
கந்தபுராணம் எமது ச ாந்த புராணம் 

யாழ்ப்பாணத்தார் கந்தபுராணத்ததத் தமது ச ாந்தப் புராணம் என்று ஏன் 

கூறினார்கள்?  ”புராணங்கள் புழுகுமூட்டட” என்கின்றார்களள; 

அப்படியிருக்க “சிறப்புதைய புராணங்கள் உணர்ந்தும் ச ன்றால் த வத் 

திறத்ததைவர்” என்று சிவஞான சித்தியார் கூறுவது ஏன்?  ந்த்ரு 

ராஜமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய பின் வரும் கட்டுடரடயப் பார்த்தால் 

புரிந்துவிடும்.  

சிவபெருமானைெ் ெற்றிய புராண வரலாறுகளில் எனவ ஏற்கத்தக்கது? 

நாயை்மாரக்ள் மற்றும் பிற ஆசச்ாரய்ரக்ள் எந்த புராணத்தில் உள்ள சிவ 

வரலாறுகனளெ் ொடிைாரக்ள்? 

-  ந்த்ரு ராஜமூர்த்தி 

ெை்பைடுங்காலமாகவவ, அதிலும் இனணயதத்ளம் வதாை்றியதற்கு பிை் 

நம்மவரில் ெலர,் குறிெ்ொக சிவைடியாரக்ள் ெல குழெ்ெங்களுக்கும் மை 

உனளசச்ல்களுக்கும் ஆளாகி வருகிை்றைர.் 

சிவனைெ் ெற்றி முை்னுக்கு பிை் முரணாக, அருவருக்கத்தக்க புராணக் 

கனதகவள இதற்குக் காரணம். "புராணதத்ில் இெ்ெடி உண்னமயிவலவய 

உள்ளதா..?, அவ்வாறு ஒரு வவனள இருந்தால் புராண வாக்யங்கனள எவ்வாறு 

புறந் தள்ளமுடியும்..?" எை்ற ெல்வவறாை ஐயங்களிற்கும் அசச்ங்களிற்கும் ஒரு 

தீரவ்ுகாண வவண்டிவய இெ்ெதிவு. 

புராணங்கள் எை்ெனவ முடிவில்லா கடல். கடலில் குெ்னெயும் உண்டு ஆழத்தில் 

முத்தும் உண்டு. உலகிவலவய மிகவும் கலெ்ெடமும் பிற்வசரக்்னகயுமுனடய 

நூல்கள் எை்றால் அது புராணங்கவள எை்ெனத எல்லா ஆராய்சச்ியாளரக்ளும் 

ஆய்வாளரக்ளும் ஒரு மைவதாடு ஒெ்புக்பகாண்டுள்ளைர.் சரி, இது இவ்வாறு 

இருக்க எந்த எந்தெ் புராணவரலாறுகள் உண்னமயாைனவ எை்று எவ்வாறு 

அனடயாளங்காண்ெது எை்கிை்ற ஐயம் அடுத்தகட்டமாக எழுகிை்றது. 

முதலில் அனைவரும் ஒரு விடயத்னதெ் புரிந்துபகாள்ள வவண்டும். புராணங்கள் 

எை்ெனவ வழிநூல்கவளயை்றி மூலநூல் 

கினடயாது. வவதம் மற்றும் ஆகமங்கவள மூலநூல்கள். 

"வவதவமாைாகமம் சமய்யாம் இதறவன் நூல்" -திருமூலர-் 

அவற்றில் உள்ள விஷயங்கனள எளினமெ்ெடுத்தி விளக்க எழுந்தனவவய 

புராணங்கள். "இதிஹா புராணாப்யாம் வவதம்  மூபப்ரும்ஹவயத்" 

சாரப்ுநூல்களாயினும் சரி மற்றும் வவததவ்தாடு முரண்ெடும் எந்தெ் புராண 

வாக்யமாக இருெ்பினும் சரி புறந்தள்ளதத்க்கவத எை்ெது அனைத்து 

ஆசச்ாரய்ரக்ளும் ஒெ்புக்பகாண்ட ஒரு விடயம். 

ெதிபைட்டு மஹாபுராணங்களிலும் ெதிபைட்டு உெபுராணங்களிலும் 

சிவபெருமாைிை் லீனலகள் விெரிக்கெ்ெட்டிருெ்பினும், அவற்றில் சிவ 

மஹாபுராணம், லிங்க புராணம், ஸ்கந்த புராணம் மற்றும் கூரம் புராணங்கள் 

வமலும் விரிவாக சிவலீனலகனள வரண்ிக்கிை்றை. ஆயினும் அவற்றில் ஒரு 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%86%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%87?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


புராணத்தில் உள்ள வரலாறு மற்வறாரு புராணத்தில் உள்ள வரலாவறாடு 

முரண்ெட்டும் அத்வதாடு சில சமயங்களில் ஒவர புராணத்திவலவய முரண்ெடும் 

வனகயில் இரண்டு வரலாறுகளும் கூட உண்டு. உதாரணதத்ிற்கு, சிவ 

மஹாபுராணத்திை் முற்ெகுதியாை ருத்ர சம்ஹினதயில் தக்ஷைிை் வவள்வியில் 

வதவி உயிரத்்தியாகம் பசய்ததாகவும், அவத புராணத்திை் பிற்ெகுதியாை 

வாயவீய சம்ஹினதயில் வதவி உயிரத்்தியாகம் பசய்யாமல் கயினலக்குத் 

திரும்பியதாகவும் 

உள்ளது. எனத ஏற்ெது? 

