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Abstract 

Myth is called Myth in English. The word 'myth' means fable, legend. The word ancient means ancient. 

Tolkappiyam says, "An ancient text is full of oldness. Myths are not refuges of lies." Abode of facts .Abode 

of ideas. Campbell is the historical treasure trove of desires, the whirlpool of memories. Mythology is an 

intensive term that is associated with religion, human nature in folk songs, social nature, psychoanalysis and 

art. 
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முன்னுமர 

 பதான்மத்யத ஆங்கிைத்திை் மித ் என்று குறிப்பிடுவர.்  இந்த ‘மித’் என்ை பசாை்லுக்கு பழங்கயத, 

புராணக்கயத என்று பபாருள்படுகிைது.  பதான்யம என்ை பசாை்லுக்கு பழயம என்று பபாருளாகிைது.  

பதான்யமைான உயரபைாடு புணரந்்த பழயம பமை்பை” என்கிைது பதாை்காப்பிைம்.பதான்மங்கள் 

பபாை்ம்யமகளின் புகலிடங்கள் அை்ை. உண்யமகளின் இருப்பிடம் .கருத்துகளின் வாழ்விடம். 

ஏண்ணங்களின் வரைாை்றுப் பபட்டகம்.நியனவுகளின் சுழி முயன என்பர ் கம்பபை். பமலும் அரிஸ்டாட்டிை் 

பதான்மம் என்பது இைக்கிைங்களின் ஆன்மாவாகும் என்கிைார ் (ப-2- த ொன்ைை் - கதிர்ைகொக வன்-1989).  

பதான்மங்கயள அதிகமாக எடுத்தாளும் இைக்கிைங்கள் பழம்பபரும் இைக்கிைங்கள் எனைாம்.  இன்யைை புது 
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எழுத்தாளரக்ள் பழயமக்கும், புதுயமக்கும் பாைம் பபாடுவது பபாை பயடப்புகள் பவளியிடுகின்ைனர.் தை்காை 

மக்களின் வாழ்விைை் சிக்கை்கயள விளக்குவதை்காக பதான்மங்கயள ஊடு பபாருளாகப் 

பைன்படத்திகின்ைனர.் பதான்மங்கள் மனித வாழ்க்யகபைாடு பின்னிப் பியணந்தயவ.  நீ என்ன சீயதைா? 

அவ என்ன பாஞ்சாலிைா? அவன் அரிசச்ந்திரன் வீட்டுக்குப் பக்கத்து விட்டுகாரன் எனை பதான்மச ்

பசாை்பைாடரக்ள் நாம் அன்ைாட வாழ்விை் பைன்படுத்துபயவ.  பெைபமாகன் இந்திைத் தத்துவச ்

சிந்தயனகயளயும் பழமரபுக் கயதகயளயும் தன்னுயடை பயடப்புகளிை்  பை இடங்களிை் 

எடுத்தாண்டுள்ளார.்  பதான்யமக் பகாட்பாட்டு அடிப்பயடயிை் பெைபமாகனின் பயடப்புகயள ஆை்வபத 

இக்கட்டுயரயின் பநாக்கமாக அயமகிைது. 

 பதான்மம் என்பது சமைத்பதாடும், நாட்டுப்பாடலிருந்த மானிட இைபைாடும், சமூக இைபைாடும் 

உளவிைை் நுண்முயை அறிபவாடும் (psychoanalyses) நுண்கயைபைாடும் பதாடரப்ுபகாண்டு பைவயகப் பபாருள் 

உணரந்்து பபாதிந்திைங்கும் பசறிவுமிக்க ஒரு பசாை்ைாகும். (ப -126. உளவியலுை் த ொன்ைவியலுை், 

திறனொய்வு அணுகுமுமறகள்-2011.) 

பதான்மம், பழமரபுக்கயத, பதவயதக்கயத ஆகிைன நாட்டுப்புை இைலின் முப்பரிமாணப் பிரிவுகளாக 

விளங்குகின்ைன. எனினும் இப்பிரிவுகள் முை்றிலுமாகத் தனித்தயவ அை்ை .பதான்மக்கூறுகள் 

பதவயதக்கயதயிலும், பழமரபுக் கயதயிலும்  இடம் பபைைாம். பதான்மம் என்பது புனிதமான உண்யம (sacred 

truth) பழமரபுக்கயத  என்பது அணி பசை்ைப்பட்ட வரைாறு (adorned history) பதவயதக்கயத என்பது சாதாரண 

