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அணிந்துனர 

கனைமாமணி முனைேர் தே.ஞாைதெகரன் 

தெராசிரியர் ைற்றும் ேறைேர்  

ேமிழ்த்துறை 

ொரதியார் ெல்கறைக்கழகம்,  

தகாயம்புத்தூர் – 641 046 

 

 போல்காப்பியர் அகத்திறையில் 

கருப்பொருள் ெற்றிக் கூறுறகயில் 

பேய்ேத்றேயும் அேனுள் அடக்கிப் தெசுகின்ைார். 

அோேது ொறை ஒழிந்ே ஏறன நான்கு 

நிைங்களுக்குத் பேய்ேங்கறள, 

 “மாதயான் தமய காடுனை உைகமும் 

 தெதயான் தமய னமேனர உைகமும் 

 தேந்ேன் தமய தீம்புைல் உைகமும் 

 ேருணன் தமய சபருமணல் உைகமும் 

 முல்னை, குறிஞ்சி, மருேம், சநய்ேசைை 

 சொல்லிய முனையாற் சொல்ைவும் படுதம” 

என்று ேறரயறை பெய்ோர். இந்ே நான்கு திறை 

நிைத்பேய்ேங்களில் மருே நிைத்தின் கடவுனை 

தேந்ேன் என்று சோல்காப்பியர் குறித்திருக்க 
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உனரயாசிரியர்கள் “மருே நிை தேந்ேனை 

இந்திரசைன்தை” குறிப்பிடுகின்ைனர். ைருே நிை 

தேந்ேன் எப்பொழுது இந்திரன் ஆக்கப்ெட்டான்? 

இந்ே ைாற்ைத்திற்கான ெமூக, ேரைாற்றுப் 

பின்புைம் என்ன என்ெறே ேருைாறு காண்தொம். 

ஆரியர்களின் இந்திரனும் ேமிழர்களின் தேந்ேனும் 

 போல்காப்பியர், ைருே நிைக் கடவுறள 

தேந்ேன் என்று குறிப்பிட்ட இளம்பூரைர், 

நச்சினார்க்கினியர், நாேைர் தொைசுந்ேர ொரதியார் 

முேலிதயார் தேந்ேன் என்ெேற்கு இந்திரன் என்தை 

உறர கூறுகின்ைனர். இங்தக தேந்ேன் என்ை 

பெயருக்கு ைாற்ைாக இந்திரன் என்ை பெயறர 

உறரயாசிரியர்கள் குறிப்பிடக் காரைம் என்ன 

என்ை ஒரு தகள்வி எழும். போல்காப்பியர் காைத் 

ேமிழர்களின் இறைேழிொடு முன்தனார்கறள 

ேழிெடும் (Ancestoral cult) ேழிொட்டு ைரபிறனக் 

பகாண்டது என்ெறே நாம் இங்தக நிறனவு கூர 

தேண்டும். “இந்ே நால்ேனக நிைத்துத் 

சேய்ேங்களும் அந்ேந்ே நிைத்து மக்களுக்கும் 

துனண செய்ே வீரர்களின் ேனைேராக 

இருக்கைாம்” என்று ொமிசிேம்ெரனார் 

குறிப்பிடுேதும் இங்தக கருேத்ேக்கது. இத்ேகு 

ேமிழர் முன்தனான் தெதயான் – ஸ்கந்ேன் ஆனது 

தொை தேந்ேன் இந்திரனாக ஆக்கப்ெட்டான் 

என்று கருேைாம். இது ைட்டுைல்ை இப்பெயர் 

ைாற்ைத்திற்கு ஆரியர்களின் ைருே நிை 
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ைறழக்கடவுளின் பெயர் இந்திரன் என்ெதும், 

ஆரியர்களின் ெண்ொட்டுத் போடர்பு ேமிழகத்தில் 

ஏற்ெட்டதொது ேமிழர்களின் ைருே நிறை 

ைறழக்கடவுளான தேந்ேனும் இந்திரன் என்தை 

அறியப்ெட்டிருக்க தேண்டும் என்றும் கருேைாம். 

காரைம் இைக்கிய ேழக்றக விட உைக ேழக்தக 

எல்தைாராலும் ஏற்றுக்பகாள்கிை ேழக்காக 

ைாறும் என்ெறே நாம் ைைந்துவிடக்கூடாது. 

இேறன ைறைைறையடிகள் ேருைாறு 

விளக்குேது அறியத்ேக்கது: 

 “ஆரியர்களின் இந்திரன் இடி, ைறழ, மின்னல் 

முேலியேற்றிற்குரிய பேய்ேைாேதைாடு, அேர்ேம் 

ெறகேதராடு தொராடுங்கால் அேருக்கு 

உேவிபுரிந்து பேற்றிறயத் ேருெேனாகவும் 

அேருக்கு தொைொனம் (ைது), விைங்கின் 

இறைச்சி தொன்ைேற்றை உட்பகாண்டு அேர் 

தேண்டிய நைன்கறளபயல்ைாம் அேருக்கு 

விறளவிப்ெேனாகவும் பொல்ைப்ெடுகின்ைான். 

“ேமிழர் ேணங்கிய இந்திரதைா (தேந்ேன்) ேயலும் 

ேயல் ொர்ந்ே இடமுமாகிய மருேநிைத்தில் உள்ை 

உழேர்கைால் மனழயின் சபாருட்டு மட்டுதம 

ேணங்கப்பட்ட மனழக்கடவுள் ஆைான்”. 

ைறழயின் பொருட்டாகேன்றி தேபைந்ே நன்றை 

பொருட்டாகதேனும் ேமிழர்களால் ேைங்கப்ெட்டேன் 

அல்ைன். இேருக்கு தேேத்திலுள்ள ொட்டுக்களில் 

மூன்றில் ஒரு கூறு இந்திரன் தைற் 
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பெய்யப்ெட்டிருத்ேல் தொை ேமிழ் நூல்களில் 

இந்திரன் என்னும் பொல்தை காைப்ெடவில்றை. 

 ைருே நிைத்து ைக்களால் பகாண்டாடப்ெட்ட 

பேய்ேம் தேந்ேன் என்று பொல்ைப்ெடுகின்ைது. 

ேமிழர் ைறழயின் பொருட்டாக ேைங்கிய 

இந்திரனும் ஆரியர் ைறழயின் பொருட்டாக 

ேைங்கிய இந்திரனும் ைறழக்கடவுள் ஆேல் 

ெற்றிப் பிற்காைத்ேேரால் அவ்விருேரும் 

ஒருேராக பகாள்ளப்ெடுேராயினர். அவ்ோறு 

பகாள்ளப்ெடினும் ேமிழர்க்குரிய தேந்ேனுக்கும் 

இருக்கு தேே ஆரியர்க்குரிய இந்திரனுக்கும் 

ஏதோதோர் இறயபும் இல்றைபயன்ெதும் நன்கு 

விளங்கும். உற்று ஆராயுங்கால் ேமிழர்க்குரிய 

தேந்ேன் என்தொன் ேமிழர்க்குள் முேன் முேற் 

ேறைேனாய் தோன்றி ைறழ பெய்யும் காைமும் 

அம்ைறழயினுேவியாற் ெயிர் பெய்ேற்தகற்ை 

ேளவிய நிைமும் அந்நிைத்றேத் திருத்திச் 

பெவ்ேதன ெயிர் விறளவிக்கும் ேறககளும் 

நன்குைர்ந்து உழவுத் போழிறைக் கற்பித்து ேமிழ் 

ைக்கறள தைல் நிறைக்குக் பகாைர்ந்ேேன் ஆேல் 

தேண்டும் என்ெதும் புைப்ெடும். நன்றி பெய்ே 

முன்தனாறர நிறனத்து அேர்கறளப் ெரவுேல் 

(ேழிெடுேல்) ேமிழர்க்கு இயற்றகயாேைால் அேர் 

கால்ேழியில் ேந்ே ைருேநிைத்து உழேர் முேல் 

தேந்ேனான அேனது ஆவிறய தேண்டி 

ேைங்குேர் ஆனார் என்ொர். இதிலிருந்து 
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ெண்றடய ைருேநிை ைக்கள் ேைங்கிய தேந்ேன் 

அேர்களது குை முன்தனான் என்ெறே உைரைாம். 

ேமிழ் இைக்கியத்தில் இந்திரன் குறித்ே செய்திகள் 

 ெங்க இைக்கியங்களில் குறிப்ொக 

ெரிொடலில் இந்திரன் ோனுைகத் தேேர்களின் 

அதிெதி, “துைக்கத்து அமரர் செல்ேன்” (பரி 5-59), 

“ோைத்து ேைங்சகழு செல்ேன்” (பரி 5-59), 

“அருநினை உயர் சேய்ேத்து அணங்கு” (பரி 8-12), 

“விண்தணார் தேள்வி முேல்ேன்” (பரி 5-30) என்று 

ெைோைாகப் புகழப்ெடுகின்ைான். திருமுரு 

காற்றுப்ெறடயில் ‘ஆயிரம் கண்கனையுனடயேன்’ 

(155), (241) என்றும் காட்டப்ெட்டுள்ளது. தேந்ேன் 

இந்திரனான பின் அேன்மீது புறனயப்ெட்ட 

பேய்ேப் புறனவுகள் இறே என்ெறே நாம் 

அறிந்திட முடியும். இேல்ைாைல் ைறழயுடன் 

போடர்புெடுத்திய ெை ேழக்காறுகள் 

அக்காைத்திலிருந்ேறே அன்றைய ெங்கப் 

புைேர்களும் ேைது ொடல்களில் ெதிவு 

பெய்திருப்ெறே அோேது ோனவில்றை 

இந்திரனுடன் போடர்புெடுத்தி “இந்திரவில்” 

(புைம் 20, அகம் 84), “விசும்பின் வில்” (அகம் 192), 

“அச்சிைக்கால் ஆர்த்து அணிமனழ தகாளின்தை 

னேச்சிைத்ோை ோைவில்லு” (பரி 18) என்று ெதிவு 

பெய்துள்ளறேப் ொர்க்க முடிகிைது. ெங்க 

இைக்கியம் ெரிொடலில் இந்திரன் குறித்ே ெை 

பெய்திகள் போன்ைங்களாக இடம் பெற்றிருப்ெறே 
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காண்கின்தைாம். இதே ெரிொடலின் 19ம் ொடலில் 

ோன் இந்திரறன அகலிறகயுடன் போடர்புெடுத்தும் 

ஒரு போன்ைம். 

 “இந்திரன், பூனெ, இேள் அகலினக, இேன் 

சென்ை கவுேமன்” என்ைோறு பொல்ைப் 

ெட்டுள்ளது. அதே காைகட்டத்தில் தெரூர்களில் 

இந்திரனுக்கு விழா பகாண்டாடி ேந்ேறே 

ஐங்குறுநூறு (62) 

 “இந்திர விழாவிற் பூவின் அன்ை 

 புன்ேனைப் பனட ேரிநிழல் அகவும்” 

என்ை அடிகளின் மூைம் அறிகிதைாம். பதிற்றுப்பத்து 

கூறும் பெய்தி ஆகும். ஐங்குறுநூறும், 

ெதிற்றுப்ெத்தும் இந்திரவிழாறே ைருேநிைத் 

பேய்ேத்தின் விழாோகதே குறிப்பிடக் 

காண்கிதைாம். இேற்குப் பின்னர் சிைம்பு, 

மணிதமகனை இந்திரவிழா பெரிய அளோக 

நடத்ேப்ெட்டறேப் ெதிவு பெய்கின்ைன. அதிலும் 

ேழக்கிழந்ே அல்ைது ைைக்கப்ெட்ட இந்திர 

விழாறே அகத்தியன் ஆறையின்ெடி தூங்பகயில் 

எறிந்ே தோடித்தோட் செம்பியன் காவிரி 

பூம்ெட்டினத்தில் பகாண்டாடினான் என்று சிைம்பு 

கூறும். சிைம்பு குறிப்பிடும் இந்திர விழா “பசியும் 

பிணியும் நீங்கி, ேெதியும் ேைனும் கரக்சகை” 

(சிைம்பு), “ோைமும் மாரிசபாழிக! மன்ைேன் 

தகாள்நினை திரியாக் தகாதைான் ஆகுக” 
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மணிதமகனை (விழாேனை கானே) என்ைோறு 

ைறழ தேண்டும் விழாோகதே ேர்ணிக்கப் 

ெடுகின்ைது. இதிலிருந்து தேந்ேன் விழாதே 

இந்திர விழா என்றும் கருேைாம். 

 இந்திரன் குறித்ே ேமிழ்த் போன்ைங்களில் ெை 

ஆரியச் ொர்பு இருப்ெது உண்றைதய. ஆனால் 

அகலிறக போடர்ொல் ஆயிரங்கண்றைப் 

பெற்ைான் எனும் போன்ைம் திட்டமிட்தட 

பெய்யப்ெட்ட கட்டுக்கறே. இந்திரன் (தேந்ேன்) 

ைறழயின் பேய்ேம். நட்ெத்திரங்களின் ேறைேன் 

என்ெோல் ஆயிரங்கண் இருந்ேதில் ஆச்ெரியம் 

இல்றை. ஆனால் ஏன் இவ்ோைான 

போன்ைங்களால் இந்திரன் போல்றை 

பெய்யப்ெட்டான் என்ெறே நாம் சிந்திக்க 

தேண்டும். இவ்ோைான சிந்ேறனகள் 

முகிழ்க்றகயில் ேமிழ் தேந்ேனாம் இந்திரன் மீது 

கட்டப்ெட்ட பொய் மூட்றடகள் காை 

ேரைாற்றில் காைாைல் தொகும் என்ெதில் 

ஐயமில்றை. இந்திரனுக்கு ஆயிரம் கண் ஏன் 

என்ெேற்கு கச்சியப்ெரின் விநாயகப் புராணம் 

ேருைாறு ெதிலுறரக்கிைது. 

 “னகயிைல் பிடித்ேடித்தும் கடேடியில் 

    பருத்திட்டும் 

 னேசயல்ைாம் ேணப்பித்து மருவு பேர்   
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    நனே நீக்கிச் 

 செய்சயைா மிகக் குவிக்குஞ் செந்சநல் 

    ேை தநாக்குேற்தக 

 சமய்சயல்ைாம் வி ழி பனடத்ோன் 

    விண்ணேைாமிந்திரதை” 

ேயலில் ைள்ளர்கள் அடித்துக் குவித்திருக்கும் 

பெந்பநல்லின் ேளத்றேப் ொர்த்து 

ைகிழ்ேேற்காகதே இந்தினுக்கு உடபைல்ைாம் 

கண்கள் ெறடக்கப்ெட்டது என்ெது இப்ொடலின் 

பொருள். இேறன ைனம் பகாண்டால், 

 “ெந்திரதர சூரியதர 

 ொமி பகோதை 

 இந்திரதர இப்பமனழ 

 சபய்ய தேணும்” 

எனும் ேமிழ்நாட்டு உழத்தியின் நாட்டுப்ொடல் 

ைரபும், 

 “காவுக் இனைேைாம் இந்திரன் 

 ஏேற் பண் சகாண்சடழுந்ோன்” 

    (முக்கூடற்பள்ளு, பா.எண்.37) 
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எனும் ெள்ளுப்ொட்டும் இந்திர விழாறே (ைருே 

நிை தேந்ேன் விழா) ைருே நிை ைக்களின் ைறழ 

ேழிொட்டு விழாோகதே ொடுேறே உய்த்துைர 

முடியும். 

 போல்காப்பியரின் தேந்ேனுக்கும் ஆரிய 

ைறழக் கடவுளான இந்திரனுக்கும் யாபோரு 

போடர்புமில்றை. (போல்காப்பியரின் தேந்ேன் 

அந்நிை ைக்கள் ேழிெடும் குை முன்தனான் 

ஆோன்) ஆரியப் ெண்ொட்டுப் புராைக் கைப்ொல் 

இரண்டு பேய்ேங்களும் ஒன்பைனக் கருதும் நிறை 

ேமிழிைக்கியத் போன்ைங்களில் காைப்ெடுகின்ைன 

என்ெதே உண்றை. 

 தேேகாைத்தில் மிகப் பிரசித்திபெற்ை 

பேய்ேைாக விளங்கியேன் இந்திரன் என்று 

அறிகிதைாம். இேனடிப்ெறடயில் இந்திரறன 

வீழ்த்தும் தநாக்கில் ெை போன்ைங்களும் 

புராைங்களும் கட்டுக்கறேகளும் 

புறனயப்ெட்டன. இந்தியாவில் பிரசித்தி பெற்று 

விளங்கிய தேதேந்திரன் ேழிொடு பெௌத்ே 

ைேத்தோடு போடர்பு ெடுத்ேப்ெட்டு உைகம் 

முழுேதும் ெரவிய காைம் ஒன்று இருந்ேது: என்ை 

பெய்திறய முனைேர் செ. இராதேஸ்ேரியின் 

“தேதேந்திரன்” என்ை நூல் முன் றேக்கிைது. 

அவ்ேறகயில் இந்நூல் மூன்று இயல்களில் 

அறைக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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▪ தேதேந்திரன் கருத்தும் கனேகளும் 

▪ ேமிழ்நாட்டிலும் ேப்பானிலும் இந்திரன் 

ேழிபாடு 

▪ இந்திர ேழிபாடும் தேைாண் ெமூகமும் 

என்ைோறு அறையும் இந்நூலின் பெல்பநறி 

தேேகாை இந்திரன் தேறு: ேமிழகத்தில் 

ைருேநிைக் கடவுளான தேந்ேனான தேதேந்திரன் 

தேறு என்ெறே ெை ஒப்பீட்டுக் கருத்துக்களின் 

ேழி புைப்ெடுத்துகின்ைது. அதிலும் குறிப்ொக 

ைருேநிை உழேரான தேதேந்திரன் குை 

தேளாளர்களின் முேன்றைக் கடவுளாக 

தேதேந்திரன் எவ்ோறு விளங்கினான் என்ெறே 

இன்றைய கீழடி ஆய்வு ேறர  ொன்று காட்டி 

விளக்கியிருப்ெது இந்நூலின் ேனித்ே சிைப்பு 

ஆகும். இந்நூல் தேதேந்திரன் ெற்றிய ெை 

சுறேயான பெய்திகறள உைகளவில் திரட்டிச் 

பொல்லியிருக்கிைது. இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள 

ெடக்காட்சிகள் ோசிப்தொரின் சிந்ேறனறய 

ேளப்ெடுத்தும் ேன்றையுறடயோக இருக்கின்ைன. 

ெங்க இைக்கியத்தில் ேரும் ைள்ளர் யார்? 

இந்திரனுக்கும் அய்யனாருக்குைான போடர்புகள், 

உைகபைங்கிலும் தேந்ேதன முேன்றைக் 

கடவுளாக விளங்கிய ேரைாறுகள் தொன்ைன 

தேதேந்திரன் ெற்றிய புதிய பெய்திகளாக 

அறைகின்ைன. 
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 இந்திரவிழா ேமிழர் திருவிழா என்ை 

சிந்ேறன, ேப்ொனில் இந்திர ேழிொடு 

நறடபெறும் விேம், இந்திரன் தகாயில் சிேன் 

தகாயிைான ேரைாறு, தகரளாவில் இந்திரன் 

ேழிொடு, காைன் ெண்டிறகக்கும் இந்திர 

விழாவுக்குைான போடர்புகள், இந்திராணி ெற்றிய 

ெை ேரைாற்றுச் பெய்திகள் என்று விரியும் இந்ே 

நூல் “தேதேந்திரன்” எனும் ைருேநிைக் கடவுள் 

ெற்றிய ஒரு சிைந்ே ஆய்வு நூல் ஆகும். இதில் 

இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்போரு கருத்தும் ஒரு 

ேனித்ே நூைாக எழுேப்ெடும் அளவுக்கான 

ேகேல்கறளக் பகாண்டு விளங்குகின்ைன. 

தேதேந்திரன் ெற்றிய கூடுேைான தேடலுக்கும், 

புதிய ஆய்வுச் சிந்ேறனக்கும் இந்ே நூல் 

ேழிகாட்டியுள்ளது என்று உறுதியாக என்னால் 

பொல்ை முடியும். இந்ே நூலின் ஆசிரியர் 

முறனேர் பெ. இராதேஸ்ேரி அேர்கறளப் 

ொராட்டுகின்தைன். அேர் தைலும் இதுதொன்ை 

ெை நூல்கறள எழுதிட ோழ்த்துகின்தைன். 

           மிக்க நட்புடன் 

   

     (தே. ஞானதெகரன்) 
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நூைாசிரியர் பற்றி  

முறனேர்.பெ. இராதேஸ்ேரி 

பைாழி பெயர்ப்பியல் 

துறையில் முறனேர் ெட்டம் 

பெற்ைேர். புைனம, செந்ேமிழ், 

ேைர் ேமிழ், ஓங்கு ேமிழ் 

நா.ோ.வின் ஆராய்ச்சி தொன்ை ஆய்விேழ்களில் 

ஆய்வுக் கட்டுறரகள் பேளியிட்டார். சமாழி 

சபயர்ப்பியல் ஆய்வு என்ை ஆய்வு கட்டுறரகள் 

அடங்கிய நூல் ஒன்றை 1992இல்  பேளியிட்டார். 

இந்நூல் இறையத் ேமிழ் ெல்கறைகழகத்தின்  

மின் நூல் போகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது.  

 1988 முேல் ேமிழ் ஆங்கிை 

பைாழிபெயர்ப்புப் ெணிகளில் ஈடுெட்டுள்ளார். 

Indian Women–Changes and Challenges, Urban Theology, 

Vaigai Paripatal,  Assisted reproductive technologies and 

its Impact on Women,  Eco Vision and Mission, Bachelor’s 

Study Materials for Social Science [IGNOU],  Neuro 

Ophthalmology Articles தொன்ை ெை துறை ொர்ந்ே 

ெனுேல்கறளத் ேமிழில் பைாழி பெயர்த்துள்ளார். 

