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எழுத்தாளர். மு.சங்கையதா 

ஆலயம் - ஆகமம் - ஆரியம்
அறிந்ததும் அறியா்ததும்

ஆய்வுச் சுருக்கம் :

இந்த கட்டுரை ஆகமம் எப்படி உருவாககப்பட்்டது என்பர்தப ்பற்றிய வைலாற்ரறை 

ஆைாய்கிறைது. ்தமிழர் வழி்பாட்டு முரறைககும் ஆரியர் வழி்பாட்டு முரறைககும் உள்ள 

முைணகர்ளப ்பட்டியலிடுகிறைது. ககாயிலகள எப்படித் க்தானறின என்பது ்பற்றியும் 

சிறு த்தய்வ வழி்பாடு த்பருத்தய்வ வழி்பாடு ்பற்றி ஆைாய்நது சிறு த்தய்வ வழி்பாடு 

எப்படி த்பரு த்தய்வ வழி்பாடு முரறைககுள தெனறைது என்பர்தச் தொலகிறைது. ஆகமம் 

கவறு என்பர்தயும் கவ்தம் கவறு என்பர்தயும் ்பலகவறு எடுத்துககாட்டுகளின ஊ்டாக 

நிறுவுகிறைது. ஆலயஙகள எலலாம் எப்படி ஆரியமயமாகியது எனறை வைலாற்ரறைப ்பதிவு 

தெய்கிறைது. ஆகமம் எப்படி மூடு திரையாக இருககிறைது என்பர்த விவரித்து தொலலும் 

இந்தக கட்டுரை தெய்ய கவணடியது எனன என்பது ்பற்றியும் எடுத்துக கூறுகிறைது

காலம் மாறிவிட்டது. வாழ்க்க மு்ைகள் 
மாறி விட்டன. உலகம்  அறிவியலமயமாகி  
்கயளவில சுருங்கி விட்டது.அந்த மாறைங்
களு்ககி்்டயில,ககாயிலகளும் க்டவுள்களும், 
பூ்ை மு்ைகளும் மாறி  விட்டன. இந்த 
நி்லயில வர்ணமும், ்வதீகமும், ஆகமமும், 
மடடும் எ்ககாலத்திலும், மாைாத் ்தன்மயு்டன 
த்தா்டர முடியுமா? முடியும் எனறு ்வதீகம்  
நம்புகிைது.அந்த மூ்டத்்தனமான நம்பி்க்கயின 

தகாடூரமான வி்ளவுக்ள  இநதிய ைமூகத்தின 
ஒவதவாரு நகரவிலும் கா்ண முடிகிைது.அ்னத்து 
ைாதியினரும் அர்சைகராவதிலும்,தில்ல 
ககாயில பிர்ச்னயிலும், ்தஞ்ை தெரிய 
ககாயில கு்டமுழு்ககு, ைெரிம்ல ஐயபென 
ககாயில வழ்ககு என ககாயில ைம்ெந்தபெட்ட 
எந்தப பிர்சை்னயாக இருந்தாலும் ஆகம 
ைாஸ்திரங்களின விதிகளினெடி ந்ட்கக 
கவண்டுதமனகை நீதிமனைங்கள் தீரபபு 
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எழுதுகினைன. அரசியல ைாைனத்தின 17வது 
பிரிவு , பிைபபின அடிபெ்்டயில ொகுொடு 
காடடுவது மனி்த உரி்ம்ககு எதிரானது என 
வ்ரயறுத்து இருந்தாலும் அந்தபபிரி்வ 
ககாயில ைம்ெந்தபெட்ட வழ்ககுகளில கண்டு 
தகாள்வதில்ல. ஆகமம் தெரி்தா அரசியல 
ைட்டம் தெரி்தா எனைால ஆகமகம  தெரிது 
எனெக்த திரும்ெத்  திரும்ெ நம்ககு  வலியுறுத்தும்  
தைய்திகளாகி விட்டன.
அபெடி எனன்தான  ஆகமத்தில இரு்ககிைது? 

அவறறு்ககு ஏன இவவளவு மு்ககியத்துவம்? 
ஆகமங்களு்ககும் கவ்தத்து்ககும் எனன த்தா்டரபு.
இரு்ககிைது. அது ஆரியரகளின ெ்்டபொ?  
ககாயில வழிொடடு மு்ை ெறறி ெண்்்டயத் 
்தமிழரகள்  வகுத்துத் ்தந்த விதிகளின த்தாகுபொ 
அலலது அ்தன  திருத்்தபெட்ட மறுெதிபொ?  
அ்தன வரலாறு, தகாள்்க, ந்்டமு்ை  எனன 
எனெது கொனை ககள்விகள் ஆகமம் ெறறி 
கெசுகிை தொழுது  எழாமல இல்ல.
ஆகமம் எபகொது யாரால எழு்தபெட்டது 
எனெது யாரு்ககும் த்தரியாது. ்ைவரகள் 
சிவனால அருளபெட்டது எனறு நம்புகினைனர. 
்வ்ணவத்தின ரவகானஸம் ஆகமத்்்த 
்வகானை(விகனைர) எனை முனிவரும், 
ொஞைராத்திரத்்்த திருமால ஐநது ராத்திரிகள் 
வநது சிலரி்டம் அருளிய்தாகவும் ்வ்ணவரகள் 
நம்புகினைனர. '்தமிழில  ஆகமஙகர்ள ்பற்றிக 

கூறும் மு்தல நூல திருமநதிைம் எனகிைார 
கெராசிரியர கொ.கவலுைாமி'. 1க்டல தகாண்்ட 
த்தனகுமரி நாடடில ககாயிலகள்  இருநதிரு்கக 
கூடும். அங்கிருநக்த ஆகமங்கள் வழி வழி 
்தமிழ முனிவரகளால தகாண்டு வரபெடடு 
ைரிவர ெராமரி்ககத் ்தவறிய்தால காலப 
கொ்ககில அழிநதுள்ளன எனகிைார குனை்ககுடி 

ஸ்ரீ ஆதீனகரத்்தர.2 ்தஸ்து்ககளால உருவானது 
ஆகமம் எனொரும் உண்டு.
ஆரியரககளா கவ்தத்்்த கொலகவ ஆகமம்  

காலத்து்ககும் அபொறெட்ட்வ எனகினைனர. 
ஆகமத்தின காலங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், 
இயற்கயின மாறு்தலகளும் ைமூக வளர்சசியும் 
க்டவு்ள, ைமயத்்்தத் க்தாறறுவி்கக, அ்்தத் 
த்தா்டரநது வழிொடடு மு்ைகள் தமலல தமலல 
மாறு்தலு்ககு உள்ளாகி ககாயில வழிொடடு 
மு்ை்ககு தகாண்டு வநது கைரத்்த பின 
அ்வகளின ந்்டமு்ை்ய ஒழுங்குெடுத்்த 
உருவா்ககபெட்ட   ைட்டங்ககள ஆகமம் ஆகும்.

தமிழர்- ஆரியர், வழிபாட்டுமுறைகள் .

கிகர்ககம் எகிபது,, தமைெக்டாமியா ,தெரசியா   
ம்ககள்  ்தனித் ்தனி க்டவுள்கள், வி்ககிரகங்கள், 
சி்லக்ள வழிெடுெவரகளாக இருந்த்்தப 
கொனகை.லிங்கத்்்த வழிெட்ட சிநது  ைமதவளிப 
ெகுதி  ம்ககளின த்தா்டர்சசியாக வந்த  
்தமிழரகளின ைமய வழிொடடு மு்ை எனெதும்  
த்தானறு த்தாடடு சி்ல அலலது எ்தாவது 
ஒரு அ்்டயாளம்,குறி  வழிொடு மு்ையாககவ 
இரு்கக ஆரியரகளின வழிொடு மரபு எனெது 
உருவமறை்தாக இருந்தது. உருவமறை அந்த்க 
க்டவுளு்ககு கைாமம் எனும் கொ்்தயூடடும் 
ொனத்்்தப ெ்்டத்துத்    தீ்ய வழிெடுவதுமாக 
இருந்தது. அ்கனீ  அவரகளது முழு மு்தற 
க ்ட வுள் .  (ஆற்றைலின பு்தலவனாகிய 

அகனீகய! தெலவஙகளின ்தரலவகன! 

வசிஷ்டர்க்ளாகிய நாஙகள உனரன 

வணஙகுகிகறைாம். ரி்க கவ்தம் -7.8.7) அ்்த  
்மயமாக்க தகாண்க்ட ெல கவள்விகள், 
ை்டங்குகள் ந்டத்்தபெடடு வந்தன.்தமிழரகளின 
ஆகமம் கவ்தத்திலிருநது கவறுெடடிருந்த்்த 



69 January - March 2023

க ெ ான க ை  வழி ெ ா டடு  மு்ை களிலும் 
கவறுொடுகள் இருந்தன.. கவ்த்ச(்வதீக) 
ை்டங்குகள் அ்கனி்ச ை்டங்குகள். ஒவதவாரு 
காரியத்து்ககும் தீயுண்்டா்ககி அ்கனி வளரத்து 
அதில தொருள்க்ள அரபெணி்கக கவண்டும் 
.கமலுலகில உள்ள த்தய்வங்களு்ககு அ்கனி 
மூலம் ம்ககளு்ககு ெயனெடும் அ்னத்்்தயும்  
தநருபபில கொடடு அவற்ை  க்டவுளு்ககு  
அனுபபும் ஒரு வழிொடடு மு்ையாக இருந்தது.
அ்கனி அவரகளு்ககு தொருள்க்ள தகாண்டு 
கைர்ககும் ்தொலகாரர  கவ்ல ொரத்்தது. 
ஆனால ஆகம வழிொடடில, அ்கனி்ககு கவ்ல 
இல்ல.மநதிரங்கள் இல்ல. க்டவுளு்ககு 
முன ெ்்டய்ல ்வத்து வழிொடு தைய்து 
முடித்்தபின அவற்ை   உண்்ணலாம். பிைரு்ககும் 
தகாடு்ககலாம். இ்்டத் ்தரகர எவரும் இல்ல. 