புயனகயத என்று விளக்கமளிக்கிைது அபமரிக்கானா கயைக்களஞ்சிைம்.பமலும் பசைை்பாட்டின் 

அடிப்பயடயிை் பதான்மம் என்பது சடங்குகளுடனும் சமைங்களுடனும் பதாடரப்ுயடை சமுதாைம் சாரந்்த 

கயத என்று வயரைறுக்கும் கயைக்களஞ்சிைம் (ப-48-49 த ொன்ைவியல் கட்டுமரகள்- யொழ்.சு.ச ்திரொ.-2009)  

த ொன்ைக் ககொட்பொடுகளுை் ைகொபொர க்கம களுை்  

 பதான்மங்கள் மக்களின் வாழ்க்யகபைாடு ஒன்றியணந்திருப்பயவ.  மக்களின் வாழ்க்யக சூழை் 

மாறும்பபாழுது பதான்மங்கள் மறுபயடப்பாக்க நியையை எட்டுகின்ைன.  அன்ைன்றிருந்த வாழ்க்யகச ்

சூழலுக்பகை்ப பதான்மங்களும் மாறிக்பகாண்பட பசை்கின்ைன.  பைமாை்று வடிவங்கயளப் பபறுகின்ைன.  

மகாபாரதம் மாபபரும் பழயமைான இைக்கிைம் பதான்யமைானது. தன்னுயடை வடிவத்யத 

மாை்றிக்பகாண்டும், புதிை வடிவத்யத உருவாக்கிக் பகாண்டும் நியை பபை்றிருக்கின்ைன.  ஆசிரிைர ்

பெைபமாகன் மகாபாரதத்யத பை வடிவங்களிை் விரித்து எழுதியுள்ளார.்  இசச்ிறுகயதத் பதாகுப்பிை் 

தியசகளின் நடுபவ, நதிக்கயரயிை், விரித்த கரங்களிை் இம் மூன்று கயதகளும் மகாபாரதத்யதப் 

பை்றிைதாகும். 

 பாண்டவரக்ளுக்கும் பகௌரவரக்ளுக்குமான யுத்தத்திை் இருபக்கத்திலும் உயிரப்சதம் நிகழ்ந்தது.  

பாண்டவரக்ள் பவை்றி பபை்ைனர.்  பகௌரவரக்ள் உயிரிழந்தனர ் என்பது மகாபாரதம் பசாை்லும் பசை்தி.  

பாண்டவரக்ளின் இவ்பவை்றி உண்யமைான பவை்றிைா?   பகௌரவரக்ளின் பதாை்வி உண்யமைான 

பதாை்விைா என்ை பகள்விகள் ஆசிரிைரின் மனதிை் படிமங்களாகப் படிந்திருக்கின்ைன எனைாம்.  அயவ 

குறித்த பசை்திகயள மீட்டுருவாக்கம் பசை்து சிறுகயதகயும், புதினங்களாகவும் பயடப்பாக்கம் 

பசை்துள்ளார.்  தியசகளின் நடுபவ சிறுகயதயிை் ஆசிரிைர ் விரிவாக்கத்தின் முன் பை பகள்விகயள 

யவக்கிைார.்  நாயள கிருஷ்ண துயவபாைனின்மகா கவித்துவத்திை் இது விண்பணட்ட உைரும்.  தயைமுயை 

ஞாபகங்களிை் பதாடரும். தயழக்கும் காைத்தின் பவரிை் இருந்து, கியள நுனிகள் பதாறும் பகாடி வீசப்படரும்”. 

(ப – 150) குருபசத்திரப்பபாரிை் பகௌரவரக்ளும் பாண்டவரக்ளும் பபார ்புரிந்தனர.்  கிருஷ்ண துயவபாைனன் 

பாண்டவரக்ளுக்கு உதவி பசை்தவன்.  ஆனாை் தயைதயைமுயைைாக கிருஷ்ணனின் புகழ் பாடப்படுகிைது. 