1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுேனத்தில் 

இறைப் ெதிப்ொசிரியராகப் [Associate editor] 

ெணியாற்றினார். அப்தொது ேப்ொனிய 

பைாழிறயத் ேமிழில் கற்ெது எளிது என்ெறே 

அறிந்து அேற்கான நூல் உருோக்கும் ெணியில் 

ேப்ொனியப் பெண் யூதகா ஃபுகுதராயியுடன் 
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இறைந்து பெயல்ெட்டார். அந்ே நூல் மூன்று 

ொகங்களாக பேளி ேந்துள்ளது. ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுேனத்தில் பேளிநாட்டு 

ைாைேர்களுக்குத் ேமிழ் கற்பித்ோர். ேமிழ் 

ைாைேர்களுக்கு ேப்ொனிய பைாழி இைக்கைம் 

கற்பித்ோர். யுக்தகா ொன் அம்ைாைேர்களுக்கு 

ஒலிப்ெயிற்சி அளித்ோர். 

 1986 முேல் ெையச் பொல் அகராதி, எபிதரயம் - 

ேமிழ் அகராதி; கிதரக்கம் - ேமிழ் அகராதி 

உருோக்கத்திற்காக ைக்கள் கல்வி அைக்கட்டறளயின் 

இயக்குனர் ைறை திரு.இராபின்ென் தைவி ஐயா 

அேர்களுடன் இறைந்து இருெது ஆண்டுகள் 

தீவிரைாகப் ெணியாற்றினார். ஈதராடு ைகளிர் கறை, 

அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீைத் ஆண்டேன் கறை, 

அறிவியல் கல்லூரி, ைதுறர அபைரிக்கன் கல்லூரி 

தொன்ைேற்றில் சிை ஆண்டுகள் ேமிழ் 

விரிவுறரயாளராகப் ெணியாற்றினார். 

 2000இல் ைதுறரயில் அபைரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் ெல்கறைக்கழக ைாைேர்களுக்குத் 

ேமிழ் கற்பித்ோர். அப்தொது பேளிநாட்டேருக்கு 

ேமிழ் கற்பிக்கப் ொட நூல் ஒன்றை உருோக்கினார். 

அரவிந்த் கண் ைருத்துேைறனயில் பைாழி 

பெயர்ப்ொளராகவும் தேற்று ைாநிைம் ைற்றும் 

பேளிநாட்டு ைருத்துேர்களுக்கு, ேமிழ் 

ஆசிரியராகவும் ெணியாற்றினார். அப்தொது  ேமிழ் 

பேரியாே கண் ைருத்துேர்களுக்குத் ேமிழ் கற்பிக்க 
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Tamil for Non-Tamils என்ை ொட நூறை உருோக்கினார். 

இன்றும் அந்ேப் ொட நூல் அங்குப் ெயன்ொட்டில் 

உள்ளது. அது தொை அங்குச் பெவிலியர் ெயிற்சி 

பெறும் இளம் பெண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy 

English என்ை ஆங்கிைப் ொட நூறை உருோக்கினார். 

ைக்கள் கண்காணிப்ெகத்தில் பேளி ைாநிைத்ேேருக்கு 

ஆங்கிைமும் பேளி நாட்டேருக்குத்  ேமிழும் 

கற்பித்ோர்.  

 ேமிழ் கற்கும் பேளிநாட்டு 

ைாைேர்களுக்காக பென்ட்டர் ஃொர் தைங்குதேஜ் 

ஸ்டடீஸ் [Centre for Language Studies] என்ை பெயரில் 

ேனி றையம் ஒன்றை அறைத்து அேர்களுக்குத் ேமிழ் 

கற்பித்ோர். திராவிட இயக்கப் ொரம்ெரியத்தில் 

ேந்ேேனால் இேர் திமுக, அதிமுக ேரைாறு குறித்து 

அறிந்திருந்ோர். குறிப்ொக எம்.ஜி.ஆர். ெற்றிய 

ேகேல்கறளத் போகுத்து றேத்திருந்ோர். ேமிழ்க் 

கறையும் ெண்ொடும் ெற்றிக் கற்பிக்கும்தொது 

ேமிழ்நாட்டில் தைறடத்ேமிழ், தைறட நாடகம், 

திறரப்ெடம் ஆகியன அரசியலில் உருோக்கிய விேம் 

ெற்றியும் விளக்கினார். அப்தொது எம்.ஜி.ஆர். 

அரசியல் ேறைேரான விேம் குறித்து தைலும் 

அறிந்துபகாள்ேதில் அபைரிக்க ைாைேர்கள் மிகுந்ே 

ஆர்ேம் காட்டினர். அேர்கறள எம்.ஜி.ஆர். 

ெடங்கறளப் ொர்க்க திறரயரங்குக்கு அறழத்துச் 

பென்ைார். திறர அரங்கில் இரசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்ேமும் ஆர்ப்ெரிப்பும் கண்டு தகட்டு வியந்து 

எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை ைாைேர்களும் தெராசிரிறய 
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முறனேர் ொரா திக்கி என்ெேரும் ஆராய்ச்சி 

பெய்ேனர். அேர்களின் ஆர்ேம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

ேகேல் றையம் ஒன்றைத் போடங்கி அேர் குறித்ே 

நூல்கறளயும் அேரது ெடங்கறளயும் தெகரித்து 

றேத்ோர். பின்னர் அபைரிக்க ைாைேர்கள் 

இந்தியாவுக்கு ேருேது குறைந்ேோல் இத்திட்டத்றேத்   

போடர்ந்து பெயல்ெட முடியவில்றை.  

 எம்.ஜி.ஆர். ெற்றி “ஒப்ெறனயும் ஒரிஜினலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100” என்ை ேறைப்பில் விகடன்.காமில் 

(காம் இறைய ேளத்தில்) முப்ெது கட்டுறரகள் 

பேளியிட்டார். அேன் போடர்ச்சியாக கனடாவில் 

இருந்து ேரும் www.tamilauthors.com என்ை இறைய 

இேழில் போடர்ந்து கட்டுறரகள் எழுதினார். 

எம்.ஜி.ஆரின் ரசிகர் ைன்ைங்களின் ேனித்ேன்றை 

குறித்து ஆங்கிைத்தில் ஒரு நூல் எழுதிேருகிைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். ெற்றி நூறு நூல்கள் எழுே தேண்டும் 

என்ெது இேர் இைட்சியம். அதில் ேற்தொது 

சேற்றித் திருமகன் என்ை பெயரில் போடங்கும் 

ேரிறெ நூல்கள் ஆகும்,  எம்.ஜி.ஆர். நிழல் நிேம் 

நிரந்ேரம், சிக்கு ைங்கு சிக்கு ைங்கு ெச்ெ ெப்ொ 

(எம்.ஜி.ஆர். கற்பிக்கும் குழந்றே ேளர்ப்பு 

முறைகள்), வீரைகன் தொராட பேற்றி ைகள் பூச்சூட, 

ைகளிர் தொற்றும் ைக்கள் ேறைேர் எம்.ஜி.ஆர்., 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீே நதி, எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

கலியுகப்தொராளி, ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்., 

பேற்றிப் ெடிக்கட்டில் நாதடாடி ைன்னன் – I, நீங்க 



Tamil Heritage Foundation International

 
 
நல்ைா இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் திறரப்ெடப் 

ொடல்கள் -I],  ொட்டுறடத் ேறைேன் எம்.ஜி.ஆர். 

[எம்.ஜி.ஆரின் திறரப்ெடப் ொடல்கள் - II], 

இரசிகர்களின் இேய பேய்ேம் எம்.ஜி.ஆர்., 

முத்ேமிழ்க் காவியம் ைதுறர வீரன், இரட்றட 

தேடத்தில் போலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர்., எம்.ஜி.ஆர். 

ெடங்களில் அறிவியல் புறனவு [MGR Science Fiction 

Films], ெடதகாட்டி, மீனே நண்ென் ஓர் ஒப்பீடு 

ைற்றும் எம்.ஜி.ஆர். ெற்றிய ஆங்கிை நூைான Unique 

Fandom of MGR ஆகியறே பேளிேந்துள்ளன. 

 ேஞ்றெறயச் தொோ்ந்ே ேமிழ் இைக்கியச் 

பெம்ைல் கவிஞர் முத்ேமிழ் விரும்பி அேர்களின் 

பூ ைர நிழல், ேைட்சியின் ொடல்கள், உன்பனாடு 

உறரயாடுேல்  காேலின் பைாழி ைற்றும் 

திட்டிோெல் பெண்பைாருத்தி என்ை கவிறே 

நூல்கறள இேர் முறைதய “Shade of the Flowering 

Tree, Songs of Dryness, Speaking with You Language 

of Love, and A Lady at the little gate”, என்று 

ஆங்கிைத்தில் பைாழி பெயர்த்துள்ளார். இந் 

நூல்கறள பென்றன எைரால்டு ெதிப்ெகம் 

பேளியிட்டுள்ளது.  

 ேமிழிைக்கியச் பெம்ைல் கவிஞர்   பொறிஞர்  

முத்ேமிழ் விரும்பி அேர்களின் பூ ைர நிழல் ைற்றும் 

திட்டி ோெல் பெண்பைாருத்தியின் போகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் ெகுப்ொய்வு தைற்பகாண்டு 

அேற்றைப் பூ மர நிழலில் கைமும் காைமும்  ைற்றும் 
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கவிஞர்   பொறிஞர்  முத்ேமிழ் விரும்பியின் 

பாடுசபாருளும் பாெப்சபாருளும் [திட்டிோெல் 

சபண்சணாருத்தி மட்டும்], ேமிழ்நாட்டிலிருந்து 

ேப்பானுக்கு (ெமயமும் பண்பாடும்), தேதேந்திரன் 

ஆகிய நூல்கறள எழுதி பேளியிட்டுள்ளார்.  

 பென்றன பெருநகராட்சியின் முன்னாள் 

தையர் ைனிே தநயச் பெம்ைல் றெறே  

ொ. துறரொமி அேர்களின் சிைப்புத் திட்டங்களும் 

பெயல்ொடுகளும் என்ை பெயரில் ஒரு நூல் எழுதி 

பேளியிட்டுள்ளார்.  இேர் எழுதிய சிறுகறேகள் 

‘அமராேதியின் காேல்’ என்ை பெயரில்  

போகுக்கப்ெட்டு அதைொனில் பேளிேந்துள்ளது. 

இேர் ேமிழ் நாட்டில் இருந்து ேப்ொனுக்குச் 

பென்ைறே ெற்றி எழுதி ேரும் ஆய்வுக் 

கட்டுறரகள் பநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய இேழில் 

பேளிேருகின்ைன. தினகரன் தோதிட ைைரில் 

இேர் எழுதிய “என்தைாட ராசி நல்ை ராசி” என்ை 

போடர் ேந்து பகாண்டிருக்கின்ைது. ைாேமிரு 

முறை ேரும் ஆன்மீகம் இேழில் ‘மர ேழிபாட்டின் 

தேர்கனைத் தேடி (Deep into the roots of Tree worship), 

காளியும் தேவியும், உைகைாவிய காளி தகாட்பாடு’ 

தொன்ை ஆன்மீகக் கட்டுறரகள் பேளிேருகின்ைன. 
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முறனேர். பெ. இராதேஸ்ேரி  

தேதேந்திரன் கருத்தும் கனேகளும் 

 

 

 இந்தியாவில்  தேேர்களின் ேறைேனான 

இந்திரன்  தைகத்துக்கும் வீரத்திற்கும் கடவுளாக 

இருப்ெறேப் தொன்று ஐதராப்பிய நாடுகளிலும் 

இந்திரறனப் தொைதே சிை பேய்ேங்கள் ைறழ 

ைற்றும் வீரத்துக்கு உரிய  கடவுளாகப் 

தொற்ைப்ெட்டனர். ஐதராப்பிய நாடுகளில் 

ேைங்கப்ெட்ட இந்திரறன நிகர்த்ே பேய்ேங்கள்  

குழந்றேப்தெறு போடர்பு உறடயனோக இல்றை. 

இத்பேய்ேங்களுக்கு ெை குழந்றேகள் இருந்ோலும் 

இறே வீரம், இடி ைறழ, விறளச்ெல் ொர்ந்ே 

பேய்ேங்களாகதே தொற்ைப்ெட்டன அவ்ேறகயில் 

இேற்றிற்கும் ேமிழகத்துத்  தேதேந்திரனுக்கும் 

யாபோரு போடர்பும் கிறடயாது.   

 பேர்ைனியில் கிறிஸ்ேேம் ெரப்ெப்ெடுேேற்கு  

முன்பு ேறர ேைங்கப்ெட்டு ேந்ே 

பெருந்பேய்ேம்        ஒடன் [WODEN]  என்ெோகும்.  

தநார்ஸ் இனத்தினர்   இத் பேய்ேத்றே ஓடின் 

[ODIN] என்ைனர். கிதரக்கர்கள்  ஜியுஸ்  என்ெர். 

தராைர்கள் ேூபிட்டர் என்ைனர்.  
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ஓடனும் புேனும்  

 கிறித்துேம் ேருேேற்கு முன்பு 

பேர்ைானியரின்  ‘ஒடன்’ அந்நாட்டின் ேறைறைக் 

கடவுளாக ேழிெடப்ெட்டது. கிராைங்களில் 

இன்றும்  இத்பேய்ேம் ெற்றிய கறேகள் நிறைய 

உண்டு. இேர்கள் புேன் கிழறைறய ‘ஒடனஸ் தட’ 

அறழக்கின்ைனர். அோேது   ஓடனின்  நாள் 

ஆகும்.  புேன் அறிவுள்ளேன். அேனது நாள்  

WEDNES DAY அோேது WODENS தட -ஓடன்ஸ் தட.  

இைத்தீனில் இத்பேய்ேத்றே ‘ோதடஸ்’ [VATES] 

என்ெர். இேன் பொருள் தீர்க்கேரிசி, புத்திைான், 

இனி நடக்கப் தொேறே எடுத்துக்கூறும் அறிஞர் 

என்ெனோகும். இதே பொருளில் ோன் புேன் 

என்ை பொல்லும் பொருள் ேருகிைது. கிரகங்களில்  

புேன் என்ைால் புத்தி உறடயேன், நிோனைாகச் 

சிந்திக்கும் ஆற்ைல் பெற்ைேன் என்ெது 

ோதடஸ் என்னும் பேய்ேம் 
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பொருளாகும். புேன் என்ெேற்கும்  புத்ேன்  

என்ெேற்கும் உரிய தேர்ச்பொல்  புத் [புத்தி]  

என்ெோகும். இங்குள்ள இந்திரறனப் தொை 

அங்கு ேழிெடப்ெட்ட பெருங்கடவுளான ஒடன் 

வீரனும் விதேகியும் ஆோன்.  

 ஸ்வீடன் நாட்டில் புேன் கிழறைறய ஒன்ஸ் 

டாக் [ONS DAG]  என்ெர். ஒன்ஸ் என்ெது ‘ஒடனின்’ 

என்றும் DAG என்ெது DAY அல்ைது நாள் 

என்ெறேயும் குறிக்கும்.  தடனிஷ்  பைாழியிலும் 

தநார்தேஜிய பைாழியிலும் ODINSDAGa என்று 

புேன் கிழறைறய ேழங்குேர். ஆக பேர்ைனி, 

படன்ைார்க்,  சுவிடன், நார்தே ஆகிய நாடுகளில் 

ேறைறை கடவுளான ஒடன் பெயரில் புேன் 

கிழறை  பெயர் பெற்ைறே அறிகிதைாம்.  

 ேுபிட்டரும் வியாழனும்  

 தராைர்கள் இந்திரனுக்கு நிகரான ஒரு 

கடவுறள  ேுபிட்டர் என்று அறழக்கின்ைனர். 

ேுபிட்டர் என்ைால் கிரகங்களில் அேன் 

குருெகோன் ஆோன். வியாழன் அல்ைது 

பொன்னன் எனப்ெடுோன். வியாழனும் விதேகி, 

புத்திொலி. அேன் இந்து புராைங்களில்  

தேேர்களின் குருோன பிரகஸ்ெதி ஆகிைான்.  

தராம் நாட்டில் ேூபிடர் எனப்ெடும்  வியாழன், 

ெனியின் ேந்றேயாக கருேப்ெடுகிைான். இந்து 

ெையத்தில் சூரியன் ெனியின் ேந்றே ஆக 
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நைெப்ெடுகிைான். ஆனால் இந்து ெையத்தில் 

ெனியின் ேந்றே வியாழன் அல்ை சூரியன் ஆோன்.  

 தராைர் புராைத்தில் ேூதனா என்ெேள் 

ேூபிடர்  ைறனவியும் ெதகாேரியும் ஆோள். 

அக்காைகட்டத்தில் சுத்ே ரத்ேக் தகாட்ொடு [PURE 

BLOOD CONCEPT] நம்பிக்றக  காரைைாக 

ேன்னுறடய ெதகாேரிறய பேளியினத்தில் 

திருைைம் பெய்து பகாடுக்கும் ெழக்கம் 

காைப்ெடவில்றை. எனதே  ஆண்கள்  ேைது 

ெதகாேரிகறளதய  திருைைம் பெய்து 

பகாண்டனர். ேூபிடரும் ேன் ெதகாேரியான 

ேூதனாறே திருைைம் பெய்துபகாண்டார். 

இேர்களின் ைகள் மினர்ோ   ேுபிட்டருக்கு 

அடுத்ேெடியாக   தேளாண்றைக்கும் தொருக்கும் 

உரிய பேய்ேைாக   தொற்ைப்ெட்டாள்.  

ேூபிடர், ேூதனா 
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 கிதரக்கர்களின் ஜியஸ் என்ை பேய்ேம், காைம் 

எனப்ெடும் குதராசின் என்ெேனின் ேந்றேயாோர். 

ஜியூஸ் தேேர்களின் ேறைேன்; இடிமின்னல்  

ைறழக்கு அதிகாரம் பெற்ைேன். ஒலிம்ெஸ் 

ைறையிலுள்ள கடவுளர்களின் கடவுள் ஆோன். 

அோேது தேேர்களின் ேறைேனான 

தேதேந்திரறன நிகர்த்ேேன் எனைாம். 

இேனுறடய அறடயாளைாக இடி, மின்னல் இது 

ேவிர  ெருந்து,  காறள ைாடு  ஓக்ைரம் 

ஆகியறேயும்  சுட்டப்ெடுகின்ைன.   

 ஜியசும் கிதரக்கக் கறேகளில்  இந்திரறனப் 

தொை  ஆண்றையின் சின்னைாகக்  

காட்டப்ெடுகிைான். அேன் ெல்தேறு 

பெண்களுடன் கூடி அதேனா, அதொதைா, 

ஆர்டிமிஸ், பெர்மிஸ், டதயாநிொஸ், 

பெர்சிபொன், ஹிராக்கில்ஸ், என ெைரின்    

ேந்றேயாகவும் இேறனக் கருதுகின்ைனர். 

இந்திரன் தைகங்கறள திரட்டி ைறழறயப்  

பெய்விப்ெேன் என்ெது தொை ஜியசும் 

தைகங்கறள திரட்டுெேன் ஆோன், தைகங்கறள 

திராடுெேன் என்ை பொருளில் இேறன 

பநஃெதை கிதரட்டா [NEPHELE GRETA] என்று 

அறழத்ேனர்.  ஜியறெ  ‘ோனங்களின் ேந்றே’ 

[FATHER OF THE SKIES] என்ை பொருளில் ‘ொகால் 

ஷாமீன்’ [BAHAAL SHAMIIN] என்ைனர். ஜீயஸ் 

ஓரளவுக்கு இந்திரனுடம் ஒத்துக் 

காைப்ெடுகிைான்.  
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மல்ைர் நாகரீகதம சோல்ேமிழர் நாகரிகம் 

   ைறைக் குறககளில் ோழ்ந்ே ைனிேன் உைவு 

தெகரிப்பு  காைத்துக்கு அடுத்து  தேட்றடக் காைம் 

ேந்ேதும்  ஈட்டி கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. ஈட்டிறயக் 

கருவியாகக் பகாண்டு ஆண்கள் கூட்டைாக 

முன்தனறி விைங்குகறளக் பகான்று குவிக்க 

அேற்றின் இறைச்சிறய பநருப்பிலிட்டு ெேப்ெடுத்தி 

பெண்கள் உைவு ெறைத்து பகாடுத்ேனர். 

இக்காைகட்டத்தில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ெணி 

ெங்கீடு தோன்ைத் போடங்கியது.  

 தோல்கறள ஆறடயாக உடுத்தி குறககளில் 

கூடி   ேசித்ே ைனிே ெமுோயம் பின்பு பைல்ை 

பைல்ை ைறைறய விட்டுக் கீழிைங்கி நீர் 

நிறைகளில் இருக்கும் இடங்களில் விறளயும் 

ோேர உைவுகறளயும்  ொப்பிடப் ெழகியது. 

ோேர உைவுப் ெழக்கம் ேந்ேதும் ைனிேர் உைவு 

ோனிய ேளர்ப்பில்  ஈடுொடு காட்டத்  போடங்கினர். 

உைவு ோனியங்கறள ேளர்ப்ெேற்கு பெரிய 

நிைப்ெரப்றெக் றகயகப்ெடுத்தினர். ேன்னுறடயது 

என அதிகாரம் பெலுத்தினர். அந்நிைத்றேக் காக்க 

தைலும் சிை நம்பிக்றகயான ஆட்கறள 

நியமித்ேனர். அேர்கறள ேம் ரத்ே பொந்ேங்களாக 

தேர்ந்பேடுத்ேனர். ேனக்கு பிைந்ே பிள்றளகள் 

என்ெறே உறுதி பெய்ய பெண்களின் ொலியல் 

சுேந்திரத்றே ஒடுக்கி அேர்களுக்கு ைறனவி என்ை 

ெமூகத் ேகுதிறய ேழங்கினர்.  
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 பெண் முேன்றை ைறையத் போடங்கியதும் 

ேனிக் குடும்ெங்கள் தோன்றின. குடும்ெங்கள் 

இறைந்து ெமுோயம் ஆயிற்று. வீரமும் 

விதேகமும் நிறைந்ே குடும்ென் தேந்ேன்  

தேளாளன் ஆனான். அேனுக்கு  தேளாண்  

ெணிகறளச்  பெய்ய ெைர் தேறேப்ெட்டனர். 

ெணிகளில் ஈடுெட்டேர்கள்  விறளச்ெறைப் 

ெகிர்ந்து பகாண்டனர். ெகிர்வின் தொது ேகராறுகள் 

தோன்றின, ெச்ெரவுகள் ஏற்ெட்டன. அப்தொதுோன்  

ஒருேனுக்கு ேன் ொர்புறடயேர்கள் ைட்டுதை 

விறளச்ெலின் ெைறன அனுெவிக்க தேண்டும் என்ை 

ோர்மீக  எண்ைம் ஏற்ெட்டது.  இப்ெடி எண்ைத்தின் 

பெயல்ொடாக தோன்றியதுோன் ஒரு ஆணின்  

உயிரணுவில் இருந்து தோன்றிய பிள்றளகளும் 

அேர்களின் பிள்றளகளும்  பிள்றளகளின் 

பிள்றளகளும் ஆேர்.    