ஆரியரகளது உருவமறை வழிொடடு மு்ைகளில 
ககாயிலு்ககும், ஆகமத்து்ககும் இ்டமில்ல. 
இன்ை்ககு ந்்டமு்ையில இரு்ககும், 
அபிகேகம், அலங்காரம், உறைவங்கள், 
தீொரா்த்ன,அர்சை்ன  கும்ொபிகேகம்,  
விழா்ககள், ெஞைபூ்த்க  ககாடொடு எனெது ெறறி 
ரி்க கவ்தத்தில தைாலலும்ெடியாக  குறிபபுகள்  
எதுவும் இல்ல எனகினைனர ஆய்வாளரகள். 
7ஆம் நூறைாண்டில வாழந்த ஆதி ெஙகைர் 

'க்டவுள் மடடும் ்தான நிஜம். மறை அ்னத்தும் 
தொய். ஆகமங்கள் தொய்க்ளத் திரடடி 
வநது உண்்ம்யப பூஜி்கக தைய்கினைன. 
ஆகமங்கள் ்தவறு.அ்்த அடிகயறறுவதும் 
்தவறு.எனறு வாதிட்டார.அவரகளது கவ்தமும், 

உ்பநிஷத்துககளும் க்டவுளுககு உருவம் 

எதுவும் கிர்டயாது எனறும். உருவம் எதுவும் 

இலலா்தது ்தான உணரம யான உருவம் 

எனறைது.3 ் வதீகம்த  வழிொடு மு்ை ெறறி' ெனகுடி 

ககாயில வழ்ககில நீதிெதி ை்தாசிவ அய்யரும்  
அ்னத்து ைாதியினரு்ககும் ைாத்திரங்கள் உருவ 
தவளிொட்்டப ெரிநது்ரத்திருந்தாலும் உருவ 

வழி்பாடு என்பது ஒரு தமனரம யான 

வழி்பாடு இலரல.பிைாமணர்கர்ள த்பாறுத்்த 

வரை அககினி வழி்பாடும், சூரிய வழி்பாடும் 

மட்டுகம த்பாருத்்தமுர்டய ரவக்ளாக 

இருககும் எனைார4.   
்வதீக வழிொடடு தநறி மு்ைக்ள, 

அவரகளது க்டவுள்க்ள த்தரிநது தகாண்்டால 
ஆகமம் கவறு, கவ்தம் கவறு எனெ்்த 
அறியமுடியும்.. ஆரியரகள் ்தாங்கள் வ்ணங்கும்   
க்டவுள்க்ள மூனறு வ்கயாகப பிரித்்தனர.  
 ரி்க கவ்த ொ்டல  ஓனறு .''ஒ விண்ணில 

வசி்ககும் ெதிகனாரு த்தய்வங்ககள,மண்ணில 
வசி்ககும் ெதிகனாரு த்தய்வங்ககள மறறும் காறறு 
மண்்டலத்தில வசி்ககும் ெதிகனாரு த்தய்வங்ககள 
எனனு்்டய கவள்வி்ய மகிழகவாடு ஏறறு்க 
தகாள்ளுங்கள்  எனகிைது5.
அவரகளது இ்ை வழிொடடுப  ொ்டலகளும் 

அவவாகை இருந்தன அவரகளது புரா்ணங் கள் 
இதிகாைங்களில,கவ்தங்களில தைாலலபெடுகிை 
யாகங்களில ெசு்வயும், குதி்ர ்யயும் 
தநருபபில இடடு வழிெட்டனர.அவரகள் 
சி்ல வழிொட்்ட வி்ட கவள்வி ந்டத்துவ்்த 
எபகொதும் புனி்தமான்வயாக்க கருதினர. 
லிங்க வழிொட்்ட ஆரியரகள் தவறுத்்தனர. 
இன்ைய  காலகட்டத்தில கவள்வித் தீ வழிொடு 
மு்ை மங்கி விட்டாலும்,்தங்களது மரபு வழி   
வழிொடு ம்ைநது வி்ட்க  கூ்டாது எனெ்தறகாக 
தீ வழிொட்்ட புனி்தமான்தாகவும், கவள்வித் 
தீயின இனிய பு்க,காற்ை்ச  சுத்்தபெடுத்தும் 
ஆறைல உண்த்டனவும் அறிவியலு்ககுப  
தொருந்தா்த கருத்து்கக்ளப  ெரபபு்ர 
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தைய்து  புதும்ன புகுவிழா, திரும்ணம், 
தெயர சூடடும் விழா,நறெணிகள், கருமாதி    
கொனை குடும்ெத்தின அனைா்ட  நிகழ்சசிகளில   
கவள்வித் தீ வழிொட்்ட வீடு க்தாறும் தகாண்டு 
கொய் கைரத்்தனர..அ்தறகு  உரிய மநதிரங்க்ள 
ஓதுவ்தறகு இலவை ெயிறசி அளித்து வளரத்தும்  
வருகினைனர. ்வதீக வழிொடடு மு்ை்ககு  
ம்கக்ள நானகு வர்ணமாக  பிரிபெது மு்ககிய  
க்த்வயாக இருந்தது.ைநநியாைம், கமாடைம் 
பிராம்ணரு்ககக உரிய்தாக இருந்தது. ஆனால 
அ்தறகு  கநர எதிராக ஆகம வழிொடடு மு்ை 
ைமத்துவம் கெசியது. 

்தமிழ கூறும் ஆகமத்திறகு  ைாதி கி்்டயாது.
அது   ைாதி ெறறி கெைவில்ல. ககாயிலு்ககுள் 
ைமத்துவம் நிலவியது. ஆகமத்்்த யார 
கவண்டுமானாலும் ெடி்ககலாம்.எந்தத் ்த்்டயும் 
இல்ல. ஆகமத்து்ககுத் தீட்ை மடடுகம 
மு்ககியம்.ைாதி மறறும் வர்ண கெ்தங்களு்ககு 
அபொல யாவரும் தீட்ை தெறறு்க தகாள்ளலாம்.
தீட்ை தெறை யாரும் கருவ்ை்ககுள் நு்ழயவும், 
ைாமி சி்ல்யத் த்தாடடு பூ்ை தைய்யவும் 
உரி்ம உண்டு...  'தீண்டப்ப்டா்தவன எனக 

கரு்தப்பட்்டவன  கூ்ட விஷணுவின 

வ டி வ த் ர ்த க ய ா ,  அ ல ல து  சி வ னி ன 

வடிவத்ர்தகயா த்பற்று அவர்களுககு பூரெ 

தெய்யும் உரிரம தகாடுககப்பட்டுள்ளது.

கமாடைம்்டய ைநநியாைம் கட்டாயத் 
க்த்வதயனறும்  ஒருவர ஒரு குறிபபிட்ட 
வகுப்ெ்ச கைரந்தவராக இருபெ்தாகலகய அவர 
ககாயிலில பூ்ை தைய்ய்க கூ்டாது எனறும் எந்த 
விதி மு்ையும் இல்ல என நீதிெதி கைேகிரி 
அய்யர ஒரு வழ்ககில குறிபபிடுவது இங்கக 
கவனி்ககத்்த்ககது6.'    
 ெழந்தமிழரகளின வழிொடடு  வரலாறு    எனெது 

நடுகலவழிொடு ,குலத்தய்வம் வழிொடு, இைநக்தார 

வழிொடு ,நாடடுபபுை  வழிொடு,சிறுத்தய்வ 
வழிொடு, கிராம க்தவ்்த வழிொடு,லிங்க 
வழிொடு என ஒரு அ்்டயாள வழிொட்்ட 
ைாரநது இருந்தது சிறு த்தய்வ வழிொடு 
எனெது நடுகறகள் ெரவலாக ந்டபெடடிருந்த்ம 
ெறறியும் அவறறின மீது தெயரும் பீடும் 
தொறி்ககப ெடடிருந்த்தாக ைங்க  இல்ககியங்கள் 
கூறுகினைன.(இத்்த்கய நடுகல வழிொடுகள் 
ெ்கதி இல்ககிய காலத்தில புை்ககணி்ககபெட்டன.) 
இைந்தவரக்ள எரிபெது ஆரியமரொக இருந்தது. 
்தமிழர மரபு இைந்தவர க்ளப  பு்்தத்்தது.   
பு்்தத்்த இ்டத்தில நடுகல ந்டபெட்டது.. 'வீர 
மர்ணம் அ்்டநக்தாரு்ககு நடுகல நாடடியது்டன 
அ்்தப  பூ்ககளால அலங்கரித்து ெ்்டயல 
்வத்து உயிர ெலி தகாடுத்து வழிெடும் 
மரபு்ககுரியவரகளாக இருந்தனர..' நடுகல 
த்தா்டரொன ை்டங்குக்ளத் த்தாலகாபபியர 
ஆறு வ்கயாக வரி்ைபெடுத்துவ்தாக கெரா.சிவ 
சுபபிரமணியன கூறுகிைார.7  ந்டபெட்ட கல்ல  
அலலது சிறு த்தய்வத்து்ககான  பீ்டத்்்த்ச 
சுறறி மர்ககட்்டகள் அலலது மண்்ணால 
,தைங்கலலால சுவரகள் எழுபெபெடடு கூ்ர 
இலலா்க ககாயிலாகவும் பினனர விட்டங்கள் 
்வத்தும்,கூ்ர கவய்நதும்  ககாயிலகள் 
உருவா்ககபெட்டன.

ககாயில எனெதும் ஒகர நாளில வநது 
வி்டவில்ல .  அந்த்க கக ாயிலகளில 
த்தா்ட்ககத்தில ஓவியமாக்க க்டவுள் உருவம் 
வ்ரயப ெடடு ெலிபபீ்டம் அ்ம்ககபெட்ட்தாக 
அகநானுறு(167-9:20) கூறுகிைது.8  காலபகொ்ககில 
முழு்மயான ககாயிலாகவும் வளரந்தது.அதுகவ 
ககாயிலு்க கான அடித்்தளமாக அ்மந்தது. 
அ்தறகு ஆகமம் எனெத்தலலாம் கி்்டயாது. 
க்டவுள் வழிொடு எனெது மிகவும் எளிய வடிவில 
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இருந்தது..வீர வ்ண்ககம் எனெது ெழந்தமிழர 
வழிொடடு மு்ைகளில ஒனைாக இருந்தது. 
ககாயில எனெது உருவாகா்த காலத்திலும் 
ெழந்தமிழரகள் புனி்த யாத்தி்ர கமற 
தகாள்ளபெடும் சிைபபுப  தெறை ்தலங்களில 
ஒரு அ்்டயாளமாக  குறிபபிட்ட  ஒரு மரம்  
வழிொடடு்ககுரிய்தாக இருந்தது.ம்ககள் மரங்களில 
த்தய்வம் குடியிருபெ்தாக நம்பி வழிெட்டனர.  
சி்தம்ெரத்தில திலரலமைம் காஞசியில மா, 
மது்ரயில க்டம்்ப மைம் தநல்லயில 'மூஙகில', 
குறைாலத்தில 'ெலா'மரம்,வழிொடடு்ககுரிய்தாக்க 
கரு்தப ெட்டன. 'மனறை  மைா அத்்த க்பஎம் 

முதிர் க்டவுள தகாடிகயார்த் த்தறூஉம் என்ப' 

எனகிைது குறுநத்தா்க. (மா மரத்திலுள்ள 
க்டவுள் தகாடியவரக்ள்க தகானறு விடும் 
எனெது தொருள்)9 மரம் முறிநது கொய் விழுநது 
விட்டாலும் அந்த இ்டத்தில மரத்்தறி்ய 
்வத்து வ்ணங்கிய்தாக ைங்காலபொ்டலகள் 
சுடடி்க காடடுகினைது ,இன்ை்ககும் அரை 
மரத்்்தயும்,கவபெ மரத்்்தயும், விலவ 
மரத்்்தயும் சுறறி வநது வ்ணங்குவது எனெது 
த்தானறு த்தாடடு த்தா்டரநது வரும்  ெழ்ககத்தின 
எ்சைமாகும்...
ைங்ககாலப  ொ்டலகளில   ககாயிலகளில 

நாடடுபபுைத்  த்தய்வங்கள்  ஓவியங்களாக 
அ்தாவது அ்்டயாளமாக்க காட்டபெடடுள்ளன 
.முருகன ககாட்டம்,க்தவர ககாட்டம், காமன 
ககாட்டம்,வ்சசிர்க ககாட்டம், கறெகத்்தரு 
ககாயில,புத்்தம்த பீடி்க ககாயில, என ககாயிலகள் 
ெறறிய சில  தைய்திகள் ைங்க இல்ககியங்களில 
ஆங்காங்கக சி்தறி்க  கி்ட்ககினைன எனைாலும் 
'கடடுமான ககாயிலகள் ெறறிய குறிபபுகள் 
ெழம் ொ்டலகளில துலலியமாக இல்ல. 
'இருபபினும் ்தமிழரகளின வாழவியகலாடும் 

ெண்ொடக்டாடும்  ககாயிலும் சி்ல வழிொடும் 
ஒனறிபகொன அளவு்ககு ஆரிய மரபுகளில 
கா்ண இயலாது.ககாயில வழிொடு எனெது 
அவரகளது வாழ்க்கயின  மு்ககிய ஒனைாக 
என்ை்ககும் இருந்ததில்ல. 

