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அட்சய தி திைய - நைக வாங்க நல்ல ேநரம் - 27 ஏப்ரல் 2009 திங்கள் கிழைம
Atchaya Tiruthiai – Auspicious Time for Ornaments Purchase - 27 April 2009 Monday
அட்சய தி திைய அன்

பஞ்சங்கம்: (ெசன்ைன மற் ம் தமிழகம்)

திதி
: அதிகாைல 3:55 மணி தல் ம நாள் 28 ெசவ்வாய் அதிகாைல 1:07 மணி வைர
நட்சத்திரம்
: கி த்திைக காைல 8:03 வைர பின்னர் ேராகினி ம நாள்காைல 7 மணி வைர
அமிர்தாதி ேயாகம்
: மரணேயாகம் காைல 8:03 வைர பின்னர் அமிர்த ேயாகம் ம நாள் அதிகாைல வைர
இராகு காலம்
: காைல 7:20மணி தல் காைல 8:50 மணி வைர
எமகண்டம்
: காைல 10:20 தல் பகல் 11:50வைர
சூரிய உதயம் : காைல 5:50 மணி, சூரிய அஸ்தமனம்: மாைல18:23 மணி
ஓைர( Hora) : சந்திர, த, கு , சுக்கிர ஓைரகள் நன்

Chandra, Budha, Guru, Sukra Hora are best time

சந்திரன்Chandra ஓைர
நல்ல ஓைர Best Time
சனி Sani ஓைர
கு Guru ஓைர
நல்ல ஓைர Best Time
அங்காரகன்Mangal ஓைர

5:50 - 6:50

13:50 – 14:50

20:50 – 21:50

7:50 – 8:50
8:50 – 9:50

14:50 – 15:50
15:50 – 16:50

21:50 – 22:50
22:50 – 23:50

9:50 – 10:50

16:50 – 17:50

23:50 – 00:50 (Tuesday, 28 April)

சூரியன் Surya ஓைர
சுக்கிரன் Sukra ஓைர
நல்ல ஓைர Best Time
தன் Budha ஓைர
நல்ல ஓைர Best Time

10:50 – 11:50
11:50 – 12:50

17:50 – 18:50
18:50 – 19:50

00:50 – 01-50 (Tuesday, 28th April)
01:50 – 02:50 (Tuesday, 28th April)

12:50 -13:50

19:50 – 20:50

02:50 – 03:50 (Tuesday, 28th April)

th

மிக நல்ல ேநரங்கள் The Best Time :
a
a
a
a

ரிஷப லக்னம் Rishaba Lagnam
மி ன லக்னம் Mithuna Lagnam
கன்னி லக்னம் Kanni Lagnam
த ர் லக்னம் Danur Lagnam

: AM 6:56 To AM 7:20
: AM 8:58 To AM 10:20
: PM 15:23 To PM 17:25
: PM 21:43 To PM 23:21

சந்திராஷ்டமம் :
சித்திைரநட்சத்திரத்தின க்கு காைல 8:03 மணி வைர சந்திராஷ்டமம் உள்ள , எனேவ அதற்கு பின்னர் நைக
வாங்குவ நன்
சுவாதி நட்சத்திரத்தின க்கு காைல மணி 8:03 மணிக்கு ேமல் சந்திராஷ்டமம் உள்ள , எனேவ அதற்கு ன்னர்
நைக வாங்கி அணிவ நன் அல்ல பின்னர் நல்ல நாளில் அணிவ நன் .
தானம்-தர்மம் Orphanages in and around Tambaram
அட்சய தி திைய அன் ஆதரவற்ேறார் இல்லத்தில் தானம் ெசய்தல் மிக ம் ன்னியமான . ஆதி சங்கர க்கு
தானம் ெசய்ததினால்தான் பரம ஏைழ வீட்டில் சுபி ஷம் ெப கியைத எ த் க்காட் ம் சிறப்பான நாள் ஆகும். எனேவ டிந்த
வைர தான, தர்மம் ெசய் அட்சய தி திையயின்
பலைன அைடவீர்.
ஆதீஸ்ரர் இல்லம் ஆதரவற்ேறார் இல்லம்
: 9444 85491,
குட்ைலப்ெசன்டர் (மன வளர்ச்சி குன்றிேயார், ஆதரவற்ேறார்)
: 2226 4151, 2226 4152
அ யா ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
: 2276 1658, 98410 08325
சரணாலயம் ஆதரவற்ற திேயார் இல்லம்
: 94444 94657, 94448 08915
ப ஷ்ய தீபம் ஆதரவற்ற மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் இல்லம்
: 2276 1889, 94440 00889
உத ம் உள்ளங்கள் (ஆதரவற்ற குழந்ைதகள்)
: 2226 0612, 6544 6378
ஸ்ரீ சாரதா சக்தி பீடம் ஆதரவற்ற சிறார் இல்லம், பள்ளி
: 2276 0612, 2233 3214
சிவாகம ேவதபாட சாைல
: 65129744, 94443 12367
அேஹாபில மடம் ைவணவ ேவத பாட சாைல
: 2239 94440 47567
காயத்ரி ஞானவாபி (ஆதரவற்ேறார் இ தி சடங்கு)
: 22212984, 2238 3333
பசுவிற்கு தானம்
அட்சய தி திைய அன்

காைலயில் பசுவிற்கு 2 கிேலா தவி , 250 கிராம் ெவல்லம் கலந்

தானம் ெசய்ய ம்.

அணிகலன் ெப க்கும் அக்ஷய த்ரிதிைய
எஸ். இராமச்சந்திரன்

(வரலாற்றியலாளர், கல்ெவட்டியலாளர், ெதால்லியலாளர், ச கஅறிவியலாளர்)
(Historians, Epigraphist, Archaeologist, social scientist)
South Indian Social History Research Institute - http://www.sishri.org

அ

க்ஷய த்ரிதிைய அல்ல அட்சய தி திைய என்ற அழிவற்ற
ன்றாம் பிைறத் தி விழா
தற்ேபா பரபரப்பாகப் ேபசப்ப ம் ஒ நிகழ்வாக மாறிவ கிற . அக்ஷய த்ரிதிைய அன்
நைக வாங்கி அணிந்தால் ெசல்வம் ெப கும் என்ற ஒ
நம்பிக்ைகைய நைக தயாரிக்கும்
நி வனங்கள் (Jewellers) மக்கள் மனதில் விைதத் ப் பரப்பி வ கின்றன. அக்ஷய த்ரிதிைய என்ற
நிகழ் க்கு என்ன வரலாற் ப் பின்னணி இ க்கின்ற
என்ப
ெப ம்பாலாேனா க்குத்
ெதரியா . ேகரள மாநிலத்தில் ஓணம் விழா ம் தமிழகத்தில் ைதப் ெபாங்க ம் ெகாண்டாடப்ப வ
ேபால மராட்டிய மாநிலத்தில் அக்ஷய த்ரிதிைய தன்ைமயான ஒ விழாவாக ெந ங்காலமாகக்
ெகாண்டாடப்பட் வ கிற . ஆனால் அங்கும் கூட இவ்விழாவின் சமய, ச கப் பின்னணி என்ன
என்பைதப் பற்றிய சரியான ரிதல் இல்ைல. எனேவ, அக்ஷய த்ரிதிைய பற்றிய ஒ வரலாற்
ஆய்வாக இக் கட் ைர அைமகிற .
அக்ஷய த்ரிதிைய என்ற ெசால் க்குத் ேதய்தலற்ற அல்ல வளர்கின்ற ன்றாம் பிைற நாள் என்ப ெபா ளாகும்.
ஒ மாதத்தின் வளர்பிைறப் பகுதியாகிய சுக்ல பட்ச த் திையத் திதிைய அக்ஷய த்ரிதிைய எனக் குறிப்பி வ ெபா த்தேம.
கதிரவனின் ஒளிமங்கிய பிறகு அந்திவானத்தில் ேமற்குத் திைசயில் கீற்றாகப் லப்பட் ச் சிறி ேநரத்தில் மைறந் வி கிற
ன்றாம் பிைறையக் காத்தி ந் தரிசிக்கின்ற சமய நம்பிக்ைகயாளர்கைளப் ெபா த்தவைர ஒவ்ெவா
ன்றாம் பிைற ம்
னிதமானேத. ஆயி ம், அவற்ைறெயல்லாம் அக்ஷய த்ரிதிைய என அைழப்பதில்ைல. எனேவ எ அக்ஷய த்ரிதிைய என
ஆராயேவண்டிய நம் கடைமயாகிற .
கி.பி. 1679ஆம் ஆண் க்குரிய ெத ங்குச் ெசப்ேப ஒன்றில் சித்திைர மாதம் ேராகிணி நட்சத்திரத்தன் அக்ஷய
த்ரிதிைய திதியின் ேபா
ராகேவந்திர தீர்த்தரின் மகன் ேயாகீந்த்ர தீர்த்த ஸ்ரீபாத க்குத் தாமிரபரணி நதிக்கைரயில்
ஆறாம்பண்ைண என்ற ஊரில் மட மான்யமாக நிலம் வழங்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள (ெபங்க ர் ராகேவந்திரர்
மடத்திலி ந்
ெவளியிடப்பட்ட 10ஆவ
ெசப்ேப ). எனேவ சித்திைர மாததில் ேராகிணி நட்சத்திரத்தில் அைமகின்ற
த்ரிதிையத் திதி அக்ஷய த்ரிதிைய என அைழக்கப்பட்டெதனத் ெதரிய வ கிற . ஆனால், கி.பி. 1875ஆம் ஆண்ைடச் ேசர்ந்த
தஞ்சா ர் மாேனாஜியப்பா ெத அண்ணா சத்திரம் தண்ணீர்த் ெதாட்டிக் கல்ெவட் "ைவகாசி மாதத்தில் ஸ்ரீபிரசன்ன
ெவங்கேடசப் ெப மாள் அக்ஷய த்ரிதிைய உதய க ட வாகேனாத்ஸவம்" எனக் குறிப்பி கிற (ெச. இராசு, தஞ்ைச மராட்டியர்
கல்ெவட் கள் பக்கம் 21, தமிழ்ப் பல்கைலக் கழகம், தஞ்ைச, 1987). ேமற்குறித்த இரண் கல்ெவட் க ேம தி மால் வழிபா
ெதாடர்பான கல்ெவட் களாயி ம், ன்ன
ைவத சம்பிரதாயத்ைத ம், பின்ன விசிஷ்டாத்ைவத சம்பிரதாயத்ைத ம்
ேசர்ந்தைவயாகும். பிந்ைதய கல்ெவட்டில் ைவகாசி மாதத்தில் எந்த நட்சத்திரத்தில் அக்ஷய த்ரிதிைய ெகாண்டாடப்பட்ட என்ற
குறிப் இடம்ெபறவில்ைல. ஆயி ம், ைவகாசி மாதத்தில் வளர்பிைற த்ரிதிைய தி வாதிைர நட்சத்திரத்தில்தான் வ ம். எனேவ
இப்ேபா
அக்ஷய த்ரிதிைய என்ப
சித்திைர ேராகிணியில் வ வதா ைவகாசி தி வாதிைரயில் வ வதா என்ற
தன்ைமயான ேகள்வி எ கிற . சித்திைர ேராகிணி என்ப சூரியன் சந்திரன் ஆகிய இரண் ேகாள்க ம் தத்தம உச்ச
வீட்டில் இ க்கும் ேபா
ேநர்கிற த்ரிதிையத் திதியாகும். அதாவ
ேமஷத்தில் சூரிய ம், ரிஷபத்தில் சந்திர ம்
இடம்ெபற்றி க்கும் ேபா நிகழ்கிற த்ரிதிைய. ைவகாசி தி வாதிைர என்ப இத்தைகய ேகாள்களின் உச்ச ஸ்தானம் சார்ந்த
நிகழ்வன் . ஆனால், ஆதிைர நட்சத்திரத்தில்
ன்றாம் பிைற என்ப
சிவ வழிபாட்ேடா
பின்னிப் பிைணந்த ஒ
நிகழ்வாகும். சிவைன ஆதிைரயான் எனப் பரிபாடல், கலித்ெதாைக ஆகிய சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பி கின்றன. சிவன்
தைலயில் சூடிய பிைற நில
ன்றாம் பிைறேய என்ப ம் மிகப் பைழய மரபாகும். எனேவ, ைவகாசி ஆதிைர என்ப சிவ
வழிபாட் க்கு அடிப்பைடயான ஒ
னித நாள் என்பதில் தவறில்ைல. ேமற்குறித்த இரண் வித நிகழ் கைள ம் வரலாற் த்
தராசில் ைவத் எைட ேபா ம் ேபா ைவகாசி ஆதிைரேய வலிைமயான ஒன்றாகத் ெதரியவ கிற . ஏெனனில், ைவதிகப்
ராண மரபின்படி நான்கு கங்க ள் தற்ேபா நைடெப கிற கலி கம் மாசி மகத்தன் ெதாடங்கிற் என் ம் தல்
கமாகிய கி த கம் அல்ல சத்ய கம் ைவகாசி மாத சுக்ல பட்ச த்ரிதிையயில் (அக்ஷய த்ரிதிைய அன் ) ெதாடங்கிற்
என் ம் நம்பப்ப கின்றன. ைவகாசி ஆதிைரக்கு வலிைம ேசர்க்கின்ற வரலாற் ச் ெசய்திகைள இனி ஆராய்ேவாம்.
அட்ட ர்த்தி ம் ஆதிைர நா