கபடாத்கெனும், கரண்னும் சூதரக்ளின் பாடை்களிை் இடம் பிடிக்கவிை்யை.  “அந்தச ் சூதரக்ளிடம் 

அவரக்ளுயடை பாடலிை் கபடாத்கென் என்ை பபைர ்ஏன் உசச்ரிக்கப்படவிை்யை என்று பகளுங்கள்.  ராபதைன் 

கரண்யன ஏன் அவரக்ள் பாடவிை்யை என விசாரியுங்கள்” (ப – 150) என்கிைார ்பெைபமாகன்.  பமலும் அந்தப் 

பபாரிை் பை்ைாயிரக் கணக்கான வீராரக்ள் பகாை்ைப்பட்டனர.்  அவரக்ளின் பபைரக்யள விைாசன் 
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பட்டிைலிடுவானா என்று பகள்வி எழுப்புகிைார.்  அக்பகள்விகளின் வினாவாக மகாபாரதக் கயதயை 

மீட்டுருவாக்கம் பசை்திருக்கிைார ்எனைாம்.  தருமன் அரசனாக முடிசூடிக் பகாள்ள ைட்சக்கணக்கான வீரரக்ள் 

தங்கள் உயியரப் பலி பகாடுத்தனர.்  பமலும் முடிசூட்டிக் பகாண்ட அன்று அயனவருக்கும் தானம் 

வழங்குகிைார.்  ஆசரிரிைர ்அங்கதத்துடனும் ஆதங்கத்துடனும் இக்காட்சியை வருணித்துள்ளார.்  “முடிசூட்டிக் 

பகாண்ட தருமன் இன்று இரவைரக்ளுக்கும், பிராமணரக்ளுக்கும், ரிஷிகளுக்கும், பண்டிதரக்ளுக்கும் அள்ளி 

வழங்குகிைான்.  இன்று அவன் களஞ்சிைத்யதபை காலி பசை்துவிட பவண்டும்.  மீண்டும் நிரப்பத்தான் சூத்திர 

ரத்தம் வைை் பவளிகளிை் பாை்சச்ப்படுகிைது (ப - 155).  இதுபபான்ை பசை்திகயள பை இடங்களிை் பதிவு 

பசை்துள்ளார.்  இக்கயதயிை் வரும் சாரவ்ாக்கயள தருமனிடம் நாணைங்கயள வாங்கித் தயரயிை் 

பகாட்டுகிைான்.  ஏன் என்று கிருஷ்ணன் பகட்டதை்கு அவன் கூறுகிைான் அவை்றிை் உதிரவாயட வீசுகிைது (ப - 

159) யுத்தத்தின் தீவிரத்யத பதாை்படிவத்தின் துயண பகாண்டு ஆசிரிைர ்விளக்குகிைார.் 

 நதிக்கயரயிை் என்ை சிறுகயதயும் யுத்தத்தின் நாசத்யதயும் வியளவுகயளயும் வருணிக்கிைது.  

இசச்ிறுகயதயிை் பீமன், தருமன், பாஞ்சாலி, காந்தாரி, திருதராட்டிரன், விைாசர ் ஆகிை மகாபாரதப் 

பாத்திரங்கயளக் பகாண்டு இச ் சிறுகயத பயடக்கப்பட்டிருக்கிைது.  அதிை் திரதராட்டிரன் விைாசயரப் 

பாரத்்து ஒரு பகள்வி பகட்கிைான். இந்தப் பபரழிவின் கயதயைத் தாங்கள் ஏன் எழுத பவண்டும்? உங்கள் 

உதிரத்திை் பிைந்த குழந்யதகள் காமக்குபராத பமாகங்களினாை் சண்யடயிட்டு அழிந்தன எழுதுவதிை் 

உங்களுக்கு என்ன பபருயம (ப - 3342) மகாபாரதம் எனும் பதான்யம இைக்கிைம் பை பாடங்கயள மனித 

மனங்களின் உளவிையை பை பாத்திரங்களின் தன்யமயை, அனுபவங்கயள உபபதசங்கயள அளித்துள்ளது 

என்று பரப்பப்பட்டுள்ளது.  ஆனாை் மகாபாரதம் விளக்குவது மனிதனின் பபராயசயை, பபரழிவின் உசச்த்யத 

என்பயத பெைபமாகன் பை இடங்களிை் பதிவு பசை்துள்ளார.்  விைாசரின் கூை்று வாயிைாக இதயனத் 

பதரிவிக்கிைார.்  எங்கும் மக்கள் இந்தப் பபாயரப் பை்றிபை பபசுவயதக் கண்படன்.  சூதரக்ள் பாடை் முழுக்க 

இப்பபார ் பரவி வளரவ்யத அறிந்பதன். நாம் விரும்பினாலும் விரும்பா விட்டாலும் இந்தப் பபார ் மானுடை 

குைத்தினர ் ஞாபகத்திை் என்பைன்றும் இருக்கத்தான் பபாகிைது, ஏன்? இந்தப்பபார ் ஒவ்பவாரு மானுடர ்

மனத்திலும் நிகழும் பபார ்அை்ைவா.?. (ப - 334). 