மல்ைன் மூதூர் 

 ஆண் முேன்றைச் ெமுோயத்தில்  ஆடேர் 

ேறைேனாக கருேப்ெட்டான்.  ேறைேன் ேனது  

கட்டுப்ொட்டின் கீழிருந்ே ைக்கறள ொதுகாக்கும் 

பொறுப்றெ ஏற்றுக் பகாண்டேனால் வீர 

விறளயாட்டுகள் நாளும் பொழுதும் 

நடந்துேந்ேன. தேளாண் போழில் பெய்து ேந்ே 

குடும்ெர்கள் ஓய்வு தநரங்களில் வீர 

விறளயாட்டுகளில் ஈடுெட்டனர்.  ைல்யுத்ேம் 

எனப்ெடும் ைல்லுக்கட்டு இேர்களின்  
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பொழுதுதொக்கு ஆயிற்று.   இேனால் இேர்கள்  

ைல்ைர் என்றும் ைள்ளர்கள் [வீரர்கள்] என்றும் 

அறழக்கப்ெட்டனர். சிைம்ெம், களரி தொன்ை வீர 

விறளயாட்டுகளில் இேர்கள் ஈடுெட்டனர்.  

வீரமும்  ஈரமும் இேர்களின் ெண்புகள் ஆயிற்று.   

ைல்ைர்கள் ேம் ைறனவி ைக்கள் நிைம் 

ைற்ைேற்றை காக்கும் கடறையும் பொறுப்பும் 

பகாண்டேர்களாக இருந்ேேனால் காேல் 

அரண்கள் பகாண்ட வீடுகறள கட்டினர். ேங்கள் 

ஊர்களுக்கு மிகப்பெரிய தகாட்றட 

பகாத்ேளங்கறள அறைத்ேனர். இேர்களின் 

ொதுகாப்ொன குடியிருப்புகள் நகர் என்ை பெயரில் 

அறழக்கப்ெட்டனர். ைறுத்ே நிைத்தின் 

ேறைறையகைாக விளங்கும் ைதுறர நகர் ‘ைல்ைன் 

மூதூர்’  என்று அறழக்கப்ெட்டது.  

 பெரிய நிைப்ெரப்பு ஆற்ைங்கறரகளில் 

கிறடத்ேோல் ைக்கள் ஆற்ைங்கறரகளில் கூடி 

ோழத் போடங்கினர். கறரகளில் ேங்கியிருந்ே 

குடும்ெங்கள்  ஆற்று நீர்ப்ொெனத்தில்  கேனம் 

பெலுத்தின.  தேளாண் அறிவியலும்  நீர்  

தைைாண்றை போழில் நுட்ெமும் பேரிந்ே 

இேர்கள் ேமிழகத்தில் அறிவியல் நிபுைர்கள் 

ஆேர். குடும்ெர்களின் ேறைேன் தேந்ேன் 

எனப்ெட்டான். அேனுக்கு மிகப் பெரிய 

நிைப்ெரப்பு அல்ைது ெை ஊர்கள் பொந்ேைாக 

இருந்ேன.    இேன்   ைறழ  நீர்  தெகரிப்பு,   அறை  
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கட்டுேல், ஏரி கால்ோய் பேட்டுேல்  

தொன்ைேற்றை தைம்ெடுத்ே ஆேன பெய்ோன்.  

 ெங்கப் புைேர்  குடபுைவியனார் “ோன் 

முட்டும் ேள நீண்ட ைதில் ைல்ைன் மூதூர் ேய 

தேந்தே” என்ைார். ‘ேய தேந்தே’ என்ைால் 

ேலிறை உறடய தேந்ேதன என்ெது பொருள்  

மூதூர் என்ெோல் ைள்ளர் ோழ்ந்ே இந்ே ஊர் மிகப் 

ெறழய ஊர் என்ெது பெைப்ெடுகிைது. அவ்வூர் 

நீண்ட ைதிறைக் பகாண்டது,  அம்ைதில் ோறன 

முட்டும் உயரத்றே உறடயது, நீண்ட உயரைான 

ைதிைால் சூழப்ெட்ட மிகப் ெறழய ஊருக்கு 

காேைனாய் இருப்ெேன் தேந்ேன். 

மள்ைர் யார்?  

 ைள்ளர் ைல்ைர் என இரண்டு ேறகயாக 

அறழக்கப்ெடும் குடும்ெ இனத்ேேர் 

ைல்ைாடைால் ைல்ைர் என்றும் வீரத்ோல் ைள்ளர் 
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என்றும் அறழக்கப்ெட்டனர்.  ேமிழ் 

இைக்கியங்கள் இேர்கறள ைள்ளர் என்தை 

குறிப்பிடுகின்ைன.  

 “அருந்திைல் வீரர்க்கும்  

 சபருந்திைல் உழேர்க்கும்  

 ேருந்ேனகத் ோகும் மள்ைர்” 

என்று திோகரம் விளக்குகிைது. ைல்ைபரன்ை 

பொல்லின்  பொருள் ‘வீரர் ைற்றும் உழேர்’ 

என்ெறே திோகரம்  பேளிோகக் சுட்டுகிைது.   

 “செருமனை வீரரும் திண்ணி தயாரும்  

 மருே நிை மக்களும் மள்ைர் என்ப”  

என்று  பிங்கை நிகண்டும் இேர்களின் வீரத்றேயும் 

உடல் உறுதிறயயும் பேளிோக்குகிைது. இேர்கள் 

ைருே நிைத்றேச் தெர்ந்ேேர்கள்.  

மள்ைர்களின்  தேறு சபயர்கள்  

 வீரத்ோல்   ைல்ைர் என்றும் குடும்ெ அறைப்றெ 

உருோக்கியோல் குடும்ென் என்றும்  தெர் பெற்ை 

இேர்கள் நதிக்கறர ஊர்களில் ேசித்ேோல்  ஊரன் 

என்றும்  ைருே நிைத்றேச் தெர்ந்ேேர் என்ெோல் 

ைருேனார்  என்றும்   ைகிழ்நன் என்றும் 

ேழங்கப்ெட்டனர். ெறட நடத்திச் பெல்ெேர் 

என்ெோல் ெறடயாட்சி என்றும் 
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அறழக்கப்ெட்டனர். நீர் தைைாண்றையில் 

பகட்டிக்காரர்கள் என்ெோல்   நீராணிக்கர் 

எனப்ெட்டனர். ைறட தைைாண்றை இேர்களின் 

பொறுப்பில் இருந்ேேனால் ைறடக்காரர் என்றும் 

அறழக்கப்ெட்டனர்.  ேளம் நிரம்பிய நிைங்களுக்குச் 

பொந்ேக்காரர்கள் என்ெோல் ேளம்ெர் 

எனப்ெட்டனர். அறை, ஏரிக்கறர, கண்ைாய்க்கறர  

தொன்ைேற்றின் ொதுகாப்பு இேர்கள் ேெம் 

ஒப்ெறடக்கப் ெட்டது. இேனால் இேர்கள் 

கறரயாளர் கறரயார் என்றும் காைாங்கறரயார் 

என்றும்   அறைக் கறரயார் என்றும் பெயர் 

பெற்றிருந்ேனர். பகாழு, கைப்றெ, ைம்ெட்டி 

தொன்ை நிைத்றேப் ெண்ெடுத்தி உழவுத்போழில் 

பெய்து களத்தில்    கதிர் அடித்து ெணிபுரிதோர் 

என்ெேனால் விேொயம் போடர்ொன 

ைம்ெட்டிக்காரன், தைழியர், களைர், கருங்களைர் 

தொன்ை பெயர்களும் இேர்களுக்கு இருந்ேன. 

 ைள்ளர் ஆண் முேன்றைச் ெமுோயத்றேச் 

தெர்ந்ேேர்கள் என்ெோல் ஆண்றையின்  

குறியீடாக தொற்ைப்ெட்ட தேதேந்திரனின் 

பெயரால் இந்திர குை தேளாளர், பேய்தேந்திரர், 

இந்திர குைத்ோர், இந்திர ேன்னியர்  என்று 

இந்திரனின்  பெயரால் அறழக்கப்ெட்டனர். 

இேர்கள் பெரும்  நிைப்ெரப்றெ ஆளும் 

ஆட்சியாளராக விளங்கியோல் காணியாளர், 

ெட்டக்காரர், ைண்ைாடியார், ைன்ைாடியார், 
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ெல்ைேறரயன்,   இரணுகுை தேந்ேர்,  ரெகுந்ேன், 

ோனேராயன், ேல்ைேராயன், தகாச்ெறடயான், 

ேல்ைென், ேர்ைன், ொண்டி  என்ை பெயர்களில் 

விளங்கினர். 

 ொண்டியநாட்றடச் தெர்ந்ேேர்கள் ொண்டி 

என்றும்,  பகாங்கு நாட்றடச்  ோழ்ந்ேேர்கள் 

பகாங்கன் என்றும், துளு நாட்டில் ோழ்ந்ேேர்கள் 

துளுேன் என்றும் ோழிடத்திற்குத் ேக்கெடியும் 

பெயர் பெற்ைனர். இறே ேவிர மூத்ே ேமிழ்க் 

குடியினர், ெண்ொட்டில் மூப்புறடதயார் 

என்ெேனால், மூப்ெனார், கடேர், கடம்ெர், 

எனப்ெட்டனர். நல்ை ேண்ணீரில் குறிப்ொக 

ஆற்றிலும் ஏரியிலும் குளத்திலும் ேறை வீசி மீன் 

பிடிக்கும் உரிறை பெற்ைேர்கள்  ேறையர், மூப்ெர் 

எனப்ெட்டனர்.   தெற்றுக் கால் பெல்ேர்,   

பநல்லின ைக்கள் ைல்ைர் என்ை ெை 

பெயர்களுக்குச் பொந்ேக்காரர்களாக இருந்ேனர்.  
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மருே நிை மாண்பும் மள்ைர் இை மக்களும்  

 ைருே நிைத்றே ெற்றி குறிப்பிடும்தொது 

அங்குள்ள ேண்ணீறர  தீம் புனல் என்கிைார் 

போல்காப்பியர். இந்ே ொகுொடும் விளக்கமும் 

அறிவியல் கருத்துறடயோகும். ைருே நிைத்றே 

தேந்ேன் அரொளும் நன்னீர் நிறைந்ே உைகம் 

என்ை பொருளில்  

 தேந்ேன் தமய தீம்புைல் உைகம்  

என்கிைது போல்காப்பியம்.  ‘தீம்புனல் உைகத்றே’  

தேளாண் விஞ்ஞானி ொையன் அறிவியல் 

முறையில் ‘நன்னீர் சூழல் ைண்டைம்’ [fresh water 

eco system] என்கிைார். ைருே நிை ைக்கள் நீர் 

தைைாண்றையில் சிைப்புற்று இருந்ேறேயும் 

அறை கட்டியறேயும் அேர்களின் கைப்றெ 

அறைப்பு தேறுெட்டு இருந்ேறேயும் அேர் ேைது 

யூ டியுப் தெட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

 ஆர்ேர் காட்டன் என்ெேர் கல்ைறைறய 

கிராண்ட் அறைக்கட்டு அறே குறிப்பிட்டு 

‘இவ்ோறு ஓடுகின்ை ேண்ணீரில் அறை 

கட்டுேறே கற்றுத்ேந்ே அேருக்கு என் ேைக்கம்’ 

என்று ேனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்ைார் 

ொையன்.  கல் தைல் கல் றேத்துக்  கட்டியோல் 

இது கல்ைறை எனப்ெட்டது என்றும் ஆர்ேர் 

காட்டன்  குறிப்பிட்டுள்ளார்.  அறை ஏரி  குளம் 

என  நீறரத் தேக்கி றேத்து ேக்க ெையத்தில் 
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நிைங்களுக்கு கால்ோய்,  ேழியாகப்  ொய 

விடுேேன் மூைம் பநல் விேொயத்தில் 

முழுறையாக ஈடுெட்டு  நல்ை விறளச்ெறை பெை 

முடியும் என்று நிரூபித்ேேர் தேதேந்திர 

ெமூகத்தினர் ஆேர்.  

 தேதேந்திரர் தேளாளர் குவித்ே  பநல் குன்று 

தொை உயர்ந்து  ைருே நிைத்றே குறிஞ்சி 

நிைைாகக் காட்டியது என்று திருநாட்டுச் சிைப்பு 

ொடல் 25 குறிப்பிடுகின்ைது. திருத் போண்டர் 

புராைத்தில் ைள்ளர் ேம் நிைத்துக்கு நீர் பகாண்டு 

ேரும் அழறக 

 ‘பிள்னைத் னேேரப் சபருகி பால் சொரி 

 முனைத்  ோய் தபாை  

 மள்ைர் தேனிலின் மணல் திடர் பினெந்து 

 னகேருட  

 சேள்ை நீர் இருமருங்கு கால் ேர மிேந்தேறிப் 

 பள்ை நீர் ேயல் பருமனட உனடப்பது பாலி’ 

எனப் புறனந்துறரக்கிைது.  பிள்றள  ேனது  

ோறயத்  ேடவும்தொது  அேளுக்கு ொல்  சுரப்ெது 

தொை  ைள்ளர்கள்  ைைல் திடறை பிறெந்து 

ேடவும்தொது ேண்ணீரானது  சுரந்து இருைருங்கும் 

கறர பெருக ஓடி ேந்து  ெள்ளைாக உள்ள   நீண்ட 

ேயல்களில் ொயும் என்று  தெக்கிழார் பெரிய  

புராைத்தில் உள்ள திருக்குறிப்புத் போண்டர் 
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புராைம் 22ஆம் ொடலில் எடுத்துக்காட்டுகிைார். 

கம்ெரும் ‘குன்றுறட குை ைல்ைர்’ என்று 

ைல்ைர்கறளச் சிைப்பித்துள்ளார்.  

உைக அனமதியிலும் தேதேந்திரரின் பங்கு  

 நீர் தைைாண்றை சிைந்து பநல் தேளாண்றை 

பெழித்து   உைவுப் பொருள் பெருகியோல் 

தொழநாடு தொறுறடத்து என்ை சிைப்பு பெயர் 

தோன்றியது.  நீர் தைைாண்றைக்காக  பிற்காைச் 

தொழர்கள் 13 ேறக கட்டுைானங்கறள 

தொழநாட்டில் எழுப்பினர். இராதேந்திர தொழன் 

ெை நாடுகறள பேல்ை முக்கிய  காரைைாக 

இருந்ேது. தேளாண்றையின் விரிோக்கதை 

என்ெது  தேளாண்தேந்ேர் ொையன் அேர்களின் 

கருத்து இத்ேறகய தேளாண் விரிோக்கத்திற்கு 

மூை காரைைாக இருந்ேேர்கள்  தேதேந்திர 

ெமூகத்தினர் ஆேர்.  

 PILLARS OF SAND, என்ை நூறை எழுதிய 

ொந்த்ரா தொஸ்டா ‘மூன்ைாேது உைகப்தொர் 

ேண்ணீருக்காகதே தோன்றும்; இப்தொறரத் 

ேவிர்க்க விரும்பினால் பேன்னிந்தியாவுக்கு தொய் 

ஏரித் போழில் நுட்ெத்றே கற்றுக் பகாள்ளுங்கள் 

என்ைார். இன்றைய உைக அறைதிக்கு 

முன்தனாடியாக இருப்ெது தேதேந்திர 

தேளாளரின் நீர் தைைாண்றை போழில் நுட்ெதை 

ஆகும்.  உைக  அறைதிக்கு  அடிதகாலும் நீர் 
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தைைாண்றைக்கு முழுச் பொந்ேக்காரர்கள் 

தேதேந்திரகுை தேளாளர் ஆேர் என்ெதில் 

ஐயமில்றை.  

 தொழர்கள் காைத்தில் காவிரி ொய்ந்ே ெகுதியில் 

ஆற்றுநீர்ப் ொென முறைகள் தேதேந்திர 

தேளாளரால்  சிைப்ொக ேடிேறைக்கப்ெட்டன. 

பிற்காைப் ொண்டியர்களும் றேறக நதி நீர் ொயும் 

நஞ்றெ நிைங்களில் இங்கு ோழ்ந்ே தேதேந்திர 

தேளாளறரக் பகாண்டு நீர்ப்ொென அறைப்புகறள 

சிைப்ொக உருோக்கி இருந்ேனர்.   பெந்பநல்லும் 

கன்னலும்  சிைப்ொக விறளந்ேது.   அடுத்து நாயக்கர் 

காைத்தில் ோனம் ொர்த்ே பூமியில் புஞ்றெப் 

ொெனத்துக்காக நிறைய ஏரிகள் பேட்டப்ெட்டன. 

கால்ோய்ப் ொெனம் சீரறைக்கப்ெட்டது. இரும்றெ   

குடி  கிழேன் என்ை சிற்ைரென், ொத்தூர், சிேகாசி 

ெகுதிகளில் ஏராளைான ஏரிகறள பேட்டினான்.   

அக்காைத்தில் ஏரிகள்  அேற்றை 

உருோக்கியேர்களின் பெயர்களால் 

அறழக்கப்ெட்டன.  ேத்ேதனரி,  சிறையதனரி, 

உழேன் ஏரி நறடயதனரி, ொகதனரி என்று ஏரிகறள 

உருோக்கிய  ேத்ேன், சிறையின், ொகன், ஆகிதயாரின் 

பெயரால் ஏரிகள் அறழக்கப்ெட்டன.  

ஐயைாரும் தேதேந்திரனும்  

 ைள்ளர்கள் ோம் உருோக்கிய ஏரிகளுக்கு 

ேைது காேல்   பேய்ேைான  அய்யனாறர  றேத்து  
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 ேழிெட்டனர். மூத்ே போல்லியல் அறிஞர் 

ெத்ைாேதி, அய்யனார் என்ை பெயரில் 

ேமிழ்நாட்டில் ேழிெட்டு ேந்ே பேய்ேத்றே 

பெௌத்ேர்கள் ேங்களுறடயோக்கிக் பகாண்டனர் 

என்ை கருத்தின்ெடி ஆராய்ந்ோலும் ஐயனார் 

ேழிொடு தேந்ேன் ேழிொடாக இருந்திருக்கும் 

என்ெது உறுதியாகிைது. அய்யன் என்ைால் ஐயா, 

ேறைேர், உயர்ந்ேேர், மூத்ேேர் என்ெது பொருள். 

ேைது தேளாளர் ெமுோயத்தில் குை முதுேராக  

விளங்கிய தேந்ேன்  அல்ைது தேதேந்திரறன 

அய்யன் ஆர் என்ை சிைப்பு ைரியாறே விகுதி 

தெர்த்து ேழங்கினர்.  
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 ெைை,  ெவுத்ே ைேங்கள் ேமிழகத்தில் 

பெல்ோக்குடன்   இருந்ே ேறர பெரியேர் ைற்றும் 

பேய்ேங்களின் பெயர்கள் ஆர் தெர்த்தே 

ேழங்கப்ெட்டன. நாகர், அய்யனார் என்ெறே 

இேற்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். ‘அேறன 

அேர் ொடியது’ என்று ைன்னறன அேன் என்றும் 

புைேறர அேர் என்றும் குறிப்பிட்டதும் 

அேர்களின் காைம் ேறர இருந்து ேந்ே 

நறடமுறை ஆகும்.  

 றெே றேைேச்  ெையங்களின் ஆதிக்கத்துக்கு 

பின்னதர இறைேறன சிேன், இராைன், முருகன் 

என்று - அன் விகுதியிட்டுக் குறிப்பிடும் 

நறடமுறை தோன்றியது. ஐயனார் என்ெேர் 

இந்துக் கடவுள் அல்ைர். அேர் தேதேந்திரன் 

ஆோர். தகரளத்தில் இேறர ொஸ்ோ என்றும் 

ொத்ேன் என்றும் குறிப்பிடுேர். அங்கு ெவுத்ே 
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ெையச் பெல்ோக்கு இருந்ே ேறர பேய்ேங்களில் 

உயர்ந்ேேராக தேதேந்திரறனதய கருதினர். 

பின்னர் றெே, றேைே  ஆதிக்கத்ோல் இந்திர 

ேைக்கம் அங்கும்  ைறைந்ேது.  பெயர் ைாற்றி 

ொஸ்ோ என்ைனர். அய்யன் ஐயப்ென் ஆனான்.  

 தேதேந்திரர் ஏரிக்கறரயில் காேல் 

பேய்ேைாக அய்யனாறர றேத்ேனர்.  ைறட காத்ே 

அய்யனார், ஏரி காத்ே ஐயனார், அருஞ்சுறன காத்ே 

அய்யனார் என்று ெை பெயர்களில் இன்றும் 

ஐயனார் ேழிெடப்ெடுகிைார். இேர் சுத்ே றெேக் 

கடவுள் இேருக்கு உயிர்ப்ெலி பகாடுப்ெதில்றை. 

இலிங்கமும் நாகமும் 

 றெே றேைே ஆதிக்கத்தினால் எழுந்ே 

ெையப்ெரப்பு இைக்கியங்களான திருமுறைகளும் 

திருப்ொசுரங்களும் ெைண் குண்டர்கள் என்றும் 

அைண் குண்டர்கள் என்றும் ொக்கியர்கள் என்றும் 

ெைை ெவுத்ேர்கறள இகழ்ந்ேன. ஆண் குறி 

ேழிொடு இருந்ே இந்திரன் தகாயில்கள் சிேன் 

தகாயில்களாக ைாற்ைப்ெட்டன. ேழிெடுக் குறியீடு 

ொைம் என்றும்  சிேலிங்கம்  என்று பெயர் பெற்ைது. 

