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அன்புக் காணிக்னக 

 

சென்னை ஆசியவியல் ஆய்வு 

நிறுவைத்தில் ஜப்பான் ச ாழி 

கற்றுத் தந்த செல்வி. யூஜகா 

ஃபுக்குஜராயிக்கு  

இந்நூல் அன்பு  காணிக்னக. 

 

Dr.C. Rajeswari has helped for me in conducting the Japanese 

classes for the Beginners as an assistant teacher. She is a 

knowledgeable instructor who is eagerly sought after by 

young students of Japanese. Her collaborative effort in the 

preparation for Learn Japanese – Part I and Part II, a textbook 

for Japanese language deserves special mention here. 

Her knowledge of Japanese is exemplary. 
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நன்றியுனர 

 
 

 தமிழ் நாட்டிலிருந்து ஜப்பானுக்கு சென்றனவ 

பற்றிய கட்டுனரகனை எழுதும்படி ஊக்கம் 

அளித்து அவற்னற தன்னுனைய சநருஞ்சி 

இலக்கியக் காலாண்டு இதழில் சவளியிட்டு 

பின்ைர் சநருஞ்சி இலக்கிய இயக்கம் மூல ாக 

நூலாக சவளியிட்ை  தமிழ் இலக்கியச் செம் ல் 

சபாறிஞர் கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி 

அவர்களுக்கு நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!!.  



Tamil Heritage Foundation International

 
 

அணிந்துனர 

 

   கனல ா ணி முனைவர் 

ஜத. ஞாைஜெகரன் 

  ஜபராசிரியர் ைற்றும் தசலவர் 

    தமிழ்த்துசை, 

  பாரதியர்; பல்கசலக்கழகம்,  

   ஜகாயம்புத்தூர்-641 046 

 

உலக  தங்களின் ஒப்பீடு 

 

 முசைவர் பச. இராஜஜஸ்வரி அவர்களின் 

“தமிழ் நாட்டில் இருந்து ஜப்பானுக்கு 

பண்பாட்டு நகர்வுகள்” என்ை நூல் “உலக 

 தங்கள்” குறித்து அறிந்துபகாள்ள விரும்பும் 

அசைவரும் படிக்க ஜவண்டிய அரிய நூல். 

இந்நூலில் எட்டுக் கட்டுசரகள் இடம் 

பபற்றுள்ளை. ஜப்பானுக்கும் தமிழகத்திற்கும் 

உள்ள பண்பாட்டுத் பதாடர்புகசள அறிவியல் 

பநறியில் அஜத ஜநரத்தில் ஒரு கசத கூறுவது 

ஜபான்று எளிய பைாழிநசடயில் இந்நூலின் 

பசல்பநறி அசைக்கப்பட்டுள்ள விதம் 

பாராட்டிற்குரியது. இந்நூலில் ஆசிரியர் கண்டு 

பசால்லியுள்ள சில முக்கியக் கருத்துக்கள் 

வருைாறு, 
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❖ ஜப்பான் நாட்டில் இன்ைமும் அரசர் பதவி 

இருக்கிைது. 

❖ பதாழில் பிரிவிைர் அடிப்பசடயிலாை குல 

முசைகள் உண்டு. 

❖ அரசருக்காக உயிர் பகாடுக்கும் சாமுராய் 

பிரிவிைர் ஜவறு சமூகத்திைருடன் எந்தத் 

பதாடர்புகளும் சவப்பதில்சல. 

❖ ஜப்பான் பைாழிதான் உயர்கல்வி பைாழி. 

❖ ஜப்பானில் எழுத்தறிவு உள்ளவர்கள் நூறு 

விழுக்காடு. 

❖ 2017 கணக்குப்படி ஜப்பான் ைக்கள் பதாசக 

12.68 ஜகாடி. 

❖ அரிசிஜய பிரதாை உணவு. மீன் குஞ்சுகசளச் 

ஜசாற்றுருண்சடகளுக்குள் சவத்து 

உண்ணும் முசை பிரபலைாைது. 

❖ ஜப்பானிய பைாழி ஜைலிருந்து கீழாக 

எழுதும் முசை பகாண்டது. இதைால் 

இரண்டு சககளாலும் ஜப்பானிய 

பைாழிசய எழுத முடியும். 

❖ பபாங்கல் விழா ஜப்பானிலும் 

பகாண்டாடப்படுகிைது. 

❖ ஜப்பானியர் அதிர்ந்து ஜபச ைாட்டார்கள். 
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❖ ஜப்பானியர்கள் ைரங்கசளத் பதய்வைாக 

வழிபடுகின்ைைர். 

❖ ஜப்பானியர் சுஜைா, நிஞ்சா ஜபான்ை 

தற்காப்புக் கசலகளில் வல்லவர்கள். 

❖ உடசல ஜயாக சாதைைாகப் பயன்படுத்தும் 

வழிமுசைகசளப் பபௌத்த சையம் 

இவர்களுக்குக் கற்றுத் தந்துள்ளது. 

என்று ஜப்பானின் தனித்தன்சை குறித்துப் 

ஜபசும் இந்நூல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஜப்பான் 

பசன்ைசவ என்று பல பசய்திகசள இந்நூலில் 

நிசைய பதிவு பசய்கின்ைது. 

தமிழ்நாடு - ஜப்பான் சதாைர்புகள் 

 தமிழ்நாட்டிலிருந்து சீைா பசன்ை 

ஜபாதிதர்ைர் முதலாஜைார் ஜப்பானிய  

பைாழிசய தமிழ் இலக்கணப்படி சீரசைத்தைர் 

என்று இந்நூல் கூறுகிைது. ஜைலும் ஜப்பான் 

பண்பாட்டில் கலந்து நிற்கும் தமிழ்ப் பண்பாடு 

பற்றிய பல பசய்திகள் வருைாறு. 

❖ தமிழ்நாட்டில் பாசைகளில் வடிவசைக்கப் 

பட்டுள்ள புசடப்புச் சிற்பங்கள் ஜபான்று 

ஜப்பானிலும் புசடப்புச் சிற்பங்கள் 

காணப்படுகின்ைை. 

❖ ஜப்பானிய பைாழியில் இடம்பபற்றுள்ள 

பகுதி, இசடநிசல, சந்தி, சாரிசய, விகுதி, 
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ஜதற்ஜைகாரம், விைா, குறிப்பு ஜபான்ைை 

தமிழிலும் அசைந்துள்ளசத இந்நூல் 

சான்று காட்டி விளக்கியுள்ளது. 

❖ உம் என்னும் இசடச்பசால், எண்ணும்சை, 

சுட்டு, விைா என்று தமிழ் இலக்கண 

ைரபுகள் ஜப்பான் பைாழியிலும் 

காணப்படுகின்ைை என்பது 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தமிழகத்திலிருந்து ஜப்பான் பசன்ை 

பபௌத்தத் துைவிகள் இங்குள்ள பல சைய 

சமூக நசடமுசைகசளயும் எடுத்துச் 

பசன்ைைர். அசவகளில் முக்கியைாைது 

பநருப்பும் புசகயும் பகாண்ட ஓை 

குண்டம். ஓை குண்டம் வளர்த்துப் பூசஜ 

பசய்வது ஜப்பானிலும் உள்ளது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் ைருதநிலக் கடவுளாக 

வழிபடப்படும் இந்திரன் வழிபாடு 

ஜப்பானிலும் இருப்பசத “இந்திரன்-

தாய்ஷஜகா பதன் வழிபாடு” என்ை கட்டுசர 

விரிவாக ஆராய்கிைது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் விநாயகர் வழிபாடு 

உள்ளதுஜபால், ஜப்பானிலும் விநாயகர் 

வழிபாடு உள்ளசத “யாசைக் கடவுளர் - 

காங்கி பதன் வழிபாடு” என்ை கட்டுசர 

விரித்துப் ஜபசுகின்ைது. 
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❖ இந்தியாவில் வழிபடப்படும் காளி 

பதய்வம் ஜப்பான் நாட்டில் 9ம் 

நூற்ைாண்டுவாக்கில் கடவுளாக்கப்பட்ட 

வரலாறு இந்நூலின் ஆைாவது கட்டுசரயில் 

இடம்பபற்றுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் கல்விக்காை பதய்வைாை 

சரஸ்வதி, ஜப்பானிலும் வழிபடப்படுவசத 

“சரஸ்வதி - பபன்சாயின் பதன் வழிபாடு” 

என்ை கட்டுசரயில் பல சான்றுகளுடன் 

விளக்கியிருக்கிைது இந்நூல். 

 இந்நூலின் பின்னிசணப்பாக இடம் 

பபற்றுள்ள ஜப்பானியத் பதான்ைக் கசதகள் 

என்ை பகுதியில் இடம்பபற்றுள்ள “நிலாவில் 

ஒரு முயல்குட்டி” “பகலில் ெந்திரன் 

வருவதில்னல ஏன்” “பிொசுகனைத் துரத்திய 

பழக்கு ரன்” ஜபான்ை ஜப்பானியத் பதான்ைக் 

கசதகள் தமிழகத்தில் வழக்கிலுள்ள பதான்ைக் 

கசதகஜளாடு எவ்வாறு ஒப்புசை உசடயதாக 

உள்ளபதன்று காட்டப்பட்டுள்ளது. 

சிைப்பாைதாகக் கருதத்தக்கது ஆகும். 

 இந்நூல் முழுசைசயயும் வாசித்து 

முடிக்சகயில் “ெ யம் என்பது  னித 

ெமுதாயத்தின் கண்டுபிடிப்பு” என்ை கருத்துக்கு 

வருவதுடன் ைதம் முன்னிறுத்துவது 

சடங்குகசளஜயா, ைதத்சதஜயா அல்ல; 

ைனிதசைஜய ைதம் முதன்சைப்படுத்துகிைது 

என்ை கருத்துக்கு ஒரு வாசகன் வந்துவிட முடியும். 
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உலக ைதங்கள் முழுசையும் ஓர் எல்சலயற்ை 

ஆற்ைசலக் கடவுள் (Supernatural Power) என்று 

பகாண்டு; அவற்றிடம் நன்சை பபைவும், 

தீசையிலிருந்து தம்சைக் காக்கவும் ஜவண்டிட 

பல சடங்குகசளத் ஜதாற்றுவித்திருக்கின்ைை. 

இச்சடங்குகள் அவரவர் நிலம், பண்பாடு சார்ந்து 

ைாறுபடுகின்ைை அவ்வளஜவ. ஆைால் எல்லா 

ைதமும் ைனிதசை முன்னிசலப்படுத்திஜய 

பசயல்படுகின்ைை என்பஜத இந்நூல் 

முன்சவக்கும் கருத்து. ஜப்பாசை அறிந்து 

பகாள்ள விரும்பும் யாரும் இந்நூசலப் 

படிக்கலாம். இதுஜபான்ை பல நூசல 

எழுதிடுைாறு முசைவர் பச. ராஜஜஸ்வரி 

அவர்கசள ஜவண்டி விரும்பிக் ஜகட்டுக் 

பகாள்கின்ஜைன்.          

        வாழ்த்துக்களுடன் 

    

   

     (ஜத. ஞாைஜெகரன்)  
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நூலாசிரியர் பற்றி  

முசைவர்.பச. இராஜஜஸ்வரி 

பைாழி பபயர்ப்பியல் 

துசையில் முசைவர் பட்டம் 

பபற்ைவர். புலன , 

செந்தமிழ், வைர் தமிழ், ஓங்கு 

தமிழ் நா.வா.வின் ஆராய்ச்சி ஜபான்ை 

ஆய்விதழ்களில் ஆய்வுக் கட்டுசரகள் 

பவளியிட்டார். ச ாழி சபயர்ப்பியல் ஆய்வு 

என்ை ஆய்வு கட்டுசரகள் அடங்கிய நூல் 

ஒன்சை 1992இல்  பவளியிட்டார். இந்நூல் 

இசணயத் தமிழ் பல்கசலகழகத்தின்  மின் 

நூல் பதாகுப்பில் இடம்பபற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கில 

பைாழிபபயர்ப்புப் 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 

பைாழி பபயர்த்துள்ளார். 1993இல் ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவைத்தில் இசணப் 

பதிப்பாசிரியராகப் [Associate editor] 

பணியாற்றிைார். அப்ஜபாது ஜப்பானிய 

பைாழிசயத் தமிழில் கற்பது எளிது என்பசத 
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அறிந்து அதற்காை நூல் உருவாக்கும் பணியில் 

ஜப்பானியப் பபண் யூஜகா ஃபுகுஜராயியுடன் 

இசணந்து பசயல்பட்டார். அந்த நூல் மூன்று 

பாகங்களாக பவளி வந்துள்ளது. ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவைத்தில் பவளிநாட்டு 

ைாணவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

ைாணவர்களுக்கு ஜப்பானிய பைாழி 

இலக்கணம் கற்பித்தார். யுக்ஜகா சான் 

அம்ைாணவர்களுக்கு ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சையச் பசால் அகராதி, 

எபிஜரயம் - தமிழ் அகராதி; கிஜரக்கம் - தமிழ் 

அகராதி உருவாக்கத்திற்காக ைக்கள் கல்வி 

அைக்கட்டசளயின் இயக்குைர் ைசை 

திரு.இராபின்சன் ஜலவி ஐயா அவர்களுடன் 

இசணந்து இருபது ஆண்டுகள் தீவிரைாகப் 

பணியாற்றிைார். ஈஜராடு ைகளிர் கசல, 

அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீைத் ஆண்டவன் 

கசல, அறிவியல் கல்லூரி, ைதுசர அபைரிக்கன் 

கல்லூரி ஜபான்ைவற்றில் சில ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுசரயாளராகப் பணியாற்றிைார். 

 2000இல் ைதுசரயில் அபைரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கசலக்கழக ைாணவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்ஜபாது பவளி 

நாட்டவருக்கு தமிழ் கற்பிக்கப் பாட நூல் 

ஒன்சை உருவாக்கிைார். அரவிந்த் கண் 

ைருத்துவைசையில் பைாழி 
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பபயர்ப்பாளராகவும் ஜவற்று ைாநிலம் ைற்றும் 

பவளிநாட்டு ைருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியராகவும் பணியாற்றிைார். அப்ஜபாது  

தமிழ் பதரியாத கண் ைருத்துவர்களுக்குத் 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. 

ைக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் பவளி 

ைாநிலத்தவருக்கு ஆங்கிலமும் பவளி 

நாட்டவருக்குத்  தமிழும் கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் பவளிநாட்டு 

ைாணவர்களுக்காக பசன்ட்டர் ஃபார் 

ஜலங்குஜவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for Language 

Studies] என்ை பபயரில் தனி சையம் ஒன்சை 

அசைத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். பற்றி “ஒப்பனையும் 

ஒரிஜிைலும் எம்.ஜி.ஆர். 100” என்ை தசலப்பில் 

விகடன்.காமில் (காம் இசணய தளத்தில்) 

முப்பது கட்டுசரகள் பவளியிட்டார். அதன் 

பதாடர்ச்சியாகக் கைடாவில் இருந்து வரும் 

www.tamilauthors.com என்ை இசணய இதழில் 

பதாடர்ந்து கட்டுசரகள் எழுதிைார். 

எம்.ஜி.ஆரின் ரசிகர் ைன்ைங்களின் 
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தனித்தன்சை குறித்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு நூல் 

எழுதிவருகிைார்.  எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு 

நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் என்பது இவர் 

இலட்சியம். அதில் தற்ஜபாது சவற்றித் 

திரு கன் என்ை பபயரில் பதாடங்கும் 

வரிசசயில் 18 நூல்கள் பவளிவந்துள்ளை. 

 தஞ்சசசயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் இலக்கியச் 

பசம்ைல் கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி 

அவர்களின் பூ ைர நிழல், வைட்சியின் 

பாடல்கள், உன்பைாடு உசரயாடுதல்  காதலின் 

பைாழி ைற்றும் திட்டிவாசல் பபண்பணாருத்தி 

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, 

Ambrosial Kiss (Editor)”,  என்று ஆங்கிலத்தில் 

பைாழி பபயர்த்துள்ளார். இந் நூல்கசளச் 

பசன்சை எைரால்டு பதிப்பகம் பவளியிட்டுள்ளது.  

 தமிழிலக்கியச் பசம்ைல் கவிஞர்   

பபாறிஞர்  முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ 

ைர நிழல் ைற்றும் திட்டி வாசல் 

பபண்பணாருத்தியின் பதாகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு ஜைற்பகாண்டு 

அவற்சைப் பூ  ர நிழலில் கைமும் காலமும்  

ைற்றும் கவிஞர்   பபாறிஞர்  முத்தமிழ் 

விரும்பியின் பாடுசபாருளும் பாெப்சபாருளும் 
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[திட்டிவாெல் சபண்ச ாருத்தி  ட்டும்], என்ற 

நூல்கனையும் ‘2020 னத  ாதத்தில் இன்று’ 

கவினதயில் அடிக்கருத்தியல் ஆய்வு, முத்தமிழ் 

விரும்பியின் கவினத காதல், கவினத முகங்கள் 

(சதாகுப்பாசிரியர்)  என்ை  நூசலயும் 

பவளியிட்டார்.  

 பண்பாட்டு ஆய்வு நூல் வரிசச என்ை 

தசலப்பில் இந்நூலாை பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

[தமிழ் நாட்டில் இருந்து ஜப்பானுக்கு], 

ஜதஜவந்திரன், சபண் சதய்வ வழிபாடு, ஆகிய 

நூல்கசள எழுதி பவளியிட்டார். கா ா ல் 

ஜபாை கைவுைர் என்ை தசலப்பில் ஒரு நூல் 

எழுதி வருகிைார்.  

 சென்னை சபருநகராட்சியின் முன்ைாள் 

ஜ யர்  னித ஜநயச் செம் ல் னெனத  

ொ. துனரொமி அவர்களின் சிறப்புத் 

திட்ைங்களும் செயல்பாடுகளும் என்ை பபயரில் 

ஒரு நூல் எழுதி பவளியிட்டுள்ளார்.  இவர் 

எழுதிய சிறுகசதகள் ‘அ ராவதியின் காதல்’ 

என்ை பபயரில்  பதாகுக்கப்பட்டு அஜைசானில் 

பவளிவந்துள்ளது. இவர் தமிழ் நாட்டில் 

இருந்து ஜப்பானுக்குச் பசன்ைசவ பற்றி எழுதி 

வரும் ஆய்வுக் கட்டுசரகள் பநருஞ்சி என்னும் 

இலக்கிய இதழில் பவளிவருகின்ைை. திைகரன் 

ஜஜாதிட ைலரில் இவர் எழுதிய “என்ஜைாை 

ராசி நல்ல ராசி” என்ை பதாடர் வந்து 
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பகாண்டிருக்கின்ைது. ைாதமிரு முசை வரும் 

ஆன்மீகம் இதழில் ‘ ர வழிபாட்டின் 

ஜவர்கனைத் ஜதடி (Deep into the roots of Tree 

worship), காளியும் ஜதவியும், உலகைாவிய காளி 

ஜகாட்பாடு’ ஜபான்ை ஆன்மீகக் கட்டுசரகள் 

பவளிவருகின்ைை. 
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முன்னுனர: 

  “தமிழ் நாட்டில் இருந்து ஜப்பானுக்கு 

பண்பாட்டு நகர்வுகள்” என்ை இந்நூல் மிகுந்த 

கவைத்ஜதாடும் பபாறுப்ஜபாடும் எழுதப்பட்டது.  

25 வருடங்களுக்கும் ஜைலாக இந்து 

கடவுளர்கள் பற்றிய நிசைய நூல்கசளப் 

படித்து அவற்றிலிருந்து குறிப்புகசள எடுத்து 

ஜசகரித்து ஆராய்ந்த பிைகு எழுதப்பட்டிருக்கிைது. 

பபௌத்தம் சைணம் ைதங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கும்  

தாக்கம் இன்று வசர நைது அன்ைாட வாழ்வில் 

உறுதியாக உணரப்படுகிைது. 1987 முதல் 92 வசர 

சையச் பசால் அகராதி உருவாக்கும் குழுவில் 

இடம்பபற்றிருந்ததால் உலக சையங்கள் பற்றிய 

கசலச்பசாற்கசளத் திரட்டும் பணியில்  

அவற்சைக் குறித்த விளக்கங்கசள அறிந்து 

பகாள்ளும் அரிய வாய்ப்பு கிசடத்தது. இதன் 

விசளவாக சையம் என்பது ைனித 

சமுதாயத்தின் கண்டுபிடிப்பு என்பசத அறிய 

முடிந்தது. ைனித சமுதாயம் தத்தம் சமூகப் 

பண்பாட்டு நிலவியல் சூழ்நிசலகளுக்கு ஏற்ப 

சைய விதிமுசைகசள  உருவாக்கியது. அசவ 

ஜதான்றுவதற்காை காரணங்கள் பதரியாைஜலஜய 

பிற்காலத்தில் இச்சைய நசடமுசைகள் 

பின்பற்ைப்படுவது உண்டு. இவ்வாறு 

கூறுவதால் பதய்வ நம்பிக்சக இல்சல என்பது 

பபாருளல்ல. பதய்வ நம்பிக்சக என்பது ஜவறு, 
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சைய நசடமுசைகசள பின்பற்றுவது என்பது 

ஜவறு.  ஒரு சையம்  என்பது பவறித்தைைாக 

பின்பற்ைப்படும் ஜபாது ைதம் 

பகாண்டதாகிைது. ைனிதர்களின் நன்சைக்காக 

ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பசத புரிந்து 

பகாள்ளும்ஜபாது சையம் நைது வாழ்க்சகக்கு 

வழிகாட்டும். தனிைனிதன்,    குடும்பம், 

சமுதாயம்,  நாடு எை ஒவ்பவான்றுக்கும்    சில 

பநறிமுசைகள் பகாள்சககள்  பழக்கங்கள் 

இருப்பசதப்ஜபால சையம் என்பதற்கும் 

தனித்தனியாை பகாள்சக ஜகாட்பாடு சடங்கு 

சம்பிரதாயங்கள் உண்டு. ஒவ்பவாரு சையமும் 

தன்ைளவில்  தனித்தன்சை   பகாண்டதாகும். 

ஆதி காலத்து ைந்திரச் சையம் அதிலிருந்து 

வளர்ந்த நாட்டுப்புைச் சையம் இவற்றிலிருந்து 

ஜதான்றிய நிறுவைப்படுத்தப்பட்ட  சையம் எை 

சையம்  அடுத்தடுத்த நிசலகசள கடந்து 

வந்துள்ளது. இம்மூன்று வசகச் சைய 

நசடமுசைகளும் உலகின் பவவ்ஜவறு 

பகுதிகளில், பவவ்ஜவறு அளவுகளில் 

பின்பற்ைப்பட்டு வருவசதக் காணலாம். 

இந்தப் புரிதஜலாடு சையங்கசள அணுகும் 

ஜபாது ைனிதர்களுக்ஜக அதிக முக்கியத்துவம் 

இருப்பசத உணரலாம். இந்நூல் 

எழுதுவதற்குப் பல ஆண்டுகாலைாக என்னுள் 

ஆய்வுச்சிந்தசைசய உருவாக்கிய சில 
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நூல்கசள ைட்டும் இங்கு குறிப்பிடுவது 

அவசியைாகிைது.  

1. O A. Wall, Eroticism in Religions of the World, 

Mayur Publication, Delhi. 1986. 

 2. Ajith Mukherjee, Ritual art of India, Thames and 

Hudson London. 1985 . 

3. Anthropology Volume 1 E.B. Tyler K. T. Watts & 

Co., London, 1930 

4.  Indian erotica in the oldest period  

5.  Wendy Doniger O' Flaherty, Shiva the erotic 

ascetic, Oxford University Press. 

6. Radhakamal Mukerjee, Culture and Art of India, 

Munshiram Manoharlal Publication private limited, 

New Delhi 5, 1984. 

 7  B.S. Guha, The mythological origin of the Abor 

dormitory system,NEFA, Shillong. 

 8   Anthropology on the  March edited by Bala Ratnam 

SSA   Publication, Madras 2. 

 9  E.O. James, A Study in pre historical archaeology, 

Thames and Hudson, London, 1957. 

10. Man and his symbols, conceived and edited by Carl 

Yung, Picador publication, London, 1964. 
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11. JosephL. Henderson, Ancient myths and Modern 

man 

12. Surendran Kumar Mohanraj, Buddhism in Orissa 

13. சிலப்பதிகாரம், ைணிஜைகசல 

14. ையிசல. சீனி ஜவங்கடசாமி, பபௌத்தமும் 

தமிழும் 

15. சைணத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, பத. பபா. 

மீ. 

16. ை.தங்கராஜ், பதிப்பாசிரியர், ஜதஜவந்திரர் 

திருவிழா என்னும் இந்திர விழா  (1&2) 2014.  

17. முசைவர். ஜத. ஞாைஜசகரன், இந்திர விழா 

என்னும் நாற்று நடவுத் திருவிழா, 2000. 

18. முசைவர்.ஜத.ஞாைஜசகரன், ைந்திரம் 

சடங்குகள், சையம் (இசைைசை 

பபாருட்கூறுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி நூல்), 

பார்த்திபன் அச்சகம், திருச்சி, 2000 (முதல் 

பதிப்பு). 
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முசைவர். பச. இராஜஜஸ்வரி  

ொம்பலில் இருந்து வந்த ஃபீனிக்ஸ் பறனவ – 

ஜப்பான் 

 

 சாம்பலில் இருந்து உயிர்பபற்ை ஃபீனிக்ஸ் 

பைசவ ஜபால சாம்பலில் இருந்து புத்துயிர் 

பபற்று எழுந்த நாடு ஜப்பான். இரண்டாம் 

உலகப்ஜபாரின் ஜபாது ஹிஜராஷிைா ைற்றும் 

நாகசாகி ஆகிய ஊர்களின் மீது அபைரிக்கா 

குண்டு வீசியதால் அங்கு வாழ்ந்த ைக்கள் 

கருகிச் பசத்தைர். கருவில் இருந்த குழந்சதகள் 

உடல் ஊைத்துடன் பிைந்தை. பிசழத்தவர்கள் 

சாம்பலாகக் கிடந்த விசள நிலங்கசள 

கடுசையாக உசழத்துப் பண்படுத்திைர். 

தங்களின் தாய்பைாழி, பண்பாடு 

ஆகியவற்சைப் ஜபாற்றி ைதித்து மீண்டும் 

புத்துயிர் பபற்ைைர். இன்று இந்நாடு 

உலகளவில் அபைரிக்கா ைற்றும் சீைாவுக்கு 

அடுத்தபடியாக பபாருளாதார நிசலயில் 

உயர்ந்துள்ளது.  

 கிறிஸ்துவின் பிைப்புக்கு முப்பதாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்ஜத ஜப்பான் நாடு 

நாகரீகத்திலும், பண்பாட்டிலும் சிைந்து 

விளங்கி வருகிைது. இந்நாடு ஜ ான்ஷு, 

க்யூஷு, ஷாஜககு ைற்றும் ப ாக்சகபதா என்ை 
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பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

நான்கு தீவுகளின் கூட்டாக அசைந்தது. 

இவர்களுக்கு இப்ஜபாதும் அரசர் உண்டு. 

ஜப்பானிய அரச பரம்பசர உலகிஜலஜய மிகப் 

பசழய மிக நீண்ட பரம்பசர ஆகும். 

 ஜப்பானின் ைக்கள் சமூகத்தில் பதாழில் 

சார்ந்த (ஜாதி) பிரிவிசைகள் உண்டு. 

அரசருக்காக உயிசரயும் பகாடுக்கத் தயாராக 

உள்ளவர்கள் “சமூராயி” எைப்படும் ஜபார் 

ைைவ குலத்தவர் ஆவர். இவர்கள் தைக்குக் 

கீழாக உள்ள சமூகப் பிரிவிைருடன் எவ்விதத் 

பதாடர்பும் சவத்துக் பகாள்வதில்சல. சில 

ஊர்களில் குறிப்பிட்ட சமூகத்திைர் ைட்டும் 

வசிக்கின்ைைர். எைஜவ இவர்கள் வீட்டிலும், 

அலுவலகத்திலும் பவளி இடங்களிலும் 

ைரியாசதப் படிநிசலசயத் தீவிரைாகப் 

பின்பற்றுகின்ைைர். 

 ஜப்பானிய பைாழிசய ைட்டுஜை கற்றுத் 

பதளியும் அந்நாட்டவர் அந்த பைாழியிஜலஜய 

கணினி, அறிவியல், ைருத்துவம், பதாழில் 

நுட்பம் ஆகியவற்சைக் கற்கின்ைைர். 

தாய்பைாழிக் கல்வி மூலைாகஜவ அங்கு 18 ஜபர் 

ஜநாபல் பரிசு பபற்றுள்ளைர். தற்ஜபாது சில 

வருடங்களாக ைட்டும் அந்நாட்டில் ஆங்கில 

பைாழி கற்பிக்கப்படுகிைது. ஜப்பானில் 

எழுத்தறிவு உசடயவரின் எண்ணிக்சக நூறு 

சதவீதம் ஆகும். 
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முசைவர். பச. இராஜஜஸ்வரி  

 ஜப்பான் பதாழில்நுட்பத்தில் மிக உயர்ந்த 

இடத்சதப் பபற்றுள்ளது. சிறுவர்களுக்கு 

“அனிஜைஷன்” மூலைாகப் பாடம் 

கற்பிக்கின்ைைர் வீடுகளிலும், கசடகளிலும், 

பதருவிலும் “எந்திரன்”கசளக் காணமுடியும். 

“புல்லட் ரயில்” விடுவதில் இந்நாடு முதலிடத்தில் 

உள்ளது. இன்று இந்தியாவும் புல்லட் ரயில்விட 

ஜப்பானின் உதவிசயஜய நாடியது. 

 ஜப்பானியர் “உணஜவ ைருந்து” 

முசைப்படி தைது வாழ்க்சகசய 

அசைத்திருப்பதால் அவர்கள் அதிக 

வருடங்கள் உயிஜராடு இருக்கின்ைைர். 

இந்நாட்டின் ைக்கள் பதாசக பைாத்தம் 13 

ஜகாடியாகும். இதில் ஏைத்தாழ கால்வாசிப் ஜபர் 

65 வயசதக் கடந்த மூத்த குடிைக்கள் ஆவர். 

அவர்கள் அந்நாட்டில் ஆஜராக்கியைாக 

வசிக்கின்ைைர். ஜப்பானில் அரிசிஜய பிரதாை 
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பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

உணவு. மீன் குஞ்சுகசள ஜசாற்றுருண்சடக்குள் 

பபாதிந்து உண்ணும் ஒரு வசக உணவு “சுஷி” 

எைப்படும். அது ஜப்பானின் பிரபல உணவு 

வசககளில் ஒன்ைாகும். குதிசர இசைச்சிசயப் 

பச்சசயாகத் திண்ணும் பழக்கமும் 

இவர்களிடம் உண்டு. அரிசியில் “சாஜக” (Sake) 

என்ை ைதுசவ  (சுண்டக் கஞ்சி ஜபால) அவரவர் 

வீட்டிஜலஜய தயாரித்துக் பகாள்வர். 

 ஜப்பான் பைாழி தமிசழப் ஜபால பகுதி 

விகுதி, இசடநிசல, சந்தி எை ஒட்டுக்கள் 

இசணந்து வரும் பைாழியாகும். தமிழுக்கும் 

ஜப்பானிய பைாழிக்கும் இருக்கும் பநருங்கிய 

பதாடர்சப சுசுஜைா, ஓஜநா ஜபான்ை பல 

அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து ஆராய்ச்சிக் கட்டுசரகள் 

எழுதியுள்ளைர்.  

 பசன்சையில் பசம்ைஞ்ஜசரியில் உள்ள 

ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுவைம் தமிழ் 

மூலைாக ஜப்பான் பைாழி கற்பதற்காை 

நூல்கசள பவளியிட்டுள்ளது. ஆங்கிலம் 

மூலைாக படிப்பசத விட தமிழ் மூலைாக 

ஜப்பானிய பைாழிசய படிப்பது எளிது.  

 ஜப்பானியர் தைது பைாழிசய ஜராைன் 

எழுத்துக்களிலும் (நாம் ஆங்கில பைாழிக்குப் 

பயன்படுத்தும் a, b, c எழுத்துக்கள்) எழுதிப் 

படிப்பதுண்டு. இந்த எழுத்சத ஜராைாஜி 
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(Romaji) என்பர். இது தவிர பிை பைாழி 

எழுத்துக்கசளப் பிரித்துக் காட்ட ஜவண்டி 

“கதகாைா” (Katagana) என்ை எழுத்தில் 

எழுதுவர். ஜப்பானிய பைாழிச் பசாற்கள் 

பபரும்பாலும் இசடச் பசாற்களாக (Preposition, 

Suffix) ைட்டும்  பயன்படுவதால் அவற்சை 

“ஹிராகாைா”வில் (Hira gana) எழுதுவர். 

பபயர்ச்பசால் ைற்றும் விசைச்பசாற்கசள 

(Noun & Verbs) சீை பைாழிச் பசாற்களாக 

“காஞ்சி” (Kanji) எழுத்துகளில் எழுதுவார்கள். 

அசவ சித்திர எழுத்துகளாக அசையும். 