ககாயிலகளின் கதாறைம் 

ககாயிலகள் எனெது மிகவும் பிறகாலத்தில 
உருவானது.அ்தறகு முன சுடுமண் ொ்வ
யாககவா,சிறெமாககவா,மரபெ்வயாககவா,
ஓவியமாககவா வடித்து வழிெட்டனர.ெவுத்்த 
எழு்சசியின கொது குறிபொக   அகைாகரது 
காலத்தில ெவுத்்த துைவிகள் ்தங்குவ்தறகாக  
உருவா்ககபெட்ட. கு்்டவ்ர்க ககாயிலகளும், 
ைம்ணரகளின ெள்ளிகளும் , குப்தரகள், 
ராஷ்டிரகூ்டரகள் காலத்தில அஜந்தா,எலகலாரா 
ககாயிலகளும் கடடி்ட்கக்ல மறறும் சிறெ்க 
க்ல  இரண்டிலும் க்லநயம் மி்கக்தாகவும் 
,ககாயிலு்ககான வித்்தாகவும் அ்மந்தன 
.ெவுத்்தரகள் புத்்தரின உருவ்ச சி்லக்ள 
எழுபபி ககாயிலக்ள உருவா்ககினாரகள்.
அ்கககாயிலகள் ்ைத்தியங்கள் எனபெட்டன.
புத்்தர சி்லயும் அவரது  உ்டல எ்சைங்க்ள 
்வத்து எழுபெபெட்ட புத்்த விகாரங்க்ளயும், 
ஸ்தூபிக்ளயும்.. தூண்க்ளயும் நிறுவி வழிெ்டத்  
த்தா்டங்கினர. ஸ்ரீலங்காவில புத்்தரின ெல 
புனி்தமாக்க  கரு்தபெடடு  புத்்த விகாரத்தில 
ொதுகா்ககபெடடு வழிொடு தைய்து வருவ்்தப 
கொல ெவுத்்தம் ெரவிய   நாடுகளில அவரது 
எ்சைங்கள்  உருவ வழிொடடின அ்்டயாளமாக 
்வ்ககபெட்டன. இ்வ்தான பிறகாலத்தில  
இநதியாவில, ்தமிழகத்தில  ககாயிலகளு்ககான 
முன மாதிரி்ய உருவா்ககியது.

்தமிழநாடடில   கு்்டவ்ர்க ககாயிலக்ள 
உருவா்ககும் மரபு  கி.பி 5 ஆம் நூறைாண்டில  
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ெலலவரகள் காலத்தில ்தான வந்தது எனெ்தறகு  
மககநதிர ெலலவன (கி.பி 610-630) க்தாறறுவித்்த 
மண்்டகபெடடு கு்்டவ்ர்க ககாயி்ல 
ைானைாக்க காடடினும், பிள்்ளயாரெடடி 
கு்்டவ்ர ககாயில காலத்்தால முறெட்ட  
ெழ்மயான கு்்ட வ்ர்க ககாயில 
எனறும் ்பாணடியர்கக்ள  குர்ட வரைக 

ககாயிலகளின  முனகனாடிகள எனறும்   

ஆய்வாளர கு்டவாயில ொலசுபரமணியனும் 
பிைரும்   வரலாறறு ைானறுககளாடு நிறுவி 
உள்ளனர. இருபபினும்  .இனறு நாம் 
காணுகினை ககாயில கொனை அ்மபபு களும் 
அது ைாரந்த நிகழவுகளும், ெலலவ மனனன 
ெரகமஸ்வரன(கி.பி 669-691) வ்ட ஆறகாடடு 
மாவட்டத்தில 'கூரம்' எனும் இ்டத்தில கடடிய 
சிறெ ககாயில (்தமிழ ைமூக வாழ்க்க ஆர. 
ஆலாலசுந்தரம் ெ்க-65) அவனது மகன  
இரண்்டாம் நரசிம்மவரமன  (ராஜசிம்மன) 
காலத்தில உருவா்ககிய  காஞசி ்கலாைநா்தர 
ககாவில ,க்டறக்ர கு்க்க ககாயிலகளு்டன 
த்தா்டங்குகிைது.அவரகள் காலத்தில தைங்கலலால 
கட்டபெட்ட ககாயிலகளும், கறகளால கட்டபெட்ட 
ககாயிலகளும் உருவாகின.அ்தறகு முனபு 
ககாயில கொனை அ்மபபுகள் சிறிய அளவில 
த்தா்ட்கக நி்லயில மண் ்தளிகளாகவும் 
,குடி்ைகளாகவும் ,பீ்டங்களாகவும் இருந்தன. 
எனகவ ஆகமத்து்ககு அங்கக கவ்ல 
இல்ல. '்தமிழகத்தில 16 மாவட்டங் களில 
18 கு்்டவ்ர்க ககாயிலகள் உள்ளன' எனெது 
ெவுத்்தம்,ைம்ணத்தின தைலவா்க்கயு்ணரத்தும் 
தைய்திகள். .கு்டவ்ர்க ககாயிலகள் எனெது 
குனறு அலலது ம்லயின சில ெகுதிக்ள்க 
கு்்டநது ககாயிலக்ள உருவா்ககுவ்தாகும். 
த்தனனிநதியாவில இருந்த   ெல ககாயிலகள் 
ைம்ண ெவுத்்த்க ககாயிலகளாககவ இருந்தன.  

'கி .பி .640இல காஞசியில 100 புத்்த 
விகாரங்களும்,, 80 ககாயிலகளும், மறை 
இ்டங்களில நூறறு்கக்ண்ககான்க  ககாயிலகளும்  
இருந்த்தாக  சீனயாத்திரீகர யுவான சுவாங்'  
குறிபபிடுகிைார.
ஐம்தெரும் இல்ககியங்களில ஒனைான   
சிலபெதிகாரம்்தான ்வதீக்க  க்டவுளு்ககுரிய 
ககாயிலக்ள மு்தன மு்தலில வரி்ைபெடுத்தியது. 
'வாலவர்ள கமனி வாலிகயான ககாயில,  
நீலகமனி தநடிகயான ககாயில, என ெல 
ககாயிலக்ளயும், ெவுத்்தப 
ெள்ளிக்ளயும் ,  விகா்ரக்ளயும் , 

சிலபெதிகாரம் ெடடியலிடுகிை்த.'13 சிவனு்ககு 
ககாயில இருந்த தைய்தி்யயும்  சிலபெதிகாரம் 
மூலமாககவ அறிய முடிகிைது. சிலபெதி 
காரத்தின காலம் கி.பி.5-6ஆம் நூறைண்டு.
கக ாயிலகள் கடடுமானம்  உருவான 
காலமும் அ்்ததயாடடிகய இருநதிரு்கக 
வாய்பபுண்டு.. கி.பி. 6ஆம் நூறைாண்டில மது்ர 
,த்தா்டரநது  காஞசி, தவங்க்டம், ஸ்ரீரங்கம், 
ககாயிலகளும் புகழ தெைத் த்தா்டங்கின. 
பிள்்ளயாரெடடியிலுள்ள விநாயகர ககாயில 
கருவ்ை்ச சுவறறில தொறி்ககபெட்ட கலதவடடின 
காலம் கி.பி.6 ஆம் நூறைாண்டு ஆகும்.கி.பி.7-
.8 ஆம் நூறைாண்டிலிருநது கைர,கைாழ, ொண்டிய 
நாடுகளில உள்ள ஏராளமான ககாயிலகள் 
ொ்டல தெறைத் திருத்்தலங்களாகப  புகழ தெைத் 
த்தா்டங்கின. 'ைமயம்' அக்தாடு பூ்ஜயின 
ெரி்ணாம வளர்சசியு்டன ககாயில  பினனிப 
பி்்ணநதுள்ளது. சி்ல வழிொடடின ஒரு  
வடிவமாக இருந்த ககாயிலகள் உருவாகிய பின 
எழு்தபெட்ட  ஆகமம் மறறும் ்தநதிரங்க்ள 
அடிபெ்்டயாக்க தகாண்்ட கொதும்  கவ்தங்களின 
வழிொடடிலிருநது கவறுெட்ட ்தாக இருந்தது.
மநுஸ்மிருதி கொனை ஸ்மிருதிகள் ககாயிலு்ககு்ச  
தைலலும் ொரபெனரக்ள இழிநி்லயில  
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்வத்்தது.மது்கக்்ட்ககு்ச  தைலவத்்்தயும், 
ககாயிலு்ககு்ச  தைலவத்்்தயும் ைமமாகப 
ொரத்்தது.ஆலய வழிொடு தைய்யும் ொரபெனரகள் 
க்தரவலரகள் எனபெட்டனர.த்தனனிநதிய்க  
குலங்களும் ,குடிகளும் நூல (்வக்ை- 
ைாளரம்)  குரு்ககள் அ்னவரும் கொ்தாயன 
சூத்திரத்்்தப பினெறறுெவரகள் .ககாயிலில 

அர்ச்ெகைாக உள்ள இவர்கர்ள மற்றைப 

பிைாமணர்கள ்தாழந்தவர்க்ளாகக கருதி  

இவர்கக்ளாடு உ்டன உண்பதும் இலரல. 

இவர்கள மற்றை பிைாமணர் கக்ளாடு கெர்நது 

ஒகை குடியிருபபில கெர்நது வாழவதும் 

இலரல எனகிறைது .ககாயிலுககுச்  தெனறு 

வழி்படும் பிைாமணர்கள ொதியிலிருநது 

விலககி ரவககப ்பட்்டனர். ககாயில 

அர்ச்ெகர்கர்ள ரவதீகப ்பார்ப்பனர்கள  

சூத்திைர்கள எனகறை குறிபபிட்்ட்தாக பிரிவியூ 

கவுனசில நீதி்பதிகளும்,நீதி்பதி கெஷகிரி 

அய்யர் அவர்களும் குறிபபிட்டுள்ளனர்.

பிறகாலத்தில உருவான ககாயிலகள் 
்ைவ ்வ்ணவ ஆகம ைட்டங்களு்கககறெ 
கட்டபெட்ட்தாக கூைபெட்டாலும் எலலா்க  
ககாயிலகளும் ஆகம விதி்ககு உடெடக்ட 
அ்ம்ககபெட்டது எனெது உண்்ம இல்ல. 
இன்ை்ககு ்தமிழ நாடடில 43000 ககாயில கள் 
இருபெ்தாகவும், அ்வகளில  2000 ககாயிலகள் 
மடடுகம ஆகம விதிகளு்ககு உடெட்ட்வகளாக 
இரு்ககினைன எனறும். தைாலலபெடுகிைது. 
அதிலும் கூ்ட ெல நூறு ககாயிலகள் ஆகம 
விதிகளு்ககுள்அ்டங்கா்த்வகளாக இருபெ்தறகு 
அதிக வாய்பபுண்டு. இது ைம்ெந்தமாக ்தமிழநாடு 
அ்மத்துள்ள குழு உண்்ம்ய தவளி்க 
தகா்ணரும் எனறு நம்புகவாமாக.

