உ
கு பாதம்
தி க்கயிலாய பரம்பைரத் த ைம ஆதீனம் 26ஆவ

கு மகாசந்நிதானம்

>ல> சண் கேதசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாாிய சுவாமிகள் வழங்கிய ளிய ஆசி ைர
தி ச்சிற்றம்பலம்

ராணம்:
ராணம் என்ற ெசால், பழைம என்

ம் ெபா ைளக் குறிப்ப . பழைமயானா

ம்

ைமயாக ம்

விளங்குவ .
ரணனாகிய ெப மானிடமி ந்
எனத் திாிந்த
உள்ள

வந்தைமயால்

என் ம் கூ வர்.

ராபிநவம் -

எ ேவா, அ ேவ ராணம் என்

" ன்ைனப்பழம் ெபா ட்கும்
(தி.8 ப.7
பழைமயி

பா.9) என்
ந் தான்

ரணம் என வழங்கி, பின்னர் அச்ெசால்ேல
ரணம் எனக் ெகாண் ,

ஆயிற்

ம் அப்பர்,

ன்ைனப்பழம் ெபா ேள, பின்ைனப்

நார ணன்ெனா

ர்த் ேதவாரத்தில்,

நான் க னிந்திரன்

வ

ர் ேமவிய

கார ணன்ெனைன யா
என்

பா வதா

ைடக் காைளேய. (தி.5 ப.65 பா.10)

ம், தி க்காளத்தித் தி த்தாண்டகத்தில்,

"நாரணன் காண், நான் கன்காண் நால்ேவ தன்காண்
ஞானப் ெப ங்கடற்ேகார் நாவாய் அன்ன

ம்

ம் என்பைத ம் ஊன்றி உணர்ேவார் இவ் ண்ைமைய

வார ணன்கும ரன்வணங் கும்கழற்
ர ணன்தி ப்

ைமக்கும் ேபர்த் மப் ெபற்றியேன"

ம் மணிவாசகாின் தி வாசகேம இதற்குப் ேபாதிய சான்றாகும். ேம
ைம ேதான்ற

வ

ைம யா ம்

என் ம் ெகாள்வர்.

உணர்வர்.
ேம

ராதனமா ம்

ராணம்

ரணன்காண் ண்ணியன்காண் ராணன் தான்காண்"
(தி.6 ப.8 பா.3) என்

ேபாற் வதா

ராணம், பழைமயான

ம் இவ் ண்ைமையத் ெதளியலாம்.

என்ற ெபா ைளத் த ம்;

ராதனம் என்ற ெசால் ன் ம உ ெமாழிேய

ராணம்.

எல்லா க்கும்
ன்ேன ேதான்றி
ைளத்தவனாகிய சிவெப மாைனப்
ராணன் எனத் ேதவாரத்
தி
ைறகள் கூ கின்றன. " ண்டாிகக் கண்ணா ம் வின் ேமைலப் த்ேத ம் காண்பாிய ராணன்
தான்காண்" (தி.6 ப.30 பா.9) என அப்பர் ெப மான் அ ளிச் ெசய்கின்றார்.
இலக்கிய வைககளில், பழைமயான வரலா கைள உணர்த் ம்

ல்,

ராணம் எனப் ெபா ள் த ம். ேவத

சிவாகமங்கைளய த் ப் பதிெனண் ராணங்கள் சிறப் ைடயனவாகப் ேபாற்றப் ெப ம்.
கட ட் ெகாள்ைகயில் ஊன்றி நிற்றற்கும், சமய உண்ைமகைள உணர்தற்கும், உலகிய ல் அறெநறி
வ வா

வாழ்தற்கும்

அைமந் ள்ளனவாயி
தமிழ்

ல்களி

ராணங்
ம்,

கைளப்

இவற்றின்

ப த்தல்

இன்றியைமயாததாகும்.

கைதக்கூ கள்

சங்க

ல்கள்

இைவ

ெதாடங்கி

வடெமாழியில்
அைனத் த்

ம் எ த்தாளப்பட் ள்ளன.

