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கவிஞர் பொறிஞர் முத்தமிழ் விரும்பியின் 

சமூகப்பண்பாட்டு ஆய்வு நூல் வரிசச - 4 



Tamil Heritage Foundation International

 
 

நூல் விவரம் 

நூல் வரிசச : சமூகப் பண்பாட்டு ஆய்வு   

   நூல்வரிசச - 4 

நூலின் பபயர் : மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள் 

துசை  : சமூகப் பண்பாட்டு ஆய்வு  

ஆசிரியர் : முசைவர் பச. இராஜேஸ்வரி 

வடிவசமப்பு : பச. மீைாட்சி 

பதிப்பாளர் : சந்திஜராதயம் பதிப்பகம் 

   3/422, திருவள்ளுவர் பதரு 

   திைமணி நகர், மதுசர – 625 018 

பதிப்பு  : 2020 

பமாழி  :  தமிழ் 

பக்கங்கள் : 126 

விசல  : Rs.200/- 

- - - - - 

Book Series : A Series of Socio Cultural Study Series–4 

Book  : Maruthanila Penn Theivankal 

Subject  : Socio Cultural Studies 

Author  : Dr.C.Rajeswari, M.A., M.Phil., Ph.D., 

Designer  : C. Meenatchi 

Publisher : Chandrothayam Pathippagam 

   3/422, Thiruvalluvar Street 

   Dinamani Nagar, Madurai – 625 018 

Publish  : 2020 

Pages  : 126 

Price  : Rs.200/-  



Tamil Heritage Foundation International

 
 

அன்புக் காணிக்னக 

 

 

 

 

 

 

 

 

சர் ஜேம்ஸ் பிஜரசர் நூசல எைக்கு அறிமுகம் 

பசய்து நாட்டார் பதய்வங்கசளப் பற்றி 

அறிவதிலும்  ஆய்வதிலும் ஆர்வம் பகாள்ளத் 

தூண்டுதலாக விளங்கிய என்  இனிய அறிவுசால் 

பகழுதசக நண்பர், ஜகாசவ,  

பாரதியார் பல்கசலக் கழக தமிழ்த்துசைத் 

தசலவர் ஜெரா. முனைவர் ஜத. ஞாைஜெகரன் 

அவர்களுக்கு இந்நூல்  

அன்புக் காணிக்சக!. 
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அணிந்துனர 

 

கிருஷ்ணா 

பபாறுப்பாசிரியர் 

ஆன்மிகம் 

 

  

 பதய்வங்கள், புராணங்கள், வரலாறு 

எனும் இம்மூன்சையும் ஒஜர ஜநர்க்ஜகாட்டில் 

ஆராய்வபதன்பது சவாலாை ஜவசல. 

ஆன்மீகவாதிகளிடம் வரலாறு சம்மந்தமாக 

ஜபசுவபதன்பது ஜகட்ஜபாரின் ஆர்வம் சார்ந்தது. 

பபரும்பாலாை ஆன்மீகவாதிகள் வரலாற்சை 

பபருசம மிக்க மன்ைர்களின் வீர வரலாறு 

என்றும், பசழசமயாை ஆலயம் எனும் 

பிரமிப்ஜபாடும் மட்டுஜம பார்த்துவிட்டு நகர்ந்து 

விடுவார்கள். ஜகாயில் என்பது அவர்கசளப் 

பபாறுத்தவசர பிரார்த்தசைக்கூடம் 

அவ்வளஜவ. ஏன், புராணங்கசளக்கூட ‘‘ஏஜதா 

அந்தக் காலத்துல பபரியவங்க எழுதி 

வச்சிருக்காங்க’’ என்கிை பபாது நம்பிக்சகசய 

ஐதீகமாக சவத்துக் பகாள்வார்கள். ஏன் இந்த 

புராணம். இந்தப் புராணத்தின் பபாருள் என்ை 
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என்பைவற்சைக் குறித்த ஜதடல்கள்கூட 

குசைவாகஜவ இருக்கும். 

 இன்பைாரு பக்கமாை வரலாற்று 

ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் புராணங்கள் குறித்த 

பமல்லிய ஜகலிசய பார்க்கலாம். முழுவதுமாக 

அல்ல. அவர்கள் இழிவு பசய்யமாட்டார்கள். 

ஏபைனில், அவர்களின் முதன்சம ஆர்வம் 

என்பது அரசர்களின் ஆட்சியாண்டு குறித்தும், 

சிற்ப அசமதி குறித்துஜம பபரும்பாலும் 

ஜபசுவார்கள். அவர்களிசடஜய கடவுள் குறித்த 

நம்பிக்சக இருந்தாலும், புராணங்கள் குறித்த 

நுட்பங்கள் புரிபடாமல் பதாட்டும் 

பதாடாமலும் பசல்வசதப் பார்த்திருக்கின்ஜைன். 

இன்னும் விரிவாகச் பசான்ைால் 

தத்துவங்கஜளாடு புராணத்சத பார்ப்ஜபார் 

மிகமிக அரிதாக இருப்பார்கள். புராணங்கள் 

என்பது காலத்திைால் கணிக்க முடியாத பதான்ம 

வரலாறு என்பசத ஏற்றுக்பகாள்வதில் 

அவர்களுக்கு சங்கடங்கள் உண்டு. ஆைால், 

பதய்வங்கள், புராணங்கள், வரலாறு, இந்த 

மூன்சையும் ஒஜர சரடில் ஜகார்த்து 

இவற்றிற்கிசடஜய உள்ள ஜவறுபாடுகசளயும் 

ஒற்றுசமகசளயும் அநாயாசமாக ஆராயும் 

திைசம பபற்ைவராக விளங்குகிைார், முசைவர் 

பச. இராஜேஸ்வரி அவர்கள். 
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 மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள் எனும்  

இந்தப் புத்தகத்தில் மிக நுட்பமாக 

பதய்வங்கசளயும், ஜவளாண்சமசயயும் 

அசதச் சார்ந்த விழாக்கசளயும் சமூக 

வாழ்விசையும் இசணத்து ஜவபைாரு 

தளத்திற்கு நம்சம நகர்த்திச் பசல்கிைார்.  

 விசத பநல்லின் வீர்யத்ஜதாடு 

இந்திரசையும், தாய் பதய்வ வழிபாட்டிற்கு 

அடுத்து ஜதான்றிய ஆண் முதன்சம 

சமுதாயத்தின் முக்கியத்துவத்சத இந்திரசைக் 

பகாண்டாடும் இந்திர விழா உணர்த்துகின்ைது 

என்று ஒரு விழாவிற்குப் பின்னுள்ள பபரும் 

வரலாற்சை விரித்துசரக்கின்ைார். அங்கிருந்து 

பதாடங்கி ஜவளாண் பதாழில் சமூகத்சத அலசி 

ஆராய்ந்தபடிஜய நகர்ந்து நகர்ந்து ஜகாயில் 

விழாவில் பகாண்டுஜபாய் முடிக்கின்ைார். 

இப்ஜபாது நீங்கள் ஜகாயில் விழாவில் நடக்கும் 

சடங்குகசள பமல்ல பிரித்பதடுத்தால் 

இைக்குழுக்களின் பதாழில், ஆண்கள் மற்றும் 

பபண்களின் ஜமல் கீழ்படி நிசல வாழ்க்சக. 

அந்த குறிப்பிட்ட இைத்தின் சமூகப் பண்பாடு 

மற்றும் அவர்களின் சமூகப் பங்களிப்பு 

ஜபான்ைசவ அழகாகத் பதரிந்துவிடும். அவர்கள் 

வணங்கும் பதய்வங்கள் புராணத் பதய்வங்கள் 

என்று சாதாரணமாக பார்த்துவிட்டு 

ஜபாகமாட்ஜடாம். அவர்களின் உசட, அவர்கள் 
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சககளில் ஏந்தியிருக்கும் ஆயுதங்கள் அல்லது 

உழுபசடக் கருவிகள் ஜபான்ைவற்றின் 

முக்கியத்துவத்சதயும் நம்சமயுமறியாது 

ஆராயப் புகுஜவாம். இப்படி புராணத்திலிருந்து 

வரலாற்றுப் பார்சவசயப் பபற்றுக்பகாண்டு 

ஒரு சமூகத்சதஜய நம் கண்முன் நிறுத்தும் 

கூர்சமத் திைசை ராஜேஸ்வரி அம்மா தந்து 

விடுகிைார் எனில் மிசகயில்சல. 

 ஏன் இந்தப் புராணம் இயற்ைப்பட்டது 

பதரியுமா? இந்தப் புராணம் இயற்ைப்பட்டதன் 

பின்ைாலுள்ள சமூக மக்களின் வாழ்வியசல 

பாருங்கள். ஒரு சமூகம் குழுவாக இயங்கும் 

ஜபாது தங்களின் வாழ்வு மாற்ைம் பபறும் 

ஜதாறும் பதய்வங்களும் ஜமல்கீழ் என்று தம் 

நிசலயில் மாற்ைம் பபறுகின்ைை என்கிைார். 

அதற்காை சான்றுகசள அள்ளி அள்ளி 

இசைக்கின்ைார்.  

 ஏபைனில், இக்காலத்தில் ஏன் 

எக்காலத்திலும் தர்க்கம் என்பது மிகவும் 

முக்கியம். புராணங்கள் பவறும் பபாய்யல்ல. 

அசவ இவ்வளவு காலமாக பிசழத்து 

வந்திருக்கின்ைபதனில் ஏஜதா ஒரு உண்சமத் 

தன்சமசய தன்னுள் பகாண்டிருப்பஜத ஆகும். 

ஆைால், ஆராய்பவர்கள் இல்லாமல் அந்த 

ரகசியச்சாவி பதாசலந்து விட்டதைால் யார் 

ஜவண்டுமாைாலும் புராணங்கசளயும் 
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பதய்வங்கசளயும் ஜகலி ஜபசிச் பசல்ல முடியும் 

என்ைாகி விட்டது. இந்தக் காலகட்டத்தில்தான் 

ராஜேஸ்வரி அம்மா ஜபான்ைவர்களின் 

தர்க்கத்திற்குள் பதய்வங்களின் புராணங்கசள 

நிறுத்தி ஆராயும் வசகசம மிகுந்த 

முக்கியத்துவம் பபறுகின்ைது.  

 நாத்திகர்கள்கூட இந்த நூசலப் படித்துத் 

பதளியலாம். அவர்கள் விழுந்து விழுந்து 

வணங்க ஜவண்டிய அவசியமில்சல. ஆைால், 

வியப்புைாமல் இருக்க முடியாது. இழிஜவாடு 

பார்ப்பசத நிறுத்தி நிதாைத்ஜதாடு 

பதய்வங்கசள எதிர்பகாள்வது நிச்சயம். 

தமிழகத்தின் இன்று தீராதவியாதியாக இருக்கும் 

ஒரு விஷயம் என்ைபவனில், தைக்கு ஒன்றின் 

மீது நம்பிக்சகயில்சலபயனில் அசத 

தரக்குசைவாகவும் இழிவாகவும் ஜபசும் 

வழிமுசைசயக் பகாண்டிருக்கிைார்கள். இதன் 

மூல ஊற்றுக்கண் எவர் என்பது பவள்ளிசட 

மசல. 

 இது ஜபான்ை நூல்கசள ஆத்திகர்கள் 

படிக்கும் ஜபாது தாங்கள் ஜவண்டாது சுமந்து 

பகாண்டிருக்கும் பய மூட நம்பிக்சககள்  

ஜபாகும். அந்த பதய்வத்தின் மீது இன்றுவசர 

நாம் பகாள்ளும் பயத்திற்ஜகா, பக்திக்ஜகா 

அல்லத மரியாசதக்ஜகா இதுதான் காரணம் 

என்று பதளிவு பகாள்ளலாம்.  
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 வாராகி வீரத்தின் விசள நிலம் எனும் 

கட்டுசரசய நான் படித்து முடிக்கும்ஜபாது 

இவ்வளவு விஷயங்களா என்று வியந்து 

ஜபாஜைன். ஒரு பக்கம் விவசாயக் கடவுள், 

பபண் சமூகத்தின் ஈடிசணயற்ை வீராங்கசை 

என்று பசால்லிச்பசன்று அப்படிஜய வாராகி 

எனும் பதய்வத்தன்சமயின் நுண்ணிய 

அம்சமாை, எப்படி அந்த பதய்வீகம் 

வழிபடுஜவாரின் உட்பசன்று அகமாற்ைம் 

ஏற்படுகின்ைது என்பசத விளக்குகிைார். 

பகுத்தறிவின் நுனி வசர பசன்று இனி 

பகுத்தறிவிற்கு ஜவசல இல்சல என்று 

தள்ளுவதற்கு உள் முகமாை ஒரு பதய்வீக 

சம்பந்தம் ஜவண்டும். அவருக்கு இருக்கின்ைது 

என்பசத என்ைளவில் நான் நம்புகின்ஜைன். 

 மருத நிலத் பதய்வமாை பிடாரிசயக் 

கருவளம் காப்பவளாகத் பதாடங்கும் 

இடத்திலிருந்து நாகர் குலத்தின் மூத்த 

பதய்வமாகச் பசன்று ஜசர்க்கும் வசர 

ஏராளமாை தகவல்கசளத் திரட்டித் தருகின்ைார். 

நாம் பசய்ய ஜவண்டியபதல்லாம் அந்தத் 

தகவல்கசளப் படிக்கும்ஜபாஜத சீராக  நம்முள் 

அடுக்கி அடுக்கி பதாகுத்தபடிஜய பசன்று 

பகாண்டிருக்க ஜவண்டும். இல்சலபயனில் 

புரியாது ஜபாய்விடும். ஒரு பதாடர் சமூக 

வாழ்வினுக்குள் நிகழும் முரண்கசள தவைாகப் 
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புரிந்து பகாண்டு விடுஜவாம். எைஜவ, நின்று 

நிதாைமாக படிக்க ஜவண்டியது அவசியம். இஜத 

ஜபான்ஜை தவ்சவ தாய் எனும் குப்சப 

நாச்சியார் கட்டுசரசயப் படித்தவுடன் 

குப்சபக்குள் மாணிக்கத்சத அல்லவா 

ஜதடியிருக்கிைார்கள் என்று பதளிந்ஜதன். 

படிப்ஜபாருக்கும் ஜவறு பல ஆச்சரியக் கதவுகள் 

திைக்கும். இந்நூலின் ஒவ்பவாரு பகுதியாக 

எடுத்து ஆராயப் புகுவது இந்நூலின் பக்கங்கசள 

இரட்டிப்பாக்கும் என்று கருதி என் வியப்சப  

மட்டுஜம இந்த அணிந்துசரயில் 

பவளிப்படுத்துகின்ஜைன்.  

 என்சைப் பபாறுத்தளவில் 

இந்நூலிலுள்ள பல தகவல்கள் எைக்குப் 

புதிதாைது. முன்ைஜர அறிந்ஜதாரும் 

இருக்கலாம். ஏபைனில், இவரின் மூலஜம 

பல்ஜவறு விஷயங்கசள நான் அறிந்ஜதன். நான் 

அறிந்தது மட்டுமல்லாமல் நான் 

பபாறுப்பாசிரியராக இருக்கும் ஆன்மிகம் 

இதழில் பவளியிட்ஜடன். நல்ல வரஜவற்பு 

இருந்தது. ஆய்வுக் கட்டுசரகள் எங்ஜகா 

பல்கசலக் கழகங்களிலும், பயிலரங்கங்களிலும், 

கருத்தரங்கங்களிலுஜம வாசிக்கப்பட்டும் 

நூலாக்கப்பட்டும் நூலகத்தின் ஓரத்தில் பபாது 

ேைங்களின் பார்சவக்கு படாமல் ஒதுங்கி 

நிற்கும் எனும் விஷயத்சத இவரது கட்டுசரகள் 
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உசடத்துப் ஜபாட்டசத அனுபவப்பூர்வமாக 

உணர்ந்ஜதன்.  

 இது ஜபான்ை நூல்கள் இசளஞர்களின் 

கரங்களுக்குச் பசல்ல ஜவண்டும். திருமணஜமா 

அல்லது பிைந்தநாள் பரிசு பகாடுப்ஜபார்கள் 

இம்மாதிரி நூல்கசளப் பரிசளிக்கலாம். 

பமாய்ப்பணத்ஜதாடு பமய்யாை வரலாற்சையும் 

ஜசர்த்து அளிக்கலாம். பமாய்யின் 

பதாசகசயவிட புத்தகத்தின் விசல 

குசைவுதான். ஆைால், அறிவில் கூர்சம கூடி 

பதளிஜவாருக்கு இந்தப் புத்தகத்தின் எசட 

ஆயிரம் மடங்கு கூடியிருக்கும் என்பசத 

ஆன்ஜைார் அறிவார்கள்.  

 இந்நூசல முடிக்கும்ஜபாது மைபமனும் 

மருத நிலத்தில் பதய்வங்கள் சிம்மாசைமிட்டு 

அமர்வது நிச்சயம்.  

என்றும்அன்புடன், 

கிருஷ்ணா 

(பபாறுப்பாசிரியர்  ஆன்மிகம்) 

25/8/2020 
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நூலாசிரியர் ெற்றி  

முசைவர் பச. இராஜேஸ்வரி 

பமாழி பபயர்ப்பியல் 

துசையில் முசைவர் பட்டம் 

பபற்ைவர். புலனம, பெந்தமிழ், 

வளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நா.வா.வின் ஆராய்ச்சி 

ஜபான்ை ஆய்விதழ்களில் 

ஆய்வுக் கட்டுசரகள் பவளியிட்டார். பமாழி 

பெயர்ப்பியல் ஆய்வு என்ை ஆய்வு கட்டுசரகள் 

அடங்கிய நூல் ஒன்சை 1992இல்  பவளியிட்டார். 

இந்நூல் இசணயத் தமிழ் பல்கசலகழகத்தின்  

மின் நூல் பதாகுப்பில் இடம்பபற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கில பமாழி 

பபயர்ப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். 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 ஜபான்ை பல துசை 

சார்ந்த பனுவல்கசளத் தமிழில் பமாழி 

பபயர்த்துள்ளார். 1993இல் ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவைத்தில் இசணப் 

பதிப்பாசிரியராகப் [Associate editor] 

பணியாற்றிைார். அப்ஜபாது ேப்பானிய 
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பமாழிசயத் தமிழில் கற்பது எளிது என்பசத 

அறிந்து அதற்காை நூல் உருவாக்கும் பணியில் 

ேப்பானியப் பபண் யூஜகா ஃபுகுஜராயியுடன் 

இசணந்து பசயல்பட்டார். அந்த நூல் மூன்று 

பாகங்களாக பவளி வந்துள்ளது. ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவைத்தில் பவளிநாட்டு 

மாணவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாணவர்களுக்கு ேப்பானிய பமாழி இலக்கணம் 

கற்பித்தார். யுக்ஜகா சான் அம்மாணவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சமயச் பசால் அகராதி, 

எபிஜரயம் - தமிழ் அகராதி; கிஜரக்கம் - தமிழ் 

அகராதி உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி 

அைக்கட்டசளயின் இயக்குைர் மசை 

திரு.இராபின்சன் ஜலவி ஐயா அவர்களுடன் 

இசணந்து இருபது ஆண்டுகள் தீவிரமாகப் 

பணியாற்றிைார். ஈஜராடு மகளிர் கசல, 

அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் 

கசல, அறிவியல் கல்லூரி, மதுசர அபமரிக்கன் 

கல்லூரி ஜபான்ைவற்றில் சில ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுசரயாளராகப் பணியாற்றிைார். 

 2000இல் மதுசரயில் அபமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கசலக்கழக மாணவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்ஜபாது பவளி நாட்டவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்கப் பாட நூல் ஒன்சை உருவாக்கிைார். 

அரவிந்த் கண் மருத்துவமசையில் பமாழி 
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பபயர்ப்பாளராகவும் ஜவற்று மாநிலம் மற்றும் 

பவளிநாட்டு மருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியராகவும் பணியாற்றிைார். அப்ஜபாது  தமிழ் 

பதரியாத கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்ை பாட நூசல 

உருவாக்கிைார். இன்றும் அந்தப் பாட நூல் அங்குப் 

பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது ஜபால அங்குச் 

பசவிலியர் பயிற்சி பபறும் இளம் பபண்களுக்கு 

ஆங்கிலம் கற்பிக்க Easy English என்ை ஆங்கிலப் பாட 

நூசல உருவாக்கிைார். மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் 

பவளி மாநிலத்தவருக்கு ஆங்கிலமும் பவளி 

நாட்டவருக்குத்  தமிழும் கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் பவளிநாட்டு 

மாணவர்களுக்காக பசன்ட்டர் ஃபார் 

ஜலங்குஜவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for Language Studies] 

என்ை பபயரில் தனி சமயம் ஒன்சை அசமத்து 

அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். பற்றி “ஒப்ெனையும் 

ஒரிஜிைலும் எம்.ஜி.ஆர். 100” என்ை தசலப்பில் 

விகடன்.காமில் (காம் இசணய தளத்தில்) 

முப்பது கட்டுசரகள் பவளியிட்டார். அதன் 

பதாடர்ச்சியாக கைடாவில் இருந்து வரும் 

www.tamilauthors.com என்ை இசணய இதழில் 

பதாடர்ந்து கட்டுசரகள் எழுதிைார். 

எம்.ஜி.ஆரின் ரசிகர் மன்ைங்களின் தனித்தன்சம 

குறித்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு நூல் எழுதிவருகிைார்.  
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எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் 

என்பது இவர் இலட்சியம். அதில் தற்ஜபாது 

பவற்றித் திருமகன் என்ை பபயரில் பதாடங்கும் 

வரிசசயில் 18 நூல்கள் பவளிவந்துள்ளை. 

 தஞ்சசசயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் இலக்கியச் 

பசம்மல் கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் 

பூ மர நிழல், வைட்சியின் பாடல்கள், உன்பைாடு 

உசரயாடுதல்,  காதலின் பமாழி மற்றும் 

திட்டிவாசல் பபண்பணாருத்தி மற்றும் 

ஜதைசடயும் வரலாறு என்ை கவிசத நூல்கசள 

இவர் முசைஜய “Shade of the Flowering Tree, 

Songs of Dryness, Speaking with You, Language of 

Love, The Flower Moon (A Lady at the little gate) 

and Honey Hive”, என்று ஆங்கிலத்தில் பமாழி 

பபயர்த்துள்ளார். இந் நூல்கசள பசன்சை 

எமரால்டு பதிப்பகம் பவளியிட்டுள்ளது.  

 தமிழிலக்கியச் பசம்மல் கவிஞர்   

பபாறிஞர்  முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மர 

நிழல் மற்றும் திட்டி வாசல் 

பபண்பணாருத்தியின் பதாகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு ஜமற்பகாண்டு 

அவற்சைப் பூ மர நிழலில் களமும் காலமும்  

மற்றும் கவிஞர்   பபாறிஞர்  முத்தமிழ் 

விரும்பியின் ொடுபொருளும் ொெப்பொருளும் 

[திட்டிவாெல் பெண்பணாருத்தி மட்டும்], என்ற 

நூல்கசளயும் ‘2020 னத மாதத்தில் இன்று’ 
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கவினதயில் அடிக்கருத்தியல் ஆய்வு, முத்தமிழ் 

விரும்பியின் கவினத காதல்  என்ை  நூசலயும் 

பவளியிட்டார்.  

