
யமதர்மராஜர் 

சாந்திப்பிரியா 

 

நீதியைக் காக்கும் கடவுள், நிைாைத்யதத் தரும் கடவுள் அல்லது மரணத்தின் 

கடவுள் என்று ைமதரம்ராஜயரக் குறித்து கூறுவாரக்ள். கருயம  நிறத்துடன் 

பைங்கரமான உருயவக் ககாண்டவரர ைம கபருமான் ஆவார.் அவருக்கு ரவத 

காலத்தில் ஆலைங்களில் ஆராதயன இருந்ததில்யல என்பாரக்ள் என்றாலும் 

இறந்தவரக்ள் நலமாக இருக்க ரவண்டும் என்பதற்காக சில ஆலைங்களில் 

ைமதரம்ராஜனுக்கு வழிபாடு கெை்வாரக்ள். ரவத நம்பிக்யகயின்படி இந்த 

பிரபஞ்ெம் பயடக்கப்பட்ட ரபாது முதன் முதலில் மரணம் அயடந்தவர ்

ைமராஜன் என்பதினால் அவயரரை இறந்தவரக்யளக் காக்கும் 

கபாறுப்பிற்கான அதிபதிைாக நிைமித்தாரக்ள் என்பதான கயத உள்ளது.  



ஆனால் ரதவரலாகத்தில் மரணம் ெம்பவிப்பது நம்ப முடிைாத கூற்று 

என்பதினால் ரவத பண்டிதரக்ளின் கூற்றின்படி ைமன் இறந்ததாக கூறப்படுவது 

மனிதரக்ள் இறப்பது ரபான்ற நியல அல்ல என்றும், தமது ொந்தமான  

ரதவரலாக உடயல  அரகார உருவமாக மாற்றிக் ககாண்ட நியல என்றும் அந்த  

நியல பூமியிரல மனித இைக்கங்கள் துவங்குவதற்கு முன்னர ் ஏற்பட்டது என்று 

கூறுகிறாரக்ள்.   

 

புராண  கூற்றின்படி மூன்று யுகங்கள்  ைமதரம்ர ்  இல்லாத யுகங்களாக 

இருந்துள்ளனவாம்.  கிரரதா யுகத்தில்  ைமதரம்ராஜர ்  பயடக்கப்படவில்யல. 

ஆகரவ அந்த யுகத்தில் மரணரம நிகழவில்யல என்பதினால் ரமலும் ரமலும் 

கபருகிை உயிர ்இனங்களின் பாரதத்ினால் பூமி நதிக்குக் கீழ் புயதந்து ரபாகத ்

துவங்கிைது. ஆகரவ பூமாரதவி தன்யனக் காப்பாற்றுமாறு மகாவிஷ்ணுவிடம் 

ரவண்டிக் ககாள்ள அவரும் வராஹ  அவதாரம் எடுத்து வந்து பூமியை 

உைரத்தில் தூக்கிப் பிடித்துக் ககாண்டாராம். அப்ரபாதுதான் மரணத்யத 

ெம்பவிக்கும் ஒருவரின் ஜனனம் ரதயவப்பட்டது. அதற்காக ைமதரம்ர ்

பயடக்கப்பட்டார.்  ைமதரம்ராஜர ் இல்லாத இரண்டாவது காலம் 

மாரக்்கண்ரடைர ் உயிர ் பியழத்த ெம்பவ யுகம் ஆகும்.  அந்த யுகத்தில் 

ைமகபருமான்  சிவகபருமானால் அழிக்கப்பட்டார ் . அதன் பிறகு மீண்டும் 

ைமராஜர ் பயடக்கப்பட்டாராம். 

 

ைமதரம்ராஜர ் முதலில் பயடக்கப்பட்டரபாது மிகவும் ொந்தமான 

முகபாவத்துடன்தான் பயடக்கப்பட்டாராம். ஆனால் ொந்தமான 

முகபாவத்துடன் ைமராஜர ் ரதவரலாகத்தில் பயடக்கப்பட்ட பிறகு அவர ்

பைங்கரமான உருயவக் ககாண்டவராக தன்யன மாற்றிக் ககாள்ள ரவண்டும் 

என்பதான ரதவ விதியை கயடப்பிடிக்க ரவண்டும் என  பிரும்மாவிடம்  

சிவகபருமான் கூறினாராம். ைமதரம்ராஜர ் பைங்கரமான உருயவ எடுத்தப் 

பின்னர ் ரதவரலாகத்தின் கதன்புறத்தில் உள்ள பைங்கர நகரத்துக்கு அவர ்

அதிபதிைாக்கப்படுவார ் என்றும், அந்த ரலாகத்துக்குத்தான் பூமியிரல 



இறந்தவரக்ளின் ஆத்மா கெல்லும் என்றும் அங்கு பூமியிரல அயவ கெை்த பாவ 

புண்ணிைங்களுக்கு ஏற்ப சித்திரவயதகயள அனுபவித்தப் பின் 

ைமதரம்ராஜரின் உத்தரவின்படி  அயவ அடுத்த  உருயவ எடுத்துக் ககாள்ள 

மீண்டும் பூமிக்கு கெல்லும் என்றும், அந்தந்த ஆத்மாக்களின்  மரணமும் 

பிறப்பும் அந்தந்த  ஆத்மாக்களுக்கு விதிக்கப்படட்ு இருந்த  கால அளவின்படி 

கதாடரந்்து ககாண்டு இருக்கும் என்றும் கூறினாராம்.   

 

ைமதரம்ராஜயன  குறித்துக் கூறுயகயில் அவர ் ககாடுயமைானவர ் என்று 

கூறுவாரக்ள். ஆனால் அது உண்யம அல்ல. அவர ்பயடக்கப்பட்டத்தின்  காரண 

காரிைத்துக்கு ஏற்ப அவர ் பரப்பிரும்மனின் கடட்யளயை நியறரவற்றி, தனது 

நகரத்துக்கு வரும்  பாவம் கெை்த ஆத்மாக்கயள தண்டித்து அதன் மூலம் 

பூமியிரல நிைாைங்களும், தரம் கநறிமுயறகளும் விளங்க வழி வகுக்கிறார.் 

பிராமணீை நூல்களில் நான்கு தியெகளில் ஒன்றான கதன் தியெயின் அதிபதி 

ைமதரம்ராஜர ்  என்றும், அந்த கதன் தியெயிரல கதாடரந்்து பைணித்தால் 

முடிவாக ைமபுரியைரை அயடை முடியும் எனக் கூறப்படட்ு உள்ளது. 