 இன்று உைகபமங்கும் பபார ் பமகங்கள் சூழ்ந்திருகின்ைன.  இந்தப்பபார ் குறித்த பைங்களும் 

பவதயனகளும் மனிதரக்ளின் படிமமாகப் படிந்து கிடக்கின்ைன.  இந்தப் பைத்யதக் கயைஞரக்ள், 

பயடப்பாளரக்ள் தம்முயடை பயடப்புகளின் வழி காைம் காைமாக கடத்தி வருகிைாரக்ள்.  அவ்வயகயிை் 

பயடப்பாளர ் பெைபமாகன் யுத்தத்தின் நாசத்யத தீவிரத்யதச ் பசாை்வதை்கு மகாபாரதத ் பதான்யம 

இைக்கிைத்யதக காைமாக அயமத்;துக் பகாண்டிருக்கிைார.்  இதிகாசங்கள் குறித்து பெைபமாகனின் பதிவு 

விைாசர ்கூறுகிைார.்  காவிைத்திை் நாம் பாரப்்பது வாயனப் பிரதிபலிக்கும் பமை்பரப்புகள் மட்டுபம.  ஆழத்திை் 

இருண்ட பிரம்மாண்டங்கள் விரிந்து கிடக்கின்ைன.  அங்கு சகபகாடி மானிடர ்உயைகின்ைனர.்  அவரக்ளுயடை 

கூைப்படாத துக்கங்கள் பகிரப்படாத கனவுகள்.  அங்கு எந்த ஒளியும் பசன்று பசரவ்திை்யை.  காைத்தின் 

விரை்நுனி அங்குத் துயிை்பவரக்யள ஒருபபாதும் தீண்டப்பபாவதிை்யை.  காவிை ஆழம் ஓர ் உவயமயின் 

பின்னனி கூட வழி தவறிச ் பசை்ை முடிைாத பபயிருள்” (ப – 346  திக்கமரயில்) விரித்த கரங்களிை் என்ை 

சிறுகயதயிை் மகாபாரதம் என்னும் பதான்யம இதிகாசத்தின் மைக்க இைைாத பாத்திரங்களான ெைத்ரதன் , 

அவர ்தந்யத பிருகத்காைன், கண்ணன், அரச்ச்ுனன் ஆகி இடம் பபை்றுள்ளனர ். பிருகத் காைனுக்கு ஒரு சாபம்  

உண்டு. அவர ்மகனான ெைத்ரதனின் தயையை ைார ்மண்ணிை் சாை்க்கிைாரக்பளா அவரக்ளின் தயை சுக்கு 

நூைாகச ்சிதறி விடும். என்பது பதான்மக்கயத.இக்கயதயை அடிப்பயடைாகக் பகாண்டு விரித்த கரங்களிை் 

சிறுகயத புயனைப்பட்டுள்ளது. ெைத்ரதனின் சிரம் தந்யதயிடம் பபசுகிைது, “ என் வாழ்யவத் திரும்பிப் 

பாரக்்கிபைன். திபரௌபதி மீது காமம் , பாரத்்தன் மீது குபராதம் , சுபைாதனின் மண் மீது தீராத பமாகம் .மூன்று 

தாகங்களாை் முடிவிை்ைாமை் பாயை மீது துரத்தப்பட்ட எளிை மிருகம். “ ( ப-416) ெைத்ரதன் தன்யனப்பை்றி 

சுைவிமரச்னம் பசை்து பகாள்கிைான். பின் தந்யதயிடம் ஒரு பகள்வி எழுப்புகிைான் . “ ைாரிடமுள்ளது என் 

ஆத்மாவிை் பதிந்துள்ள இந்த வி~ அம்பின் விை்? அவனும் அழிை பவண்டும் .அந்த மூை காரணமும் துளி கூட 

மிசச்மின்றி அழிை பவண்டும்“ (ப-416) அரச்ச்ுனன் அம்பு விடத ்தைங்கும் பபாழுபதை்ைாம் கண்ணன் அவயன 
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ஆபவசமூட்டி அம்பு விடச ் பசாை்லி ஏவுகிைான். இறுதியிை் பிருகத்காைன் தன் மகனின் சிரத்யத மண்ணிை் 

இைக்க யவக்க பவண்டிைவன் தான்தான் என்பயத உணரந்்து பகாள்கிைான். பாண்டவர ்பகௌரவர ்அயனவர ்

மனதிலும் பகாழுந்து விட்டு எரிகிைது பநருப்பு .அந்த பநருப்யப அயணை விடாமை் பாரத்்துக் பகாள்கிைான் 

கண்ணன் என்று கயதயை நியைவு பசை்கிைார ்ஆசிரிைர.் மனிதமனத்தின் புதிரக்யளயும் சிக்கை்கயளயும் 

அவை்யை அவிழ்க்கும் உத்திகயளயும் வாசகர ்முன் பயடத்துள்ளார ்பெைபமாகன்.  