 பண்பாட்டு ஆய்வு நூல் வரிசச என்ை 

தசலப்பில் ெண்ொட்டு நகர்வுகள் [தமிழ் நாட்டில் 

இருந்து ேப்ொனுக்கு], ஜதஜவந்திரன், 

தமிழகத்தில் பெண் பதய்வ வழிொடு, ஆகிய 

நூல்கசள எழுதி பவளியிட்டுள்ளார் 

 பென்னைப் பெருநகராட்சியின் முன்ைாள் 

ஜமயர் மனித ஜநயச் பெம்மல் னெனத ொ. 

துனரொமி அவர்களின் சிறப்புத் திட்டங்களும் 

பெயல்ொடுகளும் என்ை பபயரில் ஒரு நூல் எழுதி 

பவளியிட் டார்.  இவர் எழுதிய சிறுகசதகள் 

‘அமராவதியின் காதல்’ என்ை பபயரில்  

பதாகுக்கப்பட்டு அஜமசானில் பவளிவந்தது. 

பநருஞ்சி இலக்கிய இதழில் இவரது  

கட்டுசரகள் வருகின்ைை. திைகரன் ஜோதிட 

மலரில் இவர் எழுதிய “என்ஜைாட ராசி நல்ல 

ராசி” என்ை பதாடர் வந்து பகாண்டிருக்கின்ைது. 

மாதமிரு முசை வரும் ஆன்மீகம் இதழில் 

இவரது கட்டுசரகள் பதாடர்ந்து பவளிவருகின்ைை. 
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முசைவர். பச. இராஜேஸ்வரி  

1. மருதநிலத்து ஜவளாண்கடவுளர்  

 

 

 

 

   

 ஆறும் ஆறு  சார்ந்த நன்னீர்நிலப்பகுதியும்  

மருத நிலம் ஆகும். இங்கு ஜவளாண்சம 

முக்கியத் பதாழில் ஆகும். ஜவளாண்சமச் 

சிைப்பு ஒரு நாட்டின் பண்பாட்டின் சிைப்சபக் 

காட்டுகிைது. ஜவளாண்சம சிைந்திருக்கும் 

நாடுகளில் கசல, அறிவியல், பண்பாட்டு ஒழுக்க 

விதிகள், உணவு, உசட, இருப்பிடம்,  

சகவிசைத்  பதாழில்கள், சமயம், வழிபாடு, 

கசல இலக்கியம், விழா பகாண்டாட்டங்கள்  

எை அசைத்தும் சிைப்பாக இருக்கும். 

தமிழகத்தில் ஜவளாண்சம சிைந்திருந்த நிலத்தில் 

பண்பாடும் கசலகளும் சிைந்து விளங்கிை.. 

பதால்காப்பியர்  மருதத்சத  ‘தீம்புைல் உலகம்’ 

என்ைார். இந்நிலத்தின் பதய்வம் ஜவந்தன் 

எைப்பட்டான் 
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

 ஜவளாண்சமக்கு நிலம், நீர், விசத, 

ஜவளாண் கருவிகள், உரம் ஆகியை   

முக்கியமாகும் இசவ ஒவ்பவான்றிற்கும் 

ஜவளாண் மக்கள் பதய்வத் தகுதி வழங்கி 

தனித்தனி பதய்வம் சவத்து வழிபட்டைர்.   

 நன்னிலம் என்பது ஆற்று  நீர்ப் பாசைம் 

உள்ள இடத்சதக் குறிக்கும். இதசை நஞ்சச 
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முசைவர். பச. இராஜேஸ்வரி  

பூமி என்பர். புஞ்சச என்பது மசழ நீசர 

எதிர்பார்த்திருக்கும், வாைம் பார்த்த பூமி.  இங்கு 

ஜவளாண்சமயுடன் ஆடு மாடு ஜமய்க்கும் 

பதாழிலும் நசடபபறும். இதசை காடும் காடு 

ஜசர்ந்த நிலங்களும் என்ைார் பதால்காப்பியர்.  

   விசத பநல் வீரியம் பகாண்டு வளர 

ஜவண்டும் எை இந்திரசை வணங்கிைர். 

இந்திரன் என்பவன் ஆண் முதன்சம 

சமுதாயத்தின் முழு முதற் கடவுள் ஆவான். 

இந்திரஜை இந்திரிய தாைம் பசய்பவன். 

அதைால் அவைது உலகம் ஜதவஜலாகம் என்றும் 

அங்கு அவைால் இந்திரிய தாைம் பபைப்பட்ட 

அறுபதிைாயிரம் பபண்கள் அப்சரஸ்கள் எை 

வாழ்ந்ததாகவும் அவசை உயர்த்திக் கசதகள் 

புசைந்தைர். வித்து, விந்து இந்திரியம் என்ை 

பசாற்கள் ஆண் முதன்சம சமுதாயத்தின் தாரக 
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

மந்திரங்கள் ஆகும். தாய்த்பதய்வ வழிபாட்டுக்கு 

அடுத்துத் ஜதான்றிய இச்சமுதாயம் மனித 

உற்பத்தியில் ஆணின் பங்சக உணர்ந்து 

அதசைஜய முக்கியத்துவப்படுத்தியது.   

 ஜவளாண் மக்கள் முதன் முதலில் நிலத்தில் 

இைங்கி  ஏர் உழும் நன்ைாசள  நாள் ஏர் 

பூட்டுதல், பபான் ஏர்  பூட்டுதல் என்று அசழத்து   

இந்திரசை வழிபட்டுத் பதாடங்குவதுண்டு. 

நாற்று முடிசய ‘இந்திரன் முடி’ என்ைைர். நாற்று 

நடுவசத விழாவாகக் பகாண்டாடி இதசை 

இந்திர விழா என்ைைர். புராணிகர்கள் அகலிசக 

கசத பசால்லி  மருதநிலத்தாரின்  பபாது 

வழிபாட்டில் இருந்து இந்திரசை விலக்கி 

சவத்த பிைகும் அவர்கள் இன்று வசர நாற்று 

முடிசய ‘இந்திர முடி’ என்று தான் 

அசழகின்ைைர். ஜவளாண் குடி மகளிர் நாற்று 

முடிசய சவத்து கும்மி பகாட்டி துதிப் பாடல் 

பாடும்ஜபாது  

 ஓராசை ஊர்தி மருமகனும்  

 உற்ை துசண நமக்குண்டு பபண்டுகாள் 

 குறிப்புடஜை நகரிசசரயும்  

 அைம்வளர் ஜதவிசயயும்   

 மலரடி பசன்னி சவத்து  வணங்குஜவாம் 
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என்ை வரிகள் ஓராசை ஊர்ந்து வரும் 

இந்திரசையும்   அைம் ஜபாதித்த அன்சைசயயும் 

குறிக்கின்ைது.  

 பலருக்கு இந்திரனுக்கும் ஜவளாண்சமக்கும் 

என்ை பதாடர்பு என்று பதரியாத நிசலயிலும் 

இன்றும் அவன் பபயரால் நடக்கும் சடங்குகளும் 

வழிபாடுகளும் பதாடர்கின்ைை.   

 நாற்று நடுதல் நிகழ்ச்சிசய இந்திர விழா 

என்று வழங்குவர். ராேபாசளயத்தில் பவண் 

குசட விழா இந்திரன் படம் வசரந்த பகாடிசய 

ஏற்றிக் பகாண்டாடப்படுகிைது. ஆைால் அங்கு 

வழிபடு கடவுள் ஐயைார். இந்திரன்  வணங்கிய 

பதய்வஜம ஐயைார் என்ை கருத்தும் இங்கு 

நிலவுகிைது.   
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

 ஜகாசவ அருஜக ஜபரூர் பட்டிசுவரம் 

ஜகாயிலில் நசடபபற்ை இந்திர விழா பின்ைர் 

சசவ சமய எழுச்சியின் காரணமாக சிவன் 

பங்ஜகற்கும் விழாவாக மாற்ைம் பபற்ைது. அங்கு 

ஆனி மாதம் 12 முதல்  23 வசர பத்து நாட்கள் 

நசடபபறும் இந்திர விழாவில் சிவனும் 

பார்வதியும் வயலில் இைங்கி மள்ளர் [பள்ளர்] 

மற்றும் மள்ளத்தியாக உருமாறி ஜவளாண் 

பணிகசளச் பசய்கின்ைைர். இப்பணிகளில் 

அவர்களுடன் அவர்களின் பிள்சளகளும் சிவ 

கணங்களும் ஜசர்ந்து கழனியில் இைங்கிப் பங்கு 

பபறுவதாக ஐதிகம். ஜகாயிலுக்கு ஐயனின் 

அருசளப் பபை வந்த சுந்தரர் அங்கு ஒருவரும் 

இல்லாததால் வயலுக்கு வந்து 

அம்சமயப்பரிடம் ஆசி பபற்றுச்  பசன்ைதாக 

தலபுராணம் உசரக்கிைது.  ஜதஜவந்திர குல 
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ஜவளாளர் மடத்துக்கு ஆண்டுஜதாறும் சிவனும் 

பார்வதியும் வந்து நாற்று நட்ட பின்பு  

ஜகாயிலுக்குத் திரும்புகின்ைைர்.   

 சிவனும் பார்வதியும்  காப்புக் கட்டி 

ஜகாயிசல விட்டுக் கிளம்பும் முன்பு 

இந்திரனுக்கும் மாசல அணிவித்து பூசசகள் 

நசடபபறும். பத்தாம் நாள் முழு நிலவன்று 

ஆனி உத்திரத்தன்று  நடராசர் பூசசயுடன் விழா 

நிசைவுறும். பங்குனி சித்திசர முழு நிலவு 

நாட்களில் இந்திர விழா நசடபபற்ைதற்காை 

சான்றுகள் பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் ஏராளம் 

உண்டு. இவ்விழாவும் முழு நிலா நாள் அன்ஜை 

நிசைவு  பபறுகிைது. இதுஜவ ஆரம்பத்தில் 

இவ்வழிபாடு இந்திரனுக்கு நடந்ததற்கு 

நற்சான்ைாகும். ஆக விசத இடுதல், நாற்று 

நடுதல்  ஆகிய ஜவளாண் பணிகளுக்குரிய 

வழிபடு பதய்வம் இந்திரன் ஆகிைான். 

உழுெனடக் கருவிகள் –ெலராமன், வராகி 

  மருத நிலத்தில் ஜவளாண்சம முக்கியத் 

பதாழிலாக இருந்தாலும் அதசை சார்ந்து ஜவறு 

பல பதாழில்களும் நடந்தை. அவற்றில் சில, 

ஜதாலால் கமசல பசய்தல் [சக்கிலியர்], 

இரும்பிைால் பகாழு முசை பசய்தல் 

[கருங்பகால்லர்], மரத்சதக் பகாண்டு கலப்சப, 

நுகத்தடி, வண்டிச் சக்கரம் பசய்தல் [தச்சர்], 
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

ஏரியின் கசரசயச் பசப்பனிட்டு காவல் 

பசய்பவர் [கசரயாளர்], கலுங்கு மசடசயத் 

திைப்பவர் [காலாடி] எை பல  பதாழில்கள் 

ஜவளாண்சம சார்ந்து விளங்கிை.   

 கலப்சப என்பது முக்கிய  உழவுக் 

கருவியாக உள்ளது இதில் மாட்டும் பகாலு பல 

வசகப்பட்டதாகும். ஜவளாண் பபாறியியல் 

மற்றும்  நீர் ஜமலாண்சம துசையில் தமிழர்கள் 

நிகரற்ை ஆற்ைல் பபற்று உலகுக்கு 

முன்ஜைாடியாக இருந்ததற்கு திருச்சி கல்லசை, 

பசன்சை வீராணம் ஏரி, ராமநாதபுரம் கண்மாய் 

ஜபான்ைை  தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

கலப்சபசய சகயில் சவத்திருக்கும் பலராமன், 

ஏர் கலப்னெயின் ொகங்கள் 

நுகத்தடி 

ஏர்க்கால் 

பூட்டாங்கயிறு 

வடக்கயிறு 

ஜமழி 

பகாழு குத்தி 
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முசைவர். பச. இராஜேஸ்வரி  

கலப்சப மற்றும் உலக்சகசயக் சகயில் 

சவத்திருக்கும் வராகி  ஜவளாண் கடவுளர் 

ஆவர். பழனி முருகன் மீது பாடப்பட்ட 

சவயாபுரி பள்ளு என்ை நூலில் பலராமன் வந்து 

ஜதஜவந்திர குலத்தவனிடம் ஆசி பபற்று 

பசன்ைார் என்று பாடப்பட்டுள்ளது. 

சிலப்பதிகாரத்தில் பலராமன் வழிபாடு 

இருந்ததற்கு சான்று உள்ளது.  

 பலராமனும் கண்ணனும் இசணந்த சஜகாதர 

வழிபாடு பவள்சளச்சாமி கருப்புசாமி என்று 

கிராமங்களில்  மாற்ைம் பபற்ைதாக நாட்டுப்புைவியல் 

அறிஞர்கள் கருதுகின்ைைர். கலப்சபசயக் சகயில் 

ஏந்தியிருக்கும் பலராமசை அவைது வீரத்துக்கு 

மதிப்பளித்து பலபத்திரன் என்று சவயாபுரி பள்ளு 

[பாடல் 8] குறிப்பிடுகிைது.   இவன் பகாப்பத்து 

யாசைசயப் ஜபான்ை வலிசம உசடயவன் 

 2000 ஆண்டுகளாக ஜவளாண் பதாழில் 

பசய்யும் மள்ளர் இைத்தவர் மல்லுக்கட்டு, 

ேல்லிக்கட்டு, மாட்டு வண்டி பந்தயம், சிலம்பு 

விசளயாட்டு ஜபான்ைவற்றில் ஜதர்ச்சி 

பபற்ைவர்கள். இவர்களின்  பதய்வமாை 

பலராமன் மல்லுக்கட்டு [குஸ்தி] பசய்வதில் 

திைசமயாைவன்   என்று    கண்ணன்   கசதகள் 

இடம்பபற்ை பாகவதம் கூறுகின்ைது. 

கண்ணசைக் பகால்ல வந்த அசுரர்கசள 

பலராமன் மல்லுக்கட்டி பவன்ைான்.  
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

 அழகர் ஜகாயிலில் பலராமன் 

வழிபடப்பட்டான். பலராமன் என்ை பபயரில் 

இப்ஜபாது வழிபாடுகள் நடக்காவிட்டாலும் இந்திர 

வழிபாடு சிவ வழிபாடு ஆைசதப் ஜபால 

பலராமன் வழிபாடு பவள்சளச்சாமி என்ை 

நாட்டுபுை பதய்வ வழிபாடாக புதிய 

பரிமாணத்துடன் நடந்துபகாண்டுதான்  இருக்கிைது.   
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முசைவர். பச. இராஜேஸ்வரி  

வராகி 

 சப்த கன்னியருள் ஒருத்தியாகப் 

ஜபாற்ைப்படும் வராகி தனித்பதய்வம் ஆவாள். 

இவள் ஜபார்த் பதய்வம் என்று இராேராே 

ஜசாழைால் தனி சந்நிதி அசமத்து 

வணங்கப்பட்டாள். மருத நிலத்து ஆண்கள் 

உழுபசடக்கருவிகள் ஏந்தி ஜவளாண் பணிகள் 

பசய்யும்   வீரமள்ளர்களாகவும் விளங்கியஜதாடு 

ஜபார்ப்பசடக் கருவிகள் தாங்கி ஜபாரிலும் 

ஈடுபட்டைர்.  வீர விசளயாட்டுக்களால் 

உடம்புக்கு  உரஜமற்றிைர். எைஜவ சங்க 

இலக்கியத்தில் வீரர்கசள மள்ளர் என்ை 

பசால்லால் புலவர்கள் குறிப்பிட்டைர். வீரர் 

என்ை பசால் சங்க இலக்கியத்தில் எங்கும் 

காணப்பவில்சல.  

 ஜவளாண் மக்களின் பபண் பதய்வமாை 

வராகியும் உழுபசடக் கருவியாை 

கலப்சபயும்  பநல் விசளந்த பின்ைர் 

அதசை அரிசியாக்க உதவும் உலக்சகயும் 

பகாண்டு  உருவாக்கப்பட்டுள்ளாள். இவள் 

பவறும் ஜவளாண் பதய்வம் மட்டும் 

அல்லள். லலிதா பரஜமஸ்வரியின் ஜபார் 

பசடத் தளபதியும் ஆவாள். ஜபார் நடத்தி 

பசல்லும் வீரம் பபற்ைவள் என்பதாலும் 
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

இவள் ஜவளாண் குடிக்குரிய பபண் பதய்வம் 

ஆகிைாள்.  பபரும் மருத நிலத்து 

அதிபதியாை  ராேராே ஜசாழன் அதைால் 

தான் அவளுக்கு தனிச் சந்நிதி அசமத்தான்.  

நில உசடசமத்துவம் ஜபாருக்கு  முதற் 

காரணி  ஆகும்.  

ஐயைார் 

 ஏரிக்பகாரு ஐயைாரும் ஊருக்பகாரு 

பிடாரியும் என்பசதப் ஜபால  ஜவளாண் மக்கள் 

குடியிருக்கும் ஊர்களில் ஏரி காக்கும் காவல் 

பதய்வமாக ஐயைார் ஜகாயில் ஒன்று 

கண்டிப்பாகக் காணப்படும். மசழ நீர்த் 

ஜதக்கத்துக்கு வழங்கப்படும் பபயர்களாை கயம், 

வாவி, தடாகம், பபாய்சக, குளம், குட்சட, ஏரி, 
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முசைவர். பச. இராஜேஸ்வரி  

கிடங்கு, மடு,  மதகு மசட ஆகியை தமிழ் 

ஜவளாண் குடியிைரின் மசழ நீர் ஜசகரிப்புக்காை 

சான்றுகள் ஆகும்.  

 மருத நிலத்துத் தசலவைாை ஜவந்தன்  

தைது ஜவளாண் குடி மக்களுக்கு  நீர்த் ஜதக்கம் 

அசமத்துத் தருவது அவைது இன்றியசமயா 

கடசமயாகக் கருதப்பட்டது. அவ்வாறு 

பசய்யாதவசை மன்ைன் என்று மக்கள் 

பகாள்ளார். 

 அடுஜபார்ச் பசழிய, இகழாது வல்ஜல 

 நிலன்பநறி மருங்கில் நீர்நிசல பபருகத்] 

 தட்ஜடார் அம்மா; இவன் தட்ஜடாஜர 

 தள்ளாஜதார் இவன் தள்ளாஜதாஜர 

என்று குடபுலவியைார் பாண்டியன் 

பநடுஞ்பசழியசைப் பார்த்துப் பாடிைர்.   

 கரிகாலன் சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

கட்டிய கல்லசண 1800 அடி நீளமும் 40 அடி 

அகலமும் பகாண்டது. பல மன்ைர்கள் தமிழகத்தில் 

ஜவளாண்சம சிைக்க ஏரிகள் அசமத்தைர். 

பசன்சை அருகில் இருக்கும் பபான்ஜைரி 

இராேகங்கச் ஜசாழன் கட்டியது. வீராணம் ஏரி வீர 

நாராயணன் என்ை மன்ைன் அசமத்தது. ஜவந்தன் 

என்ஜபான் ஜவளாண்சமக்குரிய நீர்நிசலகசள 

ஏற்படுத்திக் பகாடுத்தான்.  
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

 மருத நிலத்து மக்கள் சிறிய  கிராமங்களிலும்  

ஏரிகள் பவட்டியும் குளங்கள் அசமத்தும் மசழ 

நீசரச் ஜசகரித்தைர்.  அவற்றுக்கு  நல்ல உறுதியாை 

கசரகள் அசமத்தைர். மசடகள் சவத்தைர். 

கலிங்கு அசமத்தைர்.  தண்ணீரின் அளசவக் 

கண்காணிக்க நடு ஏரியில் மனுஷாமிருகம் 

ஜபான்ை  சிசலகள் மற்றும் உயரமாை  

தூண்கசள அசமத்தைர். முசைப்படி தண்ணீர் 

திைந்துவிட ஆட்கள் நியமித்தைர்.  தண்ணீர் 

ஜசகரிப்பு, ஜமலாண்சம, பகிர்ந்தளித்தல் [water 

harvesting, management and distribution] 

ஆகியவற்றில்  தமிழ் ஜவளாண் குடியின்  அறிவின் 

முதிர்ச்சியும் முயற்சியும் சிைப்பாக இருந்தது.  

வீராணம் ஏரி 
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முசைவர். பச. இராஜேஸ்வரி  

 காலப்ஜபாக்கில் இயற்சகசயக் 

கட்டுப்படுத்தும் ஆற்ைல் பபற்ைவர்களாக 

கருதப்பட்ட ஜபாதி சத்துவர்கசள நீர் 

நிசலகளுக்குக் காவல் பதய்வமாக்கிைர். இப் 

ஜபாதிசத்துவர்கசள சாத்தன் [சாஸ்தா], என்றும் 

அய்யன், ஐயைார் என்றும் மரியாசத பன்சம 

விகுதியிட்டு அசழத்தைர். ஐயைார்  துஷ்ட  

பதய்வம் அல்ல. உயிர்ப்பலி  ஜகட்காது. மற்ை 

கடவுளசர கருப்பன், மாடன் சுடசல, என்று 

அவன் இவன் எை வழங்கிைாலும் அய்யைாசர  

‘அர்’ விகுதியிட்டு மரியாசதயுடன் அசழத்தைர்.  

இவரும் ஜதஜவந்திரசைப் ஜபால யாசையின் 

மீது அமர்ந்து  இருப்பார். சில அறிஞர் 

பபருமக்கள் ஜதஜவந்திரஜை ஐயைார் என்ை 

பபயரில் வழிபடு பதய்வமாகப் 

ஜபாற்ைப்பட்டான் என்றும் கருதுகின்ைைர்.   

 தமிழகத்தின் பதன் பகுதிகளில் சாஸ்தா  

குளம் ஏரி ஆகியவற்றுக்கு காவல் பதய்வம் 

ஆைார். மதுசர மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள 

ஊர்களில் ஏரி காத்த ஐயைார், மசட காத்த 

ஐயைார், அருஞ்சுசை காத்த ஐயைார் என்று 

மக்கள் இவசர அவர்  காவல் பசய்யும் 

நீர்நிசலயின் பபயரால் அசழத்தைர். ஐயைார் 

என்ை பதய்வம் ஜசகரிக்கப்பட்ட நீருக்குரிய 

காவல் பதய்வம் ஆகும். இவருக்கு உயிர்ப்பலி 

பகாடுப்பதில்சல.  யாசை அல்லது  குதிசரயின்  
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 மீது இவர் வீற்றிருப்பார். கருப்பசாமிக்கு கருப்பு 

நிைம் தீட்டி கிடா மீசசயுடன்  உருவகிக்கும்  

கிராமத்திைர் ஐயைாசர வடநாட்டுக்காரர் ஜபால 

ஜதால் பவளுப்பாகவும் மீசச இல்லாமலும் 

சிசல வடிப்பதுண்டு. இவருக்கு  

கிராமம்ஜதாறும் ஜகாயில்கள் உள்ளை. அசவ 

பபரும்பாலும் கண்மாய், குளம் மற்றும் ஏரிக் 

கசரகளில் எழுப்பப்பட்டுள்ளை.  

