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நழதன் தன்யளழ்யழல் தழந்வதளறும் அனுயழக்கும்
 ழபச்சனகலக்க்குத் தவர்வு களண வயண்டியும்
யளழ்க்னக
ழனனன
உனர்த்தழ வும்
வயண்டி
வநற்ககளள்லம்
வத வ
ம்ழக்னகனளகவும்
யமழள ளகவும் வயண்டு தளகவும் நளழ. ளக
யமழளடு நழகவும் கதளன்னநனளது. பதலில் இனற்னக
யமழளட்ன
அழந்த நழதன் ழன்ர் ஆயழ
யமழளட்ன
வநற்ககளண் ளன். ழன்ர் தக்கு
ல்யளழ்வு தயம் சக்தழகன நழதன் ல்வயறு
உயயங்கழல் கண்டு அயற்ன யமழட் ளன்.
இதன்
கதள ர்ச்சழவன
புபளணங்களகவும்
இதழகளசங்களகவும்
உயயளனழ.
இயற்ழன்
அடிப்ன னழவவன ளம்பு வகளயழல்கள் வதளன்ழ.
ளகவதளரம் இயந்தளல் குமந்னத ழக்களது என்று
ம்ழர்.
ல்ளம்பு
சழயழன்
கழுத்னத
அங்களழப்தளகக் கயதழ நக்கள் யணங்கழர். பதலில்
னம் களபணநளக ளகங்கன யமழட் யர்கள் ழன்ர்
அது ஏவதள ய கதய்ய சக்தழக்குக் கட்டுப்ளடு
 ப்தளகவும், யழதழ படிந்தயனப நட்டுவந அது
கடிப்தளகவும், ம்ழளர்கள். ளன யழல் அனத்து
யழங்கு யமழளட்டு பனகழலும் ளம்பு யமழளட்டிற்
ககத் தழ பக்கழனத்துயம் ஏற்ட் து. அன்று பதல்
இன்று யனப ளம்பு யமழளடு கதள ர்ந்து ன கற்று
யயகழது. இன்றும் புற்றுக்குப் ளல் யளர்த்து யமழடும்
யமக்கம் உள்து.
ளம்பு யமழளடு வயறு  ளடுகழலும் இயந்து
யந்துள்து. களவசழனள, கநற வ ளநழனள, கழவபக்கம்,
இத்தளலி, ய அகநளழக்கள, கதன்அகநளழக்கள, எகழப்து,
வளம் ஆகழன ளடுகழலும் ளம்பு யமழளடு
இயந்துயயகழது.
இந்தழனளனயப் களயத்தயனப இநனம் பதல் குநளழ
யனப ளம்பு யமழளடு இயந்துயயகழது. குழப்ளகத்
கதன் இந்தழனளயழல் ளம்பு யமழளடு அம்நன்
யமழளட்டு ன்
இனணத்வத
ன கறுகழது.
தநழழ்ளட்டிலும் ளம்பு யமழளடு புகழ்கற்து.
ளம்ழன் கனர்கள் ககளண் இனயது கனர்கள்
 உள். ளக ஆபண யழளனகர், சர்ப்புளழ
ஈசுயபர், ளகளதர், ளவகசுயபர், புற்வசர், யன்நவக
ளதர்
வளன்
கனர்கள்
இனயனுக்கு
யமங்கப்டுகழன்.
அவதவளல் ளகத்தழன் கனர்
ககளண்
தங்கள்

உள்.
ஆயளய்

ளகட்டிணம்,
ளகர்வகளயழல்,
ளகநன,
வகள ல்லூர்,
தழயயந்தபுபம்,
தழயப்ளம்புபம்,
ளம்ணழ, களத்தழ வளன் கனர்கள் ளம்ழன்
கனர்கன அடிப்ன னளகக் ககளண் னய. ளம்ழன்
கனர்கவளடு களயந்தழ இயக்குநளறு கனர்னயக்கும்
மக்கம்

தநழழ்

நக்கழ ம்

உள்து.