 

ைம கபருமானின் பிறப்யப குறித்து பல்ரவறு ெரெ்ய்ெகள் உள்ளன. சில புராண 

நூல்களின் கூற்றின்படி அவர ் சூரிை பகவானின்   புதல்வர ் என்றும், ெனி 

பகவானின் ெரகாதரர ்  என்றும், மகாபாரத நூலின்  கெை்தியின்படி  அவர ்

தக்ஷனின் பத்து மகள்கயள மணந்து ககாண்டவர ் என்றும் கதரிகிறது.  ரிக் 

ரவதத்தின்படி  அவர ்  சிறிை கடவுள் அல்லது கதை்வம்  என்பதினால் அவருக்கு 

ரவத காலத்தில் ஆலைங்களில் வழிபாடு இருந்திடவில்யல எனவும் ரவத 

காலத்துக்குப் பிறகு வந்த பிற்காலத்தில்தான் அவருக்கும் சில ஆலைங்களில் 

வழிபாடு கெை்ைப்படலாயிற்று என்றும் கதரிகின்றது. கபாதுவாக 

இறந்தவரக்ளுக்கு கெை்ைப்படும் ெடங்கின்ரபாது  மடட்ுரம ைமன் 

வழிபடப்படுகிறார,் அதுவும், இறந்தவரக்ளின் ஆத்மா அயமதிைாக இருக்கவும், 

பசி தாகம் இன்றி இருக்கவும் அவர ்ரவண்டப்படுவதாக கூறுவாரக்ள். ைமனுக்கு 

உதவிைதாக இருப்பவரர சித்ரகுப்தன். ைமனுயடை வாகனம் புண்ரகா எனும் 



மாடு ஆகும். புண்ரகா எனும் அந்த ஆண் மாடு சிவகபருமானின் அவதாரமான  

ருத்ரரின் கதாயடயில் இருந்து ரதான்றிைதாக கூறுவாரக்ள்.   

 

உபநிஷத்துக்களில் ஒன்றான, சுமார ் 120 ஸ்ரலாகங்கயள உள்ளடக்கிை  

கரடாபனிஷட் எனும் உபநிஷத்தில் ைமதரம்ராஜயர ஒரு ஆசிரிைர ் அல்லது 

ஆன்மீக குருவாக காட்டி உள்ளாரக்ள். அரத ரநரதத்ில் பிற புராணங்களில் 

ைமராஜர ் ஆன்மாக்கயள தண்டிக்கும் ககாடிைவராகரவ காட்டப்படட்ுள்ளார.் 

கருட புராணத்யதத் தவிர பிற புராணங்களில் ைமதரம்ராஜயர  குறித்து எந்த 

கெை்தியும் விவரமாக காணப்படவில்யல. கருட புராணத்தில் மடட்ும் ைமயனக் 

குறித்த விரிவான கெை்திகள் உள்ளன. கரடாபனிஷட் எனும் உபநிஷத்தில் 

ஆத்மா என்பது என்ன, மரணத்துக்குப் பிறகு பிறப்பும், பிறப்பின் பின் இறப்பும் 

என்ன என்பயதக் குறித்த உபரதெங்கள் காணப்படுகின்றன.  தனது தந்யத  

கெை்த கபரும் ைாகத்தில் தானம் எனும் கபைரில் வந்தவரக்ளுக்கு வலியம 

இழந்த, முடமான, வாழத்   தகுதி இல்லாத பசுக்கயள தனது தந்யத தானம் 

கெை்தயதக் கண்டு மனம் வருந்திை அவரது புதல்வர ் நாசிரகடா ‘அந்த 

பசுக்களுக்குப் பதிலாக என்யன  ைாருக்கு தானமாக  ககாடுக்கப் ரபாகிறாை்’ 

என்று ரகட்டதும் இல்லாமல், கதாடரந்்து அரத ரகள்வியை எழுப்பி தனது 

தந்யதயை நெெ்ரிக்க ரகாபம் அயடந்த அவரது தந்யதயும்  இறுதியில் 

நாசிரகடாயவ  ைமனுக்கு தானம் கெை்ை உள்ளதாகக் கூறினார.்  

 

ஆனால் கதாடரந்்து அந்த சிறுவன் மரணம் பற்றிை உண்யமகயளக் கூறுமாறு 

ரகடக் அவனுக்கு பதில் கூற முடிைாமல் ரபான அவனது தந்யத தனது ரைாக 

வலியமயினால் அவயன ைமதரம்ராஜனிடரம அனுப்புகிறார.்  ைமனிடம் 

கென்ற சிறுவனும் விடாமல் மூன்று நாட்கள் ைமதரம்ராஜருடன் தங்கி தனக்கு 

பிறப்பு மற்றும் மரணம் குறித்த மரம்த்யத விளக்குமாறு ரகட்டப் பின் அவரிடம் 

மூன்று வரங்கயளயும் ரகடட்ுப் கபற்றான். அந்த வரங்கயளக் ககாடுப்பதற்கு 

முன் ைமதரம்ராஜர ் அவனுக்கு பல்ரவறு சுகரபாகங்கயளயும், கெல்வம், 

ராஜ்ஜிைம், பதவி, பவிசு என பலவாறு தருவதாக ஆயெ காட்டியும் அந்த சிறுவன் 



எதற்குரம மசிைாமல் தனது ரகள்வியிரலரை உறுதிைாக இருந்தயதக் கண்ட 

ைமதரம்ராஜரும், நாசிரகடாரவ தனக்கு கியடத்த உண்யமைான சிஷ்ைன் என 

மகிழ்ந்து மூன்று நாட்கள் கதாடரந்்து அவனுக்கு பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் 

இரகசிைங்கயள எடுத்துயரப்பதாகவும், ஒரு சிஷ்ைனுக்கு ஆொன் கூறுவது 

ரபால இந்த உலகுக்ரக ைமதரம்ராஜர ்  ஒரு குருவாக இருந்து 

கவளிப்படுத்துகிறார ்என்று கரடாபநிஷத் கூறி உள்ளது.  