ஆண்குறியின் அறடயாளைாக விளங்கிய நாகம் 

அேன் வீரியத்றே ெை ைடங்கு உயர்த்திக் 

காட்டுேேற்காக ஐந்து ேறை நாகம் என 

விரிோக்கம் பெற்ைது. அறேதய இந்து ெையங்கள் 

ஆயிரம்  ேறை  நாகம் ,    ஆதிதெஷன்     என்று  
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வீரியத்தின் ேடிறே  விரிோக்கின.  திருச் 

பெங்தகாடு ைறையில் இரு புைமும் ஐந்து ேறை 

நாகத்தின் உருேம் ைறை உயரத்திற்கு 

பெதுக்கப்ெட்டிருந்ேறே இன்றும் காைைாம். அது 

ெைைத்திரு உருோகும். பின்னர் றேதிகச் 

ெையங்கள் ஐந்து ேறை நாகத்றே 
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ேைோக்கிக்பகாண்டன.   லிங்கத்துக்கு   தைல் ஐந்து 

ேறை நாகம் றேக்கப்ெட்டது, பெருைாள் 

ெடுத்திருக்கும்  ொம்ெறை ஆயிரம் ேறை 

பகாண்ட ஆதிதெடன் ஆயிற்று. அல்ைது 

பெருைாள்  அைர்ந்து பெல்லும் தெஷ ோகனம் 

ஆயிற்று.  

தகாயிலும்  நிைமும்  

 தொழர் காைத்திதைதய தகாயில் ொர்ந்ே நிர்ோக 

அறைப்புகள் தோன்ைத் போடங்கின. 

தகாயிலுக்பகன்று நிைங்கள் ஒதுக்கப்ெட்டு அேற்றில் 

தேதேந்திரர் குத்ேறககாரர்களாக தேளாண் 

ெணிகறள தைற்பகாண்டனர். பிராைைர்கறள 

றையப்ெடுத்திய அரசுகள் நிைங்கறள 

தேதேந்திரரிடம் இருந்து ெறித்து ைந்திரிகளுக்கும் 

தெனாதிெதிகளுக்கும் ோனைாக ேழங்கின. 

தேதேந்திரர் ெண்றையம் ொர்த்ே நிைங்களில் 

அேர்கள்  கூலிக்காரர்களாக ெணி பெய்ய தநர்ந்ேது. 

விறளச்ெலின் ெைன் ைட்டும் நிைவுறடறையாளர் 

என்ை பெயரில் அரொங்கத்தில் இருந்ே அந்ேைர் 

சிைருக்கும் தொயிற்று. அக்காை கட்டத்தில் பநல் 

தேளாண்றையின் உரிறையாளர்களாகத்  திகழ்ந்ே 

வீரத்தின் விறள நிைைாக விளங்கிய அேர்களின்       

தேதேந்திர தேளாளர் ெமூகத்ோரின் 

முக்கியத்துேத்றேக் குறைக்க தகாயிலுக்குப் ெணி 

பெய்ே  போழில் பிரிவினர் ெைறரப்  ெைேறக 

தேளாளர்களாக உருோக்கி விட்டனர்.  
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இேர்களுக்கும் தேளாண்றைக்கும் யாபோரு 

போடர்பும் இல்றை. இேர்களுக்கு தேளாண் 

போழில் நுட்ெமும் நீர் தைைாண்றையும்   பேரியாது.  

 நிைத்தில் இைங்கி தெற்றில் கால் றேத்து, 

தேளாண் ெணி பெய்யும் தெற்றுக்கால் பெல்ேர்கள் 

எனப்ெட்ட ைள்ளர்கள் ைட்டுதை ‘தேளாளன் 

என்ொன் விருந்திருக்க உண்ைாோன்’ என்ை 

நறடமுறைக்குப் பொருத்ேைானேர். ைற்ைேர்கள் 

வீட்டுக்கு ேரும் விருந்தினறரப்  ொர்த்து 

‘ொப்பிட்டுவிட்டுத் ோன் ேந்திருப்பிர்கள்’ என்று 

தகட்கும் ெண்பினர் ஆேர்.  

உைசகங்கும் தேந்ேதை ேழிபடுசேய்ேம் 

 உைகின் ெை ெகுதிகளில் காைப்தொக்கில் 

தேந்ேதன ேழிெடு பேய்ேைாகிப் தொனான். 

ைருே நிைத்திலும் இருந்து ேந்ேேனால் தேந்ேதன 

தேதேந்திரன் எனப்ெட்டான்.  இந்தியாவில் 

இரணியனும் எகிப்தில்   தநபுகாத்தநச்ொரும்  

‘ோதன பேய்ேம்’ என்று ெறை ொற்றினர். 

இங்கிைாந்திலும் பேய்ேதை அரெனாக ேந்து 

ஆட்சி பெய்ேோக நம்பிக்றக உண்டு. இறே 

‘DIVINE RIGHT THEORY’ [டிறேன் றரட் தியரி] 

என்ெர். இது தொன்ைபோரு பகாள்றக ைருே நிை 

ைக்கள் ோழ்ந்ே ெகுதியிலும்    தேந்ேதன தேேன் 

அேதன தேதேந்திரன் என்ை நம்பிக்றக இருந்ேது.    
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இந்திரனுக்கு இனைதயான் கண்ணன்  

 நிைவுறடறை ைற்றும் தேளாண்றைக்கு 

உரிதயார்   ெை  சிக்கல்கறளச் ெந்தித்துக் 

பகாண்டிருந்ே தேறளயில் தேதேந்திரருக்குக் 

கால்நறட தைய்ப்ெேராலும் ெை சிக்கல்கள் 

ேந்ேதுண்டு. ேடநாட்டில்  இவ்விரு 

ேரப்பினருக்கும் இறடயிைான பூெல் ோன்  

இந்திரனுக்கும் கண்ைனுக்கும்  இறடயில் 

ஏற்ெட்ட ேகராறு ஆகும்.  

 இந்திரன் ைறழறயக் பகாண்டு ேர காளிந்தி 

நதியில் பேள்ளம் பெருக்பகடுத்ேது. 

அப்ெகுதியில் ோழ்ந்ே யாேேர்கள்   தகாேர்த்ேன 

ைறைறய ேம் கடவுளாகப் தொற்றித் துதித்ேனர். 

கண்ைன் ைறைறயத் ேன் சுண்டு விரைால் தூக்கி 

அேன்   நிழலில்    ைக்கறளக்   கூட்டி    றேத்து 

இந்திரனின் ைறழப்  ொதிப்பிலிருந்து 

காப்ொற்றினான். தேளாண் ெமூகத்தினருக்கும் 

கால்நறட ெராைரிப்பு இருக்கும் இறடயிைான 

இனப் தொராட்டத்றே இக்கறே குறிக்கின்ைது.  

இந்திரனின் ஆதிக்கத்றே ஒடுக்க முறனந்ே 

கண்ைன் இந்திரானுேன் எனப்ெட்டான். அோேது 

இந்திரனுக்கு   இறளதயான்.   இது    ேயறேக் 

குறிப்பிட்டது அன்று அேனது அதிகாரத்றேக் 

குறிக்க தோன்றிய காரைப் பெயர் ஆகும்.  
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இந்திரன் ேமிழிைத்தின் ேனைேன் 

 தேதேந்திரனின் ைறையான ைதகந்திர ைறை 

கடல்களுக்கு உட்ெட்ட குைரிக் கண்டத்தில் 

இருந்ே குைரிைறை என்று நம்ெப்ெடுேோல் 

அேன் பேன் ெகுதிக்குத் ேறைேன் ஆகிைான். 

காவிரி கடலில் கைக்கும் இடத்தில் உள்ள புகார் 

நகரில் இந்திர விழா ஆண்டுதோறும் 

பகாண்டாடப்ெட்டோலும் ைதுறரயிலும் றேறக 

நதிக்கறரயில் இந்திரவிழா பகாண்டாடப்ெட்ட 

பெய்திகள் இருப்ெேனாலும் இந்திரன் என்ெேன் 

ேமிழினத்தின் ேறைேன் என்று பகாள்ேேற்கான 

ோய்ப்புகள் மிகுதி. இந்திர விழாறேக்   

பகாண்டாடாே காரைத்தினால் புகாறர கடல் 

பகாண்டோக   நம்பிக்றக நிைவியது.   
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‘விண்ைேர் தகாைான் மூைநூல்’ என்று இந்திரன் 

எழுதிய   ஐந்திரம் தொற்ைப்ெடுகிைது.  

இந்திர விழா ேமிழர் திருவிழா  

 ேடநாட்டில் ரிக்தேேத்தில் ெகை ெக்திகளும் 

பெற்ை கடவுறள இந்திரன் என்ை பெயரிட்டு 

அறழத்துப் தொற்றினர். சிே, விஷ்ணு  

புராைங்களிலும் இதிகாெங்களிலும் சிேன் 

ைற்றும் விஷ்ணுறேப் பெருங்கடவுளர் ஆக்க  

விரும்பி அேற்கு முன்னர் தொற்ைப்ெட்ட 

இந்திரறனக் கீழ்றைப்ெடுத்ேத் போடங்கினர். 

அதுேறர இந்திரன்  விண்ைேர் தகாைான் ஆக 

தொற்ைப்ெட்டான்.  

 ேமிழகத்தில் நடத்ேப்ெட்ட இந்திர விழா ஒரு 

கூடுறக திருவிழா. ஆண்களும் பெண்களும் நிை 

விறளயாட்டில் ஈடுெட்டு ைகிழ்ச்சியாக இருந்ே 

நாள். பெண்கறள ொந்தி பெய்ே திருநாள்.  

அேனுக்கு நடத்ேப்ெட்ட இந்திர விழாவிற்கு  

ெசுக்கள் எட்டுப் தெர்,  ஆதித்ேர் ென்னிருேர், 

ருத்திரர் 11தெர், ைருத்துேர் இருேர் என 33 

தேேர்களும் 18 தேே கனத்ோரும் ேந்திருந்து 

விழாறேச்  சிைப்பு பெய்ேனர். இந்திர விழா 

நறடபெற்ை நாளன்று அைராேதி நகரதை 

காலியாகி விடும் அளவுக்கு அங்கிருந்து அறனத்து 

தேேர்களும் பூமிறய ேந்ேறடந்ேனர். 

இந்திரவிழா எடுத்ேேன் தநாக்கத்றே  
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 “பசியும் பிணியும் பனகயும் நீங்கி  

 ேசியும் ேைனும் சுரக்க எை ோழ்த்தி” 

என்ை சிைப்ெதிகார அடிகள் பேளிோக்குகின்ைன.   

இந்திரன் தபாகியா? 

 ேடநாட்டில் றேப் பொங்கலுக்கு முேல் நாள் 

இந்திரனுக்காக பகாண்டாடப்ெடும் தொகி அன்று 

அேறனப் தொைதே தேறேயற்ை  

பொருட்கறளத் தீயிலிட்டு பகாளுத்துகின்ைனர். 

அது தொை தீய ஆறெகறளயும் இச்றெகறளயும் 

பகாளுத்திவிட தேண்டும் என்கின்ைனர். 

அேறனப்  ெற்றி ெை தகேைைான கட்டுக் 

கறேகறள உருோக்கி விட்டனர். அேற்றில் 

சிைேற்றை ைட்டும் இங்குக் காண்தொம்.  

 இந்திரன்  நளாயினிறயத்  தூக்கிக்பகாண்டு 

றகைாெத்துக்கு பென்று அங்கு ேனக்கு 

இறடயூைாக இருந்ே சிேறன ேனது 

ேஜ்ராயேத்ோல் ோக்கினான். சிேன் இந்திரனின் 

ேைது றக விளங்காைல் தொகும்ெடி ெபித்ோர். 

அேனால் அேனுக்கு ேைது றகயில் முடக்கு ோே 

தநாய் ஏற்ெட்டது.  

 ொரிொேனின் ைறனவி ேபுஷ்டறை மீது 

தைாகம் பகாண்ட இந்திரன் அேறள அறடய 

விரும்பி அேன் நடத்திய அசுேதைே யாகத்திற்கு 

பகாண்டு ேரப்ெட்ட  குதிறரயின் உடலுக்குள் 
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புகுந்ோன். இந்திரன் துய்ைன் ைறனவிறயயும், 

தேேென்ைன் ைறனவிறயயும் ொரிொேன் 

ைறனவிறயயும் கள்ளத்ேனைாகக் கூடி ைகிழ்ந்ோன்.   

 முகுந்றே என்ை ரிஷி ெத்தினி ருக்ைாங்கேறன 

விரும்பினாள். ஆனால் ருக்ைாங்கேன் ரிஷி 

ெத்தினிறயத் போட ைறுத்துவிட்டான்.  இறே 

அறிந்ே இந்திரன் ருக்ைாங்கேன் உருேத்தில்  தொய் 

அேளறியாைல் அேறள அறடந்ோன்.  

 இவ்ோறு ெை கறேகள் இந்திரனுக்கு எதிராகத் 

தோன்றின. இந்ே இந்திரன் கறேகளுக்கும் ேமிழகத்து 

தேளாண் குடியினரான  தேதேந்திரர்களுக்கும் 

யாபோரு போடர்பும் இல்றை. இறே  ெையச் 

ெழக்கர்களின் ொகெங்களால் உருோக்கப்ெட்ட 

கறேகள் ஆகும். இந்திர ேழிொட்றட ஒழிக்க 

அேர்கள் பெய்ே சூழ்ச்சிகதள இந்ேக் கறேகளின் 

தோற்ைம்.  எனதே இேற்றை குறித்து அதிகம் 

அக்கறை பகாள்ள தேறேயில்றை.  

நினைவு 

 தேதேந்திர தேளாளர் விறள நிை 

உரிறையாளர்கள்; தேளாண் போழில் நுட்ெம் 

அறிந்ேேர்கள் அேர்கள் ஆணின் அறடயாளைாக 

விளங்கும் தேதேந்திரறனத் ேம் குைத்தின் 

அறடயாளைாகக் பகாண்டேர்கள். வீரம் பெறிந்ேேர்கள், 

காக்கும் போழிறை தைற்பகாண்டேர்கள். குடும்ெ 

அறைப்றெத்  தோற்றுவித்ேேர்கள். ேமிழரின் 
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வீரத்துக்கும் ெண்ொட்டுக்கும் பொந்ேக்காரர்கள். நனி 

நாகரிகம்  அறிந்தோர். 

 

அய்யைார் ேழிபாடு 

 நாட்டுப்புைக்தகாயில்களில் (அய்யைார்) 21 

பந்தி, 63 தெனை என்று குறிப்பிடுேர். ஒவ்சோரு 

பந்திக்கும் 3 தெனை சேய்ேங்கள் உண்டு: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. பிரத்யும்ய (அ) ைகாராோ 

2. துைசி ைாடன் 

3. அக்னி வீரெத்ரர் 

4. அங்காள ெரதைஸ்ேரி 

5. வீரொகு 

6. முருகன் 

7. கருப்ெைொமி 

8. இருளாண்டி 

9. முனீஸ்ேரன் 

10. அக்னி தேேன் 

11. இந்திரன் 

 

12. ேர்ைதேேன் 

13. தொறைக்கருப்பு 

14. ெப்ொணி 

15. ெத்ரகாளி 

16. ேள்ளி 

17. ராக்காயி 

18. மூக்றகயன் 

19. ெந்திரன் 

20. மீனாட்சி 

21. ெோசிேம் 

இறே ஒவ்போன்றிற்கும் 3 துறைத்பேய்ேங்கள் 

உள்ளன. (eg.) பிரத்யும்ய ராோ – ெம்புேராஜ், ைலினி 

ைார்த்ோண்டர், பூெதி விக்ரை ொண்டியன் 

வீரொகு – கிரவுஞ்ென், ையூரன், துேேன் 

ஆக  21 x 3 = 63 
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2. ேமிழ்நாட்டிலும் ேப்பானிலும் 

இந்திரன் ேழிபாடு 

 

 

 

 ேமிழ்நாட்டில் இருந்து ேப்ொனுக்குச் பென்ை 

பெௌத்ே ெையம் இங்கிருந்து இந்திரன், காைாட்சி, 

ெப்ே கன்னி, பிரம்ைா, விநாயகர் தொன்தைார் 

ேழிொடுகறளயும் பகாண்டு பென்ைது. ரிக் 

தேேத்தில் 25% இடம்பெற்றிருந்ே இந்திரன் 

பெௌத்ே ெையத்தில் தேேர்களின் ேறைேனாக 

தேேராோ என்றும் ‘தேோைாம்  இந்திரா’ என்றும் 

தொற்ைப்ெட்டான். பெௌத்ேம் தோன்றிப் ெரவிய 

தொது அதுேறர ைக்களிடம் இருந்து ேந்ே 

நாட்டுப்புைத் பேய்ேங்களின் ேழிொட்றட 

ஏதேனும் ஓர் உருவில் ேனோக்கிக் பகாண்டது.  

 பெௌத்ே ெையத்தில் பெரும் பெல்ோக்குப் 

பெற்றிருந்ே இந்திரன் ேப்ொன் பைாழியில் 

ோய்ஷதகா சேன் என்று அறழக்கப்ெட்டான். 

பிரம்ைா சபான்சேன் எனப்ெட்டான். எைன் என்ம 

சேன் என்று அறழக்கப்ெட்டான். பகௌேை 

புத்ேருக்கு இருபுைமும் இந்திரனும் பிரம்ைாவும் 

இடம்பெற்ைனர்.  
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இந்திராணினயக் னகப்பற்றுேல்  

 இந்திராணி இருக்கும் இடதை இந்திர தைாகம் 

எனப்ெட்டது. அங்கு இந்திராணி கூட இருப்ெேன் 

ோன் இந்திரன். இேறளக் றகப்ெற்றுேது ஓர் 

இனத்றேக் றகப்ெற்றுேேற்கு ெைம். எனதே 

அதயாமுகி ேன் அண்ைன் ெத்ைாசுரனுக்காக 

இந்திராணிறய இழுத்துச் பெல்ை முறனந்ோள். இது 

ஓர் இனப் தொராட்டத்தின் கறே. இந்திராணிக்குக் 

காேைாக இருப்ெேன் ைகா காைன். இேன் பெௌத்ே 

பேய்ேங்களில் முக்கியைானேன். இேன் 

இந்திராணிறயக் காப்ொற்ை அதயாமுகியின் 

றகறய பேட்டிவிடுகிைான்.  

 இந்திராணி ேங்களின் குை விளக்கு; மூோய்; 

ோய்த் பேய்ேம் எனக் கருதியோல் அேறளக் 

காப்ொற்றுேது ைகா காைனின் கடறை.  

இந்திராணி மூங்கில் காட்டில் புகுந்து ைறைந்து 

ோழ்ந்ேோக கந்ேபுராைம் கறே கூறுகிைது. 

இந்திராணி  ஓடி   ஒளிந்ேோல்   அடுத்து   குழந்றே  



Tamil Heritage Foundation International

33 
 

முறனேர். பெ. இராதேஸ்ேரி  

பெறும் ேகுதிறயயும் ோய்ப்றெயும் அேள் ைகள் 

தேேயாறன பெறுகிைாள். அேளுக்கு 

அவ்ோய்ப்பு முருகனால் அளிக்கப்ெடுகிைது.  

 ஆணின் ொலியல் திைன் மிகுதிறய உைர்த்ே 

யாறனறய  வினாயகனுக்கும் இந்திரனுக்கும் 

குறியீடு ஆக்கியது தொைதே பெண்ைாகிய 

இந்திராணியின் ைகளுக்கும் யாறனதய 

குறியீட்டுப் பெயர் ஆகிைது. அேனால் இேள் தேே 

யாறன, குஞ்ெரி என்று அறழக்கப்ெடுகிைாள். இக் 

கந்ே புராைத்தில் மூோயின் [பெண்ணின்] 

முக்கியத்துேம் குறைக்கப்ெட்டு ைகன் அோேது 

இந்திராணி பேய்ேம் 
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இளங்குைரன் என்ை ஆண் முக்கியத்துேம் 

பெறுகிைான். இதுவும் ெண்ொட்டு ைாற்ைத்றே 

ெதிவு பெய்யும் ேழக்காறு ஆகும்.  [இம்ைாற்ைம்  

ஐதராப்பிய நாடுகளிலும் ைேங்களிலும்  நறட 

பெற்றுள்ளது]. 

உைகின் மிகப் பனழய இந்திரன்  

 ஆப்கானிஸ்ோனில் 1833 முேல் 1838 ேறர 

நடந்ே அகழ்ோராய்ச்சியில் கிறடக்கப்பெற்ை 

மிகப்ெறழய ேங்கப் தெறழ ஒன்றில் இந்திரன் 
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பிரைா ஆகிதயாருக்கு நடுதே காைப்ெடும் 

புத்ேரின் உருேங்கள் பொறிக்கப்ெட்டுள்ளன இப் 

தெறழ ேங்கத்ோல் பெய்யப்ெட்டு அதில்  

நேரத்தினங்கள் ெதிக்கப்ெட்டுள்ளன. இது  பொது 

ஆண்டு அறுெறேச்  தெர்ந்ேோக இருக்கைாம் 

என்று கருேப்ெடுகிைது. ஆப்கானிஸ்ோனுக்கு 

அருதக உள்ள ேைாைாொத் என்ை ஊருக்கு 11 

கிதைாமீட்டர் போறைவில் பீைராங் என்ை 

இடத்தில் இரண்டாேது  ஸ்தூபியின் கீழ் 

இப்தெறழ அகழ்ந்பேடுக்கப்ெட்டோல் இந்ேப் 

பெட்டிறய பீமராங் ேங்கப் சபட்டி என்கின்ைனர். 

இந்திரனின் தோற்ைம்  

 இந்திரன் என்ெேன் இந்திராணி என்ை 

மூோய்க்கு விந்து ோனம் பெய்கின்ைேனாக 

ஆற்ைல்மிகு ேனியனாகக் கருேப்ெட்டான். 

எகிப்தில் இருந்ே தகாதடஷுக்கு [a male prostitute 

and the Holy of the Holies] நிகரானேன்.  இந்திராணி 

ைாறுேதில்றை ஆனால் இந்திரர்கள் ைாறுோர்கள் 

என்ெது புராை கறே.  

 இந்திராணி என்ெேள் ோய் முேன்றை 

ெமுோயத்தில் அதிகாரம் மிக்க ோயாக 

தொற்ைப்ெட்டாள். மூோய் என்ெேள் ராணித்தேனீ 

தொன்ைேள். அேளுறடய முக்கியப் ெணி 

ஆதராக்கியைான குழந்றேகறளப் பெற்றுத் 

ேருேோகும். அேற்கு உேேக் கூடியேர்கள் 
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இந்திரிய ோனம் பெய்ெேர்கள் என்ை பொருளில் 

இந்திரன் என்று அறழக்கப்ெட்டனர். 

