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தமிழர்களின் ைித்தர் மரபு சைவ ைமய மரபுடனுடனும், மரபு கடந்தும் காலங்காலமாக மருவி 

வந்துள்ளது. ஆனாலும் பபாதுவாக ைித்தர்கள் என்றால் ைித்துக்கள் பைய்பவர்கள் என்ற கருத்பத 

மக்கள் மத்தியில் நிலவி வருகின்றது. ைித் என்ற வடபமாழிச்பைால் அறிவு, உணர்வு, மனது, 

ஆன்மா என்பறல்லாம் பபாருள் தரும். ைித்தர்கள் என்றால் அறிவாளர், உணர்வுசடபயார், 

மனசத அடக்கிபயார், ஆன்ம ைித்தி பபற்பறார், ஆன்ம விடுதசல பபற்பறார் எனப் பலவாறு 

பபாருள் பகாள்ளலாம்.  

 

ைித்தர் ைிவபலாகம் இங்பக தாிைித்பதார் 

ைத்தமும் ைத்த முடிவும்தம் முள்பகாண்படார் 

நித்தர் நிமலர் நிராமயர் நீள்பர 

முத்தர்தம் முத்தி முதல்முப்பத் தாபற 
 

என்று திருமந்திரம் ைித்தர்கசள இவ்வுலகில் உயிபராடு நடமாடும்பபாழுபத ஆன்ம விடுதசல 

பபற்ற ைீவன்முத்தர்களாக வசரயறுக்கின்றது.  

"பவதாந்த ைித்தாந்த ைமரைநன்னிசல பபற்ற வித்தகச்ைித்தர் கணபம" என்று ைமய தத்துவங்கள் 

கடந்த ைமரை ஞானம் வாய்க்கப்பபற்றவர்கள் ைித்தர்கள் எனத் தாயுமானார் ைித்தர்கசள வியந்து 

பபாற்றுகின்றார்.  

 

பலர் இவ்வாறான ைித்தர்கசளத் தமது குருவாகவும் பகாண்டுள்ளார்கள். சைவத் திருமுசறகளில் 

பத்தாவது திருமுசறயாக உள்ள திருமந்திரத்சத அருளிய திருமூலர் இவ்வாறான ஒரு ைித்தபர. 

திருமந்திரத்திபல ைமயக் கருத்துக்களுடன், ைமூக வழிகாட்டல்களும், உடல் பபணும் முசறசமயும், 

மருத்துவ விஞ்ஞானக் கருத்துகளும் விரவியுள்ளன. தஞ்சைப் பபாிய பகாயிசலக் கட்டுவித்த 

இராஜராஜ பைாழசன வழிப்படுத்தியது கருவூர்ச்ைித்தர். இவாின் ைமாதி தஞ்சைப் 

பபாியபகாயிலில் உள்ளது. "பாரசனத்தும் பபாய்பயனபவ பட்டினத்துப்பிள்சளசயப்பபால் 

ஆரும்துறத்தல் அாிதாிது" என்று தாயுமானார் புகழ்ந்த பட்டினத்துப் பிள்சளயாரும் ஒரு ைித்தபர. 

ைமீப காலத்தில் எம்மிசடபய வாழ்ந்து மசறந்த ைித்தர் யாழ்ப்பாணம் ைிவ பயாகர் சுவாமிகள். 

இவரது ைீடரான சுப்பிரமுனிய சுவாமிகள் தாபித்தபத இன்சறய ஹவாய் சைவ ைித்தாந்த 

ஆதீனம்.  