ஜப்பானிய பைாழியில் “ட” என்ை ஒலி 

கிசடயாது. அதன் தசலநகசர “ஜதாக்கிஜயா’ 

என்றுதான் அசழக்க ஜவண்டும் 

 ஜப்பானியர் தம் பைாழிசய ஜைலிருந்து 

கீழாக எழுதுவர். இரண்டு சககளாலும் 



Tamil Heritage Foundation International

6 
 

பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

அவர்களால் எழுத முடியும். ஜப்பானியரும் 

பபாங்கல் விழா பகாண்டாடுவர். நாம் 

“பபாங்கஜலா பபாங்கல்” என்று ஆர்ப்பரிப்பது 

ஜபால அவர்கள் “ப ாங்கஜரா ப ாங்கர்” 

என்பர். நைது “நவராத்திரி” ஜபால பகாலுப் 

படிகள் பசய்து சிறுமிகளுக்காக அவர்களும் 

பபாம்சைகசளப் படிக்கட்டில் அடுக்கி சவத்துக் 

பகாண்டாடுவர்.  

 கிஜயாஜதா நகரில் 1,600 ஜகாவில்கள் 

உண்டு. இந்நகரத்சத ஜப்பானின் இரண்டாம் 

தசலநகர் என்பர். நைது விநாயகர், சரஸ்வதி 

ஜபான்ை பதய்வங்கசள ஜப்பானியர் ஜவறு 

பபயர்களில் வணங்குகின்ைைர். அசவ 

பபௌத்த ைதத் பதய்வங்களாக அங்கு 

வணங்கப்படுகின்ைை.  

 ஜப்பானியர் சித்ரா பபௌர்ணமிசயயும் 

சவகாசி பபளர்ணமிசயயும் புத்தர் நிசைவாகக் 

பகாண்டாடுகின்ைைர். அவர்கள் தம் வீட்டு 

ஜன்ைல் வழியாக சந்திரசைக் (மூன் வாட்சிங்) 

காண்பர். சந்திரன் ஜன்ைலின் கீழ் விளிம்பில் 

ஜதான்றி பின் ஜைபலழுந்து பசன்று ஜைல் 

விளிம்பில் ைசைவது வசர அசைதியாகப் 

பார்த்துக் பகாண்ஜட இருப்பர். இது ஒரு 

ஜயாகப் பயிற்சியாகும்.  
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 ஜப்பானின் தசலநகராை ஜதாக்கிஜயாவில் 

ஒரு ஜகாடி ைக்கள் வாழ்கின்ைைர். உலகில் 

அதிக ைக்கள் பதாசக உள்ள நகரங்களில் 

ஜதாக்கிஜயா முதலிடத்தில் உள்ளது. இங்கு 

வசிக்கும் பவளிநாட்டவர் இரண்டு சதவீதம் 

ைட்டுஜை ஆகும்.  

 ஜப்பானியர் ஜபசுவதற்கும், நிற்பதற்கும், 

உட்காருவதற்கும், சாப்பிடுவதற்கும் எை 

தனித்தனி விதிமுசைகசளப் பின்பற்றுவர். 

பபரியவர்களுக்கு (ஒரு வயது மூத்தவராக 

இருந்தாலும்) அதிகளவில் ைரியாசத தருவர். 

ஜப்பானில் சுைாமி தாக்கிய பிைகு ைக்கள் 

வரிசசயில் பபாறுசையாக நின்று தைக்குரிய 

பபாருட்கசள வாங்கிச் பசன்ைசத நாம் 

பார்த்திருக்கிஜைாம். அங்கு ைக்கள் எந்தச் 

சூழ்நிசலயிலும் அசைதியாகவும், சட்ட 

திட்டங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டும் நடப்பதால் 

அங்கு ைை அழுத்தம் குசைவு. அதைால் 

பகாசலயும், தற்பகாசலகளும் குசைவு. 

இயற்சக ைரணங்கஜள அதிகம்.  

 தற்ஜபாது ஜப்பானிய இசளஞர்கள் 

அபைரிக்க ஜைாகத்தில் ையங்கி இருப்பதால் 

திருைணத்சத பவறுக்கின்ைைர். இதைால் 

அவர்களிடம் குழந்சதப் ஜபறு குசைந்து 

வருகிைது. மூத்த குடிைக்களின் எண்ணிக்சகஜய 

அதிகம் உள்ளது. ஜப்பானியர் அதிர்ந்து 
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ஜபசைாட்டார்கள். ஆைால் சுஜைா, நிஞ்சா 

ஜபான்ை தற்காப்புக் கசலகளில் வல்லவர்கள். 

இவர்களின் பபௌத்த சையம் உடசல ஜயாக 

சாதைைாக பயன்படுத்தும் வழிமுசைகசள 

கற்றுத் தந்துள்ளது.  

 ஜப்பானிலும் சீைாவிலும் ைரங்கசள 

ைக்கள் பதய்வாம்சம் பபாருந்தியைவாகக் 

கருதுகின்ைைர். ஜப்பானில் “பகா தாைா” என்ை 

பசால்லால் ைரக்கடவுசளக் குறிப்பிடுகின்ைைர். 

அதன் (பகா தாைாரின்) சாபத்துக்கு ஆளாகக் 

கூடாது எை அஞ்சுகின்ைைர். ஜப்பானில் 

ைரங்கசள பவட்டுவதற்கு அவற்றிடம் 

ைன்னிப்புக் ஜகட்கும் விதைாக ஆண்டுஜதாறும் 

‘பகாதாைா சானு’க்கு சிைப்பு வழிபாடும் 

பண்டிசகயும் நடத்துகின்ைைர். [பகா தாைா 

சான் = ைரக்கடவுள் அவர்கள்] சான் என்ைால் 

தமிழில் அவர்கள் ஜபான்ை ஒரு ைரியாசதச் 

பசால் ஆகும். ச்சான் என்ைால் 

சிறுவர்களுக்காை ைரியாசதப் பின்ஜைாட்டு 

ஆகும்). 

 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 6ம் நாள் 

ஹிஜராஷிைாவில் குண்டு வீசப்பட்டஜபாது 

அசைத்து ைரம், பசடி, பகாடிகளும் 

கருகிப்ஜபாயின். விசளநிலங்கள் தரிசாகி 

விட்டை. தாவரவியல் அறிஞர்கள் Gink go phyta 

என்ை ைரம் உலகில் அழிந்து விட்டதாக முடிவு 
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பசய்தைர். அப்ஜபாது அங்கு வாழ்ந்த சீைத் 

துைவிகள் தைது ைடத்தில் அந்த ைரத்சதப் 

பாதுகாத்து வளர்த்து வருவது பதரிய வந்தது 

(இது ஜபாலத்தான்  தமிழ்நாட்டிலும்   அறிய 

ைரங்கள்  ஸ்தலவிருட்சங்கள் என்ை பபயரில்  

ஜகாவில்களால் பாதுகாக்கப்படுகின்ைை).  

Gink go phyta tree 
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  ஜப்பானில் Ging Ko ைரத்சத “பாலூட்டும் 

தாய்ைாருக்கு உதவும் ைரம்” என்று அசழப்பர். 

இந்த கிங்க் ஜகா ைரம் ைட்டும் அபைரிக்க 

குண்டுவீச்சின் நச்சுக்காற்றிலும் தாக்குப் 

பிடித்ததால் இதசை “Living fossil”, “The 

survivor”, “The bearer of hope” என்று இம்ைக்கள் 

அசழக்கின்ைைர். இந்த ைரம் அணுகுண்டில் 

இருந்து பவளிஜயறிய நஞ்சிசையும் எதிர்த்து 

நிற்கும் வீரியம் பசடத்ததாக உள்ளது.  

 எரிைசல பூமியாை ஜப்பானில் ஒரு 

வருடத்தில் சிறியதும் பபரியதுைாை பூமி 

அதிர்ச்சி சுைார் 1500 முசை ஏற்படுகின்ைது. 200 

முசை எரிைசலகள் குமுறுகின்ைை. 

 குண்டு வீசப்பட்டதற்குப் பிைகு 

ஜப்பானியர் தம் விழாக்கசளக் குறிப்பிட்ட 

ஆங்கிலத் ஜததிகளில் வசரயறுத்துக் 

பகாண்டைர். இந்நாடு ஜதான்றிய நாசள 

பிப்ரவரி 11 அன்று பகாண்டாடுகின்ைைர். 

ஷிந்ஜதாயிசம் ைற்றும் பபௌத்த சையத்சத 

பபரியவர்கள் பின்பற்றுகின்ைைர். 

இசளஞர்களிடம் பபரிய அளவில் ைத 

சம்பிரதாயங்கள், ைத நம்பிக்சககள் 

காணப்படவில்சல. அறிவியல், பதாழில்நுட்ப 

பபாருளாதார வளர்ச்சியில் படுஜவகத்தில் 

ஜப்பான் பயணிக்கிைது.  
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1. தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜப்பான் 
சென்றனவ 

 

 

 கி.மு. ஆைாம் நூற்ைாண்டில் கலிங்க 

நாட்டிலிருந்து பபௌத்தைதம் பதற்கு ஜநாக்கி 

பரவத்  பதாடங்கியது. அந்நாட்டில் கி.மு. 

ஆைாம் நூற்ைாண்டுக்கு முன்பு பத்து 

நூற்ைாண்டுகள் வசர அதாவது கி.மு. 

பதிைாைாம் நூற்ைாண்டு வசர பபௌத்த ைதம் 

பசழித்து காணப்பட்டது. கி.மு. 261 ஆம் 

ஆண்டில் கலிங்கப்ஜபார் நசடபபற்ைது. அதன் 

பிைகு பபௌத்த ைதத்திற்கு ைாறிய அஜசாகர் 

தன்னுசடய பிள்சளகசளத் பதற்ஜக அனுப்பி 

பபௌத்த ைதத்சத எங்கும் பரப்பும்படி 

பசய்தார். இதுஜவ  இந்திய  வரலாற்றில் 

முதன்முதலாக நடந்த ைத ைாற்ைைாகும். 

 பபௌத்த ைதம் ஆரம்பத்தில் ைகாயாை 

பபௌத்தம், ஹீையாை பபௌத்தம் என்று 

இரண்டு பிரிவாகப் பின்பற்ைப்பட்டது. 

புத்தசரக் கடவுளாகக் கருதித் தாமும் புத்தர் 

ஆகஜவண்டும் என்பஜத வாழ்வின் பயன் எை 

நம்பியவர்கள் ைகாயாைம் என்ை 

பபருவழிசயப் பின்பற்றிைர். புத்தசர  ஒரு 
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சராசரி ைனிதைாகக் கருதி அவசர சாக்கியமுனி 

என்று அசழத்து தியாைத்தின் சின்ைைாக 

ஏற்றுக் பகாண்டவர்கள் ஹீையாைா என்ை சிறு 

வழிசயப் பின்பற்றுகிைவர்கள் ஆயிைர்.  

 ைகாயாைா என்ை பபரு பநறிசயச் 

ஜசர்ந்தவர்தான் தமிழகத்தில் அகத்தியர் எைக் 

கருதப்படும் அவஜலாகிஜதஸ்வரர் ஆவார். 

இவர்  ஒரு ஜபாதிசத்வராகப் பபாதிசக 

ைசலயில் இருந்து பபௌத்தப் பாரம்பரியத்சத 

ைருத்துவம், ஜஜாதிடம் ஆகிய துசைகளில் 

பரப்பியவர் என்பது ஆய்வுகளின் மூலம் 

அறிந்த உண்சையாகும். ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவைத்தின் நிறுவைர் முசைவர் 

ஜான் சாமுஜவல் இது பற்றி நூல் 

பவளியிட்டுள்ளார். 

சபரிைசல 
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 ஜகரளா ைாநிலத்தில் ஐயப்பைாக 

வீற்றிருக்கும் சாஸ்தாவின் உசைவிடைாை  

சபரிைசல பபாதியைசல என்றுதான் 

அசழக்கப்பட்டது. அங்கும் அகத்தியர்  

வாழ்ந்ததாக பசழய பாரம்பரியங்கள் 

எடுத்துசரக்கின்ைை. சபரி ைசல சாஸ்தாவும் 

பபௌத்த ைதம் சார்ந்தவஜர ஆவார். பபௌத்தம் 

பவளிஜயறிய பிைகு சசவ, சவணவ ைதங்கள் 

இங்கிருந்த பபௌத்தக் கடவுளசர 

தம்முசடயசவயாக சுவீகரித்துக் பகாண்டை.  

 சபரிைசலயின் ஐயப்பன் ஆரம்பத்தில் 

சாக்கியமுனி என்ஜை அசழக்கப்பட்டார். பாலி 

பைாழியில் புத்தசர ொக்கிய முனி என்று 

அசழத்தைர். கவுதை புத்தர் பாலி 

பைாழியில்தான் சையக் கருத்துக்கசள 

பரப்பிைார். பின்ைர் அஜத பாலி பைாழியில் 

புத்த ைதம் பரப்பப்பட்டதாலும் ஜவறு பைாழி 

ஜபசும் இடங்களில் புத்தத் துைவிகள் அங்குப் 

புழங்கும் பைாழிசயப் படித்து அந்த 

பைாழியிஜலஜய, தைது சையக் கருத்துக்கசளப் 

பரப்பிைர். பாலி பைாழி புத்த சைய பைாழி 

ஆயிற்று. இன்றும் இம்பைாழிச்  பசாற்கள் 

கிழக்காசிய நாடுகளில் அதிகளவில் 

புழங்குகின்ைை. அவற்சை சைஸ்கிருதம் என்று 

பலர் பசால்லி வருகின்ைைர்.  
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 பாலி என்பது சாதாரண ைக்கள் ஜபசி வந்த 

பைாழி ஆகும். பபௌத்தம் சாைான்யர்களின் 

ைதைாக இருந்து வந்தது. இந்த எளிய 

சாைான்யர்களின் பைாழிஜய ைத ைாற்ைத்துக்கு 

உகந்ததாக இருந்தது. பின்ைர் கிறிஸ்தவமும் 

தமிழகத்தில் சபபிள் பைாழிபபயர்ப்பில் 

ஈடுபட்ட ஜபாது உசரநசட என்ை புதிய 
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பைாழி நசடசய ைக்களுக்கு அறிமுகம் 

பசய்தது. இவ் எளிய பைாழி நசட விசரவாை 

ைத ைாற்ைத்துக்கு உதவியது. இதற்கு முதலில் 

அடிக்கல் நாட்டியது பபௌத்த சையஜை 

எைலாம். 

 இந்தியாவில் பபௌத்த சையம் கி.பி. ஏழாம், 

எட்டாம் நூற்ைாண்டுகளில் பிராைண 

ஆதிக்கத்சத எதிர்க்க இயலாைல் பைல்ல 

பைல்ல ைசைந்தது. கலிங்க நாட்டிலும், 

வங்காள நாட்டிலும் கி.பி. எட்டாம் 

நூற்ைாண்டில் சகஜயாைா என்ை பபயரில் 

தாந்த்ரீக பபௌத்தம் பபரும் பசல்வாக்குப் 

பபற்றிருந்தது. தாந்த்ரீகம் என்பது பபண்சை 

ஆற்ைலும் அதனுடன்  இசணந்த  கருவளமும் 

சார்ந்ததாக இருந்தது. இது வங்காளத்தில் 

நாட்டுப்புை ைரபில் இருந்து வந்த பபண்சை 

துர்கா பூசஜ 
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வழிபாட்டுடன் இரண்டைக் கலந்துவிட்டது. 

இதசை சகஜ பாவம் என்ைசழத்த சகஜயாைா 

பபௌத்தர்கள் பபண் பதய்வ வழிபாட்டில் 

தீவிரம் காட்டிைர். இன்று இது கல்கத்தா காளி 

வழிபாடாகவும், துர்கா பூசஜயாகவும்  

பசல்வாக்குப் பபற்றுள்ளது.  

 கலிங்க நாட்டில் உத்தியாைா என்ை 

இடத்தில்தான் இந்த வஜ்ராயைா பிரிவு 

உதயைாயிற்று. இன்று வஜ்ராயைா 

பபௌத்தத்துக்குரிய நான்கு  பீடங்களில் 

உத்தியாைாவும் ஒன்ைாகும். சகஜயாை 

பபௌத்தர்கள்  தம்முசடய உடசலஜய தைது 

வழிபடு பபாருளாகக் கருதிைர். ைனித 

உடலின் பல்ஜவறு பாகங்களில் பல்ஜவறு 

கடவுளர் உசைந்திருப்பதாகவும் நம்பிைர். 

காைஜதனு வழிபாட்டில் பசுவின் உடலில் 

பல்ஜவறு கடவுளர்கள் உசைந்துள்ளைர் என்ை 

கருத்தாக்கம் இத்துடன் ஒப்பு ஜநாக்கத்தக்கது.  

 பதன் தமிழகத்தில் சகஜயாைா பாவம் 

விசரவாகப் பரவியதால் இம்ைார்க்கத்சதப் 

பின்பற்றியவர்கள் காைஜதனுவில் இருந்த 

ஜதனு, ஜதனுகா, ஜதைம்ைா, ஜதன்ைதி என்று 

பபயர் சூட்டிக்பகாண்டைர். இப்பகுதியில் 

ஜபாரில் இைந்து ஜபாகாத ஆண், தீயில் பவந்து 

ஜபாகாத பபண் எைப்  பல நாட்டுப்புைத் 

பதய்வங்கள்  உண்டு.  அசவ  சகஜைார்க்கத்தின்  
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அடிப்பசடயில் ஜதான்றியசவ சகஜயாைத்தில் 

உடஜல ஜயாக சாதைைாகக் கருதப்பட்டதால் 

அதுஜவ ஜைாட்ச சாதைமும் ஆயிற்று. உடசல 

எண்பணய்த் துணியால் சுற்றி தீ சவத்து எரித்து 

ஜைாட்சத்துக்குப் ஜபாகும் முசையும் 

பின்பற்ைப்பட்டது. பாலியல் மூலைாக 

உடம்சப ஜயாக சாதைைாக ைாற்றும்  

முசையும் பின்பற்ைப்பட்டது.  

 சகஜ பாவத்தில் ஜயாகி ைற்றும் 

ஜயாகினிகள்  ஏராளம் இருந்தைர். இவர்கள் 

குண்டலினி சக்தி, உடம்பில் அசைந்த ஆறு 

சக்கரம் ஜபான்ைவற்றில் நாட்டம் பசலுத்திைர். 

பிற்காலத்தில் சசவ சவைவ ஆதிக்கம்  
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ஏற்பட்ட  ஜபாது இவர்களில் பலர் சித்தர் 

எைப்பட்டைர். ைசலக் குசககளில் வாழ்ந்த 

பபௌத்தர்கள் விலங்குகசள எதிர்க்க ஆயுதம் 

ஏந்தாத நிசலயில் சிலம்பாட்டம், களரி, 

வர்ைம், பசடிக் குச்சி ஜபான்ை தற்காப்புக் 

கசலகசளப் பயிற்சி பபற்றிருந்தைர். 

ைற்ைவர்களுக்கும் பழக்கிக் பகாடுத்தைர்.  

 புத்த பிரிவுகள் வளர்ந்து நான்காை ஜபாது 

வஜ்ராயை எைப்படும் பிரிவும் அவற்றில் 

ஒன்ைாக விளங்கியது. இது உடசல அடக்கி 

ஆளும் கடும்தவம், ஜயாகம் ஜபான்ை 

பயிற்சிகசளக் பகாண்டிருந்தது. ைசழசய 

தருவிக்கும் இந்திர வழிபாடு பபௌத்தத்தில் 

இசணந்திருந்தது. இயற்சகசய அடக்கி 

ஆளும் ஆற்ைலும் சாக்கிய முனிகளுக்கு 

இருந்தது. இவர்கள் கண்ைாய் கசரயில் 

ஏரிக்கசரயில் [யாசையுடன் கூடிய] அய்யைார் 

என்ை பபயரில் பதய்வைாக சவத்து 
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ஜபாற்ைப்பட்டைர். கசரஜயாரத்தில் இருக்கும் 

ஐயைார் கசர உசடயாைலும் பவள்ளம் 

அசண மீைாைலும் காப்பாற்றுவார் என்று 

நம்பிைார். ஐயைார் பபௌத்த பதய்வம் ஆவார். 

இன்றும் ஐயைார் வழிபாடு ஏரி காத்த ஐயைார், 

அருஞ்சுசை காத்த ஐயைார் என்ை பபயரில் 

தீவிரைாக உள்ளது.  

 ஐந்து, ஆைாம் நூற்ைாண்டில் பபௌத்தம் 

பசல்வாக்குடன் இருந்த காலத்தில் 

காஞ்சிபுரமும் ‘பதன்ைகத்து நாளந்தா 

பல்கசலக்கழகைாக இருந்த காலத்தில் ஜபாதி 

தர்ைர் அங்கிருந்து அயல் நாடுகளுக்கு பபௌத்த 

சையத்சதப் பரப்பப் புைப்பட்டார். பத்ை 

சம்பவ என்பவர் எட்டாம் நூற்ைாண்டில் 

இங்கிருந்து கிளம்பிைார். இவர் திபபத்துக்குப் 

ஜபாய் புத்த ைடத்சத நிறுவிைார். 

 ஏழு எட்டாம் நூற்ைாண்டுக்கு பின்பு 

பபௌத்தம் இந்தியாவில் தைது  பசல்வாக்சக 

இழக்கத் பதாடங்கியது. அைந்தவர்ைன் கங்கா 

என்பவர் உருவாக்கிய கங்கப் ஜபரரசு 

பிராைணர்களுக்கு ஜபராதரவு அளித்தது. 

அரசனின் ஆதரவு பபற்ை பிராைணர்கள் 

பபௌத்தர்கசள வாதத்தில் ஜதாற்கடித்து 

பகான்று குவித்தைர். அைங்க பீைா ஜதவர் என்ை 

அந்தணர் 32 பபௌத்த துைவிகசள பைாத்தைாக 

பகால்வதற்கு வழி வகுத்தார். இதசை 
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சசதன்யா பாகவதம் என்ை நூலில் காணலாம் 

என்று சுஜரந்திர குைார் ஜைாகன்ராம் என்பவர் 

Buddhism in Orissa என்ை நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

 அைங்க பீைா ஜதவரின் சஜகாதரர் 

ைகாஜதவரம் பபௌத்தர்கசள வாதத்தில் 

ஜதாற்கடித்துக் பகான்ைார். இதன் பிைகு 

இந்தியாவில் பபௌத்தம் தன் பசல்வாக்சக 

இழக்கத் பதாடங்கியது. பல பபௌத்தர்கள் 

உயிருக்கு பயந்து சவதிக ைதத்துக்கு  ைாறிைர்.  

 தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் பபௌத்தர்களின் 

தசலநகரைாக, கல்வி நகரைாக விளங்கியது. 

காஞ்சி என்ை பசால் நிசலயாசைசய 

உணர்த்தியது. இச்பசால்ஜல ஜப்பானியர் 

பின்பற்றும் சீை எழுத்துகளுக்கும் பபயராக 

அசைந்தது. இங்கிருந்து ஜபாதி தர்ைர் 

முதலாஜைார் பவளிநாடுகளுக்குச் பசன்று 

பபௌத்த தர்ைத்சத பரப்பிைர். இவ்வாறு 

பசன்ை துைவிகள் ஜப்பான் நாட்டுக்குச் பசன்ை 

ஜபாது அங்கிருந்த பைாழிசய தமிழ் 

இலக்கணப்படி சீரசைத்தைர். சீைாவில் 

எழுத்துக்கசள சீரசைத்துக் காஞ்சி என்று 

பபயரிட்டைர்.  

 பபௌத்தம் தாம் பரவிய பைாழிகளில் 

நடத்திய சீரசைப்பு ஜபாலஜவ பபௌத்த 
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துைவிகள் ஜப்பான் நாட்டில் கசல இலக்கிய 

பண்பாட்டு கூறுகளில் பல புதுசைகசள 

அறிமுகப்படுத்திைர். அவற்றில் சில 

1. சபரிய புனைப்புச் சிற்பங்கள்  

 குசககளில் வாழ்ந்த பக்தர்கள் ைசலப் 

பாசைகளில் புசடப்புச் சிற்பங்கள் 

பசதுக்கிைர். குசககளுக்குள் தண்ணீர் வராைல் 

குசக வாசலில் புருவம் பவட்டியும், கற்களில் 

எழுத்துக்கசளக் கல்பவட்டுகளாகப் பபாறித்தும் 

பழகிைர். இவ்வாறு புசடப்புச் சிற்பங்கள் 

பசதுக்குவசத ஜப்பான் நாட்டிலும் 

அறிமுகப்படுத்திைர். கல்பவட்டு எழுத்து 

கருத்து பரவல் முசைசய ஜப்பானில் 

பதாசககளில் எழுதி அறிமுகம் பசய்தைர்.  
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2. சபரிய உருவச் சினலகள்  

 வடநாட்டில் பபரிய புத்தர் சிசலகசள 

பசய்து வணங்கி வந்த பபௌத்தர்கள் தமிழகம் 

வந்ததும் அக்கசலசய இங்கும் பரப்பிைர்.  

உடல் வலிசைசயயும் பாலியல் திைத்சதயும் 

குறிக்கும் வசகயில் யாசை முகத்துடன் கூடிய 

ைனித உருவச் சிசலகசள வடித்தைர். 

பிள்சளயார்பட்டி விநாயகர் சிசல ஜபான்று 

சில சிசலகள்  தமிழகத்தின்  பாசைகளில்  
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புசடப்புச் சிற்பைாகச் பசதுக்கப்பட்டை.  

ஆலைரத்தின் அடியில் ஞாஜைாதயம் பபற்ை 

புத்தசரக் குறிக்கும் வசகயில் கல்லாலாை 

ைரத்தின் கீழ் தட்சணாமூர்த்தி சிசலசய 

சீடர்களுடன் இருப்பதாகச் பசதுக்கி சவத்தைர். 

  பபௌத்தர்கள் ஜப்பான் நாட்டுக்கு பசன்ை 

ஜபாது அங்கும் பபரிய சிசலகள் பசய்யும் 

பழக்கத்சத அறிமுகப்படுத்திைர். அங்கு 

இவ்வாறு பசய்த பபரிய புத்தர் சிசலசய 

ஜப்பானிய பைாழியில் ‘தாய் புத்சு’ என்று 

அசழக்கின்ைைர். ‘தாய்’ என்ைால் மிகப்பபரிய 

என்றும் ‘புத்சூ’ என்ைால் புத்தர் என்றும் 
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பபாருள்படும். காைகுரா ைசலயின் ஜைல் 

உள்ள மிகப்  பபரிய  புத்தர்  சிசல இன்றும் பல 

பவளிநாட்டிைசர கவர்ந்த புத்தர் சிசல ஆகும். 

[உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தில் இந்த 

சிசலசயப் பார்த்ததும் விஞ்ஞானி 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஏற்பட்டிருந்த சித்தப் பிரசை 

பதளிவதாகக்  காட்டியிருப்பர்].  

 ஜப்பான் பைாழி பசாற்கள் ம், ன் என்ை 

இரண்டும் கலந்த மூக்பகாலி சாயலுசடய 

பைய்பயாலியில் முடியும் அல்லது அசைத்தும் 

உயிபராலி சாயலுடன் முடிவுறும். புத் 

எைப்படும் வல்லிை ஒற்று உசடய பசால் சு 

enunciative vowel   பபற்று புத்சு எை முடிகிைது.  

பாத வழிபாடு 

 புத்தரின் பாதங்கசள ைட்டும் அவருசடய 

அசடயாளைாக துைவிகள் தாம் வாழ்ந்த 

பாசைகளில் பசதுக்கி சவத்து அதற்கு ைலர் 

சூட்டி வழிபட்டைர். இந்தப் பாத வழிபாடு 

பின்ைர் இந்துக்களால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டு 

‘இராைர் பாதம்’ என்று பல இடங்களில் 

அசழக்கப்படுகிைது. ைதுசரயில் அழகரடி 

என்ை இடத்தில் இரண்டு பாதங்கள் ைட்டுஜை 

உள்ள ஒரு சிறு அசை பகாண்ட ஜகாவில் 

காணப்படுகிைது. இதசை சிலர் இராைர் பாதம் 

என்றும் அனுைன் பாதம் என்றும் அவரவர் 
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விருப்பத்திற்கு ஏற்ைவாறு அசழத்துக் 

பகாள்கின்ைைர். ஆைால் பாத வழிபாடு  

என்பது பபௌத்தர்கள் அறிமுகப்படுத்தியது. 

4.  புனக  ற்றும் ஆவி  ருந்து 

 ைசலக் குசககளில் வாழ்ந்த துைவிகள் 

இரவில் புழு பூச்சிகள் தாக்காைல் இருக்க   

காய்ந்த சருகுகசளக் குவித்து புசக மூட்டம் 

ஜபாட்டைர். சில ஜவசளகளில் ைசழக் 

காலங்களில் பவப்பத்திற்கும் கபால நீசர 

குசைப்பதற்காகவும் புசகப் ஜபாடுதல் ைற்றும் 

ஆவி பிடித்தல் ஜபான்ை சில ைருத்துவ 

முசைகசளப் பின்பற்றிைர். இப் பழக்கங்கசள 

இவர்கள் ஜப்பானிற்கும் பகாண்டு பசன்ைைர். 

அங்கு பபௌத்தத் துைவிகள் பகாண்டு வந்த 

பழக்கம் என்பதால் ஜகாவில் வழிபாடுகளில் 

அதிகம்   இடம்பபற்ைது.   புத்த    விகாரங்களில்   
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சாம்பிராணிப் புசகயும் பத்தி புசகயும் பபரும் 

பசல்வாக்சகப் பபற்றுள்ளது. தமிழகத்தில் 

அகில் புசக,  ஐயவி புசக ஜபான்ைசவ குறித்து 

சங்க இலக்கியங்களில் காண்கிஜைாம்.  

5.  தூண் அல்லது ஸ்தூபி 

 இந்தியாவில் வடக்ஜக கலிங்க நாட்டில் 

வாழ்ந்த பபௌத்தர்கள் அங்ஜக உயரைாை 

தூண்கசளப் புத்தரின் நிசைவாக எழுப்பி 

அதில் புத்தரின் பபான்பைாழிகசள பபாறித்து 

சவத்தைர். இதசைச் சாஞ்சி, சாரணாத் 

ஜபான்ை இடங்களில் காணலாம். இதுஜபான்ை 

தூண்கள் எழுப்பும்  பழக்கம் பபௌத்தர்களின் 

ைதப் பிரச்சார முசைகளில் ஒன்ைாகும். இந்த 

முசை சற்று ைாறி ஜப்பான் நாட்டில் 

பதாசககள் ஆக துணிகளில் ஜைலிருந்து கீழாக 

எழுதப்பட்டு பதாங்கவிடப்பட்டை. 
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6. உ வு – உைம்பு – ஜயாகம் –  ருத்துவம்  

 பபௌத்தர்கள் உடசல ஜயாக சாதைைாக 

கருதியதால் உணஜவ ைருந்து என்ை முசைசயப் 

பின்பற்றி உடசலஜய ஜைாட்ச சாதைைாக ைாற்றிைர். 

உடசல எரித்து ஜைாட்சத்சத அசடயலாம் என்றும் 

பபௌத்த ைதத்திைர் நம்பிைர். உடசலப் ஜபணும் 

முசைசய இவர்கள் தீவிரைாகப் பின்பற்றியதால் 

ைனிதர்களுக்குரிய ஜநாய்களுக்கும் சிகிச்சச 

முசைகசள அறிந்து சவத்திருந்தைர். இவர்கள் 

இலவச ைருத்துவ ைசைகசளயும் தமிழகத்தில் 

நடத்திைர். ைனிதர்களுக்கு ைட்டுைல்லாது 

விலங்குகளுக்கும் ைருத்துவைசைகசள நடத்தியதுதான்   

பபௌத்தர்களின் சிைப்பு இயல்பாகும்..  

 அன்ைதாைம், அவ்ஷத தாைம் ஆகியசவ 

சையக் பகாள்சககளாகப் பின்பற்ைப்பட்டை. 

ஜப்பானில் உணஜவ ைருந்தாகப் 

பின்பற்ைப்பட்டதால் அங்கு ைனிதர்களின் வாழ்நாள் 

கூடியது. உலக அளவில் அதிக முதிஜயார் வாழும் 

நாடாக அந்நாடு புகழ் பபற்ைது. தமிழ்நாட்டிலும் 

ஜப்பானிலும் உணவு பதய்வீகைாகப் 

ஜபாற்ைப்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் இவ்விரு 

நாடுகளிலும் புத்தம் ஏற்படுத்திய தாக்கஜை ஆகும்.  

7. பல துனற ஞாைம் 

 பபௌத்தர்கள் ைதக் கருத்துக்கசளயும், 

உடசலப் ஜபணும் முசைசயயும், ைருத்துவம், 



Tamil Heritage Foundation International

28 
 

பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

ஜசாதிடம், ரசவாதம், ைாந்திரீகம் ஜபான்ை 

துசைகசளயும் ைசலக்குசககளில் இருந்தபடி 

ைற்ை ைாணவர்களுக்குக் கற்றுக் பகாடுத்தைர். 

பின்ைர் சில ைன்ைர்களின் ஆதரவு பபற்று 

பள்ளிகசள நடத்தி குரு சிஷ்ய முசையில் 

இவற்சைப் பரிபாசஷயில் கற்றுக் பகாடுத்தைர். 

இதைால் ைற்ைவர்கள் இவ் விஷயங்கசள 

அறிந்து பகாள்வது இயலாைல் ஜபாயிற்று.  

 ஜப்பானில் ‘ஷாஜவாலின்’ எைப்படும் 

ைடங்கசள நிர்ைாணித்து சிறு வயதில் இருந்ஜத 

துைவிகளுக்கு மூலிசககளின் ைருத்துவ குணம், 

வானியல் அதிசயங்கள் ஆகியவற்சைக்  கற்று 

பகாடுத்தைர். இவர்கள் பபாது ைக்களிடம் 

இருந்து விலகிஜய இருந்தைர். பபௌத்த ைடம் 

என்பது சையம் ைட்டும் வளர்க்கவில்சல 

துைவு, ைருத்துவம், ஜசாதிடம், ரசவாதம் 

ஜபான்ைவற்சையும் தற்காப்புக் கசலகசளயும் 

ஜசர்த்ஜத வளர்த்தது.  