ளகபளஜன்,

ளகளதன், ளகட்சுநழ, ளகம்னந, ளகலிங்கம்,
ளகப்ன், ளகநணழ, ளகபத்தழம், ளகபூரணம்,
ளகளர்ஜஶன், ளகந்தழழ, ளககுநளளழ, வளன்
கனர்கள் குழப்ழ த்தக்கனய. கயவுற் கண் ளகம்
ன்னப் ளர்த்துயழட் ளல் அயள் கற்கடுத்த
குமந்னதக்கு ளகத்தழன் கனவபளடு களயந்தழ யயநளறு
கனர் னயப்து ளட்டுப்புயமக்கநளகும்.
இந்தழன ழப்பப்ழல் தழத்துயநள மனநனள
அனத்து யமழளட்டு நபபுகனயும் உள் க்கழ
உள்து ன் வீ சநன யமழளட்டு நபபுகலம்
வகபத்தழல்
உண்டு.
மந்தநழழ்ப்
ண்ளட்டு
நபபுகழன் கதளல்கச்சங்கள் இன்றும் வகபப்
ண்ளட்டு
கயழகழல்
ழனகற்று
இயந்து
யயயனத அழஞர்கள் எடுத்துக்களட்டுயர். வகபத்தழல்
ழகழ்த்தப்கறும்
ழகழ்த்துக்கனகழல்
வும்
யளய்கநளமழ நபபு, ச ங்கு நபபு, ழகழ்த்து நபபு என்னும்
நபபுசளர் ழனகழல் இன்றும் சழப்ளக ழகழ்த்தப்
கற்றுயயகழன்.
“க வுழன் கசளந்த ளடு” என்னமக்கப்டும்
வகபளயழல் கயந்கதய்ய யமழளட்ன ப்வளவய
சழறுகதய்ய யமழளடும் சழப்பு யமழ ப்டுகழன்து.
சழறுகதய்ய யமழளடுகள் இனற்னகனளக அனநந்த
யமழளட்டுத்தங்களக
அனநந்தழயந்த.
அனய
கயம்ளலும்
”களவுகள்”
என்
கனளழல்
அனநந்தழயந்த. களட்டில் உயயளக்கப் ட் னயவன
„களவுகள்‟. வகபத்தழல் இன்றும் „களவுகள்‟ உள்.
ளக்களட்டில்,.....…..வகளனழல்கலம்… ..களவுகழன்
கனபளல் அழனப் டுகழன். யலினம்நக்களவு,
நளங்வகளட்டுக்களவு.
நளங்களவு,
புழனங்களவு,
ஐனப்ன்களவு, வளக்களச்சழக்களவு, பண்டினங்களவு,
நந்த்துகளவு,
நநக்களவு,
சளபண்டிக்களவு,
குளழன்ழக்களவு,...பனனம்பம்ளட்டுக்களவு, நக்களவு,
ஏற்ப்
ளட்டுக்களவு,
யழங்வகளட்டுக்களவு,
பட் ளசழனளர்.களவு,.அண்டிநகளகளன்களவு,கசங்கழக்
வகளட்டுக்களவு,
யக்களக்களவு,
கூற்ழக்களவு,
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ளவக்களவு, பகளம்ழகக்களவு, கசறுபனனன் களவு,
குயநளழக்களவு,
னக்கழக்களவு,
னமனகளவு,
ககளற்க்களட்டுக்களவு,
னகவநளத்களவு,
நணப்
புள்ழக்களவு, ங்களவு, கசங்கழயூர்களவு, களழகளவு,
பக்வகளட்டுக்களவு, கயலத்தங்களவு, ளம்புங்களவு,
பத்தப்ங்களவு,
னகப்வக்களவு,
உத்பளழக்களவு,
கண் ளத்தளர்க்களவு,
கசம்பூக்களவு,
ளபவநக்களவு,
சக்குத்தங்களவு, ல்வசக்களவு, பூத்தழளழக்களவு,
சவர்நக்களவு,
ஆளழனங்களவு,
இபப்க்களட்டுக்களவு,
பண் க்களவு,
கக்வகளட்டுக்
களவு,
கண்ணுக்
வகளட்டுக்களவு,
சர்ப்க்களவு,
வளன்யளறு
வகளனழல்கள் இன்றும் களவுகள் என் கனளழல்
யமங்கப்ட்டு யயகழன்.
வகபத்தழல் கயதழயமழளடு, நழயக யமழளடு, ளக
யமழளடு, இலிங்க யமழளடு, சழறுகதய்ய யமழளடு
வளன்னய பக்கழன நளனய இப்டிப்ட் யமழளடு
உயயளகக் களபணம் நக்கள் அயற்ழன் நவது ககளண்
னவநனளகும். தக்கு னத்னதத் தபக்கூடின யற்னத்
கதய்யங்களக்கழ அயற்ழற்கு உயய அனநப்னக்
ககளடுத்து யமழ த் கதள ங்கழர். னம் கந்த
க்தழவன ளகயமழளடு வதளன்க் களபணநளது.
வகபம்‟என் கனர் உயயளதற்குப் 
களபணங்கனக்
கூறுயர்.
வசபம்
என்
கசளல்லிலியந்து தளன் வகபம் உயயளகதன்
கயத்தும் உண்டு. வசபம்’ என் கசளல் ளகங்கள்
யசழக்கும் இ ம் என்றும் களயள்டும். “பசுபளநன்,
நழுகயழந்து வகபத்னத உயயளக்கழன கனதனன ளக
யமழளட்வ ளடு
கதள ர்புடுத்தழக் கூறுகழன்ர்.
பசுபளநன் தன் தளனனக் ககளன் ளயம் தவர்க்க
எண்ணழன வளது ழபளநணர்கலக்கு ழத்னத தளம்
கசய்தளல் ளயம் தவயகநன்று வதயர்கள் கூ நழுனய
எழந்து வகபத்னத உயயளக்கழனதளக கதளன்நக்கனத
கூப்டுகழன்து. அந்ளழல் வகபம் கள ளகவும்
நழதர்கள் யளம படினளத ழநளக இயந்தது. அதளல்,
ழபளநணர்கள் இங்கழயந்து கயழவன எண்ணழன
வளது
பசுபளநன்
அயர்கனத்
தடுத்து
சழயகயநளழ ம் கசன்று அயள் வயண்டிளர்.
ளகங்கனப் பூனச கசய்தளல் துன்ம் யழகுகநன்று
சழயகயநளன் அயள்புளழந்தளர். பசுபளநன் ளக
யமழளட்ன த் கதள ங்கழ னயத்ததளக ம்ழக்னக.
இதன் ழகழ்க்கன யடியத்தழற்கு ளகப்ளட்டு அல்து
சர்ப்ப்ளட்டு என்னமப்ர். இது வகபத்தழன்
ளபம்ளழனக் கன யடியம் ஆகும். ளகங்கள்
சத்தழனத்தழற்குத் துனணபுளழயும் என்றும் தன்ன
ம்புகழன்யர்கனக்
னகயழ ளநல்
துனண
ழற்குகநன்றும் ம்புகழன்ர்.
நனகழலும்,
களடுகழலும் யமழட்டு யந்த ளகயமழளடு இன்று
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கயம்ளள வீடுகழல் குடி னயத்துள் கு
கதய்யக்வகளனழல்கழலும் ளக யமழளடு  த்தப்ட்டு
யயகழன்து.
வகபளயழல்