பிடாரி 

 பிடாரி ஜகாயில் முன்பு ஊருக்கு ஒன்று 

என்று இருந்தது. அவள் யாருக்கும் அடங்காத 

துணிவும் உரமும் பகாண்டவள். அவசள மக்கள் 

பிைந்த குழந்சத ஜநாய்வாய்ப்பட்டு இைக்காமல் 
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நீடுழி வாழ வழிபட்டைர். மருத நிலத்தில் 

ஜவளாண் பணிகளுக்பகை ஆட்கள் அதிக 

எண்ணிக்சகயில் ஜதசவப்பட்டைர். அதைால் 

ஆண்கள் இரண்டு மூன்று திருமணங்கள் பசய்து 

அதிகளவில் குழந்சதகள் பபற்றுத் தமது 

குடும்பத்து எண்ணிக்சகசய அதிகமாக்கிைர். 

குழந்சத பபறும் பபண்ஜண சமுதாயத்தில் 

மதிக்கப்பபற்ைைாள். எைஜவ  ஆற்று நீர்ப் 

பாசைம் உள்ள இடங்களில் ஊருக்பகாரு பிடாரி 

அம்மன் ஜகாயில் எழுப்பப்பட்டு அவளிடம் 

குழந்சதசயக் காக்க ஜவண்டி உயிர்ப்பலி 

பகாடுக்கப்பட்டது.  

மாரியம்மன் 

 இந்திரன் இடி மற்றும் மசழக்குரிய கடவுள் 

எைக் கருதப்பாடாலும் அக்கருத்து  வட நாட்டில் 

தான் பிரபலமாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் 

மசழக்குரிய கடவுள் மாரியம்மன். மாரி என்ைால் 

மசழ. அவள் வழசம   ஜகாட்பாடு   சார்ந்த 

பதய்வம் ஆவாள். அவளுக்கு ஆடி, பங்குனி 

மாதத்தில் விழா எடுக்கப்படும். ஜவளாண் 

பணிகள் முடிந்த   நிசலயிலும்   [பங்குனி]   

பதாடங்கும் நிசலயிலும் [ஆடி]  

வணங்கப்படுவாள். வளசமச் சடங்காை 

[FERTILITY ritual]  முசளப்பாரி எடுத்தல் 

மாரியம்மனுக்குரிய முக்கிய வழிபாட்டுச் 

சடங்காகும். பயறு   விசதகசள   மண்ணில்   பூசி  
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 அதன் மீது தண்ணீர் பதளித்து ஒரு வாரம் 

இருட்டசையில் சவத்து வளர விடுவர்.  அந்த 

விசதகள் பபான்னிைமாக வளர்ந்திருந்தால் 

அந்த ஆண்டு நல்ல மசழ பபாழியும் என்று 

ஊகிக்கலாம். பவளிர் பச்சசயாக இருந்தால் 

மசழ குசைவு எை அறியலாம். மாரியம்மனுக்கு 

சிைப்புப் பூசசகள் பசய்தால் அவள் மைம் 

குளிர்ந்து மசழ பபய்விப்பாள் என்பது சமய 

நம்பிக்சக.  

 ஜேம்ஸ் ஃபிஜரசர் என்பவர் மக்களின் ஆதி 

சமய நம்பிக்சகசய ஜபாலச் பசய்தல் சடங்கு 

[IMITATIVE RITUAL] என்ைார். முசளப்பாலிசக 

எடுப்பதும் ஒரு ஜபாலச் பசய்தல் சடங்ஜக ஆகும். 

பயறு பச்சச நன்ைாக  விசளய ஜவண்டும் என்று 

ஆசசப்படுஜவார் ஒரு முன்ஜைாடி ஆய்வாக [AS 

A PILOT STUDY]  இச்சடங்சகச் பசய்கின்ைைர். 

இதன் விசளச்சசலக் கண்டு மசழயின் 
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அளசவக் கண்டுபகாள்கின்ைைர். மசழ 

பபய்யவில்சல என்ைால் பவப்பம் அதிகரித்து 

மக்களுக்கு புட்டம்சம, பாலம்சம, 

பபான்னுக்கு வீங்கி, கண் வலி, அக்கி, மணல் 

வாரி ஜபான்ை பவப்ப ஜநாய்களின் தாக்குதல் 

ஏற்படும். இதைால் மாரியம்மனுக்கு பபாங்கல் 

சவத்தும் மாவிளக்கு எடுத்தும் கூழ்காய்ச்சி 

ஊற்றியும் தீச்சட்டி எடுத்தும் வணங்குகின்ைைர்.   

உரத்துக்குத் தவ்னவ என்ற குப்னெ நாச்சியார் 

 ஜவளாண்சம பணியில் முக்கியமாை ஒரு 

பணி பயிர்களுக்கு உரமிடுவதாகும். பசுசமப் 

புரட்சி என்ை பபயரில் மண்ணுக்கு உப்பிடும் 

பசயற்சகயாை ஜவதி உரங்கள் அறிமுகமாைதால் 

விசளச்சல் பபருகிைாலும் மண் வளம் 

அழிந்துஜபாைசதக் கண்கூடாகக் காண்கிஜைாம். 

இதைால் இப்ஜபாது மக்கள் இயற்சக 

ஜவளாண்சம என்ை துசையில் நாட்டம் பசலுத்தி 

வருகின்ைைர்.  அக்காலத்தில் இயற்சக உரத்துக்கு 

என்று ஒரு பதய்வத்சத சவத்து வணங்கிைர். 

அவளுக்குப் பபயர் குப்சப நாச்சியார். 

 தவ்சவ எைப்பட்ட மூத்தவள் என்ை 

பபாருள்படும் பபண்பதய்வம் காலப்ஜபாக்கில் 

மூஜதவி என்று இகழப்பட்டு  ஜகாயிலில்  

இருந்து அகற்ைப்பட்டது. சங்க இலக்கியத்தில் 

தவ்சவ என்று அசழக்கப்பட்டவள் 
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இசடக்காலத்தில் வடபமாழியில் ஜேஷ்டா 

ஜதவி என்ை பபயருடன் ஜகாயிலில் சவத்து 

வணங்கப்பட்டாள். பக்தி இயக்கத்தில் அவள் 

காணாமல் ஜபாை கடவுளர் பட்டியலில் 

ஜசர்ந்துவிட்டாள். அவள் இருந்த பதன் ஜமற்கு 

மூசலயில் கேலட்சுமி இடம் பபற்ைாள் 

 குப்சப நாச்சியார் என்று பதய்வாம்சம் 

அளிக்கும் படி குப்சபயில் என்ை இருக்கிைது 

எைக் ஜகட்டால் மட்கும் குப்சப மண்ணுக்கு 

உரமாகும். முன்ைர் வீட்டில் மாட்டு சாணம், காய் 

கறி கழிவுகள் ஜபான்ைவற்சை வீட்டின் ஒரு 

மூசலயில் குப்சபக்ஜகன்று குழி பவட்டி அங்கு 

பகாட்டி சவப்பதுண்டு. திருக்கார்த்திசக 

திைத்தன்று அங்கு குட்டி பமழுகி விளக்ஜகற்றி 

சவத்து வணங்கியபின்பு மக்கிய குப்சபசய 

வண்டிகளில் ஏற்றிக் பகாண்டு ஜபாய் நிலத்தில் 

உரமாகப் ஜபாடுவர். சிலர் குப்சபகசளக் 

பகாளுத்தி சாம்பலாக்கி அதசை வயலில்  

தூவுவதுண்டு. இந்தக் குப்சப பகாட்டும் 

இடத்தில் பதய்வமாக இருப்பவள் அந்தக் 

குடும்பத்துக்கு நல்ல விசளச்சசலக் பகாடுத்து 

காப்பவள் குப்சப நாச்சியார். 

நினறவு 

 ஆக ஜவளாண்சம பதாழில் பதாடர்பாக 

விசதபநல் [இந்திரன்], மசழ [மாரியம்மன்] ], 
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ஏரி காத்தல் [ஐயைார்], உழவு கருவி [பலராமன், 

வராகி], மக்கள் நலம் [பிடாரி], உரம் [குப்சப 

நாச்சியார்] எை ஒவ்பவான்றுக்கும் தனித்தனி 

கடவுள் வழிபாடுகள் பதாடர்ந்து நடந்து 

வருகின்ைை. மக்கள் தாம் ஆசசப்படுவது நடக்க 

ஜவண்டும் என்பதற்காக அசதஜய கடவுளிடம் 

பசய்து காட்டி ‘இது எங்களுக்கு ஜவண்டும்’ 

என்று ஜகட்கின்ைைர். இந்திர வழிபாட்டில் 

கடவுளஜர வந்து நாற்று நடுவதாக பசய்து 

காட்டுதலும் மாரியம்மன் வழிபாட்டில் 

முசளப்பாரி எடுத்தலும்  பதால்சமய 

முசைகளில் [PRIMITIVE RELIGIOUS PRACTICES] 

பின்பற்ைப்பட்ட ஜபாலச் பசய்தல் 

சடங்ஜகயாகும்.  
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சமணப் பபண் பதய்வங்களில் வராகி 
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2. வராகி - வீரத்தின் வினளநிலம்; 

ஜவளாண்னமயின் அனடயாளம் 

 

 

  

  

 வராகிக்கு அளிக்கப்பட்ட உருவத்சதக் 

பகாண்டும் கற்பிக்கப்பட்ட பசயல்பாடுகசளக் 

பகாண்டும் முழுசமயாக ஆராய்ந்து அத் 

பதய்வத்சதப் புரிந்துபகாள்ள ஜவண்டும். 

புராணக் கசதகளின் ஆன்மாசவப் புரிந்து 

பகாண்டால் அவசளப் பற்றிய முழு புரிதல் 

நமக்கு கிசடக்கும். ஒவ்பவாரு கடவுளின் 

உருவாக்கத்துக்கும் ஒரு முக்கியத் ஜதசவ 

இருக்கும். ஒரு வரலாற்று நிகழ்சவப் பதிவு 

பசய்வதற்காக  மக்கள் பதய்வங்கசள உருவாக்கி 

வழிபாடுகசள ஜமற்பகாள்வர். 

ஜவட்னடச் ெமூகத்னத பதாடர்ந்து ஜதான்றிய 

ஜவளாண் ெமுகம்  

 சப்த கன்னியருள் ஒருத்தியாை வராகி பன்றி 

முகம் பகாண்ட துடியாை கடவுள். இவசளப் 

ஜபார்த் பதய்வம் என்றும் பவற்றித் ஜதவசத 
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என்றும் பசகசய அழிக்க உதவுவாள் என்றும் 

இது வசர நம்பப்பட்டு வருகிைது ஆைால் 

வராகி வீரத்தின் விசளநிலம். ஜவளாண் 

பதய்வம். அவள் ஜவட்சடச் சமுதாயத்தின் 

எச்சம்; ஆணாதிக்கத்தின் பதாடக்கம்; இரு வசக 

பண்பாடும் இசணந்த உருவம். பபண் 

முதன்சமச் சமுதயத்தில் மூத்த தாய் சண்சடக்கு 

முதன்சம வகிப்பாள்; அந்த வீரத்தின் எச்சமாக 

ஜபார்க்கருவிகசள ஏந்தியவளாக வராகி 

உருவகிக்கப்படுகிைாள்.  

 வராகிசயப் பற்றிய இது வசர நிலவி 

வரும் கருத்துக்கசள முதலில் பதரிந்து பகாண்ட 

பின்பு வராகி வீரத்தின் விசள நிலமாகவும் 

ஜவளாண்சமயின் அம்சமாகவும் விளங்குவது 

குறித்து  விரிவாகக் காணலாம்  

இந்து ெமயத்தில் வராகி  

 ஜதவி மகாத்மியம் வராகி சும்ப 

விசும்பர்கசளயும் ரத்த பீேசையும் காளி 

பகால்ல முசைந்த ஜபாது அவளுக்குத் 

துசையாக நின்ைவள் என்கிைது. இவசளத்  

ஜதவியின் பசடத் தளபதியாக 

லலிஜதாபாக்யாைம் எடுத்துசரக்கிைது. விஷுக்ரன் 

என்ை அசுரசை வராகி தனித்து நின்று வதம் 

பசய்தாள். வராகி எதிரிகளின் பகாழுப்சப    

அடக்கி      அவர்களின்       அறிசவக்      குசலத்து   
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 இராேகம்பீரம் ஸ்ரீ ஆைந்த வராகி (ஆஷாத 

நவராத்திரி நிசைவு நாவல் (30-6-2020)) 
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சபத்தியமாக அசலய விடுவாள் என்பதால் 

மன்ைர்களும் மற்ைவர்களும் தமது பசகசய 

ஒழிக்க இவளுக்குச் சிைப்பு பூசசகள் நடத்தி 

வழிபட்டைர். உன்மத்த சபரவசர இவளுக்கு 

இசணயாகச் ஜசர்த்தும் இசடக்காலத்தில் 

வடநாட்டில் நூல்கள் எழுதியும் ஜபசியும் வந்தைர்.   

ஐந்து எட்டு எை வராகியும் வளர்ந்தாள்  

 சமுகத்தின் மதிப்பு பபற்ை கடவுள் எதுவாக 

இருந்தாலும் அதசைச் சமயங்கள் 

தன்னுசடயசவயாக ஏற்றுக்பகாண்டு தமக்ஜகற்ப 

மாற்றிக்பகாள்ளும். அவ்வாறு பபௌத்த சமயம் 

ஐந்து வசகயாக வராகிசய வளர்த்தது. 

பபௌத்தத்தில் வஜ்ராயைப் பிரிவு வராகிசய 

வழிபடு பதய்வமாகக் பகாள்வதால் அங்கு அவள் 

வஜ்ர வராகி என்றும் மரிச்சி என்றும் 

வழங்கப்படுகிைாள். இந்து சமயஜமா  ஆதிவராஹி, 

பிருஹத் வராஹி, லகு வராஹி, பஞ்சமி வராஹி, 

அஷ்வாரூடா வராஹி, சுத்த வராஹி, தண்டநாதா 

வராஹி, தும்ர வராஹி, ஸ்வப்ை வராஹி, 

வார்த்தாளி என்று   பத்தாக வளர்த்துள்ளது. இதில் 

எட்சட மட்டும் எடுத்து அஷ்ட வராகி என்று 

அசழப்பதும் உண்டு. தாந்திரிகம் இவசள ஜசாபை 

வராகி, கண்ட வராகி, மகி வராகி, கிருசா வராகி 

மச்ச வராகி என்று ஐந்தாக வளர்த்துவிட்டது. 
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 வராகிசய இந்து சமயத்தில் ஆணாகக் 

கருதுவதும் உண்டு. அவஜள லலிசதயின் 

தகப்பைார். லலிசதயின் தாய் குருகுல்லா. 

இவர்கள் இருவருக்கும் ஒரிசாவின் 

தசலநகருக்கு அருஜக  பகாரபகாஜரா என்ை 

ஊரில் தனிக் ஜகாயில் உள்ளது.  

வராகிக்கு உரியனவ  

 வராகி மனித உடம்பில் எலும்புக்கு 

உரியவள். மருந்துகளில் இனிப்சபயும் 

ஈரத்சதயும் குசைக்கும் சிறு குறிஞ்சான் மற்றும் 

சிற்ைரத்சதக்கு உரியவள். உன்மத்த சபரவி, 

ஸ்வப்ஜைசி, திரச்கரணி, கிரிபதா ஆகிஜயார் 

இவளது பரிவார ஜதவசதகள் ஆவர். 

இவளுசடய சிம்மத்துக்கு வஜ்ர ஜகாஷம் 

என்றும் வாகைமாை  ரதத்துக்கு கிரி சக்ர ரதம் 

என்றும் பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. கிரி 

என்ைால் பன்றி. இவளுசடய ரதம் பன்றிகளால் 

இழுத்துவரப்படும். வராகியின் யந்திரத்துக்குப் 

பபயரும் கிரி சக்ரஜம ஆகும். வீசர கவிராச 

பண்டிதரால் 16ஆம் நுற்ைாண்டில் எழுதப்பட்ட    

வராகி மாசல இவளது யந்திரத்சத அதன் 

அசமப்சப அதன் பசயல்பாட்சட ஒரு 

பாடலில் விளக்குகிைது 

 ஜதராத வட்டம் முக்ஜகாணம் சட்ஜகாணம் 

துலங்கு வட்டத்து  
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 ஈராறு இதழிட்டு ரீங்காரம் உள்ளிட்டு 

அதைடுஜவ  

 ஆராதசை பசய்தது அருச்சித்துப் பூசித்தடி 

பணிந்தால்  

 வாராதிராள் அல்ல; ஞாை வாசல வராகியுஜம  
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தமிழகத்தில் வராகி ஜகாயில்கள்  

 பக்தி இயக்கம் ஜதான்றி சிவன் ஜகாயிலில் 

சாமி சன்ைதியின்  உள் பிரகாரத்தில் வராகிக்கு 

இடமளித்ததற்கு முன்பு தமிழகத்தில் அவள் 

பபௌத்த பதய்வமாகப் ஜபாற்ைப்பட்டாள். அதைால் 

பபௌத்தம் பசழித்திருந்த  தமிழகத்தின் பதன் 

பகுதியிலும் பபௌத்தர்களின் தசலசமப் பீடமாக 

விளங்கிய காஞ்சிபுரத்திலும் ஜவளாண்சம சிைந்து 

விளங்கிய பபௌத்தர்கள் அதிகளவில் ஜகாயில்கள் 

கட்டியிருந்த காவிரிக் கசரயின்  திருச்சி தஞ்சச 

நாகப்பட்டிைம் பகுதியிலும் வராகிக்குத் தனிக்  

ஜகாயில்கள் இருந்தை. இவற்றில் பலவற்சை 

பின்ைர் வந்த மன்ைர்கள் இடித்துவிட்ட ஜபாதும் 

ஒரு சில தப்பிவிட்டை. அவ்வாறு தப்பிய 

ஜகாயில்கள் வருமாறு; 

 இராமநாதபுரம் அருஜக உத்தரஜகாச 

மங்சகயில் வராகிக்கு பசழய ஜகாயில் ஒன்று 

உள்ளது. இதசைச் சிலர் 3500 ஆண்டுகள் 

பசழயது என்று சற்று மிசகப்படுத்தி 

கூறிைாலும் இக்ஜகாயில் பழசமயாைது 

எைபதில் ஐயமில்சல. ஏபைனில் இங்கு சிவன் 

விஷ்ணு சிசலகள் எதுவும் கிசடயாது. பக்தி 

இயக்கத்துக்கு முந்திய காளி, சபரவர், மற்றும் 

நாட்டுப்புைத் பதய்வங்களாை கருப்பசாமி, 

ராக்காச்சி ஆகியசவஜய பரிவாரத் 

பதய்வங்களாக உள்ளை. வராகி அம்மனுக்குரிய 



Tamil Heritage Foundation International

30 
 

மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

பூசே காலம்  உச்சிப்பபாழுது  மற்றும் நள்ளிரவு 

12 மணி என்பதால் இக்ஜகாயில் மதியம் 12 

மணிக்கு திைக்கப்படும்.  

 விழுப்புரம் அருஜக சாலாஜமடு என்ை 

ஊரில் அஷ்ட வராகிக்கு ஜகாயில் உள்ளது. 

இதுஜவ தமிழகத்தின் பசழய ஜகாயில் என்று 

அங்கு வசிப்ஜபார் கூறுகின்ைைர்.  
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 காஞ்சிபுரம் அருஜக பள்ளூர் என்ை 

கிராமத்தில் அரசாசலயம்மன் ஜகாயில் என்ை 

பபயரில் வராகியம்மனுக்கு ஓர் ஆலயம் 

உள்ளது. வராகி சகஸ்ரநாமத்தில் அரசாசல 

என்றும் வராகி அசழக்கப்படுகிைாள். இங்கு 

பதற்கு ஜநாக்கிய பசார்ண வராகியாகக் காட்சி 

அளிக்கிைாள். இக்ஜகாயில் 1500 ஆண்டுகள் 

பழசமயாைது என்று அங்கு வாழும் மக்கள் 

பதரிவிக்கின்ைைர்.  

 திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள 

திருவாசைக்காவில் அகிலாண்ஜடஸ்வரி வராகி 

அம்சமாக எழுந்தருளி இருப்பதால் இங்குத் 

திருக்கல்யாணம், பள்ளியசை பூசே ஆகியை 

கிசடயாது. இக்ஜகாயில் வராகி பீடமாகப் 

ஜபாற்ைப்படுகிைது. இரவில் வராகிக்குரிய  

பூசேகள் இங்கு நடத்தப்படுகின்ைை.  

 நாகப்பட்டிைம் பபௌத்தர்களுக்காை 

தங்குமிடங்கசளயும் பலஜவறு தீவுகளில் 

இருந்து இங்கு வந்திைங்கும் பபௌத்தர்களுக்காை  

வழிபாட்டு ஸ்தலங்கசளயும்  பகாண்டிருந்த 

நகரம் ஆகும். இங்குள்ள வழுவூர் வீரட்ஜடசுவரர் 

ஜகாயில் முன்பு வராகியம்மனுக்காை தனிக் 

ஜகாயிலாக இருந்துள்ளது. சசவ எழுச்சிக்கு 

பிைகு இக்ஜகாயில் சிவன் ஜகாயிலாக 

மாற்ைப்பட்டுள்ளது.  
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 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 

எட்சடயபுரத்துக்கு அருஜக நரிப்பட்டி என்ை 

ஊரில் வராகிக்கு தனிக் ஜகாயில் ஒன்று உள்ளது. 

நரி பவுத்த பதய்வமாை இடாகினியுடன் 

பதாடர்புசடயது. 

வராக முகமும்  கலப்னெயும்   

 ஜவட்சடச் சமுகத்துக்கு  அடுத்துத் 

ஜதான்றிய ஜவளாண் சமுதாயம் பபண்சண 

அடிசமப்படுத்தி குழந்சத பபறும் 

இயந்திரமாக்கி வீட்டுஜவசலகளில் 

முடக்கிப்ஜபாட்ட ஜபாது பபண் ஜவளாண்சமப் 

பணிகளுக்கும் முக்கியமாைவள் என்பசத 

உறுதிப்படுத்தும் வசகயில் வராகி உழவுக் 

கலப்சபயுடன் உருவகிக்கப்பட்டாள்.  உழவுக் 

கருவி ஏந்தி இருக்கும் ஒஜர பபண் பதய்வம் 

வராகி மட்டுஜம. 

 அடுத்ததாக வராகியின் சகயில் இருக்கும் 

ஆயுதம் பநல் குத்தும் உலக்சக ஆகும். உழுது 

பயிரிடுதலுக்குரிய கலப்சபயும் விசளந்த 

பநல்சலக் குத்தி அரிசியாக்கும் உலக்சகயும் 

அவள் சககளில் இருப்பது அவள் ஜவளாண் 

பதய்வம் என்பசத உறுதி பசய்கிைது.   

