உ
கு பாதம்
தி க்கயிலாய பரம்பைரத் த ைம ஆதீனம் 26ஆவ

கு மகாசந்நிதானம்

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

ைறவிளங்கப்

தபரம் பைரெபா யப் னிதவாய் மலர்ந்த த
சீதவள வயல் க த் தி ஞான சம்பந்தர்
பாதமலர் தைலக்ெகாண்
ேவதம், சிவாகமம்,

தி த்ெதாண்

பர வாம். -தி.12 .28 பா. 1

ராணம், இதிகாசம், தி

அ ப்பைடச் சட்ட

ைறகள், சித் தாந்த சாத்திரங்கேள நம

ல்க ளாகும். சிவெநறி கைடப்பி ப்ேபார் இந்

ைசவசமயத்தின்

ல்களின் வைரயைறகளின் ப ேய

நடக்கேவண் ம். நடவாதார் ைசவத்திற்குப் றம்பானவராவர்.
இந்தியப் ேபரரசின் அ ப்பைடச் சட்டம், அரசியலைமப்
மாநிலங்கள் அைனத் ம் அரசியலைமப்

என்

என்

ெசால்லப்ெப ம். இந்தியப் ேபரரசின்

ம் இந்த அ ப்பைடச் சட்டத்ைதப் ேபாற்றி மதித்ேத

நடந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
அைதப்ேபாலேவதான்,

ைசவத்தின்

தி

சாத்திரங்களாகும்.

ைற,

சித்தாந்த

அ ப்பைடச்

சட்டமாக

ஆகேவ

விளங்குவ ,

இவற்ைறப்

ேவதாகம,

ேபாற்றி ம்,

ராணதிகாச,

மதித் ம்

நடந்

ெகாள்ளேவண் ம் என்பேத விதியாகும்.
அவரவர்க ம் மனம் ேபான ேபாக்ெகல்லாம் ேபாய்த் தனிவழி காண்பார்களானால் நாட் ன் ஒ ங்கு ைற
ெகட் ச் சிதறிப் ேபாக ஏ வாகும். இைதச் ைசவர்கள் அைனவ ம் உணர்ந்
ஒ ங்கு
ைறையக்
கைடப்பி த்

நடந்

ெகாள்ள ேவண் ய

மிக மிக அவசியமாகும்.

ேவதம்:
ேவதம் என்ற ெசால், வித் என்ற ேவர்ச் ெசால்

ந்

ேதான்றிய . ேவதம் என்பதற்கு அறி

ல்

என்பேத ெபா ள்.
அறி

லாகிய ேவதம், இ க்கு, யசுர், சாமம், அதர்வணம் என்

ேவதம் என்

ம் ெசால்

க்குப் ெபா ள் - காண்டல், க தல்

வாழ்க்ைகக்கு நன்ைம பயக்கும் ெநறி
வித்-ஞாேன என்பதா
நிச்சயம் என்ப
ேவதம் என்ப

நிைலயான ; மா பா

கற்றால்தான், நன்

ஆ

லப்படாததாய்,

ல் என்பதாகும்.

க்கு ஞானம் என்பேத ெபா ள். அஃதாவ

நிச்சய ஞானம்.

இல்லாத . எனேவ உண்ைம ஞானத்ைத உணர்த் ம்

அங்கங்கைள ம்

க்கு

ைறயாகக் கற் த் ெதளிந்தால்தான், ேவதங்கள்

ாி ம். எ ேபால எனின், நன்

ெபற ேவண் மானால், அதற்கு
ல் என்

ல் என்

ம் ெசந்தமிழ் இலக்கண

காண்க. ஈாிரண்

என்ப

அங்கங்களால் உணர்த்தப்பட்ட

ம் ெசந்தமிழ் இலக்கண

தற்ப யாக விளங்கும் சிற்றிலக்கியங்கள், நிகண்
ல் இனி

பற்றி, "நன்றாய்ந்த.... ஈாிரண் ன் ஆ ணர்ந்த ஒ

குறிப்பி வ

க்குப்

ெபயராயிற் .

நமக்குத் ெதளிவா கப்

இ

த ய அளைவக

ைறகைள அறிவிப்பதாய் உள்ள - அறி

ம், வித் என்ற ெசால்

ேவதங்களின் அங்கமாக உள்ள ஆ
ெதளி

ம் நான்கு பகுதிகளாக விளங்குகிற .

ைலக் கற் த்
ல்கைளக்

விளங்கும்.
ல்" என்ற

றநா

, 166ஆம் பாடல்

நான்கு பகுதியாக உள்ள ேவதங்கள் என் ம், ஆ ணர்ந்த என்ப
என் ம், ஒ

ல் என்ப

ஒப்பற்ற பைழய

லாகிய ேவதம்

என் ம் ெபா ள் த ம். ஆறங்கமாவன 1. சிட்ைச, 2. கற்பசூத்திரம்,
3. வியாகரணம், 4. நி த்தம், 5. சந்ேதாவிசிதி, 6. ேசாதிடம் என்பனவாகும்.
1.