ககாயில எனெது அரைரின கஜானா்வ நிரபபும் 
கருவிகளில ஒனைாக விளங்கிய்தால ைமூக 

ஏறைத்்தாழவுகள் நிலவிய நி்லயிலும் ஆலயம்  
அ்னவரு்ககும் தொதுவான்தாக இருபெது 
நலலது எனை நி்லகய ககாயில உருவான 
காலம்  த்தாடடு நிலவி வந்தது .அரைரகளால, 
சி்லகளும், ெலிபீ்டங்களும்,ககாயிலகளும் 
வணிக கநா்ககத்து்டன அ்ம்ககபெட்டன. 
வருமானத்து்ககான  வாய்்ககாலாக ககாயிலகள்  
இருந்த்தால அ்்த கநா்ககி ம்கக்ள ஈர்கக 
ெலவி்தமான ்தநதிரங்க்ள,  அரைரகள் 
்கயாண்்டனர.ெல வி்தமான க்்தக்ள ம்ககள் 
மத்தியில உலவ விட்டனர.

கி .பி 5 ஆம் நூறைாண்டில சிவ்ன 
வழிெடுெவரகள் ்ைவரகளாகவும், விஷ்ணு்வ 
வழிெடுெவரகள் ்வ்ணவரகளாகவும் பிரிந்தனர.
ெ்கதி இல்ககியத்தின த்தா்ட்ககத்தில   ககாயிலு்ககுள் 
நு்ழவதில ைாதி  ்த்்டயாக இல்ல.  ஆகமங்கள் 
நானகு வரு்ணப ொகுொட்்ட ஏறகவில்ல. 
63 நாயனமாரகளில, ்தாழத்்தபெடக்டாராக்க 
கரு்தபெட்ட கவடடுவர, மாடுகமய்பெவர 
,ொ்ணர, ெ்ையர, ஈழவர,மீனவர,வண்்ணார  
,மருத்துவர, ைாலியர,குயவர குலத்்தவரகள் 
என 10 கெர இருந்தனர.12  ஆழவாரகளில 
எலலா ைாதியினரும் உண்டு. திரு்ககாளகஸ்தி 
ககாயிலில சிவ்ன உமிழ நீரால அர்சை்ன 
தைய்து மாமிைம் ெ்்டத்்த. கவ்டன கண்்ணபென,8 
ஆம் நூறைாண்டில வாழந்த ொ்ணர இனத்்்த 
கைரந்த திருபொ்ணாழவார, திருவரங்கன  
ககாயிலு்ககுள் காலகள் க்தய்நது கொகும் 
அளவு்ககு  வலம் வந்த்தாகவும்,தெரியாழவார 
இழிகுலத்்தவைாயினும் எம்மடியாைாகில 

,த்தாழுமின, தகாடுமின, தகாளமின  
எனறு ொடியிருபெதும், '்தாழத்்தபெட்ட  
ைாதியினரான திருநீலகண்்டயாழொ்ணரு்டன 
திருஞானைம்ெந்தரும் ஒனைாக  உண்டு,ஒனைாகப 
ெயணித்து,ஒனைாக ்தங்கி ்ைவப ெணியாறறி 
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யதும்'  ைமூகத்தில கவரவி்ட த்தா்டங்கிய  ைாதி 
ெடிநி்லகள் அன்ைய  காலத்தில  தகாஞைம் 
அ்டங்கி்க  கி்டந்தது எனெ்தன தவளிபொ்டாகும்.

இந்த்க காலகட்டம் சிறுத்தய்வ வழிொடு 
ம்ைநது தெருத்தய்வ வழிொடு மு்ை்ககுள் 
தைனைது.நடுகல வழிொடு க்தய்ந்தது..ெ்கதி 
இல்ககிய காலத்தின க்்டசி காலத்தில ைாதி 
்த்ல தூ்ககியது. .இருபபினும் அன்ைய  
ைங்க கால இல்ககியங்களில காணும்  ்தமிழ்ச  
ைமூகம்  தூய கா்த்லயும்,வீரத்்்தயும் 
தகாண்்டாடி மகிழந்த அளவு்ககு  ெ்கதியில 
மூழகி்க கி்ட்கக வில்ல எனெதும்  முனகனார 
வழிொடு மறறும்  நீத்்தார தெரு்மயில நி்ைவு 
கண்டு வாழந்தனர எனெதும்  த்தரிகிைது.
ஆனால ்தமிழ  ைமூக ந்்டமு்ைக்ளயும், 
அைங்க்ளயும் ,்வதீக்ச ைாரபு்்டய்தாக 
மாறறும் முயறசியில தவறறி தெறை ்வதீகப 
ொரபெனரகள் ெடிபெடியாகப   ெண்்்டய ்தமிழர 
வழிொடடு மு்ையில ்வதீகத்்்தப  புகுத்தி 
வர்ணத்்்த்க  ககாயிலு்ககுள் தகாண்டு வந்த 
பின 'பிராம்ணப பிைப்ெ வி்ட உயரந்த பிைபபு 
கவதைதுவும் இல்ல எனறு நானமணி்க கடி்க' 
கூறும் அளவு்ககு மாறியது. 

ககாயிலகள் உருவா்ககத்தில தெரும் 
ெங்காறறிய ஆரியமயமா்ககபெட்ட ெலலவரகள்     
ஆநதிராவில இருநது தெருமளவிலான  வடுகப 
ொரபெனரக்ள அ்ழத்து வநது  த்தாண்்்ட 
மண்்டலம், கைாழ மண்்டலத்தில குடியமரத்தி 
கவ்தம் ஓ்தவும், யாகம் வளர்ககவும்,ை்டங்கு 
ைாத்திரங்க்ளப கொதி்ககவும்  பிரமக்தய்க 
கிராமங்க்ள உருவா்ககவும் ொ்்த அ்மத்து்க 
தகாடுத்்தனர. அரைரகள் கவ்த யாகங்க்ள 
ந்டத்்தத்  த்தா்டங்கினர. பிறகால கைாழரகள் 
காலத்தில  கு்க்க ககாயிலகள் ஒற்ை்க 

ககாபுர ககாயிலகளாக தெரு்கதகடுத்்தது.. 
தெருமளவு ககாயிலகள்  கடடுவ்்த கைாழரகள்  
ஊ்ககுவித்்தனர.பிை நாடுக்ளப  கொரில 
்கபெறறிய இ்டங்களில எலலாம்  ்தங்களது 
ெரா்ககிரமங்க்ளப  ெ்ைைாறறும் வி்தத்தில 
ககாயி்ல்க கடடுவ்்த ஒரு க்ட்மயாககவ  
கருதினாரகள்..ககாயில இலலா்த ஊகரா ,நகரகமா 
இலலா்த நி்ல்ய உருவா்ககினர.

ஆகமம் கவறு - கவதம் கவறு 

 ஆகமங்களின காலங்க்ள ைரியாக்க  கணி்கக 
முடியவில்ல எனைாலும் க்தாராயமாக கி.பி.3-4 
நூறைாண்்டாக இரு்ககலாம் எனகை ஆய்வாளரகள் 
கருதுகினைனர. ஆகமங்கள் எனெது  ககாயில 
அ்மபெ்தறகான இ்டம், கடடுமான மு்ை,சி்ல 
அ்மபபு, மு்ை,வழிொடடு மு்ை,க்தர தைய்யும் 
மு்ை திருவிழா்ககள் ந்டத்தும் மு்ை , 
கு்டமுழு்ககு ந்டத்தும் மு்ை,ககாயில ைாரந்த 
நாடடியம்,இ்ை,சிறெம்,மறறும் அர்சைகரகளின 
ஒழு்ககம்  ஆகிய்வ க்ள ெறறிய விதிகள் 
அ்டங்கிய  இல்கக்ண த்தாகுபொக வந்தது. 
சுரு்ககமாக்க கூைகவண்டுதமனைால  ஆகமம் 
எனெ்தறகு ெல தொருள்கள் உள்ளன.   ஆகமம் 
எனை தைாலலு்ககுத்  த்தானறு த்தாடடு  ஊறி 
வரும் அறிவு அலலது ெ்ழ்மயானது,அலலது 
வழிமு்ை எனகை ெல  தொருள் தகாள்ளபெடுகிைது. 
ஆகமம்  எனெது தூய ்தமிழ்ச தைால எனறும் 
,்தமிழில ்தமிழரகளு்ககாக ஆகமம் எழு்தபெட்டது 
எனறும் 'எந்த ஓனறு உயிரகளு்ககு நி்ைவான 
நி்லத்்த இனெத்்்த தகாடு்ககினைக்தா அதுகவ 
ஆகம  அறிவு' எனகிைார  முதுமு்னவர 
மு.தெ. ைத்திய கவல முருகனார10.  'மனனு  

மாமரல மககநதிைம் அ்தனில  தொனன 

ஆகமம் க்தாற்றுவித்து அருளியும்' என 
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மாணி்ககவாைகரும்.தெந்தமிழ சிநர்த தெய்து 

ஆகமம் தெப்ப லுற்கறைகன",நவ ஆகமம் 

எஙகள நநதி த்பற்றைாகன  எனறு திருமூலர 
ொடுவதும் அ்்தத்  த்தய்வத்்தமிழில ்தான 
அருளிகனன எனெ்தறகு "எனரன நனறைாக 

இரறைவன ்பர்டத்்தனன ்தனரன நனறைாகத் 

்தமிழ தெய்யுமாகறை!" எனறு கூத்்தாடுவதும் 
்தமிழரகளின ்ைவத்து்ககும் ஆகமத்து்ககும் 
உள்ள தநரு்ககமான உை்வ உறுதிப ெடுத்தும் 
ைானறுகளாகும்.
எலலா்க ககாயிலகளும் ஆகம கடடுமான 
மு்ை்ககுள்ளும், வழிொடடு மு்ை்ககுள்ளும் 
வநது வி்டவில்ல.ெவுத்்தம், ைம்ணம் உடெ்ட 
எலலா ைமயங்களு்ககும் ஆகமம் இருநதிரு்ககிைது 
எனைாலும்  சிவன, விஷ்ணு, ை்கதி ஆகிகயா்ர 
வழிெடும் ்தநதிர நூலக்ளகய தொதுவாக  
‘‘ஆகமம்’’  எனறு குறி்ககிைது. ்ைவ ஆகம 
தநறி மககஸவைம், ்பாசு்ப்தம் எனபெட்டன.
்வ்ணவ ஆகமங்கள் ்பாகவ்தம் (ெக வா்னப 
ெறறி ய்வ), ொத்்தவா்தம் (ைாத்்தவா்த அரை 
ெரம்ெ்ரயினர ெறறியது.), ்பாஞெைாத்திை 
என அ்ழ்ககப ெட்டன. (ொஞை ராத்திர 
எனைால விஷ்ணு வழிொட டின சிைபபு்ச 
ை்டங்கு எனறும் தொருள் உண்டு. ைா்க்தம் 
ஆகம நூலகள் ்தநதிைம் எனறும்   அ்ழ்ககப 
ெடுகினைன. ்ைவத்தில 28 ஆகமங்களும், 
்வ்ணவத்தில 108, (்தறகொது இரண்டு.) ை்கதி 
ெறறி 27 ஆகமங்களும் இருந்தன எனகிைார 
ஆய்வாளர மு.அரு்ணா்சைலம்.அ்வகளில 
ெல க்ரயானகளு்ககு இ்ரயாகிப கொயின. 
எஞசிய்வக்ள ் வதீகம் களவாடி்ச தைனைது.
ெவுத்்தம் ைம்ணம் ைமயங்களு்ககும் மிருககநதிை 
ஆகமங்கள்  இரு்ககினைன.ஆனால இவறறில 
மு்ககியானது எனன தவனைால  இந்த ஆகமங்கள் 
அ்னத்தும் கவ்தஙகர்ள அடிபர்டயாகக 

தகாள்ளா்தரவ மட்டுமலல .அரவ கவ்த 

ஆகமத்துககு எதிைானரவக்ளாக இருந்தன 
எனகிைார ஆய்வாளர ,கெராசிரியர பி.டி.சீனிவாை 
அய்யங்கார.  மகாராஜன குழு அறி்க்க 

'கவ்தஙகளில யாகம் தொலலப்பட்்டக்த ்தவிை 

,ஆலய வழி்பாடு தொலலப ்ப்டவிலரல.