மகாபாரக் காவிைத்தின் ஆழத்யத அறிை பெைபமாகன் விரும்புகிைார.்  எனபவ அதன் பை்பவறு 

பகாணங்கயளயும் பை்பவறு அணுகுமுயைகளிை் அைசி ஆராை்கிைார ்எனைாம்.  

சிவன் த ொன்ைை் - ைொற்றமுை் உருவொக்கமுை்  

 சிவன் சிந்து சமபவளி நாகரிகத்தின் வழிபடு பதை்வம் பமாகஞ்சதபராவிை் கண்யடடுக்கப்பட்ட 

இைசச்ியன ஒன்றிை் உள்ள உருவம் பசுபதி வடிவம் - என்கிைார ்சர ்ொன் மாரச்ன் ( ப-87-வரைாை்று பநாக்கிை் 

சங்க இைக்கிைப் பழமரபுக் கயதகளும் பதான்மங்களும்) பமலும் மயைமயைைடிகள் கூறுவதாவது, சிவன் 

என்னும் பபைர ் இவ்விந்திை நாட்டின் வடபமை்பகயிருந்த பண்யடத்தமிழரக்ளாை் ஐைாயிரம் ஆண்டுகட்கு 

முன்னபம ஆக்கப்பட்டு எை்ைாம் வை்ை முழுமுதை் கடவுளுக்குரிை சிைப்புப் பபைராக வழங்கப்பட்ட பான்யம 

பதளிைை்பாை்று ( ப-87- பமைது புத்தகம் ). இக்கூை்றுகளிலிருந்து அறிைப்படுவது சிவன் மிகப் 

பழங்காைத்திலிருந்பத வழிபடுந் பதை்வமாக ஆக்கப்பட்டவர ் சங்க இைக்கிைங்களிை் சிவன் சிவபனன்ை 

பபைராை் குறிப்பிடப் படவிை்யை.ஆதியரைான் ஆைமர ் பசை்வன், ஆபனை்றுக் பகாடியுயடைான் . ஈசன் . 

ஈரஞ்்சயட அந்தணன் , காைக்கடவுள் , தாழ்சயடப் பபரிபைான் , நீைபமனி வாலியழ பாகத்து ஒருவன் , 

மணிமிடை்ைன், முக்கட்பசை்வன் என்ை பபைரக்ளாை் குறிப்பிடப்படுகிைார.் .சிவன் திரிபுரம் எரித்த கயத 

சிவபபருமான் குறித்த  பதான்மக் கயதகளிை் மிக முக்கிைமானது ஆகும இக்கயத சங்க இைக்கிைங்களிலும் 

காப்பிைங்களிலும் பை இடங்களிை் சுட்டப்பட்டுள்ளது.  

 ஒரு கமை தகொை்டு மூதவயிலுடற்றி ~ ( புறை் :55-1-4 )  

ைடங்கல் கபொல் சிமனஇ ைொயஞ்தசய் அவுைமரக் கட ் ரு முன்தபொரு  

  முக்கை்ைொன் மூதவயிலுை்~ ( கலி-2:2-4) 

திரிபுரம் எரித்தபின் என்ன நடந்தது என்பது பதான்மக் கயதைாக நசச்ரவம் சிறுகயதயிை் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. முப்புரம் எரித்து அதன் பவம்யம அடங்காமை் வந்து அருவிக்கயரயிை் தன் புலித்பதாயை 

சிவபபருமான் அவிழ்த்து யவத்தார ் . அங்கு முயளத்த லிங்கம் இது இந்த சிவலிங்கம் கிராதமூரத்்தி என்று 

அயழக்கப்படுகிைது. (ப-585- சச்ரவை்) கிராதன் என்ைாை் பவடன் . காட்டுமிராண்டி , வனவாசி என்ை 

பபாருளும் உள்ளது என்று பெைபமாகன் பதிவு பசை்துள்ளார ் . பமலும் கிராதமூரத்்திக்கான 

பதான்யமக்கயதயையும் விளக்குகிைார ் . பாசுபத அஸ்திரம் பதடிப்பபான அரச்ச்ுனயன சிவன் கிராதனாக 