பனகழல்
ளகயமழளடு
ன கறுகழன்து.
வீட்டிலுள்
பூனசனன,
வீட்டுயளசல்,
வீட்டின்
ழன்பும்,
வகளனழல்கள் வளன் இ ங்கழல் ளகளபளதன
ன கறுகழன்து. இவ்யளனங்கழல் கசய்னப்டும்
யமழளடுகள் யழதத்தழளகும். ஆனழல்னபூனச, சர்ப்ப்
ழபதழஷ் ம்,
அஷ் ளகபூனச,
சர்ப்சநஸ்களபம்,
நூறும்ளல்,
ளல்ளனசவலளநம்,
சர்ப்லி,
சர்ப்ளட்டு,
ளகத்கதய்னம்,
புள்லயப்ளட்டு,
ளகத்வதளற்ம்,
குயந்தழழப்ளட்டு,
ளகஞ்சநழ,
தழளழயுமழச்சல்,
கம்ம்வளன்னயனளகும்.
ளக
யமழளட்டிற் குழனதளகக் ககளள்ப்டும் ளகங்கழன்
யனககள் எட் ளகும். அந்தன், யளசுகழ, தக்ஷன் ,
சங்கன், களர்வகள ன், குழகன், த்நன், நலளத்நன்
என்.