காைப்தொக்கில் இக்கருத்து அேன் அதிகார மிக்க 

ஒருேனாகவும் அேனிடம் இந்திரிய ோனம் 

பெற்ை பெண்கள் ஆயிரம் தெர் என ைாறிவிட்டது. 

எனதே இேன் ஆயிரம் தயானியன் 

எனப்ெட்டான் . 

 இந்திரியத்தின் நிைைான பேள்றள நிைத்றே  

உருேகைாகக் பகாண்டு  இந்திரனுறடய யாறன 

பேள்றள நிைம் என்று குறிப்பிடப்ெட்டது. 
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யாறனயின் பெயரும் அேனுறடய பெயரால் 

ஐராேேம் எனப்ெட்டது. பெௌத்ேம் உருோேேற்கு 

முன்பு பெண் முேன்றை ெமுோயத்தில் இறுதியில் 

ோய்றைறய அளிக்கக்கூடிய ஆண்கள் ேல்ைறை 

ெறடத்ேேர்களாக கருேப்ெடும் நிறை 

தோன்றியது.  அப்தொது அது போடர்ொன 

குறியீடுகறளக் பகாண்தட அேர்கள்  

குறிப்பிடப்ெட்டனர்.  

 ஆணின் வீரியத்றேக் குறிக்கும் ேறகயில் 

விநாயகர் ஒற்றைக் பகாம்ென் [phallic symbol] 

என்றும் இந்திரன் பேள்றள நிைத்ேேன் என்றும் 

அறழக்கப்ெட்டனர். அடுத்துத் தோன்றிய 

பெௌத்ே ெையத்திலும் இக்தகாட்ொடு 

[இந்திரனின் பெருறை] ேக்கறேக்கப்ெட்டது. 

அேன் ஆயிரம் தயானிக்கு  உரியேனாக 

புகழப்ெட்டான். பின்னர் பெௌத்ேம் ைறைந்து 

றேதீக ெையங்கள் பெல்ோக்குப் பெைத் 

போடங்கிய தொது இந்திரன் ஆயிரம் தயானி 

ொெம் பெற்ைேனாகக் கறேகள் 

உருோக்கப்ெட்டன. ொெவிதைாெனம் மூைைாக 

அறே ைற்ைேர்களுக்கு கண்களாகத் தோன்றும் 

என்று  ேை புராைங்கள் இயற்ைப்ெட்டன. 

இந்திரன் தகாயில் சிேன் தகாயிைாயிற்று 

 புத்ே தகாயில்களில் பீடத்தில் 

ஆவுறடயாருடன் கூடிய ொைம் இந்திரனின் 
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ஆண்றையின் அறடயாளைாக அேனுக்கு 

எழுப்ெப்ெட்ட தகாவில்களில் றேக்கப்ெட்டு 

இருந்ேது. அது தொை ோரா தேவி அல்ைது 

காைாட்சி தகாயில்களில் ஆவுறட ைட்டும் 

இடம்பெற்ைது. பின்னர் றெே ெையம் 

பெல்ோக்குப் பெற்ைதொது இந்திர ொைம் 

சிேலிங்கம் என்ை பெயரில் அறழக்கப்ெட்டது.  

 றேதீகச் ெையங்களில் இந்திரன் தேே 

ராோோகப் தொற்ைப்ெட்டாலும் அேறனச்  சுற்றி 

அறுெதினாயிரம் அரம்றெயர் இருந்ேனர். 

அேறன தொகியாகவும் தராகியாகவும் இந்து 

ைேம் உருைாற்றிவிட்டது. ெைை ெையத்தில் 

இந்திரனின் பெல்ோக்கு நிறைத்திருந்ேது. ஆனால் 

றெேம் றேைேம் ேந்ே பிைகு இந்திரன் 

ெபிக்கப்ெட்டேனாோன். 

இந்து மேத்தின் ெபிக்கப்பட்ட இந்திரன்  

 இந்திரனுக்கு எழுப்ெப்ெட்ட அறனத்து 

தகாயில்கறளயும் பெௌத்ேர்கள் ைருத்துே 

ைறனகளாகவும்  ெயன்ெடுத்தி ேந்ேனர். அறே 

பெௌத்ே ெையப் ெள்ளிகளாக, ெைய ஆராய்ச்சி 

கூடங்களாக, ைருத்துே ஆராய்ச்சி றையங்களாக 

இருந்ேன. இேற்றைப் பின்னர் ேந்ே றேதீக 

ெையங்கள் இந்திரன் ெபிக்கப்ெட்டேன் என்றும் 

அேன் ொெவிதைாெனம் பெற்ை இடங்கதள இறே 

என்றும் கறே கட்டிவிட்டன.   
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 இந்திரனின் குறியீட்டு ேடிேத்றே  

சிேலிங்கம் என்ை பெயரில் ேழிெடு பொருளாக 

ைாற்றி விட்டன. காஞ்சி நகரில் இருக்கும் 

தேேராோ தகாவிலும் ஆரம்ெத்தில் இந்திரனின் 

தகாவிைாகதே இருந்ேது. 

சகௌேம புத்ேரும் இந்திரனும்  

 இந்திரன் பெௌத்ேத்தில் பெரும் 

தொற்றுேலுக்கு உரியேனாக இருந்ோன். 

அதொகரின் ‘புத்ே ெரிேம்’ தேேதைாகத்றே ஆளும் 

‘ெக்கர’ என்றும் ‘ெக்கா’ என்றும் இந்திரறன 

அறழத்ேது.  சீன நாட்டில் பெௌத்ேர்கள் 

இந்திரறன ‘ொக்கியமுனி’ என்தை அறழத்ேனர். 

இந்திரன் எனப்ெடும் ொக்கியமுனி புத்ேர் 

குழந்றேயாய் இருந்ே தொது அேருக்கு 

‘திருமுழுக்கு’  [first bath] பெய்வித்ோர். இேனால் 

பகௌேை புத்ேருக்கும் மூத்ே முனிேராக இந்திரன் 

கருேப்ெட்டது பேளிோகிைது. 

இந்து ெமயத்தில்  இந்திரனின் குடும்பம்  

 இந்து ெையத்தில் இந்திரறன ‘தொக விரும்பி’ 

என்று சித்திரிக்கின்ைனர். அேனுக்கு சித்ரகுப்ேன், 

பேயந்ேன் என்ை 2 ைகன்களும் பேயந்தி 

தேேதெனா என்ை 2 ைகள்களும் உண்டு. பேயந்தி 

சுக்கிரறனயும் தேேதெனா முருகறனயும் 

திருைைம் பெய்ேனர். இந்திரனின் ைறனவியான 

இந்திராணி  பூதைாைன்  என்ை   அசுரனின்     ைகள்.  
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 எனதே அேன் பூதைாைோ என்று 

அறழக்கப்ெட்டாள். இந்ே அசுரறனக் பகான்று 

இந்திரன் இந்திராணிறய ைைந்ோன். தைலும் 

இேள் ஏழு ைாத்ரிகாக்களில் [ோய் பேய்ேங்களில்] 

ஒருத்தியாகக் கருேப்ெட்டாள். ஏழு ோய் 

என்ெேர்கள் ெப்ேகன்னியர் ஆேர். ெப்ேகன்னியர் 

ேழிொடு பெௌத்ே ெையத்தில் பெரும் 

பெல்ோக்குப் பெற்றிருந்ேது.  

 இந்திரனுக்கும்  காைதேனுக்கும்  பிைந்ேேன் 

சித்ரகுப்ேன் இேன் சித்ரா ெவுர்ைமி என்று 

பிைந்ேேன் ஆோன் இேன் எைனிடம் ேறைறைக் 

கைக்கராக இருந்து பிைவி முடிந்ே  ஜீேன்கள் 

உைகில் பெய்ே நன்றை தீறை கறள கைக்கிடும் 

உரிறை பெற்ைேன் பெௌத்ேர்களின் முக்கியம் 

நகரைாக விளங்கிய சித்ரகுப்ேனுக்கு பநல்லுகர 
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பேருவில் தொர் தகாயில் உண்டு இங்கு 

சித்ரகுப்ேனின் சிறை ஒரு றகயில் ெறன 

ஓறைச்சுேடிறயயும் ைறு றகயில் எழுத்ோணியும் 

பகாண்டு அறைக்கப்ெட்டுள்ளது சித்ரா 

பெௌர்ைமி அன்று சிைப்பு ேழிொடுகள் நடக்கும் 

ைாறை கருைாம்பிறக என்ை தேவியுடன் 

சித்ரகுப்ேனுக்கு திருக்கல்யாை றேெேம் 

நடக்கும். 

சித்திரகுப்ேன் சிறை 
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தகரைாவில் சபௌத்ே ெமயமும் இந்திரனும்  

 தகரளாவும்  இைங்றகறயப் தொை ஒரு 

காைத்தில் பெௌத்ே ெையம் பெல்ோக்கு 

பெற்றிருந்ே ெகுதியாகும். அங்கு இந்திரனின் 

பெயர் இன்ைளவும் ைக்கட் பெயர்களில் இருந்து 

ேருேறேக் காைைாம். பின்னர் அங்கும் றெே 

ெையச் பெல்ோக்கு ேளர்ந்ே தொது பெயர்களும் 

சிறிது ைாைத் போடங்கின. அங்குப் ெரேைாக 

காைப்ெடும் சுதரந்திரன் என்ெது தேேர்களின் 

ேறைேனான இந்திரறனக் குறித்ேது; இது பின்பு 

சுதரஷ் என்று ைாறியது. சுதரஷ் என்ைால் 

கடவுளரின் ேறைேனான ஈென்; ஈஸ்ேரன் என்று 

ேழங்கைாயிற்று. றெதைந்திரன் என்ைால் 

ைறைகளின் ேறைேன் என்ெது பொருள்.  

இப்பெயர் றெதைஷ் - ைறைகளின் ஈென் என்ை 

பொருளில்  இப்தொது ஆட்களுக்கு 

சூட்டப்ெடுகிைது.  

சபௌத்ேத்னே அழிக்க பரசுராமனின் கனே  

 தகரளாவில்  இந்திரறன பெண் பித்ேன் என்று 

நம்ெ றேப்ெேற்காக அகலிறக கறே உருோனது. 

அகலிறகறய நிறையழித்ே  இந்திரன் பூறன 

ேடிபேடுத்து ஓடி ைறைந்ோன். இவ்ோறு 

இந்திரறன குறித்து இழிோன கறேகறளப் ெரப்பி 

இந்திர ேழிொட்றட அப்புைப்ெடுத்தினர். 

இேனால் தகரளத்தில் பெௌத்ேம் அழிந்து றெே 
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றேைே ெையங்கள் ேறைதூக்கின. ேழிெடும் 

பேய்ேங்கள் ைாறினாலும் அேர்களின் ெண்ொடும்  

ெழக்க ேழக்கங்களும் பெௌத்ே ெையத்றேப் 

பின்ெற்றிதய இருக்கின்ைன.  

மருே நிைத்ேனைேன் தேந்ேன் அல்ைது இந்திரன் 

 ெங்க இைக்கியத்திற்கு இைக்கைம் ேகுத்ே 

போல்காப்பியம் ஆறுகள் நிறைந்ே ைருே 

நிைப்ெகுதிக்குத் ேறைேனாக தேந்ேன் அல்ைது 

இந்திரறனக் குறிக்கின்ைது. ஆற்றுப் ொெனத்தில் 

பநல் விறளச்ெலில் ஈடுெட்டுள்ள ைருேநிைத்றேச் 

தெர்ந்ே ைள்ளர் எனப்ெடுதோர் ேங்கறள 

தேதேந்திர குை தேளாளர் என்று 

அறழக்கின்ைனர். இேர்கள் இந்திரனின் 

ோரிசுகளாக கருேப்ெடுகின்ைனர். தெற்றுக் கால் 

பெல்ேர் எனப்ெடும் ைருே நிைத்து ைள்ளர்கள் 

பநல் தேளாண்றைறய ேன் முேன்றைத் 

போழிைாகவும், முக்கிய போழிைாகவும் 

பகாண்டேர்கள். இேர்கள் இன்றும் 

தேதேந்திரதனாடு ேம்றை போடர்புெடுத்தி 

பெருறை அறடகின்ைனர்.  

இந்தியாவில் இந்திரனின் விழா 

 ேமிழகத்தில் சிைம்பும் ைணிதைகறையும் 

இந்திரவிழா ெற்றி சிைப்ொக எடுத்துக் கூறுகின்ைது. 

இந்திரவிழா ேடநாட்டில் தொலி என்ை பெயரில் 
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ெங்குனி பெௌர்ைமி அன்று 

பகாண்டாடப்ெடுகிைது. அன்று அங்கு நீர் 

விறளயாட்டு நடத்துேர். பிற்காைத் ேமிழகத்தில் 

இந்திர விழா ெங்குனி ெவுர்ைமி அன்று காைன் 

ெண்டிறக அல்ைது காைன் விழாோக 

பகாண்டாடப்ெட்டது. அவ்விழாேன்று ஆணும் 

பெண்ணும் ஆற்ைங்கறரயிலும் கடற்கறரயிலும் 

தகாடி நிைபோளியில் ஆடிப்ொடி ைகிழ்ேர். 

 இந்திர விழாறே தீேகச் ொந்தி விழா என்று 

அறழத்ேனர். தீேகச் ொந்தி என்ெது பெண்றை 

ொந்தி பெய்யும் திருநாள் ஆகும். இந்நிறனறேப் 

தொற்றும் ேறகயில் தகாயில்களில் பேய்வீகத் 

திருைைங்கள்  யாவும் ெங்குனி உத்ேரம் அல்ைது 

ெங்குனி முழுநிைவு நாளன்று ேமிழகம் 

முழுேதும் நறடபெறுகின்ைன. ொஸ்ோ புஷ்கைா 

பூரணி திருைைம்; முருகன் பேய்ோறன 
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திருைைம்; சிேன் ொர்ேதி திருைைம் ஆகிய 

அறனத்தும் ெங்குனி உத்ேரத்ேன்று நறடபெறுேது 

ேழக்கம். திருைறை நாயக்கர் காைத்தில் ைதுறரயில் 

ைட்டும் மீனாட்சி பொக்கர் திருைைம் சித்ரா 

ெவுர்ைமியுடன் இறைக்கப்ெட்டது.  

காமன் பண்டினக 

 ெங்குனி உத்ேரத்ேன்று அல்ைது ெங்குனி முழு 

நிைா நாளன்று இந்திர விழா பகாண்டாடப்ெட்டு 

ேந்ே நாட்களில் காேலுக்கும் காைத்திற்கும் 

பெருைதிப்பு அளிக்கப்ெட்டது. ெழங்காைத்தில்  

முழு நிைவில் உறையூரிலும் திருேரங்கத்திலும் 

காவிரி ஆற்றின் இறடதய இருந்ே ைைல் 

திட்டுகளில் ஆடேரும் ைகளிரும் ேத்ேைக்கு  

விருப்ெைான இறைகளுடன் கூடி  ைகிழ்ந்ேனர். 

பின்னர்  அதே நாள்  சிேன் காைறன [ைன்ைேன்] 

எரித்ே நாள் என்று அவ்விழாவின் காரைம் 

ைாற்ைப்ெட்டது சிேன் ேன் ேேத்றேக் கறைத்ே 

காைறன பநற்றிக்கண்ைால் சுட்படரித்ோர் என்று 

இந்நாளில் காைன் ெண்டிறக காரைம் 

கூைப்ெட்டது.  

 பெௌேத்தில்; ெகேொேம் என்ெது ஆண்-

பெண் உைறே தைன்றைப்ெடுத்திப் ொடியது.  

இப்ொடல்கள் பெண்ணின் பெருறை 

கூறுேனோக இருந்ேன; அல்ைது பெண்ணின் 

இன்றியறையாறைறய எடுத்துறரத்ேன.   
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 காைன் ெண்டிறகயில் இருேரப்பினர் ைாற்றி 

ைாற்றி ஒருேர் தகட்கும் தகள்விக்கு ைற்பைாருேர் 

ெதில் அளிப்ெோக இப்ொடல்கள் அறைந்து 

தொட்டி ொடல் தொன்ை ஒரு தோற்ைத்றே 

பகாடுத்ேன. காைன் ெண்டிறக தகட்கேரும் 

ைக்கள் இேறன பேகுோக ரசித்ேனர். 

ேமிழகத்தில் காைன் ெண்டிறக திமுக ஆட்சிக் 

காைத்திற்கு முன்புேறர அதிக அளவில் 

நறடபெற்று ேந்ேது பின்னர் அருகி விட்டறேக் 

காண்கிதைாம். 

  இந்திரறனயும் ஆண்-பெண் உைறேயும் 

ைதித்து தொற்றிய காைத்தில் பெௌத்ேத்தின் ெகே 

ொேப் ொடல்களும் ஆட்டங்களும் 

தொற்றுேலுக்கு உரியனோகத் திகழ்ந்ேன.  இறே 

இம்ைண்ணின் கறைகளாக இருந்ே நிறை ைாறிப் 

தொய் தகாயில் கறைகளில் இருந்து பைல்ைப் 

பிரிந்து ேந்துவிட்டன. பிைகு நாட்டுப்புை ஆட்ட 

ேறககளில் ராோ ராணி ஆட்டத்தில் ைட்டும் 

பெண்ணின் இன்றியறையாறை ெற்றிய ெகே 

ொேப் ொடல்கள் இடம் பெற்ைன. இப்தொது  

ராோ ராணி ஆட்டம் என்ெது பெண்கறளக் தகலி 

பெய்யும் கருத்துக்கறளதய பெரும்ொலும் ேம் 

ொடல்களில் பேளிப்ெடுத்துகின்ைன. ஆயினும் 

அறே பெண் பேய்ேங்களின் பெயர்கறள 

ேரிறெயாக எடுத்துறரத்து  அேற்றின் பெருறைகறள 

முன்னுறரத்து  பின்னர் தகலிக் கூத்ோக்கிவிடுகின்ைன.  
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ேப்பானில் இந்திரன் - முேன்னமத் சேய்ேம்  

 ேப்ொனில் பெௌத்ேம் இன்றும் பெழிப்ொக 

இருப்ெோல் அங்கு இந்திரறன ோய்ஷாகுசேன் 

என்ை பெயரில் முேன்றைத் பேய்ேைாகப் தொற்றி 

ேைங்குகின்ைனர். அங்கு இந்திரன் நான்கு திறெ 

காேைரின் [ஷிக்சகாகுசேன்] காேல் ேறைேன் 

ஆோன். இேர் நடுவில் இருந்து நான்கு திறெ 

காேைறரயும் அதிகாரம் பெய்ோன். 

தோக்கிதயாவுக்கு அருகில் கத்சுஷிதகா என்னும் 

இடத்தில் உள்ள புத்ே தகாயில் இந்திரனுக்குரிய 

ேனிக் தகாயில் ஆகும். இக்தகாயில் ஷிபாமாோ 

ோய்ஷி என்றும் ோய்கிதயாஜி என்றும் 

அறழக்கப்ெடுகின்ைது. இக்தகாயிலில்  இரண்டு 

ோயில் உள்ளது. இக்தகாயில் அேன் ைரச் சிற்ெ 

தேறைப்ொடுகளுக்காகப் புகழ் பெற்ை சுற்றுைாத் 

ேைைாக விளங்குகிைது. எதோ [Edo] எனப்ெடும் 

ைன்னர் ேமிெத்தினரின் ஆட்சிக்  காைத்தில் 

இருந்து இந்திரன் ேனிப்பெரும் பேய்ேைாக 

ேைங்கப்ெடுகிைான். இேன் ெந்நிதி ோெலின் 

இருபுைமும் விருத்ேகன், விருபாக்ஷன் ஆகிதயார் 

நிற்கின்ைனர்.  

ேப்பானில் இந்திரனும் மற்ை காேல் 

சேய்ேங்களும் 

 ேப்ொனில் காேல் பேய்ேங்கள் 

ென்னிருேரில் முேன்றையானேன் இந்திரன். 

இேனது பெயர் ோய்ஷாகுபேன். பநருப்றெ கா 
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சேன்,  எைறன என்ம சேன், நிருதிறய ரசெத்சு 

சேன், காற்றை ஃபு சேன், குதெரறன இஷாைா 

சேன், ேருைறன சுயி பேன், பிரம்ைாறே சபான் 

சேன், பிருத்விறய ச்சி சேன், சூரியறன நித் 

சேன், ெந்திரறன கத் சேன் என்றும் ேப்ொனில் 

அறழக்கின்ைனர். பேன் என்ெது ஆண் 

பேய்ேத்றே குறிக்கிைது. பே என்ெது 

பேய்ேத்றேயும் ன் என்ெது ஆண்ொற்பெயர் 

விகுதி தொை இடம்பெறுகிைது. இந்ே 

ென்னிருேருக்கும் ேறைறைத்  பேய்ேைாக 

இந்திரன் விளங்குகிைான்.  

ேமிழகத்தில் இந்திரன் தகாயில்கள்  

 ேமிழகத்தில் இந்திரனின் தகாயில்கள் பின்னர் 

சிேன் தகாயில்களாக ைாற்ைப்ெட்ட தொது 

இந்திரனின் ெெஸ்ர தயானி என்ை 

ேனித்ேன்றைறய ைறைக்க இயைாைல் ெகஸ்ர 

தநத்ர என்தை சிேன் தகாயில்களில் உள்ள சிேறன 

ைக்கள் அறழத்ேனர்.  ெவுத்ேம் பெல்ோக்குப் 

பெற்றிருந்ே திருச்சி, ேஞ்றெ, நாகப்ெட்டினம் 

ெகுதிகளில் ோம் ேைங்கும் இறைேனுக்கு 

ஆயிரம் கண்கள் உண்டு என்ெறே ேலியுறுத்தும் 

ேறகயில் ெை தகாயில்களில் இறைேனின் பெயர் 

கண்ைாயிரநாேர் என்தைா கண்ணுடன் 

போடர்புறடய தேறு பெயராகதோ 

இன்றைக்கும் அறழக்கப்ெடுகிைது. ைற்ை 
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ஊர்களில் இத்ேறகய பெயர் நிறைப்ொட்றட 

காை முடியவில்றை. 

  றேத்தீஸ்ேரன் தகாயிலுக்கு ஐந்து 

கிதைாமீட்டர் போறைவிலிருக்கும் 

திருக்கண்ைார்தகாவில் முன்பு இந்திரனின் 

தகாயிைாக இருந்து பின்னர் சுசிேன் தகாயிைாக 

ைாற்ைம் அறடந்திருக்கும்.  இங்குள்ள 

விநாயகரின் பெயர் கன்னி விநாயகர் ஆகும்.  