ஆகமஙகள ககாயிலகர்ளயும் ,வழி்பாடு 

முரறைகர்ளயும் விரித்துச் தொலகினறை மூல 

நூலாகும்' எனகிறைது.  
 ்தமிழரகள் கடடிய சில ககாயிலகளில மடடுகம 

ஆகமங்க்ள இன்ை்ககும் தெருமளவில  கா்ண 
முடிகிைது.எனினும் தெரும்ொன்மயான ்தமிழ்ச 
ைமூகம் ஆகம எல்லகளு்ககு அபொல நினறு 
்தங்களது ெழ்மயான வழிொடடு  மு்ைகளில  
வழிெடடு வந்தனர.அவரகளது ை்டங்குகள், 
வாழதநறிகள், வழிொடடு மு்ைகள் நாட்டார 
மரபுகள் எனறு அ்ழ்ககபெட்டன.ஸ்மாரத்்ததில 
உருவ வழிொடு இல்ல. எனகவ ககாயிலகளும் 
இல்ல.ஆககவ ஆகமமும் கி்்டயாது 
.இருபபினும் இன்ை்ககு வ்ட தமாழியில இரு்ககும் 
ஆகமங்கள் அ்னத்தும் ்தமிழரகளி்டமிருநது 
களவா்டபெடடு்ச  சி்்த்ககபெட்ட்வககள. 
்தமிழரகளின தமாழியும், ெண்ொடும் ,மரபுகளும் 
ஆரியரகளின வரு்க்ககுப பின சி்்தந்த்்தப  
கொனகை பிறகாலத்தில கவ்த ஆரியரகள் 
ககாயிலக்ள ்கபெறறிய பின  ஆகமம் 
்தன அ்்டயாளம்  இழந்தது. ஆரியத்து்ககுள் 
இரண்்டை்க கலநது  க்ரந்தது.  கவ்தத்தின 
்த்ல்ம்யஅ்வ  ஏறறு்க   தகாண்்ட்தால 
ைாதி அடு்ககு மு்ையும் ககடொரினறி நு்ழந்தது.
ஆரியம் நு்ழயும் முன தொதுவில ககாயிலகள்  
அ்னவரு்ககும் தொதுவான்வகளாக  
இருந்தன. அரனத்து ொதியினருககும் 

அரனத்துக ககாயிலகளின க்தவுகர்ளயும் 

ஆகமம்  திறைநக்த ரவத்திருந்தது. தீட்ரெ 
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த்பற்றை யாரும் அர்ச்ெகர் ஆகலாம். ஆகமங்கள் 
அ்னத்து ம்ககளு்ககும் உரிய்வயாக இருந்தன.. 
இன்ைய நி்லயில, இவற்ைதயலலாம்  
நம்புவ்தறகு்க கடினமாக இருந்தாலும்   
ஆரியரகள் ஆலயங்க்ள்க ்கபெறறும் முன 
ைமூக நி்ல்மகள் இவவாறு ்தான இருந்தது 
எனெ்்தத்  ்தமிழ இல்ககியங்களில இருநதும் 
வரலாறறு்ச தைய்திகளிலிருநதும் புரிநது தகாள்ள 
முடிகிைது.
்தமிழகத்தின  ககாயிலக்ளப  ொரபெனரகள் 
்கபெறறுவ்தறகு முனொக இருந்த  ஆகம 
விதிகள்  ெறறி அறிஞர பி.சி்தம்ெரம் பிள்்ள 
்தனது ஆலயபபிரகவை நூலில (அணிநது்ர 
-தெரியார) ஆகமம் ெறறிய ஆய்்வ 
கமறதகாண்்ட  வரலாறறு ஆசிரியர பி.டி.
ஸ்ரீனிவாை அய்யங்கார கருத்து்ககளிலிருநது 
சிலவற்ை சுடடி்க காடடியுள்ளார.11

''ஆகமஙகளின்  அடிப்படையான  ககாளடக.

	ஆகைமஙகைள்  வே் பிரதாமணர்கை்ள வகைதாயிலிலிருந்து 
்விர்்ப்பது மட்டுமின்றி அேர்கை்ள ஆகைம சமயததுக்கு 
புறம்பதானேர்கைளதாகைக் கைருதுகின்றன.

 ஒரு வகைதாயிலில் அர்்சசகைரதாகை அல்்லது பூசதாரியதாகை 
ேருே்ற்குள்ள ஒவர வசதா்்ன தீட்்ச மட்டுவமயன்றி 
சதாதிவயதா ேகு்பவ்பதா இல்்்ல.

 தீட்்ச ப்பறதா் ஒரு பிரதாமணன் வகைதாயில் 
ச்மயற்கைதாரன் வ்பதான்ற கீழ்நி்்ல ்பணியதாளனதாகை 
கூட இருக்கை முடியதாது.ஒரு இந்துக் வகைதாயிலின் 
கைருே்றக்குள் அேன் நு்ைய முடியதாது.அஙகுள்ள 
கைடவுள் சி்்ல்ய  அேன் ப்தாடவும கூடதாது.

 பிரதாமணர்கைள் வ்பதான்றும இ்ர ேகு்பபின்ர்ப 
வ்பதான்றும ஒரு சணடதாளன் கூட தீட்்ச ப்பற்றுக் 
பகைதாள்ள முடியும.

 ஆகைமஙகைளின் பகைதாள்்கை்ப்படி ,வகைதாயிலில் நு்ையவும 
ேழி்பதாடு பசயயவும சதாதி முக்கியமில்்்ல.

 ஒரு குறி்பபிட்ட ேகு்பபினருக்கு மட்டும சலு்கை 
கைதாட்டவேதா ,வேறு ேகு்பபின்ர பேறுதப்தாதுக்கைவேதா 
ஆகைமஙகைளில் இடமில்்்ல.

ககாயிலில நு்ழயவும்,த்தாழவும் ைாதி 
மு்ககியமில்ல எனை கொதும், ்தமிழக்க  
ககாயில வழிொடடு மு்ை்ககும்,ெண்ொடடு்ககும், 
்தமிழர ைமயத்திற கும்  புைம்ொனவரகளாக 
இருந்த  ஆரிய ்பார்ப்பனர்கர்ளக ககாயில 
கருவரறைககுள, அனுமதித்்தால நாட்டுககும் 
அைெனுககும் ககடு  விர்ளயும் எனகிறை ஒரு 
வி்தமான நம்பிகரக அனரறைய ்தமிழகத்தில 
நிலவி வந்தது. எனகவ ்தான ்தமிழ  ஆகம 
மரபு, ொரபெனரக்ள  நீண்்ட காலமாக    
ககாயிலு்ககுள் அனுமதி்ககவில்ல. 
அனபும் சிவமும் இதரண்த்டனெர அறிவிலார 

எனறு ொடிய திருமூலரின திருமநதிரமும் (519) 

வ்பர்பகைதாணட ்பதார்்ப்பதான் பிரதான்்ன்்ன அர்்சசித்தால் 
வ்பதார்பகைதாணட வேந்்ருக்கு ப்பதால்்லதா வியதாதியதாம 
வ்பர்பகைதாணட நதாட்டுக்கு ்பஞசமுமமதாம ன்வற 
சீர்பகைதாணட நந்தி ப்ரிந்து்ரத்தாவன - 519)
அ்தாவது ொரபெனரகள் அர்சைகராக இரு்கக்க 

கூ்டாது. ொரபெனரகள் க்டவு்ள அர்சசித்்தால, 
கொர்க கு்ணம் ெ்்டத்்த நா்டாளும் மனனனு்ககு்க  
தகாடிய கநாய் உண்்டாகும் .அக்தாடு நாடடிலும் 
தெரிய ெஞைமும் ஏறெடும் எனறு கூறுகிைது.4
''கவ்த ை்டங்குகளில ஓவதவாரு ஆகுதி 

தெய்யும் கொதும் ஒரு மநதிரம் ஒலி்ககபெடும். 
ஆகம ை்டங்குகளில கவ்த மநதிரங்கள் எதுவும் 
இ்டம் தெறுவதில்ல.
ஆகம வழிொடடில இ்ைவனின எண்்ணறை 

தெயரக்ள்க கூறி (்வதீகத்து்டன கலந்த பின 
)நமஹ என முடிபெர(கொறறி/வ்ண்ககம்). ் வதீக 
ை்டங்கின முடிவில சுவாஹா என முடிபெர.

்வதீக வழிொடடில அ்ககினியில அவியு்ணவு 
க்ளப  கொடுவது அடிபெ்்டயாகும். ஆகமத்தில 
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இ்ைவனு்ககு ெ்்டயல ெ்்டத்து வழிொடு 
தைய்து அ்்த அ்னவரும் உண்ெது மரொகும்.

ஆகமத்தில க்டவுளுககுப ்பதிலியாக 

எ்தாவது ஒரு அர்டயா்ளத்ர்த ரவத்து 

வழி ்படுவர்.அது வா்ளாககவா,கவலாககவா

,கலலாககவா,மைமாககவா.ஓவியமாககவா 

இருககலாம்.  கவ்த வழி்பாடு என்பது 

உருவமற்றை வழி்பாடு. ஆகம வழி்பாடு உருவ 

வழி்பாடு.எனகவ இைணடும் ஒனறைலல. 

எனகிறைார் ்தமிழணணல.12”.

ஆரியமயமாகிய  ஆலயம். 