வந்து வழிமறித்துப் பபாரிட்டுப் பிைகு பாசுபதம் அளிக்கும் கிராதவிருத்தம் என்ை கதகளி ஆட்டத்யத இங்கு 

ஒவ்பவாரு வருடமும் பபாட்டாக பவண்டும் என்ை நயடமுயை விதி உள்ளது.  (ப-585) சிவலிங்கம் , சிவன் , 

கிராதமூரத்்தி என்பது குறித்து நுட்பமான பதிவுகயைளக் கூறிை பிைகு மயைைன் என்ை ஒரு பாத்திரத்யத 

அறிமுகம் பசை்கிைார ் .கிராதமூரத்்தியின் ஆதி வடிவம் பதடிச ் பசை்கிைார ் இசச்ிறுகயதயின் ஊடாக. 

இறுதியிை் சிவன்தான் மயைைன் , மயைைன்தான சிவன் என்ை உண்யமயைக் கண்டயடகிைார ் .இசச்ிறு 

கயதயின் வழி பெைபமாகன் சிவன் என்னும் பதான்யமைான உருவத்தின் மூைம் மனிதன் .மனிதனின் 

ஆை்ைை்மிகு வடிவம் சிவன் என்பயதப் புைப்படுத்தியுள்ளார ் . மூப்பன் அயசைவிை்யை. ஆனாை் நான் 

அவருக்குச ் சை்றுப் பின்னாை் அந்தக் குரயைக் பகட்படன். நான்தான் அக்கணத்திை் மயைைன் கழுத்திை் 

பபாட்டிருந்த அழுக்குத் துண்டு படபமடுத்து மணிக்கண்கயளயும் இரட்யட நாக்யகயும் காடடிச ்சுறிைது.  (ப-

596- ச)். சிவன் குறித்த பதான்மக் கயதகள் மனிதரக்ளின் கூட்டு முைை்சிைாை் உருவானயவ. நம்முயடை 

ஆதித்தமிழனின் உருவமும் , ஆை்ைலும் , பசைை்களும் சிவபனன்னும் பதான்மங்களாக உருவாகியிருக்கைாம். 

என்ை எண்ணத்தின அடிப்பயடயிை் ;நசச்ரவம் ; சிறுகயத உருவாகியிருக்கிைது. பகாை்ையவ புதினத்திை் 
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சிவன் என்னும் பதான்மம் ஆதித்தமிழனாை் உருவாக்கப்பட்டது என்பயத ஆசிரிைர ் விளக்கியுள்ளார ் . 

குமரிக்பகாட்டின் பன்மயை அடுக்கத்துக் குயக வாயிை் ஒன்றிை் அமரந்்து பாரத்்திருந்தான் ஒருவன். 

புலித்பதாைாயட அணிந்து , குளிருக்கு ைாயனத்பதாை் உரியைப் பபாரத்்தியிருந்தான்.ஒரு யகயிை் தன் 

ஆயுதமான கை்மழுவும் மறுயகயிை் குடி அயடைாளமான மான்குறியும் யவத்திருந்தான். ஓளி கண்ட இடம் 

பநாக்கி பருப்புப் புயகபைனப் பயடபைடுக்கும் பூசச்ிகளிை் இருந்து தப்ப உடம்பபங்கும் சாம்பை் 

பூசியிருந்தான் .அவனது கனத்த சயடமயிர ் பதாளிை் விழுந்து கிடந்தது. கருநிை இயமகளும் பவண்ணிைப் 

படைத்திை் நீை யமை விழியுமாக வயரைப்பட்ட ஒரு பபாை்விழி பநை்றியிை்.அது அப்பழங்குடியின் 

பதான்யமைான பவட்யட உத்தி .பிைகு அது வழக்கமும் அயடைாளமும் ஆயிை்று. (ப-15-தகொற்றமவ- 

தெயகைொகன்-2020). சிவனின் உருவத்பதாை்ைத்திை்கான முழு வருணயனகயளயும் ஏன் சிவனின் பதாை்ைம் 

இவ்வாறு இருக்கிைது என்பதை்கான  காரணங்கயளயும் இப்புதினத்திை் கூறியுள்ளார ்ஆசிரிைர.் 

ககரள ் க ொற்ற ் த ொன்ைை்  

 பதாை்ைத் பதான்மங்கள் உைகம் எப்படித்  பதான்றிைது என்பதிலிருந்து, மானுடப் பிைப்பு வயர 

கூறுகின்ைன. பை்பவறு மதங்களிை் பண்பாடு மை்றும் இனம் எவ்வாறு பதான்றிைது என்பது பை்றிை பதான்மக் 