ம்

சிவன் எண்வைக வடிவினன் என்ப மிகப் பழைமயான ஒ ேகாட்பாடாகும். இதைன அஷ்ட ர்த்தித் தத் வம் எனக்
குறிப்பி வர். அஷ்ட ர்த்தி என்ப நிலம், நீர், தீ, காற் , ஆகாயம் ஆகிய ஐம் தங்க ம் சூரிய சந்திர ம், ஆன்மா ம் என்
ைசவர்கள் குறிப்பி வர். எட்டாவதாக இடம்ெப ம் தத் வம் அறம் அதாவ தர்மம் என் சங்க இலக்கியமாகிய பரிபாடலில்
(வரி 3:4-5) குறிப்பிடப்ப கிற . கி.பி. 5-6ஆம் ற்றாண்ைடச் ேசர்ந்த மணிேமகைல (27: 89-90) யஜமானன் என்கிற யாகத்தீ
வடிவத்ைதக் குறிப்பி கிற . ைவதிக ெநறி சார்ந்த ைசவ சமயத்தில் இக் ேகாட்பாேட ெந ங்காலமாக நிைலத்தி ந்த . ைசவ
நாயன்மாராகிய தி நா க்கரசர் (கி.பி. ஏழாம் ற்றாண் ) "இ நிலனாய்த் தீயாகி நீ மாகி இயமானனாய் எரி ம் காற் மாகி
ஆகாயமாய் அட்ட ர்த்தியாகி" எனக் குறிப்பி கிறார். பிங்கலர் என்ற ைஜன னிவரால் கி.பி. 10-11ஆம்
ற்றாண்டில்

இயற்றப்பட்டதாகக் க தப்ப ம் பிங்கலநிகண் , அஷ்ட ர்த்தியின் எட்டாவ
அம்சமாக யஜமான க்குப் பதிலாக
ஆன்மாைவக் குறிப்பி கிற . கி.பி. 11ஆம்
ற்றாண்டில் வாழ்ந்த க
ர்ச் சித்தரின் ஒன்பதாம் தி
ைறப் பாடல் ஒன்
("அம்பரா அனலா அனிலேம...") இயமான க்குப் பதிலாக அ ைவக் குறிப்பி கிற . கி.பி. 16-17ஆம் ற்றாண்ைடச் ேசர்ந்த
அதிவீரராம பாண்டியன் தம க ைவப்பதிற் ப்பத் அந்தாதியில் (பாடல் 20), "ஆதவன் மதிபார் அனல் ெவளி னல் கால்
அ மைற எச்செனன் எட் ப் ேபதமாம்" எனக் கூ கிறார். யஜமானன் என்ப எச்சன் என் கூறப்பட் ள்ள . கி.பி. 1617ஆம்
ற்றாண்டில் ேசய்ஞ ர் ஞானப்பிரகாசர் என்பவரால் ைகக்ேகாளர் ச கத்தவரின் வீரச்சிறப் கைளப் கழ்ந்
இயற்றப்பட்ட "வீர நாராயண விஜயம்" என்ற
ல், அஷ்ட ர்த்தித் தத் வத்தில் எட்டாவ
அம்சமாக "ஆவி"ையக்
குறிப்பி கிற . (வீர நாராயண விஜயம், பதிப் : ந. கந்தசாமி, ராசி ரம் - 1986.)
கி.பி. 17ஆம்
ற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ெமாகலாய அரசன் ன்னிைலயில் ைசவத் றவி குமரகு பரர் சிவன
அஷ்ட ர்த்தித் தத் வத்ைத விளக்கிப் ேபசுைகயில், எட்டாவதாக இ க்கின்ற தத் வம் ஆத்மா எனக் குறிப்பிட்டதாகச் ைசவ
சமய அறிஞர்கள் எ தி ள்ளனர்[1]. எவ்வாறாயி ம், இந்த எட் வைகப் ெபா ள்க க்கும் உரிய நட்சத்திரங்கள் இைவ இைவ
எனக் குறிப்பி ம் ஒ மர உண் . இந்திர காளிய ேமற்ேகாளாக நவநீதப் பாட்டியல் உைர குறிப்பி கின்ற விவரத்தின்படி, நீர்
சதய நட்சத்திரத் ட ம், நிலம் ேகட்ைட நட்சத்திரத் ட ம், காற்
சுவாதி நட்சத்திரத் ட ம், ெந ப் கார்த்திைக
நட்சத்திரத் ட ம், ஆகாயம் ஓண நட்சத்திரத் ட ம், சூரியன் னர் ச நட்சத்திரத் ட ம், சந்திரன் மி கசிரஸ்
நட்சத்திரத் ட ம், இயமானன் பரணி நட்சத்திரத் ட ம் இைணத் ப் ேபசப்ப ம். (நவநீதப் பாட்டியல்
ல ம் உைர ம்,
உ.ேவ.சாமிநாத ஐயர் பதிப் , 1961, பக்கம் 20) இவ்விவரங்கைள இத்தைன விரிவாக இங்குக் குறிப்பி ம் ேநாக்கம் சிவ
வழிபாட்டின் அடிப்பைடத் தன்ைமயாகிய அஷ்ட ர்த்தித் தத் வத்தில் ஆதிைர நட்சத்திரத் க்கு இடமில்ைல என்பைத
உணர்த் வதற்காகத்தான். அஷ்ட ைபரவர் எனக் குறிப்பி வ ம் பரணி நட்சத்திரத்ைத ைபரவ க்கு உரியதாகக் ெகாள்வ ம்
மரபாக இ ப்பதால் அஷ்ட ர்த்தித் தத் வம் ைபரவ வழிபாட்ைடேய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட என்ப ம் யஜுர்ேவதத்தில்
இடம்ெப கிற யாகத்தீ வடிவ த்திர வழிபாட் க் கூ க டன் ைபரவ வழிபா இைணந்ததன் விைளவாக உ வான பக்தி
இலக்கியக் காலச் சிவ வடிவத்தின் இயல் களாகப்
ைனயப்பட்டைவேய ேமற்குறிப்பிட்ட விவரங்கள் என்ப ம்
ெதளிவாகின்றன. அவ்வாெறனில், ஆதிைர நட்சத்திர ம் ன்றாம் பிைற நில ம் சிவவழிபாட்டின் அடிப்பைட அம்சங்கள்தாமா
என் ஆராயப்பட ேவண்டிய நிைல உள்ள . சங்க இலக்கியமான பரிபாடல், "ஆதிைர தல்வனிற்கிளந்த நாதர் பன்ெனா வர்"
(பா. 8:6-7) என் ம், "பதிெனா கபில ம்" (பா. 3:7) என் ம் குறிப்பி வதிலி ந் ஏகாதச த்ரர் என்ற க த்ேதாட்டம்
ஆதிைர நட்சத்திரத்ேதா
ெதாடர் ைடய
என்
ெதரிகிற . கலித்ெதாைக (150: 17-20) பிள்ைளப் பிைறையச்
சைடயிலணிந்த சிவைனப் " த்திங்கட்கண்ணியான்" என் ம் "ஆதிைரயான்" என் ம் குறிப்பி கிற . ெசந்நிறத்ைதக் கபில
நிறம் அல்ல
த்ர நிறம் எனக் குறிப்பி வர் . எனேவ இவ்வ ணைனகெளல்லாம், கபில நிறத்தவனாகிய அக்னி வடிவ த்ரைனக் குறிப்பி கின்றன என்பதில் ஐயமில்ைல. ஆயி ம் இவன வடிவம் ைவதிக மரபி ள்
ைமயாக ஈர்த் த்
தன்மயமாக்கிக் ெகாள்ளப்பட்ட சிவ வடிவமாக ம் ெதரியவில்ைல. அப்படியானால், இந்த ஆதிைரயானின் அடிப்பைட வடிவம்
எ என்ற ேகள்வி எ கிற .
அஹ¤ரமஸ்தா ம் ஆதிைரயா ம்
ேமற்குறித்த ேகள்விக்கு விைட ேத வெதன்றால், பாரசீக சமய லாகிய "ெஜண்ட அெவஸ்தா" லிைன ம் பாரசீகக்
கிைள ெமாழியாகிய பஹ்லவி ெமாழியில் எ தப்பட் ள்ள ெஜாராஸ்டிர சமய
ல்கைள ம் நாம்
ரட்டிப் பார்க்க
ேவண்டியி க்கும். அஹ¤ரமஸ்தா (அசுரர் தைலவன்) என்ற ெபயரில் வழிபடப்பட்ட வ ணன் என்ற
தற் கட ளின்
தல்வன் ஆதர் ஆவான். நில லகில் இவன வடிவம் ெந ப் . வானமண்டலத்தில் இவன் ஆதர் என்ற நட்சத்திரமாக
இ க்கிறான். வளர்பிைறக்கால ன்றாம் பிைற இந்த ஆதர் நட்சத்திரத் டன் இைணந் ேமற்றிைசயில் அந்திக் காலத்தில்
சிறி ேநரம் ேதான்றி மைற ம் ேபா , இயற்ைகயில் என்ெனன்ன நிக ம் என் பஹ்லவி
ல்கள் குறிப்பி கின்றன.
அப்ேபா ப வக் காற் வீசத் ெதாடங்கும்; அபாம் நபாத் (அப் வின் நாபி அல்ல தண்ணீரின் ெகாப் ழில் பிறந்தவன்)
உதிப்பான்; மைலகைள உைடத் க் ெகாண்
ெவள்ளம் ெப க்ெக க்கும்; காட்
மலர்கள் மல ம் என்ெறல்லாம்
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. ஆதர் எனப்பட்ட ஆதிைர நட்சத்திரத் டன் இைணந்
ன்றாம் பிைற
அந் ல்களில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ேதான் வெதன்ப ைவகாசி மாதத்தில்தான் நிக ம்.
நில க் காலத்ைத மாதத்தின் டிவாகக் ெகாள்கின்ற ர்ணிமாந்த
ைறயின்படி சித்திைர மாதம் சித்திைர நட்சத்திரத் டன் டிவைட ம். 27 நட்சத்திரங்கைள நிலவின் ஒ சுழற்சிக் காலமாகிய
30 நாள்க க்குப் பிரித் வழங்க ேவண்டியதி ப்பதால், ைவகாசி மாதம் கார்த்திைக நட்சத்திரத்தில் அமாஸ்யம் (மதிமைற )
நிகழ்ந்த பின்னர் ஆதிைர நட்சத்திரத் டன் த்ரிதிையத் திதி ம், சித்திைரயிலி ந்
ன்றாவ நட்சத்திரமாகிய விசாக
நட்சத்திரத் டன் ர்ணிைம ம் இைணந் நிகழ்கிற வைகயில் கணக்கீ ெசய்யப்ப ம். இவ்வா ைவகாசி மாத வளர்பிைற
ன்றாம் (த்ரிதிைய) திதி தி வாதிைர நட்சத்திரத் டன் இைணந் ேதான் வ அம்மாதத்தின் 18ஆம் ேததியன் நிக ம்.
இன்ைறய ஆங்கிலக் காலண்டர்படி, ஜூன் மாதத் ெதாடக்கத்திற்கு இ ெபா ந்தி வ ம். மைலயாளத்தில் இதைன
இடவப்பாதி என்
குறிப்பி வர். ரிஷப மாதமாகிய ைவகாசி மாதத்தின் இைடப்பகுதி என்
இதற்குப் ெபா ள்.
இக்காலகட்டத்தில்தான் ெதன் ேமற்குப் ப வக் காற் ெதாடங்கும். ெதன்ேமற்குப் ப வக்காற் வீசுகின்ற பகுதிகளில்
ேகாைட இடி மின்ன டன் ப வ மைழ ெதாடங்கும். ேமகங்களினிைடேய ேதான் ம் மின்னல் ெகாடிதான் அபாம் நபாத் என்ற
உ வகமாகப் பஹ்லவி
ல்களில் குறிப்பிடப்பட்ட . ெந ப் என்ப பைடப்பியக்கத்ைதக் குறிக்குமாதலால், வ ணனால்
பைடக்கப்பட்டவன் அதாவ அவன மகன் என மின்னல் உ வகப்ப த்தப்பட்ட . மைலைய உைடத் க் ெகாண் ெவள்ளம்
ெப குவ என்பைத ம் காட் மலர்கள் மலர்வ என்பைத ம் ெபாதிய மைல, திரிகூடமைலப் பகுதியில் குற்றாலம் அ வியில்