 

ைமதரம்ராஜயன ெந்தித்ததும் நாசிரகடா  ரகட்டார ் ‘ைமதரம்ராஜாரவ 

அயனவருரம கூறுவது என்னகவன்றால் ஒருவர ் இறந்த பின் ‘அது’ இறப்பது 

இல்யல’ என்றும் ‘அது’ இறந்து விடுகிறது என்றும் கூறி ‘அது’, ‘அது’ 

என்கிறாரக்ள். அப்படி என்றால்  ‘அது’ என்பதின் ரகசிைம்  என்ன?   

 

அதற்கு பதிலாக ைமதரம்ராஜர ்  ‘இயதக் ரகள் மகரன, எதற்கு ஆரம்பமும், 

முடிவும் இல்யலரைா, எதற்கு அழிவு என்பதில்யலரைா, ஓயெ அற்றரதா, 

ஆயெைற்றரதா, வாெயன மற்றும் உணரெ்ச்ி அற்றரதா அதுரவ ‘அது’வாகும். 

‘அது’ இறப்பில் இருந்து விடுதயலப் கபற்று உலவும்ரபாது, அயனதத்ு 

ரவதங்களும் கூறுவது ரபால ‘அது’ அயடை நியனப்பது ஓம் எனும் 

தத்துவத்யதரை’ என்கிறார.் இப்படிைாக ைமதரம்ராஜர ் ஒரு ஞான குருவாக 

இருந்து இறப்பு மற்றும் பிறப்யபப் பற்றிை பல உண்யமகயள நாசிரகடா மூலம் 

விளக்குகிறார.்  

  

ைமதரம்ராஜயனக் குறித்து உள்ள இன்கனாரு கிராமிைக் கயத மூலம் 

ைமதரம்ராஜர ்  எந்த அளவு நிைாைமானவர ் என்பது விளங்கும். ஒருமுயற 

இறந்து ரபான ஒரு வண்ணானின் ஆத்மாயவ அவர ்முன்னால் ககாண்டு வந்து 

நிறுத்தி விடட்ுெ ் கெல்கிறாரக்ள். ஆனால் அப்ரபாது  ைமதரம்ராஜர ் அவரது 

அயறயில் இல்யல. கவளியில் கென்று இருந்திருந்தார.் அவர ் அமரந்்திருந்த 

தங்க சிம்மாெனம் காலிைாகக் கிடந்தது. அயதக் கண்ட வண்ணானுக்கு ஆயெ 

வந்து விடுகிறது. அயமதிைாக அதில் கென்று அமரந்்து ககாள்ள ெற்று ரநரத்தில் 



உறக்கம் வந்து அதிரலரை உறங்கி விடுகிறான். அப்ரபாது அவனுக்கு ஒரு கனவு. 

அந்த கனவில் வந்த எவரனா ஒருவன் அந்த வண்ணானின் ெடய்டயில் இருந்து 

பணத்யதத் திருட முைலுகிறான். அயதக் கண்ட வண்ணான் தனது நியலயை 

மறந்து, தான் காண்பது கனவு என்பயத உணராமல்  தான் அமரந்்திருந்த 

ஆெனத்யத எடுதத்ு அவன் மீது வீெ அந்த நாற்காலியும் ஒரு மூயலயில் ரபாை் 

விழுந்து உயடந்தது. அப்ரபாது ைமராஜர ் அங்கு வருகிறார.் அங்கு வந்தவர ்

தனது ஆெனம் ஒரு மூயலயில் உயடந்து கிடந்தயதக் கண்டு நடந்த 

உண்யமகயள அறிந்து ககாள்கிறார.் அதற்குப் பிறகு அந்த வண்ணானிடம் 

ைமதரம்ராஜர ் ரகடக்ிறார ் ‘அப்பரன, நீ எத்தயனமுயற உன்னிடம் ஆயடகயள 

ெலயவ கெை்ைக் ககாடுதத்வரக்ளின் உயடயில் இருந்த பணங்கயள 

அவரக்ளுக்கு திருப்பித தராமல் களவாடிக் ககாண்டாை். அவரக்ள் 

ஒவ்கவாருவரும் உன்மீது நாற்காலிகயள வீசி எறிந்து இருந்தால் எத்தயன 

நாற்காலிகள் உன்மீது விழுந்திருக்கும் கதரியுமா என ரகட்டதும் இல்லாமல் 

அவனிடம் அவன் அப்படி கெை்த தவறுகளின்  பட்டிையலக் காட்டினார.் அதன் 

பின் அந்த வண்ணாயன அவர ் கொரக்த்துக்ரக அனுப்பி விடுகிறார.் அதன் 

காரணம் அந்த வண்ணான் ைமதரம்ராஜர ் அமரந்்திருந்த ஆெனத்தில் 

அமரந்்திருந்த ரநரத்தில் அவனது அயனத்து பாபங்களும் அழிந்து விட்டன 

என்பதினால் இயத கெை்ை ரவண்டி இருந்தது. தனது நாற்காலியில் அந்த 

வண்ணான் அமரந்்து விட்டாரன என ஆத்திரப்படாமல் அதில் அமரந்்த தவறுக்கு 

தண்டயன தராமல், ைமதரம்ராஜனும் கருயணக் காட்டி அவயன 

கொரக்த்துக்கு அனுப்பிைதின் மூலம் அவர ் நிைாைத்துக்கு கடட்ுப்பட்டவர ்

என்பயத கவளிப்படுத்தினார.் இதன் மூலம் அயனவரும் நியனப்பது ரபால 

ைமதரம்ராஜர ் ககாடுயமக்காரர ் அல்ல என்பதும், அவர ் தனக்கு தரப்படட்ுள்ள 

கடயமயை மடட்ுரம நிதானம் தவறாமல் ஒரு ஒழுக்கமான சிப்பாயைப் ரபால 

கெை்து வருகிறார ்என்பதும் விளங்கும்.  