 

தமிழ் மரபில் பலவசகயான ைித்தர்கசள நாம் இனங்காணக் கூடியதாகவுள்ளது.   
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1. ஞானச் ைித்தர்கள்:  எல்லாச் ைித்தர்களும் ஞானிகள் அல்லர். இதனாபலபய சைவ மரபில் 

எல்லாச் ைித்தர்களுக்கும் குருபூசை இல்சல. பத்தாம் திருமுசறயாகிய திருமந்திரம் பாடிய 

திருமூலர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவராக சவக்கப்பட்டு அவருக்கு 

குருபூசையும் பகாண்டாடப்படுகின்றது. ஒன்பதாம் திருமுசறயில் உள்ள ைில பாடல்கசள 

அருளிச்பைய்த திருமளிசகத்பதவர், கருவூர்த்பதவர் ஆகிபயாரும் பதிபனாராம் திருமுசறப் 

பாடல்கள் பலவற்சற அருளிச்பைய்த பட்டினத்துப் பிள்சளயாரும் ஞானச் 

ைித்தர்கள்களாகக் பகாள்ளப்படலாம். இவர்களுக்கும் ஆங்காங்பக அவர்கள் மூர்த்தங்கள் 

உள்ள பகாவில்களில் குருபூசைகளும் உள்ளன. ஞானச் ைித்தர்கள் இசறயினுசடய 

பபருசமக்கு அல்லது மகிசமக்கு எடுத்துக்காட்டாக மட்டுபம ைித்துக்கள் 

பைய்வார்கபளயன்றி தம்சம முதனிசலப்படுத்திபயா அல்லது இன்பனாருவாின் இன்ப 

துன்பங்களுக்காபவா ைித்துக்கள் பைய்யமாட்டார்கள்.  

 

2. அட்டமாைித்தர்கள்: இவர்கள் ைித்திகள் எனப்படும் அதிமானுடச் பையல்கள் ஆற்றும் 

வல்லசம பபற்றவர்கள். இந்த ைித்திகளில் தசலயானசவ அட்டமாைித்திகள். 

அட்டமாைித்திகளாவன அணிமா - ைிறியதிற் ைிறியதாதல், மகிமா - பபாியதிற் 

பபாியதாதல், காிமா - கனத்ததிலும் கனத்ததாதல், லகிமா - இபலைிலும் இபலைாதல், 

பிராத்தி - விரும்பியசதப் பபறுதல், பிரகாமியம் - பவண்டிய இன்பம் அநுபவித்தல், 

ஈைத்துவம் - தசலசமத்துவம் பபறுதல், வைித்துவம் - ைகலசரயும் வைியப்படுத்தல் என்னும் 

எட்டுமாம். இவர்கள் தமது  முற்பிறப்பு அல்லது இப்பிறப்புகளில் பைய்த ஆத்மீக 

ைாதசனகளினாபலபய இப்பிறப்பில் இந்த ைித்திகள் சகவரப் பபறுகின்றார்கள் என்று 

ைமய நூல்கள் கூறுகின்றன. 

 

பாிைறி வானவர் பண்பன் அடிஎனத் 

துாிைற நாடிபய தூபவளி கண்படன் 

அாியது எனக்கில்சல அட்டமா ைித்தி 

பபாிதருள் பைய்து பிறப்பறுத் தாபன 

 

என்று திருமூலரும் தனக்கு அட்டமாைித்திகளும் சக கூடியசதக் கூறுகின்றார். 

"கந்துக மதக்காிசய வைமாய் நடத்தலாம்;  

கரடி பவம் புலி வாசயயும் கட்டலாம்; 

ஒரு ைிங்கம் முதுகின்பமற் பகாள்ளலாம்; 

கட்பைவி எடுத்தாட்டலாம்; பவந்தணலில் இரைம் சவத்து 

ஐந்துபலா கத்சதயும் பவதித்து விற்றுண்ணலாம்; 

பவபறாருவர் காணாமல் உலகத் துலாவலாம்; 



 

 

விண்ணவசர ஏவல்பகாளலாம்; 

ைந்ததமும் இளசமபயா டிருக்கலாம்; மற்பறாரு 

ைாீரத்தி னும்புகுதலாம்; ைல பமல் நடக்கலாம் 

கனல் பமல் இருக்கலாம்; தன்னிகாில் ைித்தி பபறலாம்; 

ைிந்சதசய அடக்கிபய சும்மா இருக்கிற திறம் பபறல் அாிது." 
 

என்று தாயுமானார் இவர்கசள விவாிக்கின்றார். 