தண்ணீர் வீழ்வ
ெதாடங்குகின்ற நிகழ் ட ம் நீலகிரி மைலயில் மலர்க் கண்காட்சி நடத்தப்ப கின்ற நிகழ் ட ம்
ெதாடர் ப த்திப் பார்த்தால் இந்த உண்ைம விளங்கும். ஆதிைரயான் வழிபாட்டில் தைலைம இடமாக ெஜாராஸ்டிர சமய
ல்களில் குறிப்பிடப்ப ம் இடம் ஆதேராபாதகான் என்பதாகும். இ இன்ைறய அஜர்ைபஜான் ஆகும். ஆதேராபாதகான்
என்பதற்குப் பாதாளத்தின் ெந ப் என் ெபா ள். அப்பகுதியில் நிலத்தடியிலி ந் எரிவா ெவளிப்ப ம் நிகழ் கள்
நைடெபற்றைமயால் இப்ெபயர் சூட்டப்பட்டதாக நம்பப்ப கிற . ஒ வைகயில் பார்த்தால் அஜர்ைபஜான் பகுதிையப்
ெபா த்தவைர அஹ¤ரமஸ்தா (ஓர்மஸ்த்) என்ற ெபயரில் வழிபடப்பட்ட வ ணனின் மகன் ஆதர் என்ற ெந ப் க் கட ள்
என்ற உ வகம் கூட, மண் க்கடியிலி ந் கிைடக்கின்ற திரவ வடிவிலான எரிெபா ள்கைள ம், ெவந்நீர் ஊற் கைள ம்
குறிப்பிட்டி க்க வாய்ப் ண் .
ைசவ சமயத்தில் த்ரனின் தன்ைமயான வடிவம் அக்னியாகேவ க தப்ப கிற . ைவணவ மரபின்படி, விஷ்
நீர்
வடிவினன் என்பதால் அவர் நாராயணன் எனப்ப வார். தி மா டன் தி ேவாண நட்சத்திரத்ைத ம், சிவ டன் தி வாதிைர
நட்சத்திரத்ைத ம் ெதாடர் ப த் வ மர . 27 நட்சத்திரங்களில் இைவ இரண் க்கு மட் ேம தி என்ற அைடெமாழி
ேசர்க்கப்ப கிற . தி ேவாண நட்சத்திரம் தண்ணீரின் அம்சம் உைடய என் ம், தி வாதிைர நட்சத்திரம் ெந ப்பின்
தன்ைம உைடய
என்ப ம் இந்
சமய நம்பிக்ைககளாகும். (நாம்
ன்னர்க் குறிப்பிட்ட நவநீதப்பாட்டியல் உைர
ேமற்ேகாளின்படி, விஷ்
நீல நிற விண் டன் ெதாடர் ப த்தப்ப வார்.) எனேவ, ஆதர் என்ற ெதய்வத்ைத ெந ப் வடிவில்
பாரசீக சமயத்தவர் வழிப வ ைவதிக மர க்கும் ஏற் ைடய ெசயல்பாேட ஆகும். இ பாரசீக சமயத்தில் யாகத்தீயாக யஜமானனாகக் க தப்ப வதில்ைலயாயி ம் பைடக்கின்ற ஆற்றலாகக் க தப்பட்ட . ஆதர் என்ற ெந ப் க் கட ைள
வழிப கின்ற சாரி அத்ரவன் எனப்பட்டார். குஜராத் பகுதியில் வழங்கிய பாரசீகக் கிைள ெமாழியாகிய பாசண்ட ெமாழியில்
கிறிஸ் சகாப்தத் ெதாடக்க
ற்றாண் களில் இந்தத் தீ வழிபாட் ப் சாரி அத்ரணன் என அைழக்கப்பட்டார் எனச் சில
குறிப் களால் ெதரிய வ கிற . அத்ரணன் என்ற இச் ெசால்ேல தமிழில் அந்தணன் என வழங்குகிற . ஆதர் என்ற பாரசீகப்
ெபய டன் ஆதிைர என்ற தமிழ் வடிவேம ெந க்க ைடயதாகத் ேதான் கிற . சமஸ்கி தத்தில் ஆர்த்ரா என் இந்த
நட்சத்திரம் வழங்கப்பட்ட . நாம் இங்குக் குறிப்பிட் ள்ள ஆய் க் க த்
பல்ேவ
தளங்களில் ஆராய்ந்
நிைல
நாட்டப்படேவண்டிய ஒன்றாகும். இப்ேபாைதக்கு ஒ ெதாடக்கம் என் தான் இைதச் ெசால்ல டி ம். தமிழகச் சிவ வழிபாட்
மரபில் பாரசீக சமயத்தின் ஒ கிைளயாகிய குஜராத்திப் பாசண்ட சமய மரபின் தாக்கம் எந்த அள க்கு இ ந் ள்ள
என்பதற்கான ஒ ேமேலாட்டமான சான்றாக இதைன எ த் க் ெகாள்ளலாம்[3]. ேமைலக் கடற்கைரப் பகுதியாகிய மராட்டிய
மாநிலப் பகுதிகளில் அக்ஷய த்ரிதிைய தன்ைமயான ஒ விழாவாக நீடித் வ வ பஹ்லவி ெமாழிப் ராணத் ெதாடர்பின்
எச்சேம எனலாம்.
அ ம்ெபறல் ஆதிைரயான் அணி
இனி, அக்ஷய த்ரிதிையக்கும் நைக அணிவதற்கும் என்ன ெதாடர் எனப் பார்ப்ேபாம். இ ெதாடர்பாகச் சிந்திக்கும்
ேபா இரண் க த் கள் ேதான் கின்றன. ஒன் நாம் ேமேல கண்ட ேபால மின்னல் ெகாடி என்ப ஆதிைரயானின் ஓர்
அம்சமாகும். கலித்ெதாைக (150: 20-21) பாடலில் "அ ம் ெபறல் ஆதிைரயான் அணி ெபற மலர்ந்த ெப ந் தண் சண்பகம்
ேபால" என்ற குறிப் காணப்ப கிற . சண்பகம் ஒ காட் மலராகும். குற்றாலத்தில் சண்பக அடவி என்ேற ஒ காட் ப்
பகுதி உண் . அபாம் நபாத் எனப்பட்ட மின்னல் ெகாடியின் ஒளியில் காட் மலர்கள் மலர்வ இயல் . குறிப்பாக, மின்னல்
ஒளி பட் த்தான் தாைழ மடல் விரி ம். மின்னைலக் குறிக்கும் ேக என்ற ெசால் டன் ெதாடர் ைடயேத "ைகைத" என்ற
ெசால்லாகும். சமஸ்கி தத்தில் ேகதகி என் ம், மராட்டி ெமாழியில் ேகட்கி என் ம் இச்ெசால் வழங்கும். இைவ தாழம்
க்குரிய ெபயர்களாகும். ஆஷாட (ஆடி) மாதத்தில் கார்காலம் ெதாடங்கும்ேபா மின்னலால் தாைழ மலர்கிற எனக் கவி
காளிதாசனின் ேமக தம் (1: 2-3) குறிப்பி கிற .
கி.பி. 10ஆம்
ற்றாண்டில் வாழ்ந்த நம்பியாண்டார் நம்பி இயற்றிய தி த்ெதாண்டர் தி வந்தாதியில் கணநாத
நாயனார் பிறந்த ஊராகிய சீர்காழிையக் குறிப்பி ம்ேபா , "ெகாண்டல் ெகாண்ேடறிய மின் க்குக் ேகால மடல்கெடா ம்
கண்டல்ெவண் ேசாறளிக்குங்கடற் காழி" எனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . "ேமகங்களினிைடேய ேதான் கின்ற மின்ன க்குப்
பைடயலாகத் தாைழ தன மடைல விரித் மகரந்தமாகிய ேசாற்றிைனப் பைடக்கின்ற சீர்காழி" என்ப இதன் ெபா ளாகும்[4].
தாைழ மடல் ெபான்னிற ைடயதாகும். தாைழ ம் சிவ ெப மானால் வி ம்பிச் சூடப்பட்ட என்பதற்கு ைசவத் தி
ைறகளில்
ஆதாரம் உள்ள [5]. ைசவ சமயத்தில் ேகாயில் என்றாேல சிதம்பரத்ைதத்தான் குறிக்கும். சிதம்பரம் நடராசர் ெகான்ைற ம்
ெசண்பக மாைல ம் சூடியதாக அபிராமி பட்டர் தம அபிராமி அந்தாதியில் குறிப்பி கிறார். ("தாரமர் ெகான்ைற ம் ெசண்பக
மாைல ம் சாத் ம் தில்ைல ஊரர்"). தி வா ர் அ கி ள்ள
தன்ைமயான ைபரவ வழிபாட் த் தலமாகிய
தி ச்ெசங்காட்டங்குடியில் சி த்ெதாண்டர் சிவப்ேப ெபற்ற இ பத்ேதாராம் நாள் சிவ ெப மான் ெசண்பகப் மணம் வீச
பவனி வ வார் என் நம்பப்ப கிற . ஆண் ேதா ம் சித்திைரப் பரணி கழிந்த இ பத் ஒன்றாம் நாள் தி ேவாண
நட்சத்திரத்தன்
ெசண்பகப்
உற்சவம் ெகாண்டாடப்ப கிற . (ஸ்ரீ ஷ்பரதீசுவரர் சிவமஞ்சரியின் 46ஆவ
மலர்,
தி வாவ
ைற ஆதீன ெவளியீ , 2004 தீபாவளித் தி நாள்) சண்பகமலர் ெபான்னிற ைடய . சிவெப மானின் சைடயில்
அணிவதற்குரியேத. ஆயி ம் சீைதயின் சாபத்ைதப் ெபற்றதால் தாைழ ம், நாரதரின் சாபத்ைதப் ெபற்றதால் சண்பக ம் சிவ
வழிபாட்டில் விலக்கப்ப கின்றன எனப் பிற்கால ல்களான சிவ ராண ம், சிவ மகா ராண ம் குறிப்பி கின்றன (பக்கம் 811
மற் ம் 727, "அபிதான சிந்தாமணி" ஆ. சிங்காரேவ
தலியார், Asian Educational Services, Madras 1988). தமிழக
வழிபாட்
மரபில் சிவன் ெகான்ைற மாைலையேய சிறப்பாகச் சூடியதாகக் குறிப்பி வர். ெகான்ைற மல ம்
ெபான்னிற ைடயேத. "கண்ணி கார் ந ங் ெகான்ைற வண்ண மார்பில் தா ம், அ·ேத" என்
றநா ற் க் கட ள் வாழ்த்
குறிப்பி ம். எனேவ சிவெப மான் ெபான்னிற மலர்கைள வி ம்பி அணிபவர் என்ப
லனாகும். தமிழகச் ைசவ வழிபாட்