ேவத சிவாகமங்கள் இைறவனால் அ ளிச் ெசய்யப் ெபற்றன ேபாலப் பதிெனண்
அவ்விைறவன் தி

ராணங்க

ம்

ள்ளப் பாங்கின்ப ேய ேதான்றலாயின என்பைதத் தி ஞானசம்பந்தர், தி ைவயா

ேதவாரத் தி ப்பதிகத்தில்,
எங்கு மாகிநின் றா

மியல்பறி யப்படா

மங்ைக பாகங்ெகாண் டா

மதிசூ

ைமந்த

ம்

பங்க மில்பதி ெனட்ெடா

நான்குக் குணர் மாய்

அங்க மா ஞ்ெசான் னா

ைம யா ைட ையயேன. (தி.2 ப.6 பா.6)

என அ ளிச் ெசய்கின்றார். இப் ராணங்கைளப் ைட
அ மைறயா கமம் தல்
அ

ல் அைனத்

ைரக் ைகயினால் அளப்பாிதாம் அப்ெபா ைள அரன ளால்

க்கள்

த வர்கள்பின் தனித்தனிேய தாமறிந்த அளவில்
தர்க்கெமா த் தரங்களினால் சமயம்சா தித்
மி தி ரா ணம்கைலகள் மற்
ெமய்ந்

ல்கள் எனஙு சிவஞான சித்தியார் கூ கிற .

ெமல்லாம்

ன் வழி ைடயாம் அங்கம்ேவ தாங்கம்

சு திசிவா கமெமாழியச் ெசால்

வெதான் றில்ைல ெசால்

வார் தமக்கைறேயா ெசால்ெலா ணாேத (சித்.

சூ. 8 பா. 14)
பதிெனண் ராணங்கள்:
சிவெப மான் அம்ைமக்கு உபேதசித்த பதிெனண்

ராணங் கைள ம் இைடயில்

ெப மான் ேகட் , அைதச் சனற்குமார க்கு உபேதசிக்க, அவர் அகத்திய
வியாச க்கு உபேதசிக்க, அவர் தம் மாணாக்கர் சூத
ராணங்கைள ம் ைநமிசாரணிய

கப்

னிவ க்கு உபேத சிக்க, அவர்

னிவ க்கு உபேதசிக்க, சூத

னிவர்கட்கு உபேதசித் , அஃ

ற்றி ந்த

உலகில் பரவிய

னிவர் பதிெனண்
என்பேத

ராண

வரலா .
இந்த அைமப்பிேலேய பதிெனண் ராணங்கள் ேதான்ற லாயின. பதிெனண் ராணங்களாவன,
1. பிரம ராணம், 2. ப ம ராணம்,
3. விட்

ராணம், 4. சிவ ராணம்,

5. பாகவத ராணம், 6. நாரதீய ராணம்,
7. மார்க்கண்ேடய ராணம், 8. ஆக்கிேனய ராணம்,
9. பவிஷ்ய ராணம், 10. பிரமைவவர்த்த ராணம்,
11. இ ங்க ராணம், 12. வராக ராணம்,
13. ஸ்கந்த ராணம், 14. வாமன ராணம்,
15. ெகௗமார ராணம், 16. மச்ச ராணம்,
17. க ட ராணம், 18. பி ம்மாண்ட ராணம்
என்பனவாம். இப்பதிெனட் ம் மகா ராணங்கள் எனப்ப ம்.
இவ்வாேற உப ராணங்கள் பதிெனட் ம், அதி ராணங்கள் பதிெனட் ம் உள்ளன.
கந்த ராணம்:
பதிெனண்

ராணங்களில் சிவ

ராணங்களாக விளங்குவன பத்தாகும். அவற் ள் ஒன்றான ஸ்காந்த

ராணம், 50 காண்டங்கைளக் ெகாண்டதாய், ஓாிலட்சம் கிரந்தங்கைள உைடயதாய் விளங்குவ .

சனற்குமார சங்கிைத, சூத சங்கிைத, பிரம சங்கிைத, விட்
என்ற ஆ

சங்கிைத, சங்கர சங்கிைத, சூர சங்கிைத

சங்கிைதகைள உைடய .