 

ஆயினும் இவர்கள் எல்பலாரும் ஞானிகளாகக் கருதப்படுவதில்சல. இவர்களுசடய ைித்துக்கள் 

தம்சம நாடியவாின் துன்பம் துசடப்பதற்காகபவா, அல்லது தம்சம பவண்டாதவர்கசள 

துன்புறுத்தி,  பயப்படுத்தி வழிப்படுத்துவதற்பகா, அல்லது தமது பபருசமகசள 

பவளிப்படுத்தபவா, தமது பதசவகசள நிசறபவற்றபவா கூட பைய்யப்படலாம். 

  

இவர்கள் தமது ைித்துக்கசளத் தவறாகப் பாவிக்கும்பபாழுது தமது நிசலயிலிருந்து கீபழ விழலாம். 

நமது காலத்திலும் இவ்வாறு ைித்தர்கள்  ைிலர் பபாருளீட்டலிலும் பின்னர் ஊடகங்களிலும், 

வழக்குகளிலும் அல்லாடுவதும் இதனாபலபய.  

 

"பயாகைாசட காட்டுவார் உயரவும் எழும்புவார் 

பவகமாக அட்டைித்து வித்சத கற்று பநட்டுவார் 

பமாகம்பகாண்டு மாதாின் மூத்திரப்சப ைிக்கிப்பின் 

பபயது பிடித்தவர் பபால் பபருலகில் ைாவபர" 
 

என்று இவர்கசளப்பற்றி ைிவவாக்கியர் என்னும் ைித்தர் எச்ைாிக்கின்றார். 

 

ைிவபன முருகக்கடவுளுக்குப் பால்பகாடுத்து வளர்த்த இயக்கிகள் அறுவரான கார்த்திசகப் 

பபண்களுக்கு அட்டமாைித்திகசள உபபதைித்த படலம் திருவிசளயாடல் புராணத்தில் உள்ளது. 

அதிபல  

"எம்சம யுணர்ந்த பயாகியர்கள் இந்த ைித்திகசள விரும்பா பரனினும் இச்ைித்திகள் அவர்கசள 

நிழல்பபாலத் பதாடர்ந்து உலகத்தார்க்கு அவர்கள் பபருசம தசன உணர்த்தும்"  

என்று கூறப்படுகின்றது.    
 

3. காயச்ைித்தர்கள்: காயம் என்றால் உடல். இவர்கள்தான் தமிழர்களின் தனித்துவமான ைித்த 

மருத்துவ நூல்கசளயும், உடல் ஓம்பும் வழிகசளயும் தந்தவர்கள். மூலிசககசள 

மருந்துகளாகப் பாவிக்கும் ஆயுர்பவத மருத்துவத்திலிருந்து மாறுபட்டு கந்தகம், பாதரைம், 

தங்கம், இரும்பு பபான்றவற்றின் இரைாயனப் பதார்த்தங்கசள ைித்தமருத்துவத்தினூடாக 

முதன்முதலில் மருந்துகளாக அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் ைித்தர்கபள. இன்சறய அபலாபதி 

என்னும் பமசலத்பதயஆங்கில மருத்துவத்தில் பாவிக்கும் பல மருந்துகள் இவ்வாறான 

இரைாயனப் பதார்த்தங்கபள. நுண்ணுயிர்பகால்லிகளான அன்ாிபபயாட்டிக் மருந்துகள் 

கண்டறியப்படுவதற்கு முன்னர் பவட்சட எனப்படும் ைிபிலிஸ் பபான்ற பால்விசன 

பநாய்களுக்கு மருந்தாக பாதரைம் பாவிக்கப்பட்டு வந்தது. இன்றும் ைில மூட்டுவாத 



 

 