 வராகியின் பன்றி முகத்சத சவத்துப் 

பலரும் அவசள வராக அவதாரத்துக்கு இசண 

ஜசர்க்கின்ைைர். காளிக்கும் சப்தகன்னியருக்கும் 
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ஆண் பதய்வங்கசள ஜோடி ஜசர்ப்பது தான் 

தர்மம் என்று சவதிகர்கள் கருதிைர். ஆைால் 

வராகிக்கு அவ்வாறு பசய்வது கடிைமாக 

இருந்ததால் அரி, அரன், நாரதர் உன்மத்த சபரவர் 

எைப்பல பபயர்கசளக் கூறிைர். ஆைால் வராகி 

எந்த ஆணுக்கும் ஜோடி பதய்வம் கிசடயாது. 

அவள் தனித் பதய்வம். திருவாசைக் காவலில் 

அம்மன் வராகியாக [இரவில் மட்டும்] 

இருப்பதைால் அங்குப் பள்ளியசை பூசே 

இல்சல. அவள் ஆணுக்கு ஜோடி அல்ல அவள் 

தனியாக நின்று அருள் பாலிப்பவள்.  

ஜவளாண் பதய்வமாை வராகி 

 வராக முகம் என்பது  அவசள 

ஜவளாண்சமயுடன் இசணத்து காட்டும் 

முக்கியக் குறியீடு ஆகும். வராகத்தின் ஒற்சைக் 
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பகாம்பு கலப்சபயின் பகாழு ஜபான்ைது. அது 

தான் நிலத்சதக் கீறி அடிமண்சண ஜமஜல 

பகாண்டு வரும். அதுஜவ உழுதலின் ஜநாக்கம். 

வராகம் என்பது உழவின் ஒற்சை 

அசடயாளமாக இப் பபண் பதய்வத்துக்கு 

அசமந்துள்ளது. ராேராே ஜசாழன் கட்டிய 

பபரிய ஜகாயிலில் இவள் சகயிலும் உழவு 

கலப்சப ஏந்திக் காட்சியளிக்கிைாள்.  

 வராகப் பபருமாளின் அவதார ஜநாக்கத்சத 

அறிந்து பகாண்டால் வராகம் என்பதன் 

அசடயாளம் அல்லது அர்த்தம் என்ை என்பசத 

புரிந்துபகாள்ளலாம். வராக அவதாரஜம தைது 

ஒற்சைக் பகாம்சபக் பகாண்டு பூமிசய 

அகழ்ந்பதடுக்க ஜதான்றியது தான். எைஜவ 

வராகம் என்பது பூமிசயக் குத்திக் கிளறி  ஜமஜல 

பகாண்டு வருவது. அதசை புராணக் கசதகள் 

பூமிப்பந்சத எடுத்து விட்டதாகக் கசத 

பசான்ைாலும் அதன் உள்ளர்த்தம் வராகம் 

என்பது உழவுக் கலப்சபயின் குறியீடு 

என்பதாகும், பூமிசயக் கிளறி அடியில் இருக்கும் 

மண்சண ஜமஜல பகாண்டு வர வல்லது 

என்பசத வராகம் என்ை வடிவம் உணர்த்துகிைது. 

 வராகியின் சகயில் இருக்கும் பநல் குத்தும் 

உலக்சகயும் அவள் ஜவளாண்சமக்குரிய, 

ஜவளாளர்களுக்குரிய பதய்வம் என்பசத நிறுவ 

உதவுகிைது.  
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 சப்த கன்னியருள் வராகி மற்றும் 

சாமுண்டிக்கு மட்டும் ஜோடி பதய்வங்கள் 

கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. இவர்கள் 

இருவரும் மற்ை கன்னிகசளப் ஜபால 

பமன்சமயாை பகாடி ஜபான்ை ஜதாற்ைம் 

உசடயவர் அல்லர். தாய்த் பதய்வம்  ஜபான்ை  

பருத்த வயிறும் கைத்த மார்புகளும் 

பகாண்டவர்கள். வராகி மூதாயின் உருவகமாக 

விளங்குவதாலும் அவள் சண்சடக்காரியாக 

இருப்பதாலும் கரிய நிைத்துடன்  திராவிட உருவ 

அசமப்புடன்  தடித்த பபண்ணாக சிசல 

வடிக்கப்படுகிைாள்.   

சிவன் ஜகாயிலில் வராகி 

சசவ சமயத்தில் சாமி சன்ைதியின் 

உட்பிரகாரத்தில் எழு சப்த மாதர்களுள் 

ஒருத்தியாக இருக்கும் வராகிக்குச்  சிைப்பு 

வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்ைை. பத்தாம் 

நூற்ைாண்டில் தைது பபரிய ஜகாயிலில் 

இவளுக்குத்  தனி சன்ைதி அசமத்த இராே ராே 

ஜசாழன்  காலத்தில் தான் வராகி சசவக் 

ஜகாயிலுக்குள் இடம் பபற்ைாள்.  

ஆயுதங்கள் 

 வராகி நான்கு ஆறு எட்டு சககளுடன் 

வடிவசமக்கப்பட்டு ஆயுதங்கசளயும் மண்சட  
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ஓட்சடயும் ஏந்தியவளாக இருந்தாலும் அவள் 

எருசமமாட்டின் வால், காண்டா மணி, உழவுக் 

கலப்சப, உலக்சக  ஜபான்ை விஜைாதமாை 

ஆயுதங்களுடன் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தஞ்சச பிரகதீஸ்வரர் ஜகாபுர வராகி 

அம்மன் சிசல 
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இந்த  ஆயுதங்கசள இவள் தாங்கியிருப்பதன் 

காரணம் யாபதனில் இவள் இன்று சாட்சடயால் 

அடிப்பசதப் ஜபால இவள் மாட்டு வாலால் 

அடித்துத்  தண்டிப்பாள். இவசளத் தண்ட நாயகி 

என்று குறிப்பிடும் ஜதவி மகாத்மியம் பசடத் 

தளபதியாகக் பகாள்கின்ைது. இவள் 

பசகவர்கசளத் தண்டிப்பவள். மாட்டு வால் 

என்பது அந்தக் காலத்தில் மனிதர்கசள  

தண்டிக்கப் பயன்பட்ட ஒரு கருவியாகும்..  

 வராகி சகயில் இருக்கும் காண்டா மணி 

மற்றும் சக்கரம் ஆகியை காலத்சதக் குறிக்கும் 

குறியீடுகள் ஆகும். அவசளக் காலஜதவனின் 

மசைவி என்று காலஜைாடு பதாடர்பு 

படுத்துவதன் காரணம், அவள் இைப்புக்குரிய  

பகாசலத் பதய்வமும்  ஆவாள் என்பஜத. 

இதைால் இவசள யமனின் மசைவியாக்கி யமி 

என்றும் குறிப்பிடுவர். பாவஜைாபநிஷதம் 

‘வராகி பித்ரு ரூபா’ என்று இவசள 

இைந்தவர்களின் உருவமாகக் பகாள்கிைது.  

 ஒரு சகயில் உலக்சகயும் மறு சகயில் 

உழவுக்  கலப்சபயும்   பகாண்டிருக்கும்  வராகி 

தன்னிரு கரங்கசளயும் அபய வரத 

ஹஸ்தமாகவும் சவத்திருப்பாள். இவ் 

உருவத்தில் இருக்கும் வராகி உழவுக் 

கலப்சபயால் ஆக்குதல் [பயிர் வளம்] 

உலக்சகயால்   பநல்   குத்துதல்   (உணவு  வளம்) 
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மற்றும் அபய  கரத்தால் காத்தல் மற்றும் வரத 

கரத்தால் அருளல் ஆகிய பசயல்பாடுகளின் 

வடிவமாக விளங்குகிைாள்.  அபய வரத ஹஸ்தம் 

அளித்து அவசள ஜமன்சமப்படுத்தி 

பமன்சமப்படுத்திப் பிற்காலத்தில் 

உருவாக்கிைாலும் அவள் வீரத்துக்கும் 

ஜவளாண்சமக்கும் உரியவள் என்பசதக் 

குறிக்கும் கலப்சபயும் உலக்சகயும் 
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மாட்டுவாலும் அவள் சகயில்  நீங்காமல் இடம் 

பபற்றிருப்பசத இங்குக் குறிப்பிட ஜவண்டும்.   

 புராணங்களும் ஜதவி மகாத்மியமும்  

அவசளப் ஜபார்த் பதய்வமாக மட்டுஜம 

பகாள்ள ஜவண்டும் என்று கருதியதாலும் ஆண் 

முதன்சமச் சமுதாயத்தில் ஜதாற்றுவிக்கப்பட்ட 

சமய மரபுகள் பபண்ணுக்கு  உழவு ஜபான்ை 

கடிைமாை ஜவளாண்  பணிகளில் இடமளிக்க 

முன் வராததாலும் பிற்காலத்தில் அவளிடம் 

இருந்து கலப்சபசயயம் உலக்சகசயயும்  

எடுத்துவிட்டைர். பசழய காலச்  சிற்பங்களில் 

இவள் கலப்சப, உலக்சக, மாட்டு வால், மணி 

ஜபான்ை ஆயுதங்களுடன் ஜதாற்ைமளிக்கிைாள். 

யாசைசய அடக்கும் அங்குசமும் அவள் 

சகயில் உண்டு.  

னவணவமும் வராகியும் 

 சவணவம் வராகிசயத் தன்னுசடயவளாக 

பசாந்தம் பகாண்டாடிய ஜபாது, வராகப் 

பபருமாளிடம் உள்ள சங்கு சக்கரம் தண்டாயுதம் 

தாமசர ஜபான்ைவற்சை  இவள் சககளில் 

பகாடுத்திருப்பசதச்  சில சிசலகளில் 

காணலாம். காளிசயப் ஜபால இவள் சகயில் 

ரத்தத்சத ஏந்திக் குடிக்கும் மண்சட ஓட்சடயும் 

காணலாம் அதற்கு அந்தகாசுரசை வசதத்த 

கசதயும்  ரத்த பீேசைக் பகான்ை ஜபாது   
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அவைது  ரத்தத்சதக் குடித்த கசதயும் பல 

புராண நூல்களில் பசால்லப்படுகிைது.  

ெமயங்கள் பகாடுத்த வாகைங்கள் 

 சசவம் தழுவிய வராகியின் வாகைமாக 

மகிஷம் [எருசம], புலி, ஜபான்ை விலங்குகள் 

காணப்படும்.  சவஷ்ணவ வராகிக்கு ஜசஷ 

வாகைம் உண்டு.  துசணயாளாக கருடன் உண்டு. 

பபௌத்தத்தில் அவள் பதுமம் [தாமசர] அல்லது 

பீடத்தில் அமர்ந்து இருப்பாள். சாக்தத்தில் 

இவசள இருட்டின் அம்சமாக [தூமாவதி, துரும 

வராகி] இரவுத் ஜதவசதயாகக் பகாள்வர். இவள் 

பிஜரதம் அல்லது பபண் எருசமயின் மீது 

ஜதான்றுவாள். வராகி தைது ேம்பினி குதிசர மீது 

அமர்ந்து உருவசமப்பும் உண்டு. சாவின் 

மூலமாக இவள் முக்தி அருள்பவள் என்பதால் 

சகவல்ய ரூபினி என்று அசழப்பதும் உண்டு. 

நடு ராத்திரி & உச்சிப் பொழுதின் வழிொடு 

 வராகி வழிபாடு பஞ்ச மகரங்களுடன் 

கூடியது. அவசள  வணங்கியவர்களின் எதிரிகள் 

நாசமசடவது உறுதி. மது, மச்சம் [மீன்], 

தானியம், மாமிசம், சமதுைம் எைப்படும் 

சடங்கியல் கலவி ஆகியை உண்டு. கங்சகக் 

கசரயில் இருக்கும் காலராத்ரி ஜகாயிலில் வராகி 

சன்ைதியில் இரவில் இப்ஜபாதும் 

இவ்வழிபாடுகள் நடக்கின்ைை. இக்ஜகாயிசல 
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பகலில் பூட்டி சவத்திருப்பர். மார்க்கண்ஜடய 

புராணம், வராக புராணம், மச்ச புராணம், ஜதவி 

புராணம் வராகி பற்றிய கசதகசள உருவாக்கி 

ஜசர்த்துள்ளை. இவள் சப்த மாதரில் 

ஐந்தாமவளாக இருப்பதால் இவசளப் பஞ்சமி 

என்பர். உடலில் இவள் மணிபூரகத்துக்கு 

[பதாப்புள் பகுதிக்கு) உசடயவள் 

ஜகாயில் வரலாறு  

 இசடக்காலத்தில் [9, 10ஆம் நூற்ைாண்டில்] 

வராகிக்குத் தனி ஜகாயில்கள் எழுப்பப்பட்டை. 

அக்காலத்தில் இந்தியா முழுக்க பக்தி இயக்கம் 

பரவியிருந்தது. இவ்வியக்கம் தமிழகத்தில் 

ஜதான்றி வடக்ஜக பயணித்தது. அப்ஜபாது 

அதுவசர வழிபாட்டில் இருந்த  பூர்வீகத் 

பதய்வங்கள் அசைத்தும் சவதிகச் 

சமயங்களுக்குள் இழுக்கப்பட்டை. சவதீகச் 

சமயங்கள் அசவகட்குப் புதிய புராணக் 

கசதகசள உருவாக்கி  சசவ சவணவக் 

ஜகாயில்களில்  பரிவாரத்  பதய்வங்களாக 

அமர்த்தப்பட்டை. 

 பபௌத்தம் பசழித்திருந்த இடங்களில் 

மட்டும் வராகிக்கு தனிக் ஜகாயில்கள் இருந்தை. 

ஒரிசாவில் சவுராசி என்ை ஊரில் மச்ச வராகிக்கு 

தனிக் ஜகாயில் உருவாைது. ஜநபாளத்தில் ஜபயா 

ஏரியின் நடுவில் வராகிக்கு ஜகாயில் உள்ளது. 
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பக்த பூரில் பேய பராகி [இங்கு வ என்பது அங்கு 

ப எை மாறும்] என்ை பபயரில் இவசள பவற்றித்  

பதய்வமாக பகாண்டாடும் மக்கள் தம் 

குழந்சதகளுக்கு வராகிசய தைது முன்ஜைாராக 

உருவகித்து அவசளப் பாட்டிமா [அஜீமா] என்று 

அசழக்கக் கற்றுக் பகாடுத்துள்ளைர்.  

தாய்த் பதய்வ உருவங்கள் 
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 தமிழகத்தில் அவ்சவ என்ை பபயரில் 

வணங்கப்படும் மூத்த பதய்வமும் இந்த 

பாட்டிமாவுக்கு நிகராை வழக்காறு எைலாம். 

[கன்னித் பதய்வம், தாய்த்  பதய்வம் மற்றும் 

பாட்டித்  பதய்வம் எை மூன்று வடிவங்களில் 

தனிப் பபண் பதய்வங்கசள வழிபடுகின்ைைர்.] 

குேராத்தில் ஒரு சில இடங்களில் வராகிக்கு 

ஜகாயில் உள்ளது.  

தமிழகத்தில் புது மலர்ச்சி  

 தற்காலத்தில்  வராகி வழிபாடு தமிழகத்தில் 

புத்துணர்ச்சி பபற்று வருகிைது. ஜகாயில் கசடகளில் 

வராகி மாசல  நூல்கள் விற்பசைக்கு 

சவக்கப்பட்டுள்ளை. பசன்சையில் வராகிக்கு 

பாதாள வராகி ஜகாயில் உண்டு. ஜகாசவயில் 

புதிதாக ஸ்ரீ வராகி மந்திராலயம் என்ை ஜகாயில் 

எழுப்பப்பட்டுள்ளது.   

 ஜவடந்தாங்கலில் வராகிக்கு பபரிய 

ஜகாயில் உள்ளது. தஞ்சச பபரிய ஜகாயிலில் 

வராகிக்குத் தனி சன்ைதி உண்டு. இங்கு ஆடி 

மாதம் பத்து நாள் திருவிழாவும் 

நசடபபறுகிைது. அபமரிக்கா மஜலசியா 

ஜபான்ை நாடுகளிலும் வராகிக்கு ஜகாயில் 

எழுப்பப்பட்டுள்ளது.   
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 வராகி மாசல என்ை  நூல் வராகி 

வழிபாட்டுக்குரிய யந்திரம் மந்திரம் 

ஆகியவற்சை பகாண்டிருக்கும் இந் நூசல வீர 

கவி ராேர் இயற்றிைார்.  ஸ்தம்பைம் வசியம்  

மாரகம்  எை மக்களின் பல ஜதசவகளுக்கு ஏற்ப 

இவ்வராகி மாசலயில் யந்திரங்களும் மந்திரங்களும் 

பாடல்களும் உள்ளை.  

மஹா வராகி அம்மன் ஜகாவில், ஜகாயம்புத்தூர் 
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வராகி மானல 

 முருகனுக்கு ஆறு திருமாலுக்கு எட்டு 

சிவனுக்கு ஐந்து என்று அட்சரங்கள் 

மந்திரங்களாக இருப்பது ஜபால சாக்தத்தில் 

ஐயும் கிலியும் சவ்வும் என்ை மூன்று எழுத்து 

மந்திரம் உண்டு. இதற்கு  எடுத்துக்காட்டாக 

வராகி மாசலயில் அசமந்த  

 ஐயும் கிலியும் சவ்வும் எைத் பதாண்டர் 

ஜபாற்றும் அரிய பச்சச 

 பமய்யும் கருசண வழிந்ஜதாடுகின்ை 

விழியும்  

 சகயும் பிரம்பும் கபாலமும் சூலமும்  

கண்பணதிஜர  

 சவயம் துதிக்க வருவாள் வராகி என்  

மலர்க்பகாடிஜய  

என்று பாடசலக் கூைலாம்  வராகி வழிபாட்சட 

ஆண்கள் பசய்தால் குடும்பம் அசமயாது, 

குழந்சதகள் சரி வராது, சுத்த சந்நியாசியாக 

இருப்பவஜை வராகி உபாசசை பசய்வது 

பலைளிக்கும், சுய கட்டுப்பாடு மிக முக்கியம் 

அல்லது கால் சககசள முடக்கிப் ஜபாடும்  

என்று பல கருத்துக்கள் நிலவுகின்ைை.  பபண்கள் 

பசய்தால் மணவாழ்வு சிைக்காது. ஜகாபம் 
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அதிகம் வருவதால் குடும்ப அசமதி ஜகடும். 

ஜசர்ந்து வாழாமல் தனித்து வால் ஜநரிடும் 

என்றும் நம்பப்படுகிைது. வராகி வழிபாடு 

தாந்திரீகர்களுக்கு மட்டுஜம உரியது; பபாது 

மக்களுக்கு அல்லது குடும்பஸ்தர்களுக்கு உரியது 

அல்ல என்ை அச்சத்துக்குக் காரணம் வராகி 

தனித்பதய்வம்; அச்சத்துக்குரிய பபண் பதய்வம்; 

அவள் பசகசய அழித்தல், தண்டசை, மரணம் 

மற்றும் முக்திக்குரிய பதய்வம் என்ை 

நம்பப்படுவஜத முக்கிய காரணம் ஆகும்.  

மனித வரலாற்றின் அழியாப் ெதிவு வராகி 

 வராகி என்பவள் இரு காலகட்டத்தின் 

இசணப்பு  குறியீடு.  இரு  முக்கியப்  

பண்புகளின் பவளிப்பாடு.  மனித வரலாற்றில் 

ஜவட்சடக் காலத்தின் முடிவாகவும் ஜவளாண் 

காலத்தின் பதாடக்கமாகவும் புரிந்து 

பகாள்ளப்பட ஜவண்டிய வரலாற்றுப் பதிவு. 

இதைால் இவள் ஆத்திரக்காரியாகவும் அஜத 

சமயம் மண்சணக் கிளறி பபான் விசளய 

சவக்கும் வளசமத் பதய்வமாகவும் 

விளங்குகிைாள். முற்காலத்தில் ஜவளாண் 

சமுதாயத்தில் சில இடங்களில் காசளகளுக்குப் 

பதிலாகப் பபண்கசள  உழவுக்குப் 

பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இன்றும்  சில 

மாநிலங்களில் இப்படி சில சமயங்களில் 

நடப்பசத நாம் சமுக வசலத் தளங்கள் 
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வாயிலாக அறிகிஜைாம்.  

ஆக, ஜவளாண் 

பணிகளுக்காக 

மண்சணக் கிளறுவதன் 

மிச்ச பசாச்சமாகஜவ 

இவள் வராக முகத்துடன் 

நிசைவு கூரப்படுகிைாள்  

காசளகளின் பயன்பாடு 

வந்த பிைகு பபண்கள் 

குழந்சத பபறுவதற்கும் 

ஜவறு சில வயல் 

ஜவசலகளுக்கும் எைப் 

பணிப் பங்கீட்டுக்கு  

[distribution of labour] 

ஆளாகியிருப்பர்.  

ஜவந்தனும்  வராகியும்  

 தானிய லட்சுமி 

சகயில் பநற்கதிருடன் 

காட்சி தர, அன்ை 

லட்சுமி சகயில் 

கரண்டியுடன் 

சாத்விகமாகக் காட்சி தர, 

வராகி மட்டும் கலப்சப, 

உலக்சக, மாட்டு வால், காண்டா மணி, 

ஜபான்ைவற்றுடன் காட்சியளிக்கக் காரணம்  

இவள் பசாகுசுத்  ஜதவசத அல்ல. உசழப்புக் 

வளனமத் பதய்வம் 
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கடவுள், ஜபார்க் கடவுள். ஜவளாண்சமயும் 

ஜபாரும் இசணந்து வருவதற்கு காரணம் நில 

உசடசமத்துவத்துடன் இசணந்ஜத  ஒஜர 

தசலவைாை ஜவந்தனும் மன்ைராட்சியும் 

வந்தை. இவ்வாறு ஆங்காங்ஜக மன்ைர்கள் 

உருவாைதால் அவர்களுக்குள் நிலத்சதக் 

[நாட்சடக்] சகப்பற்றும் ஆசசயும் பிைந்தது. 

சமூக மானுடவியல் அறிஞர்கள்  ‘உலகில் ஜபார் 

என்பஜத வயல்கள் நிரம்பிய ஜவளாண்சம 

சிைந்திருந்த உணவு ஏராளமாகக் கிசடத்த 
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நாட்சடப்  சகப்பற்றும் ஜநாக்கத்துடன் தான் 

பதாடங்கியது  என்கின்ைைர்.  

 வீரம் பசறிந்தவரால் மட்டுஜம நிலத்சதக் 

சகப்பற்ை முடிந்தது. நிலத்சதப் பாதுகாக்க 

அதிகம் ஜபர் ஜதசவப்பட்டைர்.  வீடுகளில் 

பபண்கள் அதிக எண்ணிக்சகயில் குழந்சத 

பபை ஊக்குவிக்கப்பட்டைர். ஒவ்பவாரு ஆணும் 

பல பபண்கசள மணந்து குடும்பத்திைரின் 

எண்ணிக்சகசயப் பபருக்கி  ஜவளாண் 

பணிகசளப் பிரித்துக் பகாடுத்து தைது 

நிலத்சதக் காப்பாற்றிைான். இதைால் அவன் 

வணங்குவதற்கு ஏற்ை பதய்வமாக வராகி 

விளங்கிைாள். வராகி ஜவளாண் சமுதாயத்தில் 

பசகசய அழிக்கும் வீரக் கடவுளாகப் 

ஜபாற்ைப்பட்டாள்.  