ேவதங்கைள

எ த்தல்,

ப த்தல்,

ந தல்

த ய

இைச

ேவ பாட்டால்

உச்சாிக்குமாற்ைற

உணர்த் வ , சிட்ைச.
2. ேவதங்கள் கூ ம் ெநறி ைறகைள அ ட் க்குமாற்ைற உணர்த் வ , கற்பசூத்திரம்.
3. ேவதங்களின் எ த் , ெசால், ெபா ளியல் கைள உணர்த்

வ , வியாகரணம்.

4. ேவதங்களின் ெசாற்ெபா ள் உணர்த் வ , நி த்தம்.
5. ேவதமந்திரங்களில் காயத்திாி
உணர்த் வ , சந்ேதாவிசிதி.

த ய சந்தங்களின் ெபய ம், அவற்றிற்குாிய எ த்

இைனத்ெதன்ற

ம்

`. ேவதங்களில் ெசால்லப்ப ம் க த் க்கைளச் ெசய்தற் குாிய கால விேசடங்கைள உணர்த் வ ,
ேசாதிடம்.
ேம

ம் ராணம், நியாயம், மீமாம்சம், ஸ்மி தி என்

ேவதம், உலக மக்க

க்குப் ெபா

ம் நான்கும் உபாங்கங்கள் எனப்ப ம்.

அறம் ேபாதிப்ப . சிவாகமம், சத்தினிபாதத்

உத்தமர்க

க்குச்

சிறப்பறம் ேபாதிப்பதாகும்.
ேவதம் பற்றித் தி

லர் அ ள்வ

காண்க.

ேவதத்ைத விட்ட அறம்இல்ைல ேவதத்தின்
ஓதத் தகும்அறம் எல்லாம் உளதர்க்க
வாதத்ைத விட்

மதிஞர் வள ற்ற

ேவதத்ைத ஓதிேய

ெபற் றார்கேள. (தி.10 பா.96)

ேவதம் ஒவ்ெவான் ம், கர்ம காண்டம், ஞானகாண்டம் என இ

பிாி கைள ைடய .

கர்மகாண்டம், ெசயல் ைறகைளப்பற்றிக் கூ வ . ஞான காண்டம் உபநிடதங்களால் தத் வ விசாரைண
ெசய்வ .
யசுர் ேவதத்தின் ந ப்பகுதியில் "நமசிவாயச சிவதராய\u2970?" என்

ம் பஞ்சாட்சரம் அைமந் ள்ள .

எனேவ, ேவதம் சிவபரத் வத் ைதக் கூ வதாகேவ விளங்குகிற .
சமயாசாாிய ள் ஞானசம்பந்தர் கூற்
ேவதத்ைத அ ளிச் ெசய்தவர் சிவெப மாேன என் ம், ேவதத் திற்குப் ெபா ள் உைரத்தவ ம் அவேர
என் ம் இ க்கு மைறப் பிள் ைளயாராகிய தி ஞானசம்பந்தர் அ ள்கிறார்.
"மங்ைகயர்க்கரசி" (தி.3 ப.120 பா.1) என்
"ெபாங்கழ
பா

தநா யகன்நால் ேவத ம் ெபா ள்க

தற்பாட ன்

ன்றாம் அ யில்,

ம் அ ளி" (தி.3 ப.120 பா.1) என்

ள்ளார்.

அவேர தி
என்

வன்

ெதாடங்கும் பதிகத்தின்

குன்றத் ேதவாரத்தில், "அறங்கிள

நால்ேவத மா ன்கீ ழி ந்த ளி" (தி.1 ப.131 பா.7)

அ ளிய இடத்ைத ம் குறிப்பிட் ள்ளார். அறம், ெபா ள், இன்பம்,

ேவதம் அறிவிப்பதால் ேவதத்ைதேய அறம் என்ற ெசால் ல் அ ள்கின்றார் . அ
லைடந்த ெகாள்ைகயாேல

ன்ன

கூ தற்கு

என்

நான்ைக ம் வகுத் ,

வ மா :

மாலைடந்த நால்வர்ேகட்க நல்கிய நல்லறத்ைத
ஆலைடந்த நீழன்ேமவி ய மைற ெசான்னெதன்ேன
ேசலைடந்த தண்கழனிச் ேசய்ஞ
என்

ேசய்ஞ

ர்த் ேதவாரத்தில் குறிப்பிட் ள்ளார்.