ாேம், சர்ப்ம் என் இய சசாற்ேளும்

கப சாயளத்தயயதாே இயப்ினும் தாந்த்ாீேப்
பூளச நற்றும் சடங்குேில் இபண்டும் சயவ்கயாேக்
ேயதப்டுேின்து.
இபண்ளடயும்

நனுஸ்நியதி

கயறுகயாேக்

ாேம்,

சர்ப்ம்

குிப்ிடுேின்து.

அநபகோசம்‟ என்னும் நூல் இபண்டும் ன்சக்
குிப்ிடுேின்து.
ாே யமிாட்டிற்ோ, ாேச்சிளேள் குித்தா
யிக்ேங்ேள்,

“சில்பத்ம்”

என்னும்

நளனா

நூலில் கூப்ட்டுள். ன்று, பன்று, ஐந்து, ஏழு
என் ற்ளப்ளட அடிப்ளடனில் ாம்ின் தள
உயயங்ேளும், நித தள உயயபம் உடல் ாே
யடியபநா
நற்றும்

சிளயும்

இபண்டிற்கு

உண்டாக்குயர்.
கநற்ட்ட

இபண்டு

ாேச்சிளேள்

கோனில்ேில் குடினநர்த்துயர். கநலும், சியலிங்ேபம்
ஐந்து தள உயயபம், யால் ேண்ணாடியும் கான்
ாேச்சிளேள் யமக்ேத்திலுள். சிளேில் ளசய
ளயணய கயறுாடு ோணபடிேின்து.
ாேச்

சிளேள்

உயயாக்ேப்ட்டியக்கும்.

சயம்ாலும்
சயறும்

ேற்ோல்

ேல்ள

ாேக்

ேடவுாே எண்ணி யமிடுகயாயம் உண்டு. சிளேள்,
சிற் கயளப்ாடளநந்த சிளேள், சித்பகூடங்ேள்
என் யடியங்ேில் ாே யமிாடு டக்ேின்து. ய
அடி

சதுபபள்தாேவும்

கநக

கூர்ளநனா
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யடியபளடனதாேவும்

கான்

சசய்யதாகும். சயள்ள, ேயப்பு, ச்ளச, சியப்பு,

அளநப்புளடனதா ேல்ால் உயயாக்ேப்ட்ட புற்று

நஞ்சள் என்னும் ஐயளேப் ிப் சாடிோல் ேம்

யடியநாகும்.

யளபனப்டுேின்து.

கேபத்தில்,

ய
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வீடுேளுக்கும்

சாதுயா

பகநஸ்யாி

“அடிளநக் ோவு” என்ளமப்ர். ேண்டா ேர்ணன்,

யளபயர்.

உகாேபகநஸ்யாி,

ீ

யட்டாாி,

ாேங்ேின்

ேம்

யளபந்து ின்ர் ஐனப்ன், ேண்டா ேர்ணன், உகாே

குசதய்யக்.....கோனில்... .உள்து.......இக்கோனிள
நோயிஷ்ட,

பதலில்

கான்

சதய்யங்ேளக்

ேநாே

இவ்யாறு ேம் யளபந்த ின்ர் சோட்டு யிி

ாேங்ேள், ஐனப் சாநி, இபக்ேப பத்தன், பீஸ்யபன்,

ிேழும்.