வீரத் ஜதவனத; பவற்றித் ஜதவனத வராகி 

 காவிரியின் ஜவந்தைாை ராேராே ஜசாழன் 

ஜபான்ை மருத நிலத்து மன்ைர்கள் மற்ை நிலங்கசள 

சகப்பற்றும் பகாள்சகயுடன் ஜபாருக்குப் ஜபாகும் 

முன்பு வராகிக்குச் சிைப்புப் பூசசகள் பசய்து 

வணங்கிச் பசன்ைைர். இவ்வாறு வராகி அரசர்களின் 

ஆதரவு பபற்ை இன்றியசமயாத் பதய்வம் 

ஆைதிைால் அசைத்துச்  சமயங்களும் அவசளத்  

தம்முசடயசவ ஆக்கிக்பகாண்டை. 

புராணங்களும் அவளுக்குப் புதுப்புதுக் கசதகசள 
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உருவாக்கிை. எனினும் இன்று வசர வராகிசய 

தனித்பதய்வம் என்றும் அவள் வீரத்தின் 

விசளநிலம். ஜவளாண்சமயின் அசடயாளம் 

என்ஜை உணர ஜவண்டும். 

வாராகி விசுக்கிரன் இலாவணி 

 இலாவணி என்பது தமிழ்நாட்டில் மிகவும் 

பிரசித்தி பபற்ை ஒரு பாடற்கசலயாக இருந்தது. 

 வராகி பண்டாசுரனுசடய தளபதிகளில்  

ஒருவைாை அரக்கன் விசுக்கிரசைக் பகான்ைாள்.  

விசுக்கிரன் பசடக்கும் வாராகி பசடக்கும் 

நடக்கிை சம்வாதம் இங்ஜக 

இலாவணியாக்கப்படுகிைது.  

வாராகி ெனட: 

அரக்கஜை விசுக்கிரா  இரக்கமு மற்ைவஜை 

யாசரயடா எதிர்க்கிைாய் பசால்லு பசால்லு 

அரக்கப்ப ரக்கவிங்ஜக பநருப்சபயு 

மிழ்ந்துபகாண்டு 

அங்குமிங்குஞ் பசல்லுகிைாய் நில்லு நில்லு 

விசுக்கிரன் ெனட 

பன்றிமுகப் பபாம்பசளயா முன்வந்பத திர்க்கிைவ 

பயந்துந டுங்கிடுவா  பாரு பாரு 

பகான்றுசைவி ழுங்கிடுவான் தின்றுசைமு 

டித்திடுவான் 

பகாம்பசைபய திர்க்கிைவ  யாரு யாரு 
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வாராகி ெனட 

உலக்சகசயக் சகபயடுத்தா உலகம்கி 

டுகிபடன்னும் 

உசடத்துபநா றுக்கிடுவா   ஜபாடா ஜபாடா 

வலக்சகயி  டக்சககளில்  பலமுள்ள ஆயுதங்கள் 

மடித்துமு டித்துவிடும்   மூடா மூடா 

விசுக்கிரன் ெனட 

உலக்சகயும் ஆயுதமா  உலுக்கிபய 

டுத்திடுஜவாம்  

ஒத்சதக்பகாத்சத ஆடலாமா வாவா வாவா 

கலக்கும்க லக்கலிஜல மசலத்துவி ழுந்திடுவா 

காணாமப் ஜபாயிடுவா  ஜபாஜபா  ஜபாஜபா 

வாராகி ெனட 

தண்டநாதா வந்துவிட்டா தண்டசைகள் 

தந்திடுவா 

சதரியமா நிற்கிைவன் வாடா வாடா 

கண்டவுடன்  வீழ்ந்திடுஜவ கண்டதுண்டம் 

ஆகிடுஜவ 

சககுவித்துச் பசால்லிடாமப் ஜபாடா ஜபாடா 

விசுக்கிரன் ெனட 

விசுக்கிரன் வந்துவிட்ஜடன் பபாசுக்பகைக் 

குத்திடுஜவன் 

  ஜமபலடுத்து வீசிடுஜவன் தூக்கி தூக்கி 

நிசிசரர் எங்களது பசிசயய றிந்திலிஜரா 

  நின்ைபடி தின்றிடுஜவன் தாக்கி தாக்கி 
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வாராகி ெனட 

என்ைன்விழி யாலுசைஜய பகான்றிடுஜவன் 

துப்பிருந்தால் 

  என்ைைம்சப நீதடுத்துக் காட்டு காட்டு 

உன்னுசடய மாசயபயலாம் என்னிடத்தில் 

பசல்லாதடா 

  உண்சமயிஜல சண்சடயிட்டுக் காட்டு காட்டு 

விசுக்கிரன் 

வந்துவிட்ஜடன் உன்ைசைநான் முந்திவிட்ஜடன் 

வாபளடுத்ஜதன் 

   வானுயரத் தூக்கிவிட்ஜடன் வாசள வாசள 

முந்திநீஜயார் எட்டுசவத்து வந்திடுமுன் 

பவட்டிடுஜவன் 

   முன்னிருக்கும் உன்னிரண்டு ஜதாசள ஜதாசள 

வாராகிப் ெனட 

தாபளடுத்தாள் ஜதரிருந்து வாபளடுத்து 

வீசிவிட்டாள் 

    தசலதுண்டாய்க் கீழ்விழுந்தான் மண்ணில் 

மண்ணில் 

ஜதாளுயர்த்தி வாைவபரக் காளமிட்டுப் 

பாவிசசத்து 

    துள்ளித்துள்ளி ஆர்ப்பரித்தார் விண்ணில் 

விண்ணில் 
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எல்ஜலாரும் 

பாடலிசதப் பாடுபவர் பாடச் பசால்லிக் 

ஜகட்கிைவர் 

     பாரிதனில் வாழ்ந்திடுவார் நன்று நன்று 

ஜகடுவிசள ஜநாய்கசளயும் ஓடஜவாடச் 

பசய்திடுவர் 

     கிட்டபநருங் காததசை பவன்று பவன்று 

(இலந்னத அவர்களின் முக நூல் ெதிவு 25-6-2020) 

கன்னிமார் மங்கக இடம் இகைவன் – இகைவி தரிசனம் 

பிராமி சக்கரமங்கக 
(வில்வம்) 

சக்கரப்பள்ளி 
(ஐயம்பபட்கட) 

சக்கரவாபகஸ்வரர் 
ததய்வநாயகி 

தநற்றிக் 
கண் 

மபகஸ்வரி அரியமங்கக 
(தநல்லி) 

பகாவில்பட்டி 
அருபக 

அரிமுக்தீஸ்வரர் 
ஞானாம்பிகக 

கங்கக 
 

கவுமாரி சூலமங்கக 
(வில்வம்) 

ஐயம்பபட்கடக்கு 
அருபக 

கிருத்திவாபகஸ்வரர் 
அலங்காரவல்லி (சனியும் 
கபரவரும் அருகருபக இருப்பு) 

சூலம் 

கவஷ்ணவி நந்திமங்கக 
(நாவல்மரம்) 

நல்லிச்பசரி ஜம்புநாத சுவாமி 
அகிலாண்படசுவரி 

திருக்கழல் 

வராகி பசுமங்கக 
(வில்வம்) 

பசுபதி பகாயில் 
(மாடக்பகாயில் 
அகமப்பு) 

பசுபதீஸ்வரர் பால்வள நாயகி உடுக்கக 

இந்திராணி தாழ்மங்கக 
(தாழம்பூ) 

தாயமங்கலம் 
என்ைகழக்கப்பட்ட 
ஊர் 
அழிந்துவிட்டது. 
ஆலயம் மட்டுபம 
உள்ளது. 

சந்திரமவுலீசவரர் 
ராஜராபஜஸ்வரி 

சந்திரன் 

சாமுண்டி திருப்புள்ள 
மங்கக 
(ஆலமரம்) 

பசுபதி பகாயில் 
பகுதியில் 

பிரம்மபுரீஸ்வரர் (ஆலந்துகை 
நாதர்) சவுந்தர நாயகி 

நாகம் 
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பிடாரி இளங்காளி அம்மன் ஜகாவில், பசன்சை 
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3. கருவளம் காக்கும் மருத 

நிலத்பதய்வம் பிடாரி 

  

 

 

 

 தமிழகக் கிராமங்களில் ‘ஊருக்பகாரு 

பிடாரியும் ஏரிக்பகாரு ஐயைாரும் ஜவண்டும்’ 

என்று பசால்வதில் இருந்து ஏரிப்பாசாைம் 

மூலம் ஜவளாண்சம சிைந்து விளங்கிய மருத 

நிலப் பகுதியில் ஒவ்பவாரு ஊரிலும் பிடாரிக்குக் 

ஜகாயில் இருந்தது பதளிவாகிைது. இன்று பதன் 

மாவட்டங்களில் பிடாரி அம்மன் ஜகாயில்கள் 

சில காணப்பட்டாலும் வட பகுதியிலும் மதுசர 

ஜபான்ை மத்தியப் பகுதியிலும் அதிகம் 

காணப்படவில்சல. இருக்கும் ஓரிரு 

ஜகாயில்களும் துர்க்சக அம்மன் ஜகாயிபலன்ஜை 

பகாண்டாடப்படுகின்ைது. பிடாரி ஜகாயில்கள் 

ஜவளாண்சம சிைந்து விளங்கும் பகுதியில் 

காணப்படுகின்ைை. மசலப்பாங்காை 

இடத்திஜலா,  வைண்ட பகுதியிஜலா 

கடற்கசரயிஜலா இல்சல.  எைஜவ பிடாரிசய 

மருத நிலத்பதய்வம் எைலாம். 'ஒண்ட வந்த 
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பிடாரி ஊர் பிடாரிசய விரட்டியதாம்' என்ை 

பழபமாழியும் ஊருக்கு ஒரு பிடாரி ஜகாயில் 

இருந்தசத உறுதி பசய்கிைது. இது தவிர 

ஜவற்றூர்ப் பிடாரிசயயும் புதிதாக தமது ஊரில் 

பகாண்டு வந்து சவத்து வழிபடும் ஜபாக்கு 

இருந்தசதயும் அறிகிஜைாம். 

 பிடாரி அம்மசைப் பிடாதி / முப்பிடாதி  

என்ை பபயரில் பதன் மாவட்டங்களில் 

முப்பிடாதி அம்மன் 
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வழிபடுகின்ைைர். பிடாரி பற்றி தமிழ்க் 

காப்பியங்களில் சில தகவல்கள் கிசடக்கின்ைை. 

நாட்டுப்புைக் கசதப்பாடல்களில் அவசளக் 

காளி என்ை பபயரில் குறிப்பிட்டாலும் காளியும் 

பிடாரியும் ஒன்ைல்ல. இருவரும் பவவ்ஜவறு. 

காளிக்கு புராணத் பதய்வம் தகுதி உண்டு. பிடாரி 

என்பவள் புராணக் கதாபாத்திரம் 

ஆக்கப்படவில்சல. பிடாரி என்பது 

இசைவிசயக் குறிக்கும் பபயர்களில் ஒன்ைாக 

மட்டுஜம விளங்குகிைது.   

பிடாரி யார்? 

 பிடாரி என்பவள் நாகர் குலத்தின் அல்லது 

பதால் திராவிடர் குலத்தின் பதய்வம் ஆவாள். 

ஆதியில் பதன்னிந்தியா முழுக்க வாழ்ந்த பதால் 

தமிழர் நாகத்சதத் தமது குலக் குறியீடாகக், குல 

முதுவராகக் [TOTEM] கருதி வழிபட்டதால் 

அவர்கள் தம்சம நாகர் இைத்தவர் என்று 

கருதிைர். ஆண்கள் பிடாரன் என்றும் பபண்கள் 

பிடாரி என்றும் தம்சம அசழத்துக்பகாண்டைர். 

நாகத்சதப் பிடிப்பவன் அல்லது நாகத்திடம் 

இணங்கிப் பழகுபவன் பிடாரன் எைப்பட்டான். 

பபண்கள் பகாடிய நஞ்சுள்ள நாகத்சதக் கண்டும் 

அஞ்சாத பநஞ்சம் பகாண்டவர் என்பதால் 

பிற்காலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத பபண்கசள 

‘அடங்காப் பிடாரி’ என்ைைர். பாம்புக்ஜக 

அஞ்சாதவள் மனிதனுக்கு அஞ்சுவாளா? 
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அதைால் அடங்காத பபண்சண கட்டியவசை 

‘பிடாரிசய பபண்டு சவத்துக் பகாண்டது 

ஜபால’ என்று சுட்டிக் காட்டிைர். இப் 

பழபமாழியும் பிடாரி என்பவள் யாருக்கும் 

அஞ்சாத  பநஞ்சுரம் பகாண்டவள் என்ை 

பபாருசளஜய தருகிைது.   

ஜவட்னடத் பதய்வத்தின் எச்ெம் பிடாரி 

 மனித குல வரலாற்சை ஜவட்சடக் காலம், 

ஜவளாண் காலம், பதாழிற் புரட்சி  காலம்; 

மின்ைணு காலம் எை நான்கு பபரிய 

வசகசமகளாகப் பகுக்கலாம். ஜவட்சடக் 

காலத்தில் இைக்குழுவின் மூத்த பபண் ஒருத்தி 

தசலசமயில் ஆண்கள் அவசளப் பின் 

பதாடர்ந்து ஜவட்சடக்குச் பசன்று கிசடத்த 

ஜவட்சடப் பபாருசள அவள் பகுத்துத் தர 

அசைவரும் உண்டு மகிழ்ந்தைர்.  

 அடுத்த காலக் கட்டத்தில் ஓரிடத்தில் தங்கி 

அங்கு நிலத்சதப் பண்படுத்தி ஜவளாண்சம 

பசய்யத் பதாடங்கிய ஜபாது ஆண் முதன்சம 

பபறுகிைான். குடும்ப அசமப்பு உருவாகிைது 

பசாத்துசடசம பசாத்து உரிசம ஆகியை  

நசடமுசைக்கு வருகின்ைை. [அடுத்த இரண்டு  

காலங்கசளக் குறித்து தற்ஜபாது விளக்க 

ஜவண்டியதில்சல. அது ஓரளவு பதரிந்தஜத]. 
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 ஜவட்சடக் காலத்தின் ஆற்ைல் மிகுந்த 

தசலவி ஒரு பபண்.  அவளது தசலசம பண்பும் 

தாய்சமப் ஜபறும் கண்டு பயந்து அவசள 

ஆண்களும் வணங்கிைர். அவள் தாய்த் 

பதய்வத்திற்கும் மூத்த பதய்வம் ஆவாள்.  இவள் 

அடங்காதவள் 

 அடுத்த சில நூற்ைாண்டுகளில் குழந்சதப் 

ஜபற்றில் ஆண்களின் பங்கு இருப்பசத 

உணர்ந்ததும் பபண்கசள வீட்டுப் 

பிராணிகளாக்கி விட்டைர். ஜவளாண் காலத்தில்  

பபண் அடிசமயாைாள். ஜவட்சடக் 

காலத்திற்கும் முந்சதய காலத்தின்  பபண் 

சிைப்சப உணர்த்தும் பதய்வங்களுள் ஒன்ைாக 

பிடாரி விளங்குகிைாள் இவள் யாருக்கும் அடி 

பணியாதவள்; அஞ்சா பநஞ்சுரம் பகாண்டவள். 

ஜவளாண் காலத்தில் இவளுக்கு அடங்கா பிடாரி 

என்று பபயர் சூட்டப்பட்டிருக்கும். எைஜவ 

அசைவரும்அன்று   பதாட்டு இன்று வசர 

இவசள அடங்காப் பிடரி என்ைைர். 

அடங்காதவசள அடக்கி ஆள்வசதஜய ஆண்கள் 

பபண்டாளுதல் [பபண்டாட்டி] என்ை 

பசால்லால் குறித்தைர். அடங்காப் பிடாரிசய 

பபண்டு சவத்தது ஜபால என்ை பழபமாழியும் 

இச் சமூகப் பழக்கத்தால் உருவாைது.  அடங்காத 

பபண்சண பபண்டாட்டியாகக் பகாள்வது 

ஆணுக்கு சவாலாைது என்பதால் அடக்கமாை 
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பபண்சணஜய அசைத்து ஆண்களும் 

மணமுடிக்க விரும்பிைர். இன்று காலமும் 

கருத்தும் மாறியிருக்கிைது.   

திராவிடர்களின் நாகர் வழிொடு  

 பிடாரி  ஜவட்சட காலத்   பதய்வத்துக்கும் 

முந்சதய பதய்வம் ஆவாள். உலகின் 

பதன்பகுதியில் அல்லது நாவலந்தீவில் வாழ்ந்த 

ஆதிகாலத்து மனிதர்கள்  நாகர்கள் எைப்பட்டைர்.   

ஏபைனில் நாகர் வழிபாடுஅன்று இப்பகுதி முழுக்க 

பரவியிருந்தது.  பவுத்தம் தன் சமயத்சத கீசழத் 

தீவுகளில் பரப்பிய ஜபாது அங்குப் புழக்கத்தில் 

இருந்த நாகர் வழிபாட்சடத் 

தன்னுசடயதாக்கியது. இந்தியாவின் பல 

பகுதிகளில் குறிப்பாக மசல பகுதிகளில் திராவிடர் 

வாழ்ந்த இடங்களில் நாகர் வழிபாடு 

பசழித்திருந்தது.   இன்றும் பதன்னிந்திய 

மாநிலங்கள் அசைத்திலும் நாகர் வழிபாடு நீக்கமை 

நிசைந்திருக்கிைது, தமிழ்நாட்டில் எல்லா 

ஜகாயில்களிலும் நாக வழிபாடு ஏஜதனும் ஒரு 

வடிவில் இருக்கிைது. சிவன் திருமால் 

ஆகியவர்கஜளாடு பதாடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

மசலயாளத்தில் ஆந்திராவில் கர்நாடகத்தில் எை 

அசைத்து மாநிலங்களிலும் கிழக்காசிய 

தீவுகளிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும் நாகர் வழிபடு 

பதய்வமாக   உள்ளது என்பசத  க. ப.  அைவாணன்  

ஐயாவின் SERPENT CULT நூல் வாயிலாக அறியலாம்.   
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 பதால் பழங்காலத்தில்  பவப்ப பூமியாை 

பதன்னிந்தியாவில் அல்லது திராவிட நாட்டில் 

படம் எடுத்து ஆடிய நாகப் பாம்புகளில் இருந்து 

தான் மனித குலம் ஜதான்றியதாக மக்கள் 

நம்பிைர். இந்நம்பிக்சக ஒன்றும் மூட நம்பிக்சக 

அல்ல. இது ஓர் ஆரம்பக்கட்ட அறிவியல் ஜதடல் 

எை இைவசரவியல் அறிஞர் கருதுகின்ைைர். 

மண்ணுக்குள் இருந்து பவளிஜய வந்து மீண்டும் 

மண்ணுக்குள் ஜபாகும் பாம்சப மனிதர்கள் தம் 

மூதாசதயராகக் கருதிைர். அதன் பபயரால் 

தம்சம நாகர்கள் என்று அசழத்து பகாண்டைர்.  

குல முதுவர் வழிொடு  

 உலபகங்கும் ஆதி காலத்தில் ஏஜதனும் ஒரு 

விலங்கு, பைசவ, பசடி, பகாடி, மரம் 

ஜபான்ைவற்சை தமது குல முதுவராகக் [TOTEM] 

கருதும் பழக்கம் இருந்து வந்தசத சர் ஜேம்ஸ் 

ஃபிஜரசர் என்னும்  அறிஞர் பன்னிபரண்டு 

பாகங்களாக எழுதிய தைது நூலில் 

நாகர் வழிபாடு 
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ஆதாரங்கஜளாடு விளக்கிைார். தமிழகத்தில் பல 

பகுதிகளில் தங்கசள நாகர் கூட்டம், குருவிக்  

கூட்டம், பசங்கீசர கூட்டம், காசட கூட்டம் 

என்று அசழக்கும் மரபு உண்டு. இவர்கள் தம் 

கூட்டத்தின் விலங்கு, பைசவ, பசடி, பகாடிசய 

உண்பது [எச்சில்படுத்துவது] கிசடயாது.  

இப்ஜபாது இருப்பவர்களுக்கு காரணம் 

பதரியாது ஆைால் முன்ஜைார்கள் குலக் 

குறியீட்சட  தமது குல முதல்வராகக் கருதி 

வழிபட்டு வந்தைர். இவ்வழிபாட்சட 

ஆதிகாலச் சமயத்தின் குல முதல்வர் வழிபாடு 

[TOTEMIC WORSHIP OF PRIMITIVE RELIGION] 

என்பர் சமயவியல் அறிஞர்கள் 

பிடாரன் - பிடாரி  

 பிடாரி அம்மனின் பபயர்க் காரணம் பற்றி 

அறிய முற்படும் ஜபாது அச்பசால்சல பீட ஹரி 

எைப் பிரித்து தீசமகசள அழிப்பவள் என்று 

சவதீகர்கள் பபாருள் பசால்கின்ைைர். இது 

ஏற்புசடயத்ன்று.   நாட்டார் பதய்வங்கசள  

சமஸ்கிருதமாக்குவதால் அசவ நிறுவைச் சமயத் 

பதய்வங்கள் [DEITIES OF INSTITUTIONAL 

RELIGIONS] ஆகி விடா. இது ஒருவிதமாை 

உயர்நிசலப்படுத்தும் முயற்சி ஆகும். 

ஜபச்சியம்மசை ஜபச்சுக்குரிய அம்மன் என்றும் 

சரஸ்வதி என்றும் கூறுவது ஏற்புசடயதாகாது.   

அவள் ஜபய்ச்சி; யட்சிணி ஜபான்ைவள். பிள்சள 
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தின்னி ராக்காச்சி [இடாகினி ஜபால] ஜபான்ை 

துடியாை பபண் பதய்வங்கள் இன்னும் 

உயிர்ப்ஜபாடு உள்ளை அவற்றின் தனித்தன்சமசய 

அறியாமல் பபாதுசமப்படுத்தக் கூடாது. ‘எல்லாம் 

இதன் பால் உள’ என்று திருவள்ளுவமாசல 

திருக்குைசள வாழ்த்துவது ஜபால எல்லாத் 

பதய்வங்கசளயும் இந்து சமயத் பதய்வம் என்ை 

ஜபபரல்சலக்குள் பகாண்டு தள்ளக் கூடாது.  

 பிடாரி என்பவள் நாகர் குலம் என்று 

அசழக்கப்பட்ட திராவிடர் அல்லது தமிழர் 

இைத்தின் ஆதி பதய்வம். திராவிடம் தமிழ் என்ை 

பபயர்கள் காலத்தால் பிந்தியை. அசவ பமாழி 

இைம் என்ை அடிப்பசடயில் பபற்ை பபயர்கள் 

நாகர் இைம் என்பது வழிபாட்டின் 

அடிப்பசடயில் உருவாை பபயர். பிடாரி 

குழந்சத பிைப்புடனும் இைப்புடனும் 

பதாடர்புசடய பபண் பதய்வம் ஆவாள். 

பிைப்புடன் பதாடர்புசடயவள் என்பதால் 

இவசளத்  தாய்த் பதய்வம் என்றும் இைப்பு, 

சுடுகாடு, ஜபான்ைவற்றுடன் பதாடர்பு 

பகாண்டிருப்பதால் அடங்காதவள், அழிவுக்குக் 

காரணமாைவள்  என்றும் நம்பிக்சக நிலவுகிைது. 

