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Abstract: The Kuruntokai of the ancient Tamil deities worshipped by Murugan, Surthaivam, Korravai,
Kollipaavai and others is known from the Kuruntokai. The Velan fanaticism is found in the Sangam
literature. This study is conducted in a way that explains the principles of theology found in the Sangam
literature. The story of the Velan rampage, the worship of Korravai, the surat worship and the dance of
women in the short story has explained this article.
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முன்னுரை
சங்ை

இைக்ைியங்ைளுள்

ஒன்ைாை

விளங்கும்

குறுந்ததாறை

நூைில்

ைாணைாகும்

இறை

தைாள்றைைறள இக்ைட்டுறர விளக்ை முற்படுைிைது. ஆதி மனிதன் இயற்றையிடமிருந்து தம்றம
பாதுைாத்துக்

தைாள்ள

இயற்றைறய

வழிபடத்

ததாடங்ைினான்.

அவ்வழிபாடுைளில்

இருந்து

பை

வழிபாட்டு முறைைளும், ததய்வங்ைளும் பைவாைாைக் ைாணப்பட்ட தசய்திைறள இங்கு ைாண்பபாம்.

த ொல்ைொப்பியம் கூறும் இகைகைொட்பொடு
“மாபயான் பமய ைாடுறை உைைமும்
பசபயான் பமய றமவறர உைைமும்
பவந்தன் பமய தீம்புனல் உைைமும்
வருணன் பமய தபருமணல் உைைமும்
முல்றை குைிஞ்சி மருதம் தநய்தல் எனச்
தசால்ைிய முறையால் தசால்ைவும் படுபம” (ததால்: 951)
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ததால்ைாப்பியர்

‘மாபயான்’

ைாடுறடய
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ததய்வமாைவும்,

குைிஞ்சியில்

‘முருைன்’

ததய்வமாைவும், மருதநிைத்தில் ‘இந்திரன்’ ததய்வமாைவும், தநய்தைில் ‘வருணன்’ ததய்வமாைவும்
குைிப்பிடுைின்ைார். ‘நன்னடத்றதக்கு பவண்டப்படுவது சமய உணர்பவ ஆகும்’என்ைிைார்
ஹக்ஸ்ைி.
மானுட

சமய

உணர்றவயும்

சமுதாயத்றத

சமய

நம்பிக்றைைறளயும்

நன்தனைிக்ைண்

நின்தைாழுைச்

பதாற்றுவித்து,
தசய்ய

அவற்ைின்

முடியும்

என்பதில்

தாமஸ்
மூைமாை
சங்ைச்

சான்பைார்க்கு மிகுந்த நம்பிக்றை இருந்துள்ளது.” என்பார் ை. முருபைசன் (Murugeasan, Classical Literary

Sutras).

“சங்ைப்பாடல்ைளில்

ைடவுள்,

ததய்வம்

என்னும்

தசாற்ைள்

வழிபாட்டிற்குரிய

எல்ைாச்

சாமிைறளயும் குைிப்பிடுவதற்ைாைபவ வருைின்ைன. சிை இடங்ைளில் ததய்வம் என்னும் தபாருறளக்
குைிப்பிடுவனவாைவும், சிை இடங்ைளில் பமன்றம, சான்பைார், துைவிைள், நடுைல் வரர்ைள்
ீ
என்னும்
அர்த்தங்ைள் ைற்பிக்ைப்பட்டன”2 என குைிப்பிடுவார் அ.ைா. தபருமாள் (Perumal, 2018).
பவைனும், முருைனும் சூர்த்ததய்வமும்
“தவைியைி சிைப்பின் தவவ்வாய் பவைன்
தவைியாட்டு அயர்ந்த ைாந்தளும்” (ததால். 1006)
என பவைன் தவைியாட்டிறன ததால்ைாப்பியர் குைிப்பிடுைிைார்.
‘தமிழர்;

முருகு

எனப்பட்ட

ஓர்

ஆற்ைறைபய

முதைில்

வணங்ைினர்.

பின்னர்

முருகு,

ைளம்

பதாறும்

முருைன் ஆக்ைப்பட்டான்’ என ததா. பரமசிவன் கூறுைிைார் (Paramasivan, 2001).
“நறனமுதிர் புன்ைின் பூத்தாழ் தவண்மணல்
பவைன் புறனந்த தவைிஅயர் ைளந்ததாறும்
தசந்தநல் வான்தபாரி சிதைி அன்ன
................சூரர மைளிதராடு உற்ை சூபள” (குறு: 53)
என்று

தவண்மணல்

பரப்பில்

தவைியாடுதற்கு

பவைன்

அைங்ைரித்த

தசந்தநல்ைின் தவண்தபாரிைள் சிதைிக் ைிடக்ைிைது என கூைப்பட்டுள்ளது. பமலும் சூரர மைளிர் என்று
சூர்த்ததய்வமும் கூைப்பட்டுள்ளது. இங்கு பவைன் வழிபாடும், பவைன் தவைியாடும் ைளம் தசந்தநல்
தபாரிைளால் அைங்ைரிக்ைப்பட்டறமயும் அைியைாம்.
“தசய்யன் சிவந்த ஆறடயன் தசவ்வறரச்
தசயறைத் தண்தளிர் துயல்வரும் ைாதினன்” (திரு.206-207)
“சிறுதிறன மைதராடு விறரஇ மைி அறுத்து
வாரணக் தைாடிதயாடு வயிற்பட நிைீஇ
ஊர் ஊர் தைாண்ட சீர்தைழு விழவினும்” (திரு.220-223)
“தசந்நூல் யாத்து தவண் தபாரி சிதைி
மதவைி நிறைஇய மாத்தாள் தைாழுவிறடக்
குருதிதயாடு விறரஇய தூதவள் அரிசி” (திரு.227-230)
தவைியாடும்

ைளத்தில்

பூக்ைள்

பரந்து

ைிடக்கும்.

தவண்தபாரி

தூவப்பட்டிருக்கும்.

பைாழிக்தைாடி நடப்பட்டிருக்கும். ைளத்தின் ஒருபுைம் சந்தனம் ததளிக்ைபட்டு ஆட்டுக்ைிடா ைடம்ப
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ைட்டப்பட்டிருக்கும்.

குருதி

ைைந்த
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திறன,

தானியம்

பரப்பப்பட்டிருக்கும்,

தநய்யும்

சிறுைடுகும் அப்பப்பட்ட பவல் நடப்பட்டிருக்கும். பவைன் சிவந்த ஆறட உடுத்தியிருப்பான் சிவந்த
மாறை பபாட்டிருப்பான், றையில் ைாப்பு ைட்டியிருப்பான், தவைியாட்டம் இரவில் நடக்கும் இதற்குப்
பின்னனணியாைத் துடி அடிக்ைப்படும், பாட்டும் பாடப்படும். முருைனுக்கு ஆட்றடப் பைி தைாடுப்பர்.
அதன்

குருதியுடன்

தவண்ணிை

அரிசிறயப்

பிறசந்து

வசுவர்
ீ

என

திருமுருைாற்றுப்பறட

கூறுைின்ைது.
“பவைன் பவண்ட தவைிமறன வந்பதாய்
ைடவுள் ஆயினும் ஆை
மடறவ மன்ை வாழிய முருபை” (நற் : 34)
நற்ைிறணயில், பவைன் தவைியாடி பவண்டிக் தைாள்ள தவைிக்ைளத்திற்கு வந்திருக்ைிைாய். நீ
ைடவுள்

ஆயினும்

ஆகுை,

ஆனால்

நீ

அைியாறம

உறடத்திருக்ைிைாய்

வாழ்ை

முருைன்

என்று

கூைப்பட்டுள்ளது. இங்கு பவைன் தவைியாட்டு பற்ைிய தசய்தி ைாணப்படுைிைது (Manickavasagan, 2007).
பவைன்