பநாய்களுக்கு தங்க பவதிகசள மருந்தாகப் பாவிக்கின்றார்கள். அயச் பைந்தூரம் என்பது 

அன்சறய ைித்த மருத்துவத்தின் இரும்புச்ைத்து மாத்திசரகள். ஆகபவ காயச்ைித்தர்கசள 

நாம் இன்சறய இரைாயன மருந்துகளின் முன்பனாடிகள் எனலாம். ைித்தர் பாடல்கசளயும், 

ைித்த மருத்துவ நூல்கசளயும் பார்க்கும்பபாழுது இவற்சற ஆக்கிய பபாகர், பதசரயர், 

அகத்தியர்( தமிழ் இலக்கணம் பைய்த பதால்காப்பியருக்கு முந்சதய அகத்தியர் பவறு) 

பபான்றவர்கள் இவ்வாறான காயச்ைித்தர்கபள என்று பதாிகின்றது. இவர்களில் ைிலர் ைாகா 

மருந்து, மூவா மருந்து பற்றியும் கூறிச் பைன்றுள்ளார்கள்.  
 

உடம்பிசன முன்னம் இழுக்பகன்று இருந்பதன் 

உடம்பினுக் குள்பள உறுபபாருள் கண்படன் 

உடம்புள்பள உத்தமன் பகாயில் பகாண்டாபனன்று 

உடம்பிசன யானிருந்து ஓம்புகின்பறபன 
 

என்ற பாடலால் உடசல ஓம்பும் பநாக்கத்சத விளக்கும் திருமூலர் 
 

அடப்பண்ணி சவத்தார் அடிைிசல உண்டார் 

மடக் பகாடியாபராடு மந்தணம் பகாண்டார் 

இடப்பக்கபம இசற பநாந்தது என்றார் 

கிடக்கப் படுத்தார் கிடந்பதாழிந் தாபர 
 

என்ற பாடலால் இருதய பநாயான மாரசடப்பால் மாண்டுபபாவசத வர்ணிக்கின்றார்.  
 

மாதா உதரம் மலம் மிகில் மந்தனாம் 

மாதா உதரம் ைலம் மிகில் மூங்சகயாம் 

மாதா உதரம் இரண்படாக்கில் கண்ணில்சல 

மாதா உதரத்தில் வந்த குழவிக்பக 
 

என்ற பாடலால் கர்ப்ப காலத்தில் கருப்சபயில் நீர் பகார்த்த நிசல (polyhydamniosis) வளரும் 

ைிசுவின் மூசள விருத்திசயப் பாதிக்கும் மருத்துவ உண்சமசயயும், நீட்டித்த பிரைவ 

காலத்தினால் (prolonged labour) ஏற்படும் ைிசுத்தவிப்பின் ( foetal distress) அறிகுறியாக 

கருப்சபயிபலபய ைிசுவின் மலம் கழியும் நிசலயினால் (meconeum aspiration) பிற்கால 

நரம்புத்பதாகுதி விருத்தி பாதிக்கப்பட்டு பபச்சு விருத்தி முடக்கப்படும் அபாயத்சதயும், 

இவ்விரண்டும் கூடினால் பார்சவ கூடப் பாதிக்கப்படலாம் என்பசதயும் எச்ைாிக்கின்றார்.  

  

பாய்கின்ற வாயு குசறயிற் குறளாகும் 

பாய்கின்ற வாயு இசளக்கின் முடமாகும் 

பாய்கின்ற வாயு நடுப்படிற் கூனாகும் 

பாய்கின்ற வாயு மாதர்க்கில்சல பார்க்கிபல 

 

என்ற பாடலால் திருமூலர் நீட்டித்த பிரைவகாலத்தில் உள்ளிருக்கும் ைிசுவுக்கு பிராண வாயு 

குசறவு படுவதினாலும், இசடயறுக்கப் படுவதினாலும், துண்டிக்கப்படுவதினாலும் (foetal 

hypoxia) ஏற்படுகின்ற மூசளப் பாதிப்சபயும் (hypoxic encephalopathy) 



 

 

உடற்குசறபாடுகசளயும் (cerebral palsy) விளக்குவபதாடு இது ஆண்குழந்சதகசளபய 

அதிகம் பாதிக்கின்றது என்றும் கூறுகின்றார்.  