நான்கு வைகயான
தி

ர் ேமயவேன. (தி.1 ப.48 பா.1)

டார்த்தங்கள்:

குன்றத் ேதவாரத்தில்,

சுழிந்தகங்ைக ேதாய்ந்ததிங்கட் ெடால்லரா நல் தழி
சழிந்தெசன்னிச் ைசவேவடந் தான்நிைனந் ைதம் ல

ம்

அழிந்தசிந்ைத யந்தணாளர்க் கறம்ெபா ளின் பம்
ெமாழிந்தவாயான்
என்

க்கணாதி ேமய

குன்ேற. (தி.1 ப.53 பா.6)

அறம் மட் ம் அல்லாமல் ெபா ள், இன்பம்,

உணர்த்தி ள்ள

ேவதம் என்

ேவதத்ைத உலக மக்க

ஆகிய

டார்த்தங்கள் நான்ைக ேம ஓதி

கூறி ள்ளார்.

க்காகச் ெசான்னேதா

தாேம ஓதி ம் வ கிறார் என்பைதத் தி ப்பழனத்

ேதவாரத்தில்,
"ேவதேமாதி ெவண்

ல் ண்

தஞ்சூழப் ெபா யவ வார்
(தி.1 ப.67 பா.1) என்

ெவள்ைள ெய ேதறிப்
யி

ாிேதாலார்"

ஞானசம்பந்தேர

தல் தி

ைறயில் அ ளி

ள்ளார்.

சிவெப மான் ேவதத்ைத மட் மின்றி ேவதம், ஆறங்கம், ஆகமம், பதிெனண் ராணங்கள்,
இதிகாசங்கைள ம் அ ளி ள்ள ைமைய,
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)

என்

தி ைவயா

ேதவாரத்தில் பதிெனண் ராணங்கைள ம் நால்ேவதங்கட்கு உணர்வாய் உள்ள ஆ

அங்கங்கைள ம் ஐயாறப் பேர ெசான்னார் என்

கூறி ள்ளார்.

பாதம்விண்ேணார் பல ம் பரவிப் பணிந்ேதத்தேவ
ேவதநான்கும் பதிெனட்ெடா டா ம் விாித்தார்க்கிடம்
தா விண்ட ம

ண்

மிண் வ

கீதம்பாட மடமந்தி ேகட் க
என்

வண் னம்

ங் ேகதாரேம. (தி.2 ப.114 பா.2)

தி க்ேகதாரத் ேதவாரத்தில், ேவதம் நான்கும் பதிெனண் ராணங்க

விாித்ேதாதியவர் தி க்ேகதார நாதேர என்

ம் ஆ

அங்கங்க

ம்

அ ளி ள்ளார்.

கூைற ேபார்க்கும் ெதாழிலா ரமண்கூறல்
ேதறல் ேவண்டா ெதளிமின் தி ப் த்
ஆ
ஏ

நான்கு மமர்ந்தா ரவர்ேபா

ர்

ம்

ெகாண்ட ெகா ெயம் இைறயாேர. (தி.1 ப.26 பா.10)

என்

தி ப் த்

தி ப் த்

ர் ேதவாரத்தில், கூைற ேபார்க்கும்

ர்ப் ெப மாைனத் ெதளிந்

அமர்ந் ள்ளார் என்

த்தர்க

ம் அம ணர்க

ேபாற் ங்கள். அவர் ஆ

அங்கத்தி

ம் கூ வைதத் ெதளியாதீர்;
ம் நான்கு ேவதத்தி

அ ளி ள்ளார். அமர்ந்தார் என்பதற்கு, வி ம்பி அமர்ந் ள்ளார் என்

ம்

ெபா ள்

ெகாள்வேத சிறப்பாகும்.
ேவதத்ைத அ ளிச் ெசய்தவ

ம் ேவதப் ெபா ளாக விளங்கு பவ

ம் சிவெப மாேனயாவார். உலக மக்கள்

குற்றம் ெசய்யாமல், நன்ெனறி நிற்றற் ெபா ட் , அச் சிவெப மான் அ ளிய உபேதசத்ைதேய
ெகாண்

சூத

னிவர் உைரத்த ஒ

மாைலயாகிய பதிெனண்

ராணங்க

தலாகக்

ம் நன்ெனறிையேய

ேபாதிப்பனவாம்.
இக்க த் ள்ள பாடல் ைசவ தத் வத்ைத நிைலநாட் ய னல் வாதப் பதிகமாகும். "வாழ்க அந்தணர்" எனத்
ெதாடங்கும் தி ப் பாசுரப் பகுதியில் எட்டாவ
ேவத

தல்வன்

பாடலாக விளங்குகிற . அப்பாடல்,

தலாக விளங்கி ைவயம்

ஏதப் படாைம உலகத்தவ ேரத்தல் ெசய்யப்
த

தல்வன்

தேல

தலாப் ெபா ந்த

சூத ெனா மாைல என்ேற க க்ேகாைவ ெசால்ேல. (தி.3 ப.54 பா.8)

க க்ேகாைவ - பதிெனண் ராணம்:
கூன்பாண் யனாகிய ெந மாற பாண் ய

க்கு உற்ற ெவப்

நீ " பதிகத்தில் (தி.2 ப.66 பா.1), மந்திரமாவ
என் ம், அ

ேவதத்தின் ந வில் உள்ள

தி ஞானசம்பந்தர்,

தம

ேநாையப் ேபாக்கப் பா ய, "மந்திரமாவ

தி ஐந்ெத த்ேத என் ம், அ

நிைனப்பவைரக் காப்ப

என் ம், ஞானசம்பந்தர் குறிப்பி கிறார்.