மருதநிலத் பதய்வம் பிடாரி  

 பிடாரிசய ஜவளாண் பதாழில் பசய்ஜவார் 

கரு வளம் ஜவண்டி வழிபட்டைர். பிைக்கும்  
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பிள்சளகள் ஆஜராக்கியத்துடன் பிைக்கவும் 

பிைந்த பிள்சளகள் ஜநாய்க்கும் ஜபய்க்கும் 

பலியாகிவிடாமல் காக்கவும் வழிபட்டைர். 

நாகர் குலம் எைப்படும் பதால் தமிழர் குலம் 

தசழக்க வழிபட்டைர். ஜவளாண்சம 

பசய்தவர்களுக்கு ஆட்களின் எண்ணிக்சக 

அதிகம் ஜதசவ. அதிக பிள்சளகசள பபறும் 

பபண்சண மக்கசள பபற்ை மகராசி என்று 

ஜபாற்றிைர். எைஜவ பிடாரியிடம் 

பிள்சளகசளக் காப்பாற்றி தர ஜவண்டும் என்ை 

ஒற்சை ஜவண்டுஜகாசள சவத்து வணங்கிைர். 

கருக்காத்தம்மன் என்று பிடாரிசய ஜபாற்றிைர். 

பல இைத்சதவர் குல சாமியாகவும் 

பகாண்டைர். கரு வளம் காத்து மக்கள்  

எண்ணிக்சகசயப் பபருக்கிய பிடாரி 

மருதநிலக் குடும்ெம் 
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(முப்புடாதி, பிடாரி மீைாட்சி) மருத 

நிலத்தவரின் முக்கிய வழிபடு கடவுள் ஆைாள். 

காப்பியங்களில் பிடாரி  

 தமிழில் காப்பியங்கள் இயற்ைப்பட்ட 

ஜபாது தமிழ் நாட்டில் ஆசிவகம்,  சமணம், 

பபௌத்தம் ஆகிய சமயங்கள் இருந்தன். 

சிலப்பதிகாரத்திலும்  நீலஜகசியிலும் பிடாரி 

பற்றிய குறிப்புகசள காண்கிஜைாம். 

இக்காப்பியங்கள் மருத நிலம் சார்ந்தசவ. 

எைஜவ பிடாரியும் பசழிப்பாை பகுதியில் 

வணகங்கப்பட்டிருப்பது பதளிவாகிைது.  

 சிலப்பதிகாரம் குடிமக்கள் காப்பியம் 

எைப்படும். அது மன்ைர்கள் அல்லது கடவுளர் 

பற்றியதன்று. பாண்டியன் அசவக்கு நீதி ஜகட்க 

வந்து வாயிலில் நின்ை கண்ணகிசயப் பற்றி 

மன்ைனிடம் தகவல் பதரிவித்த வாயில் 

காப்பாளன் அவசளப் பிடாரி ஜபாலத் 

ஜதான்றுகிைாள் என்கிைான்.  

 நீலஜகசியில் சுடுகாட்டுக்குள் இருக்கும் 

பிடாரி ஜகாயிலில் ஒருவன் ஆடு பவட்டிப் பலி 

பகாடுக்க வரும் ஜபாது முனி சந்திரன் என்ை 

துைவி அதசைத் தடுத்து நிறுத்துகிைார். உயிர்க் 

பகாசல கூடாது என்று ஜபாதிக்கிைார். 

களிமண்ணால் ஆட்டுக்குட்டி பசய்து அதசை 
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பவட்டுமாறு குறிக்கிைார். அவனும் அவ்வாஜை 

பசய்கிைான்.  

 பிடாரி என்ை பதய்வத்துக்குத் தனிக் 

ஜகாயில் இருந்தசத நீலஜகசி பதரிவிக்கிைது. 

அங்கு குழந்சத வரம் ஜவண்டி உயிர்ப் பலி 

பகாடுக்கும் பழக்கம் இருந்தசதயும் 

அறிகிஜைாம். நீலஜகசி என்ை காப்பியம் தமிழில் 

முதன் முதலில் ஜதான்றிய நூல் அன்று. அந்நூல் 

ஒரு பமாழிபபயர்ப்பு  நூல்.  அந்நூலிலும் பிடாரி 

வழிபாடு காணப்படுகிைது. பிடாரி பிைப்பு 

மற்றும் இைப்புடன் பதாடர்பு படுத்தப்பட்ட 

கடவுளாக இருந்திருக்கிைாள். 

பிடாரிக்குரிய புராணக் கனத  

 பதன் தமிழகத்தில் வில்லுப்பாட்டில் 

பிடாரிக்குரிய கசத பாடப்படுகிைது. 

சிவபபருமானுடன் பார்வதி சல்லாபித்திருந்த 

ஜவசளயில்  விசளயாட்டாக அவள் 

சிவபபருமானின் கண்கசள மூடிைாள். 

விசளயாட்டு விசையாகி விட்டது. 

சிவபபருமாை பவகுண்டார்.  பார்வதிசயப் 

பாதாளஜலாகத்தில் வசிக்கும்  நாக 

கன்னிசகயின் வயிற்றி பிைக்கும்படி சபித்தார். 

சாபம் பகாடுத்தும் ஜகாபம் தணியாத சிவ 

பபருமான் முன்பு தன்னிடம் பிள்சள வரம் 

ஜகட்டிருந்த நாக கன்னியிடம் பார்வதிசய 
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எட்டுத் துண்டங்களாக பவட்டிக் கூறு ஜபாட்டுக் 

பகாடுத்தார்.   நாக கன்னி தான் இட்ட பாம்பு 

முட்சடகளுடன் இந்த எட்டுத் 

துண்டங்கசளயும் அசடகாத்து வந்தாள்.  

எட்டும் ஆக்ஜராஷத்துடன்  அஷ்ட காளிகளாக 

வளர்ந்தை. ஆடி மாதத்தில்  பசவ்வாய்க்கிழசம 

அன்று சரியாை ராகு காலத்தில் எட்டும் அஷ்ட 

காளிகளாகப் பிைந்தை. இவர்களில் 

மூன்ைாவதாக பிைந்த முப்பிடாரி அல்லது  

முப்பிடாதி  என்பவள் இரும்பு, பவள்ளி, தங்கக் 

ஜகாட்சடகசளத்  தகர்த்த திரிபுர சுந்தரி என்று 

ஜபாற்ைப்படுகிைாள். இக்கசத பதன் 

தமிழகத்தில்  வழங்கி  வரும் கசத ஆகும்.  

நாட்டார் பதய்வங்கள் எட்டுப் ஜெர்  

 அஷ்டகாளி எைப் பிைந்த எட்டுப் 

ஜபர்களில் மூன்ைாவதாக இருப்பவஜள பிடாரி 

எைப்படும் முப்பிடாதி என்று நம்புகின்ைைர்.  

பிடாரிசய ‘பிடறி’ என்பஜதாடு பபாருத்தி அவள் 

மூன்று முகங்கள் பகாண்டவள் மூன்று பிடறி 

பகாண்டவள் என்று கசத கட்டியுள்ளைர்.  

எட்டுப் ஜபர் வருமாறு  

1. முத்துமாரி அல்லது முத்தாலம்மன் 

2. மாகாளி அல்லது பத்ரகாளி 

3. முப்பிடாரி அல்லது முப்புடாதி  
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4. உலகளந்தாள் அல்லது உலகநாயகி  

5. அரியநாச்சி அல்லது நாகாத்தம்மன் / நாகவல்லி 

6. பசன்பகவல்லி அல்லது பசல்லி 

7. சந்தைமாரி அல்லது சண்ட மாரி / ஆகாச மாரி 

8.  காந்தாரி  
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 இந்த எட்டுப்ஜபரும் ஒஜர அம்சமாகி 

சாமுண்டிஸ்வரியாகி  மகிஷசைக் பகான்ைைர். 

அவன் தான் இைக்கும் தறுவாயில்  தன்சை 

சிம்மமாக்கும்படி சாமுண்டிசுவரியிடம் 

ஜவண்டிைான். அவளும் அவனுக்கு அருள் 

வழங்கி  அவசைச் சிம்மமாக்கிப் பின்பு தைது 

வாகைமாகவும் ஏற்றுக்பகாண்டாள். இதைால் 

அவள் சிம்ம வாகினி என்று பபயர் பபற்ைதாக 

16, 17 ஆம்   நூற்ைாண்டுகளில் புசையப்பட்ட  

நாட்டுப்புைக் கசதப் பாடல்கள் கூறுகின்ைை.  

பொதினகயும் பிடாரி புராணமும்  

 பிடாரி பதால் தமிழர் பதய்வமாக 

இருந்தாலும் அத்பதய்வ வழிபாட்சடப் 

பாதுகாத்து சவத்தது பபௌத்த மதம் ஆகும். 

பபௌத்தம் மண்ணின் பதய்வங்கசளப் 

பாதுகாத்து தைது மதத்சதப் பரப்பியது 

குறிப்பாக  பபண் பதய்வங்களின் 

வழிபாட்சடப் பாதுகாத்தது. இதைால் பபௌத்த 

சமயத்தில் பிரிவுகள் ஜதான்றிை. வஜ்ராயன் என்ை 

பபௌத்த பிரிவு பபண் பதய்வ வழிபாட்டுக்கு 

மதிப்பளித்தது.  பிடாரியில் பபௌத்த 

பசல்வாக்சக உறுதி பசய்யும் சில வரலாற்று 

தகவல்கள் உள்ளை 

 பிரம்மனுக்கும் தாைாவதிக்கும் பிைந்த 

எட்டுப் ஜபர் பபாதிசக மசலக்கு வருவர். இவர்கள்  
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திருக்குற்ைால மசலயில் திரும்பிப் பார்த்தான் 

பாசையிலிருந்து 30 அடி தூரத்தில் காணும் 

சப்தகன்னியர் (படம். சண்முகக்குமார், 

பதன்பபாதிசக ஆவணக் காப்பகம்) 

எட்டுப் பபரும் மகிஷாசுரசை அழிக்க 

பிைந்தவர்கள் ஆவர். இக்குழந்சதகள் 

நாகஜலாகத்தில் உதித்தவர் ஆவார். இவர்களில் 

மூன்ைாவது பபண்  முப்பிடாரி எைப்படும் 

முப்புடாதி ஆவாள். இவர்கள் பபாதிசக 

மசலக்கு இவர்கள் வந்தைர் என்ை குறிப்பு 

பபாதிசக வாழ்   ஜபாதிசத்துவர்களால்   பிடாரி 

பதய்வமாக வழிபடப்படும்  பசல்வாக்குப் 

பபற்ைசதப் புலப்படுத்துகிைது. திருக்குற்ைால 

மசலயில் பல இடங்களில் ஏழு கன்னிமார் 

எைப் ஜபாற்ைப்படுஜவாரின் புசடப்புச் 

சிசலகளும் வஜ்ராயை பபௌத்த மதம் அங்கு 
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பசலவாக்குப் பபற்றிருந்ததற்காை  ஆதாரங்களும் 

காணப்படுகின்ைை.  

பெௌத்தமும் பிடாரியம்மனும் 

 பிடாரியம்மன் பற்றி வழங்கும் கசதகள் 

சசவம் தசழத்ஜதாங்கிய பிைகு அவளது 

முக்கியத்துவம் கருதி புராணச் சாயல் பபற்ைை. 

எழு ஜபர் எட்டுப் ஜபர் என்ை எண்ணிக்சக 

அவ்வப் பகுதிகளில் வழிபட்டு வந்த பபண் 

பதய்வங்கசளயும் ஒன்ைாகச் ஜசர்த்துக் பகாண்ட 

கசதயாகும்.  

பிடாரிக்குக் ஜகாயில்கள்  

 மருத நிலத்துத் பதய்வமாை பிடாரிக்கு 

கருவளம் காக்கும் ஜநாக்கில் ஜகாயில் கட்டி 

வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டை.  முப்பிடாரி 

அல்லது முப்புடாதிக்கு பபௌத்தம் பசல்வாக்குப் 

பபற்றிருந்த ஜகரளாவிலும் [பாலக்காடு] பதன் 

தமிழ் மாவட்டங்களில் கசடயம், பசந்தட்டி, 

ஆழ்வார்க்குரிசி பரம்பு, புளியங்குடி, ஜமலத்  

தாசழயூத்து ஆகிய ஊர்களில் ஜகாயில்கள் 

உள்ளன். ஊர்த் பதய்வங்களின் பபயருடன் 

ஜசர்த்து பிடாரி அரசியம்மன் என்றும், பிடாரி 

மீைாட்சி அம்மன் என்றும் புதிய பபயர்கள் 

சூட்டி வணங்குகின்ைைர் 
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மீைாட்சி பிடாரி அம்மன்  

 பபௌத்தம் ராேராே ஜசாழன் காலம் வசர 

பசல்வாக்குப் பபற்றிருந்த தஞ்சச, திருச்சி, 

அரியலூர், பட்டுக்ஜகாட்சட  பகுதிகளில்  

பிடாரிக்குக் ஜகாயில்கள் உண்டு. 

ஜபாதிசத்துவர்கள் மிகுதியாக வாழ்ந்த 

மசலயாள நாட்டிலும் பபாதினி எைப்பட்ட 

பழனி மசலக்கு அருகில் உள்ள மூணூர், 

ஜகசரப்பட்டி  ஜபான்ை இடங்களிலும் பிடாரி 
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பசல்லாண்டியம்மன் ஜகாவில், நாமக்கல் 

வழிபாடு இன்றும் நடந்து வருகிைது. இதைால்  

இப்பிடாரி  வழிபாட்சட ஊக்குவித்து  

பாதுகாத்தவர்கள் பபௌத்தர்கள் என்பது 

புலைாகின்ைது.  

 மயிசல, சீனி, ஜவங்கடசாமி என்ை  

தமிழறிஞர் பபௌத்த பபண் பதய்வமாை தாரா 

ஜதவி ஜகாயில் பிற்காலத்தில் பிடாரியம்மன் 

ஜகாயிலாக உருமாற்ைம் பபற்ைது என்பார். ஜவறு 

சிலர் ஒலிப்பு ஒற்றுசம கருதி தாராஜதவி 

ஜகாயில் திரவுபதி ஜகாயில்  எை பபயர் மாற்ைம் 

பபற்ைது என்பர். மணிஜமகசல, சம்பாபதி, 

தாராஜதவி, பத்மாவதி ஜபான்ை பபௌத்த பபண் 

பதய்வங்கள் சசவ சமய எழுச்சிக்குப் பின்பு 

காளியம்மன், மாரியம்மன், பசல்லாண்டியம்மன், 

பக்வதி அம்மன், எைப் பபயர் மாற்ைம்  

அசடந்தது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வரலாறு.  
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இன்றும் பிடாரிக்கு நரெலி 

 புதுக்ஜகாட்சடக்கு அருஜக 

ஜமலப்பட்டியில் பிடாரியம்மனுக்கு தனிக் 

ஜகாயில் உண்டு.  அங்கு இன்றும் பதாடர்ந்து 

உயிர்ப் பலி பகாடுப்பது நசடபபறுகிைது. 

அண்சமயில் அங்கு தைது  மூத்தாளின் பபண் 

குழந்சதசயக் கணவஜைாடும்  மந்திரவாதி 

ஒருவரின் துசணயுடனும் ஒரு பபண் பலி 

பகாடுத்தாள்.  இச் பசய்தி அசைத்துத் தமிழ் 

நாளிதழ்களிலும் பதாசலக்காட்சி பசய்தி 

ஊடகங்களிலும் பவளிவந்தது.  குழந்சதக்காகப் 

பிடாரிக்கு பலி பகாடுப்பதும் பசல்வத்துக்காக 

குழந்சதசயப் பலி பகாடுப்பதும் அன்று முதல் 

இன்று வசர நசடமுசையில் இருந்து வருவது 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பிடாரி உயிர்ப்பலி 

ஜகட்டுப்பபறும் பதய்வம்.  

குழந்னதனயக் காக்கும் பிடாரியம்மன்  

 பதன்னிந்தியா, ஆப்பிரிக்கா, பதன்கிழக்காசியத் 

தீவுகளில் வாழ்ந்த நாகர் இைத்திைர்  பிடாரிசய  

தம் குலம்  தசழக்கச் பசய்யும் கடவுளாகப் 

ஜபாற்றிைர். அங்கு அவள் காவல் பதய்வம். 

இன்றும்  குழந்சத மரணத்சதத் தடுக்கும் 

கடவுளாகக் கருதி கருக்காத்தம்மன் என்ை 

பபயரிலும் சில இடங்களில் பிடாரிசய 

வாங்குகின்ைைர். நாக ஜதாஷம் இருந்தால் 
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கருத்தங்காது. வயிற்றில் உள்ள கருசவ நாகம் 

தீண்டிவிடும். அதைால் கரு அழிந்துவிடும், 

நாகப்பாம்சப அடித்துக் பகான்ைால்  குடும்பம்  

விருத்தி ஆகாது என்று மக்கள் நம்பிைர். தமது 

குல முதுவராை நாகத்சத ஜகாபப்படுத்தக் 

கூடாது நாகத்தின் சாபத்துக்கு ஆளாகக் கூடாது 

என்ை ஆதி கால நம்பிக்சக இதற்கு முக்கியக் 

காரணம் ஆகும். எைஜவ பிடாரி அமம்சை 

வழிபட்டால் நாக ஜதாஷம் தீரும் என்று 

நாகருக்கும் பிடாரிக்கும் சிைப்பு வழிபாடுகள் 

நடத்திைர் .  

 பிடாரனும் பிடாரியும் நாகத்சத தமது 

வசப்படுத்தும் ஆற்ைல் பபற்ைவர்கள். எைஜவ 

பிடாரியால் கருசவ நாகம் தீண்டாமல் 

நாகத்தால் வயிற்றில் இருக்கும் சிசுவுக்கு எந்தப் 

பாதிப்பும் வராமல் காப்பாற்ை முடியும் என்று 

நம்பி அவசள வணங்கி வந்தைர். இதைால் 

அவசளக் கருக் காத்த அம்மன் என்ை பபயரிலும் 

அசழத்தைர். 

பிடாரிக்குரிய மருத நிலக் ஜகாயில்கள் 

 தமிழகத்தில் பிடாரிக்குரிய ஜகாயில்கள் 

மசலப்பகுதியிஜலா கடற்கசரயிஜலா 

கிசடயாது. இவள் முதன்முதலில் ஜவளாண் 

காலத்தில் ஜவளாண் பதாழில் பசய்தரால் 

வணங்கப்பட்டதால் இவள் காவிரி பாயும் 
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தஞ்சச திருச்சி, ஜகாசவ மாவட்டங்களிலும், 

சவசய பாயும் மதுசரக்கருஜக திருஜவடகம் 

முதலாை மிகச் சில இடங்களில் துர்க்சகயம்மன் 

என்ை பபயரிலும் தாமிரபரணி பாயும் 

திருபநல்ஜவலி மாவட்டத்தில் முப்புடாதி என்ை 

பபயரிலும்   வணங்கப்படுகிைாள்.  

 ஜகாசவ மாவட்டத்தில் காங்ஜகயம் அருஜக 

பிடாரி அம்மன் பபாருள் தந்த ஜகாத்திரத்தாருக்குக் 

குல பதய்வமாக விளங்குகிைாள். இவள் ஜகாயில் 

பகாண்டிருக்கும்  ஊர் பிடாரியூர் என்ஜை 

அசழக்கப்படுகிைது. பகாங்குஜவளாளக் 

கவுண்டர் பிரிவின் குல சாமியாகத் திகழ்கிைாள்.  

 சிவகங்சகயில் பிடாரியம்மனுக்குத் தனி 

ஜகாயில் உண்டு. தஞ்சாவூரில் பாலகாத்தவராயன்  

ஜகாயிலில் பிடாரியம்மனுக்கு ஜகாயில் உண்டு.  

புதுக்ஜகாட்சடயில் குலமங்கலத்தில் ஜகாயில் 

ஜகாபட்டிருக்கும் பிடாரிக்கு ஆண்டுஜதாறும் மது 

எடுப்பு விழா சிைப்பாக நசடபபறும். ஜசலத்தில் 

எல்சல பிடாரி அம்மன் என்ை பபயரில் 

எல்சலக் காவல் பதய்வமாக விளங்குகிைாள். 

விழுப்புரம் அருஜக காட்டுப்சபயூரிலும் 

தஞ்சாவூர் அருஜக கீழப் பூந்துருத்தியிலும் 

பிடாரிக்குக் ஜகாயிகள் உள்ளை. மதுசரயில் 

பவள்ளியங்குன்ைம் என்ை ஊருக்கு அருஜகயுள்ள 

புதுரில் பிடாரி ஜகாயில் இருக்கிைது.  
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ஜசாழர் காலத்தில் கல்பவட்டு ஓன்று பிடாரி 

ஜகாயிலுக்கு குளம் பவட்டுவதற்காக 

பவற்றிசல விற்ஜபாரிடம் இருந்து ஒரு கழஞ்சு  

ஜபான் தண்டமாக  வசூலிக்கப்பட்டதாகத் 

தகவல் பதரிவிக்கின்ைது. தமிழர்கள் அதிகம் 

வாழ்கின்ை ஜகாலார் தங்க வயலுக்குள் பிடாரிக்கு 

ஜகாயில் உண்டு 

 பசன்சையில் பிராட்ஜவ பகுதியில் 

பிடாரியம்மன் ஜகாயில் பதரு உள்ளது. பிரகாசம் 

சாசலயில் இருந்த  பிடாரி ஜகாயிலின் 

பதய்வத்சத இப்ஜபாது ஏகவல்லி என்று 

அசழக்கின்ைைர். 1821இல் இங்கு ஆளுநராக 

இருந்த எல்லிஸ் அமம்ப ஊர்வலத்துக்கு 

ஏற்பாடுகள் பசய்தார். தசலசம பசயலகம் 

இருக்கும் ோர்ஜ் ஜகாட்சடயின் வடக்கு 

வாயிலில் முன்பு பிடாரிக்குக் ஜகாயில் இருந்தது, 

தற்ஜபாது  அதசை ஏகவல்லி என்று 

அசழக்கின்ைைர். 

 ஏகவல்லி, ஏகாத்தம்மன் ஆகிய பபயர்கள் 

இவள் எந்த ஆண் பதய்வத்துடனும் ஜோடி 

ஜசராத ஒற்சையாக இருக்கும் தனித் பதய்வம் 

என்பசத உணர்த்துகிைது. நாகர் பதய்வம் 

என்பசதஜய நாகாத்தம்மன் என்ை பபயர் 

விளக்குகிைது.  
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 பிடாரிசய தனிப் பபயரில் வழிபடாமல் 

கூடஜவ இன்பைாரு பபயசரயும்  ஜசர்த்து 

அசழக்கும் மரபு  காணப்படுகிைது. அவள் 

அடங்காப் பிடாரி என்பதால் அசமதிப்படுத்த 

ஜவறு பபயர் ஜசர்த்து  பிடாரி அரசி, பிடாரி 

மீைாட்சி என்று சாந்தப்படுத்தி அசழக்கின்ைைர். 