 

இந்த பிரபஞ்ெம் பயடக்கப்பட்டரபாதுதான் ைமகபருமான்  

பிறப்பிக்கப்பட்டாலும் தனக்கு மனிதரக்ள் மனதில் உைரந்்த அல்லது நல்ல 



எண்ணம் இல்யல, அவரக்ள் தம்யம தண்டிப்பவராகரவ கருதுவதினால்தான் 

அவரக்ள் தம்யம பைத்தினால் வணங்குகிறாரக்ள், மனதில் உண்யமைான 

அன்பு ககாண்டு வணங்கவில்யல என்பதாக எண்ணிை ைமகபருமான் மனதில் 

துக்கம் பீறிட்டது. தான் கெை்யும் கதாழினால்தாரன  இந்த நியல தமக்கும் 

வந்துள்ளது என்பதினால் தன்னுயடை கதாழியலத் துறந்து விடட்ு ரமாடஷ்த்யத 

கென்றயடை  ரவண்டும் என்றும் விரும்பி சிவகபருமாயன ரவண்டி தவம் 

கெை்ைலானார.் ஆகரவ தமது கதாழியல தன்னுயடை உதவிைாளரான 

சித்ரகுப்தரிடம் தந்து விடட்ு, ைமபுரிக்கு வருபவரக்யள கடயம தவறாமல் 

அங்குள்ள விதிமுயறப் புத்தகத்தில் கூறப்படட்ு உள்ளயதப் ரபால அவரவர ்பாப 

புண்ணிைங்களுக்கு ஏற்ப தண்டயன தந்து அனுப்பி வரரவண்டும் என்று 

அறிவுறுத்திவிடட்ு பல இடங்களுக்கும் கென்று தனக்கு ரமாடஷ்ம் கியடக்க 

தவம் கெை்ைலானார.் இப்படிைாக சுமார ் 150 இடங்களுக்கும் ரமலாக  கென்று 

தவத்தில் அமரந்்தாலும் அவருக்கு சிவகபருமான் காட்சி தரவில்யல.  கதாடரந்்து 

151 ஆவது இடத்தில் தவத்தில் அமர ஒரு அசீரி வானத்தில் இருந்து குரல் 

ககாடுத்தது. ‘ைமகபருமாரன, நீங்கள் அங்கும் இங்கும் அயலந்து திரிந்தாலும் 

எந்த பைனும் கியடக்கப் ரபாவது இல்யல. ஆகரவ நீ இங்கிருந்து ஸ்ரீ 

வாஞ்சிைத்துக்கு கிளம்பிெ ்கென்று அங்கு தவத்தில் இருந்தால் சிவகபருமானின் 

காட்சி கியடக்கும். நீ விரும்பிை வரமும் கியடக்கும்’ என்று கூறிவிடட்ு 

மயறந்தது.  

 

அயதக் ரகட்ட ைமதரம்ராஜரும் உடனடிைாக கிளம்பி ஸ்ரீ வாஞ்சிைத்துக்குெ ்

கென்றார.் அங்கு கென்று  கடுயமைான தவத்தில் அமரந்்தார.் அவர ் தவத்யத 

கமெச்ிை சிவகபருமான் அவர ் முன்னால் ரதான்றினார.் அவயரக் கண்ட 

ைமதரம்ராஜர ் சிவகபருமானிடம் கூறினார ் ‘அயனதத்ு கடவுடக்ளுக்கும் 

ரமலான சிவகபருமாரன, இந்த உலயகரை பயடத்தவரர, நான் தீராத மனத ்

துைரில் உள்ரளன். எனக்கு இந்த பூரலாகத்தில் ைாரிடமும் மதிப்பில்யல. நான் 

கெை்யும் கதாழிலினால் என்யன ஒரு ககாடிைவனாகரவ பாரக்்கிறாரக்ள். 

அயனத்து கடவுடக்யளயும் பைபக்திரைாடு வணங்கும் மனிதரக்ள் மனதில் என் 



மீது கவறுப்ரப காணப்படுகிறது. எந்த ஆலைத்திலும் எனக்கு மதிப்ரப 

கியடப்பதில்யல. எங்கு கென்றாலும் முதலில் அங்குள்ள விநாைகயர 

வணங்கிை பின்னரர மற்ற கடவுடக்யள வணங்குகின்றாரக்ள். ஆலைதத்ுக்கு 

கெல்பவரக்ள் விநாைகயர வணங்காமல் ரவறு ென்னதிக்கு கென்று 

வணங்கினால் அவரக்ளுக்கு கதை்வ அருள் கியடப்பதில்யல. எனக்கு மதிப்பு 

கியடக்கவில்யல என்றாலும் ைமபுரிக்கு வருபவரக்ள் நான் ககாடுக்கும் 

தண்டயனயைக் ரகடட்ு எனக்கு ொபமும் தருகிறாரக்ள், அலறித் 

துடிக்கின்றாரக்ள். அந்த அவலங்கயள என்னால் காணவும் முடிைவில்யல, 

அவரக்ள் வயிகறரிந்து தரும் ொபத்யத ஏற்கவும் முடிைாமல் தவிக்கின்ரறன். 

ரமலும் உங்களுயடை பக்தரான மாரக்்கண்ரடைர ் விஷைத்திலும், காலம் 

முடிந்து விட்ட அவயரக் ககாண்டு கெல்ல முைன்றரபாது, அவர ்உம்மிடம் வந்து 

உம்யமக் கட்டிக் ககாண்டு அழுதரபாது அவருக்கு நீங்கள் உயிர ்பிெய்ெத் தந்து 

காப்பாற்றிைதினால் நான் தீராத அவமானத்யத சுமக்க ரவண்டி வந்தது. 

ஆகரவ சிவகபருமாரன, என்யன என் கதாழிலில் இருந்து விலக்கி விடட்ு எனக்கு 

ரமாடஷ்ம் தந்து விடுங்கள்’ என்று மன்றாடிக் ரகடட்ுக் ககாண்டார.்  அது மடட்ும் 

அல்லாமல் தாரன சிவகபருமானுக்கு வாகனமாக இருக்க ரவண்டும் என்றும் 

ரவண்டினார.் ஆனால் அயத சிவகபருமான் ஏற்கவில்யல.  