கான்

வீடுேில்

சசல்யர். இச்சடங்ேில் ஆண் சண் என் கதநின்ி

ாேங்ேள் ன்றுக்கு

அயள் யந்து சாநினாடுயர். ேண்டாேர்ணன், ஐனப்

சதய்யங்ேள்

சயம்ாா

குசதய்யங்ோே உள்.

கநற்ட்டளய சயம்ாா ோவுேிலும் இயக்கும்.
ாேங்ேள „சயளுத்தன்நார்‟ என்றும், ாேங்ேள்
உள்

ோயிள

„சயளுத்தன்

ோவு‟

என்றும்

சோட்டு யிி‟ ிேழ்த்திட ான்கு கர்

சாநி, பீஸ்யபன் கான் சதய்யங்ேள் ஆண்ேின்
கநல் யயம். உகாே பகநஸ்யாி, ீ யட்டாாி, ீலி
கான்ளய

சண்ேள்

கநல்

யயம்.

ாேங்ேள்

அளமப்ர். ாேங்ேில் ோி ாேம், நணி ாேம், அஞ்சப

இயாாிடத்தும் யயம். கோனிலில் குடினநர்த்தியுள்

நணி ாேம், கோதண்ட நணி ாேம், ாே னட்சி

சதய்யங்ேளக் குடும்த் திலுள் ர்ேின் கநல்

என்

யட்டாாி,

யபயளமத்து அதன் யமி குசதய்யத்திள யணங்கும்

ேயதினின்

க்தர்ேின் துன்ங்ேளக் ேளயகத புள்ளுயன்

பக்ேினநாளயனாகும்.

உகாே

பகநஸ்யாி

ாே

என்

யடியநாகும். ஐனப்ன் என்னும் சதய்யம் சாிநள

ாட்டின்

ஐனப்ன் அல். ேண்டா ேர்ணன் என்னும் சதய்யம்

குசதய்யக்

பன்று

சதய்யங்ேளப்..ாடி..அளமக்கும்..இந்ிேழ்யினுக்குக்

சனர்ேில்

யமிடுேின்ார்ேள்.

ேண்ட

ாேப்

க்தர்ேள்

கோனில்ேில்

குடினநர்த்தியுள்

பத்தன், ேண்டாேர்ணன், சயளுத்த ேண்டாேர்ணன்

“சோட்டுயிி”

என்யாகும்.

கோனிலில் குடிசோண்டியக்கும் சதய்யங்ேளப் ாடி

ாே

யமிாட்கடாடு

இபண்டக்ேந்த

ய

என்று

எண்டேின்ர்.

யமங்குயர்.

குசதய்யக்

யபயளமத்து, அக்கோனிலுக்குப்  ோபணங்ோல்

சடங்குசார் ேளகன புள்ளுயன் ாட்டு. புள்ளுயர்

ஏற்ட்ட

ாடக்கூடின

சதய்யங்ேளக் குடினநர்த்தும் ணிகன புள்ளுயன்

ாடாதால்

புள்ளுயன்

ாட்டு

கதாரங்ேள

ாட்டு

இ நக்ேள ாேம்ாடிேள், ிகபதம்ாடிேள் என்று

அக்கோனிலுக்கு உாிளநயுள் (அடிளநேள்) க்தர்ேள்

இபண்டு

அளயயம் ங்சேடுப்ர். அந்கபம் க்தர்ேள் கநல்

டுத்துயர்.

ாேங்ேளப்

சோட்டுயிி

அக்கோனிலில்

என்ளமக்ேப்டுேிது. கேபத்தில் யாழும் புள்ளுயர்
யளேப்

எப்டும்.