அவற் ள் சங்கர சங்கிைத
ப்பதாயிரம் கிரந்தங்கைளக் ெகாண்ட . பன்னி
காண்டங்க
விளங்குவ . அவற் ள் பதின் வாயிரம் கண்டங்கைளக் ெகாண்ட சிவரகசிய காண்டத்தில்
வரலா

- உற்பத்தி காண்டம், அசுர காண்டம், மேகந்திர காண்டம்,

காண்டம், உபேதச காண்டம் என்ற ஏ

த்த காண்டம், ேதவ காண்டம், தக்ஷ

காண்டங்கைளக் ெகாண்ட இப் பகுதிைய

கச்சியப்ப சிவாசாாியார் கந்த ராணத்ைதப் பா

டன்
கன்

லமாக ைவத்ேத,

ள்ளார்.

தி விைளயாடற் ராணம்:
பதிெனண்

ராணங்களில் ஒன்றான ஸ்காந்த

ெசான்னதாகச் ெசால்லப் ெப வ . அவ்வா

ராணத்தில், சங்கர சங்கிைத, சிவபிரான் உைமயம்ைமக்குச்
ெசான்னேபா , தாயின் ம யி

ந்

ேகட்ட

கன்

அதைன அகத்திய க்குச் ெசான்னார். அதனால் அச் சங்கிைத, அகத்திய சங்கிைத என ம் வழங்கப்
ெப கிற . அச் சங்கிைத ள் விளங்குவ

ஆலாசிய மகாத்மியம் (ஆலாசியம் - தி வாலவாய்) இஃ

அத்தியாயங்கைளக் ெகாண்ட ; 6,085 சுேலாகங்கைள உைடய . இத
சிவனின் தி விைளயாடல்கள் கூ ப்ெப கின்றன.

தல்

ன்

ள் 4ஆவ

அத்தியா யங்கள்,

அத்தியாயம்

71

தலாகச்

ர்த்தி தலம் தீர்த்தம்

ஆகியவற்றின் ெப ைமகைளக் கூ கின்றன. ஏைனய அத்தியாயங்கள் ஆலவாய் இைறவனின் அ ள்
விைளயாடல்கைளத் ெதாிவிக்கின்றன.
தமிழ்த் தி விைளயாடற் ராணத் க்கு

ல

ல் வடெமாழி யில் அைமந்த ஆலாசிய மகாத்மியம் ஆகும்.

ப் ராணங்கள்:
ப் ராணங்களாவன: ெபாிய ராணம், தி விைளயாடற்
ன் ம் சிவெப
ேசாழர்கள்

மானின்

காரணமாகத்

ன்

ராணம், கந்த

ராணம் என்பனவாகும். இைவ

கண்களாகப் ேபாற்றப் ெப வன. சூாியகுலத் ேதான்றல்களாகிய

ேதான்றியதால்,

சிவெப மானின்

வல

கண்ணாகப்

ெபாிய ராணம்

ேபாற்றப்ப கிற .
சந்திர குலத்ேதான்றல்களாகிய பாண் யர்கள் காரணமாகத் ேதான்றியதால், சிவெப மானின் இட
கண்ணாகத் தி விைளயா டற் ராணம் ேபாற்றப்ப கிற .
சிவெப மானின்

ெநற்றிக்

கண்ணி

ந்

ேதான்றிய

கப்

ெப மான்

வரலா

கூ வதால்,

சிவெப மானின் அக்கினிக் கண் ணாகக் கந்த ராணம் ேபாற்றப்ப கிற .
ெபாிய ராணம்,

மனிதன்

தி விைளயாடற்

ராணம் மனிதன் பக்தி டன் வாழேவண் ம் என்பைத வ

மனிதன் நன்றியறித

குறிக்ேகா

டன்

வாழேவண் ம்

என்பைத

வ

த்திக்

கூ கிற .

த் கிற . கந்த ராணம்,

டன் வாழேவண் ம், இல்ைலேயல் க ந்தண் டைனைய அ பவிக்க ேநாி ம்

என்பைத வ

த்திக் கூ கிற .

ெபாிய ராணம்,

சிவெப மானின்

அ ைமப்பாட்ைட

அறிவிக்

சிவெப மானின் எளிவந்த க ைணைய ெவளிப்ப த் கிற . கந்த
க ைமையக் காட் த் தி த் வதாய் உள்ள .

கிற .

தி விைளயாடற்

ராணம் அக்கினிக் கண்

ராணம்
க் ேகற்பக்