 பபௌத்தர்களின் சையக் கல்வியின் முழு 

வீச்சச ஜகரளா ைாநிலத்தில் காணலாம். அங்கு 

பபௌத்தர்களின் தற்காப்புப் ஜபார் முசை, 

ைருத்துவ முசை, தாந்திரிக வழிபாட்டு முசை  

ஆகியை  தமிழ் நாட்சட விட அதிகளவில் 

காணப்படுகின்ைை.  தமிழ்நாட்டில் திராவிட 

இயக்கங்கள் ைருத்துவம், ஜஜாதிடம் 

ஜபான்ைசவ மூட நம்பிக்சககள் என்று 
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ஜப்பானிய காவல் பதாழில் பிரிவிைர் (சமுராய்) 

பிரச்சாரம் பசய்து அவற்சை இங்கிருந்து 

அகற்றிவிட்டை.  ைடம், ைடாதிபதி, இசளய 

ைடாதிபதி ஜபான்ை அசைப்புகளும் 

பபாறுப்புகளும்  இங்கிருந்து ஜப்பானுக்குக் 

பகாண்டு பசல்லப்பட்டை.  

9. சதாழில் வழி ொதிப் பிரிவுகள் 

 இந்தியாவின்  ைனுதர்ை சாஸ்திரம் நான்கு 

வசக வருணாசிரை  முசைசய எடுத்துசரத்தாலும் 

பதாழில்வழி சாதிப் பிரிசவ அறிமுகம் 

பசய்தவர்கள் பபௌத்தர்கஜள என்ை ஒரு கருத்தும் 

நிலவுகின்ைது. இக்கருத்துக்கு அரண் ஜசர்ப்பது 

ஜப்பான் நாட்டில் வழக்கில் உள்ள பதாழில்வழி 

சாதிப் பிரிவாகும். ஜப்பானில் குறிப்பிட்ட 

சாதிசய அல்லது குறிப்பிட்ட பதாழிசலச் 

பசய்பவர்கள் குறிப்பிட்ட கிராைங்களில் 
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ைட்டும் வசிக்கின்ைைர். இந்தக் கிராைத்சதச் 

ஜசர்ந்தவர் என்று ஒருவசர குறிப்பிட்டாஜல 

அவர்  இன்ை  பதாழிசலச் பசய்கின்ைவர் 

என்பது அந்நாட்டில் புரிந்துவிடும். அங்கு  

சமுராய்  என்பவர்கள் ஜபார்த் பதாழில் 

பசய்யும் தியாக ைைவர்களாகப் பபருைதிப்பு 

பபற்றுள்ளைர். இவர்கள் ைன்ைருக்காக தைது 

இன்னுயிசரத் தீயிலிட்டும், பவட்டியும் 

தியாகம் பசய்வர்.  

  தமிழகத்தில் தப்பாட்ட கசலஞர்கள் 

இருக்கின்ைைர்.  ‘தப்பு’ என்ை இசசக்கருவி 

ஜப்பானிலும் இசசக்கப்படுகின்ைது. அங்கு 

இந்த இசசக்கருவி தப்பு என்ை பபாருள் தரும் 

chigaimasu சிகாயி ைாசு என்று 

அசழக்கப்படுகின்ைது. சிகாயிைாசு என்ைால் 

தப்பு [மிஸ்ஜடக்] என்பது பபாருள்.  

 தப்பாட்டம் ைற்று தப்பு என்ை 

இசசக்கருவி குறித்து ைதுசர விஸ்கான்சின் 

தமிழ் புஜராகிராமின் ஒருங்கிசணப்பாளராக 

இருந்த திரு ராஜஜசகரும் அவரது அபைரிக்க 

நண்பரும்  ஆராய்ச்சி பசய்து கட்டுசர 

எழுதிைர். இந்த ஆராய்ச்சியில் ஜப்பானில் 

பதாழில் வழி சாதி பிரிவு இருப்பதும் பதரிய 

வந்தது. இது பபௌத்தர்களால் தமிழகத்திலும் 

ஜப்பானிலும் பகாண்டு வரப்பட்டதா? என்பது 

ஜைலும் ஆராய்ச்சிக்குரியதாகும். 
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2. தமிழும் ஜப்பானிய ச ாழியும் – சில 

ஒற்றுன கள் 

 

 

 [தமிழுக்கும் ஜப்பானுக்கும் ஆை 

பதாடர்புகள் பற்றி முன்ஜப சுசுஜைா ஓஜைா, 

ஆஷர், பட்டிைன்ை ஜபச்சாளர் தமிழ்ப் ஜபரறிஞர் 

சாலைன் பாப்சபயா அவர்களின் ைகள் பாலம்ைா 

ஆகிஜயார் கட்டுசரகளும் நூல்களும் எழுதி 

பவளியிட்டுள்ளைர். அந்நூல்கள், கட்டுசரகள் 

அசைத்சதயும்  வாசிக்கும் வாய்ப்பு கிசடக்க 

வில்சல என்ைாலும் சிலவற்சை 

வாசித்திருக்கிஜைன். ஜப்பான் பைாழிசய ஜராைா 

ஜி எைப்படும் ஜராைன் எழுத்துக்கள் மூலைாக 

படித்த காரணத்தாலும் தமிழ் வழிஜய ஜப்பான் 

பைாழிசய படிப்பது எளிது என்பசத உணர்ந்து 

அதற்காக ஒரு நூசல உருவாக்கியதாலும் இரு 

பைாழிகளுக்கும் இசடயிலாை பைாழி ைற்றும் 

பண்பாடு பதாடர்பாை ஒற்றுசைகசள 

உணர்ந்திருந்ததால் அசவ ஈண்ணூ ஊளா ஆஆ 

உருபவடுத்துள்ளை.]  

சபௌத்தமும் தமிழும்  

 தமிழ் ஜப்பான் பைாழிகளுக்கு 

இசடயிலாை ஒற்றுசைகளுக்கு மூல காரணம் 
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புத்த ைதம். இங்கிருந்து  இம்ைதம்  

ஜப்பானுக்குப் பயணித்த ஜபாது துைவிகள் 

தமிசழயும் எடுத்துச் பசன்ைைர். இங்கு இந்து 

ைத சுஜலாகங்கள் சைஸ்கிருத பைாழியில் 

இருப்பது ஜபாலஜவ அங்கு தமிழ் ஆன்மீக 

பைாழி ஆயிற்று என்பசத காஞ்சி என்ை 

பசால்ஜல உணர்த்துகிைது. அங்கு ஜபாைதும் 

அங்கிருந்த ஜப்பானிய பைாழிசயச் பசப்பனிட 

புத்த துைவிகளுக்கு தமிழ் உதவியது.  

 ஜப்பான் பைாழிக்கும் தமிழ் பைாழிக்கும் 

கட்டசைப்பில் அதிக அளவில் ஒற்றுசைகள் 

இருப்பசதக்  காணலாம். காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 

பபௌத்த ைதத்சதப் பரப்புவதற்காக ஜப்பான் 

ைற்றும்  சீைாவுக்குச்  பசன்ை பபௌத்தத் 

துைவிகள் பைாழிசயயும் ஜசர்த்ஜத எடுத்துச் 

பசன்ைைர். தமிழ் பைாழியில் இருக்கும் பைாழி 

கட்டசைப்சப அங்ஜக இருந்த பைாழிகளில் 

ஜசர்த்துப் புதிய  கட்டசைப்சப உருவாக்கிைர்.  

காஞ்சி  

 ஜப்பானில் பபயர்ச்பசால் ைற்றும் 

விசைச்பசாற்கசளக் குறிக்க பயன்படுத்தும் 

பல எழுத்துக்கள் சீை எழுத்துக்கள் ஆகும். அந்த 

சீை எழுத்துக்கசள ஜப்பானியர் காஞ்சி என்ை 

பபயரால் அசழக்கின்ைைர். காஞ்சி என்பது 

நிசலயாசைத் தத்துவத்சத உணர்த்துவதாகச் 

சங்க இலக்கியத்தில் புைத்திசணயில் ஏழு 
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திசணகளில் ஒன்ைாக இடம் பபற்றிருந்தாலும் 

பபௌத்தர்கள் இப்பபயரில்தான் தங்களின் 

நிசலயாசைத் தத்துவத்சதப் பரப்பிைர். 

தமிழகத்தில் பபௌத்தர்களின்  இருப்பிடைாக 

இருந்த ஊர் காஞ்சிபுரம். அவர்கள் வணங்கிய 

தாரா ஜதவிசய [காைாட்சிசயப்] பின்ைர் சசவ 

சையம் தன்ைகப்படுத்திக் பகாண்டது. 

ஜப்பான் ச ாழியின் வரி வடிவம்  

 ஜப்பான் பைாழியில் மூன்று வசகயாை 

எழுத்து வசககள் பின்பற்ைப்படுகின்ைை. 

பபயர்ச்பசால் விசைச்பசால் ஆகியவற்சை 

எழுத உதவும் சீை எழுத்துக்கள்  காஞ்சி எைப் 

பபயர் பபறும். இசடச்பசாற்கள் ஜப்பானிய 

ஒலிப்பு முசையுடன் ஹிரா காைா [hira gana]  

என்ை வரி வடிவிலும் இசவ இரண்டும் 

அல்லாத பிைபைாழிச்பசாற்கசள கத்தா காைா 

[katha gana] என்ை வரி வடிவிலும் எழுதப்படும்.  
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 தமிழில் இலக்கணக்காரர்கள் பிை பைாழிச்  

பசாற்கசளத் தமிழ் ைரபுக்ஜகற்ப ஒலிப்பு 

முசைக்ஜகற்ப ைாற்றுவசதத் தற்சைம், தற்பவம் 

என்பர். நம்மிடம் மூன்று வரி வடிவங்கள் 

இல்லாவிட்டாலும் இச் சிந்தசை இங்கிருந்து 

ஜப்பானுக்குப் ஜபாயிருக்க வாய்ப்புண்டு. ஷர்ட் 

[shirt] எைப்படும் ஆங்கிலச் பசால்சல 

ஜப்பானிய பைாழியில் ஷாத்சு  [shatsu] என்று 

தம்முசடய ஒலிப்புக்கு ஏற்ை வசகயில் ைாற்றி 

அசைத்தைர். ரத்ைம் என்பசதத் தமிழில்  

ரத்திைம் என்ைாவது ஜபால ஜப்பான் 

பைாழியில் பிைபைாழிச் பசாற்கள் ஜப்பான் 

பைாழியின் ஒலிப்புக்கு ஏற்ப ைாற்ைப்பட்டை. 

ஜப்பான் பைாழியில்  ‘ட’ என்ை ஒலி 

இல்லாததால் கம்ப்யூட்டர் என்பது 

‘கம்ப்யுத்ஜதா’  எைப்படுகிைது. 

 உயிபராலிகள் ஜப்பானிலும் ஐந்து 

ைட்டுஜை. தமிழில் க,ச,த,ப ஆகிய நான்கு 

ஒலிகளுக்கும் ைாற்று ஒலிகள் உண்டு. இதசை 

பைாழியியலார் allo phones என்பர். அதாவது k > 

g, h, kk, எை பல வசகயாக ஒலிக்கப்பபறும். க 

எை எழுதப்படும் வரிவடிவத்திற்கு பக்கம் 

[pakkam], பகல் [pahal], பங்கம்  [pangam] எை kka , 

ha, ga என்று  ைாற்று ஒலி  வடிவங்கள் ஜபச்சு 

வழக்கில் உள்ளை. இவற்சை எழுத்தில் 

நம்ைால் ஜவறுபடுத்திக் காட்ட இயலாது. 
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ஆைால் ஜப்பானிய பைாழியில் இதற்காக 

தனித்தனியாக வரி வடிவங்கசள அசைத்தைர். 

ைாற்பைாலி  என்பதற்கு அசடயாளைாக 

இவற்றில் மிகச் சிறிய stroke ஐ பயன்படுத்தி 

ஜவறுபாடு காட்டுவர்.  

குற்றுகரம் 

 தமிழில் காணப்படும் குற்றியலுகரம் 

ஜபால பண்சடய பைாழிகள் பலவற்றிலும் 

உயிபராலிகளின் குறுக்கத்சதக்  காணமுடியும் 

தமிழ் பைாழியில் பசு, ைாசு ஜபான்ை 

பசாற்களில் வரும் சு ஒலிப்பது ஜபால ‘பதசு’ 

[இதன் பபாருள் ‘இருக்கிைது’] என்ை பசால் 

ஒலிக்கப்படுகிைது. பதசு என்ை பசால்லில் 

வரும் ஈற்று உகரம் குற்றுகரைாக 

ஒலிக்கப்படும். பசு, ைாசு ஜபான்ை பசாற்களின் 

ஈற்றுகரம் குற்றியலுகரைாக  ஒலிக்கப்படுவது 

ஜபால ‘பதசு’வும் ஒலிக்கப்படும்.  

ச ய் யக்கம் 

 தமிழில் உள்ள consonant clusters அல்லது 

பைய்ையக்கம் ஜபால  ஒஜர பைய்பயழுத்து 

இரட்டித்து அல்லது பைய்பயழுத்து ஜசர்ந்து  

வரும் இயல்பு ஜப்பானிய பைாழியிலும் 

உண்டு. ஜப்பானிய பைாழியில் இந்த பைய் 

ையக்கத்தில் இடம்பபறும் ஒவ்பவாரு பைய் 

எழுத்சதயும் ஒரு ைாத்திசர அளவுக்கு அழுத்தி 
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ஒலிக்கின்ைைர். ஷித்ஜத  ாசு என்ைால் பதரியும் 

என்பது பபாருள். இதில் வரும் ‘ஷித்சத’ 

என்பது ஒன்று + ஒன்று + ஒன்று எை மூன்று 

ைாத்திசர அளவில் ஒலிக்கப் பபறும்.  

மூக்சகாலிச் ொயல்  

  தமிழில் பசால்லின் ஈற்றில் இடம்பபறும் 

ைகர, ைகர ஒற்றுகள் மூக்பகாலி சாயலுடன் 

முடிவு பபறும். இதசை பைாழியியலார் 

nasalization என்று குறிப்பிடுவர். இதற்பகை ஒரு 

எழுத்து உண்டு. இது இறுதியில் வரும்ஜபாது 

முழுதாக ன் என்ஜைா; ம் என்ஜைா ஒலிக்கப் 

பபைாது இரண்டுக்கும் இசடயிலாை ஒரு  

ஒலிப்சபப் பபறும். பபாதுவாக பசால்லின் 

இறுதியில் வரும் பைய்பயழுத்துக்கள் மூச்சச 

அடக்கி நிறுத்துவதால் அத்துடன் ஒரு 

உயிபராலிசயச் ஜசர்த்து, முழுசையாக மூச்சச 

நிறுத்தாைல் அசர ஒலியாக மூச்சச விட்டு 

ஒலிப்பது தமிழிலும் ஜப்பானிலும் பழக்கத்தில் 

உள்ளது.   

 இசவ அசைத்தும் இரு பைாழிகளிலும் ஒலி 

அசைப்பில் உள்ள ஒரு சில ஒற்றுசைகள் ஆகும்.   

ஜப்பானிய ச ாழியில் தமிழ்ச் சொற்கள்  

 சுசுமு ஓஜைா என்ை ஜப்பானியப் ஜபரறிஞர் 

ஜப்பான் பைாழியில் சுைார் நான்காயிரம் தமிழ்ச் 
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பசாற்கள் இருப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளார். 

இந்தியாவில் நீதிைன்ைம், அரசு நிர்வாகம் ஜபான்ை 

துசைகளில் உள்ள ஆட்சி பைாழிச் பசாற்களில் 

உருது பைாழிப் பயன்பாடு [தாக்கல், தரப்பு, ைகஜர், 

ஷரத்து] ஏராளைாக உள்ளது. இதற்குக் காரணம் 

இந்தியாசவ ஆண்ட முகலாய ைன்ைர்களின் 

ஆட்சி பைாழி உருதுவாக இருந்தஜத ஆகும். 

அதுஜபால ஜப்பானில் பபௌத்த ைதத்சத பரப்ப 

பசன்ை தமிழ் நாட்சடச் ஜசர்ந்த புத்த துைவிகள் 

ைதத்சதப் பரப்பும் ஜபாது அதிகளவில் தமிழ்ச் 

பசாற்கசளப் பயன்படுத்திைர்.  

 கட்டசைப்பு வசகயில் ஜப்பான் 

பைாழியும் தமிழ் பைாழிசயப் ஜபாலஜவ 

ஒட்டுநிசல பைாழியாகக் கட்டசைக்கப்-

பட்டுள்ளது. இதசை agglutinative language என்று 

பைாழியியலார் குறிப்பிடுவர். தமிழில்  பகுதி 

இசடநிசல, சந்தி, சாரிசய, விகுதி, 

ஜதற்ஜைகாரம், விைா, குறிப்பு ஜபான்ைசவ 

ஒன்றிஜைாடு ஒன்று ஜசர்வது ஜபால ஜப்பானிய 

பைாழியிலும் அசைந்துள்ளது. 

சபயர்ச்சொல்லும் ஜவற்றுன  உருபுகளும்  

 தமிழ்பைாழியில் பபயர்ச் பசாற்கஜளாடு 

ஜவற்றுசை உருபுகளாை ஐ, ஆல், கு, உசடய, 

இல், இல் இருந்து, அது ஜபான்ைை  

தனித்தனியாக வந்து ஜசரும். அது ஜபாலஜவ 
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ஜப்பான் பைாழியிலும் பபயர்ச் பசாற்களின் 

இறுதியில் ஜவற்றுசை உருபுகள் 

ஜசர்க்கப்படும். இசவ  ஹிரா காைா என்ை வரி 

வடிவத்தில் எழுதப்படும்.  தமிழில் முதல் 

ஜவற்றுசைக்கு உருபு கிசடயாது. ஆைால் 

ஜப்பான் பைாழியில் முதல் ஜவற்றுசைக்கும் 

‘வா’ என்ை  உருபு ஜசர்க்கப்படும்.  

எ-டு 

வாதாஷி வா ராஜஜசுவரி பதசு.  

[நான் ராஜஜசுவரியாக இருக்கிஜைன்] 

ஜவற்றுன  உருபுகள் இன ப்பு 

 பபயர்ச்பசால்ஜலாடு ஓ என்பது 

பசயப்பாட்டு பபாருளிலும் ஜநா என்பது 

உசடய என்ை பபாருளிலும் னி என்பது இடப் 

பபாருளிலும் ஜ ா என்பது உம் என்னும் 

எண்ணும்சை பபாருளிலும் காரா என்பது 

இடத்திலிருந்து என்று நீங்கல் பபாருளிலும் 

பயன்படும்.  

எ-டு 

வாதாஷிஜைா – என்னுசடய  

வாதாஷிஜ ா  - நானும்  

நிப்பபான் னி – ஜப்பானில் 

ஜ ான் ஓ   - புத்தகத்சத  
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வினைச்சொல் உருவாக்கம் 

  தமிசழப் ஜபாலஜவ ஜப்பானிய 

பைாழியிலும் உயர்திசண, அஃறிசண 

ஜவறுபாடுகள் உண்டு. ஆைால் எண், இடம், 

பால் குறிக்கும் விகுதிகள் [png suffixes - person 

number gender suffixes] கிசடயாது. ைசலயாள 

பைாழிசய ஜபால அவன் வரும்; அவள் வரும்; 

அது வரும்; என்பதாகஜவ விசைச்பசாற்கள் 

ஜப்பானிய பைாழியில் அசைந்துள்ளை.  

காயி ாசு – வாங்குகிஜைன் வாங்குகிைாய் 

வாங்குகிைார்,  

ஜநாமி ாசு – குடிக்கிஜைன், குடிக்கிைாய், 

குடிக்கிைார்,  

ஹைாஷி ாசு – ஜபசுகிஜைன், ஜபசுகிைாய், 

ஜபசுகிைாள் 

இஜய ாசு  -  பசால்கிஜைன், பசால்கிைாய், 

பசால்கிைார் 

விைாவும் வியப்பும் 

 தமிசழப் ஜபாலஜவ ஜப்பானிய 

பைாழியில் பின் ஓட்டுக்கள் ஜசர்ந்து விைாப் 

பபாருசளயும் வியப்புணர்சவயும் தரும்.  
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எ-டு 

காயிைாசு கா? வாங்குகிைாயா? வாங்குகிைாரா? 

வாங்குஜவாைா?  

இஜயைாசு கா?  - பசால்கிைாரா? பசால்கிைாயா?   

தமிருகு ஹைாஷி ாசுகா? தமிழ் ஜபசுவீர்களா? 

ஜகாஹி ஓ ஜநாமி ாசுகா? காபிசயக் 

குடிக்கிைாரா?  

 பதசு என்ை பசால்லுடன் ஜை  

இசணயும் ஜபாது வியப்புச் பசால்லாக 

ைாறும். நாம் தமிழில் அப்படியா என்று 

பசால்லி வியப்பது ஜபால சதசுஜை என்னும் 

ஜபாது அஜத வியப்புணர்வு ஜப்பானிலும் 

பவளிப்படும்.  

 திப்புச் சொற்கள்  

 தமிழில் விசைச் பசாற்களின் விகுதி 

ஆளுக்குரிய ைதிப்சப உணர்த்திவிடும் ஆைால் 

ஜப்பானிய பைாழியில் அந்த விகுதி இல்சல 

என்பதால் பபயர்ச் பசால்ஜலாடு ஜசர்த்து  

குதாொயி அல்லது விசைச் பசால்ஜலாடு த்சத 

குதாொயி என்ை பசால்சலச் பசால்லிஜய 

ஜப்பானியர் ைரியாசதயாக  ஒரு பபாருசளக் 

ஜகட்டுப் பபை ஜவண்டும். 
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எ-டு [பத குதாசாயி] 

ஜஹாண் ஓ குதாொயி – ஜபைாசவக் 

பகாடுங்கள் 

கிப்பு ஓ குதாொயி      - சீட்சடக் பகாடுங்கள்  

எ-டு [த் பத குதாசாயி] 

மிசெத்சத குதாொயி  -  பாருங்க  [மிஜச – பார்] 

ஒகு த்சத குதாசாயி – அனுப்புங்க [ ஓஜக – 

அனுப்பு] 

சுவா த்சத குதாொயி – உட்காருங்க [சுவாத்பத –

உட்கார்] 

எதிர் னறச் சொல் வடிவம்  

 தமிழில் எதிர்ைசைப் பபாருசளக் குறிக்க 

இல்சல என்பது ஜசர்க்கப்படும். ஜப்பானிய 

பைாழியில் சென் என்பது ஜசர்க்கப்படும். 

 இ ாசு என்ைால் இருக்கிைது; இ ாசென் 

என்ைால் நிகழ் காலப் பபாருண்சையில் 

இல்சல. இ ாசென் ஜதஷித்தா என்ைால் இைந்த 

காலப் பபாருண்சையில் இல்சல. இதுஜவ 

ஜதஷித்தா கா என்ைால் இல்சலயா என்ை 

எதிர்ைசை  இைந்தகாலப் பபாருண்சையுடன் 

வரும்.  
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எண்ணும்ன   

 தமிழில் ஒவ்பவாரு பபயருடனும் ‘உம்’ 

எனும் இசடச்பசால் ஜசர்த்துத்தான் 

எண்ணும்சை வரும். ஆங்கிலத்தில் 

பபயர்கசள வரிசசப்படுத்தி விட்டு கசடசிப் 

பபயருடன் and  ஜசர்த்தால் ஜபாதும். ஜப்பானிய 

பைாழியில் தமிசழப் ஜபால ஒவ்பவாரு 

பபயருடனும் ஜ ா எனும் இசடச்பசால் 

ஜசர்க்க ஜவண்டும். 

எ-டு 

சென்ஜெய் ஜ ா GAKUSEI ஜ ா கி ாசு – 

ஆசிரியரும் ைாணவரும் வருகின்ைைர்.  

வாதாஷி ஜ ா gare ஜ ா gakusei ஜதசு – நானும் 

அவனும் ைாணவர்கள்   

உம் எனும் இனைச்சொல் 

 தமிழில் பயில்வசதப் ஜபால உம் என்னும் 

இசடச்பசால் ஜப்பானிய பைாழியிலும் 

சுட்டுப் பபயர்கஜளாடு விைா வடிவங்கஜளாடு 

பபயர்ச்பசாற்கஜளாடு எைப் பலவசகயிலும் 

பயின்று வரும்.  

எ-டு 

நானி ஜ ா அரி ாசென் -- எதுவும் இல்சல. 

தாசர ஜ ா இ ாசென் – யாரும் இல்சல.   
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கிஜயா ஜ ா கிஜைா ஜ ா – ஜநற்றும் இன்றும்.  

ஜஹாண் ஜ ா என்பித்சு ஜ ா குதாொயி – 

ஜபைாவும் பபன்சிலும் பகாடுங்க. 

எண்ணுப்சபயர்கள்  

 தமிழில் இருந்து ஜப்பானிய பைாழிக்கு 

அளித்த அருங்பகாசட எண்ணுப்பபயர்கள் 

ஆகும். ஒன்று இரண்டு, மூன்று என்பசத இச்சி, 

நி, ொன் எை பசால்வர். பத்து ஜூ எைப்படும். 

அடுத்து பதிபைான்று வரும்ஜபாது  

பதின் ஒன்று - ஜூ இச்சி  

பன்னிபரண்டு – ஜூ நி 

பதின் முன்று – ஜூ ொன்  

இருபது    - நி ஜூ  

இருபத்திபயான்று – நி ஜூ இச்சி 

இருபத்தியிரண்டு – நி ஜூ  நி  

 இவ்வாறு எண்ணுப்பபயர்களின் அடுக்கு 

முசை [arrangement] தமிசழப் ஜபாலஜவ 

ஜப்பானிய பைாழியிலும் அசைக்கப் பட்டுள்ளது.  

சுட்டுப்சபயர்களும் விைாப்சபயர்களும்   

 பழந்தமிழ் இலக்கணத்தில் சுட்டுப் 

பபயர்களில் அண்சைச்சுட்டு [அ] ஜசய்சைச்சுட்டு 
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[இ] ஆகியவற்றிற்கு இசடஜய இசடச்சுட்டு 

என்ை ஒரு வசகயும் காணப்படுகிைது. 

ைசலயாளத்திலும் இந்த இசடச்சுட்டாை உகரம்  

பயன்படுகிைது. ஜப்பானிய பைாழியிலும் இந்த 

மூவசகச் சுட்டுகள் உண்டு. இசடச்சுட்டு என்பது 

கண்ணுக்கு பதரிந்த பதாசலவில்  உள்ள ஆைால் 

சகக்பகட்டாத பதாசலவில்  உள்ளவற்சைக் 

குறிக்கிைது.  இவற்சைப் ஜபாலஜவ விைாப் 

பபயர்களும் உண்டு  

எ-டு 

அஜைா = அந்த   

சகாஜைா – இந்த;  

ஜொஜைா – இசடப்பட்டது 

ஜகாஜைா – எந்த ? 

அஜைா எம்பித்சுவா வாதாஷிஜைா எம்பித்சு சதசு  

அந்த பபன்சில் என்னுசடய பபன்சிலாக 

இருக்கிைது.   

அஜர –    அது ;   

ஜகாஜர – இது ;      

ஜொசர  -   இசடப்பட்டது  

ஜதாஜர – எது? 
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தாஜர – யார்?  

அஜொஜகா- அங்பக ;  

ஜகாஜகா – இங்ஜக  

ஜொஜகா- இசடப்பட்டது 

ஜதாஜகா? எங்ஜக   

ஜகாசகா னி வா தாஜர ஜ ா இ ாசென் 

இங்ஜக [இந்த இடத்தில்] யாரும் இல்சல.  

நினறவு  

  தமிழகத்திலிருந்து  பசன்ை பபௌத்தர்கள் 

தமிழ் பைாழியின் அசைப்பில் ஜப்பான் 

பைாழியின் இலக்கணத்சதக் கட்டசைத்தைர். 

சங்க இலக்கியத்துக்குரிய  ஐந்திசண,  நிலமும் 

பபாழுதும், கருப்பபாருள் பாகுபாடு ஜபான்ை 

அசைப்புகளும் ஜப்பானின் பழங்கவிசதகளில் 

காணக் கிசடக்கின்ைை. பைாழி, இலக்கணம் 

தவிர்த்து பதாழில் அடிப்பசடயிலாை சமூகப் 

பாகுபாடு, பதாழில் வாரியாை ஊர்கள் 

வழிபாடு, பழக்க வழக்கம், நம்பிக்சக ஜபான்ை 

பல ஒற்றுசைகள் இரு பைாழிகளுக்கும், இரு 

நாடுகளுக்கும் இசடஜய காணப்படுகின்ைை.   
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பவண் சிறு கடுகு 
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3. சநருப்பும் புனகயும் ! 

  

 

 பழந்தமிழ் நாட்டில் நிறுவைப் 

படுத்தப்படாத சையம் இருந்து வந்த காலத்தில் 

தமிழகம் வந்த பபௌத்தமும் சைணமும் இங்ஜக 

விசரந்து பரவத் பதாடங்கிை. கி. மு. 261இல் 

நடந்த கலிங்கப் ஜபாருக்குப் பிைகு அஜசாக 

ைாைன்ைர் தன் ைகன் ைஜகந்திரசையும் ைகள் 

சங்கமித்திசரசயயும் பல நாடுகளுக்கு 

அனுப்பிப் பபௌத்தத்சதப் பரப்பும்படி பசய்தார்.  

 சங்கமித்திசர கலிங்கத்தில் இருந்து கடல் 

வழிஜய பயணம் பசய்து வந்ததால் 

நாகப்பட்டிைம், கன்யாகுைரி ைற்றும் இலங்சக 

பகுதிகளில் பபௌத்த விகாசரகள் 

எழுப்பப்பட்டு பபௌத்த சையம் அவற்சைச்  

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பசழிக்கத் 

பதாடங்கியது. நாகப்பட்டிைத்தில் புத்தப் 

பல்கசலக்கழகம் இருந்ததாகத் பதால்லியல் 

ஆய்வாளர் முசைவர் பத்ைாவதி பதரிவித்தார். 

அக்காலகட்டத்தில் கடல் வழிப் பயணம் 

நசடமுசையில் இருந்ததால் பதன் கிழக்கு 

நாடுகளிலும் பபௌத்தம் விசரந்து பரவியது. 
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தமிழகத்து பபௌத்த துைவிகள் ஜப்பான், சீைா, 

பகாரியா ஜபான்ை நாடுகளுக்கும் பபௌத்தத்சத 

எடுத்துச்  பசன்ைைர்.  

 தமிழகத்தில் இருந்து ஜப்பான் பசன்ை 

துைவிகள் இங்குள்ள பல சைய சமூக 

நசடமுசைகசளயும் தங்கஜளாடு பகாண்டு 

பசன்று, தாம் பசன்ை நாடுகளில் 

பபௌத்தத்ஜதாடு ஜசர்த்துப் பரப்பிைர். 

அவ்வாறு பகாண்டு பசல்லப்பட்டதில் 

பநருப்பும் புசகயும் முக்கிய இடத்சதப் 

பபற்றுள்ளை.  

குனகயும் புனகயும்  

 பபௌத்தர்கள் ைசலகளில், குசககளில் 

கூட்டம் கூட்டைாக வசித்து வந்தைர். இரவில் 

வாைத்தின் நட்சத்திரங்கசள நுணுகி ஜநாக்கி  

வாைவியல் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டைர். பசடி, 

பகாடி, ைரம் புல், பூண்டு ஜபான்ைவற்றின் 

ைருத்துவ இயல்புகசள அறிந்து பகாண்டைர்.  

காட்டு விலங்குகசளயும், பைசவகசளயும் 

பற்றி விரிவாகத் பதரிந்து பகாண்டைர். அசவ 

குசககளுக்குள் வந்து விடாைலிருக்க 

பநருப்சபயும் புசகசயயும் பயன்படுத்திைர்.   

 ைசலக் குசககசள அறிவியல் 

பரிஜசாதசைக் கூடங்களாக்கி இரசவாதம் 

பசய்தைர். ைருத்துவம், ஜசாதிடம், இரசவாதம், 
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ைாந்திரிகம் ஜபான்ை கசலகளில் ஜதர்ச்சி 

பபற்ைைர். ஆயுதம் இல்லாத தற்காப்புக் 

கசலகசள உருவாக்கிைர். ஜபாதி சத்துவர்களாக 

உயர்வு பபற்ைைர். இவர்கள் ைற்ை நாடுகளுக்குச் 

பசன்று  பபௌத்தத்சதப்  பரப்பிய ஜபாது  இங்கு 

தாம் கற்ைவற்சையும் நசடமுசைப் 

படுத்தியவற்சையும் அந்த நாடுகளிலும் 

பரப்பிைர். அவ்வாறு பநருப்பும் புசகயும் 

பற்றிய கருத்துகளும் நசடமுசைகளும் 

தமிழகத்தில் இருந்து ஜப்பானுக்குக் பகாண்டு 

பசல்லப்பட்டசத இக்கட்டுசரயில் காணலாம்.  