தவைியாடுதல்

பவைனுக்கு

உரியது

மட்டும்

உரியது

அன்று

தபண்ைளும்

தவைியாடினர் என,
“புனவன் துடறவப் தபான்பபால் சிறுதிறனக்
ைடிஉண் ைடவுட்கு இட்ட தசழுங்குரல்
அைியாது உண்ட மஞ்றச ஆடுமைள்
தவைிஉறு வனப்பின் தவய்துற்று, நடுங்கும்
சூர்மறைநாடன்” (குறு: 105)
என்று குைவனது திறனப்புனத்தில் விறளந்த தபான் பபான்ை வளமான திறனக்ைதிர்ைறள
புதிதாை உண்ணும் ைடவுளுக்குப் பைியாைக் தைாடுப்பர். அக்ைதிறர அைியாது தின்று விட்ட மயில்
கூத்தாடுைின்ை ஆடுமைள் தவைி உற்று ஆடுவது பபான்ை அச்சம் தரும் சூர்த்ததய்வங்ைள் உள்ள
மறை என்று கூைப்பட்டுள்ளது. இங்கு ைடவுளுக்குப் பைியாை புதிதாை விறளந்த திறனக்ைதிர்ைறளக்
தைாடுக்கும் வழிபாட்டு முறையும், கூத்தாடும் ஆடுமைள் தவைியாடும் தசய்தியும் அைியமுடிைிைது.
“பண்றடத்

தமிழரின்

திறணக்குடித்

ததய்வங்ைளில்

தபண்

ததய்வங்ைளில்

ஒன்று

சூர்ததய்வம்,

மறைத்ததய்வம்” என்பார் அ.ைா. தபருமாள் (Perumal, 2018).
“மன்உயிர் அைியாத் துன்னரும் தபாதியில்
சூருறட அடுக்ைத்து ஆரம் ைடுப்ப”
என்ை

பாடைில்

தபாதிய

(குறு: 376)

மறையில்

அச்சம்

தரும்

சூர்த்ததய்வம்

உள்ள

பகுதி

என்று

கூைப்பட்டுள்ளது (Balasubramanian, 2007). இங்கு சூர்த்ததய்வம் அச்சம் தரும் ததய்வம் என்று அைிய
முடிைிைது.
“சூர் உறடநனம் தறை சுறன நீர்மல்ை
தபரு வறர அடுக்ைத்து அருவி ஆர்ப்ப
ைல்அறைத்து இழிதரும் சுடுவரல் ைான்யாற்று”
என

நற்ைிறணயில்,

சூர்

ததய்வம்

வருத்தும்

( நற் : 7)
ததய்வம்

மறையில்

உறைந்துள்ளது

என

கூைப்பட்டுள்ளது (Balasubramanian, 2007). பமலும் மற்பைார் பாடைில் அத்தறைய சூர்த்ததய்வம் அருவி
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இறசயாைக்

தைாண்டு

ஆடுைின்ை
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மறை

என்றும்

கூைப்பட்டுள்ளது.

அதறனக்

ைீ ழ்க்ைண்ட பாடைில் ைாணைாம்.
“தபருவறர அடுக்ை தபாற்ப சூர்மைள்
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன்”

(நற் : 34)

ததய்வம் ஏைிய தபண்
“சூழ்நறசந் தறனiயாய் நடுங்ைல் ைண்ட”

(குறு:52)

என இப்பாடைில், ததய்வ மைளிரால் விரும்பப்பட்டவள் பபாை நடுங்குைிைாள் தறைவி என
கூைப்பட்டுள்ளது. இங்கு ததய்வம் ஏைிய தபண்ணின் நிறைறய அைியைாம்.
சூர்த்ததய்வம்