தி மண

நிைறவில்

எல்ேலா க்கும்

உபேதசமாக

வழங்கிய ளிய

தி ஐந்ெத த் த் தி ப்பதிகம் "காதலாகி" (தி.3 ப.49 பா.1) என்ப . அப்பாட ல் "ேவதம் நான்கி
ெமய்ப்ெபா ளாவ , நாதன் நாமம் நமச்சிவாயேவ" என்
உபநிடதம் என்

ஒன்

உள்ள . அதில் தி நீ

ம்

அறிவித் ள்ளார். ேவதத்தில் பசுமஜாபால

பற்றிய விளக்கம் யா ம் ெதளிவாக உள்ள

என்பதா

ம்

ேவதத்தின் சிறப்ைப உணரலாம்.
ஞானசம்பந்தர், பாண் யனின் ெவப் ேநாய் தீர்ப்பதற்கு
நண்ணி, "காட் மாவ
வா

ெசய்யத் தி

உாித்

ைற ஆலவாய் அண்ணல் ேகாயில்

உாிேபார்த் " என்ற பதிகம் (தி.3 ப.47 பா.1) பா

ளேமா?" என்

வினவி, அதில் மனம் நிைற

ஆலவாய் அண்ண டம் "அமணர்க
வின கிறார். அப்ேபா

ன்ேப, இ

டன் வா

"அமணர்கைள ஓட்

ெபறா , மீண் ம் ஒ

ெசய்ய, ெப மாேன உன் தி

ைற ெசன் ,

ளம் யாேதா?" என்

பா ய தான்,

ேவத ேவள்விைய நிந்தைன ெசய் ழல்
ஆத மில்

யமெணா

ேதரைர

வாதில் ெவன்றழிக்கத் தி

ள்ளேம

பாதி மா ட னாய பரமேன. (தி.3 ப.108 பா.1)
என்

ேவண் ய பதிகம்.

அதில், ஒவ்ெவா

பாடல் இ தியி

எம்ஆதிேய" என ம் ேவண்

ம், "ஞாலம் நின் கேழ மிக ேவண் ம் ெதன், ஆலவாயில் உைற ம்

ள்ளார்.

அேத பதிகத்தில், இரண்டாம் பாட ல், "ைவதி கத்தின் வழிெயா

காதவக் ைகத வம் ைடக் காரமண்

ேதரைர" என் ம், "மைறவ ழக்கமி லாதமா பாவிகள்" என் ம், "அழல ேதாம்
ெதன்

ம கர்" என் ம், "அந்த ணாளர்

ேவதத்ைதத்

ாி

ம மைற ேயார்திறம் விழல

ம மைற சிந்ைத ெசய்யா அ கர் திறங்கள்" என் ம்,

ற் ம் அ கைர ெவன் , ைவதிக ைசவத்ைத ம ைரயில் ைவைகக் கைரயில் நிைல

நாட் னார்.
ேவதத்ைதத் த விய
பரக்கேவ" என்

ைவதிகம். சிவாகமத்ைதத் த விய

ைசவம். எனேவதான் "பைழய ைவதிக ைசவம்

ேகாயிற் ராணப் பாடல் (வாழ்த் ) குறிக்கின்ற .

மைழ வழங்குக மன்னவன் ஓங்குக
பிைழயில் பல்வளம் எங்கும் ெப குக
தைழக அஞ்ெச த் ேதாைச தைரெயலாம்
பைழய ைவதிக ைசவம் பரக்கேவ. (ேகாயிற் ராணம்)
தி நா க்கரசர் கூற் :
ஞானசம்பந்தர் அ ளிய அேத நைடயில் கச்சி ஏகம்பத் ேதவா ரத்தில், தி நா க்கரச ம்,
"நல்லாைன நல்லான நான்மைறேயா டாறங்கம்
வல்லாைன வல்லார்கண் மனத் ைற
என்

ைமந்தைன" (தி.4 ப.7 பா.7)

நான்மைறைய ம் ஆறங்கத்ைத ம் ேபாற்றி உைரக்கின்றார்.

தி ச்ெசம்ெபான்பள்ளித் ேதவாரத்தில், "தந்ைத ம் தா மாகித் தானவன் ஞான
ைற ைற இ க்குச் ெசால் " (தி.4 ப.29 பா.4) என்

ர்த்தி,

ந்திய ேதவர் கூ

இ க்கு ேவதத்ைத ஓதி, ேதவர்கள் வழிபட்டைதக்

குறிக்கின்றார்.
ஆதி ராணத் தி க்கு ந்ெதாைகப் பதிகத்தில்
ப.100 பா.1) என்

தல் பாட ல், "ேவத நாயகன் ேவதியர் நாயகன்" (தி.5

ேவதத் திற்கும் ேவதத்ைத

ைறயாக ஓ ம் ேவதியர்கட்கும் நாயகனாக உள்ளவன்

என் ம், எட்டாம் பாட ல்,
அ க்கன் பாதம் வணங்குவ ரந்தியில்
அ க்க னாவா னர

வல்லேனா

இ க்கு நான்மைற யீசைன ேயெதா ம்
க த்தி ைனநிைன யார்கன் மனவேர. (தி.5 ப.100 பா.8)
என் ம் அ ளியைம காண்க. ேம
அத்ைவதம்

ேபசும்

ம் இப்பாட ன் ெபா ைளக் காண்ேபாம்.

அந்தணர்களில்

பல ம்,

சந்தியா

காலங்க

ளில்

அ க்கனாகிய

சூாியைன

வணங்குவார்கள். அர க்குள்ள எட் உ வில் அ க்கனாகிய சூாிய ம் ஒ வன் என்பைத உணராமல்
சூாியனாகிய உடைலேய ெதா கின்றனர். அதில் உள்ள ஈசைனத் ெதா வாாில்ைல. ஆனால் இ க்கு
த ய ேவதங்கள் அ க்க க்குள்ளி க்கும் ஈசைனேய ெதா கின்றன. (அ க்கன் - சூாியன்). இக்க த்ைத
உணராத கல் மனத்தவராய் உள்ளனேர என்

இரங்குகின்றார்.

ேம

ம் அப்பர், திங்க

ேபா ,

அவைர

ர் அப் தி அ களின் தி மகனார்

உயிர்ப்பித்த

தி ப்பதிகம்

தி ப்பதிகமாகும். அப்பதிகப் பாட ல், "நா
மைறகள் நான்கு என்பைதக் குறிப்பிட்
ள்ளி க்குேவ

"ஒன்

த்த தி நா க்கரசு, விடம் தீண்

ெகாலாம்"

எனத்

ெதாடங்கும்,

இறந்த

விடம்

தீர்த்த

ெகா லாமைற பா ன தாேம" (தி.4 ப.18 பா.4) என்

ள்ளார்.

ர்த் தாண்டகத்தில்,

"ேபரா யிரம்பரவி வாேனா ேரத் ம்
ெபம்மாைனப் பிாிவிலா அ யார்க் ெகன் ம்
வாராத ெசல்வம் வ விப் பாைன
மந்திர ம் தந்திர ம் ம ந்

மாகித்

தீராேநாய் தீர்த்த ள வல்லான் தன்ைன" (தி.6 ப. 54 பா.8)
என்

ம் பாட ல், மந்திரம் ேவத மந்திரம் என்பைத ம், தந்திரம் ஆகமம் என்பைத ம், ம ந்

என்பைத ம் குறிப்பிட்
ஞானசம்பந்த ம்

ள்ளார்.

மந்திரமாவ

குறிப்பிட் ள்ளைம ஒத்
ேம

ஐந்ெத த்

தி ைவந்ெத த்

என் ம்,

தந்திரம்

என்ப

சிவாகமம்

என் ம்

ேநாக்கத் தக்கனவாம்.

ம் அப்பர், ேவத, ஆகம, ராணங்கள் பற்றி அ ளி உள்ள அ ள் ெமாழிகள் சில காண்ேபாம். தில்ைலப்

ெபாிய தி த்தாண் டகத்தில், "அாியாைன அந்தணர்தம் சிந்ைத யாைன அ மைறயின் அகத்தாைன" (தி.6
ப.1 பா.1) என்
குறிப்பிட்

ஓதி ள்ளார். இதில் ேவதம்

வதி

ம் உட்ெபா ளாய் இ க்கின்றவர் சிவேம எனக்

ள்ளார். அேத பதிகம், ஆறாம் பாடல், இரண்டாம் அ யில் "அ மைறேயா டாறங்க மாயி

னாைன" என்

பா

ள்ளார்.

அைடயாளத் தி த்தாண்டகம், ஐந்தாம் பாட ல் "பா ேம ஒழியாேம நால்ேவ தம் ம்" (தி.6 ப.4 பா.5)
என்

ேவதத்ைத இைசேயா

ெப மாேன ஓ வைதக் குறிப்பி கின்றார்.

தி வதிைகப் ேபாற்றித் தி த்தாண்டகத்தில், "நான்மைறேயா டாறங்க மானாய் ேபாற்றி" (தி.6 ப.5 பா.8)
என் ம், பந்தைண நல்

ர்த் தாண்டகத்தில், "நான்மைறேயா டாறங்கம் நவின்ற நாவார்" (தி.6 ப.10 பா.10)

என் ம், ம ைரத் தாண்டகத்தில், "அ மைறயால் நான் க

ம் மா

ம் ேபாற் ம் சீராைன" (தி.6 ப.19

பா.5) என் ம், ஆக்கூர்த் தாண்டகத்தில், "ேவதத்ேதா டாறங்கஞ் ெசான்னார் ேபா
என் ம், தி மைறக்காட் த் தாண்டகத்தில், "

லேநாய் தீர்க்கும்

ம்" (தி.6 ப.21 பா.2)

தல்வன் கண்டாய்,

நான்மைற ம் ஆனான் கண்டாய்" (தி.6 ப.23 பா.9) என் ம் ேபாற் கிறார்.

த்தமி ம்

தி வா ர்த் தாண்டகத்தில், " ண்டாிகக் கண்ணா
தான்காண்" (தி.6 ப.30 பா.9) என்
ராணன் என்

ெசால்

சிவேன என்

ராணைன ம்

வின் ேமைலப்

த்ேத

ம் காண்பாிய

ராணன்

ராணத்ைத ம் ேபாற் தைல ம், ெப மாைனப்

மாற்ைற ம் காண்கின்ேறாம்.

தி மழபா த் தாண்டகத்தில், "ஓங்காரத்
ேவதங்கட்ெகல்லாம்

ம்

ட்ெபா ளாய் நின்றான் கண்டாய்" (தி.6 ப.39 பா.10) என் ,

லமாய் உள்ள ஓங்காரத்ைதக் குறிப்பிட் , அதன் உட்ெபா ளாய் இ ப்பவன்

உைரக்கின்றார்.

மழபா யின் மற்ெறா

தாண்டகப் பதிகத்தில் இரண்டாம் பாட ல், "மைறகலந்த மந்திர ம் நீ ம் ெகாண்

வழிபட்டார் வானாளக் ெகா த்தி யன்ேற" (தி.6 ப.40 பா.2) என் ,

ம் நீ ம் ெகாண்

மந்திர

ட்பம்

சமர்ப்பிப்பைதக் குறிப்பிட் ள்ளார்.
தி ஆவ

ைறத் தாண்டகத்தில், "நம்பைன நால்ேவதம் கைரகண்டாைன" (தி.6 ப.46 பா.1) என்

நால்ேவதம்
"

வ ம் கண்டவன் சிவேன என் ம் அறிவிக்கின்றார்.

யாைனச் சுடர்ப்பவளச் ேசாதி யாைன" என்

ம் தாண்டகத்தின் இரண்டாம் அ யில், "சங்கரைனச்

சந்ேதாக சாமம் ஓ ம் வாயாைன" (தி.6 ப.50 பா.4) என் ம்,

ள்ளி க்கு ேவ

ர்த் தாண்டகத்தில் "ஆறங்க

நால்ேவதத் தப்பால் நின்ற ெபா ளாைன" (தி.6 ப.54 பா.4) என் , ேவதங்கைளக் கடந்தவன் என் ம்
ெசால்கின்றார்.
தி வலம் ரம் தாண்டகத்தில், "ெசங்கண்மால் சிைலபி த் ச் ேசைனேயா ம் ேச பந்தனம் ெசய் " (தி.6
ப.58 பா.10) என்

இதிகாச வரலாற்ைறக் குறிப்பி கின்றார்.

தி ெவண்ணித் தி த்தாண்டகத்தில், "ெபாங்குதழற் பிழம்பாய

ராண னா ம்" (தி.6 ப.59 பா.1) என் ,

ராணத்ைத உைடயவராய் உள்ளார் சிவேன என் ம், தி நாேகச்சுரத் தாண்டகத்தில், "மாயவைன
மைறயவைன மைறேயார் தங்கள் மந்திரைனத் தந்திரைன" (தி.6 ப.66 பா.1) என் , தி மால், பிரமன்,
மைறவல்ல அந்தணர்கள் ேபாற் ம் மந்திர வ வாய் உள்ளவ

ம், தந்திரமாகிய ஆகமமாக உள்ளவ

ம்

சிவெப மாேன என் ம் அ ளி ள்ளார். (தந்திரம் = ஆகமம்).
தி வாலங்காட் த் தாண்டகத்தில், "நான்மைறேயா டாறங்கஞ் ெசான்னார் தாேம" (தி.6 ப.78 பா.4)
என் ம், தி ப்பாசூர்த் தாண்டகத்தில், "ேவதேமார் நான்காய் ஆறங்க மாகி விாிகின்ற ெபா ட்ெகல்லாம்
வித்
ஒ

மாகி" (தி.6 ப.83 பா.4) என் ம், ேவத, ஆகம,
சிறி

கண்ேடாம்.