கயதகள் அதிகம் இடம் பபறுகின்ைன. இவ்வாறு பதாை்ைத் பதான்மங்கயள மூைத் பதான்மங்களாகக் பகாள்ள 

இடமுண்டு (ப-34-யொழ்.சு.ச ்திரொ -த ொன்ை ் திறனொய்வு , 2009) . பகரளம் பதான்றிை வரைாறு குறித்த ஒரு 

பதான்மத்யத பெைபமாகன் கூறியுள்ளார.் இந்த பகரளத்து மண்யண பரசுமனாக்கும் மழு எறிஞ்சு 

உண்டாக்கினது .ஏன் ?அடிைன் பகட்ட கயத இதாக்கும். மழுபவாட பரசுராமன் பதக்பக வந்தப்ப அங்க ஒரு 

ைாயனக் குட்டி காை்ஞ்ச சருயகப் பபாறுக்கி தின்னுகிட்டிருந்தயதப் பாரத்்தாரு .என்ன மக்கா , உனக்கு 

பசய்சப் புை்லு இை்லிைான்னு பகட்டாரு . எனக்கு பமைக் காடிை்பைன்னு அது பசாை்லிசச்ு. உனக்கு நான் 

தாபைன் பசய்ச மாைாத மண்ணுன்னு பசாை்லிட்டு அவரு பகாகரண்த்திபை ஏறி நின்னு கடயைப் பாரத்்தாரு 

.மழுயவ தூக்கி அந்தாபை வீசினாரு .அது பபாயி விழுந்த இடம்வயர கடலு பின் மாறி இந்தக் பகரளத்து 

மண்ணு உண்டாசச்ு (ப-192-முது ொவல் –தெயகைொகன் -2022) கிபரக்க, சுபமரிை, இந்திைத் பதான்மங்களிை் 

உள்ள ஒை்றுயம இயவையனத்திலும் கடை் இடம் பபை்றுள்ளது.  

இயற்மக இற ்   ிகழ்சச்ிகள்  

பதான்மம் பை்றிை நாரத்்தா ஃப்யர யின் கருத்து  அது இைை்யக இைந்த நிகழ்சச்ிகயளத் தன் பசாை் 

முயைைாகக் பகாண்டிருக்கும். பெைபமாகன் தன்னுயடை பயடப்புகளிை் பை இடங்களிை் இைை்யக இைந்த 

நிகழ்சச்ிகயளப் பதிவு பசை்துள்ளார.் படுயக என்ை சிறுகயத வள்ளி ஆறு ஒரு பபண்ணாக ஒரு ஆங்கிபைை 

அதிகாரி அந்த ஆை்யை அடக்க வந்த ஒருவராகவும் உருவகம் பசை்துள்ளார ் .அவ்வாறு பசை்யகயிை் பபசச்ி 

என்ை பதான்மத்யத இயடயிை் ஊடாட விடுகிைார ் . பைந்து பபான வள்ளி பபசச்ி முன் பசன்று புைம்பினாள். 

பகாபம் பகாண்ட பபசச்ி காட்டுக்குள்பள பசம்பன்துயரயை வழிமறித்தாள். ைாயனகயளக் குண்டைமாை், 

மயைப்பாம்யப மயைவடமாை் அணிந்து ,மயை பமபை காை் யவத்து, பமகத்திபை தயை யவத்து பகாடும் 

பை்லும் , விஷ நாக்கும் , கனை் கண்ணும் , இடிசச்ிரிப்புமாை், விஸ்வரூபம் பகாண்டு நின்ைாள்.( ப-58- 

தெயகைொகன்-2011) வனப்பபசச்ி , ைட்சி , இைக்கி என்ை பபைரக்ள் பகாண்ட இைை்யகத் பதை்வங்கள் , 

தாை்தப்தை்வங்கள் தம்முயடை நாட்யடயும் மண்யணயும் , காட்யடயும் சனங்கயளயும் காப்பாை்ை சினம் 

பகாண்டு எழுகின்ைன என்பயத ஆசிரிைர ் விளக்கியுள்ளார ் எனைாம். பபசச்ி என்பவள் ைார ் என்பதை்கான 

விளக்கமும் அளிக்கிைார.்  மயைைரசி பபசச்ி நாடு காக்கும் பதை்வம் . பநாை் தீர;்க்க மருந்தும் பநாம்புக்கு 

வாசயனயும் தந்து ரட்சிப்பவள். காட்டு மிருகங்களும் காணிக்காரரக்ளும் அவள் பிள்யளகள் ( ப-59- 

தெயகைொகன்-2011). 