  

கண்டனும் கண்டியும் காதல் பைய்பயாகத்து 

மண்டலம் பகாண்டு இருபாலும் பவளிநிற்கும் 

வண்டிசய பமற்பகாண்டு வான்நீர் உருட்டிடத் 

தண்டு ஒருகாலும் தளராது அங்கபம 
 

என்ற திருமந்திரப் பாடல் ஆண் பபண் புணர்ச்ைி நீட்டிப்புக்கான வழிவசககசளக் கூறுகின்றது.  

ைித்தர்கள் ைிலர் இரும்சப அல்லது உபலாகங்கசளத் தங்கமாக்கும் இரைவாத இரைாயன 

ஆராய்ச்ைியிலும் தமது காலத்சதக் கழித்திருக்கின்றார்கள். ைிவபன இவ்வாறு ைித்தராக வந்து 

இரைவாதம் பைய்த படலமும் திருவிசளயாடற் புராணத்திபல உள்ளது.  
 

4. ைாமுைித்தர்கள்: ைமய ைாதசனகளாகிய ைாிசய, கிாிசய, பயாகங்கள் ஞானத்சதக் 

காட்டியல்லாமல் பநரடியாக முத்திசயத் தரமாட்டா எனபது எமது சைவ மரபு. இசதபய ைிவஞான 

மாபாடியம் பைய்த ைிவஞான சுவாமிகள் 

"பம ைாிசய கிாிசய பயாகங்கள் பமலாம் நன்பனறியாகிய ஞானத்சதக்காட்டியல்லது 

வீடுபபற்சறக் பகாடாவாகலான் "  

என்று ைிவஞான மாபாடியத்தில் கூறிப்பபாந்தார்.  

இவ்வாறு தமது முந்சதய பிறப்புகளிபல ைாிசய, கிாிசய, பயாகமாம் ைாதசனகசளச் பைய்து 

முற்றியவர்கள் இப்பிறப்பில் ஞானிகளாகப் பிறப்பார்கள். இது இசறவன் உலக மற்றும் மக்களின் 

நன்சமக்காக பைய்விப்பது. இவர்கசளபய அவதாரங்கள் என்பர். ைம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் 

முதலாபனார் இவ்வாறானவர்கள் என்பது அவர்களுசடய பதவார மற்றும் பபாிய புராண 

வரலாற்றுக் குறிப்புகளிலிருந்து பதாிகின்றது. இவர்கள் ைாமு ைித்தர்கள் எனப்படுவர்.  
 

5. புரட்ைிச் ைித்தர்கள்: இந்த புரட்ைிச் ைித்தர்களின் ஆன்மீகப் பாடல்களில் சவதிக ைமயமரபு 

முசறகசளப் பழித்தும், இழித்தும், ைாடியும் கூறுகின்ற ைமூகப்புரட்ைிக் கருத்துக்கள் 

விரவியிருக்கும். பட்டினத்தார் (திருமுசற பாடிய பட்டினத்தார் பவறு ), ைிவ வாக்கியர் 

பபான்பறாாின் பாடல்களில் இவற்சறக் காணலாம்.  

  

"நட்டகல்சலத் பதய்வபமன்று நாலுபுட்பம் ைாத்திபய  

சுற்றிவந்து முணமுபணன்று பைால்லு மந்திரம் ஏதடா 

நட்டகல்லும் பபசுபமா நாதனுள் ளிருக்சகயில் 

சுட்டைட்டி ைட்டுவம் கறிச்சுசவ அறியுபமா" 

 

என்ற ைிவ வாக்கியர் பாடல் ைிவாஜி கபணைன் முதன்முதல் நடித்து பவளிவந்த பராைக்தி 

திசரப்படத்திலும் சகயாளப்பட்டிருந்தது. 

 

"ஐயிரண்டு திங்களாய் அடங்கி நின்ற தூசமதான் 

சகயிரண்டு காலிரண்டு கண்ணிரண்டும் ஆகிபய 



 

 

பமய்திரண்டு ைத்தமாய் விளங்கிரை கந்தமும் 

துய்ய காயம் ஆனதும் பைால்லுகின்ற தூசமபய" 

 

என்ற ைிவாக்கியர் பாடலும் கமலஹாைனின் "ஆளவந்தான்" திசரப்படத்தில் 

எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. தூசம என்றால் தீட்டு. காயம் என்றால் உடம்பு. 