  

மாறாக அயதக் ரகட்ட சிவகபருமானும் ைமனுக்கு ஒரு வரம் ககாடுத்தார.் அந்த 

வரத்தின்படி அவர ் வாஞ்சிைத்தில் பிற்காலத்தில் அயமை உள்ள ஆலைத்தில் 

விநாைகருக்கு பதிலாக முதல் ென்னதியில் அமரந்்து ககாள்வார ்என்றும், அங்கு 

வருயக தரும் பக்தரக்ள், தனி ென்னதியில் அமரந்்து இருக்கப்ரபாகின்ற 

ைமகபருமாயன முதலில் வணங்கிை பின்னரர தன்யன தரிசிப்பாரக்ள் என்றும், 

அங்கு வந்து ைமகபருமாயன தரிசிப்பவரக்ளுக்கு ைம பைம் மற்றும் மனக் 

கலக்கங்கள் விலக ைமதரம்ராஜர ் அருள் புரிவார ் என்றும், தான் மாசி மாதம்  

பரணி நட்ஷத்திரத்தில் ைமதரம்ராஜருக்கு  காட்சி தந்ததினால் ஒவ்கவாரு 

வருடமும் மாசி மாதம் பரணி நட்ஷத்திரத்தின் அன்று ைமதரம்ராஜர ்

சிவகபருமான் மற்றும் பாரவ்திக்கு வாகனமாக இருப்பார ்என்றும், அன்று நந்தி 



ரதவர ்வாகனமாக இருக்க மாட்டார ்என்றும் அருள் புரிந்தார.் அதனால்தான் ஸ்ரீ 

வாஞ்சிைத்துக்கு கெல்பவரக்ள் ைமதரம்ராஜர ் ென்னதியில் ஆராதிக்காமல்  

ரநரடிைாக சிவகபருமானின் ென்னதிக்கு கென்று வணங்கினால் அவரக்ளுக்கு 

எந்த பலனும் கிட்டாது  என்பது விதிைாயிற்று. ைமகபருமானின் ென்னதிக்கு 

எதிரில் நந்தி ரதவர ் அமரந்்திருக்க, ைமராஜர ் பக்கத்தில் சித்ரகுப்தர ் நின்று 

ககாண்டுள்ள நியலயில் காட்சி தருகிறார.்  இங்குள்ள ைமதரம்ராஜயன 

ஆராதிப்பதின்  மூலம் ைம பைம் விலகும், மன ெஞ்ெலம் நீங்கும் என்பது 

நம்பிக்யக.  

 

இந்த ஆலைம் த்ரிரரதா யுகத்தில் அயமந்தது என்றும், வழிபாடட்ு தலமாக 

திறந்த கவளியில் இருந்த இதன் மீது கபரிை ஆலைம் ரொழ மன்னரக்ள் 

காலத்தில் அதாவது 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுப்பப்பட்டது என்றும் 

கூறுகிறாரக்ள்.  இங்குள்ள சிவகபருமாயன வாஞ்சிநாதர ் என்றும், பாரவ்தியை 

மங்களாம்பியக என்றும், குளத்து நீயர குப்தா கங்யக என்றும் அயழப்பாரக்ள். 

ஆலைத்தின் ஸ்தல விருஷமாக ெந்தன மரம் உள்ளது.  திருவாரூர ் கெல்லும் 

பாயதயில் கும்பரகாணம் மற்றும் நன்னிலம் ொயலயில் முடிககாண்டான் 

மற்றும் புத்தூர ்நதிகளுக்கு இயடரை இந்த தலம் அயமந்து உள்ளது. 

 

ைமகபருமானுக்கு இந்திைாவில் ரமலும் சில ஆலைங்கள் அயமந்து உள்ளன. 

தஞ்ொவூர ் மாவட்டத்தில் புதுக்ரகாடய்ட அருரக உள்ள திருெச்ிற்றம்பலத்தில் 

ைமதரம்ராஜர ் ஆலைம் உள்ளது. ஹிமாெெ்ல் பிரரதெதத்ில் ெம்பா மாவட்டத்தில் 

7000 அடி உைரத்தில் உள்ள பரம்ூர ் எனும் இடத்தில்  தரர்மஸ்வரர ் மகாரதவ் 

எனும் இடத்திலும் ைமதரம்ராஜனுக்கு ஆலைம் உள்ளது. இது சுமார ் 1400 

ஆண்டுக்கு முற்பட்ட ஆலைம் என்கின்றாரக்ள். 

 

திருக்கயடயூரில் ைமயன எரித்து விட்ட சிவகபருமானிடம் பூமாரதவி கென்று 

ைமனுயடை மரணத்துக்குப் பிறகு பூரலாகத்தில் மனித பிறவிகள் ரமலும் 

ரமலும் கபருகிக் ககாண்ரட ரபாகின்றாரக்ள் என்றும், அந்த பாரத்யத தன்னால் 



தாங்க முடிைவில்யல என்றும், ஆகரவ மீண்டும் ைமனுக்கு உயிரப்ிெய்ெ தந்து 

எழுப்ப ரவண்டும் என்றும் ரவண்டிக் ககாண்டாள். அதனால் மனம் இளகிை 

சிவகபருமானும் தனது ரகாபத்யத தணித்துக்  ககாண்டு ைமயன சிறு 

குழந்யதைாக பிறவி எடுக்க யவத்தார.் திருக்கயடயூர ் ஆலைத்தின் 

சிற்பங்களில் சிவகபருமான் மற்றும் பாரவ்தியின் காலடியில் ைமன் சிறு 

குழந்யத வடிவில் இருப்பயதக் காணலாம்.  

 

தமிழ்நாட்டில் ரகாைம்பத்தூர ் மாவட்டத்திலும் ைமனுக்கு ஒரு ஆலைம் உள்ளது.  

ரகாைம்பத்தூரில் இருந்து குருவாயூர ் மற்றும் திருெச்ூர ் கெல்லும் பாயதயில் 

இருபது கல் கதாயலவில் பழனிொமி என்பவரது ஏழாவது வம்ெத்யத ரெரந்்தவர ்

ைமகபருமானுக்கு ஒரு ஆலைத்யத நிறுவி உள்ளார.்  

 

ஒரு காலத்தில் கவள்ளலூர ் எனும் அந்தப் பகுதி நதியின் கவள்ளத்தில் மூழ்கி 

விட இருந்தரபாது உள்ளூரில் இருந்த ஒருவரது கனவில் ரதான்றிை ைமராஜர ்

தனக்கு ஒரு ஆலைம் அயமத்தால் அந்த ஊயர தான் கவள்ளத்தில் இருந்து 

காப்பதாக உறுதி அளித்தாராம்.  

 

அதன்படி அந்த ஊயரக் காத்த ைமகபருமானுக்கு ஆலைம் அயமக்க  

அயலந்தரபாது ஆலைம் தற்ரபாது உள்ள இடத்யத அந்த மனிதர ் அயடந்தார.் 

அந்த நிலம் ஒரு அந்தணருக்கு கொந்தமானதாம். அவர ் அங்கு கென்றரபாது 

அந்த அந்தணரும் அங்ரகரை ைாருக்காகரவா காத்துக் ககாண்டு இருந்தாராம். 

அங்கு கென்ற கிராமத்தவர ் தனக்கு கனவில் வந்த காட்சியைக் கூறி 

ைமகபருமானுக்கு ஆலைம் அயமக்க இடம் ரதடி  அயலவதாகக் கூற, அந்த 

அந்தணரும் உடனடிைாக அந்த நிலத்யத தந்தரதாடு ரமலும் எத்தயன நிலம் 

ரவண்டுரமா அயதயும் எடுத்துக் ககாண்டு ைமகபருமானுக்கு ஆலைம் 

அயமக்குமாறு கூறினாராம். அடுதத்டுதத்ு காரிைங்கள் மளமளகவன நடந்து 

முடிை வைலில் ைமகபருமானுக்கு ஆலைம் அயமந்தது.  அங்குள்ள ைமராஜனும் 

யகயில் அங்குெம் ஏந்தி நின்றவண்ணம், தனது வாகனமான எருதுடனும், 



சித்ரகுப்தருடனும் காட்சி தருகிறாராம். ஆனால் ைமதரம்ராஜர ் ென்னதிக்குள் 

நுயழை கபண்களுக்கு தயட கெை்ைப்படட்ு உள்ளது. 

 
Read the article further in :  https://santhipriya.com/2015/08/எம-

தரம்ராஜர.்html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://santhipriya.com/2015/08/%e0%ae%8e%e0%ae%ae-%e0%ae%a4%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%b0%e0%af%8d.html
https://santhipriya.com/2015/08/%e0%ae%8e%e0%ae%ae-%e0%ae%a4%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%b0%e0%af%8d.html


Yama Dharmaraj  

Santhipriya 

 

Yama Dharmaraja is  considered to be the God of just ice or the God 

of death. He is dark complexioned and have fearsome look.   

Although he was not worshiped in any of the temples during the era 

of Veda, he was worshiped for the welfare of the souls of those who 

died. As per few puranic stories,  Lord Yama was appointed as 

custodian of those who died as  he was the f irst to die after creation 

of the universe.  While some laugh away this as unbelievable story, 

the pundits interpret the story of his death as tran sf iguration of 



serene heavenly body into that of a fearsome one before the 

humans were created and given l i fe.   

 

According to mythology, init ia lly when the universe was created, 

Lord Yama was not created and thus the f irst of the three yugas   

functioned without the existence of Lord Yama. Since there was no 

death after the Yugas were created, the earth began to sink under 

the ocean due to ever increasing weight of creations and therefore 

unable to bear the weight,  Goddess earth (Bhoomadevi) sought the 

intervention of Lord Vishnu to rel ieve her suffering. Immediately 

Lord Vishnu manifested in the form of Lord Varaha and l if ted the 

earth above the level of ocean and saved her.  Therefore the need of 

creating some one to cause death and to take the custody of t he 

dead soul was felt and Lord Yama was created. The second Yuga 

when Lord Yama was absent was when Lord Shiva caused the death 

of Lord Yama in order to save his devotee Markandeya. 

Subsequently Lord Yama was again given birth by the same Lord.  

 

When Lord Yama was f irst created, his appearance was serene, but 

Lord Shiva wanted him to transform his appearance to that of cruel 

and terr ify ing one which was one of the rules of divine principles of 

creation. Once Lord Yama transformed himself into that of terr i ble 

form, he would be made the custodian of the southern part of 

devaloga, where the dead souls would be sent and Lord Yama would 



mete out due punishments to them to the extent of s ins each of the 

souls had committed, and at the end of the period of punish ment, 

the souls would be sent back by him for taking rebirth as destined 

when they were created in the universe. Every soul were destined 

with birth and death for certain prescribed period and they would 

get punishments and rebirth commensurate to the sins  they would 

commit after taking birth in any form.    

 

There is misconception on the role of Lord Yama, most of which are 

untrue. He has been created to uphold the law of divine and to 

impart ial ly execute the punishments, which he does to the sinner 

souls in Yama Log.   It  is  stated in the Brahmanical texts that s ince 

the abode of Lord Yama is in the southern side in the direct ions, the 

journey in that direct ion would take one to ult imately reach Yama 

log, the abode of Lord Yama.   

 

Lord Yama's birth is  not  without controversies.  According to few 

legends, he was the son of Lord Surya (Sun) and brother of Lord 

Sanishwar. According to the text of Mahabharata, he married ten 

daughters of King Daksha and as per the scr ipture of Rig Veda, no 

worship for Lord Yama was in vague during the Vedic period and his 

worship began much later .  People offered worship to Lord Yama 

during the r ites performed for the dead in their  family and Lord 

Yama was prayed requesting him to keep the souls rest in peace 



without thirst and hunger. One of the Deva ganas is  Chitagupta who 

assists Lord Yama to perform his acts .  The carr ier vehicle of Lord 

Yama- bullock- is cal led as Punraka, the male bullock which 

emanated from the thigh of Lord Rudra, the incarnation of Lord 

Shiva. 

 

Lord Yama has been portrayed as the spir itual master (Guru) in 

Kadobanishad, which is one of the important Upanishads while rest 

of the Puranas referred Lord Yama as the punisher of s inner souls . 

Except Garuda Purana which often mentions Lord Yama in its text , 

other Puranas have only given passive references on Lord Yama. The 

Kadobanishad Upanishad consists of 120 slokas or verses and it  is 

one of the most popular Upanishads for its s implicity in unraveling 

the highest truth of Atman (soul) - ‘What is  death and what is  after 

death’ - easi ly comprehensible to everyone. One of a young Brahmin 

boy named Nachikeda who on observing the sacrif ic ial  r itual 

performed by his father, in which old and disabled cows were given 

away as gifts to the invitees, insisted his father to o ffer him 

(Nachikeda) as gift  instead of the cows to gain fruits of the r itual .  

He further insisted his father to tel l  him as to whom he would 

donate him. Nachikeda’s father unable to control his anger, in an 

act of desperation replied that he could only g ift  him (Nachikeda) to 

Death ( i .e .  Lord Yama).  



Unable to unravel the truth on death, Nachikeda’s father with his 

yogic power sent him to Lord Yama to get his doubts cleared. Since 

Nachikeda was highly learned, he requested Lord Yama to enlighten 

him on some of the unlearned issues surrounding l i fe and death and 

debated with him for three days.  Pr ior to the three days session, 

Nachikeda sought for three wishes which Lord Yama agreed to grant 

because observing the determination, faith, s incerity , and 

perseverance of Nachikeda who even resisted the temptations of 

several offers from Lord Yama for health, l i fe,  r iches, jewels , 

enjoyment, last ing kingdom, anything in the world or of heaven, but 

remained f irm in his desire to know the secrets of l i fe and death. 

Lord Yama realized that Nachikeda was perfect disciple and 

therefore agreed to clar ify about the ult imate reality which is 

Brahman or Atman and cleared al l  his doubts as if  he (Lord Yama) 

was the spir itual master to the boy as claimed in Kadobanishad.    

 

While in discussion Nachikeda asked ‘My doubt be cleared Lord 

Yama, consequent on the death of a man some say the ‘ It ’  exists , 

while others referr ing the soul say ‘ It ’  does not exist ’ .  I  would l ike to 

know, master ,  what is  the truth on ‘ It ’?’  Lord Yama sat with him for 

three days and clar if ied al l  his doubts to ult imately state that :  

‘Realize my son, ‘ I t ’  is  the Atman (Soul) which is the one without 

beginning or end, formless, ever eternal , soundless, intangible, 

tasteless and odorless and remained beyond ev erything, then ‘ It ’  is 



freed from the jaws of death. The goal which al l  the Vedas declare, 

which al l  austerit ies aim at ,  and which everyone desire to achieve is 

nothing but Aum (State of ‘Aham Brahman’ which means I  am the 

inf inite real i ty’ ) .  Thus Lord Yama remained as Gnana Guru who 

clar if ied through his true disciple ones ’doubt on l i fe after death 

and death after l i fe.   

 

Yet another story on Lord Yama is available through a folklore. It 

portrays the impart ial ity of Lord Yama while awarding sentences to 

s inners. Once a washer man was sent to Yamaloga after his demise 

and when his soul reached there it  found the golden chair of Lord 

Yama empty as Lord Yama had gone out. Elated washer man’s soul 

sat on the chair and slept .  It dreamt as though someone was 

stealing money from his shirt . Angered with the thief ,  he got up and 

threw the golden chair over the thief which broke and later real ized 

that it  was a dream. In the meanwhile Lord Yama too returned back. 

Finding his golden chair ly ing broken in a corner,  he inquired the 

washer man’s soul and learnt of the reason. However Lord Yama 

recalled the past acts of the soul as washer man when he himself 

clandestinely stole valuables from the clothes of others.  Lord Yama 

who did not lose his cool asked how many chairs  would have been 

thrown on him while engaged in such a cowardly act .  Though Lord 

Yama l isted out such instances,  he ult imately sent the washer man’s 

soul to heaven  since the washerman’s s in vanished on account of 



sitt ing in the seat of Lord Yama which was a s infree chair The act of 

Lord Yama reveals that Lord Yama was not al l  that cruel in nature as 

was projected or feared, but his manifestat ion is such that he had to 

act in fulf i l lment of his obligation to the Supreme and to carry out 

the law of divine l ike a committed soldier in his armor of creation 

and destruction.  

 

Sometime after the Universe was created, frustrated that he was not 

respected by mankind but viewed with contempt and offered 

worship only out of fear and not with respect ,  Lord Yama in 

immense mental agony and t iredness decided to ret ire from his duty 

and seek salvation by penance. He left Yama log after handing over 

his charge to his deputy Chitragupta to handle the sinners and 

punish them str ict ly according to rule book and searched for a p lace 

to sit  in penance. He travelled to more than 150 places and sat in 

penance, but he could not complete the penance without 

disturbance which came in some way or the other,  nor was Supreme 

Lord Shiva appearingbefore him to grant the boon he desired.  On 

the 151 t h  p l ac e ,  an unknown voice came from heaven tel l ing ‘Lord 

Yama, there is no use wanderinghere and there to achieve your 

cause. Go to Sri Vanchiyam (the name Sri Vanchiyam did not exist at 

that t ime and therefore he was told of the specif ic place where Sri 

Vanchiyam existed) and stay in penance. Supreme Lord wil l  appear 

before you to grant the boon you desire’ .   



 

On hearing the unknown voice which came from heaven, Lord Yama 

immediately proceeded to Sri  Vanchiyam and sat in penance. Many 

years passed, and pleased with the arduous penance of Lord Yama, 

supreme Lord Shiva appeared before him seeking to know of his 

wish. Lord Yama pleaded ‘My Lord, I  am completely shattered, 

commanding no respect on earth who outwardly offer obedience to 

me only out of  fear and not with respect as I  am viewed cruel in 

nature and punisher,  while al l  other Gods are respected and 

worshiped with reverence in heart by the humans. Nowhere in any of 

the temples on earth I  am glorif ied, or have separate sanctum to sit , 

nor am I  worshiped. Lord Ganesha receives the f irst  prayer indirect ly 

implying unless Ganesha is f irst  prayed other Gods shall  not grant 

boons. But my Lord, my pity be seen. Though a faithful soldier of 

thine, even in your temples I  have no place to sit  with respe ct .  I  am 

unable to absorb the curses from the sinners who are punished in 

my abode. The continuous hearing of their  screams and curse cause 

mental agony and truly I  have become t ired beyond belief .  Further I  

have been humil iated when Markandeya at the dest ined t ime of his 

death clung on to you and saved himself  by your grace thus making 

mockery of my authority . Therefore Supreme Lord, be kind enough 

to grant me salvation and rel ieve me of my duties’ .  

 



Moved by the prayer of Lord Yama Supreme Lord Shiva gran ted him 

a boon that in a temple to be enshrined for him (Shiva) in Sri 

Vanchiyam in some t ime to come then, those vis it ing there would 

f irst offer oblat ion and worship to Lord Yama who shall  have 

separate shrine inside. Unless Lord Yama was worshiped Lord Shiva’s 

grace shall  not be received by them. At the same t ime Lord Yama 

shall  remove the fear of death from the minds and hearts of 

devotees, and bless them for longevity and to l ive in peace.  

 

While Lord Yama shall  not get physical salvation to reach hea ven, 

but attain salvation in mind and heart .  None of the curses of those 

dead shall  have any effect on him . Though Lord Yama requested the 

Supreme Lord Shiva to accept him as his carr ier instead of Nandi 

(Buffalo) ,  the plea could not be accepted, however s ince Lord Shiva 

manifested before him in the month of Masi (mid -February to mid-

March) in Bharani Nakshatra, every year in a ceremony to be held 

for Lord Shiva in the month of Masi ,  Lord Yama shall  remain the 

carr ier for Shiva and Parvathi instead of Nand i the permanent carr ier 

of Lord Shiva. On the said day, Nandi shall take rest in front of Lord 

Yama’s sanctum there. Therefore Sri Vanchiyam has become the only 

temple in the world where Lord Yama has been given the status of 

prime deity who shall  be offered oblat ion and prayers f irst  before 

seeking boon from Lord Shiva.  

 



As per the legend the temple (place of worship without building) 

dates back to the Thretha Yuga and has been built  as temple with 

the exist ing structure during Chozla (one amongst the thr ee 

dynasties namely Chera, Chozla and Pandia) period. In his sanctum, 

Lord Yama is seen accompanied by Chitragupta with Nandi taking 

rest in front of his sanctum. The presiding deity of the temple is 

Lord Shiva in the name of Lord Vanchinathar and the name of the 

Goddess is  Mangalambika. The sacred tree of this temple (Sthala 

vraksha) is  Sandalwood tree. Sr i  Vanchinatha Swami Temple is 

located 15 km north of Thiruvarur off  Kumbakonam -Nannilam 

Highway (Tamilnadu in India) between Mudikondan and Puthoor 

r ivers . Those who die in this vi l lage are considered to be free from 

the sufferings preceding their  death.  

 

There are some more temples dedicated to Lord Yama in India. One 

Lord Yamaraj Temple is in Tiruchitrambalam near Pudukottai . There 

is another temple for him in Parmur in Samba distr ict of Himachal 

Pradesh at an alt itude of 7000 feet near Dharmehwar Mahadev 

temple. It  is  stated that this temple is over 1400 year’s old .    

 

As per a temple history in a place cal led Tirukadaiyur ,  Lord Shiva 

done to death Lord Yama to save his devotee cal led Markandeya, 

and from then on there was no death on earth and overburdened 

with the weight of the humans, Booma Devi (Goddess of earth)    



prayed with Supreme Lord Shiva to rel ieve of her burden by 

bringing back to l i fe Lord Yama. Pleased with her prayer,  Lord Shiva 

again brought back the l i fe of Lord Yama, but from the stage of a 

child. Once born Lord Yama grew fast and took up his past 

responsibil it ies  thus rel ieving Booma Devi (Goddess of earth) of her 

burden. In the outer precincts of the temple Lord Yama can be seen 

lying at the feet of Lord Shiva and Goddess Parvathi .   

 

Apart from Sri Vanchiam in Tamilnadu, one more temple for Lord 

Yama has been built  for him in a place cal led Vellalore near 

Coimbatore in India. The temple is about 20 KM from Coimbatore in 

the main l ine leading to Guruvayoor and Trichu r. The temple is 

reportedly built three hundred years ago by the f irst of the seventh 

generations of temple priest Palaniswamy.  Prior to the construction 

of the temple Vellalore faced the danger of gett ing wiped due to 

f lood from a nearby r iver .  Lord Yama , who appeared in the dream of 

a local ,  stopped the catastrophe and asked him to build a temple for 

him there.  

 

Happy with Lord Yama who saved the land when the local  in whose 

dream Lord Yama appeared, searched for a suitable land to build the 

temple. He found a land similar to the one he saw in  his dream and 

tr ied to contact the owner who was a Brahmin. Surpris ingly when he 

reached the spot met the owner of the land who was standing there  



and narrated his dream, and requested him to part with the land for 

a suitable price, but surpris ingly the owner of the land not only 

parted with the land but also told him to take as much as land 

required for the construction of the temple . He did not take any 

money for the land sold . Rest of the work started fast and a temple 

for Lord Yama, which could be reached by walk through a narrow 

footpath in the midst of a sugarcane sapling, came up in a very 

short t ime. In the sanctum fearsome looking Lord Yama could be 

seen seated on a black buffalo facing  south holding weapon Ankus 

in one of h is hands. While women are not al lowed to go beyond the 

sanctum of Vinayakar (reason not known) men can go near Lord 

Yama to perform puja and worship him.  

 

Read the article further in :  https://santhipriya.com/2015/09/lord-yama-god-of-

death-english.html 
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