இதற்கான தீர்வு மூன்று நூல்களில் உள்ளது: 

1 . திருமுதறகள் 

2 . ஆகமங்கள் 

3 . சித்தாந்த  ாத்திரங்கள் 

திருவருடப்சல்வரக்ளாை நாயை்மாரக்ள் அருளிசப்சை்ற வதவாரம், திருவாசகம் 

மற்றும் திருமந்திரதத்ில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள சிவசரிதங்கனள நாை் 

ஆராய்ந்ததில் ஒரு விடயம் மிகத் பதளிவாகத் பதரியவருகிை்றது. 

அவரக்ள் ொடிய பெரும்ொை்னமயாை வரலாறுகள் முழுக்க 

முழுக்க ஸ்கந்தபுராணத்திை் சங்கரசம்ஹினதயிை் சிவரஹஸ்யகண்டத்தில் 

(இனததத்ாை் கந்த புராணம் எை்று தமிழில் கசச்ியெ்ெர ்ொடிைார)் வரும் 

வரலாறுகனள அடிெ்ெனடயாகக் பகாண்டனவ. 

1 . “பிடியதனுருவுதம சகாளமிகு கரியது 

வடி சகாடுதனதடி வழிபடுமவரிைர ்

கடி கணபதிவர அருளினன் மிகு சகாதை  

வடிவினர் பயில்வலி வலமுதறயிதறவய" 

சிவனும் வதவியும் களிறாகவும் பிடியாகவும் உருமாறி விநாயகனரெ் 

ெனடத்ததாக சம்ெந்தர ்குறிெ்பிடும் இந்த வரலாறும் ஸ்கந்தபுராணத்திை் 

சிவரஹஸ்யகண்டதத்ில் மட்டுவம உள்ளது. 

2. முெ்புரங்கள் எரிதத் வரலாறு திருவாசகத்தில் திருவுந்தியாரிலும், 

வதவாரங்களில் ெல இடங்களிலும் விெரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. அதில் 

முெ்புரம் எரித்த பிை்பு அந்த மூை்று அரக்கரக்ளுக்கு ஈசை் அருளிய வரலாறும் 

வெசெ்ெட்டுள்ளது. 

உய்யவல் லாசராரு மூவதரக் காவல்சகாண்டு 

எய்யவல் லானுக்வக உந்தீபற 

இளமுதல பங்கசனன் றுந்தீபற. 

- திருவா கம் 

மூவர் புரங்கள் எரித்த அன்று மூவர்க்கருள் ச ய்தார் 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%B9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%B9%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


- வதவாரம் 

இது ஸ்கந்தபுராணதத்ிை் சிவரஹஸ்யகண்டத்தில் மட்டுவம உள்ள வரலாறு. 

வவறு புராணங்களில் வரும் த்ரிபுர சம்ஹார வரலாறுகளில் இந்த தகவல் 

கினடயாது. 

வதவார திருவாசகங்களில் மற்றும் சிவஞாைசித்தியாரில் ெல இடங்களில் 

குறிெ்பிடெ்ெடும் மதஸ்்ய சம்ஹாரம், கூரம் சம்ஹாரம், வராஹ 

சம்ஹாரம்(என்வபாடு சகாம்சபாைாதம இதவ மார்பிலங்க – சம்பந்தர் 

ளதவாரம்), குரண்டாசுரனைக் பகாை்று பகாக்கிறனக ஈசை் சூடியது முதலிய 

வரலாறுகள் ஸ்கந்த புராணத்தில் மட்டுவம உள்ளது. பிற புராணங்களில் 

கினடயாது. 

ஈசை் தாருகாவைத்து முைிவரக்ளிை் பசருக்னக அடக்கிய லீனலனய 

வரண்ிக்கும்வொது, நாயை்மாரக்ள் அந்த முைிவர ்பசய்த அபிசார 

யாகத்தீயிருந்து புலி, மாை், ொம்பு, மண்னடவயாடு, முயலகை் வொை்றனவ 

வதாை்றியதாக குறிெ்பிடுகிறாரக்ள். இந்த தகவல் 

ஸ்கந்த புராணத்திை் சிவரஹஸ்யகண்டத்தில் மட்டுவம உள்ளது. சிவ புராணம், 

லிங்க புராணம், கூரம் புராணம், ெ்ரஹ்மாண்ட புராணம், வாமை புராணம் 

முதலியவற்றில் தாருகாவை லீனல விவரிக்கெ்ெட்டிருெ்பினும் இந்த தகவல் 

அவற்றில் இல்னல. 