 

"தாய்பமாழி பபணார்; நாட்டிசன நிசனயார்;  

தம்கிசள நண்பருக் கிரங்கார் 

தூயநல் அன்பால் உயிர்க்பகலாம் பநகிழார்;  

துடிப்புறும் ஏசழயர்க்க கருளார் 

பபாய்மசல ஏறி பவறுங்கருங் கற்பக  

பபான்முடி முத்தணி புசனவார் 

ஏய்ந்தபுன் மடசம இதுபகாபலா ைமயம்  

ஏசழயர்க் கிரங்குபமன் பநஞ்பை" 

  

என்ற தடங்கண் ைித்தர் பாடலும் இன்சறய காலகட்டத்துக்குத் பதசவயான, ைிந்தசனசயத் 

தூண்டுகின்ற ைித்தர் பாடல்களில் ஒன்று.    

ஞானச்ைித்தராகிய திருமூலாின் திருமந்திரத்திலும் கூட இவ்வாறான புரட்ைிக் கருத்துக்கள் 

விரவியுள்ளன. 

 

பத்தியும் இன்றித் தனிஞானம் தான்இன்றி 

ஒத்த விசடயம் விட்டுஓரும் உணர்வின்றி 

பத்தியும் இன்றிப் பரன்உண்சம இன்றிஊண் 

பித்பதறும் மூடர் பிராமணர் தாம்அன்பற 

 

என்றதிருமந்திரப் பாடல் பவற்றுப் பிராமணர்கசளச் ைாடுகின்றது.  

 

குருட்டிசன நீக்கும் குருவிசனக் பகாள்ளார் 

குருட்டிசன நீக்காக் குருவிசனக் பகாள்வார் 

குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடிக் 

குருடும் குருடும் குழி விழுமாபற 

என்ற திருமந்திரப் பாடல் பபாலிக் குருமார்கசளச் ைாடுகின்றது.  

 

புரட்ட்ைிக்கவி பாரதியாசரயும் ஒரு புரட்ைிச்ைித்தராகக் பகாள்ளலாம்.  

 

6. அநாதி ைித்தர்: இது எல்லாம் வல்ல ைித்தனான இசறவசனக் குறிக்கும். இசறவனும் ஒரு 

ைித்தபன. எல்லாம் வல்ல ைித்தன். இயல்பாகபவ கட்டுகள் இல்லாத ைித்தன்.  ஆதிச்ைித்தருக்கும் 



 

 

ஆதியான அநாதி ைித்தன். ைிவபன மதுசரயில் எல்லாம் வல்ல ைித்தராக வந்த படலமும், 

கல்லாசனக்குக் கரும்பு பகாடுத்த படலமும் திருவிசளயாடற் புராணத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு 

கரும்சப வாங்கித் தின்ற கல்லாசனயின் ைிசல பைாக்கநாதர் ைந்நிதி வாைலில் இன்றும் உள்ளது.   

 

ஆகபவ ைித்தர்களுசடய அசனவசரயுபமா அல்லது அல்லது அவர்கள்து பாடல்கள் 

அசனத்சதயுபமா அதிலுள்ள கருத்துக்கசளபயா, பபாதசனகசளபயா அப்படிபய நாம் 

பிரமாணமாக எடுக்க இயலாது. பகாள்ள பவண்டியசதக்பகாண்டு தள்ள பவண்டியசதத் தள்ள 

பவண்டியது நமது கடன். இதற்கு இவ்வசகயான வசகப்படுத்தும் அணுகுமுசற பயனுள்ள்தாக 

அசமயும் . இதற்கு பமலாக மனிதர்களாகிய நமக்குள்ள ஆறாவது அறிவாகிய பகுத்தறிவும், நமது 

இட்டப்படி பதர்ந்து நடக்கும் சுதந்திரமும் எம்சம வழி நடத்த நாம் வழிவிடபவண்டும்.      

             

.  