த ொன்ைக் ககொட்பொட்டு க ொக்கில் சிலப்பதிகொர ் த ொன்ைை்  

 சிைப்பதிகாரக்கயத பதான்மக் கயதைாகச ் சங்ககாைம் முதை் தமிழகம் முழுவதும் பரவியிருந்தது. 

பபகன் என்ை அரசன் தன்மயனவியை விட்டுப் பிரிந்து பவபைாரு பபண்ணுடன் வாழ்ந்து வந்தான் இயதக் 
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கண்ட மயனவி வருந்தி அழுகிைாள். இதயனக் கண்ட புைவரக்ள் அரசனிடம் முயையிடுவதாக அயமந்த 

பாடை்கள் புைநானூை்றிை் உள்ளன.பமலும் நை்றியணயிை்  

எரிைருள் கவங்மகக்கடவுள் கொக்குை்  

 குருகொர் துழனியின் இ ை ்து ஆங்கை்  

ரதிலொளன் கவமல கவற்ற 

ஒரு முமல அறு ்  திருைொ உை்ைி (  ற்றிமை -216-6-9)  

இம்மாதிரிைான கயதகள் இைக்கிைங்களிை் பரவிக்கிடக்கின்ைன என்பயத பதான்மத்திைனாை்வு என்ை 

புத்தகத்திை் பஞ்சாங்கம் விளக்கியுள்ளார ்.( ப-67-69 -பஞ்சாங்கம் -2011) பெைபமாகன் தன்னுயடை பகாை்ையவ 

என்ை புதினத்திை் கண்ணகி குறித்த பதான்மக்கயதகள், பிை பதான்மக்கயதகள் , பசவி வழி பகட்டயவ , 

நாடகங்களாகப் பாரத்்தயவ பபான்ை அயனத்யதயும் புதினத்திை் பதிவு பசை்துள்ளார.் 

குைப்புகழ் பசரக்்கும் திருமாபத்தினி இவள் என்ைார ்பூசகர.்அன்யனயின் பபைரன்றி எப்பபைருபம இவளுக்கு 

உகக்காது .கண்யணயின் அருள்நயக பபை்ை இவள் பபைர ்கண்ணயக  ( ப-69- தகொற்றமவ -2020)  இவ்வாறு 

ஆரம்பிக்கும் காப்பிைம் ~சுை்று விளக்குகளும் அடுக்கு விளக்குகளும் தூக்கு விளக்குகளும் சுடர ்மைரந்்து நிை்க 

நடுபவ பபான்பனாளி சுடரவ்யளைமும் பபான்முகமும் பபாை்காப்பும் மணித்தாலிகளும் தகதகக்க 

மாமங்கயை வீை்றிருந்தாள்  ( ப-585- தகொற்றமவ -2020) என்று முடிவயடகிைது. 

முடிவுமர  

 ஆசிரிைர ் மகாபாரக்கயதகயள தம்முயடை சிறுகயதத் பதாகுப்பிலும் புதினத் பதாகுப்பிலும் பை 

இடங்களிை் மீட்டுருவாக்கம் பசை்திருக்கிைார ் .அன்யைை பபாரச்ச்ூழயை இன்யைை நிகழ்வுடன் பபாருத்திக் 

காட்டியுள்ளார ் .மக்களின் மனங்களிை் புயதந்து கிடக்கும் மகாபாரதக் கயதகயள நிகழ்காைத்துடன் 

பபாருத்தி மறுவடிவம் பகாடுத்துள்ளார ் எனைாம். சிவன் குறித்த பதான்மங்கயள விவாதத்திை்கு 

உட்படுத்தியுள்ளார.்ஆதித்தமிழனின் வடிவம் தான் சிவனின் வடிவமாக மாை்ைம் பபை்றுள்ளது என்பயத 

தம்முயடை பயடப்புகளிை் பதிவு பசை்துள்ளார.்பகரளம் உருவான கயதயைப் பதிவு பசை்துள்ளார.் 

ஆசிரிைரின் பயடப்புகளிை் பை இடங்களிை் இைை்யக இகந்த சிகழ்சச்ிகள் இடம் பபை்றுள்ளன. ஒரு முயை 

இழந்த திருமாவுண்ணி எப்படி கண்ணயகைாக பதாை்ைம் பபறுகிைாள் என்பயதப் பதிவு பசை்துள்ளார.் 

ஆசிரிைர.் பெை பமாகனின் பயடப்புகளிை் பதான்மக் கயதகள் நியைந்திருக்கின்ைன.  
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