இங்கு முருகன் தகாவில் இருக்க தேண்டிய 

இடத்தில் மூதேவி எனப்ெடும்  தேஷ்டா 

தேவியின் பிந்றேய ேடிேைான கேைட்சுமி ெந்நிதி 

அறைந்துள்ளது.  

 சிேலிங்கத்தின் ொைம் இந்திரறன 

உைர்த்தும் ேறகயில் உயரைாகவும் அதில் 

ஆயிரம் கண்கள் இருப்ெறேப் தொை நிறைய 

ெள்ளங்களும் பகாண்டு இருக்கின்ைன. 

இந்திரனின் தகாவில்கள் சிேனின் தகாவில்களாக 

ைாற்ைப்ெட்டாலும் கண்ைாயிரம் என்ெது நிறை 

நிறுத்ேப்ெட்டோல் இறே கண்களுக்கு சிகிச்றெ 

அளிக்கும் ேைங்களாகவும் நிறைபெற்றுவிட்டன. 

ைக்களும் அவ்ோதை நம்பி ேருகின்ைனர்.  

 திருக்காரோெலில் கண்ைாயிர நாேர் தகாயில் 

உண்டு. பனையபுரத்தில் திருகண்ைைர்ந்ே 

நாயனார் என்றும் பரட்ட ேயலில் கண்ைாயிரம் 

மூர்த்தி   என்றும்   சிேன்         அறழக்கப்ெடுகிைார்.  
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பரட்டேயலில்  ஆண்கள் ைட்டுதை 

ேழிெடுகின்ைனர். கருங்குழி என்ை ஊரில்  

திருக்கண்ைார் என்ெது இறைேனின் பெயராகும். 

இந்திரன் ொெம் நீக்கும் ஐராேேம் என்ை யாறன 

இங்கு சிேன் முன்பு நிறுத்ேப்ெட்டுள்ளது 

அேற்குப் பின்னால் நந்தி பிற்தெர்க்றகயாகக் 

காைப்ெடுகிைது. இறே இந்திரன் ொெம் நீங்கிய 

ேைம் என்தை குறிப்பிடுகின்ைனர்.  

 திருகண்ணக்குடியில் கண் ைருத்துேர்கள் 

ோழ்ந்ே ஊர் என்ெோல் இங்கிருக்கும் விநாயகர் 

தநத்திரம் ெயதராக நிோரை  விநாயகர் 

எனப்ெடுகின்ைார். குறு ைா என்ைால் ேட 

பைாழியில் பூறனறய குறிக்கும்.  இந்திரன் பூறன 

ேடிபேடுத்ேறே     குறிக்கும்    ேறகயில்    ஒரு  

திருக்காரோெல் தகாவில் 
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அேனுக்கு தகாயில் உள்ள ஒரு ஊர் குறுைானக்குடி 

எனப்ெடுகிைது. இங்குள்ள திருக்கண்ணார் 

தகாயிலில் ஆண்டேன் கண்ைாயிரநாேர் என்று 

அறழக்கப்ெடுகிைார்.  

கண் சபயரில் சபண் சேய்ேப் சபௌத்ேக் 

தகாயில்கள்  

 கருேலூரில் ஆயிரம் கண்ணுறடயாள் 

ேழிெடப்ெடுகிைாள். இது புத்ே தகாயில்களில் 

பெண் பேய்ேக் தகாயில் என்ெறே ஆயிரம் 

கண்ணுறடயாள் என்ை பொல் குறிக்கிைது. கண் 

என்ெது காைப்தொக்கில் பெௌத்ே தகாயிறைக் 

குறிக்கும் பொது ேழக்காகி விட்டறே 

காண்கிதைாம். ெையபுரத்றேயும் கண்ைபுரம் 

என்றும் கண்ணனுர் என்று அறழப்ெோல் 

இேறனப் புரிந்து பகாள்ளைாம். இந்ே ஊர் 

கங்காதீஸ்ேரர் ேழிெட்ட காைதேனு 

எழுந்ேருளியுள்ள ஊர் ஆகும்.  காைதேனு என்ெது 

காைத்திற்கு அதிெதியான பெண் கடவுறள 

குறிக்கும் அறடயாளம்.  இது கருறே விழுங்கி 

கன்றிறனத் ேந்ே ஊர் என்று அறழக்கப்ெடுகிைது.  

 திருக்காட்டுப்பள்ளியில் தநத்திர புரீஸ்ேரர் 

காைாட்சி அம்ைாள் ேழிெடு பேய்ேங்களாக 

உள்ளனர். இவ்விரு பேய்ேங்களும் பெௌத்ே 

ெையத்தின் பேய்ேங்களான இந்திரறனயும் 

காைாட்சிறயயும் குறிப்ெனோகும். 
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அஞ்ெைம் தீட்டும் சிகிச்னெ நனடசபற்ை 

திருத்ேைங்கள்  

 கண்ணியார் தகாவிலில் தநத்ரொலீஸ்ேரரும் 

நீதைாத்ெைாம்பிறகயும்  பேய்ேங்களாக 
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உள்ளனர். குண்றடயூரில் கண் பகாடுத்ே 

பொற்ைாைறரக் குளம் உள்ளது. திருக்கச்சூரில் 

அம்பிறகறய அஞ்ெனாட்சி என்ை பெயரில் 

ேைங்கப்ெடுகின்ைனர்.  இறைேன் ைருந்தீஸ்ேரர் 

அல்ைது றேத்தியநாேர் எனப்ெடுகிைார். 

இப்பெயர்கள் இங்குக் கண்ணுக்கு அஞ்ெனம் 

தீட்டப்ெட்ட சிகிச்றெ நறடபெற்ைறேக் 

குறிக்கின்ைது. இக்தகாயிலில் பிரம்ைன் ெதுர்முக 

ெண்டிதகஸ்ேரர் என்ை பெயரில் 

ேழங்கப்ெடுகிைார்.  

 கண்ணுக்கு அஞ்ெனம் தீட்டும்  ைருத்துே 

சிகிச்றெறயப் பெய்து ேந்ே ைருத்துேர்கள் இந்ே 

புத்ே விகாரங்களில் முன்பு இருந்ேனர். 

சுசீந்திரத்தில் அஞ்ெனம் எழுதிய கண்டன் ொஸ்ோ 

என்ை தகாயில் உள்ளது.  இங்கு இப்பொழுதும் 

கண்ணில் அஞ்ெனம் எழுேப்ெடுகிைது. 

தேஷ்டா தேவி தகாயில்  

  தேஷ்டா தேவி புத்ே பேய்ேங்களில் ஒன்று 

என்ெது குறித்து அறிதோம். திருோரூரில் இருந்து 

ெதிபனட்டு  கிதைாமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் 

இந்திரன் ொெம் பெற்ை ஊரான னகச்சிைநாேன் 

தகாவிலில் இந்திரன் சிேலிங்கத்றே ேன் றகயால் 

பிடித்து அழுது ைன்ைாடி ொெ விதைாெனம் 

பெற்ைோக ேைபுராைம் விரித்துறரக்கின்ைது. 

இேனால் சிேலிங்கத்தில் விரல் தரறக 
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காைப்ெடுேோகவும் கறே ேழங்கப்ெடுகிைது. 

இது இந்திரன் தகாவில் என்ெேற்கு 

அறடயாளைாக இன்றும் இங்கு 

தேஷ்டாதேவிக்கு ேனிச் ெந்நிதி உண்டு. இது ேவிர 

இங்கு தகாஷ்டங்களில் தேஷ்டாதேவி, துர்கா, 

ெரஸ்ேதி ஆகிதயார் காைப்ெடுகின்ைனர். இறைவி 

பேள்ேறள நாயகி என்று அறழக்கப்ெடுகிைாள். 

சபருமாள் தகாயிைாக மாறிய இந்திரன் தகாவில் 

 காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அத்திேரேர் தகாவில் 

அங்கு பெௌத்ேம் பெல்ோக்கு பெற்றிருந்ே 

காைத்தில் இந்திரனுக்குரிய தகாவிைாக 

விளங்கியது. அேனது பேள்றள யாறன அத்திகிரி 

என்று ெைஸ்கிருேப் பெயர் ைாற்ைம் பெற்ைது. 

பெௌத்ே பேய்ேங்களான பிரம்ைா, ெரஸ்ேதி 

போடர்ொன கறேகள் றேைேச் ொயம் 

பூெப்ெட்டன. ெரஸ்ேதி ேன்றன அறழக்காைல் 

யாகம் நடத்திய பிரம்ைறன ெபித்து அேனது 

ெத்திய விரே தெத்திரத்றே (காஞ்சிபுரத்றே) 

இருளில் மூழ்கடித்ோள். இேன் பிைகு றேைேக் 

கறே போடங்குகிைது. அங்கு கிழக்கு ஒளியாக 

பெருைாள் தோன்றினார். ெரஸ்ேதி ேன் ெக்திறயக் 

பகாண்டு கருங்காளிறய திருைாலுடன் தொர் 

புரிய அனுப்பினாள். கருங்காளிறய திருைால் 

பகான்று அழித்ோர். ஒரு றைல் போறைவில் 

கருங்காளிக்கு ஒரு தகாவில் உண்டு. 
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ஓம் பத்மம் மணி ஹ்யும் 

 இந்திரன் ேழிெடப்ெட்ட இக்தகாயிலில் 

ஆவுறடயாருடன் கூடிய ொைம் என்ெது புத்ே 

ெையத்தின் ஓம் ெத்ைம் ைணி ஹ்யும் என்ை ோைறர 

சூத்திரத்தின்ெடி அறைந்ே பெௌத்ே ேழிொட்டு 

ேடிேம் ஆகும். ெத்ைம் என்ெது பெண்றையும் 

ைணி என்ெது ஆறையும் குறிக்க, இந்ே  இரு 

குறியும் இறைந்து  உைவு பகாள்ளும் ேடிேைாக 

இவ் ேழிொட்டு ேடிேம் அறடயாளப்- 

ெடுத்ேப்ெட்டு இருந்ேது.   

 புதிய சிேன் தகாயில்களில் பெயர் 

ைாறினாலும் கறே ைாறினாலும் கருத்து ைாைாைல் 

ைக்கள் ைனதில் நிறைத்துள்ளது. இங்கு ோழ்ந்து 

ேந்ே ைக்கள் கண்ைாயிரம் என்ை இந்திரனின் 

பெயறர ைைக்காைல் சிேறனக் கண்ைாயிரநாேர் 

என்று அறழத்து ேருகின்ைனர். ேப்ொன் நாட்டில் 

இந்திரறன ெற்றிய உயர்ோன எண்ைதை 

இருப்ெோல் அங்கு இன்றும் இந்திரன் 

ோய்ஷபகாபேன் என்ை பெயரில் உயர் ேனித் 

பேய்ேைாகக் தகாயில் பகாண்டுள்ளான். 
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3. இந்திர ேழிபாடும் தேைாண் 

ெமூகமும் 

 

 

  இந்திரன் தேேக் கடவுள் என்றும் புராைக் 

கடவுள் என்றும் கருேப்ெடுகிைான். ரிக் தேேத்தில் 

கால்ோசி சுதைாகங்கள் இந்திரறனப் 

பெருங்கடவுளாகப் தொற்றுகின்ைன. இந்திரர்கள் 

மூேர் என்றும் இேர்களில் இருேர் இந்தியத் 

ேமிழர் என்றும் மூன்ைாைேர் அந்நிய நாட்டு 

இந்திரனுக்கும் ொண்டிய இளேரசியான ேமிழ்ப் 

பெண்ணுக்கும் பிைந்ே பெங்குட்டுேன் என்ை 

பெவ்ோய் என்ொரும் உண்டு. இந்தியத் ேமிழர் 

எனப்ெடும் இந்திரர்கறள ஒருேர் கிருஷ்ைர் என்ை 

கரதேல் என்றும் அடுத்ேேர் திருைால் என்ை 

பெம்பியன் அல்ைது கரிகாற்தொழன் என்றும் 

கருதுகின்ைனர்.  

 இந்திரறன திருைால் அல்ைது 

கிருஷ்ைனுடன் தெர்த்து உைவுெடுத்துேேற்கு  

முக்கிய ஆோரம் அேனது இந்திரானுேன் என்ை 

பெயர் விஷ்ணுறேக் குறிப்ெோகும். அனுேன் 

என்ைால் இறளய ெதகாேரன்; இைக்குேறன 

இராைானுேன் என்ெர். அது தொை இந்திரானுேன் 

என்ெேன் இந்திரனின் ேம்பி விஷ்ணு என்ெோல் 
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முேலில் ேந்ேேன் இந்திரன் அடுத்து ேந்ேேன் 

திருைால் என்று புரிந்துபகாள்ளப்ெட்டது. இந்திர  

ேழிொட்டுக்குப் பிந்தியது கிருஷ்ை ேழிொடு 

என்ெது பேளிோகிைது.  

 ரிக் தேேத்தில் தொற்ைப்ெட்ட இந்திரன் 

அடுத்து கி மு ஆைாம் நூற்ைாண்றட ஒட்டி 

எழுேப்ெட்ட புராைங்களிலும் இதிகாெங்களிலும் 

பெண் பித்ேனாக இழிவு  பெய்யப்ெட்டான். கிமு 

ஐந்ோம் நூற்ைாண்டில் வியாெ ொரேம் ேந்ேோக 

அறிகிதைாம். கி.மு. மூன்ைாம் நுற்ைாண்டில் 

எழுேப்ெட்ட சிைப்ெதிகாரம் இந்திர விழா 

சிைப்ொக ஆண்டுதோறும் பகாண்டாடப் 

ெட்டறே இயம்புகிைது. இந்திர விழா 

பகாண்டாடப்ெடாவிட்டால் நாடு ேைட்சிக் 

பகாடுறையில் சிக்கித் ேவிக்கும் என்ெறேயும் 

எடுத்துக் கூறுகிைது. ைணிதைகறையும் 
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இக்கருத்துக்கறள ேழி பைாழிகிைது. ெசியும் 

ெறகயும் பிணியும் நீங்கி ேசியும் ேளனும் சுரக்க 

இவ்விழா பகாண்டாடப்ெட்டது.  

ேமிழகத்தில் ஆரியர் ேருனக  

 ஆரியர் இந்தியாவுக்குள் கி.மு. ெதிதனாராம் 

நுற்ைாண்டில் ேந்ோலும் ேமிழகத்துக்கு அேர்கள் 

ேந்ேது கிமு ஏழாம் நூற்ைாண்டு என அறிஞர்கள் 

கருதுகின்ைனர். அப்தொது இங்கு இந்திரன் 

ேழிொடு சிைப்ொக நறடபெற்ைறே அறிகிதைாம். 

இைங்றகயின் ேரைாறு கூறும் ைகாேம்ெம் 

ஆரியனான கலிங்க நாட்டின் ைன்னன் விேயன் 

ொண்டியனின் ைகறள ைைந்து கி.மு. 543இல் 

இைங்றகக்குச் பென்ைான் என்கிைது கலிங்க 

அரென் கி மு 165இல் தோற்றுவித்ே கல்பேட்டு 

‘ேமிழகத்தில் 1,300 ஆண்டுகளாக ஆண்டு ேந்ே 

ேமிழ் மூதேந்ேர்களின் ஒற்றுறைறயச் 

சிறேத்ேோகத்’ பேரிவிக்கிைது. ஆக  ஆரியர் 

ேரவுக்கு முன்தெ ேமிழ்நாட்டில் இந்திர விழா 

சிைப்ொக நறடபெற்ைது.  

இந்திர விழா 

 ேமிழகத்தில் ைருே நிைத் ேறைேனான 

தேந்ேன் அல்ைது இந்திரன் ஆண்றையின்  

சின்னைாக ேைங்கப்ெட்டான்.  அேனது விழா 

காைன் விழா தநரும் காேல் விழா என்றும் 

விருந்ோட்டு விழா என்றும் ேழங்கப்ெட்டது. 
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தீேகச் ொந்தி விழா என்றும் அறழக்கப்ெட்டது. 

முழு நிைவு நாளன்று ஆற்ைங்கறரயிலும் 

கடற்கறரயிலும் ஆணும் பெண்ணும் கூடி 

ைகிழும் இவ்விழா பெண்கறளச் ொந்தி பெய்யும் 

விழாோக கருேப்ெட்டது. தீேகச் ொந்தி என்ெது 

‘கூடறைக்’ குறித்ேது. இதுதே காைப்தொக்கில் 

ெங்குனி முழு நிைேன்று காைன் விழா  என்றும் 

ேமிழகத்தில்  காைன் ெண்டிறக என்றும் ேழக்கில் 

போடரைாயிற்று. இவ்விழா பெண்ணின் 

பெருறை ொற்றும் விழாோக தோன்றினாலும் 

ஆண்றையின் சிைப்புைர்த்தும் விழாோக 

இருந்ேேனால் இந்திரனின் பெயரால் 

அறழக்கப்ெட்டது.  

இந்திரனின் சபயனரக் சகடுத்ே  னேதீக ெமயம்  

 இந்திரன் ஆதிகாைந்போட்டு பெருங்கடவுளாக 

ேலிறை மிகுந்ே கடவுளாகப் தொற்ைப்ெட்டு 

ேந்ோன். ெைை ெவுத்ே ைேங்கள் அேறன 

தேேர்களின் ேறைேன் என்றும் தேே ராோ 

என்றும் தொற்றி புகழ்ந்ேன. இந்து ைேத்தில் 

பின்னர் தோன்றிய றெே றேைே ோக்கம் 

சிேனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் இந்திரறன எதிரிக் 

கடவுளாக உரு ைாற்றிக் காட்டியது. சிேன் ைற்றும் 

திருைாலின் உயர்றே நிறை நிறுத்ே விரும்பிய 

இச்ெையப் பிரிவுகள் இந்திரறனக் 

பகட்டேனாகவும் பெண் பித்ேனாகவும் 

கறேகறள கட்டி விட்டன. சிேனால் இந்திரனுக்கு 
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ொெம் கிறடத்ேோகக் கூறி ெை ேை புராைக் 

கறேகறள உருோக்கினர். இந்திரனின்  ஆண் குறி 

அறடயாளம் [PHALLIC SYMBOL] றேக்கப்ெட்ட 

ேழிொட்டுத் ேைங்கறள சிேலிங்கம் என்று பெயர் 

ைாற்றி அருவுருேக் தகாட்ொட்றடப் ெரப்பி ேை 

புராைக்கறேகறள உருோக்கி இந்திர 

ேழிொட்றட நசுக்க முறனந்ேனர்.  

தேைாண்னமயும் ேந்னேனமயும்  

 ோய் முேன்றை ெமுோயத்றே அடுத்துத்  

தோன்றிய ேந்றே முேன்றை ெமுோயத்தின் 

அறடயாளதை ஆண் குறி ேழிொடு ஆகும். 

ேந்றேறை [FATHERHOOD] என்ெேன் ஆதி 

காரைத்றேப் புரிந்து பகாண்ட ைனிேனின் 

அறிவியல் ைனிே ெமுோயத்தின் ைந்திரச்ெைய 

[MAGICO RELIGION] நம்பிக்றகறயயும் 

ெண்ொட்றடயும் முற்றிலுைாக ைாற்றிவிட்டது. 

ைண் ொர்ந்ே ைக்களின் உைவு உற்ெத்தி பெய்யும் 

[தேளாண்] ோழ்க்றக முறைக்கும்  குடும்ெம் 

என்ை அறைப்பின்  தோற்ைத்துக்கும் ஆோரைாக  

ஆண் குறி ேழிொடு அல்ைது  இந்திர ேழிொடு  

அறைந்ேது. இத்ேறகய இந்திர ேழிொடு 

இந்தியாவில் ைட்டுமின்றி பேளிநாடுகளிலும் 

காைப்ெட்டது. அங்கும் ைறழக்குரிய 

கடவுளாகவும் ைக்கட் தெறுக்குரிய கடவுளாகவும் 

இந்திரன் ேழிெடப்ெட்டான்.  
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 குழந்றே தெறு என்ெது  ஆணின்  

ெங்தகற்றெயும் பகாண்டுள்ளது என்ெறே 

உைர்ந்ேதில் இருந்து ேந்றே முேன்றை ெமுோயம் 

தோன்ைத் போடங்கியது. அது ேறர குழந்றேப்  

தெறு என்ெது ோயுடன் ைட்டுதை 

போடர்புறடயோக நம்ெப்ெட்டது.  ைனிேறன 

இவ்ேறிறே உைர்த்தும் ேறகயில் இந்திரனின் 

கறேயில் ஓர் கூறு அறைந்திருப்ெறே எடுத்துக் 

காட்டைாம். இந்திரன் அகலிறக கூடல் நடந்ே பிைகு 

கவுேை முனிேர் இந்திராணி ெபித்து அேந்தி 

விறரப்றெகறள அற்று விழும்ெடி ெபித்து விடுோர். 

விறரப்றெயில் உள்ள விந்ேணுக்கள் ைனிே உயிறர 

உருோக்கும் உயிரணு என்ெறே உைர்ந்ேேன் 

விறளவு இந்திரனுக்கு அளித்ே இந்ேச் ொெம் ஆகும்.  

 இந்திராணிக்கும் இந்திர தைாகத்தில் இருக்கும் 

அறுெதினாயிரம் அரம்றெயருக்கும் இந்திரிய 

ோனம் பெய்ய தேண்டிய இந்திரன் விறரப்றெ 

இல்ைாைல் இருந்ோல் ெயனற்றுப் தொோன் என்று 

தேேர்கள் கேறைப்ெட்டு ஆட்டுக் கிடாயின் 

விறரப்றெகறள அேனுக்குப் பொருத்தினர். 

இக்கறேயினாலும் இந்திரன் ஆண்றையின் 

சின்னைாக விளங்கினான் என்ெது பெைப்ெடும். 

ெமணத்திலும் பவுத்ேத்திலும் இந்திரன்  

 இந்தியாவில் ெைைர்,   பெௌத்ேர் ைற்றும் 

இந்துக்கள் எனப்ெடும் மூன்று பிரிவினரும் 
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இந்திரறன ேழிெடும் பேய்ேைாகக்  

பகாண்டிருந்ேனர். தேேர்களின் ேறைேனான 

இந்திரன் தொற்ைப்ெட்டான். ோய்ைாந்து நாட்டில் 

இந்திரனின் ஐராேேம் அரசுச் சின்னைாக 

விளங்குகிைது. இந்திரறன   ஸ்ேேர்தைந்திரா 

என்று ெைைர் அறழக்கின்ைனர். இேர்  ெோன், 

ேன்ைா, திக்க்ஷா, தகேை ஞானம்  ைற்றும் 

நிர்ோைம் ஆகிய ஐந்து நிறைகறள   அறடந்ோர்.  