மூலினகப் புனக 

 பண்சடத் தமிழிலக்கியத்தில் ஐயவி 

புசகத்தல், அகில் புசகத்தல் ஜபான்ைசவ 

ஐயவி 
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ைருத்துவப் பண்புகள் உசடயைவாக 

சுட்டப்பட்டுள்ளை. ஆசிய நாடுகளில் 

குறிப்பாக கீசழ நாடுகளில்  கிறிஸ்து 

பிைப்புக்கு முன்பிருந்ஜத நறுைணப் புசக 

அரண்ைசைகளிலும், பதய்வ ஸ்தலங்களிலும் 

பயன்பட்டுள்ளது. நறுைணப்புசக மூசளக்கு 

சுறுசுறுப்சப தரும் என்பது ஓர் அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்பும் ஆகும்.  

 குசககளில் வாழ்ந்த ஜபாதிசத்துவர்கள் 

புசகயின் பலசை நன்கு அறிந்திருந்தைர். 

மூலிசகச் பசடிகசள எரித்துப் புசகசய 

உருவாக்கி விஷப் பூச்சிகளிடமிருந்து தம்சைத் 

தற்காத்துக் பகாண்டைர். தம்சை 

ஊக்கப்படுத்தவும் புசகசயப் பயன்படுத்திைர். 

பசம்பு, தங்கம் ஜபான்ைவற்சை பநருப்பில் 

புடமிட்டைர். பநருப்பும் புசகயும் பபௌத்தத் 

துைவிகளின் வாழ்க்சகயில் ஓர் அங்கைாகத் 

திகழ்ந்தை.  

சபௌத்த ெ ய  ரபில் புனக  

 பபௌத்தத் துைவிகள் துைவு ஜைற்பகாள்ளும் 

முன்பு அகர் பத்திகளால்  தங்கள் உடம்பில் 

வசளயம் வசளயைாக சூடு சவத்துக் பகாள்வது 

உண்டு. 6, 7, 12 என்று இந்த வசளயங்கள் சூட்டின் 

அசடயாளத்சத காட்டும். மூசளக்குப் புசக 

சுறுசுறுப்சப அளிக்கும் என்ை கருத்து பபௌத்தத் 

துைவிகளிடம்    இருப்பசத    அறிந்தஜான்,  
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 ாப்கின்ஸ் பல்கசலக்கழக விஞ்ஞானிகள் 

ைற்றும் எருசஜலமிலுள்ள ஹீப்ரு பல்கசலக்கழக 

விஞ்ஞானிகள் அவர்கசளக் பகாண்டு ஓர் 

ஆராய்ச்சி நடத்திைர்.    

 ஆராய்ச்சியின்  விசளவாக புசக 

ஒருவருசடய படபடப்சப, ைை 

அழுத்தத்சதப் ஜபாக்க உதவும் என்றும் 

பைன்சையாை புசக ஒருவருசடய இரத்த 

ஓட்டத்சத விசரவாக்கி அவருக்கு 

இனிசையாை ைை நிசலசயக் பகாண்டு 

வரும் என்றும்  கண்டுபிடித்தைர். 

தூய்ன யாக்கத்தில் நீரும் சநருப்பும்  

 ஜப்பானுக்குப்  பபௌத்தம் வருவதற்கு 

முன்பிருந்த ஷிந்ஜதாயிசம் என்ை ைதம் நீரிைால்  

ஒரு பபாருள் தூய்சையாகும் என்ை 

நம்பிக்சகசய ஏற்படுத்தியது. பபௌத்தம் 
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பநருப்பிைால் தூய்சையாகும் என்ை சைய 

நம்பிக்சகசயப் புதிதாகப் புகுத்தியது. 

தூய்சையாக்கச்  சடங்கு [purifying ritual] என்று 

இச்சடங்சக சைய இயலார்  குறிப்பிடுவர்.  

பநருப்பு புத்தரின் ஞாைத்சதப் 

பிரதிபலிப்பதால் பநருப்புச் சடங்குகளால் 

அஞ்ஞாைம் அகன்று ஞாைம் பிைக்கிைது.  

 தமிழகத்தில் தீ மிதித்தல், தீச்ெட்டி எடுத்தல்,  

தீ ச ழுகுதல், பநருப்பு வசளயங்களுக்குள் 

குதித்து வருதல், உடம்பில் பநருப்பு சவத்துக் 

பகாண்டு உயரத்தில்  இருந்து கீஜழ இருக்கும் 

தண்ணீர் பதாட்டியில் குதித்து காயமின்றி 

பவளிஜய வருதல்; உடம்சபச் சுற்றி பல 
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வசளயங்களில் பல தீச்சட்டிகசள 21, 11 என்ை 

கணக்கில் பபாருத்தி சவத்து அதசைச்  சுைந்து 

பகாண்டு வருதல்  ஜபான்ை சடங்குகள் 

நாட்டார் வழிபாட்டில் முக்கிய இடத்சதப் 

பபற்றுள்ளை. இசவ பபௌத்த சைய ைரபின் 

மிச்ச பசாச்சங்கள் ஆகும்.  

சநருப்பும் புனகயும்  இன ந்த ஓ குண்ைம்   

 தமிழகத்தில் ஆலங்குச்சி, அரசங்குச்சி, 

இச்சிக் குச்சி ஆகிய மூன்சையும்  பகாண்டு 

ஜ ாைம் வளர்ப்பதுண்டு. அது ஜபால 

ஜப்பானில் ைரத் திப்பிகசளக் பகாண்டு தீ 

வளர்த்து அச்சூழ்நிசலசயத் 

தூய்சையாக்குவர்.  இச் சடங்சக ஜப்பானில் 

ஜகா ா ஜி [Goma-ji] என்று அசழப்பர். ைனித 

ஆசசகளின் எதிர்ைசை விசளவுகசள சைன் 

பசய்து நன்சைசய  உருவாக்க ஓைம் 

வளர்க்கின்ைைர்.   
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 அண்சையில் இசணய தளத்தின் மீதாை 

ஆர்வத்தால் இசளஞர்கள் தடம் ைாறிப் 

ஜபாவதற்கு ைாற்று வழி ஜவண்டி ஓைம் 

வளர்த்து தூய்சைப்படுத்தும் சடங்சக 

இசணயத்தில்  நடத்திைர்.   சகாகுஜஜா ஜி  

என்ை பழசையாை ஜகாவிலில் இச்சடங்கு 

நடந்தது. இதற்கு வரவசழக்கப்பட்ட ைரத் 

திப்பிகள் நஜதகி [nadegi] எைப்பட்டை.  

இசணயத்தின் வழியாகப் பலரும் இந்த 

ஜ ாைத்தில் பங்கு பபற்ைைர். மூலிசகக் 

குச்சிகசளக் பகாண்டு பநருப்பு வளர்த்து புசக 

உருவாக்கிைால் சுற்றுப்புைம் சுத்தைாகும் என்ை 

நம்பிக்சக இன்றும் ஜப்பானில் இருந்து 

வருவதற்கு இந்தச் சடங்கு ஒரு சான்ைாகும்.   

 இந்ஜதாஜைசியா, ைஜலசியா, சிங்கப்பூர், 

கம்ஜபாடியா ஆகிய நாடுகளிலும் பபௌத்தம் 

பசழித்து வளர்ந்திருப்பதால் புத்த 

விகாசரகளில் மிகப்பபரிய நீண்ட 

அடர்த்தியாை அகர் பத்திகசளத்  திைந்ஜதாறும்  

புசகக்கின்ைைர்.  

எண்ச ய்த் துணினயச் சுற்றித்   தீக்குளித்தல் 

 கிறிஸ்தவ யூத சையங்களில் ஞாைஸ்நாைம் 

என்ை பபயரில்  நீரிைால் திருமுழுக்குச் பசய்து 

தூய்சைப்படுத்துவர். ஆைால் பபௌத்தம் நீசர 

விட பநருப்புக்ஜக அதிக முக்கியத்துவம் 
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அளித்தது. புத்தர் நிசலசய அசடவதற்காக  

ைாைன்ைன் அஜசாகன் தைது  உடம்பில் 

எண்பணய்த்  துணிசயச் சுற்றிக்பகாண்டு தீ 

சவத்து உயிர்  நீத்தான்.  

 புத்த கசபா என்பவர் புத்தருக்காக தீக் 

குளித்தார். அப்ஜபாது அந்த இடத்தில் ஒரு 

தாைசர பைாட்டு ைலர்ந்தது. ஒருவர் 

துய்சையாக்கச் சடங்காக தீ குளித்துச்  சாகும் 

ஜபாது வானில் நன்னிமித்தங்கள் ஜதான்றும். 

பூமிக்கு  ஒரு  புத்தர் கிசடக்கப் ஜபாகிைார் 

என்பதால் இத்தசகய நன்னிமித்தங்கள் 

ஜதான்றுகின்ைை. புத்த கசபாவும் தைது 

உடம்பில் எண்பணய்த் துணிசயச் சுற்றிக் 

பகாண்டு தீ சவத்து விளக்கு ஜபால எரிந்து 

சாம்பலாைார்.  

“அன்ஜப தகழியாக ஆர்வஜை பநய்யாக,  

இன்புருகு சிந்சத இடுதிரியாக”  

என்று ஆழ்வார் பாடிய பாடல்களுக்கு 

முன்ஜைாடி  பபௌத்த சையத்தின் தீ குளித்தல்  

சடங்கு எைலாம். [விசுவாமித்திரர்  பிரம்ைரிஷி 

பட்டம் பபறுவதற்காக தைது உடசலத் 

திரியாக்கி எரித்தார் என்பதும் இத்துடன் ஒப்பு 

ஜநாக்கத்தக்கதாகும்]. 
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பிறருக்காக தீ குளித்தல் 

 பபௌத்தர்களில் சிலர்  தைக்காகவும் 

ைன்ைனுக்காகவும் இவ்வாறு  தீயில் உடம்சப 

அர்ப்பணித்து உயிர் நீத்தைர். தீயிைால் 

உடம்சபச் சுத்தப்படுத்திச் பசார்க்கம் புகலாம் 

என்ை சைய நம்பிக்சகசயப் பபௌத்த சையம் 

ஆழைாக விசதத்தது. இதைால் துைவிகள் 

தூய்சைக்காக தீக் குளித்து இைந்தைர்.   தீக் 

குளித்து இைந்தால் புத்தர் நிசல அசடயலாம் 

என்ை நம்பிக்சகயில் இைந்த  அஜசாக 

ைன்ைனுக்காக ஜவறு சிலர் தீக் குளித்தைர். 

[இதன் பதாடர்ச்சியாகஜவ இன்சைக்கும் தம் 

அரசியல் தசலவர்களுக்காக சில பதாண்டர்கள் 

தீ குளிக்கின்ைைர்]. ஜபாதிசத்துவர் நிசல 

அசடந்தவரும் கூட தைது ைன்ைருக்காக தைது 
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பபௌத்த சையம் அவர் ஆதரவில் பசழிக்க 

ஜவண்டும் என்பதற்காகவும்  தீ குளித்தைர்.  

தா னர சூத்திரம்  

 பபௌத்தர்களில் தீ குளித்து உயிர் நீப்ஜபார் 

தைது ைஜைாதிடத்துக்காக அச்சையத்தில் 

தாைசர சூத்திரம் பசால்லிக்பகாண்ஜட 

இருப்பர். புத்தர் நிசல அசடந்தவரின் முன்பு 

அல்லது புத்த ஸ்தூபியின் முன்பு தைது சக 

கால் அல்லது ஒரு சிறு விரசலயாவது 

அர்ப்பணிக்க ஜவண்டும் என்பது சைய  

நம்பிக்சக. [கணியான் கூத்தில் நடக்கும் சக 

பவட்டு, கால் பவட்டுச் சடங்குகளும் 

இத்துடன் பதாடர்பு பகாண்டசவ].  

 தீ குளித்து இைந்தால் துஷிதா என்ை 

பசார்க்கத்தில் மீண்டும் பிைப்பார்கள் என்றும் 

ஒரு நம்பிக்சக இருந்தது. தீக்குளித்து இைந்து 

புத்தர் நிசல எய்தப் பபற்ைதும் அவர்கள் ஒளி 

உடம்சபப் பபறுவர். சசவ சவணவ 

ஆதிக்கத்துக்குப் பிைகு பல  ஜபாதிசத்துவர்கள்  

சித்தர்கள் என்ை பபயரில் ைசலக் குசககளில் 

ைசைந்து வாழ்ந்தைர். அவர்கள் ஒளியுடம்பு  

பபறுதல் குறித்து பரிபாசஷயில் பாடி 

சவத்துள்ளைர். அகத்தியர் பரம்பசரயில் வந்த 

பல சித்தர்கள் ஜபாதி இல் எைப்பட்ட 

பபாதிசக ைசலயில் வாழ்ந்தைர். 
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  அகத்தியர் என்பவர் ஓர் 

அவஜலாகதீஸ்வரர். அவர் பபாதிசக ைசல 

எைப்படும் குற்ைாலத்தில் வாழ்ந்தார் என்பசவ  

ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுவைத்தின் 

இயக்குைர் முசைவர் ஜி. ஜான் சாமுஜவல் 

நடத்திய ஆராய்ச்சிகளில் உறுதியாகி உள்ளது.  

சபாது நலத்துக்காக தீ குளித்தல் 

 திபபத் நாட்டின் பபௌத்த சையத்தில் தீ 

குளிக்கும் வழக்கம் இருந்ததில்சல. ஆைால் 

இப்ஜபாது சீைாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து 

விட்ட நிசலயில் அதன் பகாடுசைகளில் 

இருந்து தப்பிக்க விரும்பிய 121 இசளஞர்கள்  

இதுவசர தாய் நாட்டின் நலம் ஜவண்டி 

தீக்குளித்துள்ளைர்.  

 சீைாவில் தீக்குளித்தல் சகஜம். அங்கு 

பபௌத்தத்தில் துைவு ஜைற்பகாண்டிருந்த 

பல்லாயிரம் ஜபர் தன்சைத் தாஜை எரித்துக் 

பகாண்டு சாம்பலாகியதுண்டு. இதற்குப் பபயர் 

சுய தியாகம் அல்லது உைம்னபத் துறத்தல் 

என்பதாகும். இவ்வாறு உயிர் துைத்தல் 

திபபத்தில் புதிய நசடமுசை ஆகும்.  

 முதலில் ஒரு இளம் புத்த பிட்சு 

ைண்பணண்பணசய ஊற்றிக் பகாண்டு 

தீக்குளித்தார். இசதத்  பதாடர்ந்து இது வசர 

121 ஜபர் தீ சவத்துக் பகாண்டு இைந்து 
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ஜபாயிைர்.  இதைால் தம் நாட்டுக்கு 

சீைர்களிடம் இருந்து விடுதசல கிசடக்கும் 

என்று நம்புகின்ைைர்.  

தீ ச ழுகுதல் 

 இந்தியாவில் தமிழ் நாட்டில் தசலயில் தீக் 

கங்குகசள வாரிக் பகாட்டும் வழக்கம் 

முஸ்லிம்களிடம் காணப்படுகிைது. ைதுசரயின் 

அருஜக திருப்பரங்குன்ை ைசலயில் உள்ள 

சிக்கந்தர் பள்ளிவாசலில் இப்பழக்கம் 

இருந்தது. இசதத்  தீ பைழுகுதல் என்பர்.  

தசலயின் மீது ஒரு துணிசய 

ஜபாட்டுக்பகாண்ட பிைகு இரும்புக் 

கரண்டியால் தீக் கங்குகசள அள்ளி ஜநர்த்திக் 

கடன் நிசைஜவற்றுஜவாரின் தசலயில் 

பகாட்டுவர் என்று அர்ஷியா தைது நாவலில் 

குறிப்பிடுகிைார்.  திருச்சி, தஞ்சச 

ைாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் இது 

ஜபான்ை ஜநர்ச்சசகள் இருந்தை. 

 பபௌத்த சையம் பரவியிருந்த அசைத்து 

நாடுகளிலும்  தீ குளித்து புத்தர் நிசல எய்தும் 

வழக்கம் காணப்பட்டது. இதசை Burning for 

Buddha என்ை நூலில் ஜஜம்ஸ் ஏ பபன் அன்பவர் 

விளக்கியுள்ளார். பபாதுவாகக் கீசழ நாடுகளில் 

நீர் தூய்சையாக்கும் என்ை சைய ைரசப ைறுத்து 

பநருப்பு ைட்டுஜை தூய்சையாக்கும் என்ை 
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கருத்சத பபௌத்த சைய ைரபு தீவிரைாகப் 

பரப்பியது. ைகாயாைா பபௌத்தம் என்ை பபரு 

பநறியும் தீ குளித்தசல ஆதரித்தது.  

அைல் வாதம், புைல் வாதம்  

 சசவ  சவணவ சையங்களின் 

ஆதிக்கத்தின் ஜபாது சசவ சையக் குரவர் 

அசவதீகச் சையத்சதச் ஜசர்ந்த சைணர்கள் 

ைற்றும்  சாக்கியர்கசள அைண் குண்டர் என்ஜை 

குறிப்பிட்டைர். பபௌத்தர்கள் வலிசை எை 

கருதிய உடல் சார்ந்த சுரப்புகசள எல்லாம் 

இழித்துப் ஜபசி வசசச் பசாற்கள் ஆக்கிைர்.  

பபௌத்தர் ைற்றும் சைணர்கசள  வாதுக்கு 

அசழத்து அவர்களின் ஏடுகசள நீரில் இட்டும் 

பநருப்பில் இட்டும் அைல் வாதம், புைல் 

வாதம் என்ை பபயரில் ஜசாதித்தைர். அப்ஜபாது 

பைல்ல பைல்ல சைணமும் பபௌத்தமும் 

இங்கிருந்து விசடபபற்றுக் பகாண்டை.  

 ஜபாதி சத்துவர்கள் ைடங்கசள அசைத்து  

புடமிடுதல், மூட்டம் ஜபாடுதல் ஜபான்ைவற்சை 

சீைா, ஜப்பான் ஜபான்ை நாடுகளில்  பரப்பிைர். 

பபௌத்தம் பசழித்திருந்த காலத்தில் 

தமிழகத்தில்  ஜபாதி சத்துவர்கள் குரு பரம்பசர 

முசையில் ைடங்கள் அசைத்து கசலகசள 

வளர்த்தைர். இன்றும் பல நாடுகளில்  சித்த 

ைருத்துவம், தியாைம், ஜயாகப் பயிற்சி, 



Tamil Heritage Foundation International

61 
 
முசைவர். பச. இராஜஜஸ்வரி  

ஜசாதிடம், ைாந்திரீகம் ஜபான்ைசவ இந்த 

ைடங்களில் பாதுகாப்பாக உள்ளை. பக்தி 

இயக்கக் காலத்தில் பபௌத்த பள்ளிகசளயும் 

துைவிகள் வாழ்ந்த ைடங்கசளயும் சசவமும் 

சவணவமும் அபகரித்துக் பகாண்டை.  

தீப் பாய்தல் 

 பசார்க்கம் புகலாம், புத்தர் நிசல 

அசடயலாம் என்றிருந்த தீ குளித்தல் சடங்கு 

ைன்ைனுக்காகவும்  தீ குளிக்கலாம் எை 

வளர்ந்து கசடசியில் கணவனுக்காக தீ 

குளிப்பதும் நல்லது என்ை நிசலசய 

அசடந்தது. ைதுசரயில் பாண்டியனின் 

பசங்ஜகால் வசளந்து பவண் பகாற்ைக்குசட 

வீழ்ந்து  அவன் உயிர் இழந்த ஜபாது 
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“கணவசை இழந்ஜதார்க்குக் காட்டுவது இல்” 

என்று பசான்ை பாண்டிைாஜதவி நின்ை 

இடத்திஜலஜய விழுந்து உயிரிழந்தாள்.  

 பூதப்பாண்டியன் ஜதவி 

பபருங்ஜகாப்பபண்டு ‘பல் சான்றீஜர பல் 

சான்றீஜர’ என்ை பாடசல எழுதி சவத்து விட்டு 

தீயில் பாய்ந்து ைாண்டாள். இந்தியாவில் 

பபௌத்தம் பசழித்து வளர்ந்த ஒரிசா, வங்காளம், 

பீ ார், தமிழ்நாடு ஜபான்ை ைாநிலங்களில் சதி 

அல்லது உடன்கட்சட ஏறும் வழக்கம் நிசல 

பபற்ைது. பபௌத்த சையப் பபண்ணாை 

கண்ணகியும் ஒழுக்கம் பிைழ்ந்து இருந்த 

ைதுசர ைாநகசரத் தூய்சைப்படுத்தும் 

ஜநாக்கில் தீக்கு இசரயாக்கிைாள்.  

ெ ாதி ராஜ சூத்திரம்  

 தீயிட்டுத் தன்சைக் பகாளுத்திக்பகாள்ள 

விரும்பாத சில புத்த துைவிகள் ைண்ணில் 

புசதந்து ஜீவ சைாதி அசடவதும் உண்டு. 

அப்ஜபாது அவர்கள் சைாதி ராஜ சூத்திரத்சதச் 

பசால்லிக்பகாண்ஜட இருப்பர். இத்தசகய 

உயிர்த் தியாகத்தில் வலி எதுவும் கிசடயாது, 

ஜபரின்பஜை கிட்டும் என்றும் கருதுகின்ைைர். 

இசத கருசண என்ை கருத்தில் புரிந்து 

பகாள்ள ஜவண்டும் என்று பபௌத்தம் 

வலியுறுத்துகிைது.  
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சுய ெ ாதி நினல 

 தாஜை தன் உடம்சப பதப்படுத்தி 

தூய்சையாக்கி சவப்பசத ஜப்பானில் sokushin 

butsu பசாகுஷின்புத்சு என்பர். இந்த முசைசய 

ஆயிரக் கணக்காஜைார் முயன்றும் இருபத்து 

நான்கு ஜபர் ைட்டுஜை அசடய முடிந்தது. எந்த 

வித பவளி உள் ைருந்தும் பூச்சும் இன்றி உடம்பு 

பதப்படுத்தப்பட்டது ஜபால அழியாைல் 

துர்நாற்ைம் வராைல் அப்படிஜய இருக்கிைது.  
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 ஸ்ரீரங்கத்தில் இராைானுஜர் உடம்பும் 

இத்தசகய தூய நிசலசய அசடந்தது. இது 

ஒரு  வசகயாை ஜீவ சைாதி.  திருமூலர் 

உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிந்தார்’ 

என்ைார்.  

உறுப்புகனைப் பலியிடுதல்  

 ஜபரின்ப நிசல அசடய விரும்பிய  சிலர் 

சக, கால், தசல ஜபான்ை உறுப்புகசள 

பவட்டித் தருவதுமுண்டு. ஜவறு சிலர் தம் 

குழந்சதகசளப் பலியிடுவதும் உண்டு. இசவ 

அசைத்தும் தன் ஆன்ைா உயர் நிசலசய 

அசடய ஜவண்டும், பசார்க்கம் புக ஜவண்டும் 

என்ை  எண்ணத்திைால் அல்லது தம் ைன்ைன் 

பவற்றி பபை ஜவண்டும் பபௌத்தம் ைன்ைனின் 

ஆதரவால் இம்ைண்ணில் பசழிக்க ஜவண்டும் 

என்ை பகாள்சகயிைால் பசய்யப்பட்டை. 

பிற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இராஜ ராஜ 

ஜசாழனுக்காக நவகண்டம் அளித்தது கூட 

இச்சடங்கின் பதாடர்ச்சி தான் என்பசதப் 

புரிந்து பகாள்ளலாம்.  
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4. இந்திரன்-தாய்ஷஜகா சதன் வழிபாடு 

 

 

 தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜப்பானுக்குச் 

பசன்ை பபௌத்த சையம் இங்கிருந்து இந்திரன், 

காைாட்சி, சப்த கன்னி, பிரம்ைா, விநாயகர் 

ஜபான்ஜைார் வழிபாடுகசளயும் பகாண்டு 

பசன்ைது. ரிக் ஜவதத்தில் 25% இடம்பபற்றிருந்த 

இந்திரன் பபௌத்த சையத்தில் ஜதவர்களின் 

தசலவைாக ஜதவராஜா என்றும் ‘ஜதவாைாம்  

இந்திரா’ என்றும் ஜபாற்ைப்பட்டான். 

பபௌத்தம் ஜதான்றிப் பரவிய ஜபாது அதுவசர 

ைக்களிடம் இருந்து வந்த நாட்டுப்புைத் 

பதய்வங்களின் வழிபாட்சட ஏஜதனும் ஓர் 

உருவில் தைதாக்கிக் பகாண்டது.  

 பபௌத்த சையத்தில் பபரும் பசல்வாக்குப் 

பபற்றிருந்த இந்திரன் ஜப்பான் பைாழியில் 

தாய்ஷஜகா சதன் என்று அசழக்கப்பட்டான். 

பிரம்ைா சபான்சதன் எைப்பட்டான். எைன் 

என்  சதன் என்று அசழக்கப்பட்டான். 

பகௌதை புத்தருக்கு இருபுைமும் இந்திரனும் 

பிரம்ைாவும் இடம்பபற்ைைர்.  
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இந்திராணினயக் னகப்பற்றுதல்  

 இந்திராணி இருக்கும் இடஜை இந்திர 

ஜலாகம் எைப்பட்டது. அங்கு இந்திராணி கூட 

இருப்பவன் தான் இந்திரன். இவசளக் 

சகப்பற்றுவது ஓர் இைத்சதக் சகப்பற்றுவதற்கு 

சைம். எைஜவ அஜயாமுகி தன் அண்ணன் 

பத்ைாசுரனுக்காக இந்திராணிசய இழுத்துச் 

பசல்ல முசைந்தாள். இது ஓர் இைப் 

ஜபாராட்டத்தின் கசத. இந்திராணிக்குக் 

காவலாக இருப்பவன் ைகா காலன். இவன் 

பபௌத்த பதய்வங்களில் முக்கியைாைவன். 

இவன் இந்திராணிசயக் காப்பாற்ை 

அஜயாமுகியின் சகசய பவட்டிவிடுகிைான்.  

 இந்திராணி தங்களின் குல விளக்கு; 

மூதாய்; தாய்த் பதய்வம் எைக் கருதியதால் 

அவசளக் காப்பாற்றுவது ைகா காலனின் 

கடசை.  இந்திராணி மூங்கில் காட்டில் புகுந்து 

ைசைந்து   வாழ்ந்ததாக   கந்தபுராணம்   கசத  
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கூறுகிைது. இந்திராணி ஓடி ஒளிந்ததால் அடுத்து 

குழந்சத பபறும் தகுதிசயயும், வாய்ப்சபயும் 

அவள் ைகள் ஜதவயாசை பபறுகிைாள். 

அவளுக்கு அவ்வாய்ப்பு முருகைால் 

அளிக்கப்படுகிைது.  

 ஆணின் பாலியல் திைன் மிகுதிசய 

உணர்த்த யாசைசய  விைாயகனுக்கும் 

இந்திரனுக்கும் குறியீடு ஆக்கியது ஜபாலஜவ 

பபண்ணாகிய இந்திராணியின் ைகளுக்கும் 

யாசைஜய குறியீட்டுப் பபயர் ஆகிைது. 

அதைால் இவள் ஜதவ யாசை, குஞ்சரி என்று 

இந்திராணி பதய்வம் 
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அசழக்கப்படுகிைாள். இக் கந்த புராணத்தில் 

மூதாயின் [பபண்ணின்] முக்கியத்துவம் 

குசைக்கப்பட்டு, ைகன் அதாவது இளங்குைரன் 

என்ை ஆண் முக்கியத்துவம் பபறுகிைான். 

இதுவும் பண்பாட்டு ைாற்ைத்சத பதிவு 

பசய்யும் வழக்காறு ஆகும்.  [இம்ைாற்ைம்  

ஐஜராப்பிய நாடுகளிலும் ைதங்களிலும்  நசட 

பபற்றுள்ளது]. 

உலகின் மிகப் பனழய இந்திரன்  

 ஆப்கானிஸ்தானில் 1833 முதல் 1838 வசர 

நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் கிசடக்கப்பபற்ை 

மிகப்பசழய தங்கப் ஜபசழ ஒன்றில் இந்திரன் 
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பிரம்ைா ஆகிஜயாருக்கு நடுஜவ காணப்படும் 

புத்தரின் உருவங்கள் பபாறிக்கப்பட்டுள்ளை. 

இப் ஜபசழ தங்கத்தால் பசய்யப்பட்டு அதில்  

நவரத்திைங்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளை. இது  

பபாது ஆண்டு அறுபசதச்  ஜசர்ந்ததாக 

இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிைது. 

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அருஜக உள்ள 

ஜலாலாபாத் என்ை ஊருக்கு 11 கிஜலாமீட்டர் 

பதாசலவில் பீைராங் என்ை இடத்தில் 

இரண்டாவது  ஸ்தூபியின் கீழ் இப்ஜபசழ 

அகழ்ந்பதடுக்கப்பட்டதால் இந்தப் பபட்டிசய 

பீ ராங் தங்கப் சபட்டி என்கின்ைைர். 

இந்திரனின் ஜதாற்றம்  

 இந்திரன் என்பவன் இந்திராணி என்ை 

மூதாய்க்கு விந்து தாைம் பசய்கின்ைவைாக 

ஆற்ைல்மிகு தனியைாகக் கருதப்பட்டான். 

எகிப்தில் இருந்த ஜகாஜைஷுக்கு [a male prostitute and 

the Holy of the Holies] நிகராைவன்.  இந்திராணி 

ைாறுவதில்சல. ஆைால் இந்திரர்கள் ைாறுவார்கள் 

என்பது புராணக் கசத.  

 இந்திராணி என்பவள் தாய் முதன்சை 

சமுதாயத்தில் அதிகாரம் மிக்க தாயாக 

ஜபாற்ைப்பட்டாள். மூதாய் என்பவள் ராணித்ஜதனீ 

ஜபான்ைவள். அவளுசடய முக்கியப் பணி 

ஆஜராக்கியைாை குழந்சதகசளப் பபற்றுத் 
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தருவதாகும். அதற்கு உதவக் கூடியவர்கள் 

இந்திரிய தாைம் பசய்பவர்கள் என்ை பபாருளில் 

இந்திரன் என்று அசழக்கப்பட்டைர். 

காலப்ஜபாக்கில் இக்கருத்து அவன் அதிகார மிக்க 

ஒருவைாகவும் அவனிடம் இந்திரிய தாைம் 

பபற்ை பபண்கள் ஆயிரம் ஜபர் எை ைாறிவிட்டது. 

எைஜவ இவன் ஆயிரம் ஜயானியன் 

எைப்பட்டான். 

 இந்திரியத்தின் நிைைாை பவள்சள நிைத்சத  

உருவகைாகக் பகாண்டு  இந்திரனுசடய யாசை 

பவள்சள நிைம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. 
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யாசையின் பபயரும் அவனுசடய பபயரால் 

ஐராவதம் எைப்பட்டது. பபௌத்தம் உருவாவதற்கு 

முன்பு பபண் முதன்சை சமுதாயத்தில் இறுதியில் 

தாய்சைசய அளிக்கக்கூடிய ஆண்கள் வல்லசை 

பசடத்தவர்களாக கருதப்படும் நிசல 

ஜதான்றியது.  அப்ஜபாது அது பதாடர்பாை 

குறியீடுகசளக் பகாண்ஜட அவர்கள்  

குறிப்பிடப்பட்டைர்.  

 ஆணின் வீரியத்சதக் குறிக்கும் வசகயில் 

விநாயகர் ஒற்சைக் பகாம்பன் [phallic symbol] 

என்றும் இந்திரன் பவள்சள நிைத்தவன் என்றும் 

அசழக்கப்பட்டைர். அடுத்துத் ஜதான்றிய 

பபௌத்த சையத்திலும் இக்ஜகாட்பாடு 

[இந்திரனின் பபருசை] தக்கசவக்கப்பட்டது. 

அவன் ஆயிரம் ஜயானிக்கு  உரியவைாக 

புகழப்பட்டான். பின்ைர் பபௌத்தம் ைசைந்து 

சவதீக சையங்கள் பசல்வாக்குப் பபைத் 

பதாடங்கிய ஜபாது இந்திரன் ஆயிரம் ஜயானி 

சாபம் பபற்ைவைாகக் கசதகள் உருவாக்கப் 

பட்டை. சாப விஜைாசைம் மூலைாக அசவ 

ைற்ைவர்களுக்குக் கண்களாகத் ஜதான்றும் என்று  

தல புராணங்கள் இயற்ைப்பட்டை. 

இந்திரன் ஜகாவில், சிவன் ஜகாவிலாயிற்று 

 புத்த ஜகாவில்களில் பீடத்தில் 

ஆவுசடயாருடன் கூடிய பாணம் இந்திரனின் 
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ஆண்சையின் அசடயாளைாக அவனுக்கு 

எழுப்பப்பட்ட ஜகாவில்களில் சவக்கப்பட்டிருந்தது. 

அது ஜபால தாரா ஜதவி அல்லது காைாட்சி 

ஜகாவில்களில் ஆவுசட ைட்டும் இடம்  

பபற்ைது. பின்ைர் சசவ சையம் பசல்வாக்குப் 

பபற்ைஜபாது இந்திர பாணம் சிவலிங்கம் என்ை 

பபயரில் அசழக்கப்பட்டது.  

 சவதீகச் சையங்களில் இந்திரன் ஜதவ 

ராஜாவாகப் ஜபாற்ைப்பட்டாலும், அவசைச்  

சுற்றி அறுபதிைாயிரம் அரம்சபயர் இருந்தைர். 

அவசை ஜபாகியாகவும், ஜராகியாகவும், இந்து 

ைதம் உருைாற்றி விட்டது.  சைண சையத்தில் 

இந்திரனின் பசல்வாக்கு நிசலத்திருந்தது. 