கால ஓட்டத்தில ்தமிழ நாடடில தெரும்  
ககாயிலகளின எண்ணி்க்கப  தெருகியது. 
பிறகால்ச  கைாழரகள் காலத்தில கருவ்ையு்டன 
கூடிய்க  ககாயிலகள் உருவாகத்  த்தா்டங்கின.  
ெவுத்்தத்தின எழு்சசி மாடடு்ககறி பிரியரகளான 
கவ்தகால ொரபெனரக்ள்ச  ்ைவரகளாக  
ம ா ற றிய்்த ப  க ெ ா ல கவ  மகா்பாை்தப 

க்பாருககுப பின ்வதீக ககாடொடடு மு்ை 
சிறுது  சிறி்தாக ம்ையத்  த்தா்டங்கிய 
நி்லயில. கவள்வி  தீ வழிொடடுமு்ைகளும்,  
ை்டங்குகளும்,புகழ மங்கி   மதிபபிழநது வந்த 
நி்லயில,  கவள்வித் த்தாழி்ல இழந்த 
்வதீக ஆரியரகள் அபகொது தெரும்ொன்ம 
ம்ககளின ைமயம் ைாரந்த  ந்்ட மு்ையான   
தீ வழிொ்டறை ,ககாயில  வழிொடடு மு்ை 
கநா்ககி  நகரந்தனர .ெ்கதி தவள்ளம் தெருகிய 
அந்த்ச  சூழலும், கவள்வி்க குண்்டத்திலிருநது 
ககாயிலு்ககு  உறுதியான மாறைம் தெறைதுமான 
அந்த  நி்லயில ,ககாயிலகள் அதிகாரப  
பீ்டங்களாகவும் நிலவு்ட்ம ் மயங்களாகவும்,சில 
கநரங்களில  இராணுவத் ்தளவா்டங்களின 
கைமிபபு்க கி்டங்காகவும்,அரைரகளின கஜானா்வ 

நிரபபும் வங்கியாகவும் இருந்தன. ககாயிலகளும், 
வி்கரகங்களும் நிறுவப ெட்டப  பிைகு ககாயில 
ெராமரிபபு்கதகன  ஏராளமான அ்ையும் 
தைாத்து்ககளும் அ்ையா தைாத்து்ககளும் 
கைரந்தன.்தமிழகத்தின வளம் மிகுந்த நிலங்கள் 
எலலாம் க்டவுளின தெயரால உருவா்ககபெட்ட்க  
ககாயிலு்ககு உரி்மயாக இருந்தன.. .ெ்க்தரகளால 
அளி்ககபெட்ட நனதகா்்டகள் ககாயில 
கஜானா்வ நிரபபின.ம்ககளால ககாயிலு்ககு 
அளி்ககபெட்டத் ்தானங்ககளாடு, அரைரால 
ெறிமு்தல தைய்யப ெட்ட ெல ஆயிரம் ஏ்ககர  
நிலங்களும், ககாயிலகளு்ககு்ச  தைாந்தமாக 
கைரந்தன..

 ககாயி்ல்க கட்டகவா, சி்ல வடி்கககவா, 
பூ்ஜ தைய்யகவா ெராமரி்கககவா, சி்ல்ய 
அலங்கரி்கககவா முன வரா்த    உ்ழபபு 
கைாம்கெறிகளான ்வதீகப ொரபெனரகள் 
ககாயிலு்ககுள் நு்ழநது  பூ்ஜ தைய்ய 
மடடும் ்தனியுரி்ம ககட்ட்தறகும் பினனால 
அவரகளது வர்ண கமலாண்்ம இருந்தது.  
கவ்த கால ஆரியரகளின வரலாற்ை 
ஆழமாக ஆய்வு்ககு உடெடுத்திய ்டா்க்டர  
அம்கெத்கர .'கி.மு.200 லிருநது கி.பி.400 
வ்ரயிலான காலத்தில பிராம்ண ைமயத்்்த்ச  
கைரந்த ஒரு  கடடி்டகமா அலலது சிைபகொ 
இங்கிருந்த்தறகான எந்த அ்்டயாளமும்   
இல்ல  எனகிைார. இதில ககாயிலும் 
அ்ட்ககம் . அக்தகொல  வரலாறறு 
ஆய்வாளர ெணி்ககர 'கி.மு.300 மு்தல 
கி.பி.100 வ்ரயிலான 400 ஆண்டுகள் 
ொரபெனரகள் இல்ல. ொரபென ககாயில 
இல்ல .ொரபென்க க்டவுள் இல்ல.
ொரபென ெழ்ககங்கள் இல்ல. ்பார்ப்பன 

மநதிைமும் இலரல.மாயமும் இலரல. 
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அ்தாவது  இ்வ ெறறிய குறிபபுகள், 
இ்ககால ைம்ஸ்கிரு்த இல்ககியங்களில 
அதிகம் இல்ல.இநதிய  நாடு  நிம்மதியாக 
இருந்தது எனகிைார.

ககாயில எனகிை அ்மப்ெ ்மயமா்ககி  
ைமயங்கள் இயங்கத் த்தா்டங்கிய காலத்தில 
ைந்தரபெங்க்ள ைரியாகப ெயனெடுத்தி்க 
தகாள்ளும் திைன தெறை ் வதீகரகள்   ்தங்களது 
ம்தத்  ்த்ல்ம்ய்க  ககாயிலு்ககுள்  தமலல 
தமலல நி்ல நிறுத்தி்க தகாண்டு ஆதி்ககம் 
தைய்யும் அளவு்ககு முனகனறினாரகள்.  ஒரு 
ெரம்ெர அர்சைகர  அ்மப்ெ ஏறெடுத்தி்க 
தகாண்டு அ்ை்கக முடியா்த ை்கதியாக 
வளரந்தனர.்தாங்கள் வ்ணங்கிய இநதிரன, 
கைாமன,வரு்ணன,வாயு ஆகிகயா்ர நம்பி்க 
தகாண்டிருந்தால பி்ழபபு ஓ்டாது எனெ்தால 
அந்த்க க்டவுள்க்ளத்  தூ்ககிப கொடடு 
விடடு ்தமிழ்க க்டவுளு்ககு பூணூல கொடடு 
ஆரியமா்ககித்   ்தம்ககான க்டவுளாக மாறைத் 
த்தா்டங்கியதின த்தா்டர்சசியாக ஆரியத்தின 
பிடியில ்தமிழரின மரபும் ைமயமும் சி்ககி 
ஆரியமயமாக மாறைம் கண்்டது. ஆகமத்்்த 
ைமஸ்கிரு்தத்து்டனும், ஸ்மிருதிககளாடும்  
இ்்ணத்துப ொர்ககும் ெழ்ககம் நம்ககுள் 
இன்ை்ககு  நி்லத்து விட்டது. ஆகமம் 
எனெது கவ்தத்திலிருநது வந்தது எனறும், 
ஆகமம் எனெது  வ்டதமாழி்ச  தைால எனறும்  
ஆரியப ொரபெனரகள் அள்ளிவிடும் க்்த்ககுள் 
்தமிழரகள் சி்ககி்க  தகாள்கினைனர.

ெ லலவ ர  க ா ல த்தில  க க ாயிலகளில 
கரகுரு்ககளாக இருந்த வள்ளுவ ம்ையரகள் 
இ்டத்தில (சிறிவளளுவம் பூவாணவன 

உவச்ென - அபி்தான சிந்தாமணி.வளளுவப 

்பார்ப்பாரியம்-குணா.) ெ ா ர ப ெ ன ர கள் 

நு்ழந்தனர. நாய்ககரகள் காலத்திலும்  
தெரும் ககாயிலகளில  பூைாரிகளாகவும்  
,ஓதுவரகளாக  இருந்த ்தமிழரக்ள நாய்ககர 
அரசு  அகறறிவிடடு, இை்ககுமதி தைய்யபெட்ட 
வடுகப ொரபெனரக்ளப புகராகி்தரகளாக    
நு்ழத்்தனர. ெண்்டாரங்களின  ெழனி ககாயில 
ொரபெனரகளின ்ககளு்ககுப மாறிய்்தப   
கொனறு மராத்தியர ஆடசியில இராகமஸ்வரம் 
ககாயிலில மராத்தியப  ொரபெனரகள் ககாயிலின 
உள்கள நு்ழய,   க்தவாரமும்.ஆழவாரகள் 
ொசுரமும் தவளிகயறியது.  ்வதீக ம்தத்தின 
மூலமான  கவ்த மநதிரங்களின  ஆதி்ககம்  ்தமிழ 
ககாயிலகளில வலுத்்தது. தெருங் ககாயிலக்ள, 
குறிபொக வருமானம்  அதிக  உள்ள்வ 
க்ளப  ொரபெனரகள்   இல்ககு ்வத்து்க   
்கபெறறி்க தகாண்்டனர. தெருங் ககாயிலகளின 
புரவலராக  தைாத்து்ட்ம வர்ககங்கள் இருந்த்தால 
அ்வகள்  வருமானம் மிகுந்த ககாயிலகளாக 
வளர்சசிய்்டநதிருந்தன. .மனனரகள் யுத்்தம் 
தைய்து, இரத்்தம் சிநதி நாடுக்ள ் கபெறை, ஒரு 
துளி கவர்வ கூ்ட சிந்தாமல அநநாடுகளிலுள்ள 
ககாயிலக்ள்க ொரபெனரகள்   ்கபெறறி 
மநதிரங்களால  மனனரக்ள காலில விழ 
்வத்்தனர. ்தமிழகத்தின பிறகால மனனரகளில 
ெலரும் ொரபென அடி்மகளாக மாறிய்தால 
ககாயில மடடுமலல அரசின உயர ெ்தவிகள் 
அ்னத்்்தயும் ொரபெனரகளின காலடிகளில 
்வத்து வ்ணங்கி வந்தனர. பிறகால்ச 
கைாழரகளின காலத்தில  ராஜகுருவாகவும் 
்தளெதிகளாகவும் இருந்தவரகள் ொரபெனரககள 
எனெது குறிபபி்டத்்த்ககது.ொரபெனத்  ்த்ல்ம 
அ்ம்சைரகளு்ககு பிரம்மஸ்ரீ ராஜா,பிரம்மாதி 
ராஜா எனை ெட்டங்க்ள்ச  சூடடி மகிழந்தனர. 
இரறைவனுககு அர்்பணிககப்பட்்டர்த 

அைெர் எடுத்துக தகாள்ளக கூ்டாது எனறை 
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ஸமிருதிகளின  விதிகர்ளக காட்டி ரவதீகப 

்பார்ப்பனர்கள ்தஙகர்ள வ்ளப்படுத்திக 

தகாண்டனர்.  த ெ ரு ங் க க ா யி ல க ் ள 
்கபெறறியவரகள். சிறு த்தய்வ வழிொடடு்க 
க க ா யி ல கள் ,  கி ர ா ம ்க  க க ா யி ல கள்  
ெ்ககம்  தைனைதில்ல. கார்ணம் அந்த்க 
ககாயிலகளு்கதகன நிலங்ககளா ந்கககளா, 
வணிக வளாகங்ககளா ,வீடடு ம்ன நிலங்ககளா  
கவறு வ்கயிலான வருமானகமா கி்்டயாது.
ஏதனனில அ்கககாயிலகள் உ்ழ்ககும் 
ம்ககளு்ககான்வகளாக இருந்தன. அது 
மடடுமலல சூத்திரரகள் பூைாரிகளாக இரு்ககும் 
எந்த்க ககாயிலு்ககும் தைனறு  ்வதீகப 
ொரபெனரகள் தைனறு வழிெ்ட அவரகளது 
ஆ்சைாரம்  ்தடுத்்தது.