மக்ைளால்

வழிபடப்பட்டு,

அத்ததய்வத்திற்கு

உணவாை

தசந்தநல்

பசாறு

பைியாை வழங்ைப்பட்டது என ைீ ழ்வரும் பாடல் உணர்த்துைிைது.
“ைரும் ைண் ைருறன தசந்தநல் தவண்பசாறு
சூர் உறட பைிதயாடு ைவரிய குறும்ைால்
கூழ் உறட நன்மறன குழுவின் இருக்கும்”

(நற்: 359)

தைொல்லிப்பொகை
மறைப்பகுதியில்

வாழும்

‘தைால்ைிப்பாறவ’

என்ை

தபண்ததய்வ

வழிபாட்டு

முறை

ைாணப்படுைிைது.
“தபரும்பூண் தபாறையன் பபஎம் முதிர்தைால்ைிக்
ைருங்ைண் ததய்வம்”
என்று

(குறு: 89)

தைால்ைிப்பாறவ

ைரிய

ைண்ைறள

உறடய

ததய்வமாைவும்,

அச்சம்

தரும்

தைாற்ைறவ

என்று

ததய்வமாைவும் கூைப்பட்டுள்ளது.

தைொற்ைகை
இைக்ைியப்பரப்பில்

ைானுறை

ததய்வமாை

விளங்கும்

ைாளிபதவி,

அறழக்ைப்படுைிைாள். பபார்க்ைளத்ததய்வமாை ைருதப்படுைிைாள். இத்ததய்வ வழிபாடு தாய்வழி சமூை
அறடயாளத்றதக் குைிப்பது எனைாம்” என்பார் ந. இரகுபதவன் (Ragudevan, 2018).
“விடர்முறை அடுக்ைத்து விைல்தைழு சூைிக்குக்
ைடனும் பூணாம், றைந்நூல் யாவாம்,
புள்ளும் ஓராம், விரிச்சியும் நில்ைாம்”
என்று
ைட்படாம்,

தைாற்ைறவக்கு

நிமித்தமும்

உரிய

பார்பதில்றை,

(குறு: 218)

ைடன்ைறளயும்
நற்தசால்

தசய்பயாம்,

பைட்ைவும்

றையில்

இல்றை,

என

ைாப்பு

நூறையும்

தறைவி

கூறுவதாை

அறமந்துள்ளது. இங்கு தைாற்ைறவ வழிபாடு அறமந்துள்ளது. பமலும் அவ்வழிபாட்டில் றையில்
நூல் ைட்டுதல், நற்தசால் பைட்டல், தைாற்ைறவக்கு உரிய ைடன்ைள் தசய்தல் பபான்ை முறைைள்
இருந்தறமயும்

அைிய

முடிைிைது.

இச்சடங்குைள்

தசய்தால்

பிரிந்த

தறைவறன

விறரவாைப்

தபைைாம் எனவும் எண்ணினர்.
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முடிவுகை
பண்றடத்

தமிழ்க்குடித்

ததய்வங்ைளில்

முருைன்,

சூர்த்ததய்வம்,

தைாற்ைறவ,

தைால்ைிப்பாறவ பபான்ை ததய்வங்ைள் வழிபடப்பட்ட தசய்திைறள குறுந்ததாறை மூைம் அைிய
முடிைிைது. பவைன் தவைியாடுதல் சங்ை இைக்ைியங்ைளில் ைாணப்படுைிைது. தபண்ைளும் ததய்வம்
ஏைி

ஆடியுள்ளனர்,

கூைப்பட்டுள்ளது.

சூர்த்ததய்வம்

இத்ததய்வங்ைள்

அச்சம்

தரும்

மக்ைறள

ததய்வமாைவும்,

மறை

நன்தனைிப்படுத்துவனவாை

உறை
சங்ை

ததய்வமாைவும்
இைக்ைியங்ைளில்

கூைப்பட்டுள்ளன.
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