ராண, இதிகாசம் பற்றி நா க்கரசர் அ ளியவற்ைற

சுந்தரர் கூற் :
"அங்கம் ஆ ம்மா மைறஒ

நான்கும் ஆய நம்பைன" (தி.7 ப.62 பா.2) ெப மான், ஆ

அங்கமாக ம் நால்

ேவதமாக ம் உள்ளவன் என்கிறார், சுந்தரர்.
தி

ழிமிழைலத் ேதவாரத்தில், "ேவத ேவதியர் ேவத நீதிய ேதா

வார்விாி நீர்மி ழைல ள்" (தி.7 ப.88

பா.10), ேவதியர்கள் ேவதத்ைத ம் ேவதநீதிைய ம் ஓதி வந் ள்ளனர் என்பைத இப்பாடற் பகுதி
அறிவிக்கின்ற .
தி நனிபள்ளித் ேதவாரத்தில், "அங்கெமா ராறைவ ம் அ
எாி

ன்றைவ ேயாம் மிடம்" (தி.7 ப.97 பா.7) என்

மாமைற ேவள்விக

குறிப்பிட் ள்ளார்.

தி க்கானப்ேபர்த் ேதவாரத்தில், "ெதாண்டர் தமக்ெகளிய ேசாதிைய" என்
"அண்டைன அண்டர்தமக் காகம

ம், எங்கும் இ ந்தந்தணர்

ம் பாட ன்

ன்றாம் அ யில்,

ல்ெமாழி ம் ஆதிைய" (தி.7 ப.84 பா.8) என் ம், பரைவ ள் மண்டளித்

ேதவாரத்தில், "அம்மாேன ஆகம சீலர்க் க ள்நல்கும் ெபம்மாேன" (தி.7 ப.96 பா.6) என் ம், ெநா த்தான்
மைலத் ேதவாரத்தில், "அரெவா

ஆகமங்கள் அறி வார்அறி ேதாத்திரங்கள்" (தி.7 ப.100 பா.8) என்

ம்

பாட ல், ஆகமங்கள் ேபசப்ப கின்றைம காண்க.
தி

கன் ண் த் ேதவாரத்தில், "தயங்கு ேதாைல உ த் ச் சங்கர சாம ேவதேமாதி" (தி.7 ப.49 பா.5)

என் ம், "ேவத ேமாதிெவண் ணீ
"காண்டனன் காண்டனன்" என்

சி" (தி.7 ப.49 பா.7) என் ம், தி ஆமாத்

ம் பதிகத்தின்

ர்த் ேதவாரத்தில்,

தல் பாட ல் நான்காம் அ யில், "மீண்டனன் மீண்டனன்

ேவதவித் தல்லா தவர்கட்ேக" (தி.7 ப.45 பா.1) என் , ேவத வித்தல்லாத பாதகர்களிட மி ந்
மீண்ேடன் என்

இ

மீண்ேடன்

ைற குறிப்பி கின்றார்.

"நம்பி னார்க்க ள் ெசய் ம் அந்தணர் நான்ம ைறக்கிட மாய ேவள்வி ள்" (தி.7 ப.88 பா.1) என் ம்,
"ெதாண்டர் தமக்ெகளிய ேசாதிைய" (தி.7 ப.84 பா.8) என் ம், "அண்டைன அண்டர்தமக் காகம
ல்ெமாழி ம் ஆதிைய" (தி.7 ப.84 பா.8) என் ம், ேமேல உள்ள பல கூற் களா

ம், ேவதாகம

ராண

இதிகாசங்கைளச் சுந்தரர் ேபாற்றி ள்ளைம காணலாம்.
மாணிக்கவாசகர் கூற் :
மணிவாசகாின் சிவ ராணத்தில், "ேவதங்கள் ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற

ண்ணியேன" (தி.8 ப.1 வாி

34,35) என்

ேவதம் குறிப்பி வதாகும்.

ேபசுகின்ற . ஐயா எனின், சிவெப மாைனேய தைலவன் என்

எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக உயர்ந்தவன் என் ம், எல்லாவற் றிற்கும் கீழாக ஆழ்ந்தவன் என் ம்,
எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக அகன் றவன் என் ம், எல்லாவற்றிற்கும்
ண்ணியன் என் ம் கூறி ள்ள சிறப்ைபக் காண்க.

ண்ெபா ளாய் உள்ளவன் என்ப தால்

ேவதம் ெபா

லாத ன், அங்கு பா ல் ெநய் இ ப்பைதப் ேபால விளங்காதி ப்பான் இைறவன்.