ஆைால் சசவம், சவணவம் வந்த பிைகு 

இந்திரன் சபிக்கப்பட்டவைாைான். 

இந்து  தத்தின் ெபிக்கப்பட்ை இந்திரன்  

 இந்திரனுக்கு எழுப்பப்பட்ட அசைத்து 

ஜகாவில்கசளயும் பபௌத்தர்கள் ைருத்துவ 

ைசைகளாகவும்  பயன்படுத்தி வந்தைர். அசவ 

பபௌத்த சையப் பள்ளிகளாக, சைய ஆராய்ச்சிக் 

கூடங்களாக, ைருத்துவ ஆராய்ச்சி சையங்களாக 

இருந்தை. இவற்சைப் பின்ைர் வந்த சவதீக 

சையங்கள் இந்திரன் சபிக்கப்பட்டவன் 

என்றும், அவன் சாப விஜைாசைம் பபற்ை 
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இடங்கஜள இசவ என்றும் கசத 

கட்டிவிட்டை.   

 இந்திரனின் குறியீட்டு வடிவத்சத  

சிவலிங்கம் என்ை பபயரில் வழிபடு 

பபாருளாக ைாற்றி விட்டை. காஞ்சி நகரில் 

இருக்கும் ஜதவராஜா ஜகாவிலும் ஆரம்பத்தில் 

இந்திரனின் ஜகாவிலாகஜவ இருந்தது. 

சகௌத  புத்தரும் இந்திரனும்  

 இந்திரன் பபௌத்தத்தில் பபரும் 

ஜபாற்றுதலுக்கு உரியவைாக இருந்தான். 

அஜசாகரின் ‘புத்த சரிதம்’ ஜதவஜலாகத்சத 

ஆளும் ‘சக்கர’ என்றும் ‘சக்கா’ என்றும் 

இந்திரசை அசழத்தது.  சீை நாட்டில் 

பபௌத்தர்கள் இந்திரசை ‘சாக்கியமுனி’ 

என்ஜை அசழத்தைர். இந்திரன் எைப்படும் 

சாக்கியமுனி புத்தர் குழந்சதயாய் இருந்த 

ஜபாது அவருக்கு ‘திருமுழுக்கு’  [first bath] 

பசய்வித்தார். இதைால் பகௌதை புத்தருக்கும் 

மூத்த முனிவராக இந்திரன் கருதப்பட்டது 

பதளிவாகிைது. 

இந்து ெ யத்தில்  இந்திரனின் குடும்பம்  

 இந்து சையத்தில் இந்திரசை ‘ஜபாக 

விரும்பி’ என்று சித்தரிக்கின்ைைர். அவனுக்கு 

சித்ரகுப்தன்,   பஜயந்தன்   என்ை  2   ைகன்களும்  
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 பஜயந்தி ஜதவஜசைா என்ை 2 ைகள்களும் 

உண்டு. பஜயந்தி சுக்கிரசையும், ஜதவஜசைா 

முருகசையும் திருைணம் பசய்தைர்.  

 இந்திரனின் ைசைவியாை இந்திராணி 

பூஜலாைன் என்ை அசுரனின் ைகள். எைஜவ 

அவள் பூஜலாைஜா என்று அசழக்கப்பட்டாள். 

இந்த அசுரசைக் பகான்று இந்திரன் 

இந்திராணிசய ைணந்தான். ஜைலும் இவள் 

ஏழு ைாத்ரிகாக்களில் [தாய் பதய்வங்களில்] 

ஒருத்தியாகக் கருதப்பட்டாள். ஏழு தாய் 

என்பவர்கள் சப்தகன்னியர் ஆவர். 

சப்தகன்னியர் வழிபாடு பபௌத்த சையத்தில் 

பபரும் பசல்வாக்குப் பபற்றிருந்தது.  

 இந்திரனுக்கும்  காைஜதனுக்கும்  பிைந்தவன் 

சித்ரகுப்தன்.   இவன்  சித்ரா   பவுர்ணமி  அன்று  
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பிைந்தவன் ஆவான். இவன் எைனிடம் 

தசலசைக் கணக்கராக இருந்து பிைவி முடிந்த  

ஜீவன்கள் உலகில் பசய்த நன்சை, தீசைகசள 

கணக்கிடும் உரிசை பபற்ைவன். 

பபௌத்தர்களின் முக்கிய நகரைாக விளங்கிய 

சித்ரகுப்தனுக்கு பநல்லுகர பதருவில் ஜபார் 

ஜகாவில் உண்டு. இங்கு சித்ரகுப்தனின் சிசல 

ஒரு சகயில் பசை ஓசலச் சுவடிசயயும், ைறு 

சகயில் எழுத்தாணிசயயும் பகாண்டு 

சித்திரகுப்தன் சிசல 
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அசைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு சித்ரா 

பபௌர்ணமி அன்று சிைப்பு வழிபாடுகள் 

நடக்கும். ைாசல கருணாம்பிசக என்ை 

ஜதவியுடன் சித்ரகுப்தனுக்கு திருக்கல்யாண 

சவபவம் நடக்கும். 

ஜகரைாவில் சபௌத்த ெ யமும் இந்திரனும்  

 ஜகரளாவும்  இலங்சகசயப் ஜபால ஒரு 

காலத்தில் பபௌத்த சையம் பசல்வாக்கு 

பபற்றிருந்த பகுதியாகும். அங்கு இந்திரனின் 

பபயர் இன்ைளவும் ைக்கட் பபயர்களில் 

இருந்து வருவசதக் காணலாம். பின்ைர் 

அங்கும் சசவ சையச் பசல்வாக்கு வளர்ந்த 

ஜபாது பபயர்களும் சிறிது ைாைத் பதாடங்கிை. 

அங்குப் பரவலாகக் காணப்படும் சுஜரந்திரன் 

என்பது கடவுளரின் தசலவசைக் குறித்தது; 

இது பின்பு சுஜரஷ் என்று ைாறியது. சுஜரஷ் 

என்ைால் கடவுளரின் தசலவைாை ஈசன்; 

ஈஸ்வரன் என்று வழங்கலாயிற்று. 

சசஜலந்திரன் என்ைால் ைசலகளின் தசலவன் 

என்பது பபாருள்.  இப்பபயர் சசஜலஷ் - 

ைசலகளின் ஈசன் என்ை பபாருளில்  இப்ஜபாது 

ஆட்களுக்கு சூட்டப்படுகிைது.  

சபௌத்தத்னத அழித்த பரசுரா னின் கனத  

 ஜகரளாவில்  இந்திரசைப் பபண் பித்தன் 

என்று நம்ப சவப்பதற்காக அகலிசக கசத 
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உருவாைது. அகலிசகசய நிசையழித்த  

இந்திரன் பூசை வடிபவடுத்து ஓடி ைசைந்தான். 

இவ்வாறு இந்திரசைக் குறித்து இழிவாை 

கசதகசளப் பரப்பி இந்திர வழிபாட்சட 

அப்புைப்படுத்திைர். இதைால் ஜகரளத்தில் 

பபௌத்தம் அழிந்து சசவ, சவணவ சையங்கள் 

தசலதூக்கிை. வழிபடும் பதய்வங்கள் 

ைாறிைாலும், அவர்களின் பண்பாடும்  பழக்க 

வழக்கங்களும் பபௌத்த சையத்சதப் 

பின்பற்றிஜய இருக்கின்ைை.  

 ருத நிலத்தனலவன் ஜவந்தன் அல்லது 

இந்திரன் 

 சங்க இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் வகுத்த 

பதால்காப்பியம் ஆறுகள் நிசைந்த ைருத 

நிலப்பகுதிக்குத் தசலவைாக ஜவந்தன் 

அல்லது இந்திரசைக் குறிக்கின்ைது. ஆற்றுப் 

பாசைத்தில் பநல் விசளச்சலில் ஈடுபட்டுள்ள 

ைருத நிலத்சதச் ஜசர்ந்த ைள்ளர் (பள்ளர்) 

எைப்படுஜவார் தங்கசளத் ஜதஜவந்திர குல 

ஜவளாளர் என்று அசழக்கின்ைைர். இவர்கள் 

இந்திரனின் வாரிசுகளாக கருதப்படுகின்ைைர். 

ஜசற்றுக் கால் பசல்வர் எைப்படும் ைருத 

நிலத்து ைள்ளர்கள் பநல் ஜவளாண்சைசய 

தைது முதன்சைத் பதாழிலாகவும், முக்கிய 

பதாழிலாகவும் பகாண்டவர்கள். இவர்கள் 
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இன்றும் ஜதஜவந்திரஜைாடு தம்சை 

பதாடர்புப்படுத்தி பபருசை அசடகின்ைைர்.  

இந்தியாவில் இந்திரனின் விழா 

 தமிழகத்தில் சிலம்பும் ைணிஜைகசலயும் 

இந்திரவிழா பற்றிச் சிைப்பாக எடுத்துக் 

கூறுகின்ைை. இந்திரவிழா வடநாட்டில் ஜ ாலி 

என்ை பபயரில் பங்குனி பபௌர்ணமி அன்று 

பகாண்டாடப்படுகிைது. அன்று அங்கு நீர் 

விசளயாட்டு நடத்துவர். பிற்காலத் தமிழகத்தில் 

இந்திர விழா பங்குனி பவுர்ணமி அன்று காைன் 

பண்டிசக அல்லது காைன் விழாவாகக் 

பகாண்டாடப்பட்டது. அவ்விழாவன்று ஆணும் 

பபண்ணும் ஆற்ைங்கசரயிலும், கடற்கசரயிலும் 

கூடி நிலபவாளியில் ஆடிப்பாடி ைகிழ்வர். 

 இந்திர விழாசவத் தீவகச் சாந்தி விழா 

என்று அசழத்தைர். தீவகச் சாந்தி என்பது 
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பபண்சண சாந்தி பசய்யும் திருநாள் ஆகும். 

இந்நிசைசவப் ஜபாற்றும் வசகயில் 

ஜகாவில்களில் பதய்வீகத் திருைணங்கள்  

யாவும் பங்குனி உத்திரம் அல்லது பங்குனி 

முழுநிலவு நாளன்று தமிழகம் முழுவதும் 

நசடபபறுகின்ைை. சாஸ்தா புஷ்கலா பூரணி 

திருைணம்; முருகன் பதய்வாசை திருைணம்; 

சிவன் பார்வதி திருைணம் ஆகிய அசைத்தும் 

பங்குனி உத்தரத்தன்று நசடபபறுவது 

வழக்கம். திருைசல நாயக்கர் காலத்தில் 

ைதுசரயில் ைட்டும் மீைாட்சி பசாக்கர் 

திருைணம் சித்ரா பவுர்ணமியுடன் 

இசணக்கப்பட்டது.  

கா ன் பண்டினக 

 பங்குனி உத்தரத்தன்று அல்லது பங்குனி 

முழு நிலா நாளன்று இந்திர விழா 

பகாண்டாடப்பட்டு வந்த நாட்களில் 

காதலுக்கும் காைத்திற்கும் பபருைதிப்பு 

அளிக்கப்பட்டது. பழங்காலத்தில்  முழு 

நிலவில் உசையூரிலும், திருவரங்கத்திலும், 

காவிரி ஆற்றின் இசடஜய இருந்த ைணல் 

திட்டுகளில் ஆடவரும் ைகளிரும் தத்தைக்கு  

விருப்பைாை இசணகளுடன் கூடி  

ைகிழ்ந்தைர். பின்ைர்  அஜத நாள்  சிவன் 

காைசை [ைன்ைதன்] எரித்த நாள் என்று 

அவ்விழாவின் காரணம் ைாற்ைப்பட்டது. சிவன் 
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தன் தவத்சதக் கசலத்த காைசை 

பநற்றிக்கண்ணால் சுட்படரித்தார் என்று 

இந்நாளில் காைன் பண்டிசக காரணம் 

கூைப்பட்டது.  

 பபௌத்தத்தில்; சகஜபாவம் என்பது ஆண்-

பபண் உைசவ ஜைன்சைப்படுத்திப் பாடியது.  

இப்பாடல்கள் பபண்ணின் பபருசை 

கூறுவைவாக இருந்தை; அல்லது பபண்ணின் 

இன்றியசையாசைசய எடுத்துசரத்தை.   

 காைன் பண்டிசகயில் இருதரப்பிைர் 

ைாற்றி ைாற்றி ஒருவர் ஜகட்கும் ஜகள்விக்கு 

ைற்பைாருவர் பதில் அளிப்பதாக இப்பாடல்கள் 

அசைந்து ஜபாட்டி பாடல் ஜபான்ை ஒரு 

ஜதாற்ைத்சதக் பகாடுத்தை. காைன் பண்டிசக 

ஜகட்கவரும் ைக்கள் இதசை பவகுவாக 

ரசித்தைர். தமிழகத்தில் காைன் பண்டிசக திமுக 

ஆட்சிக் காலத்திற்கு முன்புவசர அதிக 

அளவில் நசடபபற்று வந்தது. பின்ைர் அருகி 

விட்டசதக் காண்கிஜைாம். 

  இந்திரசையும் ஆண்-பபண் உைசவயும் 

ைதித்து ஜபாற்றிய காலத்தில் பபௌத்தத்தின் 

சகஜ பாவப் பாடல்களும் ஆட்டங்களும் 

ஜபாற்றுதலுக்கு உரியைவாகத் திகழ்ந்தை.  

இசவ இம்ைண்ணின் கசலகளாக இருந்த 

நிசல ைாறிப் ஜபாய் ஜகாவில் கசலகளில் 
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இருந்து பைல்லப் பிரிந்து வந்துவிட்டை. பிைகு 

நாட்டுப்புை ஆட்ட வசககளில் ராஜா ராணி 

ஆட்டத்தில் ைட்டும் பபண்ணின் 

இன்றியசையாசை பற்றிய சகஜ பாவப் 

பாடல்கள் இடம் பபற்ைை. இப்ஜபாது  ராஜா 

ராணி ஆட்டம் என்பது பபண்கசளக் ஜகலி 

பசய்யும் கருத்துக்கசளஜய பபரும்பாலும் தம் 

பாடல்களில் பவளிப்படுத்துகின்ைை. ஆயினும் 

அசவ பபண் பதய்வங்களின் பபயர்கசள 

வரிசசயாக எடுத்துசரத்து அவற்றின் 

பபருசைகசள முன்னுசரத்து  பின்ைர் 

ஜகலிக்கூத்தாக்கி  விடுகின்ைை.  

ஜப்பானில் இந்திரன் - முதன்ன த் சதய்வம்  

 ஜப்பானில் பபௌத்தம் இன்றும் பசழிப்பாக 

இருப்பதால் அங்கு இந்திரசை தாய்ஷாகுசதன் 

என்ை பபயரில் முதன்சைத் பதய்வைாகப் 

ஜபாற்றி வணங்குகின்ைைர். அங்கு இந்திரன் 

நான்கு திசச காவலரின் [ஷிக்சகாகுசதன்] 

காவல் தசலவன் ஆவான். இவர் நடுவிலிருந்து 

நான்கு திசச காவலசரயும் அதிகாரம் பசய்வான். 

ஜதாக்கிஜயாவுக்கு அருகில் கத்சுஷிஜகா என்னும் 

இடத்தில் உள்ள புத்த ஜகாவில் இந்திரனுக்குரிய 

தனிக் ஜகாவில் ஆகும். இக்ஜகாவில் ஷிபா ாதா 

தாய்ஷி என்றும் தாய்கிஜயாஜி என்றும் 

அசழக்கப்படுகின்ைது. இக்ஜகாவிலில்  இரண்டு 

வாயில் உள்ளது. இக்ஜகாவில் அதன் ைரச் சிற்ப 
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ஜவசலப்பாடுகளுக்காகப் புகழ் பபற்ை சுற்றுலாத் 

தலைாக விளங்குகிைது. எஜதா [Edo] எைப்படும் 

ைன்ைர் வம்சத்திைரின் ஆட்சிக்  காலத்திலிருந்து 

இந்திரன் தனிப்பபரும் பதய்வைாக 

வணங்கப்படுகிைான். இவன் சன்னிதி வாசலின் 

இருபுைமும் விருத்தகன், விருபாக்ஷன் ஆகிஜயார் 

நிற்கின்ைைர்.  

ஜப்பானில் இந்திரனும்  ற்ற காவல் 

சதய்வங்களும் 

 ஜப்பானில் காவல் பதய்வங்கள் 

பன்னிருவரில் முதன்சையாைவன் இந்திரன். 

இவைது பபயர் தாய்ஷாகுபதன். பநருப்சப கா 

சதன்,  எைசை என்  சதன், நிருதிசய ரசெத்சு 

சதன், காற்சை ஃபு சதன், குஜபரசை இஷாைா 

சதன், வருணசை சுயி பதன், பிரம்ைாசவப் 

சபான் சதன், பிருத்விசய ச்சி சதன், சூரியசை 
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நித் சதன், சந்திரசை கத் சதன் என்றும் 

ஜப்பானில் அசழக்கின்ைைர். பதன் என்பது 

ஆண் பதய்வத்சதக் குறிக்கிைது. பத என்பது 

பதய்வத்சதயும் ன் என்பது ஆண்பாற்பபயர் 

விகுதி ஜபால இடம்பபறுகிைது. இந்த 

பன்னிருவருக்கும் தசலசைத்  பதய்வைாக 

இந்திரன் விளங்குகிைான்.  

தமிழகத்தில் இந்திரன் ஜகாவில்கள்  

 தமிழகத்தில் இந்திரனின் ஜகாவில்கள் 

பின்ைர் சிவன் ஜகாவில்களாக ைாற்ைப்பட்ட 

ஜபாது இந்திரனின் ச ஸ்ர ஜயானி என்ை 

தனித்தன்சைசய ைசைக்க இயலாைல் சகஸ்ர 

ஜநத்ர என்ஜை சிவன் ஜகாவில்களில் உள்ள 

சிவசை ைக்கள் அசழத்தைர்.  பபௌத்தம் 

பசல்வாக்குப் பபற்றிருந்த திருச்சி, தஞ்சச, 

நாகப்பட்டிைம் பகுதிகளில் தாம் வணங்கும் 

இசைவனுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உண்டு 

என்பசத வலியுறுத்தும் வசகயில் பல 

ஜகாவில்களில் இசைவனின் பபயர் 

கண்ணாயிரநாதர் என்ஜைா; கண்ணுடன் 

பதாடர்புசடய ஜவறு பபயராகஜவா 

இன்சைக்கும் அசழக்கப்படுகிைது. ைற்ை 

ஊர்களில் இத்தசகய பபயர் நிசலப்பாட்சட 

காண முடியவில்சல. 
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  சவத்தீஸ்வரன் ஜகாவிலுக்கு ஐந்து 

கிஜலாமீட்டர் பதாசலவிலிருக்கும் 

திருக்கண்ணார் ஜகாவில் முன்பு இந்திரனின் 

ஜகாவிலாக இருந்து பின்ைர் சிவன் ஜகாவிலாக 

ைாற்ைம் அசடந்திருக்கும்.  இங்குள்ள 

விநாயகரின் பபயர் கன்னி விநாயகர் ஆகும்.  

இங்கு முருகன் ஜகாவில் இருக்க ஜவண்டிய 

இடத்தில் மூஜதவி எைப்படும்  ஜஜஷ்டா 

ஜதவியின் பிந்சதய வடிவைாை கஜலட்சுமி 

சன்ைதி அசைந்துள்ளது.  

 சிவலிங்கத்தின் பாணம் இந்திரசை 

உணர்த்தும் வசகயில் உயரைாகவும், அதில் 

ஆயிரம் கண்கள் இருப்பசதப் ஜபால நிசைய 

பள்ளங்களும் பகாண்டு இருக்கின்ைை. 

இந்திரனின் ஜகாவில்கள் சிவனின் ஜகாவில்களாக 

ைாற்ைப்பட்டாலும் கண்ணாயிரம் என்பது நிசல 

நிறுத்தப்பட்டதால் இசவ கண்களுக்கு சிகிச்சச 

அளிக்கும் தலங்களாகவும் நிசலபபற்றுவிட்டை. 

ைக்களும் அவ்வாஜை நம்பி வருகின்ைைர்.  

 திருக்காரவாெலில் கண்ணாயிர நாதர் 

ஜகாவில் உண்டு. பனையபுரத்தில் 

திருகண்ணைர்ந்த நாயைார் என்றும், பரட்ட 

வயலில் கண்ணாயிரம் மூர்த்தி என்றும் சிவன் 

அசழக்கப்படுகிைார். பரட்ட வயலில் ஆண்கள் 

ைட்டுஜை வழிபடுகின்ைைர்.     கருங்குழி    என்ை     

ஊரில்   
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திருக்கண்ணார் என்பது இசைவனின் பபயராகும். 

இந்திரன் சாபம் நீக்கும் ஐராவதம் என்ை யாசை 

இங்கு சிவன் முன்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது 

அதற்குப் பின்ைால் நந்தி பிற்ஜசர்க்சகயாகக் 

காணப்படுகிைது. இசத இந்திரன் சாபம் நீங்கிய 

தலம் என்ஜை குறிப்பிடுகின்ைைர்.  

 திருக்கண் க்குடியில் கண் ைருத்துவர்கள் 

வாழ்ந்த ஊர் என்பதால் இங்கிருக்கும் 

விநாயகர் ஜநத்திரம் சயஜராக நிவாரண  

விநாயகர் எைப்படுகின்ைார்.   குறு ைா என்ைால் 

வடபைாழியில் பூசைசய குறிக்கும்.  இந்திரன் 

பூசை வடிபவடுத்தசத குறிக்கும் வசகயில் 

அவனுக்கு ஜகாவில் உள்ள ஒரு ஊர் 

குறுைாைக்குடி எைப்படுகிைது. இங்குள்ள 

திருக்காரவாசல் ஜகாவில் 
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திருக்கண் ார் ஜகாவிலில் ஆண்டவன் 

கண்ணாயிரநாதர் என்று அசழக்கப்படுகிைார்.  

கண் சபயரில், சபண் சதய்வப் சபௌத்தக் 

ஜகாவில்கள்  

 கருவலூரில் ஆயிரம் கண்ணுசடயாள் 

வழிபடப்படுகிைாள். இது புத்த ஜகாவில்களில் 

பபண் பதய்வக் ஜகாவில் என்பசத ஆயிரம் 

கண்ணுசடயாள் என்ை பசால் குறிக்கிைது. கண் 

என்பது காலப்ஜபாக்கில் பபௌத்த ஜகாவிசலக் 

குறிக்கும் பபாது வழக்காகி விட்டசதக் 

காண்கிஜைாம். சையபுரத்சதயும் கண்ணபுரம் 

என்றும் கண் னூர் என்றும் அசழப்பதால் 

இதசைப் புரிந்து பகாள்ளலாம். இந்த ஊர் 

கங்காதீஸ்வரர் வழிபட்ட காைஜதனு 

எழுந்தருளியுள்ள ஊர் ஆகும்.  காைஜதனு 

என்பது காைத்திற்கு அதிபதியாை பபண் 

கடவுசள குறிக்கும் அசடயாளம்.  இது 

கருசவ விழுங்கி, கன்றிசைத் தந்த ஊர் என்று 

அசழக்கப்படுகிைது.  

 திருக்காட்டுப்பள்ளியில் ஜநத்திரபுரீஸ்வரர், 

காைாட்சி அம்ைாள் வழிபடு பதய்வங்களாக 

உள்ளைர். இவ்விரு பதய்வங்களும் பபௌத்த 

சையத்தின் பதய்வங்களாை இந்திரசையும் 

காைாட்சிசயயும் குறிப்பைவாகும். 
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அஞ்ெைம் தீட்டும் சிகிச்னெ நனைசபற்ற 

திருத்தலங்கள்  

 கண்ணியார் ஜகாவிலில் 

ஜநத்ரபாலீஸ்வரரும், நீஜலாத்பலாம்பிசகயும்  

பதய்வங்களாக உள்ளைர். குண்சடயூரில் கண் 

பகாடுத்த பபாற்ைாைசரக் குளம் உள்ளது. 

திருக்கச்சூரில்   அம்பிசகசய  அஞ்சைாட்சி  
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என்ை பபயரில் வணங்கப்படுகின்ைைர்.  

இசைவன் ைருந்தீஸ்வரர் அல்லது 

சவத்தியநாதர் எைப்படுகிைார். இப்பபயர்கள் 

இங்குக் கண்ணுக்கு அஞ்சைம் தீட்டப்பட்ட 

சிகிச்சச நசடபபற்ைசதக் குறிக்கின்ைது. 

இக்ஜகாவிலில் பிரம்ைன் சதுர்முக 

சண்டிஜகஸ்வரர் என்ை பபயரில் 

வழங்கப்படுகிைார்.  

 கண்ணுக்கு அஞ்சைம் தீட்டும்  ைருத்துவ 

சிகிச்சசசயச் பசய்து வந்த ைருத்துவர்கள் இந்த 

புத்த விகாரங்களில் முன்பு இருந்தைர். 

சுசீந்திரத்தில் அஞ்சைம் எழுதிய கண்டன் 

சாஸ்தா என்ை ஜகாவில் உள்ளது.  இங்கு 

இப்பபாழுதும் கண்ணில் அஞ்சைம் 

எழுதப்படுகிைது. 

ஜஜஷ்ைா ஜதவி ஜகாவில்  

  ஜஜஷ்டா ஜதவி புத்த பதய்வங்களில் ஒன்று 

என்பது குறித்து அறிஜவாம். திருவாரூரில் 

இருந்து பதிபைட்டு  கிஜலாமீட்டர் தூரத்தில் 

இருக்கும் இந்திரன் சாபம் பபற்ை ஊராை 

னகச்சிைநாதன் ஜகாவிலில் இந்திரன் 

சிவலிங்கத்சத தன் சகயால் பிடித்து அழுது 

ைன்ைாடி சாப விஜைாசைம் பபற்ைதாக 

தலபுராணம் விரித்துசரக்கின்ைது. இதைால் 

சிவலிங்கத்தில்   விரல்   ஜரசக   காணப்படுவதாகவும்  
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கசத வழங்கப்படுகிைது. இது இந்திரன் 

ஜகாவில் என்பதற்கு அசடயாளைாக இன்றும் 

இங்கு ஜஜஷ்டாஜதவிக்கு தனிச் சந்நிதி உண்டு. 

இது தவிர   இங்கு   ஜகாஷ்டங்களில்  

ஜஜஷ்டாஜதவி, துர்கா, சரஸ்வதி ஆகிஜயார் 

காணப்படுகின்ைைர். இசைவி பவள்வசள 

நாயகி என்று அசழக்கப்படுகிைாள். 

ஜஜஷ்டா ஜதவி 
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சபரு ாள் ஜகாவிலாக  ாறிய இந்திரன் ஜகாவில் 

 காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அத்திவரதர் ஜகாவில் 

அங்கு பபௌத்தம் பசல்வாக்கு பபற்றிருந்த 

காலத்தில் இந்திரனுக்குரிய ஜகாவிலாக 

விளங்கியது. அவைது பவள்சள யாசை 

அத்திகிரி என்று சைஸ்கிருதப் பபயர் ைாற்ைம் 

பபற்ைது. பபௌத்த பதய்வங்களாை பிரம்ைா, 

சரஸ்வதி பதாடர்பாை கசதகள் சவணவச் சாயம் 

பூசப்பட்டை. சரஸ்வதி தன்சை அசழக்காைல் 

யாகம் நடத்திய பிரம்ைசை சபித்து அவைது 

சத்திய விரத ஜசத்திரத்சத (காஞ்சி புரத்சத) 

இருளில் மூழ்கடித்தாள். இதன் பிைகு சவணவக் 

கசத பதாடங்குகிைது. அங்கு கிழக்கு ஒளியாக 

பபருைாள் ஜதான்றிைார். சரஸ்வதி தன் சக்திசயக் 

பகாண்டு கருங்காளிசய திருைாலுடன் ஜபார் 

புரிய அனுப்பிைாள். கருங்காளிசய திருைால் 

பகான்று அழித்தார். ஒரு சைல் பதாசலவில் 

கருங்காளிக்கு ஒரு ஜகாவில் உண்டு. 

ஓம் பத் ம்  ணி ஹ்யும் 

 இந்திரன் வழிபடப்பட்ட இக்ஜகாவிலில் 

ஆவுசடயாருடன்   கூடிய பாணம் என்பது புத்த 

சையத்தின் ஓம் பத்ைம் ைணி ஹ்யும் என்ை 

தாைசர சூத்திரத்தின்படி அசைந்த பபௌத்த 

வழிபாட்டு வடிவம் ஆகும். பத்ைம் என்பது 

பபண்சணயும் ைணி என்பது ஆசணயும் 

குறிக்க, இந்த  இரு குறியும் இசணந்து  உைவு 
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பகாள்ளும் வடிவைாக இவ் வழிபாட்டு 

வடிவம் அசடயாளப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது.   

 புதிய சிவன் ஜகாவில்களில் பபயர் 

ைாறிைாலும், கசத ைாறிைாலும், கருத்து 

ைாைாைல் ைக்கள் ைைதில் நிசலத்துள்ளது. 

இங்கு வாழ்ந்து வந்த ைக்கள் கண்ணாயிரம் 

என்ை இந்திரனின் பபயசர ைைக்காைல் 

சிவசைக் கண்ணாயிரநாதர் என்று அசழத்து 

வருகின்ைைர். ஜப்பான் நாட்டில் இந்திரசை 

பற்றிய உயர்வாை எண்ணஜை இருப்பதால் 

அங்கு இன்றும் இந்திரன் தாய்ஷபகாபதன் 

என்ை பபயரில் உயர் தனித் பதய்வைாகக் 

ஜகாவில் பகாண்டுள்ளான். 

  
யாசை இந்திரன், ஜதனி  

(படம்:சண்முகக்குைார், பதன்பபாதிசக ஆவணக் 

காப்பகம்) 
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காஞ்சி பதன் 
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5. யானைக் கைவுைர் - காங்கி சதன் 

வழிபாடு 

 

 

 தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏழாம் நூற்ைாண்டில் 

ஜப்பான் நாட்டிற்கு சீைா வழியாக யாசைமுகக் 

கடவுள் வழிபாடு பயணப்பட்டதாக 

வரலாற்றுச் சான்றுகள் நைக்கு பதரிவிக்கின்ைை. 

தமிழகத்தில் பசழிப்புடன்  காணப்பட்ட 

பபௌத்த சையம்  முதலாம்  ைஜகந்திர பல்லவன் 

காலத்தில் பதய்வ உருவங்கசளப் புசடப்பு 

சிற்பங்களாகப் பதிவு பசய்தது.  இம்ைன்ைன் 

காலத்தில் தமிழகத்தில் முதன்முதலாக 

குசகக்ஜகாவில்கள் உருவாக்கப்பட்டு 

அதற்குள் புசடப்புச் சிற்பங்களாக பதய்வ 

உருவங்கள் பசதுக்கப்பட்டு உருவ வழிபாடு 

தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பைாயிற்று.  

 வட நாட்டில் பபரிய புத்த சிசலகசளச் 

பசய்தது ஜபால அடுத்து  வந்த  ராஜசிம்ைனின் 

காலத்தில் பபௌத்தர்கள் தமிழ்நாட்டில் குசகக் 

ஜகாவில்களில்  பபரிய கடவுளர் 

உருவங்கசளப் பாசைகளில் பசதுக்கிைர். 

புத்தர் ைற்றும் அவஜலாகதீசுவரசர அதிக 

வலிசை    மிக்கவர்கள்  எைப்ஜபாற்றும்  
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வசகயில் பபரிய யாசை முகத்துடன் ைனித 

உடலுடன் பசதுக்கிைர்.  

   இரண்டாம் நரசிம்ைவர்ைைாை 

இராஜசிம்ைன் காலத்தில் யாசைமுகக் கடவுள் 

தமிழகத்திற்கு வந்ததாக சான்றுகள் 

பைய்ப்பிக்கின்ைை. ைாைல்லன்  இராஜசிம்ைன் 

புலிஜகசிசயத் ஜதாற்கடித்து வாதாபிசயக் 

சகப்பற்றிய ஜபாது அங்கிருந்த யாசைமுகக் 

கடவுசள எடுத்துக் பகாண்டு வந்து 

தமிழகத்தில் திருச்பசங்காட்டங்குடியில் 

சவத்தான். இவனுசடய காலத்தில் 

ஜகாவில்களில் யாசைமுகக் கடவுள் இரண்டு 
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சககஜளாடு யாசை முகமும் ைனித உருவமும் 

பகாண்டதாக புசடப்புச் சிற்பங்களாக பபரிய 

அளவில் பசதுக்கப்பட்டை. 

 நரசிம்ைனின் ஆட்சிக்காலத்தில் நரசிம்ை 

உருவமும் ஜகாவில் தூண்களிலும் குசகக் 

ஜகாவிலிலும் அவன் பபயசரக் குறிக்கும் 

வசகயில் இடம்பபற்ைை.  இக்கால கட்டத்தில் 

குறிப்பாக பாண்டிய நாட்டில் குசகக் 

ஜகாவிலில் யாசை முகக் கடவுளின் புசடப்புச் 

சிற்பங்கள் நிசைய பசதுக்கப்பட்டை.  

எ ன் ஜகாவில்  

 வட தமிழ்நாட்டில் திண்டிவைம் அருஜக 

எைதண்டீஸ்வரர் ஜகாவிலிலும் எைனுக்குரிய 

சிற்பம் காணப்படுகிைது. எைன், காலன், 

எைதர்ைன் ஜபான்ை பதய்வங்கள் 

பபௌத்தர்களின் தர்ைக்ஜகாட்பாட்சட 

குறிக்கும்  பதய்வங்களாகும். ைகாகாலன் 

பபௌத்தர்களின் தசலசைத் பதய்வைாக திபத் 

நாட்டில் இன்றும்  வணங்கப்படுகிைான். 