 ெவுத்ேர் இந்திரறன ‘ொகா’ [CHAKA] என்ை 

பெயரில் அறழக்கின்ைனர்.     புத்ேருக்கு திருமுழுக்கு 

அளித்ேேன்  இந்திரன் என்று பெௌத்ே ைேம் 

கூறுகின்ைது. ொகா என்ை பெயரிலிருந்து தோன்றிய 

ைேதை ெவுத்ேம் எனப்ெடும்   ொக்கிய ைேம் ஆகும். 

ேமிழகத்தில் ெவுத்ேர்கள் ொக்கியர் என்று 

அறழக்கப்ெட்டனர். றெே ெைய நூல்கள் 

ெவுத்ேர்கறள ொக்கியர் என்று அறழத்துக் 

தகேைைாக ஏசுேறே றெேத் திருைறையில் 

காைைாம்.  ொக்கிய முனி என்று புத்ேறர ெவுத்ேர் 

தொற்றுகின்ைனர். ொக்கியன்  என்ை பெயறர  

ொஸ்ோ என்று இன்றைக்கு   குறிப்பிடும்  இந்து 

ெையத்தின் ஐயப்ென்  ேழிொடு ஆதியில்  ெவுத்ே 

ெையம் ொர்ந்ேோகக்  கருேப்ெடுகிைது.  

ேப்பானிலும் சீைாவிலும் இந்திரன் 

 பெௌத்ே  ெையத்தினர் ேப்ொனில்  இந்திரறனப் 

பெருங்கடவுளாகப் தொற்றுகின்ைனர். ேப்ொன் 
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பைாழியில் ோயி என்ைால் பெரிய என்ெது பொருள்.   

ேப்ொன் பைாழியில் இந்திரறன ோயி    ஷாகூ பேம் 

[ொகா  பேய்ேம் அோேது ேமிழில் ேழங்கும் ொக்கிய 

முனி; பெரிய ொக்கியக் கடவுள் என்று ேப்ொனிய 

பைாழியில் பொருள்ெடும்]  பிரம்ைறன பொன் 

பேம் என்ெர்.  சீன பைாழியில் இந்திரறன  பின் யின் 

ைற்றும் ஷி தி ெுோன் யின் என்றும் குறிப்பிடுேர். 

பகாரியாவில் பேசிதயாக் சிதயான் என்றும் ெோன் 

தின் என்றும் ோங்குேர். பநருப்றெ ேைங்கும்  

தொதராஸ்டிரியன் ெையத்ோர் இந்திரறன ‘தேோ’  

என்ெர்.  சிரியாவில் ெுரியன்  பைாழி தெசும் ைக்கள் 

‘இந்ோரா’ என்று இந்திரறன அறழக்கின்ைனர். 

இந்திரனைப் தபான்ை சபருங்கடவுைர்  

 அரபு நாட்டில் இனாரா என்ை பெயரில் 

ேழிெட்ட கடவுள் இந்திரனின் ெண்புகறள 

ஒத்ேேனாக இருந்ோன். அபைக்ொண்டர் என்ை 

கிதரக்க ைன்னனின் பெயறர அபைக்ஸ் இன்ட்ரா  

எனப் பிரித்துப் பொருள் காை தேண்டும் என்று 

கூறுதோரும் உளர். தராைானிய நாட்றடச் தெர்ந்ே 

நாதடாடிகளான தராைர் இன ைக்கள் இந்திரா 

[INDRA] என்ை பெயரில் ஒரு பேய்ேத்றே 

ேழிெட்டனர்.  

 தேளாண்றைக்கும் வீரத்துக்கும்  காரைைாக 

விளங்கும் கடவுறள இந்தியாவில் இந்திரன் 

என்று பெயரிட்டு அறழப்ெது தொை பிை 
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நாடுகளிலும் இவ்விரண்டு ெண்புகளுக்கும் 

காரைைான கடவுள் பெருங்கடவுளாகக் 

கருேப்ெட்டு ெல்தேறு  பெயர்களால் 

அறழத்ேனர்.  பேர்ைன் நாட்டில் ஒடன் [woden, the 

supreme god of Germany] என்றும்  கிதரக்கத்தில்    

ஜீயஸ் [zeus] என்றும்  தராைர்களிடம்  ேூபிட்டர்  

என்றும் பெருங்கடவுளாக ேைங்கப்ெட்டேர் 

இந்திரனுக்கு நிகரான ஒரு பேய்ேைாேர்.   

இக்கடவுளர் தேளாண்றைக்குக் காரைைான 

ைறழக்கும் நிைவுடறைக்குக் காரைைான 

வீரத்துக்கும்  உரியேர் ஆேர். இேர்களும் 

இந்திரறனப் தொன்று  தேேர்களின் ேறைேனாக 

அல்ைது நல்ைேர்களின் ேறைேனாக 

தொற்ைப்ெடுேது உைபகங்கும் காைப்ெடும் 

பொதுப் ெண்ொகத்  திகழ்ந்ேது.  இந்தியாறேப் 

தொைதே பிை நாடுகளிலும் இன்று இந்திர 

ேழிொடு கிறடயாது. இங்கு இந்து ெையம் 

ேளர்ந்ேறேப் தொை  அங்கு கிறிஸ்துேம்  

ேளர்ந்து விட்டது. கிறிஸ்ேேம் ொலுைறே 

பேன்ை  ொேம் [sex is a sin] என்று தொதித்ேது. 

எனதே அங்கு ேழிெடப்ெட்ட பெருங்கடவுளர் 

அறனேரும் ொேத்தின் சின்னங்களாகிவிட்டனர்.    

இந்திரனுக்கு உரியனே  

 இந்திரன் குறித்து நிறைய ேகேல்கள் 

புராைங்களில் பொல்ைப்ெட்டுள்ளன. இந்திரன் 

தேேர்களின்    ேறைேன்    ஆோன்;   அேனுறடய  
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 உைகம் இந்திரதைாகம் எனப்ெடும். இந்திரன் 

என்ெது  ஒரு  ைனிேறன அல்ைது ஒரு பேய்ேத்றே 

குறிப்பிடும் பெயரல்ை. அது ஒரு ெேவி, பொறுப்பு 

[பெண்றைத் ோயாக்கும் பொறுப்பு] அல்ைது  

ேகுதி ஆகும். இடி, ஈட்டி, அம்பு, ைாயேறை ஆகிய 

நான்றகயும் ேன் றககளில் பகாண்டிருப்ெேன் 

இந்திரன் ஆோன். இேனுறடய நகரம் அைராேதி. 

இந்நகரம் இப்தொது இக்தொ பைாழி தெசும் 
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றநஜீரியா நாட்டில் இருப்ெோக அண்றையில் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர். இேனுறடய ஆயுேம் 

ேஜ்ராயுேம், ோகனம் பேள்றள நிை யாறன 

ஐராேேம்; ைற்றும் பேள்றள நிைக் குதிறர  

உச்றெஸ்ரேஸ். இேனுறடய ைறை ைந்திர ைறை 

ஆகும். இம்ைறை ஆதியில் குைரி கண்டத்தில் 

ேற்தொது குைரி ைாேட்டத்தில் இருப்ெோகவும் 

கூறுகின்ைனர். இேனாலும் இேன் ேமிழ்க் 

கடவுளாக ஆதியில் ேழிெடப்ெட்டேன் என்று 

கருதுகின்ைனர்.  

 இந்திரன் எழுதிய இைக்கை நூல் ஐந்திரம் 

எனப் தொற்ைப்ெட்டது. இதுதே அகத்தியம் 

ைற்றும் போல்காப்பியத்துக்கு முேல் நூைாக 

விளங்கிற்று. இடி இேனது பகாடியாகவும், 

காைதேனு இேனது ெசுோகவும், 64 கறைகளில் 

ஒன்ைான ைாயாோைம் இேனது கறையாகவும், 

நன்னாரி இேனது ொெைாகவும், ோனவில் 

இேனது வில் ஆகவும், கிழக்கு இந்திரனின் 

திறெயாகவும் பொல்ைப்ெடுகிைது. ஊர்களில் 

தேதேந்திரர் தேளாளரும் இந்திரனின் திறெயான 

கிழக்கில் உள்ள கிழக்குத் பேருவில் ோன் 

குடியிருக்கின்ைனர். இேர்கள் இல்ைாே நகர்ப்புை 

ஊர்களில் கிழக்குத் பேருவில் முேலியார் 

குடியிருக்கின்ைனர். தகட்றட இந்திரனது 

நட்ெத்திரைாகவும், பேண்தோன்றி ைைர் 

இந்திரனின் பூோகவும், பொதியைறையில் 
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கிறடக்கும் ைஞ்ெள் நிை ெந்ேனம் இந்திரனுக்குப் 

பிரியைான ைைப்பொருளாகவும் கருேப்ெட்டது.  

 இந்திரனுக்கு உரிய ோேரம்  பிரண்றட 

அல்ைது முடக்கத்ோன் என்ெர். இைக்கியங்களில் 

அேனுறடய ோகனம் தைகம் என்று 

ேருணிக்கப்ெடுகிைது. அேனுறடய ைறனவி 

இந்திராணி. அேனுக்கு அர்ச்சுனன், பேயந்ேன், 

ோலி என மூன்று ைகன்கள் ஆேர்.  பேய்ேயாறன 

என்ை இந்திரனின் ைகறள முருகன் திருைைம் 

பெய்ோன். இந்திரன் விரும்பிச் சூடுேது கற்ெக  

ைைராகும். இந்திரனது அணி சிந்ோைணி 

எனப்ெட்டது அேனுறடய தைகங்கள் 

எண்ணிக்றகயில் ஏழு. அறே ெம்ேர்த்ேம், 

ஆேர்த்ேம், புட்கைாேர்த்ேம், ெந்காரித்ோ, 

துதராைம், காளமுகி, நீைேருைம் ஆகியன. 

இந்திரனின் பண்புகளும் சபயர்களும்  

 இந்திரனுக்கு ேழங்கும் ெை பெயர்கள் அேனது 

முக்கியத்துேத்றேயும் அதிகாரத்றேயும்  

பெல்ோக்றகயும்  உைர்த்துகின்ை காரைப் 

பெயர்களாகும். அேறன அைராேதிதயான்,  ெேைகன்,   

தகாெதி, தொகி, விண்முழுோளி, ோெேன், ோனேன், 

பகௌசிகன், பேள்றளோரைன், பொன் நகர் 

பெல்ேன்,  தேந்ேன், சுேர்க்கன், ெக்கிரன், புரந்ேரன், 

ெங்கிரந்ேனன், ொக ொேனன், என்று ெை பெயர்களால் 

அறழத்ேனர். தைலும்  நல்ை  மூக்றக உறடயேன் 
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என்ை பொருளில் சுநாசி என்றும் ஊரும் சுறன  நீர் 

தொன்ைேன் என்ை பொருளில் சுனா என்றும் 

இறெயின் நாயகன் என்ை கருத்தில் சுதீப் என்றும் வித் 

ஓேஸ் உறடயேன் என்ை பொருளில் விதோேஸ் 

என்றும்  அறழக்கப்ெட்டான். அைரர்களின் ேறைேன் 

என்ெோல் அைதரஷ், உண்றையின் கடவுள் என்ெோல் 

ெச்சின், சிைந்ே ெந்நியாசி என்ெோல் யதிந்திரன், 

தகாட்றடகறளத் ேகர்த்ேேன் என்ெோல் புரந்ேரன் 

என்றும் குறிக்கப்ெட்டான்.  இந்திராணியின் 

பெயராலும் ெசிெதி, ெசி பிந்து  ெசி ைைாளன் என்றும் 

அறழக்கப்ெட்டான். ெசி என்ை பெயர் இந்து 

ெையத்தில் இந்திரனின் ைறனவி  இந்திராணிறயக் 

குறித்ேது.  

குடும்பனும் குடும்ப அனமப்பும்   

 விறள நிைத்தின் ேறைேனாகவும்  ேந்றேதய 

ேறைேனாக விளங்கும். குடும்ெ அறைப்பின்  

தோற்றுோயாகவும் விளங்கியோல் இந்திரறன 

தேந்ேன் என்ை பெயரில் குறிப்பிடுேதும் உண்டு. 

நதிக்கறர நாகரிகத்தின் ேறைேன் தேந்ேன் 

அல்ைது இந்திரன் ஆோன். இேறன ைருே நிைத்   

பேய்ேைாக தொற்றுேோல்  ைருேக் கிழதோன் 

என்று ேமிழிைக்கியங்கள் சுட்டுகின்ைன. 

போல்காப்பியம் ைருே நிைத்திற்கு ேறைேனாக 

தேந்ேன் என்ெேறன சுட்ட ெதிதனாராம் 

நூற்ைாண்டிற்குப் பிைகு அேதன இந்திரன் என்று   

அறழக்கப்ெட்டான். 
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 குடும்ெத்திறன உருோக்கிய குடும்ென்ைார், 

பின்னர்  குடும்ெம் குடும்ெைாக ெை குடும்ெங்கள் 

தெர்ந்து ஒரு  ெமுோயைாக ோழும்  தொது 

தேந்ேனாக உயர்ந்ோன்; அேன் ெமுோயத்தில் 

தேதேந்திரன் என்ை சிைப்புப் பெயர் பெற்ைான் 

தேரும் திருவிழாவும் தகாயிலும் பகாண்டாட்டமும் 

அேனுறடயோயிற்று. இேன் ேமிழ 

ைண்ணுக்குரியேன், பிை நாடுகளில் இருந்து இங்கு  

ெறட எடுத்து ேந்ே பிை பைாழி தெசும் ைன்னர்கள்   

ேமிழகத்தின் தேந்ேன் என்ை நிறையில் இருந்து ேந்ே 

குடும்ெரின் பெருறைகறளச் சிறேக்கக் கருதினர்.   

 தொழர் காைம் ேறர தேளாண் ெமூகத்ேேரான 

தேதேந்திர ெமூகத்ோர் அரசின் அறனத்து  

ைரியாறேகறளயும் தகாயில்களில் முேல் 

ைரியாறேக்குரியேராக விளங்கினர். அேன் பிைகு 

ேந்ே தேற்றினத்து தேந்ேர்கதள இேர்களின் உயர் 

நிறைறயக் கண்டு பேறுத்ேனர். இேர்களின் 

நிைங்கறளப் ெறித்து ேங்களின் ைந்திரி ைற்றும் 

தெனாதிெதிகளுக்கு ேரியிலி நிைங்களாக அளித்து 

அேர்களுக்கு தேளாளர் என்ை  ‘பிள்றளப் ெட்டம்’ 

பகாடுத்து குடும்ெர்கறள அேர்களுக்குச் பொந்ேைான 

விறள நிைத்தில் தேறை பெய்ய றேத்ேனர்.  

குடும்பப் சபாறுப்பும்  ெமூகப் சபாறுப்பும்  

 இந்திரறன ஆயிரம் கண்ணுறடயான் என்று 

அறழப்ெேற்கான  காரைம்  ஆராய்ந்ோல்   அேன் 
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ஆயிரம் பெண்களுக்கு  இந்திரிய ோனம் 

பெய்ேேன் என்ெது புைப்ெடும். குழந்றேப் 

தெற்றில் ஆணின் முக்கியத்துேம் உைரப்ெட்ட 

பின்பு வீரியமுள்ள ஆண்ைகன் ஓர் இனத்தின் 

ைக்கறளப் பெறுேேற்குப் பெண்களுக்கு  

இந்திரிய ோனம் பெய்ெேனாக பேரிவு 

பெய்யப்ெட்டான்.  இேன்  ஓர் இனத்தின் மூத்ே 

ோய்க்கு விந்து ோனம் பெய்ெேன். ஆோன். 

இந்திராணி என்ெேள் இனத்தின் மூோயும்   

ேறைவியும்  ஆோள். அேளுறடய ேறைறைப் 
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பொறுப்பு அேளிடமிருந்து ைாறுேதில்றை. 

ஆனால் அேறளக் கருவுைச் பெய்யும் சிைந்ே ஆண் 

ைகனாகப் பொறுப்பு ஏற்ெேதன இந்திரன் என்று 

அறழக்கப்ெட்டான்.  இந்திரிய ோனம் பெய்ெேன் 

இந்திரனுக்குக் காரைப்பெயராக அறைந்ேது. 

இேனால்ோன் இந்திரர்கள் ைாைைாம் இந்திராணி 

ைாறுேதில்றை என்ை ோெகம் போன்ன்றியது. 

முன்னாள் முேைறைச்ெர் ஒருேர் அரசு 

அதிகாரிகறள ொர்த்து ‘நீங்கள் இந்திராணிறயப் 

தொன்ைேர்கள். ஆனால் அறைச்ெர்கதளா 

இந்திரர்கள் அேர்கள் அவ்ேப்தொது ைாறிக் 

பகாண்தட இருப்ொர்கள். உங்களின் அதிகாரத்தில் 

எேரும் றக றேக்க இயைாது’ என்று 

தேடிக்றகயாக பொல்லிச் சிரிப்ொர்.  

இந்திராணினயக் னகப்பற்றுேதும் இந்திர 

தைாகத்னேக் னகப்பற்றுேதும்   

 ெத்ைாசுரனின்  ேங்றக  அதயாமுகி மூங்கில் 

காட்டில் ஒளிந்திருந்ே இந்திராணிறயக் றகறயப் 

பிடித்து இழுத்து ேர முயன்ைாள். அப்தொது 

இந்திராணிக்குக் காேைாக இருந்ே ைகா  காைன்      

அதயாமுகியின்   றகறய பேட்டித்துண்டாக்கினான். 

இந்திராணிறயக் றகப்ெற்றுேது என்ெது இந்திர 

தைாகத்றேதய றகப்ெற்றியோகும். ‘ைருேம் ோதன 

உழிறஞதயாடு புைதன’ என்ை சூத்திரமும் 

றகப்ெற்றுேல் என்னும் பெயல்ொட்றடதய 

எடுத்தியம்புகிைது. உழிறஞ என்ெது 
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முரண்ெட்டேனிடம் இருந்து தகாட்றடறயக் 

றகப்ெற்றுேோகும் ைருேம் என்ெது ஊடல் பகாண்ட 

பெண்றை ேெப்ெடுத்துேோகும். ஆக இரண்டும் 

ஒதர பெயல்ொட்றடதய குறிக்கிைது ஆனால் 

களம் தேறு. ஒன்று தொர்க்களம் இன்பனான்று 

காேல் களம். பெயல்ொடு ேன்னுடன் 

முரண்ெடுேறேக் றகப்ெற்றித் ேன்னுறடய 

ோக்கிக் பகாள்ளுேல் ஆகும்.  

இந்திராணியின் இயல்புகனைக் காட்டும் சபயர்கள்  

 இந்திராணிறய இந்து ெையத்ேேர் ெசி என்று  

அறழக்க  ெவுத்ே ெையத்ேேர் சுஜி எனறு 

அறழத்ேனர்.  இந்து நூல்களில் இந்திராணிறய  

அயிராணி, ெசி, சுந்ேரி, புதைாைறெ, ஐந்ேருச் 

பெல்வி எனப் ெைோைாக அறழக்கப்ெட்டாள். 

இேள் ஆடும் கூத்து  கறடயம் எனப்ெட்டது. 

இேள் பெயரால் இந்திரன்  ெசி ெதி என்றும்  ெசி 

ைைோளன் என்றும் அறழக்கப்ெட்டான்.   

 இந்திராணியின் இருப்பிடைாக ைதகந்திர 

ைறை கருேப்ெடுேோல்  இந்திரனுக்கும் உரிய 

ைறை ைதகந்திர ைறை  என்ைாயிற்று. இேனால்    

இந்திராணிறய ைதகந்திரா என்றும்  இந்திரறன    

ைதகந்திரன் என்றும் அறழக்கின்ைனர். இேள் 

தேேதைாகத்தின் அரசியாக கருேப்ெடுேோல் 

ொம்ராே ோயினி எனப்ெடுோள். இேள் நேரத்தின 

கிரீடமும்   யாறன    ோகனமும்        பகாண்டேள்.  
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 இேளுக்கு ெம்ெங்கியும், ைரிக்பகாழுந்தும் 

றேத்து பூறே பெய்ேது ேழக்கம். இேள் 

ேன்னுடன்  ேந்து இறைந்ே  ஆணுக்கு  

இந்திரெேவி  பகாடுப்ெேள் என்ெோல் இேறள 

ேைங்குதோர் உயர் ெேவி பெறுேர் என்ெது 

இந்து ெைய  நம்பிக்றக. ெை ஆதராக்கியைான 

இந்திராணி 
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ேலிறையான பிள்றளகறள பெற்பைடுக்கும் 

சிைந்ே ோய்  என்ெோல் இேறள ேைங்குதோர்  

விறரவில்  திருைைம் நடந்து நல்ை குழந்றேப் 

தெறும் அறடேர்.  இத்ேறகய நம்பிக்றகயுடன் 

இந்திராணி ேைங்கப்ெடுகிைாள். ெப்ே 

ைங்றகயரில் ஒருேராகவும்  இந்திராணி 

கருேப்ெடுகிைாள்.   

தேதேந்திரனுக்குத்  ேமிழகத்தில் ஒரு தகாயில்  

 பெௌத்ேர்களும் ெைைர்களும் 

தேதேந்திரறனத் பேய்ேைாக தொற்றிட இந்து 

ெையத்தில் ரிக்தேேத்தில்   ைறழ பகாண்டுேரும் 

பெருந்பேய்ேைாப் தொற்ைப்ெட்டேறன ஆரியர் 

பெண் பித்ேன் என்று  கறே கட்டி அேனுக்கு 

எங்கும் தகாவில் இல்ைாைல் பெய்ேதோடு ெறழய 

தகாவில்கறளயும் சிேன் தகாயில்களாக்கி 

விட்டனர். அல்ைது  சிறேத்து விட்டனர். 