மரபில் சிவன் ெகான்ைற சூடியாகேவ காட்சியளிக்கிறார். ேசய்ஞ ர்ப் பிள்ைள எனப்ப ம் சண்ேடஸ்வர க்கு சிவன் தாம்
அணிந்தி ந்த ெகான்ைற மாைலையச் சூட்டிச் "சண்ேடச பதம்" எனப்ப ம் பதவி அளித்ததாகத் ேதவார ம் ெபரிய ராண ம்
குறிப்பி ம். சங்ககால இலக்கியமான கலித்ெதாைகயின் இ திப்பாடல் "பிறங்குநீர் சைடக்கரந்தான் அணி அன்ன நின்நிறம்",
"உ வ ஏற் ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கன்னநின் உ ", " த்திங்கட் கண்ணியான் ெபான் ண் ஞான் அன்ன நின்
கவின்" என்ெறல்லாம் தைலவியின் ெபான்வண்ண எழிைலப் கழ்ந் உைரக்கின்ற . இவ்வரிகளிெலல்லாம் ெகான்ைறப்
ெபான்னாக அல்ல ெபான் நைகயாக உ வகிக்கப்பட் ள்ள [6]. இவ்வா சிவெப மா க்கும் ெகான்ைறக்கும் உள்ள உற
விதந் ஓதப்பட்டா ம் பலவித மலர்கள் அணிவைத ம் சிவன் வி ம்பேவ ெசய்கிறார் என்ப ைசவத் தி
ைறகளால் ெதரிய
வ கிற . "ஏற் ெவல்ெகாடி யீசன்றனாதிைர நாற்றஞ் சூ வர் நன்ன ந்திங்களார் நீற் ச் சந்தன ெவள்ைள விரவலார்
ேவற் க் ேகாலங் ெகாள் வீழிமிழைலேய" (ஐந்தாம் தி
ைற தி வீழிமிழைலப் பதிகம் பாடல் 2) என்ற ேதவாரப் பாடலில்
தி நா க்கரசர், ேயாகியான சிவெப மான் ேபாகியின் ேகாலத்ைத ஏற் ப் பலவித ந மலர்கைள ம் சந்தனத்ைத ம் ைனந்
ஆதிைர நாளில் ேதான் கின்ற காட்சிையக் குறிப்பி கிறார். ேம ம், அவேர தம தி வா ர்ப் பதிகத்தில் "வீதிகள் ேதா ம்
ெவண்ெகாடிேயா விதானங்கள் ேசாதிகள் விட் ச் சுடர் மாமணிகள் ஒளிேதான்றச் சாதிகளாய பவள த் த் தாமங்கள் ஆதி
ஆ ர் ஆதிைர நாளால வண்ணம்" என்ற பாடலில் ந மண மலர் மாைலகள் மட் மின்றிப் பவளங்க ம் த் க ம் விரவிக்
ேகாத்த மாைலைய ம் ஆதிைர நாளன் சிவெப மான் அணிந் வண்ண றக் காட்சியளிக்கிறார் எனக் குறிப்பிட் ள்ளார்.
ைசவத் தி
ைறக ள் ஒன்பதாம் தி
ைறயில் "அணி ைட ஆதிைர நாள்" என்ற ஒ குறிப் காணப்ப கிற (9: 29.12).
பிள்ைளப் பிைற ஆதிைரயான் தனக்கு அணியாக அல்ல மாைலயாக மின்னல் ெகாடிையக் ெகாள்வ ேபால, அவைன
வழிப பவர்க ம் ஒளி மிகுந்த ெபான் நைககைள எய் வர் என்ற ஒப் ைம அடிப்பைடயிேலா, அவன் அணிகிற - மின்னலால்
மலர்கிற ெபான்னிற மலர்கைளப் ேபான்ற நைககைள அைடவர் என்ற அடிப்பைடயிேலா இத்தைகய நம்பிக்ைக
ேதான்றியி க்கலாம். ஆற் ப் ெப க்கு என்பேத வளைமச் சடங்குகேளா
ெதாடர் ைடயாதாகும். கு ம்பம் தைழக்க
ேவண் ம், மண வாழ் நிைலக்க ேவண் ம் என்ற ேவண் தலின் அடிப்பைடயில் ஆடிப் ெப க்கு நாளன் தாலி ெப க்கும்
சடங்கு ெசய்வ ேபால, ைவகாசி மாத ஆதிைர நாளி ம் தாலி ெப க்கும் சடங்கு இந்தியாவின் ேமைலக் கடற்கைரப்
பகுதிகளிேலா, ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலைய ஒட்டி ள்ள பகுதிகளிேலா நிகழ்ந்தி க்க ேவண் ம்.
குடகு மைலயில் உதிக்கின்ற காவிரியின் பிறந்த நாளாக ஆதிைர நாைளக் 'காேவரி மஹாத்மியம்' (சரஸ்வதி மகால்
லகச் சுவடி) குறிப்பி கிற . எனேவ, ப வ மைழ ெதாடங்குவதற்கும் ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலைய ஒட்டி ள்ள பகுதிகளில்
உதிக்கின்ற ஆ களில் நீர்ப்ெப க்கு ஏற்ப வதற்கும் உரிய நாளாகிய ைவகாசி
ஆதிைர
நாளன்
மங்கல
நாண்
உள்பட
அணிகலன்கைளப்
ெப க்கிக்ெகாள்வெதன்ப நம்பிக்ைக சார்ந்த சடங்காக ம் ேதான்றியி க்கலாம்.
க்ேகாட்ைட மாவட்டம் தி ேவங்ைக வாசல் கல்ெவட்டில் (Pudukkottai State
Inscriptions - 139), ைவகாசி ஆதிைர நாள் விழா என்ப விைளச்சல் ெதாடர்பான
விழாவாகேவ ேதான்றிய என்பதற்கான ஆதாரம் உள்ள . மைழ வளம் என்ற
க த்ேதாட்ட ம், ஆற்
நீர்ப்பாசனத்தால் விவசாயம் ெசழித்தல் என்ற ச கப்
ெபா ளியல் நிைலப்பா ம் இந்த ைவகாசி ஆதிைர நாள் ஆடல் மர டன்
ெதாடர் ைடயைவயாகக் காணப்ப கின்றன. ஆ கைளத் ெதய்வமாகத் ெதா த
ன்ேனார், ஆற் ப் ெப க்குடன் கு ம்ப வாழ்க்ைகயின் நலன்கைள ம்
ெதாடர் ப த்திப் பார்த்ததால்தான் ஆடிப்ெப க்கின் ேபா தாலி ெப க்கும் சடங்கு
நிகழ்த்தப்ப ம் வழக்கம் ேதான்றிய . சரியாகச் ெசால்வதானால் ஆடி மாதம் 18ஆம்
நாளன் தாலி ெப க்கும் சடங்கிைனச் ெசய்வ என்பேதகூட ைவகாசி மாதம்
18ஆம் நாளன் ( ர்ணிமாந்தக் கணக்கீட்டின்படி ைவகாசி மாத வளர்பிைற ஆதிைர
நாளன் ) தாலி ெப க்கும் சடங்கு ெசய் வந்த ேமைலக் கடற்கைரப் பகுதி மரபின்
பிற்காலத் திரிபாகேவ இ க்கேவ ேவண் ம். ெசண்பகமாறன் என்ற பாண்டிய குல
ன்னவர் ெபய ம் ெபாதிய மைல டன் ெதாடர் ைடயேத ஆகும். பிற்காலத் க்
ேகரள அரச வம்சத்தவ ள் ெசண்பகராமன் என்ற ெபயர் அதிகமாக வழங்கி ள்ள .
இைவெயல்லாேம ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலயின் இயற்ைக அைமப் டன்
ெதாடர் ைடய ெசால் வழக்குகேள எனத் ேதான் கிற . ேம ம் சண்பகம் என்ப
வசந்த (இளேவனில்) காலத்தில் மலர்வ எனக் காளிதாசன் தன ரி சம்ஹாரத்தில்
(6:5) குறிப்பி கிறார். எனேவ சண்பகம், தாைழ, ெகான்ைற இைவெயல்லாேம
ேவனிற் ப வத் ட ம் ெதன்ேமற்குப் ப வக் காற் ட ம் ெதாடர் ைடய
மலர்களாகலாம்.
படம்: சிவைனப் ேபான்ற ேதாற்ற ைடய
கன் - ஆந்திர மாநிலம் ேசஜர்லா)
ஆதிைர நாள் வண்ண ம் ேசேயான் வழிபா ம்
சங்ககாலக் குறிஞ்சி ல்ைல ஆகிய நிலங்க டன் ெதாடர் ைடய ேசேயான் வழிபாட்டி ம், மாேயான் வழிபாட்டி ம்
கடம் ெகான்ைற ஆகியன ெதாடர் ப த்திப் ேபசப்ப கின்றன. சங்க இலக்கியத்தில "கடம்பமர் கட ள்" எனச் ேசேயான்
குறிப்பிடப்ப கிறான். "கார்க் கடப்பந்தார் எம் கட ள்" எனச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்பி ம் (3:24:14). கார்க் கடப்பந்தார் என்ப
கார் காலத்தில் இடி இடிப்பதால் மலர்கின்ற கடம்ப மலர்களால் கட்டப்பட்ட மாைல எனப் ெபா ள்ப ம். ஆதிைர நா டன்
கைனத் ெதாடர் ப த் வ இயலாத ஒன்ேற. ஆயி ம், சங்க காலச் ேசேயான் வழிபாட் டன் நாம் ேமேல கண்ட,