அைவாழி அல்லது  தர்ைச்  சக்கரம் என்பது 

பபௌத்தத் தத்துவக் ஜகாட்பாட்டின் முக்கிய 

அம்சைாகத் திகழ்கிைது.  

 காலச்சக்கரம் - காலத்தின் சுழற்சி - அதசை 

நிர்ணயிக்கும் கடவுளாக ைகாகாலன் - 

ஆயுட்காலத்சத முடித்து சவக்கும் எைன் -  
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தர்ைத்தின் அடிப்பசடயில் பசயல்படுவதால் 

எைதர்ைராஜன் என்ை அவனுசடய பபயர் 

நிசலபபற்ைது. தர்ைம் என்ை அடிப்பசடயில் 

தான் ஜபாதி தர்ைர், தர்ை பாலர் எை 

துைவிகளுக்குப் பபயர்கள் சூட்டப்பட்டை. 

பபௌத்தம் எைன், காலன், தர்ைர் சித்திர குப்தன் 

ஆகிஜயாசரத் பதய்வைாகப் ஜபாற்றியது 

பபௌத்தத்தில் இந்திரசைத்  ஜதவ ராஜா என்று 

அசழத்தது ஜபால புத்தசர தர் ராஜா என்று   

அசழத்தைர்.   

 தமிழகத்தில் மிகப்பசழய பிள்சளயார் 

உருவம் எைக் கருதப்படும்  பிள்சளயார் 

பட்டியில்  இருக்கும் பிள்சளயார் சிசல 

ஆைாம் நூற்ைாண்சடச் ஜசர்ந்தது என்று அதில் 

காணப்படும் கல் எழுத்துக்கசளக் பகாண்டு 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. சிலர் ஏழாம் 

நூற்ைாண்டு என்றும் கருதுகின்ைைர். 

எவ்வாைாயினும் இச் சிற்பஜை தமிழகத்தின் 

மிகப் பசழய யாசைமுகக் கடவுள் 

சிசலயாகும்.  

 பபௌத்த சையத்சதச் ஜசர்ந்த 

அவஜலாகிஜதஸ்வரசரயும் யாசைமுகக் 

கடவுளாகக் கருதி வழிபடும் ஜபாக்கு பபௌத்த 

சையத்தில் இருந்து வந்ததால் இது 

அவஜலாகதீசுவரரின் சிசலயாகவும் இருக்க 

வாய்ப்புண்டு   என்று    அறிஞர்கள்   கருதுகின்ைைர்.    
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  அவஜலாகதீசுவரர் என்பவர் அசைத்து 

புத்தர்களின் அன்பு வடிவைாகப் 

ஜபாற்ைப்படுகிைார். எைஜவ பபௌத்த சையம் 

பசல்வாக்குடன் இருந்த ஜபாது அவருக்குப் 

பபரிய சிசலகள் சவக்கப்பட்டை.  

லகுலிசுவரர் சிசலயும் சில இடங்களில் 

ஜசர்ந்ஜத இடம்பபற்ைது.  

யானைனயத் சதரிவு செய்ததற்காை கார ம் 

 பபௌத்த சையம் உடம்சப ஜயாக சாதைம் 

ஆக்கும் பயிற்சிகளில் அக்கசை பகாண்ட  

சையம் என்பதைால் இந்திரியத்துக்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்தது.  இந்திரியத்துக்குரிய 

பவண்சை நிைமும் முக்கியத்துவம் பபற்ைது. 

யாசை வலிசையாை விலங்கு என்பதால் 

யாசையும் பவண்சையும் இசணக்கப்பட்டு 

இந்திரன் பவள்சள யாசைசய வாகைைாக 

பகாண்டவன் என்ை கருத்தாக்கமும் 

உருவாக்கப்பட்டது.  

   பபௌத்த சையம் யாசைசய இந்திரனுக்கு 

நிகராைதாகக் கருதியது. இதைால் இந்திரனுக்கு 

எழுப்பப்பட்ட ஜகாவில்களில் யாசைசய 

அவனுக்குரிய வாகைைாக அல்லது பதிலியாக 

நிறுத்தி சவத்தது. பிற்காலத்தில் சாஸ்தா 

அல்லது ஐயைார் ஜகாவில்களில் யாசைச்  

சிசலகள்  சவக்கும் ைரபு பதாடர்ந்தது.  
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இந்திரசையும் அவனுசடய இந்திரிய 

ஆற்ைசலக்  குறிக்கும் வசகயில் பவள்சள 

யாசைசயயும் தைது  சையச்  சின்ைைாகக்  

பகாண்டிருந்த பபௌத்தம்   ஒற்சைக் பகாம்பன் 

[பிள்சளயார்] என்பசதயும்  phallic symbol  ஆக 

அசடயாளம் பகாள்ளப்படுகிைது.  

 ஆண் வர்க்கத்தின் வலிசைக்கு 

அசடயாளைாக யாசைசயக்  காட்டும் 

ஜபாக்கு எகிப்து ஜபான்ை கீசழநாடுகளிலும் 

இருப்பசதக் காண்கின்ஜைாம். எகிப்தில் 

யாசை முகமும் ைனித உடலும் பகாண்ட 

வலிசை மிகுந்த ஒரு பதய்வத்சத ஜகாஜடஷ் 

என்ை எபிஜரயச்  பசால்லால் அசழப்பர். 

  Kodesh என்ை பசால்லுக்கு இரண்டு 

பபாருள் உண்டு. ஒன்று; அவன் ஒரு ஆண் 

பாலியல் பதாழிலாளி  [male prostitute] 2 அவன்  

பரிசுத்தத்திலும் பரிசுத்தைாைவன் [holy of the 

holiest] அதாவது இந்திரசைப் ஜபால அவனும்  

பதய்வ அந்தஸ்துப் பபற்ை தூயவன். அவன் ஒரு 

கடவுசளப் ஜபால அச்சமுதாயத்திைரால் 

ஜபாற்ைப்பட்டான். சமூகத்திற்கு நல்ல 

ைக்கசளப் பபற்றுத் தர உதவுகின்ைவன்  

என்பதால் அவசைப் பரிசுத்தவான் என்றும் 

அசழத்தைர். இவ்வசகயில் இந்தியாவிலும் 

பபௌத்த சைய ைரபில் ஆண்ைகனின்    

முக்கியத்துவம் உணரப் பட்டது.  



Tamil Heritage Foundation International

99 
 
முசைவர். பச. இராஜஜஸ்வரி  

 தமிழகத்தில் பல்லவ ைன்ைர்கள் 

குசககசளக் ஜகாவில்களாக ைாற்றியஜபாது 

அந்த குசககளின் சுவர்களில் புசடப்புச் 

சிற்பங்களாக பசதுக்கப்பட்ட யாசைமுகக் 

கடவுளின்  உருவங்கள்  திரு னலப்புரம்,  ஜதவர் 

 னல, அரிட்ைாபட்டி, திருப்பரங்குன்றம், 

ஜகாகர் ம் ஜபான்ை இடங்களில் இருக்கும் 

அரிட்டாபட்டி பிள்சளயார் 
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ைசலக் குசககளில் இடம் பபற்ைை. 

சிராப்பள்ளி ைாவட்டத்தில் திருப்பட்டூர் 

னகலாெநாதர் ஜகாவிலிலும் பசங்கல்பட்டு 

அருஜக வல்லம் கந்தஜெைர் குனைவனர 

ஜகாவிலிலும் யாசைமுகக் கடவுளின் 

புசடப்புச் சிற்பம் காணப்படுகிைது.  

 கி.பி. பத்தாம் நுற்ைாண்டில் ஜசாழர் 

காலத்தில் பிள்சளயார் அல்லது விநாயகர் 

என்ைசழக்கப்பட்ட இக்கடவுள் உருவம்  

சுற்ைாசலத் [பிரகாரத்] பதய்வங்களில் ஒன்ைாை  

எட்டனுள் ஜசர்க்கப்பட்டு  தனித்திருமுன் 

[சந்நதி]  தகுதிசயப்  பபற்ைது.  

 பபௌத்தர்கள் காலம் முடிந்து சசவர்களின் 

ஆதிக்கம் பதாடங்கியஜபாது பிள்சளயாருக்கு 

எை தனிக் கசதகள் ஜதாற்றுவிக்கப்பட்டை. 

அப்ஜபாது சம்பந்தர் எழுதிய ஜதவாரத்தில் 

ஆண் யாசையும் பபண் யாசையும் 

ஜசர்ந்ததால் அதாவது சிவனும் பார்வதியும் 

யாசை வடிவில் இசணந்து பபற்ை குழந்சத 

பிள்சளயார் என்ை தகவல்  இடம்பபற்ைது.. 

சிவனுக்கு உதவுவதற்காக ஜதாற்றுவிக்கப்பட்ட 

குழந்சத பிள்சளயார் என்ை கசதயும் 

உருவாைது. 

 திருைந்திரத்தில் விநாயக வழிபாடு பற்றி 

எந்தக் குறிப்பும் காணப்படவில்சல. 
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ைாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்தில் 

பிள்சளயாசரப் பற்றிய குறிப்புகள் இடம் 

பபைவில்சல. எைஜவ அவர் காலம் வசர கூட 

விநாயகர் வழிபடு கடவுளாக சசவசையத்தில்  

ஜசர்க்கப்பட வில்சல. சவணவமும் 

பிள்சளயாருக்கு தும்பிக்சக ஆழ்வார் எைப் 

பபயர் சூட்டி தன் சையத்தில்  ஜசர்த்துக் 

பகாண்டது.   

ஜப்பானில்  விநாயகர் வழிபாடும் வனககளும்  

 கிபி  806 ஆம் ஆண்டில் சீைா வழியாக 

பபௌத்தர்கள் ஜப்பானுக்கு யாசை முகக் 

கடவுசளக் பகாண்டு பசன்ைைர். ஜப்பானிலும் 

பதய்வம் என்ை தமிழ்ச் பசால்ஜல பதன்/ம் 

என்று  சிறிய ைாற்ைத்துடன் பயன்படுகிைது. 

பதன் என்ை பசால் ஆண் கடவுசளயும் 

பதய்ஜயா என்ை பசால் பபண் கடவுசளயும் 

குறிக்கின்ைது. ஜப்பானில் யாசைமுகக் 
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கடவுசள பிைாயக் பதன் என்பர். பபௌத்தம் 

பசல்வாக்குடன் திகழ்ந்த ஒரிசா, கலிங்கா 

ைற்றும் வங்காள ைாநிலங்களில் வ ப எை 

ஒலிக்கப்படும் அங்கு விநாயகர் பிைாயக் 

ஆைார். அஜத ஒலிப்பு முசையில் ஜப்பானிலும்  

பிநாயக பதன் என்று அசழக்கின்ைைர்.  

 விநாயகசர ஜப்பானில் தாயி ஜஷா சதன் 

என்றும் மிகப் பபரிய கடவுள் என்ை 

பபாருளிலும்  அசழக்கின்ைைர். தாயி என்ைால் 

ஜப்பானில் பபரிய என்பது பபாருள்.  

விநாயகக் கடவுள் ஜப்பானில் 

இசளஞர்களுக்குக் காதலசரச்  ஜசர்த்து 

சவக்கும் பதய்வைாகவும் மூத்தவர்களுக்குத் 

ஜப்பானில் விநாயகர் 
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பதாழிலில் நல்ல இலாபம் பபற்றுத் தரும் 

பதய்வைாகவும் விளங்குகிைார்.  திபபத் 

நாட்டில் ைகாகாலன் முக்கியத் பதய்வைாக 

வழங்கப்படுவதால் அங்கு ைகா காலனின் 

அடியில் விநாயகர் காணப்படுகிைார். விநாயகர் 

ஜப்பானில் முப்பதுக்கும் ஜைற்பட்ட 

வடிவங்களில் பல உருவங்களில் 

வணங்கப்படுகிைார்.  

 விநாயகரின் 32 வடிவங்களில் ஒன்று துவி 

விநாயகர் எைப்படும் இரு முக விநாயகர் 

ஆகும். இரண்டுஜை யாசை முகைாக உள்ளை. 

இவசர janus  of india  என்று அசழக்கின்ைைர். 

ஜஜைஸ் என்ை ஜதவசத இரண்டு முகங்கசள 

பகாண்டது. கடந்த காலத்சதயும் எதிர் 

காலத்சதயும் அந்த முகங்கள் குறிக்கின்ைை. 

இந்தத்  பதய்வத்தின் பபயரால் ஆங்கில 

ஆண்டின் ஜைவரி என்ை முதல் ைாதம் 

அசழக்கப்படுகின்ைது. அதுஜபால இரட்சட 

முகக் கணபதி கடந்த காலத்திற்கும் 

எதிர்காலத்திற்கும் இசடயிலாை இசணப்பாக 

விளங்குகிைார். தமிழகத்தில் பஞ்சமுகக் 

கணபதி உண்டு.  

விநாயக புரா க் கனதகளில் ஒன்று  

 அரக்கர்களுக்கும் ஜதவர்களுக்கும் ஜபார் 

நடந்தஜபாது அரக்கர்கசள ஏராளைாகப் பபற்று 
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பகாடுத்த வல்லசை பபற்றிருந்த வல்லபி என்ை 

மூதாயின் காை  ஜகந்திரத்சதத் பிள்சளயார் தன் 

தும்பிக்சகயால் அசடத்தார். இதைால், 

அரக்கர்களின் பிைப்பு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. 

ஜதவர்கள் பவற்றி பபற்ைைர்.  இவரும் வல்லப 

விநாயகர் என்று ஜபாற்ைப்பட்டார். 

இக்கசதயின்படி  விநாயகரின் உருவச் சிசலகள் 

தமிழகக் ஜகாவில்களில் இடம்பபற்ைை. தூண்களிலும்  

புசடப்புச் சிற்பங்களாகக் காணப்படுகின்ைை.  

  வல்லப விநாயகர் கசத பபண்ணாதிக்க 

காலத்தின் முடிசவயும் ஆணாதிக்க காலத்தின் 

ஜதாற்ைத்சதயும் பதிவு பசய்துள்ள புராணக் கசத 

ஆகும். ஆணாதிக்க சமுதாயம் ஜதான்றிய 

காலத்தில் ைக்கள் பதாசக பபருக்கத்துக்கு 

ஆணின் பங்கு ஜதசவ   என்பது  உணரப்பட்ட 

காலத்தில் சமுதாயத்தில் ஆண்களுக்கு மிகப் 

பபரிய அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. ஆண்சைச் 

சிைப்சப வலியுறுத்த  வலிசை மிகுந்த விலங்காை 

யாசைசய அசடயாளைாகக் பகாண்டைர். ஆண் 

என்பவன் யாசைசய நிகர்த்தவன் என்ை 

பபாருளில் யாசை முகமும் ைனித உடலும் 

பகாண்ட உருவங்கள் பசதுக்கப் பட்டை.  

பிள்னையார்பட்டியின் தனித்துவம்  

 ஆதிகாலத்தில் இசளஞர்கள் ஆணும் 

பபண்ணுைாக குசககளில் கூடிவாழும் முசை 



Tamil Heritage Foundation International

105 
 
முசைவர். பச. இராஜஜஸ்வரி  

காணப்பட்டது. அங்கிருந்த சில ைாதங்களில் 

பபண் கருவுற்ை பின்பு ஊருக்குள் அசழத்து 

வரப்பட்டு அவள் சமுகத்தின் ைதிப்புமிகு 

அங்கத்திைராக ஏற்றுக் பகாள்ளப்படுவாள். 

இத்தசகய குசககசள ைக்கள்  

ஜசாபைத்துக்காகஜவ பயன்படுத்திைர். இசவ 

இன்றும் குழந்சதப் ஜபற்றுடன் பதாடர்புசடய 

கசதகசளக் பகாண்டைவாக உள்ளை.  

திண்டிவைம் அருஜக உள்ள முக்கல் என்ை குசக 

சீசத வந்து இருந்து பிள்சள பபற்ை குசக என்ை 

கசதசய பகாண்டுள்ளது. இதைால் திரு முக்கல் 

என்றும் அசழக்கப்படுகிைது.  

 ஆதியில் இசளஞர்கள் தங்கியிருந்த 

ஜசாபைக்  கூடைாக விளங்கிய குசககளில் 

யாசை உருவங்கள் பபௌத்தர்களால் 

புசடப்புச் சிற்பங்களாக பசதுக்கப்பட்டை.   

இசளஞரின் காதலுடன் பதாடர்புசடய 

யாசை முகக் கடவுள் ஜப்பானுக்குச் பசன்ை 

காலம் அதுபவன்பதால் அங்கு அவர் காதல் 

கடவுளாகவும் விளங்குகிைார். பிள்சளயார் 

பட்டியில் காணப்படும் பிள்சளயார் உருவம் 

அதன் முன்ைாள் உள்ள ஜசாபை ைண்டபம்  

அங்குப் பின்ைர் எழுப்பப்பட்ட ைருதீஸ்வரர் 

ஜகாவில் ைருதீஸ்வரரின்  தலவிருட்சைாக 

இருக்கும் ைருதைரம் [அர்ஜுைா ைரம்] 

ஆகியசவ இக்கருத்சத உறுதி பசய்கின்ைை.  
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 விநாயகர் வழிபாடு தமிழகத்தில் இருந்து 

பபௌத்தர்கள் மூலைாக ஜப்பானுக்குச் 

பசன்ைசதப் ஜபால பபௌத்த சையம் 

பரவியிருந்த   சீைா ஜபான்ை ைற்ை 

நாடுகளுக்கும் பசன்ைது. அங்கு விநாயகருக்கு 

 கா னபணி என்ை பபயர் வழங்கப்படுகிைது. 

சீைாவில் விநாயகர் சிசல வடிவங்கள் 

ஆண்சையின் வீரியத்சதக் கூடுதலாகக் குறிக்க 

யாசை முகத்ஜதாடு புலியும் ஜசர்த்து  

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  இங்கு புலித் 

ஜதாசல  உடுத்தி முத்துைாசலயும் கிரீடமும் 

தரித்த யாசை முகத்தவராக  விநாயகர் 
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காணப்படுகிைார்.  

 ற்ற சபௌத்த  நாடுகளில் விநாயகர் உருவங்கள்  

 கிபி 513இல் சீைாவில் பசய்யப்பட பசழய 

விநாயகர்  சிசல டுங்குரங் என்ை  ஊரில் 

காணப்படுகிைது. திசபத் நாட்டில் விநாயகர் 

பபண் வடிவில் கஜ சினியாக 

வணங்கப்படுகிைார். இந்த பபண் வடிவ 

விநாயகருக்கு பநற்றியில் பிசைச் சந்திரன் 

திலகம் ஜபால வசரயப்பட்டுள்ளது. புத்தர் 

சிசல அருஜக காணப்படும் இச்சிசலயும்  

காணப்படுகிைது. அங்கு ைகா காலன் 

வலிசையாை ஆண் பதய்வைாக 

ஜபாற்ைப்படுகின்ைான். விநாயகசர இங்குப்  

பல ஜகாவில்களில் முன் வாசல்களில் காவல் 

பதய்வைாக சவத்துள்ளைர். இப்பழக்கம் 

தமிழகத்திலும் காணப்படுகிைது. இங்கு அவர் 

சகயில் கைண்டலம், ஜைாதகம், ஜகாடரி, 

திரிசூலம் ஆகியசவ உள்ளை. 

  கம்ஜபாடியா நாட்டில் ஒற்சைத் 

தந்தத்துடன், மூன்று கண்களும் பகாண்டு 

கைண்டலம், திருஜவாடு ஆகியசவகஜளாடு 

ப்ராஹ்கஜ ஷ் என்ை பபயரில் யாசை முகக் 

கடவுசள அங்கு வழிபடுகின்ைைர்.  

 ஜாவா தீவுகளில் யாசை முகக் கடவுசளக் 

கல்விக்  கடவுளாகக் கருதி பைாட்சடத் 
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தசலயும், உசடயாத தந்தமும் பகாண்டு 

ஆற்ைங்கசரயில் சுயம்புமூர்த்தியாக உருவாகி 

இருப்பதாகவும் நம்பி வழிபடுகின்ைைர்.  

ைண்சடஜயாடும், எலும்பு ைாசலயும் அணிந்து 

ஜகாடாரியும், கரண்டியும் பகாண்ட உருவத்தில் 

அவர் வழிபடப்படுகின்ைார்.   

 எகிப்து நாட்டில் ஜபார் ைற்றும் 

அசைதியின் கடவுளாக பசார்க்கத்திற்காை 

வாயில் கதசவத் திைக்கும் சாவிசய சகயில் 

சவத்திருப்பவராக யாசைமுகக் கடவுள் 

வழிபடப்படுகிைார். 

பிைாயகன் சதன்- ஜப்பானின் விநாயகர்  

 ஜப்பானில் யாசை முகக் கடவுள் 

பிைாயகன்சதன் அல்லது காங்கி சதன்  என்ை 

பபயர்களில் வணங்கப்படுகிைார். இவர் 

திசசகளின் காவலராகக் காவல் பதய்வைாக 

கிபி ஆைாம் நூற்ைாண்டு முதல் வழிபடப்பட்டு 

வருகிைார்.  

 ஜநப்பாளத்தில்  விநாயகருக்கு இரண்டு 

மூஞ்சூறு  வாகைங்கள் உள்ளை இங்கு புத்தர் தன் 

சீடராை ஆைந்தனுக்கு க பதி ஹ்ருதயம் என்ை 

ைந்திரத்சத அருளிைார். என்ை நம்பிக்சகயும் 

வழங்குகிைது இம் ைந்திரத்சதச் பசால்லிய பிைஜக  

ஜநபாளிகள் அசைத்துச் பசயல்கசளயும் பசய்யத் 

பதாடங்குகின்ைைர். இம்ைந்திரத்சதச் பசால்லிய 
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பிைகு இவர்கள் தங்களுசடய அறுவசடசயத் 

பதாடங்குவர். ஜநபாளத்தின்  தசலநகராை  

காத்ைாண்டுவில் நாகம் குசட பிடித்துக் 

பகாண்டிருக்க ஆறு சககசளக் பகாண்ட 

விநாயகர் காணப்படுகிைார். 

பிள்னையார் ஜகாவிலாக  ாறிய புத்தர் 

ஜகாவில்கள் 

 பத்தாம் நுற்ைாண்டு வசர தமிழகத்தில்  

புத்தர் சிசலகள் பல இடங்களில் இருந்து 

வந்தை. பின்ைர் சசவம் தசலபயடுத்தஜபாது 

அசைத்து புத்தர் சிசலகசளயும் 

அகற்றிஉசடத்துவிட்டு அங்கு பிள்சளயார் 

சிசலகசள சவத்து விட்டைர் என்று 

‘பபௌத்தமும்’, ‘தமிழும்’ என்ை நூலில் ையிசல 

சீனி. ஜவங்கடசாமி அவர்கள் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். அங்கிருந்த பிள்சளயார் 

சிசலகசள அப்படிஜய வாசல் பதய்வைாக 

பகாண்டு வந்து சவத்துவிட்டைர் என்பஜத 

உண்சை. பல்லவ ைன்ைர்களும், ஜசாழ   

ைன்ைர்களும் புத்த விகாசரகளுக்கு அதிக 

ைானியங்களும், பல ஊர்களும் 

அளித்திருந்ததால் அவ்விகாசரகசள 

முற்றிலும் இடித்துத் தசர ைட்டைாக்காைல் 

பிள்சளயாசரயும், இந்திர பாணத்சதயும் 

[சிவலிங்கைாக்கி] அங்ஜகஜய   சவத்துக் 
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பகாண்டு   பபயசர  ைட்டும் ைாற்றி  சவதீகச் 

சையத்தார் தன்ைகப்படுத்திைர்.   

 புத்தர் ஜகாவிலுக்கு ைாங்காடு கிராைம் 

ைானியைாக பகாடுக்கப்பட்டதாக சுந்தர 

பாண்டியனின் கல்பவட்டு சாசைம் 

குறிப்பிடுகிைது. இம்ைானியங்கசள இழக்க 

சசவ சவணவ ைதத் தசலவர்கள் 

விரும்பவில்சல. ஜகாவிசல இடிக்காைல் 

புத்தர்களின் சைய  ைரபுகசள ைட்டும் 

அழிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டைர். இதற்காக 

புதிய தலபுராணக் கசதகசள அவர்கள் 

உருவாக்கிைர். ஜப்பானில் இப்பிரச்சைஜய 

இல்சல.  

ஜபாதி  ரம்  

 பபௌத்தத்தில் ஆலைரத்தின் கீழ் புத்தர் 

ஞாை ஒளி பபற்ைதைால் ஆலைரம் வழிபடு 

பபாருள்களில் ஒன்ைாயிற்று. ஆலைரத்தின் கீழ் 

புத்தர் இருக்கும் சிசலகசள ஆலைரத்தின் கீழ் 

இருப்பவர் தட்சிணாமூர்த்தி என்றும் சசவர்கள் 

கசதகசள உருவாக்கிைர். அரச ைரத்தின் கீழ் 

அசைக்கப்பட்ட புத்தர் சிசலகள் பின்ைர் 

அரசைரத்தின் கீழ் அைர்ந்த பிள்சளயார் 

சிசலகளாக ைாற்ைம் பபற்ைை. இந்த 

பிள்சளயார் வழிபாடு சமூகத்தில் ஆழைாக 

ஊன்றி விட்டதைால், அதசை ைாற்ைாைல் 

கசதகசள ைட்டும் ைாற்றிக் கூறிைார்.  
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ஜப்பானில் ொமி – காமி  

 தமிழகத்தில் பதய்வத்சதக் குறிக்கும் சாமி  

என்ை பசால் ஜப்பானில் காமி என்று பபண் 

பதய்வங்கசள அங்கு குறிக்கின்ைது. பத என்ை 

தமிழ்ச்பசால் ஜப்பானில் பதன் பதய்ஜயா எை 

ைாறியுள்ளது.  பபௌத்தம் பசல்வாக்குப் 

பபற்றிருந்த ஜகரளத்தில் இன்றும் ‘பதய்ஜயா’ 

என்பது பத்தினித் பதய்வைாை கண்ணகிசய 

குறிக்க பத்தினி பதய்ஜயா எை வழங்குகின்ைது. 

பதய்ஜயா கூத்து என்பது பத்தினித்  

பதய்வத்சதப் பாடி வழிபடும் கூத்தாகஜவ 

ஜகரளாவில் இருப்பசதக் காண்கின்ஜைாம். 

  ஜப்பானில் அசைத்சதயும் பதய்வம் 

என்ை பசால்லால் குறிப்பிடுவது ஜபால 

பபௌத்தம் விரிவாக பரவியிருந்த ஜகரள 

ைாநிலத்தில் அசைத்துப் பபண் 

பதய்வத்சதயும் பகவதி என்ை ஒற்சைச் 

பசால்லால் குறிக்கின்ைைர். 

  சாமி என்ை பசால்  திராவிட பைாழிகளில் 

பபாதுவியல்புகளில் ஒன்ைாை சகர ககர 

ைாற்ைத்சத அடிபயாற்றி ‘காமி’ எை இங்கு  

வழங்கப்படலாம். ஆைால் ஜப்பான் 

பைாழியில் காமி எை வழங்கப்படுவது குறித்து 

ஆய்வு ஜதசவ.   
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 பபௌத்த பதய்வைாை காைாட்சி என்பதன் 

ஜவர்ச் பசால்லாை காை[ம்] என்பதன்  திரிபாக 

‘காமி’ எைப் பபண்  பதய்வங்கள்  

வழங்கப்பட்டிருக்கலாம்.  பபௌத்த காஞ்சி 

என்ைசழக்கப்பட்ட  காஞ்சிபுரத்தில்  தற்ஜபாது  

 

காஞ்சி காைாட்சி அம்ைன் 
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உள்ள காைாட்சியம்ைன் ஜகாவில் முன்பு 

பபௌத்த பபண் பதய்வைாை தாரா ஜதவியின் 

ஜகாவிலாக இருந்தது எை  ையிசல சீனி 

ஜவங்கடசாமி அவர்கள் தம் நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

ஜஜஷ்ை ஜதவியும் கஜலட்சுமியும்  

 தாராஜதவி வழிபாட்சடப் ஜபாலஜவ 

பபௌத்தத்தில் ஜஜஷ்ட ஜதவி வழிபாடும் 

புகழ்பபற்றிருந்தது. ஜஜஷ்ட ஜதவி என்பவள் 

மூத்த ஜதவி ஆவாள். விநாயகருக்குரிய பல 

பபயர்களில் ஜஜஷ்டப் புத்திரன் என்பதும் 

ஒன்ைாகும். ஜஜஷ்ட என்ைால் மூத்த என்பது 

பபாருள். இன்சைக்கும் ைசலயாளத்தில் 

ஜஜஷ்டன் என்பசத ஜசட்டன்  எைத்  திரிந்து   

மூத்தவன் என்ை பபாருளில் அண்ணன், கணவர் 

ஜபான்ை மூத்தவர்கசளக் குறிக்கிை பசால்லாக 

பயன்படுத்துகின்ைைர். 

 பபௌத்த சையத்தில் பசல்வாக்குப் 

பபற்றிருந்த ஜஜஷ்டாஜதவிசய சசவ ஆதிக்கம் 

மிகுந்த பின்ைர் மூஜதவி என்று அசழத்து 

ஏசிைர். தாரா ஜதவிக்கும், புத்தருக்கும் 

எடுக்கப்பட்ட ஜகாவில்களில் ஜஜஷ்டாஜதவி 

பதன்ஜைற்கு மூசலயில் தனிச்சந்நிதி பபற்று 

இருந்தாள். இவளுக்கு அருகில் குளிகனும், 

ைாந்தியும்  இடம் பபற்றிருந்தைர். ஜஜஷ்டா 

ஜதவியின் உருவம்  பபண்ணின் வளசைக் 
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ஜகாட்பாட்சடக் குறிக்கும் வசகயில் மிகப் 

பபரிய வயிறுடன், ஒரு காசல ைடித்து, ஒரு 

காசலத் பதாங்கவிட்டு காணப்படும். ஜசாழ 

நாட்டில் சில இடங்களில் அவளுசடய பபண் 

உறுப்புக்கு பதிலாக  லர்ந்த  தா னரயும் 

பசதுக்கப்பட்டு இருந்தது. தாைசர ‘பத்ைம்’ 

என்ை பபயரில் பபௌத்த சைய ைரபில் மிகுந்த 

முக்கியத்துவம் பபற்றிருந்தது.   

 யாசை ஆணின் வீரியத்சத குறிப்பசதப் 

ஜபால தாைசர பபண்ணின் கரு வளத்சத 

குறித்தது. அதன் பபாகுட்டு எைப்படும்  

[ைஞ்சள் நிை ைகரந்தப் பகுதிய] உன்னி என்று 

அக்காலத்தில் அசழக்கப்பட்டது. கண்ணகிசய 

புத்த சையத்தவள் என்று கருதும் அறிஞர் சங்க 

இலக்கியத்தில் இடம் பபற்ை “ஒரு முசல 

இழந்த திருைா உன்னி” என்ை பதாடர் 

அவசளக் குறித்ததாக  எடுத்துக்காட்டுவர். 

 ஓம் பத் ம்  ணி ஹயும் என்ை ைந்திரம் 

பபௌத்தர்களின் தாரக ைந்திரம் ஆகும். 

தாைசரயும்,  ஜஜஷ்டா ஜதவியும்  பபண்ணின் 

கருவளத்சத காட்டிை. இவளது உருவச் சிசல  

சில ஊர்களில்  கருவுற்ை பபண்சணப் ஜபால 

பபரிய வயிறும் தளர்ந்த ைார்பகமும் 

பகாண்டவளாக வடிவசைக்கப்பட்டிருந்தது.  
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 ஜஜஷ்டா ஜதவிசய மூஜதவி என்று ஏசிய 

சசவர்கள் அதசை பவளிஜய தூக்கி 

எறிந்துவிட்டு அஜத பதன்ஜைற்கு மூசலயில் 

ஜவறு ஒரு சிசலசய சவத்தைர். மூஜதவியின் 

தங்சக சீஜதவி என்று கூறி அங்கு  பசல்வத்தின் 

கடவுள் என்ை பபயரில் கஜ லட்சுமி சிசலசய 

கஜபலட்சுமி 



Tamil Heritage Foundation International

116 
 

பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

சவத்தைர். ஜஜஷ்டா ஜதவிசய வணங்கி 

வந்தவர்களின் ைை நிசைவுக்காக இந்த லட்சுமி 

சிசலக்கு அருகில் அங்கு இரண்டு யாசைகள் 

அவளுக்கு பூ ஜபாட்டு வணங்குவது  ஜபான்ை 

ஜதாற்ைத்சத பகாடுத்தைர்.  

 யாசை வலிசையின் சின்ைைாக 

இருந்ததைால் இரண்டு யாசைகளுடன் கூடிய 

இந்த பபண் பதய்வம் கஜ லட்சுமி என்று 

அசழக்கப்பட்டது.  கஜ லட்சுமியின் சிசல 

அசைத்து சிவன் ஜகாவில்களிலும், 

பதன்ஜைற்கு மூசலயில் அசைக்கப்பட்டு 

ஜஜஷ்டா ஜதவியின் இடத்சதப் பிடித்துக் 

பகாண்டது. வலிசை மிக்க யாசைகள் அவசள 

வணங்குவதாக  ஒரு ைாற்று வடிவம் 

உருவாக்கப்பட்டது.   