நாமக்கல் அருஜக ஒருவந்தூரில் பிடாரிக்கு 

ஜகாயில் உள்ளது. இவள் ஜமாகனுர்  நகசரப் 

பார்த்தபடி ஜகாயிலில் வீற்றிருப்பதால்  அவ்வூர் 

பசழிப்பாக விளங்குகிைது என்றும் 

நம்புகின்ைைர். நீலஜகசி காப்பியத்தில் சுடுகாட்டு 

அருஜக இருந்த பிடாரி பின்ைர் ஊரின் வளசமத் 

பதய்வமாகி விட்டசதயும் காணமுடிகிைது. 

இங்கு சடச்சி, ஜபச்சி, பட்டவன், மதுசர வீரன், 

சப்த கன்னி, மசலயாளக் கருப்பசாமி  

ஜபான்ஜைார் பரிவார பதய்வங்களாக 

இருக்கின்ைைர்.  

 அலமதி பிடாரி ஏகாத்தம்மன்  ஜகாயில் 

என்பைாரு ஜகாயில் உண்டு. இவள் நாக 

ஜதவசத. ஏரிக் கசரயில் எறும்புப் புற்றில்  

அமர்ந்த எலுமிச்சச நாயகி என்று இவசளப் 

ஜபாற்றுகின்ைைர். இவள் ஏழு கிராமங்களில் 

பதாடர்ந்து பபய்த அசட மசழயால் ஏரி 

உசடயாமல் காத்தவள் என்று ஜபாற்றி 

வணங்கப் பபறுகிைாள்.  
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 பூ ஜபால ஜதான்றியவள் என்ை பபாருளில் 

அலமதி, அலர்மது என்ை பபயரில் பிடாரிசய 

சாந்த நாயகியாக  வணங்குகின்ைைர்.    

சூலப்பிடாரியும் தூக்குஜதர்த் திருவிழாவும்  

 தஞ்சச மாவட்டத்தில் பட்டுக்ஜகாட்சட 

அருஜக சூரப்பள்ளம் என்ை ஊரில் உள்ள பிடாரி 

அம்மசை, சூலப் பிடாரி அல்லது சூரமகா காளி 

என்று அசழக்கின்ைைர்.  இங்கு மூன்று 

நூற்ைாண்டுகளாகத்  தூக்கு ஜதர் திருவிழா 

நசடபபறுகின்ைது. ஜதரில் அம்மசை சவத்துத் 

ஜதசரஜய தூக்கி வரும் இத்திருவிழா சாளுவன் 

நாயக்கர் காலத்தில் ஜதான்றியது. அப்ஜபாது 

சாமிசய அசழத்து வந்த ஜதர் மண்ணுள் 

புசதந்ததால் அன்று முதல் இங்கு வாழும் 
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மக்கள் ஜதசர தூக்கி பகாண்ஜட நகர் வலம் 

வருகின்ைைர். இங்கு நடக்கும் பத்து நாள் 

திருவிழாவில் கசடசி நாள் அன்று சூலப் பிடாரி 

வலம் வருவாள். இவள் துர்சக்திகசள விரட்டி 

மறு நாள் வரும் ஜதருக்கு வழிகாட்டியாக 

அசமவதால் இவசள வழிகாட்டிப் பிடாரி 

என்று அசழக்கின்ைைர். பிடாரி அம்மன் பகட்ட 

ஆவிகசளயும் தீய சக்திகசளயும் அகற்றி 

மக்கசளக் காக்கும் காவல் பதய்வம் என்பதால் 

இவளுக்கு எடுக்கப்படும் விழா என்பசத விழா 

நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக் அறியலாம்.  இன்று 

பிடாரியில் சகயில்  சூலாயுதம் ஒன்சைக் 

பகாடுத்து அவசள சூல ப் பிடாரி என்ைாலும் 

கூட அவள் பபண்ணின் கருவசரயில் இருக்கும் 

கருசவ அல்லது  சூசலக் காக்கும் அம்மன் 

என்பதால் அவளுக்கு சூல பிடாரி என்று பபயர் 

ஜதான்றியது. காலப் ஜபாக்கில் பபயர் காரணம் 

மசைந்து பபயர் மட்டும் தங்கிவிட்டது. 

நினறவு  

 பிடாரி அம்மன் ஆதி மனித குலமாை நாகர் 

குலத்தின் மூத்த காவல் பதய்வம். குலம் காக்கும்  

பபண் பதய்வம். இவள் உயிசரக் பகாடுப்பவள் 

அல்ல. இவள் ஜவட்சடக் காலத்துக்கும் 

முந்சதய பபண்  பதய்வம் என்பதால் பசக 

அழிக்கும் பதய்வம் ஆவாள். பாதுகாக்கும் 

பதய்வம் ஆவாள். கண்ணுக்குக் கண் பல்லுக்குப் 
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பல் என்பது ஜபால ஒரு உயிருக்குப் பதிலாக மறு 

உயிசரக் காவு வாங்கும்  ஜகாபக்காரத் 

பதய்வமும் ஆவாள்.   

 பபண் ஆதிக்க காலத்துத் பதய்வம் 

என்பதால் பிடாரி ஆணுக்கும் அடங்க 

மாட்டாள். யாருக்கும் அடங்க மாட்டாள். 

அதைால் அவள் அடங்காப் பிடாரி. அவசளப் 

பபண்கள் தம் குழந்சதசயக் காக்கும்படி 

ஜவண்டி வணங்குவசதக் கூட ஆண்கள் 

ஆதரிக்கவில்சல. ஆணாதிக்கச் சமயங்களாை 

சவதிகச் சமயங்களும் ஆதரிக்கவில்சல.  

 காளியுடன் ஆட்டத்தில் ஜபாட்டி ஜபாட்டு 

அவசளத்  ஜதாற்கடித்த சிவனின் ஆட்டமும் 

பதன்மதுசரயின் அரசி மும்முசலயாளாை 

மீைாட்சிசயப் ஜபாரில் ஜதாற்கடித்து அவசள 

நாணப்பட சவத்து மணந்துபகாண்ட 

பசாக்கனின் திருவிசளயாடலும் 

பிடாரியிடத்தில் பசல்லுபடியாகவில்சல. 

 அவள் பாம்புப் பிடாரி என்பதால் அவள் 

ஆதி காலத்தின் அடங்காத பபண்.  ஆதி காலத் 

தசலவி. அவசள பவல்லக் கூடிய ஆண் 

பதய்வம் இங்குப் பசடக்கப்படவில்சல. 

அதைால் அவளுக்குச் சசவ சவணவக் 

ஜகாயில்களில் காளிக்கும் வராகிக்கும் பகாடுத்த 

முக்கியத்துவத்சதக்   கூட   தரவில்சல.  அவசள  
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வணங்கும்படி சமூகத் தசலவர்கஜளா சமயத் 

தசலவர்கஜளா மக்கசள ஊக்குவிக்கவும் 

இல்சல. பிடாரிக்கு சுடுகாட்டில் அல்லது 

ஊருக்கு பவளிஜய சில ஜகாயில்கள் மட்டுஜம  

இருந்தை. யாருக்கும் அடங்காத பிடாரி 

இச்சமுகத்திற்குத் ஜதசவயற்ைவள் ஆைாள். 

அதைால் புைக்கணிக்கப்பட்ட பதய்வமாகி 

விட்டாள். 

 

  

பிடாரி காளி 
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4. உரம் அருளும் குப்னெ நாச்சியார் - 

தவ்னவ 

 

 

 

 

 

 தவ்சவ என்று  இலக்கியத் தமிழிலும்  

ஜேஷ்டா ஜதவி என்று வடபமாழியிலும் குப்சப 

நாச்சியார் என்று நாட்டார் வழக்கிலும் 

குறிப்பிடப்பட்ட பதய்வம்  எட்டாம் 

நூற்ைாண்டில் தனி சந்நிதி பபறும் அரசச் 

பசல்வாக்குடன் விளங்கி பதிமூன்ைாம் 

நூற்ைாண்டில் மூஜதவி என்று  இகழப்பட்டது. 

இத்பதய்வத்தின் வரலாறு மனித குல வரலாறு 

பதாட்டு தமிழக மண்ணின் வரலாற்றுடன் 

இசணந்ததாகும்.   

 மண் வளம் பசழிக்கவும் மக்கள் நலம் 

காக்கவும் உதவும் ஜவளாண்சமத் பதாழிலில் 

உரமிடுதல் பயிர் வளர்ச்சிக்கு உற்ைதுசணயாக  

விளங்குகிைது. இன்று ரசாயை உரங்கள் பபருகி 

பயிர் வளத்சதயும்  சத்சதயும்   பகடுத்து வருவதால்  
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இன்று ஜவளாண் பதாழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் 

பலரும் இயற்சக உரம் மற்றும் 

பஞ்சகவ்யத்துக்கு மாறி வருகின்ைைர். மாட்டுச் 

சாணியின் மகத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வு 

பரவி வருகிைது. பநகிழ்மம் எைப்படும் 

பிளாஸ்டிக் பபாருட்கள் பபருகியிருப்பதால் 

அசவ மண்ணில் பகாட்டப்படும் ஜபாது 

மட்குவதில்சல எைஜவ மட்கும் குப்சப, 

தவ்சவ தாய் 
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மட்காத குப்சப எைப் பிரித்துத் தாருங்கள் என்று 

தூய்சமப் பணியாளர்கள் ஜகட்டு தனித்தனியாக 

வாங்கிக் பகாண்டு ஜபாகின்ைைர். இன்றிருக்கும் 

குப்சப பற்றிய அறிவு அந்தக் காலத்திலும் நமது 

மக்களுக்கு இருந்தது. அவர்கள் வீட்டின் ஓரத்தில் 

ஒரு குழிசய பவட்டி அங்கு மாட்டுச் சாணிசய 

பகாட்டி சவத்தைர். மரத்தில் இருந்து உதிர்ந்த 

இசல, தசழ, நறுக்கிய காய்கறியின் ஜதால், 

விசத, ஜகாட்சட ஜபான்ை மட்கும் 

குப்சபகசளப் ஜபாட்டு சவத்தைர். இசவ 

நன்கு மட்கிய பிைகு வண்டிகளில் அள்ளிச் 

பசன்று நிலங்களில் உரமாகப் ஜபாட்டைர். சில 

இடங்களில் தீ சவத்து எரித்து சாம்பசல 

அள்ளிச் பசன்று வயல்களில் தூவிைர். 

கார்த்திசகத் திருநாள் அன்று அந்தக் குப்சப 

குழிக்குத் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டைர். அங்கு 

எழுந்தருளித் தமக்கு அருள் பாலிப்பவசளக் 

குப்சப நாச்சியார் என்று அசழத்தைர்.   

 ஜவளாண்சமத்  பதாழிலில் விசதக்கு 

இந்திரன், மசழக்கு மாரி, ஏறி, குளம் 

கண்மாய்க்கு ஐயைார், கலப்சபக்குப் பலராமன், 

உழும் கலப்சப மற்றும் பநல் குத்தும் 

உலக்சகக்கு வராகி மற்றும் உரத்துக்கு தவ்சவ 

எைப்படும் குப்சப நாச்சியாசர 

வணங்குவசதத் தமிழர்கள்  தமது ஜவளாண் 

மரபாகக் பகாண்டிருந்தைர். 
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உரத்துக்குரிய குப்னெ நாச்சியார் தவ்னவ  

 மருத நிலத்தில் வாழ்ந்த ஜவளாண் பபரு 

மக்கள்  மண்ணிற்கு ஜமலும் வளம் ஊட்ட 

மாட்டு சாணம், இசல, தசழ, ஆட்டுப் 

புழுக்சக,  ஜபான்ை இயற்சக கழிவுப் 

பபாருட்கசள  நிலத்திற்கு உரமாகப் 

ஜபாட்டைர்.  அன்ைாடம் கூட்டிப்பபருக்கும் 

குப்சப கூளங்கசள குழியிலிட்டு கழிவுநீசரப்  

பாய்ச்சி பதாழு உரமாக்கிைர். இதுஜவ 

மக்களுக்கு அன்று கிசடத்த இயற்சக உரமாகும். 

இதைால் மணிச்சத்து உரம் கிசடக்கும். எைஜவ 

மக்கள் குப்சபக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

வழங்கிைர். குப்சபக் குழிசய உரக்குழி என்ை 

வசகயில் பதய்வமாகப் ஜபாற்றிைர்.    

  தவ்சவ  குப்சபசயக் கூட்டி அள்ளப் 

பயன்படுத்தப்படும் விளக்குமாசை 

[துசடப்பத்சத] தன் சகயில் சவத்திருப்பாள். 

கூட்டிய குப்சபசய அள்ளிச் பசல்ல பபாதி 

சுமக்கும் கழுசதசயயும் பகாண்டிருப்பாள்.  

இசைவன் அளித்த இயற்சகத் தூய்சமயாளராக 

விளங்கும் காகத்சத தமது பகாடியில் 

சவத்திருப்பாள். அருகில் காசளயசைப் 

ஜபான்ை குமாரசையும் கசலயழகு பபாருந்திய 

ஒரு குமாரத்திசயயும் சவத்துக்பகாண்டு 

அமர்ந்த  நிசலயில் காட்சி தரும் தவ்சவ 

மூத்தவள் ஆவாள். தவ்சவ என்று சங்க 
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இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படும் இவசளப் 

புராணிகர்கள் வடபமாழியில் ஜேஷ்டா ஜதவி 

என்று அசழப்பர். பாற்கடசலக் கசடயும் 

ஜபாது முதலில் ஜதான்றியவள் என்பதால் 
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இவசள மூத்தவள் என்றும் மூ[த்த] ஜதவி என்று 

சுருக்கமாகவும் அசழத்தைர். இவள் மண்ணுக்கு 

உரமாகும் குப்சபக்கு உரியவள். அடுத்து வந்த 

இசளயவள் ஸ்ரீ ஜதவி [தான்யலட்சுமி]  

மண்ணின் விசளச்சலால் கிசடக்கும் 

பநற்கதிருக்கு உரியவள். தவ்சவ மண்ணுக்குத் 

திரும்பிப் ஜபாகும் குப்சபக்கு உரியவள் 

இலக்குமி மண்ணிலிருந்து பவளிவரும் கதிருக்கு 

உரியவள். இருவருஜம ஜவளாண்சமக்கு 

முக்கியமாைவர்கள். 

 தவ்சவ என்ை பசால் தமக்சக என்பசதக் 

குறிக்கும். இதன் எதிர்ச்பசால் தங்சக 

என்பதாகும். அவ்சவ என்ைால் வயதில் மூத்த 

பபண்மணி. இத்துடன் - ஆர் விகுதி ஜசர்க்கும் 

ஜபாது அவ்சவயார் என்ைாகிைது.  தவ்சவ 

என்பதும் தமக்சக என்பதும் ஒரு பபாருள் தரும் 

இரு பசாற்கள். தமக்சக என்பதில் இருந்து ‘தம்’ 

என்ை முன் ஒட்டு [prefix] விலக்கப்பட்டு 

அக்சகயார், அக்கச்சி [எதிர்ச்பசால் - தங்கச்சி], 

அக்கம்மா என்ை பசாற்கள் வந்தை. ஆக தவ்சவ 

என்பது நல்ல தமிழ்ச் பசால்.  

தவ்னவ ஆதி மனிதகுலத்தின் அக்கா-அம்மா 

அல்ல 

 தவ்சவயின் உருவம் அவள் சவத்திருக்கும் 

பபாருட்கள் அவளது பசயல்பாடு  ஆகியவற்சை  



Tamil Heritage Foundation International

89 
 

முசைவர். பச. இராஜேஸ்வரி  

 

 

ஆராய்ந்தால் அவள் மனித குல வரலாற்றின் 

ஜவட்சடச் சமூகத்தின் பிரதிநிதியாகத்  

ஜதான்றுகிைாள். பகாற்ைசவ பகாசலத் 

பதய்வமாகக் காட்சி தருகிைாள்.  ஆைால் தவ்சவ 

குழுவின் தசலவியாை அக்காளாக 

விளங்குகிைாள். இன்றும் மசல வாழ் மக்களிடம் 

அச்சமூகத்தின் மூத்த பபண்சண அக்கா என்று 

அசழக்கும் பழக்கம் தான் இருக்கிைஜத தவிர 

வராகி, தவ்சவ, பலட்சுமி – காட்டுப்புதூர் 
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அம்மா என்பதில்சல. தவ்சவ 

தாய்த்பதய்வத்துக்கும் முற்பட்ட சமூகப் 

பிரதிநிதி ஆவாள். அவளுடன் இருக்கும் 

காசளயைாை [மாந்தன் / குளிகன்]  

இசளஞனும், மாந்தி என்று புராணிகர்களால் 

அசழக்கப்படும் இசளஞியும் [மாந்தி] அவளது 

இைக்குழுவில் இருந்த ஆடவர் மற்றும் 

பபண்டிசரக் குறிக்கிைது. இவளுக்குப் பின் வந்த 

சமூகத்தில் தான் தாய் குழந்சதகள் என்ை உைவு 

முசை ஜபணப்படுகிைது. தாய்சமயின் 

மகத்துவம் உணரப்படுகிைது.  

தன் இைக்குழுனவப் ொதுகாக்கும் தனலவிஜய 

தமக்னக / தவ்னவ 

 தவ்சவயிடம் குழுவிைசரப் பாதுகாப்பாக 

ஒவ்ஜவாரிடத்திலும் தங்க சவத்து அசழத்துச் 

பசல்லும் பபாறுப்பு இருந்ததால் அதசை 

நிசைஜவற்றும் பபாருட்கஜள அவளிடம் 

காணப்படுகின்ைை. காகமும் துசடப்பமும் 

தூய்சமக்குத் ஜதசவப்படுபசவ. அவளது 

தூமாவதி என்ை பபயர் உலகம் அழிந்த பின்பு 

எஞ்சியிருக்கும் புசகசய குறிக்கவில்சல. 

குழுவாகத் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் 

குப்சபகசள கூட்டி  எரிப்பதால் உண்டாகும் 

புசகசயக் குறிக்கிைது. இக்கருத்சத நாம் இன்று 

வசர தமிழகத்தில் பின்பற்றும் குப்சப 

நாச்சியார் வழிபாட்டு நசடமுசைகளில் இருந்து 
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மீட்டுருவாக்கம் பசய்கிஜைாம். குப்சபயில் 

இருந்து வரும் புசகயாைது,  பூச்சிகசளயும் 

அதன் முட்சடகசளயும் அழித்துவிடும். 

கார்த்திசக திருநாள் அன்று இவளுக்கு 

ஏற்ைப்படும் தீபமும் பசாக்கப்பசை 

பகாளுத்துதலும் அதைால் ஏற்படும் புசகயும் 

சிறுவர்கள் சுளுந்து சுற்றுவதால் உண்டாகும் 

தீப்பபாறியும் புசகயும் பூச்சிகசள அழிக்கஜவ 

பயன்படுகிைது.  

 ஐப்பசி கார்த்திசக மாதத்தில் பபய்யும் 

அசடமசழயும் கைமசழயும்  பூச்சிகளின் 

பபருக்கத்துக்கு காரணமாக அசமகிைது. எைஜவ 

புசக உண்டாக்குதல் அவசியமாகிைது. எைஜவ 

தவ்சவ அல்லது அக்காள் என்பது ஆதி 

சமுதாயத்தின் தசலவிசய குறிக்கும் பசால்ஜல 

தவிர தரித்திரம், பீசடசயக் குறிக்கும் பசால் 

அல்ல. அக்காள், அதன் பின்பு வந்த அம்மா 

ஜபான்ை பசாற்களின் தசலசமத்துவக் 

குறியீட்சட பவறுத்த ஆணாதிக்க சமுதாயம் 

தமது வசசச் பசாற்களில் இவ்விரு 

உைவுகசளயும்  இழிவுபடுத்திை. அஜத 

ஜவசளயில் தங்சக, மாமியார், பகாழுந்தியாள் 

என்ை  பபண்கள் சார்ந்த உைவுப் பபயர்கசள 

வசசபசார்களில் பயன்படுத்தவில்சல. 

இக்கருத்திைாலும் அக்காள் [தவ்சவ] என்ை  

மரபின் ஜமன்சமசய  அறியலாம்.   
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உரத்துக்குரிய நாச்சியாராக உயர்ந்த தவ்னவ  

 தவ்சவயின் சிற்பங்கள் இன்றும் 

வயற்காடுகளுக்கு அருகில் காணக் 

கிசடக்கின்ைை. இவளது சிசலகசள ஜகாயிலில் 

இருந்து பவளிஜயற்றிைாலும் கூட  ஜவளாண் 

மக்கள் தமது வயல்களுக்கு அருகில் சவத்துக் 

பகாண்டைர். அதிர்ஷ்டம் பகட்டவள் இவள் 

முகத்தில் விழிக்கக் கூடாது என்று நம்பி  தூக்கி 

எறியவில்சல. காரணம்,  இசல தசழசளக் 

கூட்டிப் பபருக்கி சுத்தம்  பசய்த  பசயஜல 

உரத்துக்கு வழிஜகாலியது. ஜவளாண் சமூகம் 

ஜதான்றியதும் இத் தவ்சவ எைப்படும் 

அக்காசள மக்கள் மைந்து ஒதுக்கிவிடவில்சல 

காரணம் அவள் கற்றுத்தந்த சமூகப் பாடம். 

குப்சபகசளக் கூட்டி எடுத்து குவித்து 

எரியூட்டிைால் அதன் சாம்பல் மண்ணுக்கு 

உரமாகும்; மண்சண வளமாக்கும்; புசக பூச்சி 

பபாட்டுக்கசள விரட்டும். இதைால் மண்ணும் 

வளம் பபறும்; மக்களும் ஜநாயற்ை வாழ்க்சக 

வாழ்ந்து நலம் பபறுவர் என்ை அரிய கருத்சதத் 

தவ்சவயிடம் இருந்து பபற்ைதால் அவசளக் 

குப்சப நாச்சியாராக்கி வழிபடுகின்ைைர். 

உரத்துக்குரியவளாக  குப்சப நாச்சியார் தமிழர் 

மரபில் ஜவளாண் பதய்வங்களுள் ஒருத்தியாக 

உயர்ந்துவிட்டாள். ஆைால்  பபௌராணிகம் 

அவசளத்  தரித்திரத்துக்கு உரியவளாக்கி அவள் 

முகத்தில் விழிக்கக் கூடாது என்று ஜகாயில் 
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சந்நிதிகளில் அவல் சிற்பத்சத  மண்சண 

ஜநாக்கி கவிழ்த்துப் ஜபாட்டுவிட்டைர்.  

தவ்னவக்குரிய பிற பெயர்கள்  

 தவ்சவசய நீளா ஜதவி, ஜேஷ்டா ஜதவி 

என்று பலவாறு அசழத்தைர். வடபமாழியில் 

புராணிகர்கள் ஜேஷ்டா ஜதவி என்று அசழத்து 

அவளுக்கு புராணங்களில் இடமளித்தைர்.  

ஜேஷ்டா ஜதவி  புசக ஜபான்ைவள் உலகம் 

அழிந்த பிைகும் புசகயாக நில்வுவாள்.  எைஜவ 

இவசளத் தூமாவதி  என்றும்  [தூமா என்ைால் 

புசக.] தூம்ர வராகி என்றும் அசழத்தைர். சிலர் 

ஏழு கன்னியரில் ஒருத்தியாகவும் பகாண்டு 

வழிபட்டு வந்தைர். தசலசயச் சீவி முடிக்காமல் 

அப்படிஜய ஒற்சையாக விட்டிருப்பவள் 

எைபதால் இவசள ஏகஜவணி 

[ஒற்சைச்சசடயாள்] என்றும் அசழத்தைர்.  

