச த் தல் ேவண் ம். அறி ம்
ஆராய்ச்சி ம் ேகள்வி ேகட்கும் திற ம் ெப கிவ ம் இக்காலத்தில், அறி க்குப்
ெபா ந்த நடப்பேத சமயவளர்ச்சிக்கு ஏற்ற .
ெபா

மக்கள் ெதாண்

ைசவ மக்கள் தங்கள் இல்லங்களில் பிறக்கும் குழந்ைதக
ைவப்ப

க்குச் ைசவப் ெபயர்கள்

நல்ல . சிவெநறிச் ெசல்வன், ேதவாரச் ெசல்வன், ெந மாறன், ேகாட்

கண்ணப்பன், கழற்சிங்கன் என்றாற்ேபால நாயன்மார் ெபயர்கைள ம் தி
வ ம் அ ம் ெபயர்கைள ம் ைவத் வழங்குதல் பழைமையப்
ப்பித்
நிைலக்கச்ெசய்வதாகும். இவ்வாேற ெபண் பிள்ைளக
அரசி, ெவண்காட்

நங்ைக, சந்தன நங்ைக

ைறகளில்

க்கு மங்ைகயர்க்கரசி, சிவ

த ய ைசவப் ெபயர்கைள ைவக்கலாம்.

ைசவர் தம் ஊர்களில் ஏற்ப ம் திய ெத க்க

க்குச் ேசக்கிழார் ெத , சம்பந்தர்

ெத , ஆலால சுந்தரர் ெத , எனச் ைசவப் ெபயர்கைள ைவக்க ஏற்பா
இவ்வாேற தம் வளமைனக
ெபயர்கைளச் சூட்டலாம்.

,

ெசய்யலாம்.

க்குச் 'ேசக்கிழார் அகம்' 'சுந்தரர் அகம்' எனப்
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சிவெநறிச் ெசல்வ ம் ைசவ சங்கங்க ம் ைசவ சமய வரலா , ைசவப் ெபயர்கள்,
பாராயணத்திற்குாிய பதிகங்கள் ேபான்றவற்ைறச் சி
ல்களக எ தச் ெசய்
இலவசமாகேவா, குைறந்த விைலயிேலா பரப் தல் ேவண் ம்; அ க்க
ெகாண் , இக்காலத்திற்கு ஏற்ற

தக்காைரக்

ைறயில், ெசாற்ெபாழி களின் வாயிலாகச் ைசவ

சமயப் பற்ைற ஊட் தல் ேவண் ம்; வாழ்க்ைகக்கும் சமயத்திற்கும் உள்ள ெதாடர்ைப
ெதாிவித்தேல மிக்க பய ைடய ெசாற்ெபாழிவாகும்.
--------------------------------------ைசவ சமயம்

ற்றிற்

