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Abstract: The Nayanmars were fully dedicated to saivite doctrines and served godly. The theory of
purity of the mind rather than the strength of the body is intertwined with the life of the holy woman,
which causes the emergence of karaikalammayar article from time to time. In this respect, the article
reviews karaikalammayar, the only female servant of the sixty-three, on the basis of the Saiva theory, in
an amicable and critical perspective.
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அனுபவம் எைிதில் கிட்டும்படியொக வறக பசய்தனர் என்பதில் மொற்றுக் கருத்துக்கு இடமில்றல.
அந்த

அடிப்பறடயில்

தொன்

பபண்

அடியவரொன
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அந்த
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றசவத்தில்
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இறைத்
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ரைவம் வளர்த்த காரைக்கால் அம்ரையார்
“ஈங்கிவன் குைித்த பகொள்றக இது; இனி இவனுக்கொகத்
தொங்கிய வனப்பு நின்ை தறசப்பபொதி கழித்திங்குன்பொல்
ஆங்குநின் தொள்கள் தபொற்றும் தபய்வடிவு அடிதயனுக்குப்
பொங்குை தவண்டும் என்று பரமர்தொள் பரவி நின்ைொர்”
கொந்தியடிகைின் தண்டியொத்திறரயும் நவகொைிக்கு தமற்பகொண்ட சமூக ஒற்றுறமயின் புதிய
யொத்திறரயும் வரலொற்ைில் கொணும் சொன்றுகள் (Sekkizhar, 1902). இதற்கு முன்தனொடியொக திகழ்ந்தவர்
கொறரக்கொல் அம்றமயொரொகதவ பதரிகிைது. கொல் பகொண்டு நடவொமல் றககறைப் பொதமொக்கி அதில்
சிவநொமம் தொங்கி

நடந்த

அம்றமயொரின்

பக்தி

றசவத்தில்

ததொன்ைிய யுகப்புரட்சியொகதவ

நொன்

கொண்கிதைன்.
அந்தணர், அந்தணர் அல்லொததொர் என தபதம் பொரொ இறைவன், அவன் வொயொர ‘அன்றனதய’
என அறழக்கும் தபற்றை புனிதவதியொறரத் தவிர தவறு எவரும் பபற்ைிலர்.

அறவாழ்வில் இரறபக்தி
ஈசறனயும்

உறமயவறையும்

நொவுக்கரசன்

ஆண்டொன்

அடிறம

எனும்

நிறலப்பொட்டில்

அணுகினொர்.
“மொசில் வறணயும்
ீ
மொறல மதியமும்
……………………………………..……..
மூசுவண்டறையும் பபொய்றகயும் தபொன்தை - ஈசன்
எந்தன் இறணயடி நிழதல”
அவ்வண்ணதம இல்லை வொழ்றவ இனிபதன நடத்திய புனிதவதி அதறன இறைவொழ்வொக
வொழ்ந்தொர்.

அந்த

இறைவொழ்வு

சிவ

வொழ்வொகிைது.

அந்த

சிவ

வொழ்விற்கு

தவ

வொழ்க்றகறய

அர்ப்பணித்தொர் (Mayilvahanan, 2003).
இந்நிறலயில்

தன்

வொழ்நொறை

சிவனுக்கொக

அர்ப்பணிக்க

எண்ணிய

நிறலயில்

தொன்

பரமதத்தனும் அதறன புரிந்து பகொள்கிைொர்.
தன் கணவனின் பிரிறவத் பதொடர்ந்து ஈசறனதய தன் மகனொக உள்ைத்தில் இறுத்தி தவ
வொழ்வ தமற்பகொண்டொர். பரமறனக் கொண தொன் வொழ்றவ முடிநிறல வறரக் பகொண்டு பசன்று
பரமனின் அருள் பபற்ைதொல் தொன் புனிதவதி.
“ஆங்கவன்தன் இல்வொழ்க்றக அருந்துறணயொய் அமர்கின்ை
பூங்குழலொர் அவொதொமும் பபொருவிறடயொர் திருவடிக்கீ ழ்
ஓங்கியஅன் புறுகொதல் ஒழிவின்ைி மிகப் பபருக
பொங்கில்வரும் மறனஅைத்தின் பண்புவழொ றமயில் பயில்வொர்
இதன்வழி

இல்லைத்தில்

இறைவொழ்றவக்

கண்ட

அம்றமயொரின்

பக்தியிறனக்

கொணமுடிகிைது.
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புனிதவதியும் புதுரைகளும்
இருபதொம்
விதவகொனந்தரும்

நூற்ைொண்டின்
புனிதர்கள்

பதொடக்கத்தில்

எனக்

ரொமகிருஷ்ணப்

கருதப்பட்டனர்.

கொரணம்

பரமஹம்சரும்
சமயத்திற்கு

அவரது

அவர்கள்

சீடர்
பசய்த

புத்தொக்கப் பணிகதையொகும். அதத தவறையில் பபண் துைவி நிதவதிதொவும் இருந்தொர் என்பறத
நிறனவில் பகொள்ளும் தபொது, நிதவதிதொறவ தனது உள்ைத்தில் நிறுத்தியவர் பொரதி என்பதும் நமது
நிறனவுக்கு வரும் புதுறமறயயும், புரட்சிறயயும் தபசிய பொரதி தனது கவித்துவத்தின் உணர்ச்சிப்
பபருக்றகக் குறைத்து ஆன்மீ கக் கவிகறை ஆழ சிந்தித்து எழுதியதற்கு நிதவதிதொவின் சந்திப்புதொன்
கொரணம். இதறன புனிதவதியொம் கொறரக்கொலம்றமயொதரொடு ஒப்பிடுகிதைன்.
ஞொன

சம்பந்தனுக்கு

பசன்ைிருக்கலொம்.

ஒரு

உறமயவள்

பபண்றண

ஞொனபொல்

உலகைியச்

ஊட்டியிருக்கலொம்.

பசய்வதற்கு

ஈசனின்

சுந்தரருக்கு

பிரம்ம

தூது

பிரயத்தனத்றத

வியந்து பொர்க்கிதைன்.
இல்வொழ்வில்

கொறரக்கொலம்றமயொர்

ஒரு

புனிதவதி

இறைவொழ்வில்

அவதர

ஒரு

புதுறமவொதி. கணவன் பொற் பகொண்ட பொசப்பபருக்கு, அங்கு பதொடங்கியது. புதுறமயின் ஆரம்பம்,
மொங்கனிக் பகொண்டு கணவறன அதிசயிக்க றவத்த அம்றமயொர். கணவனின் முடிவொல் இவர்
அதிசயத்துப் தபொகும் அைவுக்கு வொழ்க்றகயில் மொற்ைம் வந்தது.

இதுதொன் பக்தியில் அவர் கண்ட

முதல் அதிசயம்.
தன் பொடல்களுக்கு பிசொசுகதை மயங்கி விழவிட்டது. பிைிபதொருப் புதுறம ‘அம்றமதய’ என
ஈசன் பசொன்னது தறலயொயப் புதுறம. தவள்விகைொல் யொகங்கைொல், விறையொத பக்திறய தன்
பவகுைியொல் பவன்பைடுத்த புனிதவதி வனிறதயரின் முன்தனொடி.
“கணவன் தொன் வரவிடுத்த கனி இரண்டும் றகக்பகொண்டு
மணமலியும் மலர்க்கூந்தல் மொதரொர் றவத்ததன் பின்
பண அரவம் புறனந்தருளும் பரமனொர் திருத்பதொண்டர்
உணவின்மிகு தவட்றகயினொல் ஒருவர்மறன உட்புகுந்தொர்”4
இப்பொடலில் அம்றமயொரின் துைவு வொழ்க்றகயும் பதய்வக
ீ வொழ்க்றகயும்மலரப் தபொகிைது
என்பதறன தசக்கிழொர் விைக்கியுள்ைறமறய அைியமுடிகிைது.

ைிவனடியாருக்குச் ைீரியத்ஜதாண்டு
‘பசல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பொர்த்திருப்பொன்
நல்விருந்து வொனத் தவர்க்கு’ (குைள். 86)
2500

ஆண்டுகளுக்கு

விருந்தைிப்பது

மட்டுமன்று

முந்றதய

வள்ளுவம்

(Thiruvalluvar, 2012).

விருந்து

உபசொரம்

இறையடியொறரயும்

என்பது

ஓம்புவதத

உரியவருக்கு
விருந்து

எனப்

பபொருள் பகொள்க என்கிைது. சிறுபதொண்டருக்கு பிள்றைக்கைித் தந்ததத விருந்து என்ைொல், இறைவழி
வந்த அடியொருக்குத் தன் பக்தி பநைியொல் புனிதவதிப் பறடத்ததும் விருந்துதொன்.
‘உண்டி பகொடுத்ததொதர உயிர் பகொடுத்ததொதர’
அடியவர் வொழ்வத்திலும், அவர் தம் ஆசியிலும் தொன் இறைவறனக் கொணமுடியும் என்பறத
புனிதவதியின் வமொழ்க்றக சித்தரிக்கிைது.
“தவதங்கள் பமொழிந்தபிரொன் பமய்த்பதொண்டர் - நிறலகண்டு
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நொதன் தன் அடியொறரப் பசிதீர்ப்தபன்” என நண்ணி
பொதங்கள் விைக்கநீர் முன்னைித்துப் பரிகலம் றவத்து
ஏதம்நீர் நல்விருந்தொ இன்னடிசில் - உட்டுவொர்” (கொ.அ. புரொணம். 1734)
பிரம்மம் என்பது

உணர்பவன்ைொல், பிண்டம் என்பது நமது உடல், கொறரக்கொலம்றமயொர்

பிரம்மமொகப் பறடத்தது அறுசுறவ விருந்து என்பறத விட அருள் வைர்க்கும் ஞொனம் என்பதத
பபொருந்தும் (Arunachalam, 2002).