நினறவு  

 பபௌத்த சையத்தில் வலிசையின் 

சின்ைைாக கருதப்பட்ட யாசை முகமும், 

ைனித உடலும் பகாண்ட கடவுள் உருவம் கி.பி. 

ஆைாம் நூற்ைாண்டில் தமிழகத்திற்கு வந்து 

இங்கிருந்து பபௌத்தத் துைவிகள் மூலைாக 

ஜப்பான், சீைா ஜபான்ை நாடுகசள அசடந்தது. 

அங்கு வலிசை, பசல்வம், பவற்றி 

ஆகியவற்றிற்கு அசடயாளைாக இன்றும்  

ஜபாற்ைப்படுகிைது.  



Tamil Heritage Foundation International

117 
 
முசைவர். பச. இராஜஜஸ்வரி  

6. காளி, இைாகினி (ைாகினி சதன்) 

வழிபாடு 

 

 

 காளி ஜகாட்பாடு பபண்சண ஆணுக்கு 

அடங்காதவளாக ஆசண அடக்கி மிதித்து  

ஆளும் ஜபார்க்குணம் பசடத்தவளாக 

காட்டுகிைது. உலபகங்கும் உள்ள பல 

நாடுகளில் காளி எைப்பட்ட பபண் பதய்வம் 

ஜகஜல,  காஜல என்று பல பபயர்களில்  

வழிபடப்பட்டாள். இந்தியாவில் கங்சக  

யமுசைச்  சைபவளிப்பகுதிகள் தவிர  ைற்ை 

பகுதிகளில் இைாசலப் பிரஜதசம், பஞ்சாப், 

அஸ்ஸாம், வங்காளம் ைற்றும் பதன்னிந்தியா 

முழுக்க காளி வழிபாடு காணப்படுகிைது. 

இவள் இைக்குழுவின் தசலசை தாங்கி ஜபார் 

நடத்திய ஜபார்த்பதய்வைாக இருந்தாள். 

இதைால் அரசர்கள் ஜபாரில் பவற்றி ஜவண்டி 

இவசள பகாற்ைசவ என்றும் துர்க்சக என்றும் 

வணங்கி  வந்தைர். காளி இைப்புடன் பதாடர்பு 

படுத்தப்பட்டாள்.  அவள் ைண்சடஜயாடுகசள 

கழுத்தில் ைாசலயாக ஜகார்த்து 

அணிந்திருந்தாள். ஒரு சகயில் பவட்டிய 

தசலயின்  உச்சி ையிசரப் பிடித்திருந்தாள். 

அதில்  இருந்து ஒழுகும் ரத்தத்சத ைறு சகயில்  
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உள்ள ஓட்டில் பிடித்த படி இருந்தாள். ஒரு 

சகயில் கத்தியும்  ஒரு சகயில் சூலமும் 

பகாண்டு பகாடுரைாக காட்சி அளித்தாள். 

இடுப்பில் பவட்டுண்ட கரங்கசள 

ஆசடயாக்கி உடுத்தியிருந்தாள். சில 
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இடங்களில் ஆணின் அசடயாளைாை சிவனின் 

பநஞ்சின் மீது கால் சவத்து மிதித்தபடி சிவந்த  

நாக்சகத்  பதாங்கவிட்டு சிங்கப்பற்களுடன் 

ஜகாரைாகக் காட்சி அளிப்பாள். தாந்திரிகத்தில்  

காளி சிவனின் மீது சம்ஜபாக நிசலயில் 

அைர்ந்து அவைது தசலசய பவட்டி சகயில் 

சவத்திருப்பவளாவும் சித்திரிக்கப்பட்டாள்.  

இந்திய வரலாற்றில் காளி 

 ஆதிகால ைனிதனின் காலத்தில் தாய்த் 

பதய்வைாகக் கருதப்பட்ட காளி கிபி மூன்ைாம் 

நூற்ைாண்டில் வடநாட்டில் குப்தர் காலத்தில் 

ஜபார்த் பதய்வைாகப் ஜபாற்ைப்பட்டாள். 

ஜபாருக்குச் பசல்வதற்கு முன்பு இவளுக்கு 

ரத்தப் பலியிட்டைர். அடுத்த இரண்டு மூன்று 

நூற்ைாண்டுகளில் காளிசய துர்காவாக்கி 

பார்வதியின் ஜகாப வடிவைாக ைாற்றி 

அசைத்தைர்.  ஜதவி ைகாத்மியம் இவசள 

துர்க்கா  என்று அசழத்தது.  அடுத்து ஜதான்றிய 

காதம்பரி, ைாலதி ைாதவம் ஆகிய நூல்கள் 

இவசள இரத்த தாகம் எடுத்த சண்டி என்றும் 

சாமுண்டி என்றும் அசழத்தை. இவசளப் 

புராணத் பதய்வம் ஆக்கிை. நாட்டுப்புை 

ைக்களின் பதய்வைாை காளிசய பைல்ல 

பைல்ல புராணங்களில் இடம்பபை சவத்தைர்.  

  கிபி எட்டாம் நூற்ைாண்டில் காளி தாந்திரிக 

ைரபில் இசணக்கப்பட்டு ஜயாகினியாகவும் 
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டாகினியாகவும் சபரவருடன் சம்ஜபாகிக்கும் 

பபண்ணாகவும் ைாற்ைப்பட்டாள். அதுவசர 

காளி தனித்பதய்வைாக இருந்தாள். 

தாந்திரிகத்துக்குள் பகாண்டு வரப்பட்டதும் 

காளிக்கும் சம்ஜபாகம் தவிர்க்க 

முடியாததாயிற்று. லிங்க புராணத்தில் இவள் 

சிவனின் உடலுக்குள் புகுந்து தாருகாசுரசைக் 

பகான்ைதாகவும்  கசத  பசால்லப்பட்டது. 

 காளி வழிபாடு இைப்புடனும் 

ஜபரழிவுடனும் பதாடர்புபடுத்தப்பட்டதைால் 

சிவன் மீது அைர்ந்திருக்கும் காைாட்சி 
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அவளுக்கான் ஜகாவில்கள் எழுப்புவதில் இந்து 

சையத்தில் சில தசடகள் இருந்தை. காளி 

ஜகாவிசல ஊருக்குள் கட்டக் கூடாது ஊருக்கு 

பவளிஜய சுடுகாட்டுக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர் 

வாழும் இடங்களுக்கு அருகில் கட்டலாம் 

என்று விதிகள் பசய்தைர். வீட்டில் காளி 

பதய்வத்தின் படத்சத சவத்து வழிபடக் 

கூடாது. பபண்கள் காளிசய வழிபடுதல் 

கூடாது. காளிசயப் பபண்கள் வழிபட்டால் 

அவர்கள் வீட்டுக்கும் கணவனுக்கும் 

அடங்காதவர்களாகி விவாகரத்துப் பபற்று 

விடுவர் என்ை கருத்து பரப்பப்பட்டது. 

காளிசய வழிபடும் ஆண்கள் கடும் 

பிரம்ைச்சர்யம் காக்காவிட்டால் கால் சக 

விளங்காைல் அவதிப்பட ஜநரிடும் என்றும் 

கருத்து நிலவியது. இதைாலும் காளி துஷ்ட 

ஜதவசதயாகக் கருதப்பட்டாள்.  

 கிபி பதிஜைாராம் நூற்ைாண்டில் 

எழுதப்பட்ட கலிங்கத்துப் பரணி காளி பற்றி 

வருணிக்கிைது. தைருகம் ஒலிக்க அதன்  

தாளத்துக்கு ஏற்ப சாதகர் என்னும் உதவியாளர் 

ஜபயும் ஜயாகிை ைாதரும் ஆடிக்பகாண்டு 

வரும் ஜபாது  தைது வலக்சகயில் 

பசடக்கருவிகசளயும் இடக்சகயில் அப்ஜபாது 

அறுக்கப்பட்ட புதிய தசலகசளயும்  தூக்கிக் 

பகாண்டு வருகிைார்கள். தாயிடம் குழந்சதப் 

ஜபய்கள் இசைச்சி ஜகட்டு அழுகின்ைை. 
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அவற்றின் பசியைர்த்த தாய்ப் ஜபய் பிணத்சத 

இழுத்துச் பசன்று தின்ை நரிகளின் வாயில் 

இருந்து  பிணத்தின் தசசசயப் பிடுங்கி  

குழந்சதகளுக்குத் தருகின்ைை.  

ைாகினி 

 டாகினி அல்லது இடாகினி என்று 

அசழக்கப்பட்ட பதய்வம் ஆரம்பத்தில் 

பபௌத்த சையத்தில் ஜயாக சித்தி  பபற்ை 

பபண்ணுக்கு கிசடத்த சிைப்புப்  பபயராக 

இருந்தது. ஜயாகினியரில் சிைந்தவள் இடாகினி 

ஆைாள். இவளும் சுடுகாட்டில் திரிபவள்; 

அசரயாசட உடுத்தியவள்;  பிணங்கசளத்   

ஜதாண்டி   எடுத்துத் தின்பவள் என்று எரியும் 

சிசதயில் இருந்து பிணத்தின் தசசசயப் 

பிய்த்துத் திண்பாள்  காளியின் 

பைய்க்காப்பாளர் சாதகர் எைப்பட்டைர். 

அவர்களுடன் இடாகினியும் இருப்பதாக தமிழ் 

இலக்கியங்களில்  பசால்லப்பட்டது. 

தமிழ் இலக்கியத்தில் இைாகினி  

 சிலப்பதிகாரத்தில் ைாலதி என்பவள் தைது  

கணவனின் இன்பைாரு ைசைவியின் குழந்சத 

அழுதசதக் கண்டு தூக்கி எடுத்து பால் 

ஊட்டிைாள். அந்தக் குழந்சத மூச்சுத் திணறி 

இைந்துவிட்டது. ைாற்ைாஜளா இவசள 

ஏசிைாள்.   ‘என்     பிள்சளசய      உயிருடன்  
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பகாண்டு வந்து தா’ என்ைாள். ைாலதி 

அக்குழந்சதயுடன் சுடுகாட்டுக்கு வந்தாள். 

அங்கு இடாகினிப் ஜபய் வந்து அவளிடமிருந்து 

குழந்சதசயப் பறித்துக் பகாண்டு ஜபாயிற்று. 

அப்ஜபாது பாசண்டச் சாத்தான் எனும் பதய்வம் 

இடாகினியிடமிருந்து குழந்சதசயப் பறித்து 
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அதற்கு உயிருண்டாக்கிக் பகாடுத்தது. காந்தத் 

திைம் உசரத்த காசதயில்  இடாகினிப் ஜபய் 

“பாெண்ைச் ொத்தற்கு  பாடுகிைந்தா ளுக்கு 

‘ஏசும்படி ஓர் இைங்சகாடியாய்  ஆசிலாய் 

செய்தவம் இல்ஜலாருக்குத் ஜதவர் வரம்சகாைார்; 

சபாய்யுனரஜய அன்று; சபாருள்உனரஜய னகயில்  

படுபி ம்  தா’என்று பறித்து அவள்னகக் சகாண்டு  

சுடுகாட்டுக் ஜகாட்ைத்துத் தூங்கிருளில் சென்றாங்கு 

இடுபி ந்  தின்னும் இைாகினிப் ஜபய்வாங்கி 

 டியகத்து  இட்ைாள்  கனவ” 

என்ை அடிகளில் இடாகினி என்பவள் ஒரு 

பிணம் தின்னிப் ஜபய் என்பது பதளிவாகிைது.  

 கலிங்கத்துப் பரணி என்ை 

சிற்றிலக்கியத்தில் காளியின் உதவியாளராை 

சாதகர் ைற்றும்  இடாகினி பற்றிய  குறிப்புகள்  

கிசடக்கின்ைை. ஜபாருக்குச் பசன்ை கணவன் 

திரும்பி வராததால் அவசைத் ஜதடிக் 

பகாண்டு ஜபார்க்களம் வந்த ைசைவி 

இடாகினியிடம் என் கணவசை பார்த்தாயா 

என்று ஜகட்கிைாள். 

“தங்க  வருைன் தாமும் ஜபாக சவன்ஜற 

ொதகனரக் ஜகட்பாஜர தைவிப் பார்ப்பார் 

எங்க வர் கிைந்தஇைம் எங்ஜக என்றறிந்து  

இைாகினினயக் ஜகட்பானரக் காண்மின் காண்மின்”  
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என்ை பாடல் சாதகர் ைற்றும் இடாகினி பற்றி 

குறிப்பிடுகிைது. 
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இைாகினி சபண் ா? சபண் ஜபயா? 

 டாகினி என்ை ஜயாகினி பபௌத்த 

சையத்தின் பதய்வம். இவள்  அசைத்து ஜயாக 

சித்தியும் பபற்ைவள் என்பதால் ஜவண்டும் 

உருசவ எடுக்க முடியும். அவள் பபண் 

உருவில் வந்து ஜதான்றுவாள்; அதுஜவ அவளது 

இயல்பு. அவளால்  ஜவறு உருவம் எடுத்துச்  

பசயல்படவும் வான் பவளியில் பயணிக்கவும் 

[sky goer] முடியும், என்று Dakini - Some comments 

on its Nature and Meaning  என்ை கட்டுசரசய 

எழுதிய பஜன் வில்லியம்ஸ் பதரிவிக்கிைார். 

இடாகினி என்பவள் பபண் தான் என்று 

ரிச்ைான்ட் பல்கசலக்கழகத்தின் சையத் துசை 

ஜபராசிரியர் மிராண்டா ஷா உறுதிபடத் 

பதரிவிக்கிைார்.  

இங்கிருந்து பய ப்பட்ை ைாகினி  

 தமிழகத்திற்கு டாகினி என்ை ஜயாகினி 

அல்லது பபண் புத்தர் பபௌத்தர்கள் மூலைாக 

சீைாவுக்கு ஜபாய் பின்ைர் அங்கிருந்து 

ஜப்பானுக்கு வந்தது. தமிழ்ச் பசாற்கள் ட, ல, ர 

ஜபான்ை எழுத்துக்கசளக் பகாண்டு 

பதாடங்குவதில்சல என்ை பைாழி ைரபு 

பின்பற்ைப்படுவதைால்  டாகினியுடன் இகரம் 

முதலில் ஜசர்க்கப்பட்டு இடாகினி 

என்ைாயிற்று. டாகினி என்ை பசால் எவ்வித 

ைாற்ைமும் பபைாைல் டாகினி என்ஜை 
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ஜப்பானில் வழங்கப்படுகிைது. DAKINI TEN 

அதாவது டாகினி பதய்வம் என்ஜை ஜப்பான் 

பைாழியிலும் இடாகினிசய அசழக்கின்ைைர்.  

ஷிந்ஜதாவும் சபௌத்தமும்  

 ஷிந்ஜதா சையம் என்பது ஜப்பானில் 

பின்பற்ைப்பட்டு வந்த பூர்வீகச்   சையம் ஆகும். 

பபௌத்தம் அங்ஜக பரப்பப்பட்ட ஜபாது 

அச்சையம் அரசர்களின்  ஆதரவு பபற்ை சையம் 

என்ை தகுதிசயப் பபற்ைதைால் ஷிந்ஜதா 

சையத்தின் தாய்த்பதய்வ வழிபாடு அல்லது 

பபண் பதய்வ வழிபாடு [நரி ராணி வழிபாடு]  

புதிய பபௌத்த சையத்தின் ஜயாகசித்தி பபற்ை  

டாகினியுடன்  இசணக்கப்பட்டது. பபௌத்தம் 

புதிய ைண்ணின் சைய ைரபுகசளத் தன்ைகத்ஜத 

ஏற்றுக்பகாள்ளும் பண்சபப் பபற்றிருந்ததைால்  

தாய்த் பதய்வத்சத டாகினி என்ை பபயரில் 

ஏற்றுக்பகாண்டது என்பதைால் ஷிந்ஜதா  

சையத்தின் தாய்த் பதய்வக் ஜகாவில்கள் டாகினி 

ஜகாவில்களாயிை. இவ்வாறு ஷிந்ஜதா 

சையத்தின் ஜகாவில்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு  

ஜகாவில்கள் டாகினி ஜகாவில்களாயிை.  

ஆகாெ ெஞ்ொரியாை ைாகினி  

 பபௌத்தத்தில் டாகினி ைைக் கிஜலசத்சத 

ைாற்றி ஞாை ஒளிசயத் தருவாள்.  எைஜவ 

அவள் ஞாை  ரூபிணியாக கருதப்பட்டாள். 
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இச்சையம் அவசள ஆகாச சஞ்சாரியாகக் 

கருதியது. ஆகாயத்தில் நடைம் ஆடுபவள் [sky 

goer / sky dancer] என்ை பபாருளில் KAHANDRO 

என்ை பசால்லால் திபபத் நாட்டில் வழங்கி 

வந்த வஜ்ராயன் பபௌத்தம் டாகினிசய 

அசழத்தது.  ஜயாகப் பயிற்சியில் சிைந்து 

விளங்கி அதில்  உச்ச நிசலசய அசடந்த 

பபண் புத்த நிசலசயயும்  அசடகிைாள் 

எைபசத வஜ்ராயை பபௌத்த  பிரிவு ைட்டுஜை 

ஏற்றுக்பகாண்டது. ைகாயாை பபௌத்த பிரிவு 

இதசை ஏற்றுக் பகாள்வதில்சல.  

திசபத்தின் வஜ்ராயை சபௌத்தம்  

 திபபத்திய பபௌத்தம் சக்ர சம்வாராவும் 

வஜ்ரா ஜயாகினியும் இசணந்து கருசண 

ைற்றும் பிரக்சஞசய உணர்த்துவசத  ஆண் 

பபண் இசணப்பாகக் குறியீட்டு முசையில் 

உணர்த்தியது. இசத ைற்ைவர்கள் குறிப்பாக 

ஆங்கிஜலயர்கள் ஆபாசைாக ஜநாக்கிைர்.  ஜயாக 

சித்தி பபற்று புத்த நிசல எய்திய திபபத்திய 

இளவரசி ஜயாகினியாகப் ஜபாற்ைப்பட்டாள் 

அவள் பத்ை சம்பவாசவ ைணமுடித்து 

இடாகினி என்ை பதய்வநிசல எய்திைாள். 

இவள் இங்கு டாகினியாக வழிபடப் 

படுகிைாள். இவள் ைைம் [காட்சி], பைாழி 

[ைந்திரம்], பைய் [முத்திசர] என்ை மூன்ைாலும் 

ஜயாக  சித்தி   பபற்ைவள்.   வஜ்ராயை  பபௌத்தத்தின்  
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ஆதிகாலத்து டாகினியாை இவசள 

நஜராடாகினி என்றும் அசழத்தைர். நரன் 

என்ைால் ைனிதன்; ைனித குலத்தில் இருந்து 

உதித்த டாகினி [நஜராடாகினி] என்று இவள் 

ஜபாற்ைப்பட்டாள். 

வஜ்ராயாை ஜயாகி 
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இைாகினிப் ஜபய்  

 தமிழகத்தில் இடாகினி என்பது  பிணம் 

தின்னும் ஜபயாக இலக்கியங்களில் 

சித்தரிக்கப்படுகிைது.  சிலப்பதிகாரம் பிணம் 

தின்னும் ஜபய் என்று  புகார்க் காண்டத்தில் 

கைாத்திைம் உசரத்த காசதயில் கூறுகிைது. 

கலிங்கத்துப் பரணியும் இடாகினிசய 

சுடுகாட்டில் எரியும் பிணத்சத எடுத்துத்  

தின்னும் ஜபயாகஜவ வர்ணிக்கின்ைது. 

இடாகினி காளிக்கு ஏவல் பசய்பவள் என்று 

சதுரகராதி [பபயரகராதி] குறிப்பிடுகின்ைது. 

அவசள ைாயவள், பஞ்சலி வளசவ, சதுரகராதி 

[பபாருளகராதி] பதரிவிக்கின்ைது. 

யாம் யுன் தத்துவத்தில் ைாகினி  

 பாகவத புராணம், பிரம்ை புராணம், 

ைார்க்கண்ஜடய புராணம், கதா சரித சாகரம் 

ஜபான்ை நூல்கள் இடாகினி பற்றித் 

பதரிவிக்கின்ைை.  பபௌத்த  சையம் இவசள 

தாந்திரீகத் பதய்வைாகக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

இந்து சையம்  இடாகினிசயத்  துஷ்ட ஆவி 

என்று குறிப்பிட பபௌத்த சையம் இவசளத் 

பதய்வைாகவும்,  விடுதசலச் சக்தியாகவும்  

ஜபாற்றுகின்ைது. யாம் யுன் என்ை ஆண் பபண் 

இசணப்பு தத்துவத்தில் யுன் எைப்படும் பபண் 

டாகினி ஆவாள். இவள் அசைதியாைவள். 

ஆக்ஜராஷைாைவள் அல்ல.!  
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காளியும் ைாகினியும்  

 தாய்த் பதய்வ வழிபாட்டுக் காலத்தில் 

ஆக்ஜராஷைாை பபண் பதய்வைாை காளி 

சபரவஜராடு இசணவதாக கருதப்பட்டது. 

சபரவரும் காளியும் முகமுகைாக 

ஜநாக்கியிருக்க காளி சபரவரின் ைடியில் 

அைர்ந்து அவரது இடுப்சப தன்னிரு சககளால் 

அசணத்தபடி சம்ஜபாகத்தில் இருப்பதாக 

உருவங்கள் அசைக்கப்பட்டை.  

 பிற்காலத்தில் இந்நிசல  சை ஜபாக 

நிசலயாகவும் உணர்த்தப்பட்டது. ஆண் பபண் 

ஏற்ைத் தாழ்வின்றியும் ஜயாக நிசலயின் உச்சம் 

என்பதும் ஜபாதிக்கப்பட்டது.  காளி சபரவர் 

இசணப்பு சக்கர சம்வார வஜ்ரவராகி  

எைப்பட்டது. பின்ைர் காளியின் இடத்சத 

டாகினி பபற்ைாள்.  பபௌத்தம் விசடபபற்றுப் 

ஜபாை பிைகு சசவ சைய எழுச்சி ஏற்பட்ட 

காலத்தில் இவ்விசணப்பு   சிவசக்தி 

சம்ஜபாகம் என்றும் ைாற்ைம் பபற்ைது. காளி 

ஜகாவில் இருக்கும் இடங்களில் சபரவரும்  

ஜசர்ந்து இருப்பதற்கு இதுஜவ காரணைாகும். 

ஆைால் சபரவசர காளியின் இசணத் 

பதய்வைாகப் ஜபாற்ைாைல் காவல் 

பதய்வைாகக் கருதி இந்து சையத்தில் 

வழிபடுகின்ைைர்.  
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இந்து சபௌத்த ைாகினிகளின் ஜவறுபாடு  

 ஆண் பபண் இசணப்பில் இந்து 

டாகினிக்கும் பபௌத்த டாகினிக்கும் இசடயில்  

ஜவறுபாடு உண்டு. இந்து சையத்தில் அவள் 

சர்வ வல்லசை பசடத்தவ சக்தியாக விளங்க 

பபௌத்தத்தில்  அவள் அசைதியாைவளாக 

விளங்குகிைாள். பபௌத்த சையத்தில் தாயும் 

தந்சதயுைாக [அறிவும், அன்பும்] இசணந்து 

இருக்கும் அனுத்தார ஜயாக தாந்திரீகத்தில் 

ஆண் கருசண ைற்றும்  உபாய கவுசல்யத்தின் 

வடிவைாக விளங்குகிைான். பபண் அறிவு 

அல்லது பிரக்சஞயின் வடிவாகக் 

கருதப்படுகிைாள். இந்து சையத்தில் பபண் 

சக்தியின் வடிவைாகவும், ஆண் சவைாக 

கிடக்கும் சிவைாகவும் ைாறுபட்ட கருத்துடன் 

வடிவசைக்கப்பட்டுள்ளது.  

ைாகினி கைவுட் ஜகாட்பாடு,  

 இந்தியாவில் ஆரம்பத்தில் ஜயாகினியாகவும், 

பின்ைர் அறிசவக் குறிக்கும் இசண வடிவாை 

[ஜஜாடி] பபண்ணாகவும் அதற்குப் பிைகு [சிவ] 

சக்தியாகவும் இறுதியில் சுடுகாட்டில் திரியும் 

பிணம் தின்னி ஜபயாகவும் ைாற்ைம் டாகினி 

ஜகாட்பாடு பபற்றுள்ளது. ஆைால் ஜப்பானில் 

டாகினி பபண் பதய்வைாகஜவ அன்று முதல் 

இன்று வசர முக்கியத்துவம் பபற்றுள்ளாள். 

ஜப்பான் நாட்டில் அரசன் முடிசூட்டுவதற்கு 
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முன்பு டாகினி  வழிபாடு  நடத்தவில்சல 

என்ைால்,  அவைது அரசுக்கு உடைடியாக 

ஜபரிழப்பு ஜநரிடும் என்ை அச்சம் நிலவியது. 

எைஜவ ஜப்பான் அரசர்கள் டாகினிக்குப் பூசச 

ஜபாட்ட பிைகு முடிசூட்டிைர். நவீை காலத்தில் 

டாகினி வழிபாடு அஜதாஜகா பகாண்ஜகன் 

[ATOGO GONKEN] என்ை ைந்திர 

உச்சாடைத்துடன் நிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கிைது. 

 தர்ைபாலர் என்பது பபௌத்த சையத்தில் ஓர் 

உயர்ந்த தகுதி நிசல ஆகும். ைகா காளன் ஓர் 

தர்ைபாலர் ஆவார். இவசர அவஜலாகதிசுவரர் 

என்று அசழத்தைர். புத்த  நிசல 

எய்தியவர்கசள இப்பபயரால் குறிப்பிடுவது 

பபௌத்த ைரபு. பபாதிசக [ஜபாதி இல்] 

ைசலயில் வாழ்ந்த அவஜலாகதீசுவரசர அங்கு 

வாழ்ந்த ைக்கள் ஜபச்சு வழக்கில் அகத்தீஸ்வரர் 

என்று அசழத்தைர். இதுஜவ அங்கு அகத்தியர் 

வந்து தங்கியதாகக் கசதகள் புசையவும் ஸ்தல 

புராணங்கள் எழுதவும்  சசவ சைய எழுச்சியின்  

ஜபாது  உதவியது. 

விழிப்பு ர்ச்சியின் வடிவ ாை ைாகினி  

 தர்ைபாலர்களில் முக்கியைாைவர்  பால் 

ஜதன் லாஜைா [pal den lhamo]என்பவள் ஓர் 

இடாகினி ஆவாள்.  இவள் வஜ்ராயை சிம்ை 

முகி  எைப்பட்டாள். புத்த சையத்தில் 

பபண்ணின் உயர்ந்த நிசலயாக ஜபாற்ைப்பட்ட 
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டாகினி ஞாை ரூபிணி ஆவாள். பபௌத்தம் 

பரவியிருந்த  இவள் ஜகரளாவில்  டாகினிசய 

பின்ைர் பகவதி எைப் பபயர் ைாற்றி 

அசழத்தைர் [Keith Dowman net.]. இன்று  

பகவதிக்குக் ஜகாவில் இருக்கும் 

இடங்களிபலல்லாம் ஆதியில் தாய்த் பதய்வ 

வழிபாடும் பின்ைர் டாகினி  ஜகாவில்களும் 

இருந்தை. பபண்சண டாகினியாகக் பகாண்டு 

வணங்க ஜவண்டும் என்பது பபௌத்த ைரபு. 

ஏபைனில் டாகினி என்பவள்  இருசை 

இல்லாதவள். அவள் அறிவும், விழிப்பும் 

ஒருஜசரப் பபற்ைவள், விழிப்புணர்ச்சியின் 

வடிவைாக டாகினி ஜபாற்ைப்பட்டாள்.  

ைாகினியும் கலெ பூனஜயும்  

 வஜ்ராயை பபௌத்தத்தில் ஆண் 

தருபவைாகவும், பவளிஜயற்றுபவைாகவும் 

[giver] இருக்க  பபண் பபறுபவளாகவும் ஏற்றுக் 

பகாள்பவளாகவும் [receptor] கருதப்பட்டாள். 

பபண் என்பவள் உளவியல், பாலியல், ைற்றும் 

உடலியல் ரீதியாக எதசையும் ஏற்றுக் 

பகாள்பவளாக இருப்பதைால் அசைவசரயும் 

அசணத்துக் பகாள்கின்ை பபருந்தன்சையாை  

பண்சபப் பபற்ைவள்.   இவள் அசைத்சதயும் 

ஏற்றுக் பகாள்பவன் என்பதைால் கலசம், 

கரகம், குடம் என்றும் ஏரி ைற்றும் குளம் 

என்றும் ஜயானி என்றும் அசழத்தைர். 
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தற்காலத்தில் நசடபபறும்  கரக பூசஜ, கும்ப 

பூசஜ, கலச பூசஜ  ஆகியை இத்துடன் 

ஒப்புஜநாக்கற்குரியஜத.  

ைாகினி ‘ஓ இைாரி’ ஆை வரலாறு  

 ஒன்பதாம் நூற்ைாண்டின் பதாடக்கத்தில்  

இருந்து டாகினிசய ஜப்பான் நாட்டில் 

வணங்கத் பதாடங்கிைர். அப்ஜபாது அவசள 

அசர நிர்வாணப் பபண்ணாக ஜயாகினியாகச்    

சித்தரித்தைர்.   ப லான் அரசின் காலம் 

முடியும் ஜபாது இடாகினிசய  ஜயாகினி என்ை 

நிசலயில் இருந்து ஷிந்ஜதா பதய்வைாை நரி 

இராணியுடன் இசணத்துவிட்டைர்.  

இவளுடன் எப்ஜபாதும் ஒரு பவள்சள நிை நரி 

இருக்கும் என்று  பதரிவித்தைர். ஜப்பானிய 

பைாழியில்  கித்சுஜை என்ைால்  நரி.  ஆதியில் 

ஜப்பானியர் நரிகளுடன் வசித்தைர். எைஜவ 

அவர்களின் ைண்ணின் சையைாை ஷிந்ஜதா 

சையத்தில் நரியும் ஒரு பபண் காவல் பதய்வம் 

ஆயிற்று. இதற்கு ஒன்பது வால்கள் உண்டு 

எைச் சித்தரித்து இதன் அதீத சக்திசய 

பவளிப்படுத்திைர். இதசை ஷிந்ஜதா காமி 

என்பர். நரிசய இராணியாக்கி ஷிங்ஜகா 

ஜபாசாத்சு என்ைைர். பசார்க்கத்தில் உள்ள நல்ல 

நரி இராணிசய கிக்ஜகா பதன்ஜைா  என்ைைர். 

இந்த பவள்சள நரி எப்ஜபாதும் டாகினியுடன் 



Tamil Heritage Foundation International

136 
 

பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

இருக்கும்.   டாகினியின் இருப்சப இந்த 

நரியின் மூலைாக அறியலாம்.  

சவள்னை நரியின் தரிெைம்  

 ஒரு முசை தாயிஜராஜநா  கிஜயா ஜைாரி 

என்பவன் ஒரு சாதாரண இைக்குழுத் 

தசலவன். அவன் சாசலயில் நடந்து 

வந்தஜபாது  கித்சுஜை   என்று ஜப்பானியர்  

அசழக்கும் பவள்சள நரிசயக் கண்டான். 

உடஜை டாகினிக்கு அவன் சிைப்பு பூசசகள் 

நடத்திைான். அதைால் அவன் அந்த நாட்டின் 

தசலவைாகி முடிசூட்டி அரசாண்டான் என்ை 

நம்பிக்சக ஜப்பானில் ஆழைாகப் பதிந்து 

இருப்பதைால் இன்சைக்கும் டாகினி வழிபாடு 

அங்கு  ைந்திர உச்சாடைைாக நசடபபற்று 

வருகிைது.      

ஓ இைாரி  

 டாகினியின் தூதுவராக விளங்கும் 

பவள்சள நிை நரிசய ஓ இைாரி என்ை பசால் 

குறிக்கின்ைது. இந்த நரிசய ஜபா ஓ இைாரி 

என்பர். இது ஆண், பபண் ைற்றும் அலி 

வடிவிலாை பதய்வைாகும். இடாகினியின் 

அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியாை    ஓ இைாரிசய  

மூன்று பதய்வங்களின் ஜசர்க்சக என்றும், ஐந்து 

பதய்வங்களின் ஜசர்க்சக என்றும், ஜப்பானில்  

புகழ்வது உண்டு. இைாரி ஓ காமி என்ை பபயரில் 
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இன்று டாகினிசய  வழிபடுகின்ைைர். 

இத்பதய்வம் பசல்வத்துக்கும் பவற்றிக்கும் 

உரியதாகும்.  வளசை, நரி,  அரிசி, ஜதயிசல, ைது, 

பதாழில்துசை, ஜவளாண்சை, வணிகம், கருங் 

பகால்லர் ஆகிய அசைத்துக்கும்  ஓ இைாரிஜய  

காவல் பதய்வம் ஆகும். இைாரி என்ை  பதய்வம் 

ஷிந்ஜதா ைதத்தின்  பதய்வைாகும், ஷிந்ஜதா 

ைதத்திற்குரிய இைாரி ஜகாவில்கள் பபௌத்த 

ைதம் ஆதிக்கம் பசலுத்த ஆரம்பித்த பின்பு 

டாகினி ஜகாவில்களாக ைாற்ைப்பட்டை.  