புகராகி்தத் த்தாழில ஒனறு ்தான ்தகுதிகயா, 
திை்மகயா, ஒழு்கககமா,அறிவியல அறிகவா 
க்த்வபெ்டா்த்தாகவும், பிைவித் ்தகுதிகய 
மு்ககியமான்தாக   இருந்த்தால, ை்டங்கு 
ந்டத்்தவும், கருவ்ை்ககுள்  நு்ழயவும், பூ்ஜ 
ந்டத்்தவும் ொரபெனரகள்  முழு  உரி்ம 
தெறைவரகளாக மாறினர அதுவ்ரயிலும் 
பிைபபின அடிபெ்்டயில பூ்ஜ தைய்வ்தறகு 
எனறு ஒரு ்தனி ைாதி கி்்டயாது.ஆகமம் 
அ்்த வலியுறுத்்தவில்ல  எனை   நி்ல்ய 
மாறறி, பிைபபின அடிபெ்்டயில ொரபெனப 
ெரம்ெ்ரகய அர்சைகராக இரு்கக கவண்டும் 
எனெ்்த வலியுறுத்தி மனனரகளின ஆசிகயாடு 
நி்லநிறுத்தி்க தகாண்்டனர. 1971ல க்லஞர 
்த்ல்மயிலான திமுக அரசு ைட்டத்தின 55(2) 
பிரி்வ கைேம்மாள் வழ்ககின மூலம் அர்சைகர 
நியமனத்தில  வாரிசுரி்ம ககார  முடியாது 
எனை  திருத்்தம் தைய்திருந்த கொதும், கூடு்தலாக 
சில மாறைங்க்ள தகாண்டு வருவ்தறகாகவும் 
,அ்னத்து ைாதியினரும் அர்சைகர ைட்டத்்்த 

ஆராயவும் 1979இல அ்ம்ககபெட்ட 13 
கெர தகாண்்ட மகாராைன குழு முன கருத்து்க 
கூறிய ொரபெனர அலலா்த ஆதினங்களும் 
,ம்டாதிெதிகளும், ஜீயரகளும், ஆ்சைாரியரகளும் 
அர்சைகர ஆவ்தறகு பிைவித்  ்தகுதிகய 
மு்ககியமானது எனறு்ர்கக குனை்ககுடி அடிகளார 
மடடுகம காலத்து்ககுத் க்த்வயான மாறைம் 
க்த்வ எனெ்்த ெதிவு தைய்்தார.முறறும் துைந்த 
இந்த மகானகளின மூ்ள்ககுள்,நாறைதமடு்ககும் 
இழிவான  வர்ணாசிரமம் சிம்மாைனம் கொடடு 
உடகாரநது இருந்தது.

க க ாயிலக்ள்க  ்கப ெ றறியவு்டன   
்தமிழரகளின ைமயம் ைாரந்த விையங்களில 
ஆரியமா்ய தமலல தமலல நு்ழ்ககபெட்டது. 
கவ்தகாலத்தில சிவ்ன்க தகா்லகாரனாகவும், 
தீயவனாகவும், தூய்்மயறைவவனாகவும் தீடடித் 
தீரத்்தப ொரபெனரகள் சிவ்ன  ஆலிங்கனம் 
தைய்து தகாண்்டனர.  ஐவ்க நிலங்களின  
த்தய்வங்களான முருகன ,திருமால, தகாறை்வ 
ஆகிகயா்ர ெல பு்னவுகளின மூலம் 
ொரபெனரகள்  தைாந்தமா்ககி்க தகாண்்டனர. 
மாமன ம்சைான, அண்்ணன ்தம்பி  எனறு 
உைவுகளால இ்்ணத்்தனர. அ்தறகான 
க்்தக்ளப பு்னநது உலவ விட்டனர.
்தமிழ்க க்டவுள் முருகனு்ககு ஆரிய்க க்டவுள் 
விஷ்ணு ்தாய்மாமன ஆனான. விநாயகன ்தமிழ 
க்டவுள் முருகனு்ககு அண்்ணன ஆனான.்தமிழ 
தெயரகள் எலலாம் ைமஸ்கிரு்தமய மா்ககபெட்டன. 
தமய்யு்ணர்தல எனெது ்ைவ சித்்தாந்தம் 
ஆனது. சிவன ருத்ரன ஆனான. முல்லயின  
மாகயான ,விஷ்ணுவாகவும், குறிஞசியின 
கைகயான, முருகன சுபரமணியனாகவும்,  
மரு்தத்தின   இநதிரன, க்தகவநதிரனாகவும், 
தநய்்தலின வரு்ணன, வரு்ண ெகவானாகவும், 
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ொ்லயின தகாறை்வ, காளி, ொரவதியாக 
வும் மாறைபெட்டனர.. 'அைெ மைத்்தடி அமர்ந்த 

புத்்ததனலலாம் உருமாறி ஆரன முகத்்தான 

ஆனான'  ்தண்ணீர தீரத்்தமானது. கு்டமுழு்ககு 
கும்ொபிகேகம் ஆனது. கருவ்ை கரபெ்க  கிரகம் 
ஆனது. திருமுழு்க காட்டல அபிகேகம் ஆனது.
திரு்சசுறறு பிரகாரமாகவும்,பூை்ன பூஜாவாகவும், 
பூைாரி அர்சைகராகவும்  ஆனாரகள். 

இமயம்லயும் தொதி்கயும் உைவு 
தகாண்்டன. .்தமிழகத்தின  நதிகளும், 
ம்லகளும் ெல புரா்ண்க க்்தகளு்ககு்க  
கருவானது.   வ்ட நாடடு ்வதீக்க க்டவுள்கள்   
ககாயில கருவ்ையில தெருநத்தய்வங்களாக 
பூணூல அணிந்தெடி குடியமர, ஊரு்ககுள், 
ககாயிலில  இருந்த குலத்தய்வங்கள்,  ஐயனார, 
முனியாண்டி கருபெைாமி, காளியம்மன, 
மாரியம்மன, பி்டாரி, சு்ட்லயாண்டி மு்தலிய 
உ்ழ்ககும் ம்ககளின த்தய்வங்கள்   ஊரு்ககுப 
புைத்க்த எல்ல்சைாமிகளாக ்வ்ககபெட்டன. 
அவற்ை  சிறு த்தய்வங்கள் ெடடியலில 
கைரத்்தனர.புத்்த,ைம்ண்க  ககாயிலகள் ,ெள்ளிகள்  
்கபெறைபெடடு ,திருமால ,பிள்்ளயார, முருகன  
சி்லகள் ்வ்ககபெடடு ஆகம  வழிொடடுத் 
்தலங்களாக மாறைபெட்டன. ைம்ஸ்கிரு்த ஆகமம் 
ககாயிலு்ககுள் கவரவிடடு,  ைதுரவர்ண ந்சசு 
மரம் வளரத்  த்தா்டங்கியது.

பிறகாலத்தில ்தமிழ்ச ைமூகம் ஆரியமயத்து்ககுள் 
ஆடெட்டவு்டன  ககாயில நிறுவனமயமாகியது.
அதுவ்ர அ்னவ்ரயும் ைமமாக்க கருதியப  
ெல ைமயங்களின   ஆகம விதிக்ளப 
ொரபெனியம்  திரித்தும் புரடடியும் கொட்ட 
க்தாடு,அத்்வ்த ொரபெனரகள் ககாயில 
தகாடிமரத்து்ககு அபொல நு்ழய்க கூ்டாது 
எனறு இருந்த  நி்லயில கவ்த ஆகமத்்்த, 

ஸ்மிருதி்ய ககாயிலு்க குள்ளும் நி்லநாட்டத் 
துணிந்தனர. கி.பி.7-8 ஆம் நூறைாண்டில 
்தமிழகத்தின ககாயிலகளிருநது ்தமிழ நீ்ககபெடடு 
ைமஸ்கிரு்தம் ககாகலா்சைத் த்தா்டங்கியது. 
்வதீக்க கருத்து்கக்ளயும், மதிபபீடுக்ளயும், 
ொரபெனிய வழிொடடு மு்ைக்ளயும் ்தமிழ  
ைமூகத்தின உயர ைாதியினரின மூ்ள்ககுள் 
திணித்துப  ெரவலா்ககியத்தின வி்ளவால 
,தெருங் ககாயிலகள் மடடுமலல நிகழகாலத்தில   
கிராம்க ககாயிலகளும் ொரபெனமயமாகி 
ஒடு்ககபெட்ட ம்கக்ள்க ககாயிலு்ககு அபொல 
நிறுத்தியது.(.கிபி.14-.17 காலகட்டங்களில 
சிவா்சைாரியாரகள் ஆகம வழியி்ன விடடு 
விலகி அத்்வ்த (ஸ்மாரத்்த) ்தத்துவங்களில 
மூழகத்  த்தா்டங்கினர.) 

ஆகமங்களில இனன வரு்ணத்்தாரு்ககு இந்த 
இ்டம் எனகைா,சூத்திரரு்ககு்க ககாயிலு்ககுள் 
இ்டமில்ல எனகைா குறிபபி்டபெ்டவில்ல 
எனைாலும் அவரக்ள  வர்ணாசிரமம் 
வழி மறித்்தது.. கவ்த ஆரியரகளால ஆகம 
விதிகளில திணி்ககபெட்ட இ்்ட்சதைருகலகளால  
ஒடு்ககபெட்ட்ச ைமூகம்  ககாயிலகளு்ககுள்  
மடடுமலல, ககாயிலு்ககு்ச  தைலலும் ொ்்தயில   
நு்ழவ்தறகும் ்த்்ட்சசுவரகள் எழுபெப ெட்டன. 
ககாயிலு்ககுள், தவளிப பிரகாரம், தகாடி 
மரம், பிரகாரம், உள்பிரகாரம், கருவ்ை என 
எல்லகள் வகு்ககபெடடு   ்பார்ப்பனர்களில 

்பட்்டர்கர்ள  கருவரறை வரையும், இ்தை 

்பார்ப்பனர்கள அர்த்்த மண்ட்பம், சூத்திைர்கள 

மகா மண்ட்பம் ,சில ொதிகள தகாடிமைம் 

வரையும் அனுமதித்்தது .்பஞெமர்களுககு 

ககாபுை  ்தரிெனகம க்பாதும் எனறைது. 

இநது்ககளான கம்மாளரகளும் ,தைடடியாரகளும், 
ைாலியரகளும் ,விஸ்வ கரமா்ககளும் ஆரம்ெ 
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காலத்தில ககாயிலு்ககுள் நு்ழய முடியாமல 
கொனது. மீறி நு்ழந்தால தகாடூரமான 
்தண்்ட்ன்ககு உள்ளா்ககப ெட்டனர.ககாயில 
தீடடு்க கழி்ககபெட்டது.அ்னத்தும் ஆகமத்தின 
தெயரால தைய்யபெட்டன. ஆகம விதிக்ள 
இவரகள் ்தங்களது அதிகாரத்்்தயும் , 
கமலாண்்ம்யயும், ைாதித் தீண்்டா்ம்யயும் 
நி்ல நிறுத்தி தகாள்வ்தற்ககு ்கயாளும் ஒரு 
வி்தமான ்தநதிரம் எனெ்்தத் ்தவிர கவறு எதுவும் 
இல்ல.்தங்களது க்த்வ்கககறெ ஆகமவிதிக்ள 
எபெடி கவண்டுமானாலும் புரடடிப கொடுவதில 
அவரகள் தவடகபெடுவதில்ல. 