ஒப்பியல் ந ாக்கில் காரைக்காலம்ரையார்
அறுபத்து
நொச்சியொர்

மூவரில்

திருபமொழி

நூற்ைொண்டில்

ஒரு

புனிதவதி

என்ைொல்,

அம்றமயொர்

எனில்

அம்றமயொர்

ஈசறன

பன்னிருவரில்

பமொழிந்தது

அணுகியது

அருள்

ஒரு

ஆண்டொள்

பபருகும்

புத்திரமொர்க்கம்.

அருைியது

சிவபமொழி.

பன்னிரண்டொம்

ஏழொம்

நூற்ைொண்டில்

ஆண்டொள் ஒரு படி தமதல தபொயி சகமொர்க்கம் தபசினொர். ஆண்டொள் தநொன்றப எழுதி றவத்தொர்.
அம்றமயொர் ஈசனுக்கொய் தன் வொழ்க்றகறயதய தநொன்பொக்கினொர்.
“கற்பூரம் நொறுதமொ கமலப்பூதொன் நொறுதமொ”
என திருமொலின் திருதமனிறய ஆண்டொள் வியப்பது புதுறமதொன்.
“பமய்தொன் அரும்பி விதிர்விதித்து
உன்விறரயொர்க் கழற்க்பகன் - றகதொன்
பநகிழவிதடன் உறடயொய் என்றனக் கண்டு பகொள்தைன்”
என

மொணிக்கவொசகர்

பொடியது

கொறரக்கொலம்றமயொறர

நிறனவுறுத்துகிைது.

அவர்

தமற்பகொண்டது இறைவொழ்வு அது ஒரு தவவொழ்வு.
“அம்றமதய அப்பொஒப்பிலொ மணிதய” என சிவனடியொர் பொடியது அம்றம, அப்பறனத் தொன்
என்ைொலும்
இவ்வொறு

அம்றம

அப்பனுக்கு

கொணும்தபொது

அம்றமயொனது

அலங்கொரப்

புனிதவதிறயத்

பிரியனொம்

ஈசன்

பொல்

தவிர

தவறு

பகொண்ட

எவர்

ஒப்பீட்டில்

புனிவதியின்

பொசம்

பபரிபதனக் பகொள்கிதைன்.
கொறரக்கொலம்றமயொர் குைித்த இந்த கட்டுறரயின் வழி நொன் பசொல்ல வருவது பக்தி என்பது
ஏததொ ஒரு சிைிய இறடபவைிறய உருவொக்குகிைததொ எனத் ததொன்றுமிடத்து மொசம் இறைவறனக்
கொட்டுகிைது என்பது பமய்யொகும். இறைவறனக் கொட்டுகிைது என்பது பமய்யொகும். இறைவறனப்
பொடுவதில் இவ்விருவரும் ஒதர நிறலப்பொட்டில் இருக்கின்ைனர்.

முடிவுரை
உலகத்தின்

கருப்பபொருள்

ஈசன்

இக்கருப்பபொருறைச்

சுற்ைி

நகரும்

கதொப்பொத்திரங்கள்

மொனிடங்கள். மொனிடங்கைிலும் ஒரு படி தமலொதனொர் ஞொனிகள். இந்த ஞொனிகள் தொன் இறை
அடியொர்கள். இந்த இறையடியொர்கள் ஆணவம், கன்மம், மொறய என்ை மும்மலங்கறை நீக்குவதற்கு
இவர்கள் பொடுபட்டனர். அந்த இறையடியவர்கைில் புனிதவதியும் ஒருவர். உடலின் வலிறமறய
விட

உள்ைத்தின்

தூய்றம

பவன்று

வொழ்வியதலொடு

பின்னிப்பிறணந்து

கொரணமொகிைது.

இந்நூற்ைொண்டிலும்

கொட்டும்

கொலந்ததொறும்
ஞொனிகள்

என்ை

இறைக்பகொள்றக,

கொறரக்கொலம்றமயொர்

இருக்கலொம்.

உள்ைத்

புனிதவதியொரின்

கட்டுறர

உருபபை

தூய்றமயில்

பபண்கள்

சிைந்ததொர் எனில் அவர் யொவரும் புனிதவதிகதை.
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