 இவ்வாறு இந்தியாவில் காளியும்  

இடாகினியும் ஒன்றுக்பகான்று பதாடர்பு 

உசடயைவாக உள்ளை. இசவ இரண்டும் 

பல்ஜவறு ைாற்ைங்கசள காலப்ஜபாக்கில் 

அசடந்துவிட்டை. ஆைால் இங்கிருந்து 

ஜப்பானுக்கு சீைா வழியாக பசன்ை டாகினி 

அங்கு டாகினி பதன் என்ை பபயரில் அன்று 

முதல் இன்று வசர எவ்வித ைாற்ைமும் 

அசடயாைல் ‘காவல் பதய்வைாக’ 

ஜபாற்ைப்படுகிைாள். 

  



Tamil Heritage Foundation International

138 
 

பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

  

பபன்சாயின் பதன் 
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7. ெரஸ்வதி - சபன்ொயின் சதன் 

வழிபாடு 

  

 

 

 இந்தியாவில் ரிக் ஜவத காலம் பதாட்டு 

சரஸ்வதி மிக முக்கிய இடத்சதப் 

பபற்றிருந்தார். வீணா வாகினி, புஸ்தக தாரிணி 

என்று அசழக்கப்பட்டாள். சிந்தாைணி 

என்னும் வரம் தரும் ைணி சவத்திருந்ததைால் 

சரஸ்வதிசய சிந்தாஜதவி என்று அசழத்தைர். 

அவள் விரும்பிய வரங்கசள அருள்வாள் என்று 

ைக்கள் நம்பிைர். சரஸ்வதி ரிக் ஜவத காலத்தில் 

நீர் ஜதவசதயாக அறியப்பட்டாள். பின்ைர் 

அவள் வாக்குக்குரிய பதய்வைாகப் 

ஜபாற்ைப்பட்டாள். இஜத ைாற்ைம் 

ஜப்பானிலும் பபௌத்த சரஸ்வதியாை  

பபன்சாயின்  பதன்னிடமும் காணப்பட்டது. 

அங்கு சரஸ்வதி ஓர் இசசக்கருவியுடன் காட்சி 

அளிக்கிைாள். இங்கு கூத்தனூரில் இருக்கும்  

வீசணயுடன் கூடிய சரஸ்வதி பபௌத்த 

சரஸ்வதியின் மிச்ச பசாச்சம் ஆகும். பபௌத்த 

சையத்தில் பவற்றிக்குரிய பதய்வைாகவும் 

காவல் பதய்வைாகவும் அதிர்ஷ்டத்சத அள்ளி 

வழங்கும், பதய்வைாகவும்,  கசலகளுக்கு உரிய  
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பதய்வைாகவும் அவளது பசல்வாக்கு 

விரிவாக்கம் பபற்ைது. 

      இந்தியாவில் வாழ்ந்த பபௌத்த சையத்திைர்  

ஐந்து வசக சரஸ்வதிகசள வணங்கிைர். 

அசவ, ைகாசரஸ்வதி, வஜ்ஜிர வீணா சரஸ்வதி, 

வஜ்ர சாரதா, ஆரிய சரஸ்வதி, சரஸ்வதி.  சரஸ் 

என்ைால் தண்ணீர் என்பது பபாருள். எைஜவ 

தண்ணீருக்குரிய பதய்வைாக ஆதியில் 

வணங்கப்பட்ட சரஸ்வதிசய சைஸ்கிருதத்தில் 

சுரசவதி எை ைாற்றி வாக்குக்குரிய 

பதய்வைாகப் ஜபாற்ைத் பதாடங்கிைர். 

கூத்தனூர் சரஸ்வதி 
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தாய்களில் சிைந்தவள்; 

நதிகளில் சிைந்தவள்; 

பதய்வங்களில் சிைந்தவள்   

சரஸ்வதி 

என்று ரிக் ஜவதம் [2;41.16] சரஸ்வதிசயத் 

தூய்சைத் பதய்வைாக கருதிப் ஜபாற்றுகிைது. 

ஜப்பானிலும் இஜத நம்பிக்சக  நிலவுகிைது. 

சீைாவில் பியான் சாயிதியான் என்றும் 

பர்ைாவில் தீபிடக ஜைதாவ் என்றும் 

சரஸ்வதிசயக் குறிப்பிடுகின்ைைர். பபௌத்த 

சையத்தில் சரஸ்வதி முக்கிய பதய்வைாவாள். 

ைஞ்சுஸ்ரீ என்றும் அசழக்கப்பட்டாள். இவளது 

நான்கு சககளும் ைைம், புத்தி, சித்தம்,  

அகங்காரம் ஆகியவற்சைக் குறித்தை.   

வைவாக்கினினய குளிர்வித்த ெரஸ்வதி 

 வடவாக்கினிசய குளிர்வித்த சரஸ்வதி கசத 

சசவ சைய எழுச்சி ஏற்பட்டு, சிவபபருைான் 

தனிப்பபருந்பதய்வைாகப் ஜபாற்ைப்படாத 

காலத்தில் உருவாைதாகும். ஜககயருக்கும் 

பார்கவருக்கும் கடுசையாை ஜபார் வந்த ஜபாது  

உலகத்சதஜய அழிக்கும் சக்தி பபற்ை 

வடவாக்கினி என்ை அக்கினி ஜதான்றியது. அதன் 

பவம்சை தாளாைல் அசைவரும் 

சிவபபருைானிடம் பசன்று ஜவண்டிைர்.  
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அவஜரா சரஸ்வதியிடம் பசல்லுங்கள் என்ைார். 

சரஸ்வதி “என் கணவர் பிரைனின் அனுைதியின்றி 

நான் தீசய அசணக்க முடியாது” என்ைாள். 

பின்ைர் அசைவரும் பிரைசை நாடவும் அவர் 

சரஸ்வதிசய நதியாகப் பாய்ந்து ஜபாய் 

வடவாக்கினிசய கடலுக்குள் இழுத்துச் பசன்று 

அமிழ்த்துவிடும்படி கூறிைார். சரஸ்வதியும் 

அவ்வாஜை பசய்தாள். இக்கசதயும் சரஸ்வதி 

என்ைால் நீருக்குரிய பதய்வம் என்பசத உறுதி 

பசய்கிைது. 

அத்தி வரதர் ஜகாவில் ெரஸ்வதி கனத  

 சவணவம் பதற்ஜக தசழத்ஜதாங்கி 

திருைால்  தனிப்பபரும்  பதய்வைாக  உருவாகி 

விட்ட  காலத்தில் புசையப்பட்ட ைற்பைாரு 

கசதசயக் காணலாம். 40 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுசை பதப்பத்தில் மூழ்கியிருந்த 

அத்திவரதசர பவளிஜய எடுத்து வழிபாடுகள் 

பசய்யும் சிைப்புசடய வரதராஜப் பபருைாள் 

ஜகாவிலில் வழங்கப்படும் பதய்வத் 

திருக்கசதசயக் ஜகட்டால் பபௌத்தத்தில் 

சரஸ்வதிக்கு இருந்த சிைப்பு பதரியவரும்.  

பபௌத்தம் சிைப்புற்று இருந்த காலத்தில் 

காஞ்சிபுரம்   சத்திய விரத ஜசத்திரம் என்று 

அசழக்கப்பட்டது. அவ்வூரில் பிரம்ைன் ஒரு 

யாகம் நடத்திைார்.   தன்னுசடய யாகத்திற்கு 

அவர் சரஸ்வதிசய அசழக்கவில்சல. தன்சை  
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அசழக்காைல் யாகம் நடத்துவது கண்டு சிைந்த 

சரஸ்வதி யாகம் நடந்த இடைாை 

காஞ்சிபுரத்சத  இருளில் மூழ்கடித்தாள். 

அத்திவரதர் 
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 பிரம்ைன் இந்திரனிடம் பசன்று  

தன்னுசடய யாகத்சத சிைப்பாக நடத்தித் 

தரும்படி ஜவண்டிைான். இந்திரன்   பிரைசைத் 

தன்னுடன் அசழத்து பகாண்டு, திருைாலிடம் 

பசன்ைான். திருைால் விளக்பகாளிப் 

பபருைாளாக வந்த பவளிச்சம் பகாடுத்து 

பிரம்ைனுக்கு உதவிைார். அது கண்டு 

ஜகாபமுற்ை சரஸ்வதி ைகா கருங்காளிசய 

உருவாக்கிைாள். கருங்காளி திருைாலுடன்  

ஜபாரிட்டு ஜதாற்றுப் ஜபாைாள். கருங்காளிக்கு, 

அத்திவரதர் ஜகாவிலில் இருந்து ஒரு   சைல் 

பதாசலவில் ஜகாவில் உண்டு. பநருப்பிைால்  

எரிந்த திருைால் பதப்பக் குளத்தின் 

தண்ணீருக்குள்  குளிர்ச்சிக்காக  சவக்கப்பட்டார். 

 இக்கசதயில் பபௌத்த அம்சைாக வருவை. 

பிரம்ைன் பசய்த யாகம், அந்த யாகத்துக்கு 

அசழக்கப்படாததால் சிைமுற்ை பபருந் 

பதய்வைாை சரஸ்வதி, அவளுசடய அம்சைாை 

எட்டுக் கரங்கசள உசடய கருங்காளி, 

பிரம்ைன் தைக்கு உதவி ஜவண்டும் சையத்தில்     

ஜதவர்களின் தசலவைாை இந்திரசை  நாடிச் 

பசன்ைது வசர குறிப்பிடலாம். பின்ைர் 

பிரம்ைசை இந்திரன் திருைாலிடம் அசழத்துச் 

பசன்ைதாகப் புசையப்பட்ட கசத   சவணவ  

எழுச்சியின் சையச் பசல்வாக்சக 

உணர்த்துவதாகும். 
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            பபௌத்த சையத்தில் பபருந்பதய்வைாக 

வணங்கப்பட்ட சரஸ்வதி இன்று இந்துக் 

ஜகாவிலின் எங்ஜகா ஒரு மூசலயில் இடம் 

பபறும் அளவுக்கு  முக்கியத்துவம் இழந்து 

ஜபாைாள். சவதீகச் சையங்களின் எழுச்சிக்குப் 

பிைகு தமிழகத்தில்  பபௌத்தர்கள் வணங்கி 

வந்த தாராஜதவி பின்ைர் திரவுபதி அம்ைன் 

ஆயிற்று. ஜவறுபல பபௌத்த பபண் 

பதய்வக்ஜகாவில்கள் பபாதுப்பபயரில் 

அம்ைன் ஜகாவிலாகி பின்ைர் பசல்லியம்ைன், 

ஜபச்சி அம்ைன் பபயர்களிலும் 

வழங்கப்பட்டது. (ைதுசரயில் இருக்கும் 

பசல்லியம்ைன் ஜகாவிசல கண்ணகி ஜகாவில் 

என்றும் கூறுவர்.) ஜகரளத்தில் பசல்வாக்குப் 

பபற்றிருந்த சிந்தாஜதவி ஜகாவில் பல 

இடங்களில் அவ்வூர்த் பதய்வத்துடன் 

இசணந்தும் தனித்தும் பகவதி என்ை  

பபாதுப்பபயரில் வழங்கலாயிற்று. இங்கிருந்து 

சீைாவுக்குச் பசன்று அங்கிருந்து ஜப்பான் 

நாட்டிற்கும் பசன்ை  பபௌத்த சையம் ஜப்பானின் 

பூர்வீக சையைாை ஷின் பதாயிசத்துடன் 

இசணந்து ைண்ணின் பூர்வ பதய்வங்கள் 

பலவற்சைத்  தன்னுசடயதாக்கிக் பகாண்டது. 

ஜப்பானில் ெரஸ்வதி 

      ஜப்பானில் பிரம்ைசை இந்திரனின்   உடன் 

இருக்கும் பதய்வைாகக் காண்கிஜைாம். அங்கு 
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சரஸ்வதிசய  எைனின் அக்காவாகக் 

கருதுகின்ைைர். அவள் பபன்சாயின் பதன் எை 

வழங்கப்படுகிைாள். பபௌத்த   சையத்தின் 

பசல்வாக்கு மிக்க  பதய்வைாக பபன்சாயின் 

பதன் என்ை பபயரில் சரஸ்வதி  

ஜபாற்ைப்படுகிைாள். பபௌத்த சட்டங்களுக்காை 

காவல் ஜதவசதயாக விளங்குகிைாள். இசச, 

கவிசத, கல்வி, கசல ஆகியவற்றிற்குரிய 

பதய்வைாக வணங்கப்படுகிைாள்.  காலப் 

ஜபாக்கில் வீரைைவர்களாை சாமுராய்களின் 

பதய்வைாகவும் உயர்த்தப்பட்டாள்.  

ஜப்பான் வரலாற்றில் ெரஸ்வதி  

 ஏழாம் எட்டாம் நூற்ைாண்டுகளில் 

சரஸ்வதி நதி, ஏரி  ஜபான்ை நீர் நிசலகளின்  

ைகளாக வணங்கப்பட்டாள். நாட்டில் அதிகம் 

ஜபர் வணங்கும் பதய்வங்களில் ஒன்ைாக 

விளங்கும் சரஸ்வதிக்கு  இங்கு பீஃபா 

எைப்படும் இசசக்கருவிசய  மீட்டும் வடிவில் 

சிசல அசைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பானில் 

அதிர்ஷ்டம் தரும் ஏழு கடவுளருள் 

சரஸ்வதியும் ஒன்ைாவாள். சரஸ்வதிசய ‘ஜதவ  

புத்த காமி’ என்பர் அதாவது புத்தர்களின் 

பதய்வம். இத்பதய்வஜை அதிர்ஷ்டத்சத 

அளிக்கும் பதய்வம் ஆவாள். 
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 தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஜப்பானுக்குச் பசன்ை 

அயல்  நாட்டு   பதய்வங்கசள   பதன்   என்றும் 

(பதய்வம்), அம்ைண்ணின் பதய்வங்கசள காமி 

(சிந்ஜதாயிசம்) என்றும் அசழப்பது ைரபு. ‘புத்த 

காமி’ என்பது பபௌத்தர்கள் ஏற்றுக்பகாண்ட 

ஜப்பானிய ைண்ணின் பதய்வம் ஆகும். 

அதாவது ஜப்பானில் வழிவழியாக 
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வணங்கப்பட்டு வந்த ஓ இைாரி என்ை 

பதய்வத்சத சரஸ்வதியுடன் இசணத்து புத்த 

காமி என்று அசழத்தைர். 

  பதிஜைாராம் பன்னிரண்டாம் நூற்ைாண்டில் 

பபன்சாயின் பதன் என்ை சரஸ்வதிசய  உகா ஜின் 

எைப்படும் பதய்வத்தின் ஜஜாடியாகவும் 

உயர்த்திைர். ஜப்பானில் உகா  ஜின் என்பது 

பிரம்ைன் கிசடயாது. இது  ைனிதத் தசலயும், 

பாம்பு உடலும் பகாண்ட ஒரு பதய்வம் ஆகும். 

நம் நாட்டில் பதஞ்சலி இது ஜபான்ை ஒரு 

உருவத்சத பகாண்டவராவார் என்பசத இங்கு 

நிசைவு படுத்துவது  நலம். 

      பனிபரண்டாம் பதிமூன்ைாம் நூற்ைாண்டில் 

பபன்சாயிக் பதன் தனித் பதய்வைாகப் 

ஜபாற்ைப்பட்டாள். அப்ஜபாது சமுராய்களின் 

வழிபாடும் குசைந்து ஜபாயிற்று.  டாகினி பதன் 

[தமிழில் இடாகினி ஜபய்] இக்காலகட்டத்தில் 

சரஸ்வதியுடன் இசணக்கப்பட்டு வழிபடப் 

பட்டாள். மூன்று தசல நாகத்தின் தசலயும் 

ைனித உடலும்   பத்து சககளும்  பகாண்டவளாக 

உருவாக்கம் பபற்ை  பபன்சாயிக் பதன் தன்சைச் 

சுற்றிலும் பல    டாகினி பதன்கசளயும் இைாரி     

எைப்படும் பவள்சள  நரிகசளயும்,  பதிசைந்து 

சீடர்கசளயும் ைற்றும் பல பவள்சள 

பாம்புகசளயும், நரிகசளயும் பகாண்டிருந்தாள். 

ஜவளாண் பதாழிலில் விசளச்சல் பபருகவும் 



Tamil Heritage Foundation International

149 
 
முசைவர். பச. இராஜஜஸ்வரி  

அதிர்ஷ்டங்கள் கூடி வரவும் ஜப்பானியர் 

பபன்சாயிக் பதன் என்ை சரஸ்வதிசய 

வணங்கிைர். 

 பதிைான்காம் நூற்ைாண்டில்  சரஸ்வதியும்,   

டாகினியும்,  விநாயகரும் எை மூன்று 

பதய்வங்கள் ஒன்ஜைாடு ஒன்று இசணக்கப்பட்டு 

வழிபடப்பட்டை. டாகினி பதன், காங்கி பதன் 

ைற்றும் பபன்சாயின் பதன் ஆகிய மூன்றும்  

இசணந்தை. 

 காைஜகாரா என்ை ஜபரரசு ஆட்சி பசய்த  

காலத்தில் நிர்வாணைாை உருவத்துடன் 

விளங்கிய பபன்சாயிக் பதன்னுக்கு வழிபாட்டுச் 

சையச்  சடங்குகளின்  ஜபாது  உசட 

உடுத்தப்பட்டது.  பதிைாைாம் நூற்ைாண்டில் 

ஏஜதா [Edo] அரச பரம்பசரயிைர் காலத்தில் 

இசளஞர், கசலஞர், ஓவியர், சிற்பி, எழுத்தாளர், 

ஜபான்ஜைார் பபன்சாயின் பதன்சை  

வணங்கிைர். இன்சைக்கும் ஜப்பானில் எல்லா 

ஊர்களிலும் முக்கிய நகரங்களிலும் பபன்சாயின் 

பதன்னுக்கு ஜகாவில் இருப்பசத காணலாம். 

இங்கு இந்திரன், ெரஸ்வதி ைாகினியின் நினல 

 ாற்றம் 

 இந்தியாவில் இருந்து பபௌத்த பதய்வைாை 

சரஸ்வதி ஜப்பானுக்குச் பசன்ை ஜபாது 
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இங்கிருந்தது ஜபால அங்கும் தண்ணீரின் 

பதய்வைாகஜவ எடுத்துச் பசல்லப்பட்டு அவள் 

அங்கு வணங்கப்பட்டாள். பின்ைர் 

காலப்ஜபாக்கில் சமுராய்களின் பதய்வைாகி 

அதிஷ்டம் தரும் பதய்வைாகி பபௌத்த 

சட்டங்களின் காவல் பதய்வைாகி கசலகளின் 

கடவுளாகி பன்முக தகுதி பபற்ைவளாக 

உயர்த்தப்பட்டாள். ஆைால் இங்கு சசவ 

சவணவ சையங்களின் எழுச்சியால் பிரைனும் 

சரஸ்வதியும் முக்கியத்துவம் இழந்தைர். 

இந்திரசைப் ஜபாலஜவ பிரைனும் சாபத்துக்கு 

உள்ளாக்கப்பட்டு சிவன்  விஷ்ணு வழிபாடு 

பசய்து பாவ விஜைாசைம் பபற்ைதாக தல 

புராணங்கள் ஜதான்றிை. இதைால் இவர்களுக்கு 

இங்கு ஜகாவிஜலா சன்னிதிஜயா  இல்லாத நிசல 

உருவாயிற்று. இஜத  நிசல பபௌத்தத்தில் 

தர்ைத்தின் கடவுளாக வழிபடப்பட்ட 

எைதருைனுக்கும் உருவாயிற்று. ஜப்பானில் எைன் 

சரஸ்வதியின் தம்பியாக நன்னிசல பபற்று 

இன்றும் வணங்கப்படுகிைான். இங்கு உயிர் 

பகால்லி ஆக்கப்பட்டான். டாகினியும்   

இடுகாட்டில் பிள்சள தின்னும் ஜபய் 

ஆக்கப்பட்டாள். அங்ஜகா டாகினி  இன்னும் 

வணங்கப்படுகிைாள். ஜப்பானில் மூவரும் 

பதய்வங்களாகத் பதாடர்ந்து ஜபாற்ைப்பட்டு 

வருகின்ைைர்.   
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பிற்ஜெர்க்னக 

 

 ஜப்பானியத் சதான் க்கனதகள் 

 

 பதான்ைக்கசத [MYTH] என்பது 

இயற்னகயாை நிகழ்வுகளுக்கு  னிதன் தன் 

கற்பனையால் கார ம் கற்பித்து உருவாக்கும் 

கசத ஆகும். பதான்ைங்கள் எல்லா 

பைாழியிலும் எல்லா நாட்டிலும் 

வழங்குகின்ைை. நாம் ஜப்பானில் வழங்கும் 

இரண்டு பதான்ைக் கசதகசள ைட்டும் இங்ஜக 

காண்ஜபாம் 

கனத 1 நிலாவில் ஒரு முயல் குட்டி 

 புத்த ஜாதகக் கசத ஒன்றில் நிலாவில் 

முயல் குட்டி ஒன்று இருப்பதாகச் 

பசால்லப்படுகிைது.  ஒரு முழு நிலா நாள் 

அன்று ஏஜதனும் ஒரு தர்ை காரியம் பசய்து 

புண்ணியம் ஜதட ஜவண்டும் என்று சில 

விலங்குகள் ஆசசப்பட்டை. ஒரு குரங்கு ஒரு 

நீர் நாய் ஒரு குள்ள நரி ைற்றும் ஒரு முயல் 

ஆகியை ஜசர்ந்துதிடமிட்டை.  

 ஒரு வயதாை தாத்தா பிச்சசபயடுத்து 

வருவசதப் பார்த்த குரங்கு அவருக்கு பழங்கள் 

பறித்து பகாடுத்தது. நீர் நாய் அவருக்கு ஏரியில் 
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இைங்கி மீன்கசளப் பிடித்துச் சுட்டு தின்ை 

பகாடுத்தது. குள்ள நரிஜயா அதன் குணம் 

ைாைாைல் ஒரு தயிர்ச் சட்டிசய திருடிக் 

பகாண்டு வந்து பகாடுத்தது. முயலுக்ஜகா தான் 

என்ை பகாடுப்பது என்று பதரியவில்சல. 

முயலுக்குப் புல் பறித்து தின்ை ைட்டும் தான் 

பதரியும். தாத்தாவுக்குப் புல்சல எப்படி 

சாப்பிடக் பகாடுப்பது என்று ைைம் குழம்பிய 

முயல் தன்சைஜய உணவாகக் பகாடுக்க முடிவு 

பசய்தது. உடஜை அங்கு குளிர்காய தாத்தா 

வளர்த்திருந்த பநருப்பில் குதித்துவிட்டது. 

தீயில் சுட்ட முயல் கறி ருசியாக இருக்கும். 

தாத்தா ரசித்து ருசித்துச் சாப்பிடுவார் என்று 

முயல் நிசைத்தது. 

 பநருப்பில் விழுந்த முயல் சாகவில்சல. 

தன் உயிசரஜய பநருப்பில் தியாகம் பசய்ய 

துணிந்த முயலுக்குச் சந்திரனில் நிரந்தர இடம் 

வரைாகக் கிசடத்தது. அதைால் தான் அந்த 

முயல் பதளிவாகத் பதரியாைல் பநருப்புப் 

புசகயின் ஊஜட கலங்கலாகத் பதரிகிைது 

என்று ஜப்பானியர் நம்புகின்ைைர். 

 இந்தக் கசத புத்த ைதம் பரவியிருக்கும் 

ஜப்பான், பகாரியா, ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாந்து, 

வியட்ைாம், கம்ஜபாடியா, மியன்ைார் ஜபான்ை 

பல்ஜவறு ஆசிய நாடுகளிலும் வழங்குகிைது. 

இக்கசதசய நிசைவு கூரும் வசகயில் 
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ஜப்பானில் த்சுகுமி என்றும், பகாரியாவில் 

சுசிஜயாக், என்றும் சீைா ைற்றும் வியட்ைாம் 

நாடுகளில் ஜவறு பபயர்களிலும் 

இசலயுதிர்கால இசடத் திருவிழா இன்றும் 

பகாண்டாடப்படுகிைது. 

கனத 2 - பகலில் ெந்திரன் வருவதில்னலஜய ஏன்? 

 இரவில் ைட்டும் சந்திரன் வருவது ஏன்? 

பகலில் வருவதில்சலஜய என்பதற்கு 

ஜப்பானியர் உருவாக்கிய கற்பசைக் கசத 

இஜதா  . . . 

 ஜப்பானில் சந்திரன் ஆண் கடவுள்; சூரியன் 

பபண் கடவுள் ஆகும். இம் பைாழியில் த்சுகி 

என்ைால் நிலா. த்சுகி ஜயாமி என்ைால் சந்திரக் 

கடவுள். சந்திரன் ஆரம்பத்தில் இசாநாகி என்ை 

தசலசைக் கடவுளின் வலது கண்ணாக 

இருந்தான்.  அவனுக்கு  ஒரு சஜகாதரி 

இருந்தாள். அவள் தான் சூரியா. அவளது பபயர் 

அச சதரசு. இருவரும் பசார்க்கத்தில் 

வசித்தைர்.  

 ஒரு நாள் சூரியா தன் பிரதிநிதியாக உஜக 

ஜைாசி என்ை உணவுக்கடவுசள சந்திரனிடம் 

அனுப்பிைாள். ஆைால் சந்திரன் உஜக 

ஜைாசிசயக் பகான்றுவிட்டான். தன் நண்பசரக் 
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பகான்ை சந்திரன் முகத்தில் விழிக்க சூரியா 

விரும்பவில்சல. அன்று முதல் சந்திரன் 

இருக்கும் இரவு ஜநரத்தில் சூரியா, தான் 

வருவதில்சல என்று சபதம் பசய்தாள். 

இதைால் தான்  இரவில்  சூரியசைக் காண  

முடிவதில்சல!.  இரவில் சந்திரசை ைட்டும் 

காணலாம்!!!.  

கனத 3 - பிொசுகனைத் துரத்திய பழக்கு ரன் 

ச ாச ா சதாஜரா 

 ஜப்பானில் ஒரு ஊரில் வயதாை பாட்டி 

ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் திைமும் அந்த 

ஊரில் இருந்த ஆற்ைங்கசரக்குச் பசன்று 

துணிகசளத் துசவத்து அங்ஜகஜய உலர்த்தி 

எடுத்து வருவார். ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு பழம் 

கிசடத்தது. அப்பழத்சதத் தன் கணவருக்கு 

பகாடுப்பதற்காக எடுத்து வந்தார். அவஜரா 

இருவரும் ஆளுக்கு பாதி சாப்பிடலாம் 

என்ைார். பாட்டி அந்தப் பழத்சத நறுக்கிய 

ஜபாது அதில் இருந்து ஒரு அழகாை சிறுவன் 

ஜதான்றிைான். அவசைப் பாட்டி பழச்சிறுவன் 

என்ை பபாருளில் பைாபைா தபரா என்று 

அசழத்தார். அவனும் வளர்ந்து பபரியவன் 

ஆைான்.  
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 பழக்குைரன் வீட்டு ஜவசலகளில் 

பாட்டிக்கும் தாத்தாவுக்கும் அவன் மிகவும் 

உதவிைான். அந்தக் கிராைத்தில் 

வாழ்ந்தவர்கசள பல பிசாசுகள் துன்புறுத்தி 

வந்தை. அசவ அருகில் இருந்த ஒரு தீவில் 

இருந்து வருவசத பைாபைா தஜரா 

அறிந்துபகாண்டான். உடஜை பாட்டியிடம், 

தான் பிசாசுகசளக் பகால்லப் ஜபாவதாகவும், 

தைக்கு வழியில் சாப்பிட பகாழுக்கட்சடகள் 

பசய்து தரும்படியும் ஜகட்டான்.  பாட்டி பவகு 

ஜநரம் வசர பசி தாங்கக்கூடிய நல்ல சத்து மிக்க 

பகாழுக்கட்சடகசளச்  பசய்து தந்தார். 

 பைாபைா தஜரா பாட்டி தந்த 

பகாழுக்கட்சடகசள எடுத்துக் பகாண்டு 

கிளம்பிைான். ஜபாகிை வழியில் பசிஜயாடு 

இருந்த நாசயக் கண்டான். அதற்கு இவன் ஒரு 

பகாழுக்கட்சடசய பகாடுத்தான். உடஜை 

அந்த நாய் அசதச் சாப்பிட்டுவிட்டு வாசல 

ஆட்டிக்பகாண்டு இவனுடன் நடந்தது.  

 பைாபைா பதாஜராவும்  நாயும் சிறிது தூரம் 

பசன்ைதும் அங்கு ஒரு ைரத்தடியில் 

வாடிப்ஜபாய் இருந்த குரங்சகக் கண்டைர். 

அதற்கும் பைாபைா பதாஜரா ஒரு 

பகாழுக்கட்சட பகாடுத்தான். அசதச் 

சாப்பிட்ட குரங்கு பகாஞ்சம் உடல் ஜதறி 
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இவர்களுடன் ஜசர்ந்துபகாண்டது. மூவருைாக 

பிசாசு தீவுக்கு பசன்ைைர்.  

 பிசாசுகள் இவர்கசளக் கண்டதும் 

ஜகாபைாக வந்து சண்சட ஜபாட்டை. நாய் 

ஓடிப்ஜபாய் பிசாசுகளின் காசலக் கடித்தது. 

அவற்சை ஓடவிடாைல் தடுத்தது.. குரங்கு 

பிசாசுகளின் தசலசயத் தம் நகங்களால் 

சுரண்டி காயப்படுத்தியது.. பிசாசுகளின் 

தசலயில் இருந்து ரத்தம் வடிந்தது. காயம் 

பட்ட பிசாசுகள் ஓடிவந்து பைாபைா 

பதாஜராவுடன் சண்சட ஜபாட முடியாைல் 

திணறிை. பைாபைாபதாஜரா பிசாசுகளுடன் 

அதிக பலத்துடன் ஜைாதிைான். காயம்பட்ட 

பிசாசுகள் ரத்தம் சிந்தியபடி அந்த தீசவ விட்டு 

ஓடிவிட்டை.  

 பிசாசுகள் ஓடிப்ஜபாைதும் பைாபைாபதாஜரா 

அசவ ஜசர்த்து சவத்திருந்த பபாக்கிஷத்சத 

எடுத்துக்பகாண்டு வந்து தன் பாட்டியிடம் 

பகாடுத்தான். பாட்டி அசத தன் அருகில் 

வாழ்ந்த அசைவருக்கும் பகிர்ந்து பகாடுத்தார். 

அதற்கு பிைகு அவர்களுக்குப் பிசாசுத் 

பதால்சலஜய இல்சல. 

 நம் ஊரிலும் இப்படி ஒரு கசத உண்டு. 

ஒரு காலத்தில் தீபாவி என்று ஒரு பகாடூரன் ஒரு 

ைசலக்குசகயில் வாழ்ந்து வந்தான். அவனுக்கு 
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அருகில் உள்ள கிராைங்களில் இருந்து ஒரு 

நாளுக்கு ஒருவசர உணவாக அனுப்பி 

சவப்பது வழக்கம் அல்லது அவன் ஊருக்குள் 

வந்து கண்ணில் கண்டவசர எல்லாம் தூக்கி 

எறிந்து அடித்து உசதத்து பகான்று ஜபாடுவான். 

 ஒரு நாள் ஒரு பாட்டி வீட்டு முசை வந்தது. 

அந்த பாட்டி தாத்தாவுக்கு  குழந்சதகள் 

இல்சல. அதைால் யாசர அனுப்புவது என்று 

பதரியாைல் அழுதுபகாண்ஜட இருந்தைர். 

அப்ஜபாது பவளியூசரச் ஜசர்ந்த ஒரு 

இசளஞன் அந்தப் பாட்டிக்கு உதவ 

முன்வந்தான். அவன் ைசலயில் வாழும் 

அரக்கனுக்கு உணவாகப் ஜபாக சம்ைதித்தான். 

வழக்கம் ஜபால அரக்கனிடம் இருந்து வண்டி 

வந்தது. அதில் அவன் ஏறிக்பகாண்டான். 

பாட்டி அரக்கனுக்கு ஜவண்டிய உணவுகசளச் 

சசைத்து பபரிய பாசைகளில் பகாண்டுவந்து 

ஏற்றிைார். அந்த வண்டி ைாடுகள் வழக்கம் 

ஜபால ைசலக்குசகக்கு பசன்ைை.  

 குசக அருகில் வண்டி பசன்ைதும்  

இசளஞன் குசகயில் இருந்த அரக்கசை 

சண்சடக்கு அசழத்தான். பவளிஜய வந்த 

அரக்கசை இசளஞன் அருகில் இருந்த பசை 

ைரத்சதப் பிடுங்கி அடித்துக் பகான்ைான். 

வண்டி ைாடுகள் திரும்பிவிட்டை. 

கிராைத்திைரும் வண்டியில் ஜபாை 
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பண்பாட்டு நகர்வுகள் 

இசளஞசை அரக்கன் பகான்று 

தின்றுவிட்டான் எைறு நம்பிைர். ஆைால் 

பவற்றி வீரைாை அந்த இசளஞன் அரக்கனின் 

உடசல தரதரபவன்று இழுத்தபடி நடந்து 

வந்தான். ஊர் ைக்கள் ஆரவாரம் பசய்தைர். 

தீபாவிசய அழித்த அந்த நாசள 

ஆண்டுஜதாறும் தீபாவளி என்று பகாண்டாட 

முடிவு பசய்தைர்.  

 தீபாவளி ஏன் பகாண்டாடுகிஜைாம் 

என்பதற்கு முகசவ ைாவட்டத்தில் 

பசால்லப்படும் கசத இது. இந்த இசளஞசை 

பீைன் என்றும் ஜபர் பசால்லி சிலர் இஜத 

கசதசயச் பசால்வதுண்டு.  

 