பஹ்லவி ெமாழிப் ராணச் ெசய்திகளான காட் மலர்கைள மலர்வித்தல், மைலகைள உைடத்
ெசய்தல் ேபான்றன ெதாடர் ைடய அம்சங்களாகேவ காணப்ப கின்றன.

ஆ கைளப் ெப க்ெக க்கச்

குறிஞ்சிப் பாட்டில் தைலவன் வ ைக வ ணிக்கப்ப ைகயில் "வண்ண வண்ணத்த மலராய் விைரஇய தண்ண ந்
ெதாைடயல் ெவண்ேபாழ்க் கண்ணி நலம்ெப ெசன்னி நா ற மிைலச்சி " (வரி 114-116) எனக் கூறப்பட் ள்ள . இதற்கு
உைர கூ ைகயில் "பல நிறங்கைள ம் பல சாதிகைள ம் உைடய மலர்கைள ஆராய்ந்
ெதா த்த தண்ணிய நறிய
ெதாைடயைல ம் ெவள்ளிய தாைழ மடலிேல ைடத்தாகிய கண்ணிைய ம்
கெனன்
அச்ச
ம்படி சூடி" என
நச்சினார்க்கினியர் குறிப்பி கிறார். (பக்கம் 194-5, பத் ப்பாட்
ல ம் நச்சினார்க்கினியர் உைர ம் - உ.ேவ. சாமிநாதய்யர்
பதிப் , 1974.) குறிஞ்சிப்பாட்டில்தான் 99 வைக மலர்கள் குறிப்பிடப்ப கின்றன என்ப கவனிக்கத்தக்க ஒ ெசய்தியாகும்.
கு என்ற ெசால்ேல மணம் என்ற ெபா
ைடயதாகும். "
கமர்
ரண்கிடக்ைக" எனப் பட்டினப்பாைல (வரி 37)
[7]
. மைலகைள உைடத் க் ெகாண் ஆ கைளப் ெப க்ெக க்கச் ெசய்தல் என்ப ம் இடி வி வதாேலேய
குறிப்பி கிற
மைலகளில் சுைனகள் ேதான் கின்றன என்ற பழங்குடி நம்பிக்ைகைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டதாகும். "கு ெகா ெபயர்
ெபற்ற மால்வைர ைடத் மைலயாற் ப் ப த்த வி கயந்தைல" எனச் ெசவ்ேவள் பற்றிய பரிபாடல் (5:9-10) குறிப்பி கிற .
இ மைலகளிலி ந் ஆ கைளப் ெப க்ெக க்கச் ெசய்த அற் தச் ெசயல் பற்றிய ஒ வர்ணைனேய ஆகும். "திறல் ேவல்
தியிற் த்த ேகணி விறல் ேவல் ெவன்றி ேவ ர்" என்ற சி பாணாற் ப்பைட (172-3) வரிக க்கு
கனின் ேவல்
னியால் உ வாக்கப்பட்ட ேகணிைய உைடய ேவ ர் என்ேற உைரயாசிரியர்கள் ெபா ள் ெகாள்வர். ேசயா (ெசய்யா )
இவ்வா
கன
ேவலால் மைலைய உைடத்
உ வாக்கப்பட்ட
என்
நம்பப்ப கிற . (பக்கம் 733, "அபிதான
சிந்தாமணி", ஆ. சிங்காரேவ
தலியார்.) இவ்வாெறல்லாம் இ ப்பி ம்
கைனக் கார்த்திைக நட்சத்திரத் டன்
ெதாடர் ப த் வதான் மரபாக இ ந் வந் ள்ள . மட் மின்றி, வ ணன் மகன் அக்னி என்ற க த்ேதாட்டத்தின்படி,
கைன பிரம்மாவின் மகனாக ம் குேபரனின் மகனாக ம் ெவவ்ேவ
வைககளில் சித்திரித்
வந்ததன் படிநிைல
வளர்ச்சியாக
தற் பரம்ெபா ளாகிய சிவெப மானின் மகன் என்ற நிைலைய எய்தி அத் டன் நிைற ெகாள்ள
ேவண்டியதாயிற் . "நம்கடம்பைனப் ெபற்றவள் பங்கினன்" என அப்பர் ெப மான் குறிப்பி வைதப் பார்க்கும்ேபா ெகளமாரம்
என்ற சமய மர , கி.பி. ஏழாம்
ற்றாண் அளவிேலேய தன தனித்தன்ைமையப் ெப மள இழந் விட்ட என்ப
லனாகிற . கடம்பமர் கட ளாகிய கந்தன் குறிஞ்சி நிலக் கட ளாக வட்டார அளவில் மட் ம் ெசல்வாக்குப் ெபற்ற ெதய்வமாக
நின் விட்ட ேபான்ேற ல்ைல நில ேவட் வர்-ஆயர் வழிபாட் மரபாகிய ைபரவ மர ம் ைசவ சமயத்தின் அகச் சமயப்
பிரி க ள் ஒன்றாகச் சு ங்கிப் ேபாயிற் . "கரந்ைத சூடி" எனச் சிவெப மாைனக் கி.பி. 12ஆம்
ற்றாண்ைடய
இலக்கியமான கம்பராமாயணம் குறிப்பி கின்ற ( த்த காண்டம் இராவணன் ேசாகப்படலம் பாடல் 11). கரந்ைத என்ப
தி நீற் ப் பச்சிைல ஆகும். சிவ ெப மாைன இவ்வா குறிப்பி வதன் பின்னணி என்னெவனில் ல்ைல நிலத் ஆயர்
மரபாகிய ஆநிைர காவல் மரபிைனச் (ேகாரக்ஷகன் அல்ல
ேகாரக்கன் = ேகார்க்கா வடிவமாகிய ைபரவன்) சிவ
[8]
வழிபாட் டன் இைணத்ததன் விைளேவ ஆகும் . மைழக் காலத்தின் உட்பிரி களாகிய கார்கால ம், கூதிர்கால ம்
ல்ைலக்கும் குறிஞ்சிக்கும் உரிய
தற் ெபா
கள் ஆகும். எனேவ, சிவ வழிபாட் ட ம் ேசேயான் வழிபாட் ட ம்
கார்காலத்தில் மலர்கின்ற அல்ல மின்னலால் மலர்கிற மலர்கள் உற உைடயனவாகேவ சித்திரிக்கப்பட் வந்தன. இந்த
இலக்கிய மர ப் பின்னணி காட் மலர்கைள மலர்விக்கும் ன்றாம் பிைற ஆதிைரயான் வழிபாட் க்கும் ெபா த்த ைடயதாக
அைமந்தி ப்பதால் ஆதிைர நட்சத்திரத் ெதாடர் சிவ வழிபாட்டின் அடிப்பைட அம்சமாக ஏற் க் ெகாள்ளப்ப வதில்
இடர்ப்பா கள் எைவ ம் ேநரவில்ைல.
ைவகாசி ஆதிைர - கல்ெவட்