சிவாகமம் சிறப்

லாத ன் அங்கு, தயிாில் ெநய்ேபால இனி

விளங்கித் ேதான் வான். இதனாேலேய,

"ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான்" (தி.8 ப.1 வாி 4) என்றார். அண்ணித்தல் = இனித்தல்.
கீர்த்தித் தி வகவ ல், "மன்
ப.2 வாி 9, 10) என்

மாமைல மேகந்திர மதனிற் ெசான்ன ஆகமந் ேதாற் வித் த ளி ம்" (தி.8

ெசால்

ள்ளார். ெதன்பாண்

நாட் ல், தி க்கு ங்கு

என்

ம் ைவணவத்

தலத்தின் ேமல்பால் மேகந்திரமைல உள்ள .
தி ப்பைடயாட்சி - நான்காம் பாட ன்
பா.4) என் ம், அன்ைனப் பத்தின்

ன்றாம் அ யில், "மாமைற

ம்அறி யாமலர்ப் பாதம்" (தி.8 ப.49

தல் பாட ல், "ேவத ெமாழியர்ெவண் ணீற்றர்ெசம் ேமனியர் நாதப்

பைறயினர்" (தி.8 ப.17 பா.1) என் ம், ேவதங்களாகிய ெசால்ைல உைடயவர் என்பேதா

லமாய் உள்ள,

நாத தத் வமாகிய பைறைய ம் உைடயவர் என்கிறார்.
கண்ட பத்தில், "நான்குமைற பயில்தில்ைல யம்பலத்ேத கண்ேடேன" (தி.8 ப.31 பா.9) என் ம், "ேவதங்கள்
ெதா ேதத் ம் விளங்குதில்ைல கண்ேடேன" (தி.8 ப.31 பா.10) என் ம், தி ேவசற வில், "
வாத
ெபா ள்க

தலாேன
க்கும்

ெபா ள் வ மா

வில்லா
ன்னவன்,

ஓத்தாேன

ெபா ளாேன"

வாத இைறயவன்,

(தி.8

ப்பைடயா ஓத்

ப.38

பா.10)

என் ,

த்தாேன
எல்லாப்

- ேவதமாய் உள்ளவன் என்

ம்

ேபாற் கிறார்.

குைழத்த பத்தில், " கேழ ெபாிய பதம்எனக்குப்

ராண நீதந் த ளாேத" (தி.8 ப.33 பா.10) என்

ராணன்

என்ற ெபா ளில் குறிப்பி கின்றார். ராணன் என்பதற்கு, மிகப் பழைமக்ெகல்லாம் பழைமயாய் உள்ளவன்
என்பேத ெபா ளாம்.
இவ்வ ள்ெமாழிகளால்,

மணிவாசக ம்

ேவதாகம

ராணங்

கள்

பற்றிக்

குறிப்பிட் ள்ளைமைய

ஒ வாற்றான் அறியலாம்.
வைக உபேதசம்:
ேவத, சிவாகம,
ன்ேனார்

ன்

ராண இதிகாசங்கள் மக்கட்கு (மைறப் ெபா ைள) எப்ப

உபேதசிக்கின்றன என்பைத

வைகயாகக் கூறி ள்ளைம பற்றிக் காண்ேபாம்.

உபேதசம் ெசய்வைத

வைகயாகப் பகுத் ள்ளனர்

ன்ேனார். அைவ பிர

சம்ஹிைத, காந்தா சம்ஹிைத,

சுகி த் சம்ஹிைத என்பனவாம்.
பிர சம்ஹிைத என்ப

அரசன் உத்தர

(ஆைண) இ வ

காந்தா சம்ஹிைத என்ப , மைனவி கணவ
சுகி த் சம்ஹிைத என்ப , நண்பன் நண்ப

ேபான்ற .

க்கு இதமாக ம், பதமாக ம், ெசால்வ
க்குச் ெசால்வ

ேபான்ற .

ேபான்ற .

சம்ஹிைத என்பதற்கு, ெசால்

ம்

ேவதம், ஆகமம் இரண் ம் இன்ன
மைனவி கணவ
நயமாகச் ெசால்

ைற என்ப

ெபா ள். அரசன் (பிர ) ஆைண இட் ச் ெசால்வ

ெசய்க, இன்ன

தவிர்க்க என்

உத்தரவி ம்.

க்கு இதமாக ம், பதமாக ம் நன்ைமகைள எ த் ச் ெசால்வ

இதிகாசம் நண்பன் நண்ப

ராணம்

க்கு இதமாக ம், பதமாக ம் ெசால்வ டன், இ த் ம் ெசால்வான்.

க்குச் ெசால்வைதப் ேபாலச் ெசால்

ம்.

எனேவ, அரசன் பணியாளர்க்கு ஆைணயி வ ேபால ம், மைனவி கணவ
ேபால ம், நண்பன் நண்ப
ைறகளி

ேபால்,

ம்.

சுகி த் - நண்பன், தன் நண்ப

தி

ேபால்

க்கு ெசால்வ

ேபால ம் ெசால்

க்கு இதமாகச் ெசால்வ

ம் இவற்ைறெயல்லாம் நாம், நம் பன்னி

ம் காணலாம்.

ஞானசம்பந்தர் ேதவாரத்தில் பிர

சம்ஹிைத ேபால ம், அப்பர் ேதவாரத்தில் காந்தா சம்ஹிைத ேபால ம்,

சுந்தரர் ேதவாரத்தில் சுகி த் சம்ஹிைத ேபால ம் உபேதசங்கள் வ வைத ஆங்காங்குக் காணலாம்.