 சக்தி பீடத்தின் வடிவாை ஜமரு மசலயில் 

ஒன்பது படிக்கட்டுகள் உள்ளை. அவற்றில் 

தவ்சவ இரண்டாம் படிக்கட்டில் இருக்கிைாள். 

அதாவது நவாபரைத்தில் இரண்டாவது 

ஆபரணம் ஆவாள்.  

தவ்னவயின் உருவ அனமப்பு 

 தமிழ் நிகண்டுகள் தவ்சவக்கு மா முகடி, 

கரிய ஜசட்சட, காக்சக பகாடிஜயாள், 
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பசழஜயாள், யமி எைப் பதிைாறு பபயர்கசளக் 

குறிப்பிடுகின்ைை. பல்லவர் காலத்தில் 

தமிழகத்தில் சிற்பக் கசல உருவாகிைது. 

அப்ஜபாது பசதுக்கப்பட்ட தவ்சவயின் 

சிசலயில் அவள் பபரிய மார்பகங்களும் 

ஜமாட்டு வயிறும் பகாண்டு சற்று கால்கசள 

அகட்டி உட்கார்ந்த நிசலயில் இருப்பாள். 

அவளது காகபகாடியும் கழுசத வாகைமும் 

உடம் இருக்கும். ஒரு பக்கம் மாட்டுத் 

தசலயுடன் மகன் மாந்தனும் [குளிகன்] மறு 

பக்கம் மகள் மாந்தியும் இருப்பர். ஒரு சகசய 

அபய ஹஸ்தமாகவும் மறு சகயில் 

விளக்குமாறும் சவத்திருப்பாள். அபய 

கரத்துடன் ஜதான்றுவதால் இவள் அழிவுத் 

பதய்வம் அல்ல; அருள் பாலிக்கும் கருசணத் 

பதய்வம். பகாசலக்கருவி எதுவும் ஏந்தியிராத 

சாந்தரூபினி.  

தமிழிலக்கியத்தில் தவ்னவ 

  தமிழ்க் காப்பியங்களில் தவ்சவ என்ை 

பசால் தமக்சக மற்றும் தாய் என்ை பபாருளில் 

இடம்பபற்றுள்ளது. ‘கலம்புரி அகவல் 

தவ்சவயர் [சிந்தாமணி 184], ‘தாமசர தவ்சவ 

தன்ஜைாடும் கூடிய’ [சிலம்பு 15-8௦0௦] என்றும் 

‘பட்ஜடாள் தவ்சவ படு துயர் கண்டு’’ [7-1௦04], 

தவ்சவயும் தாயும் தழியிைர் [பபருங்கசத 1-33]. 

திருக்குைளிலும்   இச்பசால்  [167]   இடம்பபற்றுள்ளது .  
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தவ்சவ மசழக்குரிய பதய்வமாை வருணனின் 

மசைவியாக கருதப்பட்டாள். பகாற்ைசவக்கு 

அடுத்த நிசலயில் எண்ணிக்சகயில் தவ்சவ 

என்ை பசால் மூத்தவள், பசழஜயாள் என்ை 

பபாருளில் சங்க இலக்கியங்களில்  

இடம்பபற்றுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டில் தவ்னவ 

 தமிழ்நாட்டில் எட்டாம் நூற்ைாண்டு முதல் 

13ஆம் நூற்ைாண்டு வசர அவள் வழிபடு 

பதய்வமாக விளங்கிைாள். அவளுக்குக் 

ஜகாயிலில் இடம் பகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. 

பின்ைர் பதலுங்கு கன்ைடம் உருது மசலயாளம் 

ஜபசும் மன்ைர்களின் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் 

நடந்ததைால் தமிழ் பதய்வமாை தவ்சவ 

தவ்சவயின் கணவன் வருண ஜதவன் 
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மூஜதவியாக இகழ்ந்துசரக்கப்பட்டாள். 

பல்லவர் காலந்பதாட்டு தவ்சவசய வட 

பமாழியில் ஜேஷ்டா ஜதவி என்று அசழத்தைர்  

 பல்லவர் காலத்தில்  ஜேஷ்டா ஜதவி  

வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் சிைப்பிடம் 
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பபற்றிருந்தது. காஞ்சி சகலாசநாதர் ஜகாயிலில் 

தவ்சவக்பகை தனிச் சந்நிதி இருந்தது. 

ஜகாயில்களில் வட ஜமற்கு மூசலயில்  தவ்சவ 

இடம்பபற்ைாள். சசவ சமய எழுச்சிக்குப் பிைகு 

அம்மூசலயில் உள்ள சந்நிதியில்  கேலட்சுமிசய 

சவத்தைர். ஜகாயிலின் பவளிச்சுற்றுக்குத் 

தவ்சவசய இடம் மாற்றிைர். நந்திவர்ம 

பல்லவனுக்கு தவ்சவஜய குல பதய்வமாக 

விளங்கிைாள்.  பிற்காலச் ஜசாழர்களும் தவ்சவ 

வழிபட்டைர். இவர்களின் காலத்தில் 

கட்டப்பட்ட ஜமலப்பழுவூர் ஜகாயிலில் 

தவ்சவக்குத் தனிச்  சந்நிதி உண்டு. 

பிற்காலப்பாண்டியர் காலத்திலும் தவ்சவ 

வழிபடு  பதய்வமாக விளங்கிைாள். மதுசரக்கு 

அருகில் திருப்பரங்குன்ைத்தில் இவளுக்குக் ஒரு 

பபண் எழுப்பிய குடவசர ஜகாயில் உண்டு. 

பாண்டிய மன்ைன் மாைன் சசடயனின் 

ஜசைாதிபதியாை சாத்தான் கணபதியும் அவைது 

மசைவி நக்கன் பகாற்றியும் கி. பி. எட்டாம் 

நூற்ைாண்டில் ஜேஷ்டா ஜதவி எைப்படும் 

தவ்சவக்குக் ஜகாயில் எழுப்பியதாக 

இக்ஜகாயில் கல்பவட்டு பதரிவிக்கின்ைது. 

எட்டாம் நூற்ைாண்டில் தவ்சவ வழிபாடு 

தமிழகத்தில் பசல்வாக்குடன் திகழ்ந்துள்ளது. 

பவுத்தர்கள் தவ்சவசயத் தமது  பதய்வங்களில் 

ஒன்ைாகக் கருதிைர்.  



Tamil Heritage Foundation International

98 
 

மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

 பத்தாம் நூற்ைாண்டு வசர தவ்சவசய 

வளசமத் பதய்வமாக வணங்கி வந்தைர். ஆைடி 

உயரமும் மூன்ைடி அகலமும் பகாண்ட 

தவ்சவயின் சிசலபயான்று மண்ணுக்குள் 

புசதந்த நடுகல் வடிவில் திருப்பத்தூர் அருஜக 

மடவார் வளாகம் பகுதியில் கிசடத்தது. இன்று 

சந்நிதியில் தசரயில் கவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் 

சிசலசயக் பகாண்ட உத்தரஜமரூர் ஜகாயில் 

கல்பவட்படான்று  பதாண்சட மன்ைன் 

பார்த்திஜபந்திர வர்மன் 1148 குழி நிலம் 

மானியமாக தவ்சவக்கு வழங்கியதாகத் 

பதரிவிக்கிைது. பழனி பகுதியில் 13ஆம் 

நூற்ைாண்டு வசர தவ்சவக்கு வழிபாடுகள் 

நடத்தப் பபற்றுள்ளை.  

ெனழஜயாள் தவ்னவ 

 தவ்சவயின் மிகப் பசழய ஜகாயில் கி.பி. 

ஒன்பதாம் நூற்ைாண்சடச் ஜசர்ந்ததாகும்.  

அக்ஜகாயில் ஜசாமாண்டார் குடி என்ை ஊரில் 

உள்ளது. இவ்வூர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 

கள்ளக்குறிச்சி அருஜக உள்ளது. இங்குள்ள 

ஜசாமீஸ்வரமுசடயார் திருக்ஜகாயிலில்  

எழுந்தருளியுள்ள மூலவராை சிவபபருமாசைக் 

காட்டிலும் பசழய பதய்வம் இங்கு இருக்கும் 

தவ்சவ ஆவாள். அதாவது தவ்சவயின் 

ஜகாயிலில் சிவலிங்கத்சதப் பிரதிஷ்சட 

பசய்துள்ளைர் என்பஜத வரலாற்று உண்சம.  
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ஜகாயில்களில் ஜேஷ்டா ஜதவி 

 சிவன் ஜகாயிலில் காணப்படும் பமாத்தம் 

எட்டுப் பரிவார பதய்வங்களுள் ஒருத்தியாக 

ஜேஷ்டா ஜதவி என்ை தவ்சவயும் 

இடம்பபற்ைாள். சிவன் சந்நிதியின்  உள் 

பிரகாரத்தில் பிள்சளயார், முருகன், 

சண்டிஜகசுவரர், சூரியன், சந்திரன், சபரவர், 

சப்தமாதர் மற்றும் ஜேஷ்டா ஜதவியும்  

[இப்ஜபாது கேலட்சுமி] இடம்பபற்ைைர். 

பவுத்தர்கள் அதிகம் பசல்வாக்குப் பபற்றிருந்த 

திருச்சி, தஞ்சச, நாகப்பட்டிைம் பகுதிகளில் 

தவ்சவக்கு பகௌயில்கள் இருந்தை என்பசத 

இன்றும் அதன் எச்சங்கள் வழி அறியலாம். 

ஜேஷ்டா ஜதவிசய அவளது 

பழம்பபருசமசயக் கருத்தில் பகாண்டு 

அவளுக்கிருந்த மக்கள் பசல்வாக்கிசை அறிந்து 

பவுத்தர்கள் மற்றும்  சமணர்கள் எை இரு 

தரப்பிைரும் தம்முசடய பதய்வமாகவும் 

வந்தைர்.  பக்தி இயக்கமும் சசவ சமய 

எழுச்சியும் இவசள பமாத்தமாகப் 

புைக்கணித்துவிட்டை. தவ்சவ ஜேஷ்டா ஜதவி 

என்ை பபயரில் தூக்கம் ஜசாம்பல் 

ஜபான்ைவற்றின் ஜதவசதயாகக் கருதப்பட்டாள். 

[இனி ஜேஷ்டா ஜதவி குறித்து வழங்கப்படும்  

தகவல்கசளக் காண்ஜபாம்] 
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புராணங்களில் ஜேஷ்டா ஜதவியாக 

தக்கனவக்கப்ெட்ட  தவ்னவ 

 மூத்தவள் என்ை பபாருளில் வழங்கப்படும் 

ஜேஷ்டா ஜதவிசயப் பற்றி,  பூர்வ காரணாகமம் 

மற்றும் லிங்க  புராணத்தில் 

பசால்லப்பட்டுள்ளது.  தட்சனின் யாகத்தில் 

விழுந்த பார்வதி கரிந்து ஜபாய் தூமாவதியாக 

எழுந்தாள் என்பதும் அவள் யாகத்தில் இருந்து 

எழுந்த ஜபாது ஏழு உருவங்கள் எடுத்தாள்; 

அவற்றில் ஏழாவது தூமாவதி என்னும் கரிந்த 

புசக உருவம் என்றும் மூத்தவசளப் 

பார்வதியின் திருவுருவமாக காட்ட புராணங்கள் 

முயன்றுள்ளை. இதுஜவ அவசள வரலாற்றில் 

தக்க சவக்கும் முயற்சி ஆகும்.  

ஜேஷ்டா ஜதவியின் காயத்ரி  

 ஜேஷ்டா  ஜதவிசய  கரிந்த  

உருவத்திைள் ;  புசக  வடிவாைவள் ,  சம்ஹார  

ஜதவசத ,   என்ை   பபாருளில்  காயத்ரி  ேபம்  

இயற்ைப்பட்டது .   

 ஓம் தூமாவத்சய வித்மஹி 

 ஸ்மஹாரின்சய 

 தீ மஹி தன்ஜைா; தூஜமா ப்ரஜசாதயாத் 
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ஜேஷ்டாஜதவியின் ஜவறு பெயர்களும் 

இயல்புகளும்  

 மூஜதவி எைப்படும் ஜேஷ்டா ஜதவி 

அழுக்கு ஆசட உடுத்துவாள்; சீரற்ை பற்கசள 

உசடயவள்; முைம் ஜபான்ை வயிறும் கருத்த 

நிைமும் விரித்த தசலமுடியும் பகாண்டவள்; 

காகக் பகாடியும் கழுசத வாகைமும் 

உசடயவள். இவள் கலகத்சதத்  தூண்டுவாள். 

ோதகத்தில் 12இல் ராகு அல்லது சுக்கிரனும்  

புதனும் ஜசர்ந்து இருந்தால் இந்த ோதகரிடம் 

மூஜதவி குடிபகாண்டிருப்பாள். இவசளத் 

தூமாவதி, தூம்ர வராகி, யமி, ஏக ஜவணி என்று 

பல பபயர்களால் அசழப்பர்.  

 ஜேஷ்டா ஜதவி தூமாவதியாை பின்ைர் 

இவளுக்கு ஜவறு சில இயல்புகளும் கசதகளும் 

ஜசர்க்கப்படுகின்ைை. பிரளயத்துக்கும் பாழ் என்ை 

நிசலக்கும் இசடயிலாை பவற்றிடத்துக்கு 

உரியவள்  தூமாவதி. தச மகா வித்சய என்ை 

பத்துப் ஜபரில் ஏழாவதாக இவள் இருக்கிைாள். 

விஷ்ணுவின் ஜயாக மாசயயாகவும் தூமாவதி 

கருதப்படுகிைாள்.   

 தூம்ர வராகி என்ை பபயரில் இவசளக் 

குறிப்பிடும் ஜபாது இவளது பிைப்பிடம் பூபுரம் 

எைப்படும் பதிைாைாவது ஆவரணம் ஆகிைது. 

இவள் சிந்தாமணி கிருகத்தின் நுசழவு வாயிலில் 
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காவல் பதய்வமாக இருப்பாள். பபௌர்ணமியில் 

இரவு எட்டும் முதல் பத்து மணிக்குள் இவளுக்கு 

பூசேகள் பசய்ய ஜவண்டும். ஜதய்பிசை பஞ்சமி 

இவளுக்குரிய திதி ஆகும். உகந்த உணவு 

சர்க்கசரவள்ளிக் கிழங்கு. தூம்ர வராகிசய 

ஜேஷ்டா ஜதவியுடன் இசணக்காமல் வராகியின் 

பண்பு நலங்களுக்குள் பகாண்டு வருகின்ைைர்.  

 ஜேஷ்டா ஜதவினய  வழிெட ஏற்ற நாட்கள் 

 ஜேஷ்டா ஜதவிக்குரிய மாதம் ஆனி மாதம் 

ஆகும்; நட்சத்திரம் ஜகட்சட; ஜகட்சட 

நட்சத்திரத்தில் ராகு காலத்தில் வணங்கலாம். 

ஆனி மாதத்தின் ஜத பிசை சதுர்த்தசி, 

அமாவாசச, பிரதசம ஆகிய நாட்களில் சிைப்புப் 

பூசசகள் நடத்தலாம். ஒஜர நாளில் மூன்று 

நட்சத்திரங்கள் வரும்  திரிதிை நட்சத்திர நாளில் 

அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு ஒஜர நட்சத்திரம் 

வரும் நாளில் ஜேஷ்டா ஜதவிசய வழிபாடு 

பசய்வது சிைப்பாை பலன்கசளத் தரும்.  

ஜேஷ்டா ஜதவி இருக்கும் ஜகாயில்கள்  

 திருக்பகாண்டிசுவரத்தில் உள்ள 

பசுபதிச்வரர் ஜகாயிலில் ஜேஷ்டா ஜதவி 

அனுக்கிரக ஜதவசதயாக இருக்கிைாள். பக்தர்கள் 

வழிபட்டு அவள் அருசளப் பபறுகின்ைைர். 

காஞ்சி சகலாசநாதர் ஜகாயிலில் தனி சந்நிதி 
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பகாண்டுள்ளாள். பசங்கல்பட்டுக்கு அருகில் 

வல்லம் வசந்திசுவரம் என்ை ஊரில் உள்ள 

ஜகாயிலில் ஜேஷ்டா ஜதவிக்கு சிசல உள்ளது. 

உள்ளாவூரில் உள்ள அகஸ்தீஸ்வரர் ஜகாயிலில்  

ஆராதசையின்றி ஜேஷ்டா ஜதவி சிற்பம் 

காணப்படுகிைது. வாரணாசியிலும்  அஸ்ஸாம், 

பகௌஹாத்தியிலும் ஜேஷ்டா ஜதவிக்கு 

ஜகாயில்கள் உள்ளை. காஷ்மீரில் தூம்ரா காளி 

என்ை பபயரில் ஜகாயில் பகாண்டுள்ளாள். 

திருப்பதியில்  நீளாஜதவி என்ை பபயரில் 

இத்பதய்வத்துக்கு நீளாத்ரி மசலயில் ஜகாயில் 

உண்டு.  

 திருவாரூர் தியாகராேர் ஜகாயிலில் 

கமலமுனிச் சித்தர் பீடத்தின் வாயிலில் ஜேஷ்டா 

ஜதவி சிசல உள்ளது.  பபரணமல்லூர் 

திருக்கஜரசுவரர் ஜகாயிலில் , திரு ராமசமுத்திரம் 

வாலீசுவரர் ஜகாயிலில்  திருமுக்கூடல் 

அக்த்திசுவரர் ஜகாயிலில், ஜமாகனூர் 

அசலதிச்வரர் ஜகாயிலின் திருச்சுற்றுப் பகுதியில் 

இச்சிசல சவக்கப்பட்டுள்ளது.  

திருவாசைக்காவில் உள்ள ேம்புஜகஸ்வரர் 

ஜகாயிலில் சனிஸ்வரன் சவக்கப்பட்டு ஜேஷ்டா 

ஜதவிக்குச் பசய்யப்படும் பூசே சனிச்வரனுக்குச் 

பசய்யபடுகிைது. கும்பஜகாணம் கும்ஜபசுவரர் 

ஜகாயிலில்  மங்களாம்பிசக சந்நிதிக்கு 

வடஜமற்ஜக சிசல சவக்கப்பட்டுள்ளது.  திருச்சி 
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உய்யக் பகாண்டான் மசலயில் உஜ்ஜிவை நாதர்  

ஜகாயிலில் வித்தியாசமாை உருவ அசமப்பில் 

ஜேஷ்டா ஜதவி சிசல காணப்படுகிைது. ஜசலம் 

சுகவஜைஸ்வரர் ஜகாயிலில்  பதன்ஜமற்கு 

மூசலயில்  ஜேஷ்டா ஜதவி தனிக்கல்லாகக் 

காட்சி தருகிைாள். கடலூருக்கு அருஜக உள்ள 

ஓசரயூர் சிவன் ஜகாயிலில் ஜேஷ்டா ஜதவி சிசல  

இடம் பபற்றுள்ளது. தஞ்சசக்கு அருகில் உள்ள 

குளித்தசலயில் சிவன் ஜகாயிலில் ஜேஷ்டா 

ஜதவி சிற்பம் காணப்படுகிைது.  நாசக 

மாவட்டம் மயிலாடுதுசை தாலுகாவில் வழுவூர் 

வீரட்டாஜைஸ்வரர் ஜகாயிலில் ஜமற்கு சுற்றில் 

பதன் ஜமற்கு மூசலயில் பீடத்தில் ஜேஷ்டா 

ஜதவி எழுந்தருளி உள்ளாள். இச்சிற்பம் பத்தாம் 

நூற்ைாண்சடச் ஜசர்ந்ததாகும்.  

பெல்வநாயகி தவ்னவ 

 எட்டாம் நூற்ைாண்சடச் ஜசர்ந்த 

தவ்சவயின் சிற்பங்கள் பபரும்பாக்கம், பதன் 

சிறுவலூர், ஜபரங்கியூர் ஆகிய ஊர்களில் காணக் 

கிசடக்கின்ைை. இச்சிற்பங்களில் அவள் 

தரித்திரம் பிடித்தவள் கிசடயாது. பணப் 

ஜபசழயுடன் காணப்படும் பசல்வநாயகி.  

தவ்னவயின்  குழந்னதகள்  

 தவ்சவ அல்லது ஜேஷ்டா ஜதவியின் 

அருகில் காணப்படும் இருவசர அவளது 
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பிள்சளகள் என்பதும்; மகன் மாந்தன் என்பதும் 

மகசள மாந்தி என்பதும் அவர்களும் தாசயப் 

ஜபாலச்  ஜசாம்ஜபறி எைக் பகாள்வதாகும். சிலர் 

தவ்சவயின் மகசை குளிகன் என்று நல்ல 

பசயல்களுக்குரியவைாகக் கருதுகின்ைைர். 

இவன் மாட்டுத்தசல உசடயவைாக சிசல 

வடிக்கப்பட்டுள்ளான். இவசை காசளயன் 

எைக் பகாண்டு ஜவளாண் பதாழிலில் 

உழவுமாடு வண்டி மாடு ஜபான்ை காசளயாகக் 

பகாள்ள ஜவண்டும். தவ்சவ ஜவட்சட 

சமுகத்தின் ஆதி தசலவி அதாவது அக்காள். 

அவள் தாய்த்  பதய்வம் கிசடயாது; அதற்கும் 

முந்திய  தசலசம பதய்வம். ஜவளாண் மரபிைர் 

அவளது பதான்சமசயப் ஜபாற்றி உரத்தின் 

ஜமன்சம கருதி அவசளக் குப்சப 

நாச்சியாராகக் பகாண்டு வயல் பவளிகளில் 

அவளது சிசலசய சவத்து  வணங்கிைர்.  

 பதால்லியல் ஆய்வுத் துசையிைர் தவ்சவ 

அலல்து ஜேஷ்டா ஜதவியின் சிசலகசள 

சவசக, காவிரி  மற்றும் பாலாற்று பகுதிகளில் 

மருத நிலத்தில்  கண்டறிந்துள்ளைர். இவற்சை 

அருங்காட்சியகங்களில் பகாண்டு ஜசர்த்தைர்.  

தவ்சவ இைக்குழுச் சமுதாயத்தின் முதல் 

தசலவி ஆவாள். ஜவளாண் சமுதாயத்திைர் 

ஜபாற்றிய உரத்துக்குரிய பதய்வமும் ஆவாள். 

அவளுடன் இருக்கும் ஆணும் பபண்ணும் 
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மருதநிலப் பபண் பதய்வங்கள்  

இைக்குழுவின் ஆண் பபண் பிரதிநிகள் ஆவர். 

அவளிடம் இருக்கும் பபாருட்கள் அவளது 

குழுவிைசரப் பாதுகாக்க உதவியசவ ஆகும். 

அவள் கூட்டிச் ஜசர்த்து எரிக்கும் குப்சபயும் 

புசகயும்  ஜவளாண்சமச் சமூகத்திற்கு விசல 

மதிப்பில்லா உரம் ஆகும்.  மக்களுக்கு  

மண்வளம் காக்கும் மணிச்சத்து ஆகும். 

 