ஆதாரங்கள்

ைசவ சமயத்தில் ஆழ்ந்த பிடிப் ம், சமய அ பவ ம் உள்ளவர்கள் சிவனின் தி நடனம் நிகழ்ந்த மார்கழித்
தி வாதிைர நாைளேய சிவ ைடய ஆதிைர நாளாகக் க
வார்கேள தவிர,
ன்றாம் பிைற ஆதிைர நாைள
தன்ைமயானதாக ஏற்க மாட்டார்கள். மார்கழித் தி வாதிைர நாெளன்ப ைசவ சமய நாயன்மார்களில் கு ஸ்தானத்ைத
வகிக்கின்ற தி ஞானசம்பந்தரால் மயிைலப் பதிகத்தில்
தன்ைமயான ஒ
தி விழா நாளாகக் குறிப்பிடப்ப கிற
("கபாலீச்சுரம் அமர்ந்தான் ஆதிைர நாள் காணாேத ேபாதிேயா ம்பாவாய்" - இரண்டாம் தி
ைற, மயிைலப் பதிகம், பாடல் 4).
மார்கழித் தி வாதிைர என்ற குறிப் இப்பாடலில் இல்ைலயாயி ம் இதற்கு ந்ைதய பாடலில் கார்த்திைக விளக்கீ விழா ம்,
அ த்த பாடலில் ைதப் ச விழா ம் குறிப்பிடப்ப வதால் இப்பாடலில் குறிப்பிடப்ப ம் ஆதிைர நாள் மார்கழித் தி வாதிைர
என்ப எளிதில் டி ெசய்யத்தக்கேத. ஆயி ம், மார்கழி மாதப் ர்ணிைம நாள் என்ப தி வாதிைர நட்சத்திரத்திற்கு
ந்ைதய நட்சத்திரமாகிய மி கசிரஸ் நட்சத்திரத்தன் நிகழ்வதாகும். மார்கசீரிஷ என்ற ெபயேர மார்கழி எனத் தமிழில்
திரிந் ள்ள . ைசவ சமயத்தின் தைலைம இடமாகக் ெகாள்ளத்தக்க நடன சபாபதியின் அம்பலமாகிய சிதம்பரத் தி த்தலத்தில்
தி வாதிைரக்கு தல் நாளாகிய மி கசிரஸ் நட்சத்திரத்தன் தான் ேதர்த் தி விழா நைடெப கின்ற . எனேவ, மார்கழித்
தி வாதிைர என்ப ேசாதிட - வான ல் அடிப்பைடயி ம் ைசவ சமய வழக்குகளின்படி ம்
ைமயான ஒ தி நாளாக
ஏற் க் ெகாள்ளத் தக்கதா என்ப ஐயத் க்குரியேத[9]. ஆனால், ைவகாசி மாத ஆதிைர என்ப ெப ந்தி விழா எனப்பட்ட
ைவகாசி விசாகத் தி விழாவின் கால்ேகாள் நாளாகக் க திப் பின்பற்றப்பட் வந்த என்பைதத் தஞ்ைசப் ெபரிய ேகாயில்
கல்ெவட் க் குறிப் களிலி ந் நாம் உய்த் ணர டிகிற . "தஞ்ைச ராஜராஜீஸ்வரம் உைடயார் தி க்ேகாயிலில் ைவய்காசிப்
ெபரிய தி விழாவில் தி வாலன் தி
குன்றனான விசய ராேசந்திர ஆசாரிய ம் இவன் வர்க்கத்தா ம் இராசராேசசுவர
நாடகமாடினர்" எனக் கல்ெவட் குறிப்பி கிற (South Indian Inscriptions Vol II No. 17). நாடகம் நிகழ்த்தியவன் ஆசான்
பட்டம் ெபற்றவன். நாடகம் நைடெபற்றேதா ேசாழர்கள் தைலநகரப் ெப ங்ேகாயிலில். நைடெபற்ற விழாேவா ெபரிய தி விழா.
எனில், ஆடல் ெதாடர்பான ஆதிைர நாள் இத்தி விழாேவா ஏேதா ஒ வைகயில் ெதாடர் ற்றி க்க ேவண் ம் என நாம் டி
ெசய்வ தவறாகா . நம ஊகத் க்குப் பக்க பலமாகப் பல கல்ெவட் க் குறிப் கள் கிைடக்கின்றன.