இருப்பினும் பெௌத்ேம் பெழித்து ேளர்ந்ே தகரள 

ைாநிைத்தின்  திருோங்கூர் ெைஸ்ோனத்தின் 

விளங்கிய கன்னியாகுைரி ைாேட்டத்தில் 

ைருத்துோழ் ைறைக்குப் பின்புைத்தில் ஒதர ஒரு 

தகாயில் தேதேந்திரனுக்கு இன்றும் இருப்ெறேக் 

காண்கிதைாம். இக்தகாவில் ஒரு 

குறகக்தகாவிைாக இருப்ெோல் இேறன 

தேதேந்திரன்  பொத்றே என்று அறழக்கின்ைனர். 
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 இந்திரனின் தகாவில் ேறர ைட்டத்திலிருந்து 

360 அடி உயரத்தில் காைப்ெடுகிைது. குறகக்குள் 

புறடப்புச் சிற்ெைாக இந்திரன் றககூப்பி 

நிற்கின்ைான் அேனுறடய இரண்டு கரங்கள் 

றககூப்பி ேைங்கிய நிறையில் உள்ளன. அடுத்ே 

இரண்டு கரங்களில் ஆயுேம் ஏந்தியிருக்கிைான். 

அருகில் சிேோக்கியர், சித்ேர், ொர்ேதி அம்ைன் 

புறடப்புச் சிற்ெங்கள் காைப்ெடுகின்ைன.  

 தேதேந்திரப் பொத்றேயில் உள்ள தீர்த்ேம் 

ஔடே தீர்த்ேம் என்ை பெயரில் ைக்களுக்கு 

ைருந்ோக விளங்குகின்ைது. அேனது தேர் நின்ை 

இடம் தேரூர் எனப்ெடுகிைது. ோன்  பூறே 

பெய்ேேற்கு  ஓடு  நீராக  நதிநீர்   தேண்டும்  என்று  

இந்திரன் பொத்றே குறகக்தகாவில் 
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இந்திரன் தகட்டேனால் அேனது பேள்றள 

யாறன ேனது ேந்ேத்ோல் [தகாடு என்ைால் ேந்ேம்]  

ேறரயில் குத்தி நதிறய உருோக்கிற்று. அதுதே 

தகாட்டாறு எனப்ெட்டது 

இந்திரனின் ஈஸ்ேர ேழிபாடு  

 இந்திரன் நிற்கும் திறெயிலிருந்து 

தநாக்கினால் ோணுைாைய சுோமி தகாபுரம் 

பேரிகின்ைது. எனதே இந்திரன் இங்கிருந்து 

இந்திரன் பொத்றே குறகக்தகாவில் சிற்ெம் 
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ோணுைாையன் தகாவிலில் இருக்கும் ஈஸ்ேரறனத் 

ேரிசிப்ெோக பொல்ைப்ெடுகிைது. இேன் இங்கு 

ேந்து ொெம் தீரப் பெற்ைோகவும் கறே திரித்து 

விட்டுள்ளனர். சுசீந்திரத்தில் உள்ள ோணுைாையன் 

தகாவிலிலும் இந்திரன் ேந்து சிே ேழிொடு 

பெய்ேோக நம்ெப்ெடுகிைது. இேறனப் பிைர் 

அறியக் கூடாது என்ெேனால் இரவுப் பூறெ பெய்ே 

பூொரி ைறுநாள் காறைப் பூறெக்கு ேரைாட்டார். 

அேதர ேந்ோல் இரவில் இந்திரன் ேந்து பூறே 

பெய்ேறேக் கண்டுபிடித்து விடுோர் என்ெோல் 

ைறுநாள் காறை தேறு பூொரிறயக் பகாண்டு  

பூொரி ெணி பெய்யும்ெடி நியமித்துள்ளனர்.   

பூப்பனடயவும் குழந்னே சபைவும் இந்திர ேழிபாடு   

 தேதேந்திரன் பொத்றே என்ை குறகக் 

தகாயிலில் பெண்கள் போடர்ொன ேழிொடுகள் 

தநர்ச்றெகள் சிைப்ொக நறட பெறுகின்ைன. 

இந்திரன் விந்து ோனம் பெய்யும்  பேய்ேபைனப் 

ெடுேோல் இங்குக் குழந்றே ேரம் தகட்டு 

ேருதோர் அதிகம். அேர்கள் ேைக்கு ஆண் 

குழந்றே பிைந்ோல் இந்திரன் என்றும் பெண் 

குழந்றே பிைந்ோல் பேய்ேயாறன என்றும் பெயர் 

சூட்டுகின்ைனர். பூப்ெறடயாே பெண்களும் கூட 

இந்திரறன தேண்டிக்  பகாண்டாள்  விறரவில்  

பூப்ெறடந்து குழந்றே பெறும் ேகுதிறயப் 

பெறுேோகவும் நம்புகின்ைனர். இந்திரனுக்கு 
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ேைப்புைத்தில் காயத்ரி அம்ைனுக்கு என்று ஒரு 

ேனிச் ெந்நிதி இருப்ெதும் குறிப்பிடத்ேக்கது.  

இந்திராணிக்கு இருந்ே தகாயில்கள்  

 றெே ெைய எழுச்சி காைத்தில் இந்திரனுக்குக் 

கட்டப்ெட்டிருந்ே  தகாயில்கள் எல்ைாம் சிேன் 

தகாயிைாக ைாற்ைப்ெட்டு  இந்திரன் ொெம் 

தீர்க்கப்ெட்ட ேைங்கள் ஆயின.  இவ்ோறு  

ேைபுராைங்கள் உருோக்கிய பிைகும் கூட 

இந்திரனுக்கு   என்று ஒதர ஒரு தகாயில் 

இருப்ெறேப்  தொன்று இந்திராணிக்கும் 

ேமிழகத்தில் ஒரு தகாயில் உள்ளது. அதுவும் சிேன் 

தகாயில் ோன் என்ைாலும் இந்திராணி பெயரால் 

அறழக்கப்ெடுகிைது.  இக்தகாயில் 

அய்யம்தெட்றடக்கு அருகில் ோழைங்றக என்ை 

ஊரில் உள்ளது. இக்தகாயில் ெப்ே ைங்றக 

ஸ்ேைைாக விளங்குகிைது. கருேறையில்   

சிேலிங்கதை றேக்கப்ெட்டுள்ளது. ோழைங்றக 

என்ெது இந்திராணியின்  பெயர்களில் ஒன்ைாகும். 

அேளுறடய  மிச்ெ பொச்ெைாக  இங்கு துர்க்றக 18 

கரங்களுடன் காட்சியளிக்கின்ைாள். இறைேனின் 

பெயர்  ோழைங்றக ெந்திரைவுலீஸ்ேரர் ஆகும்.  

 நாகப்ெட்டினம் அருதக ேருைபுரம் என்ை 

ஊரில் ேருைரும் இந்திரனும் ேழிெட்ட 

ோழைங்றக  ெந்திரைவுலிசுேரர் தகாயில் உள்ளது. 

ோழைங்றக  என்ெது  இந்திராணிறயக்  குறிக்கும்.  
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நாகப்ெட்டினம் என்ெது ஆதியில் ெவுத்ே ஸ்ேைம் 

ஆகும்.  ெவுத்ே துைவிகள் ைனிேருக்கும் விைங்கு 

ைற்றும் ெைறேகளுக்கும் ைருத்துேைறன கட்டி 

சிகிச்றெ பெய்து ேந்ே இடைாகும். இேர்கள் 

இந்திரறனயும் இந்திராணிறயயும் ேழிெட 

அருகில் நிறைய தகாயில்கறளக் கட்டினர். திருச்சி 

ேஞ்றெ ைாேட்டங்களில் காைப்ெடும் 

இக்தகாயில்கள் அறனத்தும் ேற்தொது றெேத் 

ேைங்களாக ைாறி விட்டாலும் கூட இறைேனின் 

பெயர் இந்திரனின் பெயரால்    கண்ைாயிர நாேன்   

என்று ேழங்கப்ெடுேறேக்  காைைாம்.  

கண்ைாயிரம் என்ெது இந்திரன்   ெை 

பெண்கறளக்  கருத்ேரிக்க றேத்ேேன் என்று 

பொருள் ேருேோகும்.  
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ேந்னே - இந்திரன் - குடும்பன் - தேந்ேன்  

 இந்திரனும் இந்திராணியும் குடும்ெம் என்ை 

அறைப்றெ நிறனவூட்டுகின்ைனர். ஒதர  

ஒருேனின்   விந்துறே   ைட்டுதை பெற்று  

பிள்றளகறளப் பெறும் ஒரு ோய் என்ை கருத்து   

இங்குக் கூர்ந்து தநாக்கத்ேக்கது. இந்திரிய ோனம் 

பெய்ெேன் அேனுக்குப் பிைக்கும் அறனத்து 

குழந்றேகளுக்கும் ேந்றே எனப்ெடுேோல் ேந்றே 

என்ை உைவு முேன்றை ெடுத்ேப்ெடுகிைது. உைவின் 

முேன்றையும் தைன்றையும் சிறிய அளவில் 

குடும்ெம் என்றும் பெரிய நிைப்ெரப்புக்கு 

உறடயோக இருக்கும்தொது தேந்ேன் என்றும் 

ைாறுகிைது. குடும்ெத்தின் ேறைேன் குடும்ென். 

குடும்ெம் என்ை அறைப்றெ அறிமுகம் பெய்ேேன் 

குடும்ென்.  இேனுக்குப் பிைக்கும் குழந்றேகள் 

அேனுறடய ேழித்தோன்ைல்கள் ஆேர்.   

வினைச்ெல் - தெமிப்பு -  பிள்னை - சொத்து  

 ைார்க்ஸ் ஏங்பகல்ஸ் ‘ேனிைனிேன் குடும்ெம் 

பொத்து’ என்ை நூலில் குடும்ெத்தின் தோற்ைம் ெற்றி 

குறிப்பிட்டுள்ளார். குடும்ெம் என்ெது நிைவுடறைச் 

ெமுோயத்தில் பொத்துக்கறளப் ொதுகாப்ெேற்கான 

ஒரு அறைப்பு. ேமிழகத்தில் குடும்ெம் என்ை 

அறைப்பு பொத்துக்கறளப் ொதுகாக்கும் அறைப்பு 

என்று கருேப்ெடாைல் ெண்ொட்டு   அடிப்ெறடயில் 

சிைப்ொனோகக் கருேப்ெட்டது. குடும்ெம் என்ெது 

ஆதராக்கியைான  ெமுோய  ோழ்க்றகக்குரிய 
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அடிப்ெறட அைகு ஆகும். ெை குடும்ெங்கள் 

இறையும்தொது  ெமுோயம்  தோன்றுகிைது.  

நிை மகளும் குைமகளும்  

 குடும்ென் என்ெேன்   ேனக்கான உைறேத் 

ேயாரிக்கும் தேளாண்றைத் போழிலில் 

ஈடுெட்டேன்; அரும்ொடுெட்டு உற்ெத்தி பெய்து  

ோன் தெமித்து றேக்கும்   ோனியத்றே ேனக்கு 

உரிறைப்ெட்டேர்கள்  ைட்டும்   ெயன்ெடுத்ே 

தேண்டும்  என்று  கருதினான். ேன்னுறடய 

உறழப்றெ அேனால் கிறடத்ே ெைறன ேனக்குப் 

பிைகு ேனது இரத்ே பொந்ேங்கள், ேனக்குப் பிைந்ே 

பிள்றளகள், பிள்றளகளின் பிள்றளகள்  

ெயன்ெடுத்ே தேண்டும் என்ை சிந்ேறனதய குடும்ெம் 

என்ை அறைப்றெ தோற்றுவித்ேது. இேற்கு 

அடிப்ெறடயாக மூைகாரைைாக இருந்ேது நிைம் 

ைற்றும் தேளாண்றை ஆகும். தேளாண் போழிலில் 

ஈடுெடுேேற்காக ேனக்குரிய நிைத்றே   தேலியிட்டு 

அறடத்ே தேளாளன், அந்நிைத்தின் ெைறன 

அனுெவிக்க ேனக்குரிய பிள்றளகறளப் பெற்றுத் 

ேரக்கூடிய   பெண்களுக்கு ேன்னுறடய ைறனவி 

ைற்றும் ேன் குடும்ெத் ேறைவி என்ை  ேகுதிறய 

அளித்ோன்.  

குடும்பத் ேனைவியும்  மக்கட்தபறும்   

 தேளாண் போழில் பெய்யும்  குடும்ெங்களில் 

குடும்ெத் ேறைவி என்ை ேகுதி ஒரு ெமுோயத்தின் 
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உயர்ந்ே ேகுதியாக பெண்களுக்கு 

ேழங்கப்ெட்டது. நிரந்ேரைாக நதிக்கறரகளில் 

ேங்கி ஓரிடத்தில் நிைத்றே    தேலியிட்டு 

தேளாண்றை பெய்து அேன் ெைறன ேன் 

ைக்களுக்கு ேரதேண்டும் என்று கருதி ைறனவி 

ைக்கறள குடும்ெம் என்ை அறைப்றெ 

உருோக்கிய குடும்ென்.    புேல்ேறரப் பெறுேல் 

என்ை ேகுதிறய  ைறனவி என்ை  ேகுதி உறடய 

பெண்களுக்கு ைட்டுதை அளித்ோன். எனதேோன்  

ெங்க இைக்கியத்தில் ைருேத் திறையில் ேறைவி,    

புேல்ேர் பெறுேல் என்ை ேகுதிறய 

பெற்ைேளாகவும்,    ெரத்றே எனப்ெடும் ைற்ை 

பெண்கள் ெமுோயத்ோல் குழந்றே பெறும் ேகுதி  

ேழங்கப்ெடாேேராகவும்   இருந்ேனர்.  

வீர வினையாட்டுகள்  

 குடும்ெங்களின்  ொதுகாப்புக்குரிய  நிைத் 

ேறைேனாகவும் வீரத்ேறைேனாகவும் விளங்கிய 

ஒருேதன  தேந்ேனாக உருோனான். ொதுகாப்பு 

என்ெது இேர்கள் பொறுப்ொனதும் இச்ெமூகத்ோர் 

ஒய்வு தநரங்களில்  வீர  விறளயாட்டுக்களில் 

ஈடுெட்டனர். சிைம்ெம், ைல்யுத்ேம், ேல்லிக்கட்டு, 

ைாட்டுேண்டி ெந்ேயம் தொன்ைன இேர்களின் 

விருப்ெ விறளயாட்டுக்கள் ஆயிற்று. 

ைல்லுக்கட்டு என்று அறழக்கப்ெட்ட 

விறளயாட்டில் பேறுங்றகயுடன் தைாதி 

எதிரிறய வீழ்த்தும்  வீர விறளயாட்டில் தேளாண்  
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ெமுோய ைக்கள் சிைந்து விளங்கியோல் இேர்கள் 

ைல்ைர்/ைள்ளர் எனப்ெட்டனர்.  குடும்ெத்றேப் 

ொதுகாக்கவும் நாட்றட ொதுகாக்கவும் இேர்கள் 

வீரர்களாகவும் துணிச்ெல் மிக்கேர்களாகவும் 

விளங்கினர்.   

தேந்ேனும்  தேலியும் தகாட்னடயும்   

 தேந்ேன் எனப்ெட்ட குடும்ெர்  ெமூகத் ேறைேன் 

குறிப்பிட்ட நிைப்ெரப்பின்  ேறைேனாகவும்   

ஊர்களின் உடறையாளனாகவும்  விளங்கினான். 

குறிப்பிட்ட நிைத்தில் ோழும் ெை குடும்ெங்களுக்குக் 

காேைனாகவும் அேர்கறளப் ொதுகாக்கும் 

அரைாகவும்  திகழ்ந்ோன்.  ேயலுக்கு ேரப்பும் 

தோட்டத்துக்கு தேலியும்  வீட்டுக்குக் காேல் சுேரும்  
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ஊருக்குக் தகாட்றட சுேரும் ொதுகாப்பு அரண்கள் 

ஆயின. தகாட்றடறயக் காப்ொற்றுேது உழிறஞத்   

திறை என்ைால் வீட்றட காப்ொற்றுேது 

ைருேத்திறை ஆயிற்று ஒவ்போரு குடும்ெமும் 

ொதுகாப்ொன தேலியிட்ட  வீடுகளில் ேசிக்கவும், 

வீடுகள் ேரிறெ ேரிறெயாக அறையவும், அங்கு 

ேசிக்கும் ைக்கள் அேர்களுக்குத் தேறேயான 

தேளாண் போழில் ேவிர்த்ே பிை போழில்கறளச் 

பெய்யும் போழிற்தெட்றடகறள அருகில் 

அறைக்கவும், தேந்ேன் மூை காரைைாக இருந்ோன்.   

மதுனர அருதக ஆேனும் ஆேம்மா ேழிபாடும்  

 ைதுறர றேறக நதிக்கறரயில் உள்ள கீழடி 

கிராைத்தில் ைக்கள் குடும்ெைாய் ேரிறெயாய் 

ோழ்ந்ே வீடுகளும் போழிற்தெட்றடயும் 
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அகழ்ோராய்ச்சியின் மூைம் கண்டுபிடிக்கப் 

ெட்டுள்ளன. இங்குக் கிறடத்ே ொறன ஓடுகளில் 

காைப்ெடும் ஆேன் என்ை பெயர் இங்கு 

ேசித்ேேர்கள்  குடும்ெர் என்ெறே உறுதி பெய்யும் 

ேறகயில் இவ்வூருக்கு அருகில்  உள்ள ெை 

கிராைங்களில் அேர்கள் ஏராளைாக ேசிக்கின்ைனர். 

தைலும் அேர்களின் குைபேய்ேைான ஆேம்ைா 

ேழிொடும்,  ஆேன் என்று பெயர் சூட்டும் 

ேழக்கமும் இங்கு இருந்து ேருேறேக் 

காண்கிதைாம்.  

தேதேந்திரன் என்ை சிைப்புப் சபயர் ஏன்? 

 புராை இதிகாெங்களில் அசுரர் 

எனப்ெடுதோர்  பகட்டேர் என்றும் சுரர் 

[தேேர்கள்] என்தொர் நல்ைேர் என்றும் 

அறியப்ெட்டனர்.  நல்ைேர்கள் என்று நம்ெப்ெட்ட   

தேேர்களின் ேறைேனான இந்திரன்    சுதரந்திரன் 

என்றும் தேதேந்திரன் என்றும் அறியப்ெட்டான்.   

சுதரந்திரன் என்ை பெயறர ைறையாளிகள் அதிகம் 

ெயன்ெடுத்தினர். தேதேந்திரன் என்ை பெயறர 

ேமிழகத்தின் தேளாளர்கள் ேம்முறடயோக்கிக் 

பகாண்டனர். ேமிழ் தேளாண் ெமூகத்ேேர் ேனது 

ெமூகத்றே தேதேந்திர தேளாளர் குைம்    என்று  

குறிப்பிட்டனர்.    இறடக்காைத்தில் தேறு ெை 

ெமூகத்ேேரும் தேளாளர் என்று 

அறழக்கப்ெட்டாலும் பநல் தேளாண்றை 

பெய்ேேர்கள்  தேதேந்திர தேளாளர் என்று  
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சிைப்பு அறடபைாழியுடன் அறழக்கப்ெட்டனர். 

இேர்களுக்கு தகாவில்களில் தேர் இழுக்கும் 

உரிறை சிைப்புத் ேகுதியாக ேழங்கப்ெட்டது.  

 பநல் தேளாண்றைக்பகனத் தோன்றிய 

ெள்ளு இைக்கியங்களின் ேறைைக்கள் 

இம்ைக்கதள ஆேர். “யார் போட்டாலும் தேர் 

ஓடாது. எேர் போட்டாலும் தேர் ஓடாது. தேருக்கு 

உகந்ேேன் தேதேந்திரன் போட்டால் ைட்டுதை 

தேர் ஓடும்” இவ்ேழக்காறு தகாயில்களில் 

இேர்களுக்கு உரிய   சிைப்புத்    ேகுதிறயக் 

குறிப்ெோக அறைந்ேது. இப்ொடல் 

ேமிழகபைங்கும் பிரசித்தி பெற்ைோகும்.   

இச்ெமூகத்ேேருக்குச் சிைப்பு உரிறைகள் 

இருந்ேேற்றை ெழனி தகாயில் கல்பேட்டுக்களில்  

காண்கிதைாம்.  

தேைாண் பணிகளில் சிேனும் பார்ேதியும்  

 ேமிழகத்தின் கடவுளர்களில் பெருங் 

கடவுளாக விளங்கும்   சிேபெருைான்  ேன்  

ைறனவியுடன் ேந்து    தேளான் ெணியில் 

கைந்துபகாள்ேோக தகாறே ெட்டீஸ்ேரம் 

தகாவிலில் விழா பகாண்டாடப்ெட்டது, ேை 

புராைமும் உருோக்கப்ெட்டது. தேதேந்திர 

தேளாளதர பகாங்கு நாட்டுப் ெகுதிக்கும் பநல் 

தேளாண்றைறய அறிமுகம் பெய்ேேர் ஆேர்.   

ேமிழகத்தில் பொதுோக ேேசி எனப்ெடும் சிறு 
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ோனியதை முக்கிய உைோக  இருந்ேது. ேேசிறய 

ெறைப்ெோல் ோன் ெறையல்காரர் ‘ேேசி பிள்றள’ 

என்று அறழக்கப்ெட்டனர். பநல் தேதேந்திர 

ெமூகத்ோர் ைட்டுதை அறிந்ே விேொய 

அறிவியைாக இருந்ேது.  

 பகாங்கு நாட்டில் பநல் விேொயத்றே 

அறிமுகப்ெடுத்திய தேதேந்திர ெமூகத்ோருக்குச்  

சிைப்புத் ேகுதி ேழங்கும் தநாக்கில் அேர்கறளக் 

கவுரேப்ெடுத்தும் ேறகயில் தகாறே 

ெட்டீஸ்ேரம் தகாயிலின் சுோமி கறேயும் 

விழாவும்  இன்றுேறர நறடமுறையில் உள்ளன. 

சிேனும் ொர்ேதியும் பநல் நடவு பெய்ேேற்காகப் 

ெள்ளனாகவும் ெள்ளியாகவும் ேடிபேடுத்ே 

புராைம் ெள்ளுப்ெடைம் எனும் பெயரில் தேரூர்ப் 

புராைத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்நிகழ்றே 

இங்கு ோழும் தேதேந்திர ெமுோயத்தினர் “நாற்று 

நடவுத்திருவிழா” என்று ஆண்டுதோறும் 

பகாண்டாடுேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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