இன்ை்ககுத் ்தமிழ நாடடில ஆகம்க 
ககாயிலகள் எனறு அறியபெட்ட 2000 
ககாயிலகளில ெணியாறறும் அர்சைகரகளில 
சில்ரத் ்தவிர ஆகமங்க்ள மு்ையாக 
கறறுத் க்தரந்தவரகள் இல்ல.எடுத்து்ககாட்டாக 
கொலீஸ்வர ககாயிலிலுள்ள 41 அர்சைகரகளின 
4 கெரு்ககு மடடுகம அ்னத்து பூ்ஜ 
மு்ைகளும் த்தரியும்.மது்ர மீனாடசி அம்மன 
ககாயிலிலுள்ள 116 கெரில 28 கெர மடடுகம 
ஆகம ெயினறு ைாறறு்தல தெறைவரகள்.14 
மிகபதெரிய ககாயிலகளான தைன்ன 
கொலீஸ்வர,மது்ர மீனாடசி,திருவண்்ணாம்ல 
அண்்ணாம்ல ககாயில,திருபெரங்குனைம் 
முருகன ககாயில, அழகர ககாயில,உள்ள 
அர்சைகரகளின மிக்ச சிலகர ஆகம பூ்ஜ்ய்க  
கறறுத் த்தரிநதுள்ளனர.  இன்ைய நி்லயில 
எந்த்க ககாயிலும் ஆகமத்தின விதிகள்ெடி்தான 
வழிொடுகள் ந்ட்ககிைது எனறு எவராலும் 
தைாலல முடியாது.

ெல சிவாலயங்களில சிவா்சைாரியார அலலா்த 
சுமாரத்்தப ொரபெனரகள் பூ்ை தைய்வ்்தயும்,

பிள்்ளயாரு்ககு ஓ்த கவண்டிய சு்கலாம் 
ெர்தரம் மநதிரத்்்த ந்டராஜனு்ககும்  ்தடசி்ணா 
மூரத்தி்ககும் ஓதுவதும்,க்தவி மநதிரத்்்த 
துர்க்க்ககு, காளி்ககும் ,மாரி்ககும் ,வித்தியாைம் 
இலலாமல தைாலலிவருவதும்,,க்டவுளு்ககு 
தைய்யபெடும் அர்சை்ன்ய ்தனி மனி்தன 
நலனு்கக ா க  த ைய்வதும் , சி ்தம் ெ ர த்தில 
ஆகமபெடி மகு்டாகாமபெடி பூ்ை்ககுபெதிலாக 
பு்தனஞைலிெத்்ததிப ெடி பூ்ை ந்்ட 
த ெ று வ து ம் , தி ரு வ ர ங் க ம் ,  க ெ ா ன ை  
ககாயிலகளில துலு்கக நா்சசியாரின சி்ல 
வழிொடடி்னப தெறுவதும், திரு்சதைநதூர 
ககாயிலில ஆதி ்ைவரகளு்ககுப ெதில 
குமார மநதிரம் த்தரியா்த மாத்வரகள் அலலது 
ஸ்மாரத்்த்தாரகள் நியமி்ககப ெடடுள்ளதும்,.
ஆங்கிலப புத்்தாண்டின நள்ளிரவு பூ்ை 
ந்டபெதும்,பூ்ை்ககு ைம்ெளம் வாங்குவதும்,சிவா-
விஷ்ணு ககாயிலகள்,அஷ்்டலடசுமி ககாயில 
என  ஆகம விதிகளு்ககுப புைம்ொக  ககாயில 
கடடுவதும்,,ஒரு த்தய்வத்து்ககுரிய மநதிரத்்்த, 
பிை த்தய்வத்து்ககு தைாலவதும் ந்ட்ககிைது.
ம்னவி இலலா்தவரகள்,பிரம்ம்சைாரிகள்,ஆகி
கயார ்நமித்திகம் மு்தலாகனார பூ்ை தைய்ய்க 
கூ்டாது.எனெது ஆகம விதி.ஆனால இனறு ெல 
ககாயிலகளில இந்த விதி மீைபெடுகிைது.

,இவற்ைதயலலாம்  கண்டும் கா்ணாமல 
தமௌனித்து விடும் நீதி க்தவனகள் அர்சைகர 
நியமனத்தில வாரிசுரி்ம ஒழி்ககபெடடு விட்ட்தாக 
கூறியகொதும்  குறிபபிட்ட ைாதி,உடபிரி்வ 
ைாரந்தவரகள் ்தான அர்சைகராக வர 
கவண்டும் எனறு புதிய தீரபபு எழுதி ்தன்ன 
அ்்டயாளபெடுத்தி்க தகாண்்டது.நீதிக்தவனகள்  
ைமத்துவம், ைமூக நீதி,என  வரும் கொது மடடும் 
ைதுரவர்ணத்்்தயும், ைனா்தனத்்்தயும் ்தங்கள்  
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எழுதுககாலில நிரபபி தகாண்டு தீரபபு எழுதிய  
க்டந்த கால வரலாறு இனறும் த்தா்டரவது 
தகாடு்ம.

கருவ்ை்ககுள் நு்ழந்த ால ,  ை ாமி 
சி்ல்யத்த்தாடடு வ்ணங்குவ்தால, அ்னத்து்ச  
ைாதியினரும் அர்சைகர . ஆவ்தால ககாயில 
ஒனறும் குடி மூழகி வி்டப கொவதில்ல. 
க்டவுளும் ககாயி்ல விடடு விடடு ெனிெ்டரந்த  
்கலாைம் கொய் விடுவதில்ல.  அது  உரி்ம 
ைாரந்தக்தாடு மு்டங்கி விடுவிடுவதுமில்ல.. 
அ்்தயு ம்  ்த ாண்டியது .  ஆகம த்தின  
தெயரால ொரபெனர அலலா்த ம்கக்ள, 
இழிம்ககள்,இழி பிைபொளரகள் எனறு தீடடு்ககுள்  
மூழகடிபெக்தாடு,ைாதி, தீண்்டா்ம த்தா்டரவ்தறகு  
த்தா்டரபு்்டயது ,ைாத்திரம்,ை்டங்கு,ைாதி, 
தீண்்டா்ம என ைமூகத்தில  பு்ரகயாடிப  
கொயுள்ள கநாய்களு்ககு  ஆகமம் ஒரு மூடு 
தி்ரயாக இரு்ககிைது.

க்டந்த 200 ஆண்டுகளில ொரபெனரகளால 
தைாலலபெடுகினை கவ்த  ஆகமத்தின ெல 
கவரக்ள, எடுத்து்ககாட்டாக  ககாயில 
நு்ழவு,க்தவ்தாசி ஒழிபபு, கு்டமுழு்ககு ,்தமிழ 
அர்சை்ன என ெலவும் கொராட்டங்கள் எனும் 
ககா்டாரி தகாண்டு   தவடடி தயறிந்த வரலாறு 
நம்ககு உண்டு.ைனா்தனமும்,  ஆரியபெண்ொடும் 
,ஆதி்ககமும்  வீழவது அலலது வீழத்துவது   
ைமூகப ெண்ொடடுப  புரடசியின ஒரு ெகுதி 
எனெ்்த புரிநது தகாண்டு  ைலலிகவரக்ளயும் 
விடடுவி்டாமல  தவடடிதயறிய்க  ககா்டாரி்ய 
கூர்மப ெடுத்்த கவண்டிய காலமிது.

 குறிப்புகள் 

1. ககாயில-நிலம்-ைாதி.-தொ. கவலு்சைாமி. 
ெ்க-50

2. தெரியார மரபும் திரிபும் -எஸ்.வி.ராஜது்ர.
ெ்க-176.

3. இநதும்தம் எங்கக கொகிைது.-அ்கனி 
கஹாத்திரம் ராமானுஜ ்தாத்்தா்சைாரியார - 
ெ்க-36  

4. ஆலய பிரகவை உரி்ம-p.சி்தம்ெரம் 
பிள்்ள.ெ்க 6.)

5. ரி்க கவ்த ைமூகம் ஒரு ொர்வ.-சுந்தர 
கைாழன.

6.  ஆலய பிரகவை உரி்ம.P.சி்தம்ெரம் 
பிள்்ள.ெ்க-73

7. ெண்்்டத் ்தமிழ ைமூகத்தில ைமூகத்தில 
இைநக்தா ர வழிொடும் முனகனார         
வழிொடும்-ஆ.சிவசுபபிரமணியன .ெ்க.65

8. ெண்்்டத் ்தமிழ ைமூகத்தில ைமூகத்தில 
இைநக்தா ர வழிொடும் முனகனார     
வழிொடும். - ஆ.சிவசுபபிரமணியன.-ெ்க82

9. ்தமிழ ர  ைமயமும் ைமஸ்கிரு்தமும் -
்தமிழண்்ணல-ெ்க 21

10. ்தமிழரின கவ்தம் எது.ஆகமம் எது ெ்க-14.
முதுமு்னவர மு.தெ.ைத்யகவல முருகனார. 

11. ஆலய பிரகவை உரி்ம - P.சி்தம்ெரம் 
பிள்்ள -ெ்க 75)

12. ்தமிழ ர  ைமயமும் ைமஸ்கிரு்தமும் -
்தமிழண்்ணல-ெ்க 49

13. முபெது கடடு்ரகள் -கு்டவாயில 
ொலசுபரமணியன.ெ்க-47

14. அ்னத்து ைாதியினர அர்சைகர நியமனமும்  
உ்சை நீதி மனைத் தீரபபும் ஆகமங்களும்- 
கி.வீரமணி.)
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இநதிய அைசின த்தாரலத்  த்தா்டர்பு நிறுவனத்தில (BSNL  ்பாைத் ெஞொை நிகாம் 

லிமித்டட்)  அதிகாரியாகப ்பணியாற்றி ஓய்வு த்பற்றைவர்.

க்தசிய த்தாரலத்த்தா்டர்பு ஊழியர்கள ெம்கம்ளனத்திலும், (NFTE-BSNL) 

அரனத்திநதிய த்தாரலத்த்தா்டர்பு அதிகாரிகள ெஙகத்திலும் ்பலகவறு த்பாறுபபுகர்ள 

வகித்்தவர். மனி்த உரிரம ஆர்வலர்.

இவைது மு்தல ்பர்டப்பான” லண்டன - ஒரு ்பரழய ொம்ைாஜயத்தின அழகிய ்தரல 
நகைம்  “்தமிழக அைசின ்தமிழ வ்ளர்ச்சித் துரறையால 2013ஆம் ஆணடின சிறைந்த ்பயண 
இலககிய நூலுககான விருதிரனப த்பற்றைது.

உலகமயம் இநதியாவில ஏற்்படுத்்தபக்பாகும் ்தாககம் ்பற்றிய “்பனனாட்டுச்  

ெநர்தயில ்பாை்த மா்தா“,  ொதிரயப ்பற்றிய "ொதி எனனும் த்பரும் த்தாற்று - 

த்தா்டரும் விவா்தஙகள", காவிகர்ளப ்பற்றிய “காவி என்பது நிறைமலல“ எனறை இவைது  

நூலகள த்பரிதும் க்பெப்பட்்டரவக்ளாகும். 

இவைது தொந்த ஊர், தூத்துககுடி மாவட்்டம், ககாவில்பட்டி வட்்டம், துரறையூர் எனறை 

கிைாமம்.  வசிப்பது ்தமிழ வ்ளர்த்்த  மாமதுரையில.

ஆசிரியரைப் பற்றி…