கி.பி. ஒன்பதாம்
ற்றாண்டின் இ திப் பகுதியில் ஆதித்த ேசாழனின் ஆட்சிக் காலத்தில் தி விைடம
ரில்
கீர்த்திமைறக்காடனான தி ெவள்ளைறச் சாக்ைக ைவகாசித் தி நாளில் ன் கூத் கள் நிகழ்த்தினான் எனக் கல்ெவட்
குறிப்பி கிற . ெபரம்ப ர் மாவட்டம் காமர(ச)வல்லியில் கி.பி. 1041இல் சாக்ைகமாராயன் விக்ரமேசாழன் என்பவன் மார்கழி,
ைவகாசித் தி வாதிைர நாள்களில் ன்
ைற கூத் நிகழ்த்தி ள்ளான் (Annual Report on Epigraphy for the year 1915 page 98, para 22). இேத ேபான் , தி மார்கழித் தி நா ம் தி ைவய்காசித் தி நா ம் தி க்களபப்படி எனப்பட்ட
சந்தனக்காப் நைடெபற்ற எனக் கச்சினம் சிவன் ேகாயிலி ள்ள கி.பி. 1249ஆம் ஆண் க் கல்ெவட்டால் அறியலாம்.
(தி த் ைறப் ண்டிக் கல்ெவட் கள் - ெதாடர் எண் 1976/56 - ெபா ப்பாசிரியர் - இரா. நாகசாமி, தமிழ்நா அரசு ெதால்லியல்
ைற, 1978). நாம் ன்னர் குறிப்பிட்ட
க்ேகாட்ைட மாவட்டம் தி ேவங்ைகவாசல் ேகாயிலில் ெபாறிக்கப்பட் ள்ள இரண்டாம்
இராசாதி ராச ேசாழனின் கி.பி. 1168ஆம் ஆண் க் கல்ெவட்டில் "சதிர விடங்க நாயகற்கு ைவகாசித் தி வாதிைர
தி நா ங்கண் தி நா க்கு கூத்தா ைகக்குக் காணியாக... இத் தி நாைளக்கு ஆ கூத்தா வாராக ம், விைளயி ம்
விைளயாவிடி ம் இக் கூத்தா ம் ஆடக் கடவதாக ம்" என் குறிப்பிடப்பட் ள்ள (Pudukkottai State Inscriptions - No. 139).
கி.பி. 1020ஆம் ஆண்ைடச் ேசர்ந்த நாைக மாவட்டம் மயிலா
ைற வட்டம் ஞ்ைச நற் ைண ஈஸ்வரர் ேகாயில் கல்ெவட்டில்
"ைவகாசித் தி வாதிைரத் தி நாள் தி உற்சவம்" என்ற குறிப் காணப்ப கிற . ("ஆவணம்" இதழ் 6 பக்கம் 22 தமிழகத்
ெதால்லியல் கழகம் ெவளியீ தி . சூ. சுவாமிநாதன் கட் ைரக் குறிப் ) ைவகாசித் தி வாதிைரத் தி நாள் என்ப அக்ஷய
த்ரிதிைய என்பைதத் தவிர இதில் ேவ
தன்ைம ஏ ம் இ க்க வழியில்ைல. இந்த இடத்தில் ேவெறா கல்ெவட் க் குறிப் ம்
நம க த் க்கு வலிைம ேசர்க்கிற . காஞ்சி ரம் மாவட்டம் தி ப்ெப ம்
ர் வட்டம் மாங்கா வல்லீஸ்வரர் ேகாயிலில்
ெபாறிக்கப்பட் ள்ள பல்லவ அரசன் நந்தி விக்கிரம வர்மனின் கி.பி. 863ஆம் ஆண் க் கல்ெவட்டில் (South Indian Inscriptions
Vol XII No. 53) அக் ேகாயிலில் நைடெபற்ற வ டாந்திர விழாக்கள் இரண்
தன்ைமயாகக் குறிப்பிடப்ப கின்றன. அைவ:
தி வாதிைரத் தைல உவா, திங்கள் நில ஆகிய நாள்கள் ஆகும். இக்குறிப்பில் இடம் ெப ம் நாள்கள் இரண் ேம நில
ெதாடர்பான உவா நாள்களாகும். தைல உவா எனக் குறிப்பிடப்ப வ வளர்பிைறயில் கண் க்குப் லப்ப ம் பிைறயாகிய
ன்றாம் பிைறேய ஆகும். திங்கள் நில என்ப
ர்ணிைம நாளாகும். எனேவ தி வாதிைர நட்சத்திரத்தன்
ன்றாம் பிைற
வ கின்ற ைவகாசி நா ம் மார்கழித் தி வாதிைர ேம இவ்வா குறிப்பிடப்ப கின்றன எனத் ெதரிகிற . ேவ சில
கல்ெவட் க் குறிப் களா ம் இதைன நாம் உ திப்ப த்த டி ம். ேகாேனரி ராஜ ரம் உமாமேகஸ்வரர் ேகாயில் கல்ெவட்
(South Indian Inscriptions Vol III No. 151) மார்கழித் தி வாதிைர, ைவகாசித் தி நாள் ஆகியவற் க்காக சிைதக்குடி
என் ம் சிற்
க்கு அ
கலம் ெநல் ஆண் ேதா ம் அளிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பி கிற . இக் கல்ெவட்டில் இரண்
தி விழாக்கள் தன்ைமயாகக் குறிப்பிடப்ப கின்றன. இதில் இரண்டாவதாகக் குறிப்பிடப்ப ம் ைவகாசித் தி நாள் என்ப
ைவகாசி விசாகத் தி நாளாக இ ப்பதற்கு வாய்ப்பி க்கிற . ஆயி ம் இங்கு நாம் கவனிக்க ேவண்டிய ஏகாதச த்ரர்
என்ற ைவதிக மர ப்படி பதிெனா
நாள் தி விழாக் ெகாண்டா கிற இன்ைறய சிவாலய வழிபாட்
மர களின்
கண்ேணாட்டத்தில் பார்த்தால் ைவகாசித் தி வாதிைரயன்
தல் நாள் தி விழா ெதாடங்கி ைவகாசி விசாகத்தன்
பதிேனாராம் நாள் தி விழாைவ நிைற ெசய்ததாகக் க திட இய ம். கி.பி. 13ஆம்
ற்றாண்டில் நார்த்தாமைல விசயாலய
ேசாழீஸ்வரர் ேகாயிலில் ைவகாசி மாதத்தில் 10 நாள்கள் தி விழா நைடெபற்ற என அக் ேகாவில் கல்ெவட்ெடான்றால் ெதரிய
வ கிற . (Annual Report on Epigraphy 296/1964). ைவகாசித் தி வாதிைர (அக்ஷய த்ரிதிைய) நாள் அந்திப் ெபா தில்
கால்ேகாள் விழாத் ெதாடங்கி னர் ச நட்சத்திர நாளிைன தல் நாள் தி விழாவாகக் ெகாண் ைவகாசி விசாகத்தன்
10ஆம் நாள் தி விழா நடத்தி நிைற ெசய்தனர் என நாம் டி ெசய்யலாம்.
அப்பர் தம தி க்கு க்ைக வீரட்டப்பதிகத்தில் "தீர்த்தமாம் அட்டமி ன் சீ ைட ஏ நா ம் கூத்தராய் வீதி ேபாந்தார்
கு க்ைக வீரட்டனாேர" எனப் பா கிறார். ஏ
நாள்கள் ஆடவல்லா க்குத் தி விழா நடந்த
என் ம் எட்டாம் நாள்
விடாயாற்றி எனப்ப ம் தீர்த்தவாரி நைடெபற்ற என் ம் இப்பாடலால் ெதரியவ கின்றன. அப்பர் காலத்திற்கு இரண்
ற்றாண் கள் கழிந்த பின்னர், கி.பி. 873-ல் தி க்கு க்ைகக்கு அ கி ள்ள தி ெமய்ச்சூரில் ைவகாசி உத்திரம் என்ற விழா
ஏ நாள்கள் நைடெபற்ற எனக் கல்ெவட் க் குறிப்பால் ெதரியவ கிற (South Indian Inscriptions Vol XIII No. 240).
இவ்விழா ைவகாசித் தி வாதிைர அன் ெதாடங்கி ஏ நாள்கள் நடந் ஏழாம் நாளான உத்தர நட்சத்திரத்தன்
டி ற்ற
என் நாம் ரிந் ெகாள்ள டிகிற . தி க்கு க்ைக நடராசரின் ெபயராக அப்பர் ெப மான் குறிப்பி கின்ற "கூத்தராய் வீதி
ேபாந்தான்" என்ற ெபயைர ஆட் ெபயராகச் சூட்டிக் ெகாண்டவர்கள் தி க்கு க்ைக வட்டாரத்தி ள்ள அகஸ்தியன்பள்ளிச்
சிவன் ேகாயில் கல்ெவட்டில் (மாறவர்மன் குலேசகர பாண்டியன் ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 1273 - South Indian Inscriptions Vol.
XVII No. 550) இடம் ெப கின்றனர். இேத ேகாயிலி ள்ள மாறவர்மன் குலேசகரனின் கி.பி. 1299ஆம் ஆண் க் கல்ெவட்டில்
(South Indian Inscriptions Vol XVII No. 549) "ெப மாள் தி ேமனி கல்லியாண தி ேமனியாக ேவண் ெமன் ைவகாசி
மாதத் அத்தம் தீர்த்தமாக நாங்கள் கண்ட தி ைவகாசித் தி நாள்" என்ற குறிப் உள்ள . ைவகாசி மாதத்தில் அஸ்த
நட்சத்திரத்தன் தீர்த்தவாரி நைடெபற ேவண் ெமனில் தி வாதிைர நட்சத்திரத்ைத தல் நாளாக ம் உத்தர நட்சத்திரத்ைத
ஏழாம் நாளாக ம் அஸ்த நட்சத்திரத்ைதத் தீர்த்தவாரி நைடெப கிற எட்டாவ நாளாக ம் ெகாண் விழா நைடெபற்றி க்க
ேவண் ெமனத் ெதளிவாகிற . "தீர்த்தமாம் அட்டமி" என அப்பர் ெப மான் குறிப்பி வதைன "எட்டாம் நாளாகிய தீர்த்தவாரி"
என்ற வைகயில் ெபா ள் ெகாண் இவ்வா நைட ைறப்ப த்தியி க்க ேவண் ம்.
ச்ேசரி மாநிலத்தி ள்ள வில்லிய ர்க்
கல்ெவட் ஒன் (A.R.E. 187/1936-37) பராக்கிரம பாண்டியன் ஆட்சிக் காலத்ைத (கி.பி. 14ஆம்
ற்றாண் )ச் ேசர்ந்த .
தி வாதிைரயன் ெகாடிேயற்றம் ெதாடங்கி, 8 நாள்கள் ைவகாசித் தி விழா நடந் அஸ்த நட்சத்திரத்தன் தீர்த்தவாரி டன்
விழா டி ற்ற என இக் கல்ெவட்டால் ெதளிவாகத் ெதரிய வ கிற . ஆ த்ரா தரிசனம் என்ப மார்கழி மாதத் தி விழாேவ
என்ற நிைல உ வான பின்ன ம் கூட, ஆடல்வல்ல ெப மானின் தி விழா நைடெபற்ற நாள்களாக மார்கழித் தி வாதிைர
மட் மின்றி ைவகாசித் தி வாதிைர ம் சிவாலயங்களில் ெதாடர்ந் நீடித் வந் ள்ளெதன இக்கல்ெவட் களால் ெதரிய
வ கிற .

கி.பி. ஏழாம்
ற்றாண்டில் வாழ்ந்த தி ஞானசம்பந்தர் தம மயிைலப்பதிகத்தில் கபாலீச்சுரத்தில் நிகழ்ந்த மார்கழித்
தி வாதிைரத் தி விழா பற்றிக் குறிப்பி கிறார் எனக் கண்ேடாம். அவ்வாறி க்ைகயில் ைவகாசி மாதத் தி வாதிைர சிவ
வழிபாட்டின் தன்ைமயான ஒ விழாவாகக் கி.பி. 14ஆம்
ற்றாண் வைர நீடித் வந்த என்ப ஒ
ரண்பாடாகத்
ேதான்றலாம். ஆனால், தி ஞானசம்பந்தர் தம மயிைலப்பதிகத்தில் பங்குனி உத்தர நாள் விழாவிைனக் குறிப்பி ம் ஏழாவ
பாடைல அ த் வ கின்ற எட்டாவ பாடலில் அட்டமி நாள் விழாவிைனச் சுட் கிறார். இ சித்திைர அட்டமி நாள் ஆகும்.
ைவக்கத்
அட்டமி என்ற ெபயரில் இன்றள ம் ேகரள மாநிலம் ைவக்கத்தில் சித்திைர மாதத்தில் இவ்விழா
ெகாண்டாடப்ப கிற . மயிைலப்பதிகத்தின் ஒன்பதாவ பாடலில் தி ஞானசம்பந்தர் "நற்றாமைர மலர்ேமல் நான் க ம்
நாரண ம் உற்றாங்குணர்கிலா
ர்த்தி தி வடிையக் கற்றார்கேளத் ங் கபாலீச்சுரம் அமர்ந்தான் ெபாற்றாப் க் காணாேத
ேபாதிேயா ம்பாவாய்" எனக் குறிப்பி கிறார். இப்பாடல் ைவகாசி மாததில் நிகழ்ந்த ெபான்தாம் எனப்ப ம் மங்கல நாண்
ம் விழாைவக் குறிப்பி கிற . நாம் இக்கட் ைரயில் ஆராய்ந்த ெசய்திகள், கல்ெவட் க் குறிப் கள் மற் ம் க த் கள்
அடிப்பைடயில் சிந்தித் ப் பார்த்தால் இத்தி விழா ைவகாசி மாத ஆதிைர நாளில் நிகழ்ந்த அக்ஷய த்ரிதிையத் தி விழாேவ
என்ப ெதளி
கின்ற .
இ தியாக, ேவெறா சிக்க க்கு நாம் விைட ேதடேவண்டிய கடைம உள்ளவர்களாக இ க்கின்ேறாம். தண்ணீரின்
ெகாப் ழில் ேதான்றியவன் என்ற க த்தின் அடிப்பைடயில் மின்னல்ெகாடி என்ப
பைடப்பாற்றலின் உ வகமாகக்
க தப்பட்ட எனக் கண்ேடாம். ன்றாம் பிைற ஆதிைர நாளன் ேதான் கிற மின்னல் ெதன்ேமற்குப் ப வக் காற்றின்
ெதாடக்கத் ட ம் அப் ப வக் காற்றால் ஏற்ப கிற மைழ வளத் ட ம் ெதாடர் ப த்தப்பட்ட என ம் கண்ேடாம். இத்தைகய
பைடப்பாற்றல் என்ப
ைவதிக மரபில் பிரம்மா என்ற ெதய்விகக் க த்ேதாட்டமாகத்தான் சித்திரிக்கப்பட்ட . நீர்த்
ெதய்வமாகிய நாராயணனின் ெகாப் ழில் (ெதாப் ள் ெகாடியில்) ேதான்றியவர் என் ம் ஆகம ெநறிப்படி அைமக்கப்ப ம்
ேகாயில்களில் ெகாடிக் கம்பமாக உ வகிக்கப்ப பவர் என் ம் தாயின் கர்ப்பப்ைபயில் தல் வித்தாகத் ேதான்றிப் பத் மாத
பந்தத்தின் அைடயாளமாக ம் க வின் உயிர்வாழ்க்ைகக்கு ஆதாரமாக ம் திகழ்கிற ெகாப் ழாக ரிஷிகளின் மனக் காட்சியில்
ேதான்றியவராக ம் பிரம்மாைவ அறிஞர்க ம் தத் வவாதிக ம் அைடயாளம் கண் ள்ளனர். விந் என்ப
தல் தலில்
பைடக்கப்பட்ட ஒளி வடிவம் என் ம், நாதம் என்ப
தல் தலில் ேதான்றிய ஒலி வடிவம் என் ம் ஆன்மிகவாதிகள்
க
வர். மின்னல் பிரம்மா எனில், இடி சரஸ்வதி ஆகும். ெகாப் ழ் பிரம்மா எனில் ச்சுக்காற் (பிறந்த குழந்ைதயின் தல்
அ ைக) சரஸ்வதி ஆகும். இத்தைகய பைடப்பாற்றலின் உ வகக் குறியீ க டன் ெதாடர் ைடய தாைழ மலர் அதாவ
மின்னலால் மலர்கிற தாைழ மலர், விண் க்கும் பாதாளத் க்குமாக ஊ
விப் பரந் நிற்கும் ஊழித் தீயாக உ வகிக்கப்ப ம்
சிவெப மானின் டிையக் கண்டதாக பிரம்மா க்கு சார்பாகப் ெபாய்ச் சாட்சி ெசால்லிற் என்ற ஒ கைத பிற்காலத்தில்
உ வாக்கப்பட்ட . இ
த்ர ர்த்தியின் யஜமான வடிவம் ெபற்ற ெசல்வாக்கின் விைளவாகப் ைனயப்பட்ட கைதேய என்ப
ெதளி . ைவதிக யக்ஞ மர க்கும், ஆகம ெநறிக க்கும் வான ல் அறிவின் அடிப்பைடயில் அைமந்த வழிபாட்
மர க க்கும் இைடயில் ேநர்ந்த பல சமரசங்களின் விைளவாக
ன்றாம் பிைற ம் ஆதிைர ம்
த்ர வழிபாட்டின்
தன்ைமயான அம்சங்களாக ஏற்கப்பட்டன. ஆயி ம் ஆதிைர நட்சத்திரம் உ வான
குறித்த ராணக் கைதகைளப்
பார்த்தால், ெபண் மானாக மாறிய சரஸ்வதிைய பிரம்மா தாம் ஓர் ஆண் மானாக மாறித் ரத் ைகயில் சிவன் என் ம்
ேவடனால் அம்ெபய் ெகால்லப்ப கிறார் என் ம் பிரம்மாவிடமி ந் ஒ ேஜாதி ேதான்றி ஆதிைர நட்சத்திரமாக மாறிற்
என் ம் ெதரியவ கின்றன. பிரம்மன் என்கிற ெபயரின் பாரசீக வடிவமாகிய பஹமன் (Bahaman) என்ப கிறிஸ் சகாப்தத்
ெதாடக்க ற்றாண் களில் அரசர் சிலரின் ெபயராக இ ந் ள்ள . சரஸ்வதி நதிக்கைரயில் வாழ்ந்தவர்களாகக் க தப்ப ம்
குசிகர் குலத்தவர்கள் (ெகளசிக ேகாத்திரத்தவர்கள்) பாரசீகத் ெதாடர் ைடயவர்கள் என அறிஞர்கள் டி ெசய் ள்ளனர்.
ஆதிைரயான் வழிபாட்டின் ஆதி லம் பாரசீகச் சமய மரேப என்பதற்கு இைவெயல்லாம் ஆதாரங்கள் என நாம் க
வதில்
தவறில்ைல.
அடிக்குறிப் கள்:
[1]. "குமரகு பரர்...
க்கர்கள உத்ேதசப்படிேய சிவக்கக் காய்ச்சிய இ ம்ைபக் ெகாணர்வித் ைசவ சமயேம ெமய்ச்
சமயமானால், அச் சமயத் க்குரிய சிவ ெப மா க்குப் பி திவி, அப் , ேத , வா , ஆகாசம், சூரியன், சந்திரன், ஆன்மா
என் ம் எட் ேம தி உ வமானால், அவ் ெவட்ட ள் ம் அக்கினிேய பிரதானமானால் இ சுட மாட்டா என் ம்
க த்ேதா அவ்வி ம்ைபத் தம தி க்கரத்திேல ஏந்தி அ ளினார்", பக்கம் 218, "ஸ்ரீகுமரகு பர சுவாமிகள்" - .
அ ணாசலம், காந்தி வித்தியாலயம், தி ச்சிற்றம்பலம், மா ரம், 1990.
[2]. The Zend Avesta - Part II Translated by James Dermesteter, p. 6, The Sacred Books of the East - Vol 23 - General Editor:
F. Max Muller, Motilal Banarsidas Publishers, New Delhi, 2000. ேம ம் விவரங்க க்குப் பார்க்க: The Sacred Books of the
East - Vol 5, 18, 24, 37, 47 Pahalvi Texts Translated by E.W. West, Motilal Banarsidas Publishers.
[3]. இக்கட் ைர ஆசிரியால் எ தப்பட் வ கிற ஐயனார் வழிபா
உள்ள .