ஆலமர நிழலில் சிவபெருமாை் சைகாதி முைிவரக்ளுக்கு வவதாகமங்கனள 

அருளிய வரலாறும் ஸ்கந்த புராணத்தில் உள்ள வரலாவற. இனத எண்ணற்ற 

இடத்தில் திருமுனற அருளாளரக்ள் குறிெ்பிடட்ுள்ளைர.் 

இதிலிருந்து, ஸ்கந்த புராணத்திை் சிவரஹஸ்யகண்டத்தில் உள்ள 

சிவசச்ரிதங்கனளவய நாயை்மாரக்ளும் பிற திருமுனற ஆசிரியரக்ளும் சந்தாை 

ஆசச்ாரய்ரக்ளும் ெரம பிரமாணமாக ஏற்றாரக்ள் எை்ெது பதளிவாகிறது. 

அதுவை்றி, முருகை் சூரெத்மனை அழிெ்ெதற்காக சிவைால் 

வதாற்றுவிக்கெ்ெட்டவர ்எை்ற பதாை்மம் இதில் மட்டுவம உள்ளது. மஹாொரதம் 

மற்றும் பிற புராணங்களில் தாரகனை மட்டும் பகாள்வதற்காகவவ முருகை் 

வதாை்றிைார ்எை்று மட்டுவம உள்ளது. 

அனைத்திற்கும் வமலாக சிவனை வகவலெ்ெடுத்தும் பகாசன்சயாை 

அருவருக்கதத்க்க கனதகள் ஏதும் இதில் இல்னல. 

இனத தவிர நாயை்மாரக்ள் ஸ்கந்த புராணத்திை் சிவரஹஸ்யகண்டத்தில் 

பசால்லெ்ெடாத சில சிவ லீனலகனள ராமாயணம் மற்றும் 

மஹாொரதத்திலிருந்து எடுத்தும் ொடியுள்ளைர.் 

ஆகமங்களில் சிவபெருமாைிை் வடிவங்களாை மவஹஸ்வர மூரத்்தங்கள் 

விவரிக்கெ்ெட்டுள்ளை. 

ஆகமத்தில் உள்ள அனைத்து மவஹஸ்வர மூரத்்தங்களிை் வரலாறுகளும் இந்த 

சிவரஹஸ்யகண்டதத்ில் மட்டுவம உள்ளது. ஏனைய புராணங்களில் இந்த 



மவஹஸ்வர மூரத்த்ங்கள் ெற்றிக் கூறெ்ெடும் வரலாறுகள் ஆகமத்தில் உள்ள 

குறிெ்புகவளாடு முற்றிலும் முரண்ெடுகிை்றது. 

ஆதலால் ஸ்கந்த புராணத்திை் ெகுதியாை சிவரஹஸ்யகண்டத்தில் வரும் சிவ 

வரலாறுகவள சந்வதகத்திற்கு இடமிை்றி ஏற்கத்தக்கது எை்ெது 

சாை்வறாரக்ளாை நாயை்மாரக்ள், சித்தாந்த ஆசச்ாரய்ரக்ள் மற்றும் 

ஆகமங்களிை் முடிந்த முடிெ்பு. 

இந்த சிவரஹஸ்யகண்டவம தமிழில் கசச்ியெ்ெ 

சிவாசச்ாரியாரால் கந்தபுராணம் எை்று ொடெ்ெட்டுள்ளது. இந்த 

கந்தபுராணத்தில் வரும் தக்ஷ காண்டத்தில் அனைத்து சிவலீனலகளும் 

விெரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

ஆதியில் மற்ற புராணங்களிலும் சிவரஹஸ்யகண்டத்தில் உள்ள வரலாறுகள் 

இருந்திருக்கலாம். ஆைால் பெரும்ொை்னமயாை புராணங்கள் பிற்காலத்தில் 

முற்றிலுமாக மாற்றி எழுதெ்ெட்டுள்ளது. ெழனமயாை ஆசச்ாரய்ரக்ள் தங்களிை் 

எழுத்துக்களில் வமற்வகாள்காட்டிய புராண ெகுதிகளும் ஸ்வலாகங்களும் இை்று 

கினடத்துள்ள புராணங்களில் காணெ்ெடவில்னல. 

கந்த புராணம் தவிர திருவினளயாடற் புராணம் மற்றும் பெரிய 

புராணத்னதயும் நம் சாை்வறாரக்ள் ஏற்றுள்ளைர.் 

ஆதலால் இவற்வறாடு முரண்ெடக்கூடிய அனைத்து கனதகளும் தள்ளத்தக்கவத. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%95%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG

