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Anthropology is the science of being able to talk about man. There are various
disciplines in anthropology. Cultural anthropology is one of them. There are two
divisions in this cultural anthropology. One of them is ethnography; The other is
Ethnology. Of these, ethnographic research appeared in the early 19th century.
Ethnography is the study of all kinds of traditions found in a particular group of people
or in a particular area. Those who write this will be called "ethnographers".
Ethnography is the study of how a person of a particular culture views his or her
culture from that perspective. Today, they are writing about the culture of their people.
This is what we call "Tinaisar inavariviyal". Cultural studies also form the basis of
ethnographic research. Ethnographic research is helpful in examining the culture of a
particular ethnic group. That is why ethnographic research may have laid its scepter in
the fields of social anthropology, cultural anthropology and folklore. In Short
Ethnography is the process of penetrating the life of a particular ethnic group. In this
way one can understand the Civilization and Culture. As we seek to explain a particular
group and their culture, we begin to act with certain elements in mind. In that sense
Bhagwatsala Bharathi exemplifies 37 elements of ethnography in his Cultural
Anthropology. These elements contribute to penetrating the lives of a particular ethnic
group. In this way one can understand the civilization and culture of the Peoples.
Kuṟiñcittiṇai is one of the four geographical categories referred to as Tolkappiyam.
There are 488 poems about in the Sangam literature. The purpose of this article is to
evaluate these collections on the basis of Ethnographical Study, with a collection of
Sangam literary Kuṟiñcittiṇai Poems. It explores the Material, Cultural, Occupations,
Rituals, and Beliefs of the people of Kurinji.
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முன்னுரை
மனிதறனப்
இம்மானிடவியலில்

பற்ைிப்

பபசக்கூடியதும்

பல்பவறு

பிரிவுகள்

மனிதறனப்

உண்டு.

பற்ைிய

அவற்றுள்

அைிவியலும்

ஒன்றுதான்

மானிடவியலாகும்.

பண்பாட்டு

மானிடவியல்.

இந்தப் பண்பாட்டு மானிடவியலில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று இனவறரவியல்
(Ethnography); மற்றைான்று இனவியல் (Ethnology) என்பன. இவற்றுள், இனவறரவியல் ஆய்வு 19 ஆம்

நூற்ைாண்டின் றதாடக்கத்தில் பதான்ைியது. ஒரு குைிப்பிட்ட மக்கள் குழு அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ட
வட்டாரத்தில்

காணப்படும்

அறனத்து

வறகயான

மரபுகள்

பற்ைி

பமற்றகாள்ளும்

ஆய்பவ
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இனவறரவியல் ஆகும். இதறன எழுதுபவாறர “இனவறரவியலார்” என்ைறழப்பாா். ஒரு குைிப்பிட்ட
பண்பாட்றடச் பசாா்ந்தவாா் தம்முறடய பண்பாட்றட எப்படி பார்க்கின்ைாபரா அந்தப் பார்றவத்தளத்தில்
இருந்து உற்றுபநாக்கிப் புரிந்து றகாள்ள பவண்டிய ஆய்வாக இனவறரவியல் அறமந்துள்ளது. இன்று
அந்தந்த

வட்டார

மக்களின்

பண்பாட்றடக்

குைித்து,

அவாா்கபள

எழுதும்

சூழல்

உருவாகியுள்ளது.

இதறனபய “திறணசார் இனவறரவியல்” என்ைறழப்பாா். பண்பாடு சார்ந்த ஆய்வுகளும் இனவறரவியல்

ஆய்வுக்கு அடித்தளங்களாக அறமந்துள்ளன. ஒரு குைிப்பிட்ட இனக்குழுறவப் பற்ைிய பண்பாட்றட

ஆராய இனவறரவியல் ஆய்வு உதவிகரமாக அறமந்துள்ளது. எனபவதான், இனவறரவியல் ஆய்வு
சமூக

மானிடவியல்,

றசங்பகாறலச்

பண்பாட்டு

றசலுத்தியுள்ளது

மானிடவியல்,

எனலாம்.

நாட்டுப்புைவியல்

தமிழ்

இலக்கண

நூலான

ஆகிய

துறைகளில்

றதால்காப்பியம்

தமது

நானிலப்

பகுப்புகள் பற்ைிக் குைிப்பிடுகின்ைது. அப்பகுப்புகள் றதய்வத்றத முன்னிறலப்படுத்தி அறமந்துள்ளறம
கண்கூடு.

அப்பகுப்புகளுள்

ஒன்ைான

குைிஞ்சி,

“பசபயான்

பமய

றமவறர

உலகம்”

எனச்

சுட்டப்படுகின்ைது. சங்க இலக்கிய நூல்களுள் குைிஞ்சித்திறணப் பற்ைி 488 அகக்கவிறதகள் உள்ளன.
இவற்ைின் றதாகுப்பிறனச் சங்க இலக்கியக் குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகறளனக் றகாண்டு, அவற்றை
இனவறரவியல் அடிப்பறடயில் மதிப்பிடுவபத இக்கட்டுறரயின் முதன்றம பநாக்கம்.

இனவணைவியல் கூறுகள்
ஒரு குைிப்பிட்ட குழுறவப் பற்ைி, அவர்களது பண்பாடு பற்ைி விளக்க முற்படுறகயில் சில
குைிப்பிட்ட

கூறுகறள

மனதில்

இனவறரவியலுக்கான

37

இருத்திக்

றகாண்பட

கூறுகறளப்

பக்தவத்சல

றசயல்படத்
பாரதி

துவங்குபவாம்.

தம்

பண்பாட்டு

அந்த

வறகயில்

மானிடவியலில்

எடுத்துக்காட்டுகின்ைார் இக்கூறுகள் ஒரு குைிப்பிட்ட இனக்குழு மக்களின் வாழ்க்றகயிறன ஊடுருவிப்
பார்ப்பதற்கு

உறுதுறணயாக

அறமகின்ைன.

இவற்ைின்

வழி

அம்மக்களின்

நாகரீகத்றதயும்

பண்பாட்றடயும் புரிந்து றகாள்ளலாம். (Bagthavatchala Bharathi, 2009)
❖

றபாருள்சார் பண்பாட்டுக் கூறுகள்

❖

றதாழில்கள்

❖

சடங்குகள்

❖

நம்பிக்றககள்

றபாருள்சார் பண்பாட்டுக் கூறுகள்
பண்பாடு

றதாடர்புறடயதாகும்.
இப்பண்பாடு
றபாருள்சார்

என்பது

மனித

நிலத்திற்கும்
பண்பாட்டுக்

மனிதனின்

இனம்

நிலம்,

வாழ்க்றகபயாடும்

மட்டுபம

நாட்டிற்கு

கூறுகளாகப்

பண்பாட்டு

நாடு,

பக்தவத்சல

இயல்புகறளக்

இனத்திற்கு
பாரதி

வாழும்

இனம்

முறைறமபயாடும்

றகாண்டிருக்கின்ைது.

மாறுபட்டதாக

கூறுறகயில்,

'மக்கள்

அறமயும்.

அவர்களின்

பயன்பாட்டிற்காக ஏற்படுத்திக் றகாள்ளும் அறனத்துப் றபாருட்களும் றபாருள்சார் கூறுகள் எனப்படும்.

இயந்திரங்கள், வட்டுப்
ீ
றபாருட்கள், அழகுப் றபாருட்கள், றதாழிற்கருவிகள், கட்டடங்கள், சாறலகள்,
பபாக்குவரத்துச் சாதனங்கள் பபான்ைறவ இதில் அடங்கும்' என்கின்ைார். இறவறயல்லாம் கண்ணுக்குப்
புலனாகக் கூடியறவ. (Bagthavatchala Bharathi, 2009).

அைிகலன்கள்
அணிகலன்கறள

ஆண்

மக்கள்

அணிபறவ

என்றும்

றபண்

மக்கள்

அணிபறவ

என்றும்

குழந்றதகள் அணிபறவ என்றும் பிரிக்கலாம். குைிஞ்சி நில மக்கள் அணிந்த அணிகலன்களுள் கழல்,

றதாடி, குறழ, வறள, புலிப்பல் தாலி, பமாறச ஆகியறவ குைிப்பிடத்தக்கறவ. குைிஞ்சி நில மகளிர்
ஆறடயினால் தங்களது உடறல முழுறமயாக மறைக்காமல் அணிகலன்கள் றகாண்டு மறைத்தனர்.
மகளிர் பல்பவறு அணிகலன்களால் தம்றம ஒப்பறன றசய்து றகாண்டனர். அதில் வறள, றதாடி,
பமாறச ஆகியறவ குைிப்பிடத்தக்கறவ. பதாள் வறள றநகிழ்த்த (குறுந்.252), றகவறள றநகிழ்தலும்
(குறுந்.371), அகன்றதாடி றசைித்த முன்றக (நற்.77), ஒள்ளிறழ மகளிர் இலங்கு வறளத் றதாடூஉம் /
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பமாறச

பபால

(நற்.188)

ஆகிய

DOI: 10.34256/irjt21418

அடிகளில்

மகளிர்

அணிந்த

அணிகலன்கள்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. கலித்றதாறக – குைிஞ்சிக்கலி (54, 55) வழியாக மகளிர் மகரவாய், வகிர் ஆகிய
தறலயணிகறளயும்

அணிந்துள்ளனர்

என்பறதத்

றதரிந்து

றகாள்ளலாம்.

றபண்கள்

கண்ணுக்கு

றமத்தீட்டிக் றகாள்வதற்குக் பகால் பயன்பட்டது. குைிஞ்சி நில ஆடவர்களின் அணிகலன்களுள் கழல்
பற்ைிய குைிப்பு அதிகம் காணக் கிறடக்கின்ைன. இவ்வணிகலன் ஆடவர் காலில் அணியக் கூடியது.
சங்க

இனக்குழுச்

சமுதாயம்

வரநிறலயுகக்
ீ

காலமாகத்

திகழ்வறத

இதன்

மூலம்

உய்த்துணரமுடிகின்ைது. பாசி சூழ்ந்த றபருங்கழல் (ஐங்.206) என்று ஐங்குறுநூைில் தறலமகனின் கழல்
கூைப்படுகின்ைது. ஐம்பறடத்தாலி, புலிப்பல் தாலி ஆகியவற்றை ஆண் குழந்றதகளுக்கு அணிவித்தனர்
என்பறதப் புலிப்பல் தாலிப் புதல்வன் புல்லி (குறுந்.161) என வரும் அடியால் அைிலாம்.

கருவிகள்
குைிஞ்சி நில மக்கள் பவட்றடயாடுவதற்கு ஏற்ைாற் பபாலுள்ள கருவிகறளப் பயன்படுத்தினர்.
குைிப்பாக வாள், கவண், பகழி, வில் ஆகியவற்றைக் குைிப்பிடலாம். றதாடறல ஒள்வாள் (ஐங்.206),
கவண்ஒலி
கானவன்

றவரீஇ

(குறுந்.54),

றசந்றதாறட

கருவிகறள

குறும்பறடப்

றவரீஇ

(குறுந்.385)

எடுத்துக்காட்டுகின்ைன.

பகழிக்

ஆகிய

றகாடுவிற்

அடிகள்

கானவன்

குைிஞ்சி

திறனப்பயிர்களுக்கு

(குறுந்.331),

நில

மக்கள்

இறடபய

சிறலவிற்

பயன்படுத்திய

உள்ள

கறளகறளக்

கறளக்றகாட்டிறயக் றகாண்டு அப்புைப்படுத்தினர் என்பறத நற்ைிறண றவளிப்படுத்துகின்ைது. குைிஞ்சி
நில மக்கள் பமட்டு நிலத்தில் றபரிய சிவந்த திறனப்பயிர்கறளச் றசழித்து வளரும்படி வளர்த்தனர்.

அவற்றை உண்பதற்கு வரும் கிளிகறள விரட்ட திறனப்புனம் காக்கச் றசல்லும் மகளிர் தட்றட, குளிர்,
தழல் ஆகிய இறசக்கருவிகறளப் பயன்படுத்தினர். இதறன, ...... ....... ....... ஏனல் / படுகிளி கடியும்
றகாடிச்சிக்றகக்

குளிபர

(குறுந்.291),

குளிர்படு

றகயள்

றகாடிச்சி

றசல்றகன

(நற்.306),

......

......

......

தட்றடயின் / ஐவனச் சிறுகிளி கடியும் நாட (ஐங்.285) ஆகிய அடிகள் வழி அைியலாம். இறவ தவிர,
முைி,

பல்லியம்,

முழவு,

றதாண்டகச்

சிறுபறை,

றபருந்துடி

முதலிய

இறசக்கருவிகறளயும்

குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகளில் காணலாம். தழலும் தட்றடயும் முைியும் தந்து (குறுந்.223), பல்லியம்
கைங்க (குறுந்.263), முழவுமுதல் அறரய (குறுந்.301), .... ...... றதாண்டகச் சிறுபறை / பானாள் யாமத்தும்
கைங்கும்

(குறுந்.375),

றபருந்துடி

கைங்க

(நற்.77)

ஆகிய

அடிகளில்

குைிஞ்சித்திறணக்குரிய

இறசக்கருவிகள் பதிவாகியுள்ளன.

புழங்குபபாருட்கள்
நம்பமாடு றதாடர்புறடய றபாருட்களுள் புழங்குறபாருட்கள் மிக றநருங்கிய றதாடர்புறடயறவ.
நம்

உணர்வுகள்

நிறலறகாண்டிருக்கும்

களமாகப்

புழங்குறபாருட்கள்

திகழ்கின்ைன.

இதறனப்

றபாருள்சார் பண்பாட்டில் அடக்கலாம். இவ்வறகயில் குைிஞ்சி நில மக்களின் புழங்குறபாருட்கறளக்
காண்பது அவசியம். குைிஞ்சி நில மக்கள் கள்ளிறன வட்டுச்சாடியினுள் ஊற்ைி றவத்துள்ளனர். இது

அரக்கினால் றசய்யப்பட்டிருந்தது என்பறதச் றசம்றபாைி அரக்கின் வட்டுநா வடிக்கும் (நற்.341) என்னும்
அடி உறுதி றசய்யும். தானிய வறககறளக் குற்ைி அரிசியாக மாற்ை உரல் பயன்பட்டது. மூங்கில் றநல்,
றவண்றணல்

ஆகியவற்றைக்

பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
றவண்றணல்

குற்ைி

இதறன,

அறையுரலுள்

அரிசியாக்குவதற்குக்

ஆடுகறழ

றபய்து

றநல்றல

(கலித்.43)

அறை

என்னும்

கல்லால்

உரலுள்

கலித்றதாறக

றசய்யப்பட்ட

றபய்து

உரறலப்

(கலித்.41),

அடிகள்

வழி

ஐவன

அைிந்து

றகாள்ளலாம். இதன் அறமப்புப் பற்ைி அைிந்து றகாள்ள இயலவில்றல. தானிய வறககறள உரலில்
இட்டுக் குற்றுவதற்குப் பயன்படுவது உலக்றக ஆகும். இவ்வுலக்றகச் சந்தன மரத்தாலும் யாறன
தந்தத்தாலும் றசய்யப்றபற்றுள்ளது. இதறனக் கலித்றதாறக,
பவங்றக றதாறலத்த றவைிறபாைி வாரணத்து
ஏந்து மருப்பின் இனவண்டு இமிர்பு ஊதும்
சாந்த மரத்தின் இயன்ை உலக்றகயால் (கலித்.43)
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என்று குைிப்பிடும். சந்தன மர உலக்றகயும் யாறனத் தந்தத்தால் றசய்யப் றபற்ை உலக்றகயும்
கானவர்களின்
கூறுறகயில்,

வளப்பத்றத

'......

றவத்திருந்தனர்.

தமிழ்

ஆனால்,

றவளிப்படுத்துகின்ைன.

மக்கள்

தங்கள்

இயற்றக

சார்ந்த

பறடப்பதன்

வாயிலாக,

இயற்றகக்கும்

பறடப்பதன்

வாயிலாக,

ஒரு

உரல்கறளயும்

புராதன

சாதாரணக்

இந்நிகழ்வு

வடுகளிபலபய
ீ

பற்ைித்

அடிகளார்

உலக்றககறளயும்

விறலயுயர்ந்த

உலக்றககறளயும்

வாழ்க்றகக்கும்

காட்சிறயக்

தனிநாயக

உரல்கறளயும்

கவிஞர்

அணுக்கமான

றதாடர்பிறனப்

அழகுபடுத்தகிைார்'

என்கின்ைார்.

(Thaninayaga Adigalar, 2014). இவர்கள் படுப்பதற்குப் புலித்பதாறலப் பயன்படுத்தினர் என்பறத, 'வரியதள்
படுத்த பசக்றக' (அகம்.358) என்னும் அடி உறுதி றசய்யும். வழிப்பபாக்கனுக்குப் றபாற்கிண்ணத்தில் நீர்
றகாடுத்த

குைிஞ்சி

நிலப்

றபண்றணக்

கலித்றதாறகயில்

காணலாம்.

இதில்,

'அடர்றபாற்

சிரகம்'

(கலித்.51) குைிப்பிடப்படுகின்ைது.
.

உைவு முணற
மனிதனின்

அடிப்பறடத் பதறவகளுள்

ஒன்று உணவு.

ஒவ்றவாரு நிலத்றதச்

சார்ந்பதாரும்

அந்தந்த நிலத்தின் இயல்புக்கு ஏற்பபவ உணவிறன உண்டுள்ளனர். அந்த வறகயில் குைிஞ்சி நில
மக்களும் தங்களுக்றகன்று தனித்த உணவு அறடயாளங்கபளாடு வாழ்ந்துள்ளனர். றதாடக்கநிறலயில்
இவர்கள் றதாழில் அடிப்பறடயிலும் நில அடிப்பறடயிலும் இயற்றகயில் கிறடக்கும் காய்கறளயும்
கனிகறளயும்

கிழங்குகறளயும்

பதறனயும்

உணவாக

உண்டுள்ளனர்.

கானவர்கள்

உணவுக்காகக்

கிழங்குகறளத் பதாண்டி எடுத்தனர் என்பறதக் கானவர் கிழங்ககழ றநடுகுழி மல்க (ஐங்.208) என்னும்
அடி

உணர்த்துகின்ைது.

இம்மக்கள்

கிழங்கு

வறககளுள்

பசப்பங்கிழங்றக

உணவாகப்

பயன்படுத்தியுள்ளறமறய, நீலத்தன்ன அகலிறலச் பசம்பின் / பிண்டமன்ன றகாழுங் கிழங்கு (அகம்.172)
என்னும் அடிகள் வழி அைியலாம்.
குைவர்கள்

ஆம்பல்

மலர்

றகாண்டு

தயாரிக்கப்பட்ட

அவியறல

றநய்ச்பசாற்றுடன்

பசர்த்து

உண்டனர் என்பறத, றநல்லின் விறளக்கதிர் றகாண்டு / தடந்தாள் ஆம்பல் மலறராடு கூடி (அகம்.78)
என்னும் அடிகள் எடுத்தியம்புகின்ைன. தறலமகன் பலாவினது முழவு பபான்ை பருத்த கனியின்றும்
பிழிந்த மதுவிறன உண்டு களித்ததாக அகம்.172 ஆம் கவிறத பதிவு றசய்கின்ைது.
முன்ைில் நீடிய முழவுைழ் பலவின்
பிழிமகிழ் உவறகயின் (அகம்.172)
இது தவிர, வாறழ, பலா ஆகியறவயும் கனி வறககளுள் சிைந்த உணவாக இருந்துள்ளன.

றசழுறமயாக

வளர்ந்து

வரக்கூடிய

வாறழயின்

றபருங்குறலயில்

இருக்கக்கூடிய

வாறழக்காய்த்

தானாகபவ முதிர்ந்து பழுத்து இனிறமயான கனிறயக் றகாடுக்கின்ைது. அத்தறகய கனிறய அதிகம்
உண்ணாத

அளவுக்குத்

திகட்டச்

றசய்யும்

தன்றமயுறடயது.

பலாவும்

வாறழறயப்

பபான்ை

தன்றமயுறடயதாகும் என்பறதச் சங்கப்புலவர் பின்வருமாறு பதிவு றசய்கின்ைார்.
பகாழிறல வாறழக் பகாள்முதிர் றபருங்குறல
ஊழுறு தீங்கனி உண்ணுநர்த் தடுத்த
சாரற் பலவின் சூறளறயாடு (அகம்.102)
முக்கனிகளுள்

என்பறதப்

'பலவின்

றகாழுந்துணர்
றநல்லாகும்.

ஒன்ைான

பழந்தூங்கு

நறும்பழம்'
ஐவன

பலாப்பழத்றதக்

(ஐங்.214)

றநல்றலக்

றகாழுநிழ
என்னும்
குற்ைி

குைிஞ்சிக்

றலாளிக்கும்

அடிகள்

குைவர்கள்

நாடற்கு'

விரும்பி

(ஐங்.216),

புலப்படுத்துகின்ைன.

அரிசியாக்கிக்

குைிஞ்சி

ஐவனம்

நில

உண்டுள்ளனர்

'சாரல்

பலவின்

என்பது

மக்கள்

மறல

உணவாக

உட்றகாண்டுள்ளனர். அவர்கள் உணவுக்காக விறளவித்த ஐவன றநல்றலப் பிைர் கவரா வண்ணம்
பாதுகாத்தும் வந்தனர் என்பறதத் துறுகல் அடுக்கத்து வில்பலார் மாற்ைி / ஐவனம் கவரும் குன்ை

நாடன் (ஐங்.267) என்னும் அடிகளின் வழி உணர்ந்து றகாள்ளலாம். மறலயும் மறல சார்ந்த இடமும்

குைிஞ்சியாறகயால் திறன நன்ைாக விறளந்தது. இதனால், திறனறயக் குைிஞ்சி நில மக்கள் முக்கிய
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விறதக்றகன

நன்கு
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முற்ைிய

திறனக்

கதிறரக்

காய

றவத்துப்

பயன்படுத்தினர் என்பறதயும் நிலத்றதச் சமன்படுத்தி அதில் திறனறயப் பயிரிட்டனர் என்பறதயும்
திறனப்

பயிர்களுக்கு

இறடயில்

உள்ள

கறளகறளக்

கறளக்றகாட்டினால்

அப்புைப்படுத்தினர்

என்பறதயும் நன்கு முற்ைிய திறனக் கதிர்கறளக் குைவர் அறுவறட றசய்தனர் என்பறதயும் சங்கக்
குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகள் றதளிவுபடுத்துகின்ைன.
குைிஞ்சி நில மக்கள் மாம்பிஞ்சிறனத் தங்கள் உணவில் பயன்படுத்தியுள்ளனர். இம்மா வடு

இயற்றகயாகபவ யாரும் பைிக்காமல் மாமரத்தில் இருந்து கீ பழ விழுந்தது. இதறனக் குைவர் பசகரித்து
றவத்திருந்தனர் என்பறத, நறுவடி மாஅத்த மூக்கிை புதிர்ந்த / வர்ந்தண்
ீ
றபருவடுப் பாறலயிற் குைவர்
(ஐங்.213) என்னும் அடிகள் மூலம் அைியலாம். பதன், திறன இரண்டும் குைிஞ்சி நில மக்களின் முக்கிய
உணவுப் றபாருட்களாகும். றபரிய பதனறடயில் பதன ீக்கள் றமாய்த்தலால் பதன் கசிந்து கீ பழ உள்ள

கல்லின் குழிகளில் வடியும். குைச்சிறுவர்கள் அதறன வழித்து உண்டது பபாக எஞ்சியுள்ள பதறனக்
குரங்குக்

குட்டிகள்

உண்ணும்

என்று

நற்ைிறண

றதரிவிக்கின்ைது.

இதறன,

புள்ளுறுத்துக்

கசிந்த

தீம்பதன் கல்லறளக் / குைக்குறு மாக்கள் உண்ட மிச்சிறலப் / புன்தறல மந்தி வன்பைழ் நக்கும்
(நற்.168) என்னும் அடிகள் இயம்புகின்ைன. கானவர்கள் பவட்றடயாடிய விலங்குகளின் இறைச்சிறய

உண்டுள்ளனர். இறைச்சிறயப் பகுத்துண்டனர் என்பறத நற்ைிறணத் றதரிவிக்கின்ைது. திறனக்கதிறர
உண்ட ஆண் பன்ைிறயக் றகான்று கானவன் தன் மறனவியிடம் தர, அவள் அப்பன்ைிறய அறுத்துத்
தன் குடியினர் யாவருக்கும் முறையுடன் பகிர்ந்தளித்தாள் என்பறத,
றகாடுவிற் கானவன் பகாட்டுமா றதாறலச்சிப்
பச்சூன் றபய்த பகழி பபால (நற்.75)
..... ...... ...... கானவன்
வில்லின் தந்த றவண்பகாட்டு ஏற்றை
புறனயிருங் கதுப்பின் மறனபயாள் றகண்டி
குடிமுறை பகுக்கும் (நற்.336) என்ை அடிகளால் அைியலாம்.
கானவன் அம்றபய்திக் றகான்ை முள்ளம்பன்ைியின் றகாழுத்த தறசப் பகுதிறயக் கிழங்றகாடு
பசர்த்து சிறுகுடியினர் யாவர்க்கும் பகுத்துத் தருகின்ைாள் கானவன் மறனவி.
கானவன் எய்த முளவுமான் றகாழுங்குறை
பதங்கமழ் கதுப்பின் றகாடிச்சி கிழங்றகாடு
காந்தளம் சிறுகுடிப் பகுக்கும் (நற்.85)
உணவிறனப்

பகுத்துண்ணும்

இம்முறை

கானவர்களின்

இனக்குழு

வாழ்க்றக

முறைறயப்

பிரதிபலிக்கின்ைது. உழுந்து பயிறு வறககளில் ஒன்று. கரிய நிைமுறடய இப்பயிற்றைத் பதால் நீக்கிப்
பயன்படுத்துகின்பைாம். குைிஞ்சி நில மக்கள் உழுந்திறன மாவாக மாற்ைி, அதபனாடு றநய் பசர்த்து,
நன்கு பிறசந்து றகாடி பபால் றகயில் திரித்து றவயிலில் உலர்த்தினர். இதறன, றநய்றயாடு மயக்கிய
உழுந்து நூற்ைன்ன (ஐங்.211) என்னும் அடி உறுதி றசய்யும்.

தணழயாணை
விலங்குகளிடமிருந்து மனிதறனப் பிரித்துக் காட்டுவது ஆறடபய. ஆதி மனிதன் றதாடக்கத்தில்

விலங்குகளின் பதால்கறள விடவும் இறல, தறழகறளபய பயன்படுத்தினான். சங்கத் தமிழர்களின்
உறடகளுள்

சிைப்புப்

றபாருந்தியதாகக்

கருதப்படுவது

தறழயுறடபய

ஆகும்.

சங்க

கால

மக்கள்

இயற்றகபயாடு ஒன்ைிய வாழ்க்றக நடத்தினர் என்பதற்குத் தறழயுறடபய சான்று. தறழ என்னும்
றசால்

சங்க

இடங்களிலும்

இலக்கியத்தில்
தறழயுறட

54

இடங்களில்

என்னும்

றசால்

பயின்று

வந்துள்ளன.

ஓரிடத்திலும்

தறழயணி

பயின்று

என்னும்

வந்துள்ளன.

றசால்

7

தறழயுறட,
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பறகத்தறழ, றகாய்தறழ, விரும்பிய ஒண்தறழ, வண்ண ஒண்தறழ, தண்தறழ முதலான றசாற்கள்
சங்கக்

கவிறதகளில்

மக்கள்,

அங்கிருந்த

நிலங்களுக்பகற்ை

பயின்று

வந்துள்ளன.

தறழயாறடகறளக்
தறழகறளபய

சங்க

இலக்கியத்தில்

குைிப்பிடுகின்ைது.
அணிந்தனர்

அதாவது,

எனலாம்.

பயின்று

அந்தந்த

வரும்

திறணமரபு

நிலங்களில்

இத்தறழயாறடறய

வாழ்ந்த

முதுமகளிர்

அணிந்திருந்தனர் என்பதற்குச் சான்று சங்கக் கவிறதகளில் இல்றல. ஆனால், இளமகளிர் தங்கள்
அல்குறல

மறைப்பதற்காகத்

தறழயாறடறயப்

பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

சங்க

காலத்தில்

தறலமகன்

தறலமகளுக்குக் றகயுறைக் றகாடுக்கும் வழக்கம் இருந்தது. அதில் தறழயாறட மிக முக்கியமான
ஒன்ைாகும். இது களவிற்குக் குைியீடாகவும் பயன்பட்டுள்ளது.
தறழ

தந்தனபன

அறதயாம்

/

உடுப்பின்

யாய்

அஞ்சுதுபம

...... ....... ...... குன்ை நாடன் / உடுக்கும்
(நற்.359)

என்னும்

குைிஞ்சித்திறணக்

கவிறதயில் கபிலர் தறலமகன் தறழயாறட றகாடுக்க, தறலமகள் அதறனத் தாய்க்குத் றதரியாமல்

மறைத்து றவக்கும் நிறலறமறயப் பதிவு றசய்கின்ைார். ஆடவர் இடுப்பில் கட்டும் கச்றச என்னும்
ஆறடறய அணிந்திருந்தனர் என்பறத ஐங்குறுநூறு, பாசி சூழ்ந்த றபருங்கழல் / தண்பனி றவகிய
வரிக்கச் சினபன (ஐங்.206) என்று குைிப்பிடுகின்ைது. கானக்குைவர்கள் கற்ைாறழ நாரால் ஆறட றநய்து
உடுத்தியிருந்தனர்

என்பறத,

மரல்நார்

உடுக்றக

மறலயுறை

குைவர்

(நற்.64)

என்னும்

நற்ைிறண

அடியின் மூலம் அைியலாம்.

இருப்பிைம்
மனிதனின் இன்ைியறமயாத பதறவகளுள் இருப்பிடமும் ஒன்று. மறலயில் வாழும் குைவர்கள்

தங்களுக்றகன்று

ஓர்

இருப்பிடத்றத

அறழக்கப்பட்டது.

மறலயின்

அறமத்துக்

அடிவாரத்தில்

றகாண்டனர்.

வாழ்ந்த

மக்களுள்

அது

'சிறுகுடி'

என்ை

சிலருறடய வடுகள்
ீ

றபயரால்

மிக

அழகாக

வண்ணம் தீட்டிய ஓவியம் பபாலக் காட்சியளித்தன. இதறன, ஓவுக் கண்டன்ன இல்வறர இறழத்த

(நற்.268), ஓவத்தன்ன விறனபுறன நல் இல் (அகம்.98) என்ை அடிகள் மூலம் அைிந்து றகாள்ளலாம்.
குைிஞ்சி நிலக் குைவர்கள் திறனத்தாளால் பவயப்பட்ட சிறுகுடில்களில் வாழ்ந்தனர் என்பறத, இருவி

பவய்ந்த குறுங்கால் குரம்றம (குைி.154) என்ை அடியில் மூலம் அைியலாம். குைிஞ்சி நில ஊர்கறளச்
சீறூர், சிறுகுடி, பாக்கம் என்னும் றபயர்களில் அறழத்தனர்.

காந்தளம் சிறுகுடிப் பகுக்கும் (நற்.85),

சிறுகுடிக் குைவன் றபருந்பதாட் குறுமகள் (குறுந்.95), நைவுமலி பாக்கத்துக் குைமக ள ீன்ை (குறுந்.394).
கானக்குைவர்களின் வடுகள்
ீ
புல்லால் பவயப்பட்டிருந்தன. இவ்வடுகள்
ீ
அருவி விழும் மறலச்சாரலின்

அருகில் இருந்தன. குடில்களுக்கு முற்ைங்கள் இருந்தன. அம்முற்ைங்களில் றநல்லி, பலா, பவங்றக
மரங்கள் இருந்தன என்பறதச் சங்கக் குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகள் வழி அைிந்து றகாள்ளலாம்

பதாழில்கள்
மனித

வாழ்றவச்

றபாருளாதாரம்

மிகவும்

சிைக்கச்

றசய்வதற்குப்

தன்னிறைவு

றபற்ை

றபாருள்

இன்ைியறமயாததாகும்.

றபாருளாதாரமாகக்

சங்க

காணப்றபறுகின்ைது.

காலப்

நிலத்தின்

தன்றமக்பகற்பத் றதாழில்முறை நுணுக்கங்கறளயும் உடலுறழப்றபயும் புராதன தமிழர்கள் அைிந்துச்
றசயல்படுத்தினர்.

சங்க

காலச்

சமூக

அறமப்பில்

அந்தணர்,

அரசர்,

வணிகர்,

பவளாளர்

என்னும்

பிரிவினர் சமூகத்தில் பமல்மட்டத்தில் இருந்தனர். இவர்கறளத் தவிர, பல்பவறு றதாழில் றசய்யும்
பிரிவினரும் இருந்துள்ளனர். குைவர், ஆயர், உழவர், பரதவர், எயினர் ஆகிபயாறரக் குைிப்பிடலாம்.
இவர்கள் நிலத்தின் தன்றமகளுக்பகற்பத் தம் கடறமகறளச் றசய்துள்ளனர். தச்சர், றகால்லர், குயவர்,

உமணர், பாணன், பறையன், துடியன், கடம்பன், கணியன் ஆகிபயார் சமூகத்தின் நல்வாழ்விற்கு உதவும்
றதாழிற்பிரிவினர்

ஆவர்.

இவர்களுள்

கானக்குைவர்கள்

கிழங்கு

அகழ்தல்,

பதன்

எடுத்தல்,

பலா

மரங்கறள வளர்த்தல், பவட்றடயாடுதல் ஆகிய றதாழில்களில் ஈடுபட்டனர் எனலாம். குைிஞ்சி நில
மக்களின் றதாழில் சார்ந்த வாழ்வியறல ஐந்து நிறலகளாகப் பிரிக்கலாம். அறவ:பதன் பசகரித்தல்
கிழங்கு அகழ்தல்
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திறன, ஐவனம் விறளவித்தலும் அவற்றைப் பாதுகாத்தலும்
இயற்றகயாகக் கிறடக்கும் உணவுப் றபாருட்கறளச் பசகரித்தல்
இறவறயல்லாம் கலப்றபயின்ைி பவளாண்றமச் றசய்யப்றபற்ைறமறய எடுத்துக்காட்டுகின்ைன.
பவட்றடயாடுதல்

-

இது

இனக்குழு

வாழ்க்றகறயப்

பிரதிபலிக்கின்ைது.

அதாவது

ஆதி

மனிதனின் பவட்றடச் சமூக வாழ்க்றகறயக் குைிப்பிடலாம்.

ததபனடுத்தல்
பதனறடகள்
உயர்வறர'

நிறைந்திருக்கும்

(நற்.396)

என்று

உயர்ந்த

குைிப்பிடுகின்ைது.

மறலப்பகுதிறயப்
இம்மறலயின்

பற்ைி

உச்சிப்

நற்ைிறண,

'பதன்

தூங்கு

பாறையின்கண்

உள்ள

இனிய

பதறனக் குைவர்கள் (குைவர்களும் ஏை முடியாத பாறை) எடுக்க முயல்கின்ைனர். இதறன, அறையுறு

தீம்பதன் குைவர் அறுப்ப (அகம்.322) என்னும் அடி உறுதி றசய்யும். பதன் என்பதற்குப் பிரசம் என்ை

பதமும் பயன்படுத்தப்றபறுகின்ைது என்பறதப், பிரசம் தூங்கு மறலக்கிழ பவார்க்பக (குறுந்.392) என்னும்
அடியின் வழி அைியலாம். குைவர்களின் இளமக்கள் பதனறடயில் பதன ீக்கள் றமாய்த்தலால் பதன்
கசிந்து அங்குள்ள பாறையின் குழிகளில் வடிய, அதறன வழித்துண்ட நிகழ்றவ நற்ைிறணயில் (168)
காணலாம்

கிழங்கு அகழ்தல்
கானக் குைவர்களின் கிழங்குக் குழி பற்ைி, ..... ...... ..... குன்ைத்துப் / பழங்குழி அகழ்ந்த கானவன்
கிழங்கிறனாடு / கண்அகன் தூமணி றபறூஉம் நாடன் (குறுந்.379) என்னும் அடிகளில் காணலாம்

திணன விணைவித்தலும் பாதுகாத்தலும்
கானவர்

தாம்

உழுது

வருத்தாமல்

பன்ைிகள்

உழுத

புழுதியில்

திறனறய

விறளவித்தனர்

என்பறத ஐங்குறுநூறு, கிழங்கு அகழ் பகழல் உழுத சிலம்பில் / தறலவிறள கானவர் றகாய்தனர்
(ஐங்.270) என்று றதரிவிக்கின்ைது. குைவர்கள் கூரிய கற்கறளக் றகாண்டு நிலத்றத உழுதனர் என்பறத,
'கல்லுழு

குைவர்'

விலங்குகறளபயா

(நற்.358)

என்ை

உழுவதற்குப்

றதாடர்

உறுதிறசய்கின்ைது.

பயன்படுத்தினர்

என்பதற்கான

இவர்கள்

குைிப்புகள்

மாடுகறளபயா

சங்க

பிை

இலக்கியத்தில்

இல்றல. ஆனால், மரங்கறள எரித்து அவ்விடத்தில் திறனப்புனம் அறமத்தறமறயக் குறுந்றதாறக
(198)

வழி

அைியலாம்.

கருத்துப்புலப்பட
றசந்திறன

கடியு

குைவர்

நற்ைிறண

முண்டன

மக்கள்

திறன

கூறுறகயில்,
(நற்.122)

விறளவிக்க

இருங்கல்

என்கின்ைது.

நிலத்றத

அடுக்கத்து

நன்கு

என்றனயர்

அதுமட்டுமின்ைி,

இதறன

உழுதனர்
உழுத

பமலும்

/

என்னும்
கருங்கால்

வலியுறுத்த

'கான்உழு குைவர்' (நற்.209), 'அகில்சுடு கானவர்' (நற்.282) என்னும் றதாடர்கறளச் சான்று காட்டலாம்.

இறவ மட்டுமின்ைி, குைவர்கள் பயிர்கள் றநருங்கி வளர, அங்குள்ள கறளகறள றவட்டி அழித்தனர்
(நற்.5) என்னும் றசய்தியும் கிறடக்கின்ைது. திறன விறளவித்துப் பயிர் நன்ைாக வளர்ந்த நிறலயில்

பைறவகளால் அவற்ைிற்குச் பசதம் ஏற்படாமல் இருக்கத் திறனப்புனத்றத மகளிர் காவல் காத்தனர்.
இதறன,
சாரற் புைத்த றபருங்குரற் சிறுதிறனப்
பபரமர் மறழக்கண் றகாடிச்சி கடியவும்
பசாறல சிறுகிளி உன்னும் நாட (ஐங்.282) என்னும் அடிகள் புலப்படுத்துகின்ைன. குைமகறளப்
றபற்பைாபர

திறனப்புனக்

காவலுக்கு

அனுப்பியுள்ளனர்.

அதுவும்

பகலில்

றசன்றுள்ளனர்.

இரவில்

திறனப்புனக் காவலுக்கு ஆடவர் றசன்றுள்ளனர். இது மானிடவியலார் குைிப்பிடும் பவறலப் பகிர்றவ
(Division of Labour) ஒத்துள்ளது. 'பவறலப் பகிர்வு என்னும் ஓர் அடிப்பறடயான பண்பின் வழி மக்கள்
குழுவினர்

தங்கறள

ஒழுங்கறமத்துக்

றகாள்கின்ைனர்.

இந்நிறலயில்

வரலாற்று

ரீதியாக

மனித
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ஏற்படுத்திக்

ரீதியாக

மிக

றகாண்ட

எளிறமயான

மாற்ைங்கள்
சமூகங்களில்

அடிப்பறடயில்
கூட

அன்ைாட

பவறலகறள வயது, பாலின அடிப்பறடயில் மக்கள் பகிர்ந்து றகாள்கின்ைனர்' என்கின்ைனர் சமூகப்
பண்பாட்டு மானிடவியலார் (John Monagan - Beter Jast, 2005) யாறன முதலிய விலங்குகளால் திறனப்புனம்

அழிவு பநரும் சூழலில் கறணயர், கிறணயர், கவணர், விளியர் ஆகிபயார் ஆரவாரித்து எச்சரிக்றக
றசய்துள்ளனர். இதறன, மறலஅயல் கலித்த றமஆர் ஏனல் / துறணயின் தீர்ந்த கடுங்கண் யாறன /

அறணயக் கண்ட அம்குடிக் குைவர் / கறணயர் கிறணயர் றகபுறன கவணர் / விளியர் புைக்குடி
ஆர்க்கும்

(நற்.108)

திறனறய

உண்ண

என்னும்
வரும்

நற்ைிறண

அடிகளில்

பைறவகறளத்

காணலாம்.

தழல்,

தட்றட,

இம்மகளிர்

குளிர்

ஆகிய

பரணின்

கருவிகறள

பமலிருந்து

இறசத்து

விரட்டினர் என்பறத, ...... ...... ...... தட்றடயின் / ஐவனச் சிறுகிளி கடியும் நாட (ஐங்.285) என்னும் அடிகள்

உறுதி றசய்யும். குைிஞ்சிச் சமூகத்தில் றபண்கள் உறழப்பில் ஈடுபட்டு இருந்தறமறயப் 'புனங்காத்தல்'
றதாழில் உணர்த்துகின்ைது.
திறனக்கதிர்கறள உண்ண வரும் பன்ைிறய விரட்ட பரண் மீ து ஒளிபயற்ைி றவத்துப் புனம்
காக்கும் முறையிறன

அகம்.88 கூறுகின்ைது. ஒளிறயக் கண்டால் பன்ைி வராமல் திரும்பி விடும்

என்பதால் விளக்பகற்ைி றவத்திருக்கக் கூடும். திறனக்கதிர் நன்ைாக முற்ைியதும் திறன அறுவறட
றசய்வர். அவறரப் பூக்கும் காலத்தில் குைவர் திறனறய அரிந்தனர் என்னும் றசய்திறய, றபரும்புனக்
குைவன்

சிறுதிறன

மறுகால்

/

றகாழுங்றகாடி

அவறரப்

பூக்கும்

(குறுந்.82)

என்னும்

அடிகள்

புலப்படுத்துகின்ைன. அதுவும் இரவுப்றபாழுதில் றதாண்டகச் சிறுபறைறய முழுங்கி திறனக்கதிர்கறள

அரிந்தனர் என்பறதக் குறுந்றதாறகயின் (குறுந்.375) வழி அைியலாம். குைவர்களால் அரியப்பட்ட திறன,
காய

றவக்கப்பட்டன.

அதறன

மகளிர்

றககளால்

துழாவியுள்ளனர்

என்பறத

நற்ைிறணயில்

காணலாம்.
..... ..... ..... மகளிர்
உணங்கு திறன துழவும் றகபபால (நற்.)
றசந்திறன உணங்கல் றதாகுக்கும் (நற்.344)
கானவர்களால்
றமன்திறன

றகாயப்பட்ட

றநடும்பபார்

புரிமார்

திறனறயக்
என்று

கதிரடிக்க

நற்ைிறண

(125)

பபாராகக்

குவிக்கப்பட்ட

குைிப்பிடுகின்ைது.

நிறலறமறய,

குைிஞ்சி

நில

மக்கள்

றகால்றலயில் உள்ள தூறுகறள அகற்ைி தீயிட்டு அழித்து திறனறய விறளவித்தனர் என்பதறன,
மறலயிடம் படுத்துக் பகாட்டிய றகால்றலத் / தளிபதம் றபற்ை கான்உழு குைவர் / சிலவித்து அகல
இட்றடன பலவிறளந்து / இைங்குகுரல் பிைங்கிய ஏனல் உள்ளாள் (நற்.209) என்ை நற்ைிறண அடிகள்
வழி

அைியலாம்.

குைவர்களுக்கும்

இதிலிருந்து

பண்றடய

கானவர்களுக்கும்

காலத்தில்

குைமகளுக்கும்

உரிய

திறனறயப்

பயிரிடலும்

றதாழில்களாக

பாதுகாத்தலும்

இருந்துள்ளன

என்பறதச்

சங்கக் குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகள் வழி உணரலாம்

தவட்ணையாடுதல்
சங்கக் குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகளில் கானக்குைவர், குன்ைக் குைவர், ஏனல் காவலர், நாடன்,
பல்கிறளக்

குைவர்,

மறலயுறை

குைவர்,

புனவன்

என்று

பல

றபயர்களால்

குைவர்கள்

அறழக்கப்படுகின்ைனர். இம்மக்களிடம் பவட்றடயாடுவதற்றகன்று வில், அம்பு, நாய், வறல, றபாைி
ஆகியறவ இருந்தள்ளன. நற்ைிறண 276 ஆம் பாடல் கானக்குைவறரயும் பவடுவறரயும் பவறுபடுத்திக்
காட்டுகின்ைது.

நற்ைிறண

285

ஆம்

பாடல்

கானக்குைவறன

பவடனாகச்

சித்தரிக்கின்ைது.

திறன

பவளாண்றமயில் சிைப்புற்ைிருந்த குைிஞ்சி நில மக்கள் பவட்றடத் றதாழிலும் சிைந்து விளங்கினர்.
இவர்களின் உபரி றபாருட்கள் அறனவருக்கும் பங்கிட்டுக் றகாடுக்கப்பட்டன. அதாவது, பவட்றடயில்

கிறடத்த றபாருட்கறளக் றகாடிச்சியர் தம் குழுவினருக்குப் பங்கிட்டுக் றகாடுத்தறத நற்ைிறணயில்
காணலாம். குைவர்களின் பவட்றடத் றதாழில் பற்ைிய சான்றுகறள நற்ைிறண வழி அைியலாம்.
றகாடுவிற் கானவன் பகாட்டுமா றதாறலச்சி
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பச்சூன் றபய்த பகழி பபால (நற்.75)
சிறுகட் பன்ைிப் றபருஞ்சின ஒருத்தல்
பசறுஆடு இரும்புைம் நீைாடு சிவண
றவள்வசிப் படீஇயர் றமாய்த்த வள்புஅழீ இ
பகாள்நாய் றகாண்ட றகாள்றளக்
கானவர் றபயர்க்கும் சிறுகுடி (நற்.82)
திறனயுண் பகழல் இரிய புனவன்
சிறுறபாைி மாட்டிய றபருங்கல் படாஅர் (நற்.119)
ஆகிய

அடிகள்

கானவரின்

பவட்றடத்

றதாழிறலப்

பறைச்

சாற்றுகின்ைன.

இக்கானவர்கள்

விலங்குகறளப் பிடிக்க றபாைி றவத்திருந்த றசய்தியிறனயும் அப்றபாைியில் பட்ட விலங்குகறளத் தம்
குடியுடன் பசர்ந்து உண்டனர் என்னும் றசய்திறயயும் அைிகின்பைாம். யாறனக் றகாம்புகறளப் றபறும்

றபாருட்டு யாறனகறளக் றகான்று அவற்ைின் தந்தங்கறளக் குடிறசயின் முற்ைத்தில் ஊன்ைிப் புலர
றவத்த நிகழ்றவ அகநானூறு (அகம்.172) பதிவு றசய்கின்ைது. நற்ைிறணயில், சிறுகுடியில் வாழும்

குைவர்கள் இடி தாக்கி இைந்த களிற்று யாறனயின் தந்தங்கறளப் றபரிய பாறையில் காய றவத்தனர்
என்பறதயும்

கால்

நகங்கறள

ஊனின்று

பிரித்துப்

புறதத்தனர்

என்பறதயும்

காணலாம்.

இதறனப்

பவட்றட

உள்ளிட்ட

பின்வரும் நற்ைிறண அடிகள் எடுத்துக்காட்டும்.
றவண்பகாடு றகாண்டு வியல்அறை றவப்பவும்
பச்சூன் றகண்டி வள்ளுகிர் முணக்கவும்
மறுகுறதாறு புலாவும் சிறுகுடி (நற்.114)
பன்ைி

பவட்றட,

பவட்றடகளிலும்

முள்ளம்

கானக்

றதளிவுபடுத்துகின்ைன.

பன்ைி

குைவர்கள்

இதிலிருந்து,

பவட்றட,

எலி

பவட்றட,

ஈடுபட்டுள்ளனர்

சங்கத்

தமிழர்கள்

யாறன

என்பறதச்

தங்களுறடய

சங்கக்

கவிறதகள்

அடிப்பறடத்

பதறவயாகிய

உணறவச் பசகரிக்கும் றபாருட்பட அதிக பநரத்றதச் றசலவிட்டுள்ளனர் என்பறத அைியமுடிகின்ைது.
உணவு பசகரித்தலும் பவட்றடயாடலுபம முக்கியத் றதாழில்களாக அறமந்தன எனலாம்.

விவசாய முணற
குைிஞ்சி

நில

'மறலச்சாரலில்

மக்களின்

இடப்றபயர்ச்சி

விவசாய
விவசாய

முறை

பற்ைி

முறைறய

ராஜ்

றகௌதமன்

அழித்து

எரிக்கும்

விவரிக்றகயில்,

உத்தியின்

மூலம்

பமற்றகாண்டார்கள். கானக்குைவர்கள் வாழ்ந்த சிறுகுடிப் பாக்கமாக, சாரலில் குைவர் குடும்பங்கள் மரம்,
புதர், றசடி, றகாடி முதலியவற்ைிற்கு றநருப்பூட்டி எரித்துச் சாம்பலாக்கிப் புனங்கறள ஏற்படுத்தினார்கள்.
மறழ

றபய்த

அறுவறட

பின்

திறன

றசய்தார்கள்.

அல்லது

ஐவனம்

றதாடர்ச்சியாக

என்ை

காட்டு

அப்புனங்களில்

றநல்

வறகறய

பயிரிடவில்றல.

விறதத்து

புதிய

புதிய

வளர்த்து

புனங்கறள

ஆங்காங்பக உண்டாக்கிப் பயிரிட்டார்கள்' என்கின்ைார் (Raj Gowthaman, 2006) ஆக, குைிஞ்சி நில மக்களின்
பவளாண்றம முறை

என்பது

எரியூட்டு

பவளாண்றம முறையாகும்.

குைிஞ்சி

நில

மக்கள்

நீறரத்

பதக்கி றவத்துப் பாசனம் றசய்துள்ளனர் என்பறத, மாரிக் குளத்து காப்பான் அன்ன (ஐங்.206) என்ை
அடியின் மூலம் அைியலாம்.
சங்கக் குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகள் வழி இத்திறணயின் றபாருளாதார நிறலறம என்பது
மறலயின்

இயற்றக

வளத்றதயும்

புன்றசய்

பவளாண்றமறயயும்

அடிப்பறடயாகக்

றகாண்டது

எனலாம். றபாருளாதாரத்தில் பின்னறடவு றபற்ை சமுதாயமாகபவ குைிஞ்சி இருந்துள்ளது என்கின்ைார்
(Mathaiyan,

2010).

சங்கக்

குைிஞ்சித்திறணயில்

திறன

விறளவித்தலும்

திறனப்புனக்

காவலும்

இருந்துள்ளன. திறன விறதப்பது ஆடவருக்கு உரிய றசயலாக இருந்துள்ளது. ஆனால், அறதக் காப்பது
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றபரும்பான்றமயும் றபண்களுக்குரிய றசயலாகபவ இருந்துள்ளது. இது பற்ைிப் றப.மாறதயன் கருத்து
வருமாறு:'திறன
றசயற்பாடு

விறளச்சல்

ஆறு

பபசப்பட்டுள்ள

பற்ைிப்

இடங்களில்

நாற்பத்து

பபசப்படும்
மட்டுபம

மூன்று

எண்பது

இடங்களில்

இடம்றபற்றுள்ளது.

இடங்களில்

எட்டு

ஆண்கள்

திறனயின்

இடங்கள்

மட்டுபம

திறனப்புனம்
மறுறபயரான

ஆண்களின்

காத்த
ஏனல்

திறனப்புனக்

காவல் சுட்டப்பட்டுள்ளது. இரண்டிலுமாகச் பசர்த்து றமாத்தம் 55 இடங்களில் இளம்றபண்டிர்தம் திறனக்
காவல்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது'

என்கின்ைார்.

(Mathaiyan, 2010).

இதிலிருந்து

குைிஞ்சி

நிலச்

சமுதாயம்

இளம்றபண்கறளத் திறனப்புனக் காவலுக்கு அனுப்பியுள்ளது என்பறத உணரமுடிகின்ைது.
சமூகத்தில்

மனிதனுக்கு

மதிப்றபயும்

வருவாறயயும்

பதடித்

தருவது

றதாழிலாகும்.

அந்த

வறகயில் கானக்குைவர்களின் பதன் எடுத்தல், கிழங்கு அகழ்தல் ஆகிய றதாழில்கறள விட திறன

விறளவித்தல், அதறனப் பாதுகாத்தல், பவட்றடயாடுதல் ஆகியறவ மிகுதியாகப் பபசப்படுகின்ைன.
இது அவர்கள் உணவுக்காக அறலந்து திரிவறத விடுத்து ஓரிடத்தில் நிறலயாக வாழ முற்பட்டறதக்
காட்டுகின்ைது. குைிஞ்சித்திறணயில் திறன பவளாண்றம முக்கிய இடத்றதப் றபற்ைிருந்தது. திறனக்

காத்தல் றசயல்பாட்டில் றபண்களும் ஈடுபட்டிருந்தனர். குைிஞ்சியின் மறல, மறல சார்ந்த இடங்கள்
மறலவளத்றதயும்

புன்றசய்

பவளாண்றமறயயும்

பவட்றடத்

றதாழிறலயும்

அடிப்பறடயாகக்

றகாண்டுள்ளறமறய அைிந்து றகாள்ளலாம். சங்கக் குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகள் மூலம் குைவர்களின்
புன்றசய் பவளாண்றம முறைறயயும் எரியூட்டு பவளாண்றம முறைறயயும் அைிந்து றகாள்ளலாம்

சைங்குகள்
மனித இனம் பதான்ைிய பபாபத சடங்குகள் பதான்ைிவிட்டன என்பை கூைபவண்டும். இறவபய

மனிதறன

இயக்குகின்ைன.

பாதுகாக்கப்படுகின்ைன.

இறவ

இறவ

மரபு

மனிதனால்

வழியாகக்

காலம்

உருவாக்கப்பட்டுச்

காலமாக

ஒரு

சமுதாயத்தால்

தறலமுறையினரிடமிருந்து

அடுத்த தறலமுறையினருக்குக் றகாண்டு றசல்லப்படுகின்ைன. சடங்குகள் பற்ைிய புரிதலுக்குப் பல

மானிடவியல் பகாட்பாடுகள் வறரயறை றசய்கின்ைன. 20 ஆம் நூற்ைாண்டின் றதாடக்கத்தில் எமிலி
துர்க்றைம்
சடங்கு

இது

பற்ைிக்

பபான்ைறதாரு

கூறும்பபாது,

மனிதர்கள்

அடிப்பறடயான/

தங்களின்

எளிய

சமூக

வாழ்றவப்

வடிவங்கறளபயா,

பற்ைிய

புரிதலில்

கருத்துக்கறளபயா

கண்டுபிடிப்பார்கள் என்ைார். இவ்வறகயான கண்டுபிடிப்புகள் சமூகத்தின் ஒட்டுறமாத்த ஓர்றமயுடன்

காணப்படுவதால் இதறன துர்க்றைம் 'கூட்டுநனவிலி மனம்' என்ைார் (பக்தவத்சல பாரதி, 2005:274).
(Bagthavatchala

Bharathi,

2005).

இவர்

சடங்குகளின் அறமப்பியல்புகறள

முன்றவத்து

இருவறககளாகப்

பகுத்தார். அறவ:- 1. ஆக்கநிறலச் சடங்குகள் 2. எதிர்நிறலச் சடங்குகள் (பக்தவத்சல பாரதி, 2005:275)

என்பனவாகும். (Bagthavatchala Bharathi, 2005). ஆக்கநிறலச் சடங்குகள் இயல்புத் தளத்றதப் புனிதத்பதாடு
இறணக்க முயல்கின்ைன. ஆனால், எதிர்நிறலச் சடங்குகள் விலக்குகறள றமயமிட்டதாக அறமயும்.
பைாவல்டாய்

சடங்குகறளச்

றசயல்பாட்டின்

அடிப்பறடயில்

பின்வருமாறு

நான்கு

நிறலகளில்

வறகப்படுத்துகின்ைார்.
1. உணர்வு சார்ந்தது.
2. நிகழ்த்துதல் சார்ந்தது.
3. சமய நடனங்கள் - ஆட்டங்கள் சார்ந்தது.
4. சமயப் பபரணி சார்ந்த அங்கப் பிரதட்சணம் சார்ந்தது (Bagthavatchala Bharathi, 2005)
அந்பதாணி வாலஸ் என்ை அறமரிக்க மானிடவியலார் சடங்குகள் பற்ைிக் கூறுறகயில், 'ஒரு
சமூகத்தின்
இருக்கும்

முக்கியச்

என்ைார்'

சடங்குகள்,

சமூகப்

பண்பாட்டுப்

(Bagthavatchala Bharathi, 2005).

படிமலர்ச்சியின்

இச்சடங்குகறளப்

பபாக்றகக்

றபாதுவாக,

காட்டுவதாக

மங்களச்

சடங்குகள்

என்றும் மங்களமற்ை சடங்குகள் என்றும் இரண்டாகப் பிரிக்கலாம்.
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மணழச் சைங்கு
குைிஞ்சி

நிலத்துக்

கானவர்கள்

மறழக்காகச்

றசய்த

சடங்கிறனப்

பற்ைிக்

குைிஞ்சித்திறணக்

கவிறதயில் காணலாம். குன்ைக் குைவன் ஆரவாரம் றசய்ததால் மறழ றபய்கின்ைது. இதறன மறழ

பவண்டிச் றசய்யப்பட்ட மந்திரச் சடங்காகக் றகாள்ள பவண்டும். குன்ைக் குைவன் ஆர்ப்பின் எழிலி /
நுன்பல் அழிதுளி றபாழியும் நாட (ஐங்.251). இது பற்ைிக் கா.சுப்பிரமணியன் கூறுறகயில், 'மனிதனது
றசயல்

இயற்றகயின்

றசயறலத்

தூண்டும்

என்ை

மந்திரவாத

நம்பிக்றகறய

இது

உறுதிப்படுத்துகின்ைது' என்கின்ைார். (Sivasubramaniyan, 2011).

வைச்சைங்கு
அகத்திறணயில் இடம்றபறும் றவைியாட்டுக் காதறல றமயமிட்டதாக உள்ளது. தறலமகளின்
களறவாழுக்கத்தால் உடல் பவறுபாட்றடக் கண்ட தாய், அதறனக் காதல் என்று அைியாமல் இது
முருகணங்கால்

ஏற்பட்டது

என்று

கருதி,

பவலறன

அறழத்து

றவைியாட்டு

என்னும்

சடங்கிறன

நிகழ்த்துவாள். இது குைித்து அ.பாண்டுரங்கன் கூறுறகயில், 'மானிடவியல் அைிஞர்கள் வாழ்க்றகயில்
ஏற்படும்

மாற்ைங்கறள

வாழ்க்றகச்

சடங்குகள்

என்பர்.

ஒரு

றபண்

குழந்றதப்

பருவத்திலிருந்து

வளர்ந்து, திருமணத்திற்குரிய பருவத்றத அறடயும் பூப்பு நிகழ்ச்சிறயத் றதாடர்ந்து அவள் இறளஞன்
ஒருவன் பமல் காதலுறுகின்ைாள். மகளின் மனமாற்ைத்றத அைியாத றபற்பைார் அவள் முருகனால்

தீண்டப்றபற்ைாள் என்று தவைாகக் கருதி பரிகாரம் றசய்ய முற்படுகின்ைனர். அந்நிறலயில் பவலறன
அறழத்து வந்து றவைியாடல் சடங்றக நிகழ்த்துகின்ைனர். றவைியாடலின் விறளவாகத் பதாழிபயா,
தறலவிபயா தறலவியின் காதறல றவளிப்படுத்துகின்ைனர். இதன்மூலம் தறலவியின் வாழ்வு அடுத்த
கட்டத்திற்கு

நகர்த்தப்படுகின்ைது.

என்கின்பைாம்'
வாழ்க்றக

அறழத்தல்,

என்கின்ைார்.

எனபவ,

றவைியாடறல

(Pandurangan, 2016).

வட்டச்

சடங்காகக்

களம்

அறமத்தல்,

கருதலாம்
றபாரி

இவர்

என்பறத

தூவுதல்,

நாம்

ஒரு

கூற்ைிலிருந்து

வாழ்க்றக

அைியமுடிகின்ைது.

மைியின்

கழுத்றத

வட்டச்சடங்கு

றவைியாட்டுச்

இச்சடங்கில்

அறுத்தல்,

பலி

சடங்கிறன
பவலறன

றகாடுத்தல்

ஆகியறவ இடம்றபறும். இதறனக் குறுந்றதாறகயில் காணலாம்.
மைிக்குர லறுத்துத் திறனப்பிரப் பிரீஇச்
றசால்லாற்றுக் கவறலப் பல்லியங் கைங்க
பதாற்ை மல்லது பநாய்க்குமருந் தாகா
பவற்றுப்றபருந் றதய்வம் பலவுடன் வாழ்த்தி
பபஎய்க் றகாள ீஇய ளிவறளனப் படுதல்
பநாதக் கன்பை பதாழி (குறுந்.263)
இச்சடங்கில்

தறலமகளுக்குக்

கன்னம்

என்னும்

மந்திரத்

தகடு

உள்பள

றவத்துக்

கட்டிய

தாயத்து வழங்கப்றபறுகின்ைது. இதறன ஐங்குறுநூறு,
றபாய்யா மரபின் ஊர்முது பவலன்
கழங்குறமய்ப் படுத்து கன்னம் தூக்கி
முருறகன றமாழியு மாயின்
றகழுதறக றகால்இவள் அணங்கி பயாற்பக (ஐங்.245) என்று கூறுகின்ைது.
சங்க

இலக்கியத்தில்

காணலாகும்

றவைியாட்டுத்

றதாடர்பான

கவிறதகறளச்

சடங்கியல்

ரீதியாக ஆராய்ந்த ஆ.தனஞ்றசயன் பின்வருமாறு குைிப்பிடுகின்ைார் (Dhananjayan, 2014)
பண்றடய தமிழகத்தில் நிலவிய றவைியாட்டு சடங்கியபலாடு றதாடர்புறடயதாக அறமந்தது.
இச்சடங்கியறல நடத்துபவனாக பவலன் இருக்கின்ைான்.
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றபண்ணின்

உடறலப்

பற்ைி

இருக்கும்

பநாறயப்

பபாக்குவதாகும்.
இச்சடங்கு அகறவளி சார்ந்ததாகவும் றபாதுறவளி நிகழ்வாகவும் அறமயும்.
களமிறழத்தல்.
பவலனுக்குரிய உறடறமகள்.
முருகறன வணங்கி ஆவி வயப்படுத்துதல்.
உயிர்ப்பலியிடல்.

திருமைச் சைங்கு
மனிதனின் அச்ச உணர்வின் காரணமாக நம்பிக்றககள் பதான்ைின. இறவ மனித வாழ்றவ
இயக்குகின்ைன.

நம்பிக்றககள்

பற்ைிச்

சு.சக்திபவல்

குைிப்பிடுறகயில்,

'நம்பிக்றககள்

மக்களால்

உருவாக்கப்பட்டு, அம்மக்கள் சமுதாயத்தால் பாதுகாக்கப்படுகின்ைன. மனிதனின் தன்னல உணர்வும்
சமுதாய

உணர்வுபம

றதாடர்ந்து

நம்பிக்றககறள

வரக்காண்கின்பைாம்'

வளர்த்து

என்கின்ைார்.

வருகின்ைன.

(Sakthivel,

நம்பிக்றககள்

மக்களிறடபய

2010)

காலங்காலமாகத்

நம்பிக்றககளும்

மூடநம்பிக்றககளும் நிறைந்துள்ளன. இவற்றுள் நம்பிக்றக என்பது காரண – காரியத் றதாடர்புகளுக்கு
உட்பட்டுச் சான்றுகளின் அடிப்பறடயில் நிறுவக் கூடியறதக் குைிக்கும். மூடநம்பிக்றக என்பது காரண –
காரியத் றதாடர்பின் மூலமாகபவா சான்றுகளின் மூலமாகபவா விளக்க முடியாதவற்றைக் குைிக்கும்.
வழக்கிலும்

இலக்கியத்திலும்

'நம்பிக்றககள்
குறைந்தும்

நம்பிக்றககள்

மக்களால்

இடம்றபறும்

நம்பிக்றககளின்

உருவாக்கப்படுவன.

காணப்படும்.

எனபவ,

அறனத்றதயும்

கூறும்

அறவ

இலக்கியங்கள்
என்று

நிறல

வழக்கில்

றசால்ல

சுட்டும்

பற்ைிக்

க.காந்தி

மிகுதியாயும்

நம்பிக்றககள்

இயலாது.

கூறுறகயில்,

இலக்கியங்களில்

அச்சமுதாயத்தின்

இலக்கியங்களில்

இடம்றபறும்

நம்பிக்றககள் றபரும்பாலும் அன்றைய மக்களிறடபய சமுதாயச் றசல்வாக்குப் றபற்ை குைிப்பிடத்தக்க
நம்பிக்றககளாக

அறமயும்.

அைிவுத்திைறன

அளவிட

ஒரு

சமுதாயத்தின்

இயலும்'

நம்பிக்றககறளக்

என்கின்ைார்.

இனிக்

றகாண்டு

அச்சமுதாயத்தின்

குைிஞ்சித்திறணயில்

காணலாகும்

நம்பிக்றககள் பற்ைிக் காண்பபாம். (Gandhi, 2003)

கண் துடித்தல் பற்றிய நம்பிக்ணக
தறலமகறன

எதிர்

பநாக்கிக்

காத்திருக்கும்

தறலமகளுக்குக்

கண்

துடித்தல்

தறலமகன்

விறரவில் வந்துவிடுவான் என்பறத உணர்த்துகின்ைது. இதறன ஐங்குறுநூைில், நுண்பணர் புருவத்த
கண்ணும் ஆடும் / மயிர்வார் முன்றக வறளயும் றசறூஉம் (ஐங்.218) என்ைவாறு வரக் காணலாம்.
பறடயல் றசய்து வழிபட்டால் பநாய் நீங்கும் என்ை நம்பிக்றக
பநாய் நீக்க பவண்டி முருகனுக்கு ஆட்டிறன அறுத்துப் பலியிட்டு வழிபடும் நம்பிக்றகறயக்
குைிஞ்சித்திறணயில்

காணலாம்.

இதறன,

அணங்கைி

கழங்கின்

பகாட்டம்

காட்டி

/

றவைிறயன

உணர்ந்த உள்ளறமாடு மைியறுத்து / அன்றன அயரும் முருகுநின் / றபான்பநர் பசறலக்கு உதவா
மாபை (நற்.47) என்னும் நற்ைிறண அடிகள் உணர்த்துகின்ைன.

குறிபார்க்கும் நம்பிக்ணக
தறலமகளின்

காம

பநாறய

அைியமாட்டாத

தாய்

பவலறனபயா,

கட்டுவிச்சிறயபயா

அறழத்துக் குைி பகட்பது வழக்கம். இது பற்ைி சு. வித்தியானந்தன் குைிப்பிடுறகயில், 'குைி பார்க்கும்
வழக்கம்

சங்க

காலத்தில்

மிகவும்

பரவியிருந்தறதன

அைிகின்பைாம்.

அகப்றபாருள்

இலக்கியத்தில்
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இவ்வழக்கிறனப் பரக்கக் காணலாம்' என்கின்ைார். இதறன றவைியாட்டுத் றதாடர்பான கவிறதகளில்
காணலாம். (Vidhyananthan, 2014)
அகவன் மகபள அகவன் மகபள
மனவுக்பகாப் பன்ன நன்றனடுங் கூந்தல்
அகவன் மகபள பாடுக பாட்பட
இன்னும் பாடுக பாட்பட அவர்
நன்றனடுங் குன்ைம் பாடிய பாட்பட (குறுந்.23)
இக்கவிறதயில்

குைிக்கும்.

குைிப்பிடப்படும்

தறலமகன்

பிரிந்து

அகவன்

றசன்ைறமயால்

மகள்

என்பது

தறலமகளின்

வயது

முதிர்ந்த

றநற்ைியில்

பசறல

றபண்றணபய

பாய்கின்ைது.

அப்பசறலக் கண்டு தறலமகளின் அன்றன றசம்முது றபண்டிராகிய கட்டுவிச்சிறன அறழத்துக் குைி
பகட்கின்ைாள். அப்பபாது கட்டுவிச்சி வட்டின்கண்
ீ
றநல்றலப் பரப்பிக் கட்டுறவத்து, அக்கட்டுகளுக்கு
எதிபர நம்றம நிறுத்திக் குைி பகட்பாள். அவ்வாறு பகட்கும்பபாது, அக்கட்டுக்குைி, மறலயில் உள்ள
முருகபவளினால்

ஏற்பட்டது

என்று

கூறுபமா?

என்று

பதாழி

சிறைப்புைமாகத்

தறலமகட்கு

உறரப்பாளாய், றவைியின் இயல்பிறனக் கூைி வறரவு கடாயினாள் என்று நற்ைிறண கூறுவதிலிருந்து

கட்டுவிச்சியிடம் குைி பகட்கும் நம்பிக்றக அன்றைய றதால்குடிச் சமூகத்தில் இருந்துள்ளது எனத்
றதளியலாம். இதறன,
நல்நுதல் பரந்த பசறல கண்டு அன்றன
றசம்முது றபண்டிறராடு றநல் முன் நிைீஇ
கட்டின் பகட்கும் ஆயின் றவற்பில்
.......... ....... ........ .........
........... ........ ........ இந்
றநடுபவள் அணங்கிற்று என்னுங்றகால் அதுபவ (நற்.288) என்னும் அடிகளின் வழி அைியலாம்.

தறலமகறளப் றபற்ைவர் முருகனால் பநாய் ஏற்பட்டது என்று கருதினால் அங்கு பவலறன அறழத்து
கழங்கு பார்க்கின்ைனர். இதறனயும் குைிஞ்சிக் கவிறதகளுள் காணலாம்.
பிரப்பரிசி, பலியிடல் பற்ைிய நம்பிக்றக
றதய்வங்களுக்குப் பறடக்கும் தானியங்கறளப் பிரப்பரிசி என்பர். ஆட்டின் கழுத்றத அறுத்து,

திறனறய

உறடய

பிரப்பரிசிறயப்

பலியாக

றவத்தும்,

பல்வறக

இறசக்கருவிகள்

முழங்க

றதய்வத்றத வழிபட்டனர் குைிஞ்சி நில மக்கள். இவ்வாறு றசய்தால் றதய்வம் காப்பாற்றும் என்ை
நம்பிக்றக இருக்கின்ைது. இதறனக் குறுந்றதாறக – 263 ஆம் கவிறதயில் காணலாம்.

விரிச்சி - நற்பசால்
ஒரு றசயறலத் றதாடங்குவதற்கு முன்னர்ப் பிைர் கூறும் றசாற்கறளச் சகுனமாகக் றகாள்ளும்

வழக்கம் பண்டு றதாட்டு நம்மிறடபய நிலவுகின்ைது. இதறனப் பண்றடத்தமிழ் மக்கள் 'விரிச்சி' எனச்
சுட்டியுள்ளனர் (Gandhi, 2003) தறலமகறனக் கருதியிருக்கும் அப்றபாழுதில் நம் அயல் வட்டுப்
ீ
றபண்
ஒருத்தி மற்றைாருத்தியிடம் உறரயாடும்பபாது நமக்கு நன்னித்தம் பதான்றுமாறு 'அவன் இப்றபாழுபத

வருவான்' என்று கூைினாள். அச்றசாற்கள் கிடங்கில் என்னும் ஊர் பபால இனிறம உறடயனவாய்
அறமந்தன என்கின்ைாள் பதாழி. இதில் 'வரூஉம்' என்னும் றசால்பல மிக முக்கியமானது. இச்றசால்பல

நன்னிமித்தத்தின் அறடயாளம். இதறன, அமுதம் உண்க நம்அயல் இலாட்டி / றபருமறல நாடறன
வரூஉம் என்பைாபள (நற்.65) என வரும் அடிகளில் காணலாம்.
அணங்கு, சூர் பற்ைிய நம்பிக்றக
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குைிஞ்சி
ஆவியுலக

நிலச்

சமூகத்தில்

நம்பிக்றகயும்

அணங்கு,

வரலாற்று

சூர்

முற்பட்ட

DOI: 10.34256/irjt21418

பற்ைிய

காலத்தில்

நம்பிக்றககள்
நிலவியதாக

இருந்தன.

மந்திரமும்

மானிடவியலார்

கருதுவர்.

அணங்கு, சூர் என்ை இரண்டும் மறலயில் உறைபறவ. இதறன, அணங்குறட றநடுங்பகாடு (அகம்.272),
அணங்குறட சிலம்பு (அகம்.198), சூர்மறல (ஐங்.249) என்ை அடிகளில் காணலாம். “ஆவிகள் பற்ைிய
நம்பிக்றகயின்

அடிப்பறடயிபலபய

அணங்கு

என்ை

றதய்வம்

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது”

என்பார்

ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் (Sivasubaramaniyan, 2010).
பபய், பிசாசு பற்ைிய நம்பிக்றக
பபய், பிசாசு பற்ைிய நம்பிக்றக மக்களிடம் நீண்ட காலமாகபவ உள்ளது. இயல்பாக இைக்காமல்

இைந்தவர்கபள
றகப்படுக்கப்

பிசாசாக

பட்டாய்

உணர்த்துகின்ைன.
மறையறம

மாறுவர்

சிறுமி

என்னும்

நீ

மற்று

அகநானூற்ைில்

புணர்ச்சி

(அகம்.62)

நம்பிக்றக

யான்

தறலமகள்

என்கின்ைாள்.

/

குைிஞ்சி

ஏறனப்

தன்

நில

பிசாசு

றநஞ்சிற்குக்

இதில்

பபய்கள்

மக்களிடம்

(கலித்.65)

கூறுறகயில்,

இருப்பறத,

என்னும்

அடிகள்

பபயும்

இரவுப்றபாழுதில்

அைியா

உலவும்

எனும்

நம்பிக்றகறயக் காணலாம்.
கட்டு, கழங்கு பற்ைிய நம்பிக்றக
குைி றசால்வதற்குப் பயன்படுபறவபய கட்டு, கழங்கு என்பறவ. கட்டுப்பார்ப்பவறரக் கட்டுவிச்சி
என்பர்.

இவறரச்

சங்கக்

கவிறதகள்

'முதுவாய்ப் றபண்டிர்'

என்ைறழக்கும்.

கட்டாவது

முற்ைத்தில்

றநல்றலப் பரப்பி, றதய்வத்றதப் பாடி, எண்ணிப் பார்த்துக் கட்டுவிச்சி காணும் குைியாகும். இது பற்ைிய

நம்பிக்றகறய, ......... ....... ....... முதுவாய்ப் / றபாய்வல் றபண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ (அகம்.98) என்ை
அடியின்

மூலம்

பார்த்தறல

அைியலாம்.

பவலபன

இதறன

வயது

றசய்கின்ைான்.

இவன்

முதிர்ந்த

றபண்டிர்

கழங்குகறளக்

றசய்கின்ைனர்.

கீ பழ

பரப்பி

ஆனால்,

எண்ணி

கழங்கு

ஒற்றையாயின்

இன்னது என்றும் இரட்றடயாயின் இன்னது என்றும் துணிந்து கூறுவான். இந்நிகழ்வின் இறுதியில்
றபான்னாலாகிய றபாற்ைகட்டில் றதய்வ உருவத்றதக் கீ றுவதால் முடிவறடகின்ைது. இதறனக் கழங்கு
றமய்ப்படுத்து கன்னம் தூக்கி (ஐங்.245) என்ை அடி உறுதி றசய்யும்.

முடிவுணை
இனவறரவியல்

அடிப்பறடயில்

சங்க

இலக்கியக்

குைிஞ்சித்திறணக்

கவிறதகறள

பநாக்கும்பபாது பின்வரும் முடிவுகள் கண்டைியப்பட்டுள்ளன. அறவ வருமாறு: மறலயும் மறல சார்ந்த பகுதியுமான குைிஞ்சித்திறணயில் வாழும் கானக்குைவாா்கள் கிழங்கு,

வாறழ,

கள்,

ஐவனம்,

திறன,

மாவடு,

பதன்,

இறைச்சி

முதலிய

உணவுகறள

உண்டுள்ளனாா்.

றதாடக்ககாலத்தில் இவாா்கள் தமக்கான உணறவத்பதடி, அறலந்து திரிந்து, அதன்பிைபக தமக்கான
உணறவப்
தமக்கு

றபற்றுக்

அருகில்

றகாண்டனாா்.

இருந்த

ஆனால்,

புனங்கறளப்

அவாா்கள்

பண்படுத்தி,

நாகரிக

வளாா்ச்சியால்,

அங்குத்

திறன

தமக்கான

விவாசயத்றத

உணறவத்

பமற்றகாண்டு,

ஓரிடத்தில் நிறலயாக வாழும் நிறலக்கு முன்பனைியுள்ளனாா் என்பறதச் சங்கக் குைிஞ்சித்திறணக்
கவிறதகள்வழி அைிந்துறகாள்ள பநாா்கின்ைது. பமலும், றதாழில் அடிப்பறடயிலும் நில அடிப்பறடயிலும்

இயற்றகயில் கிறடக்கும் காய்கறளயும் கனிகறளயும் கிழங்குகறளயும் மறலயிலுள்ள பதறனயும்
உண்டுள்ளனர். இம்மக்களின் விறளநிலங்கள் புனம், முறத, துறடறவ என்ைறழக்கப்பட்டன. மகளிர்
தமது அங்கங்கறள மறைக்க தறழயாறடறயயும் ஆடவாா் தமது இடுப்பில் கச்சு என்ை ஆறடறயயும்
அணிந்திருந்தனாா்.
அறடயாளமாகக்

பமலும்,

ஆடவாா்

கருதப்பட்டது.

தம்

குைிஞ்சி

காலில்
நில

வரக்கழல்
ீ

மகளிர்

அணிந்திருந்தனாா்.

அணிந்திருந்த

இஃது

தறழயாறட

வரத்தின்
ீ

அவாா்களின்

இயற்றகபயாடு இறயந்த வாழ்றவக் காட்டுகின்ைது.
குைிஞ்சி நிலப் றபண்கள் வறள, பமாறச, மகரவாய், வகிர் ஆகிய அணிகலன்கறளயும் அவாா்தம்
ஆண் குழந்றதகள் ஐம்பறடத்தாலி, புலிப்பல் தாலி ஆகியவற்றையும் அணிந்திருந்தனாா். குைிஞ்சி நில
மக்கள்

பவட்றடயாடுவதற்கு

ஏற்ைாற்

பபான்றுள்ள

வாள்,

கவண்,

பகழி,

வில்

ஆகியவற்றைப்

பயன்படுத்தினாா். வட்டுச்சாடி, உரல், உலக்றக, கிண்ணம் முதலிய கருவிகறள உபபயாகித்துள்ளனாா்.
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குைிஞ்சி நில மக்கள் திறனத்தாளால் பவயப்பட்ட சிறுகுடில்களில் வாழ்ந்திருந்தனர். அவாா்கள் கிழங்கு
அகழ்தல்,

பதன்

எடுத்தல்,

ஈடுபட்டுள்ளனாா்.

பலா

மரங்கறள

குைிஞ்சித்திறணயின்

வளர்த்தல்,

றபாருளாதார

பவட்றடயாடுதல்

நிறலறம

மறலயின்

ஆகிய

இயற்றக

றதாழில்களில்
வளத்றதயும்

புன்றசய் பவளாண்றமறயயும் அடிப்பறடயாகக் றகாண்டு அறமந்துள்ளது.
பவலன்
ஆகியறவ
முருகன்

றவைியாட்டில்

முருகறனத்

-

ஸ்கந்தன்

இடம்றபறும்

திறணக்குடி

சமஸ்கிருதவயமாக்கப்பட்ட

-

கள

அறமப்பு,

றதய்வமாகச்

கார்த்திபகயன்

றதய்வமாக

அவன்

ஆட்டுக்குட்டிறயப்

சித்திரிக்கின்ைன.

இறணப்பு

உருவாகி,

மாைிவிடுகின்ைான்.

ஆரியாா்களின்
முருகன்

இவ்வழிபாட்டில்

பலியிடுதல்

றசல்வாக்கால்

பிற்காலத்தில்

நிகழ்ந்தப்றபறும்

சடங்குகள் குைவாா்களின் கூட்டு வாழ்க்றகறயப் பிரதிபலிக்கின்ைன. குைிஞ்சி நில மக்கள் அணங்கு, சூாா்,

பபய் ஆகியவற்றைக் கண்டு அஞ்சினாா். ஆனால், அவற்றை வழிபடவில்றல. பயங்கலந்த நம்பிக்றகபய

அவாா்களிடம் இருந்துள்ளது. குைிஞ்சி நில மக்களிறடபய மறழச்சடங்கு, வளச்சடங்கு, றவைியாட்டுச்
சடங்கு ஆகியறவ வழக்கில் இருந்துள்ளன. இச்சடங்குகள் முறைபய மறழக்காவும் வளத்திற்காகவும்
பநாய் நீங்குவதற்காகவும் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. கண் துடித்தல், பநாய் நீங்க இறைவனுக்குப் பறடயல்

பபாடுதல், குைி பார்த்தல், வறள றசைிதல், பலியிடுதல், விரிச்சி பகட்டல் முதலிய நம்பிக்றககள்
குைிஞ்சி நில மக்களிறடபய இருந்துள்ளன.
பமற்கூைிய

தரவுகளின்

அடிப்பறடயில்

நின்று

பநாக்குறகயில்,

மறலயில்

வாழ்ந்த

மக்கள்

மிகவும் புராதான நிறலயில் இனக்குழுவாகபவ வாழ்ந்துள்ளனாா் என்பறதயும் தங்களுக்றகன்று தனித்த
அறடயாளத்றதயும் பண்பாட்றடயும் றகாண்டிருந்தனாா் என்பறதயும் அைிந்துறகாள்ளலாம்.
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