ீக்ேி

ாடுயர்ேள், ாேம்ாடிேள் என்றும், ிகபதங்ேளக்

அயள்

குித்துப்

இதள ‟துள்ளுதல்‟ என்ளமப்ர்.

ாடுயர்ேள்

ிகபதம்ாடிேள்

என்றும்

அளமப்ர்.

யந்து

அயர்ேள்

புள்ளுயன்

புள்ளுயர்ேள் ாேயமிாட்கடாடு சதாடர்புளடன

ாட்டில்

இளசக்ேயயிோய,

சாநினாடுயர்.
னன்டுத்தும்

வீளண,

குடம்

நற்றும்

பக்ேினநா இபண்டு சடங்குேள ிேழ்த்துேின்ர்.

குமித்தாம்.

அளயகன, சோட்டு யிி நற்றும் ேம் ாட்டு ஆகும்.

உயயாக்ேப்டுேின்.

ேம்

யிஷ்ட குமித்தாநாேவும், சியன் வீளணனாேவும்

ாட்டு,

குடினநர்த்தியுள்

குசதய்யக்
சதய்யங்ேள

அத்சதய்யங்ேளப் க்தர்ேள் கநல்

கோனில்ேில்
யளபந்து
அயள்

யபச்

இளய

டத்துளேனில்

புள்ளுயர்ோககன
ிபம்நன்

குடநாேவும்,

இயப்தாேப் க்தர்ேின் ம்ிக்ளேனாகும்.

எல்ா

குசதய்யக் கோனில்ேிலும் ேம் எழுதி சோட்டு
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யிி

டத்துயதில்ள.
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குடும் உவுேள ன்ிளணக்கும் சக்தினாே ாே

சாயட்சசயாகுசநன்தால் சி வீடுேில் சோட்டு

யமிாடு

யிி நட்டுகந டத்துயர். ேம் எழுதிால் சோட்டு

ிேழ்ந்து யயேின்.

யிி டத்த கயண்டும். யசதி ளடத்தயர்ேள் ேம்
எழுதி சோட்டு யிி டத்துயர். நற்யர்ேள் சோட்டு
யிி நட்டுகந டத்துயர்.
இவ்யாாே

கேபத்தில்

சதால்

யமிாட்டின்

[1]

பூளச சசய்யதில்ள என்றும், பூளச சசய்தால் கதாரம்

கேபத்தில்

[2]

[3]

கேப

பளயர்.சி.எஸ்.
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கேபத்திக ாடன் ாட்டுேள் – பளயர் சசிதபன் க்ாாி –
ஒலிவ் திப்ேம்,டக்ோவு,கோமிக்கோடு- பதற் திப்பு -2010.

[4]
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ெில்ா
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கோனிளத்

பன்ாம்திப்பு- 2008.
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-
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ம்பூதிாி,

பூளச

யமிாடுேள்

ஃகாக்கார் ிேண்டு – பளயர்.எம்.யி.யிஷ்ட ம்பூதிாி

ீங்கும் என்ேிார். உடக அயர்ேள் குசதய்யக்
தூய்ளநனாக்ேி

சதய்ய

தியயந்தபுபம்,கேபா-பதற்திப்பு2012.

ிபச்சள ஏற்ட்டால் கசாதிடளபக் ோண்ர். அயர்,
வீட்டிலியக்கும் குசதய்யத்திற்குச் சாினா பளனில்

ாோபாத

செனகுநாாிகுஞ்சம்நா

இக்ோேட்டத்தில் சிறுசதய்ய யமிாடும் ிேழ்ந்து
யயேின். கேபத்தில் தற்காது ஏதாயது வீட்டில்

குடும்

ார்ளய நூல்ேள்:

எச்சங்ேள் இன்றும் யமிாடாே ிேழ்ந்து யயேின்.
சயந்சதய்ய யமிாட்டின் ஆதிக்ேம் ியி யயம்

கான்

கேப

ாரா

இன்ஸ்டியூட்,தியயந்தபுபம்-
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