குறித்த கட் ைரயில் இ

குறித்

விரிவாக விவாதிக்கப்பட

[4]. பைழய எம்.ஜி.ஆர். திைரப்படப்பாடலில் "சுடர் மின்னல் கண் தாைழ மலர்வ ேபாேல உைனக் கண்
மகிழ்ந்ேதேன" என் ஒ வரி இடம் ெபற் ள்ள . இ கவிஞர் சுரதாவின் பாடலாக இ க்கலாம்.
[5].

உள்ளேம

இந்தியாவி ள்ள மிகப் பழைமயான சிவலிங்கங்க ள் ஆந்திர மாநிலம் குடிமல்லத்தி ள்ள பரசுராேமஸ்வரர் ேகாயிலில்
காணப்ப ம் சிவலிங்க ம் ஒன்றாகும். இச் சிவலிங்கத்தில் சிவ ைடய மனித உ வச் சிற்ப ம் ெச க்கப்பட் ள்ள . இச்
சிற்பத்தில் சிவ ெப மான் தாைழ மடல் சூடி ள்ளதாக அறிஞர்கள் அைடயாளம் கண் ள்ளனர் என்ப குறிப்பிடத்தக்க . சிவ
வழிபாட்டின் பரிணாம வளர்ச்சிக் கட்டங்க ள் இ மிகப் பழைமயான ஒ கட்டமாகும்.
[6]. நகுதல் என்ற க த்திலி ந்ேத நைக என்ற ெசால் ேதான்றி ள்ள .
ஜ்வலித்தல் என்ற ெசால் க்கும் Jewell என்ற ெசால் க்கும் உள்ள ெதாடர்
ெவளிப்பைடயான . Smile, Smith என்ற ெசாற்க ம் தம் ள் ெதாடர் ைடயனேவ.
ஸ்மிதா என்ற சமஸ்கி தச் ெசால் க்கு நைகப்பவள் என் ெபா ள். Goldsmith
என்ற ெசால் டன்
ஸ்மிதா
என்ற ெசால் க்கு
உள்ள ெதாடர் ம்
ெவளிப்பைடயானேத. இக் கலித்ெதாைகப் பாடலில் ெகான்ைறப் மாைல ெபான்
அணியாகேவ உ வகிக்கப்ப வ குறிப்பிடத்தக்க . "ெபாலஞ் ெசய் கிண்கிணிக்
காசின் அன்ன ேபாதீன் ெகான்ைற" எனக் கு ந்ெதாைக (148) குறிப்பி கிற .
[7]. குறிஞ்சித் திைணக்குரிய உரிப் ெபா ளாகிய கள மணத்திைனக் காந்தர்வ
விவாகத் டன் தமிழ் இலக்கண மர ெதாடர் ப த் ம். மணம் என்ற ெசால்ேல
காந்தர்வம் என்ற ெசால் க்கு ேவர்ச்ெசால்லாகிய கந்தம் என்ற ெசால் டன்
ெதாடர் ைடயதாகத் ேதான் கிற . மணத்தல் (Smell) என்ற ல ணர் க்கும்
இைண
விைழ
உணர் க்கும்
ெந ங்கிய
ெதாடர் ண்
என்ப
அறிவியலாளர்களின் க த்தாகும். நம் ைடய ஆய் ப் ெபா
டன் இக் க த்
எவ்வா ெதாடர் கிற என்ற ேகள்வி எ வ இயல் . காந்தார நா எனப்ப ம்
ஆப்கானிஸ்தான காந்தஹார்ப் பகுதிப் ர்வகுடிகளின் மரேப காந்தர்வ உற
ைற
ஆகலாம். நக்கீரர் குறித்த "ெநற்றிக்கண்" கைதயில் இடம் ெப கிற ெபண்டிர்
கூந்த க்கு இயற்ைக மணம் உண்டா என்ற ேகள்வி ம், சிவெப மான் இயற்ைக
மணம் உண்
என்
இக்ேகள்விக்கு பதிலளித்ததாகக் கூறப்ப வ ம்
ஆதிைரயான் வழிபாட் டன் காந்தாரப் பகுதிக்கு இ ந்த ஆரம்பகால உற கள்
பற்றிய டகமான பதி கள் ஆகலாம். இ தனித்த விரிவான ஆய் க்கு உரிய .
[8]. இ குறித்த விளக்கமான கட் ைர, 'Transformation of Tamil Society in North
Tamilnadu - A random study through reinterpretation of some inscriptional terms
and names' என்ற தைலப்பில் இக்கட் ைர ஆசிரியரால் எ தப்பட் ள்ள . (பதிப் :
Journal of Tamil Studies - Vol. 57 & 58. June & December 2000, International
Institute of Tamil Studies, Chennai - 600113.)
[9]. தில்ைல வாழ் அந்தணர்க ள் ஒ வ ம், ைசவசித்தாந்த சந்தான
குரவர்க ள் ஒ வ ம், கி.பி. 14ஆம்
ற்றாண்டில் வாழ்ந்தவ மான உமாபதி
சிவாச்சாரியார், தம ேசக்கிழார் நாயனார் ராணத்தில் (பா. 80, 83), தி த்தில்ைல
மன்றினில் நின்றா ம் நடராசர்க்குச் சித்திைரத் தி வாதிைர ெதாடங்கி மகா ைச
நைடெபற்றதாகக் குறிப்பி கிறார். மாசிமகத் தி விழாக் காலத்தில் வளர்பிைற
ஏகாதசியன் வ கிற தி வாதிைர நாளி ம் இைறவ க்குச் சிறப்பான அபிேஷகம் நைடெபற்ற எனக் கி.பி. 937ஆம்
ஆண் க் கல்ெவட் ஒன்றில் (South Indian Inscriptions - Vol. VII No. 517) குறிப்பிடப்பட் ள்ள . மாசி மகம் என்ப
வ ணன் விழா ஆதலால் வ ணன் மகன் ஆதிைரயான் என்ற பாரசீக மரைப ம், ஏகாதச த்ரர் என்ற ைவதிக மரைப ம்
இைணத் இத்தைகய ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டி க்கலாம்.
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