பண்டைத்
திறகத்தில்
பகுத்து
அமிப்பட்ை
ந்து
லடகத்
திறர்
நியத்திடைகரில் என்மாகும்.
லலும் லல் சார்ந்த
இைபம்
ருதம்
ன
அடறக்கப்பட்ைது..
இதனால்
ருத
நியத்தில்
லாழ்ந்ததார்
உறவுத்
ததாறில் புரிதலாாலர். ருதநிய க்கள் உறலர் னப்பட்ைனர், ருத நியத்தடயலர்கள்
கிழ்நன், ஊன் ன்று அடறக்கப்பட்ைனர்.
ருதநிலத்தின் ச நம்பிக்கை
"தலந்தன்
த
தீம்புனல்
உயகபம்"
ததால்காப்பிம்.
இவ்லாறு
ததால்காப்பிம் ருதநிய கைவுராக தலந்தடன கூறுகிமது. ஆனால் பிற்காய தல்கள்
இந்திடன ருதநியக் கைவுராக கூறுகிமது. தலந்ததன ஆரி கயப்பினால் இந்தினாக
ாமிிருப்பதாக திழ் ஆய்லாரர்கள் கருதுகின்மனர். திாலிை ஆரி கயாசாக் கயப்பு
ற்பட்ை பிற்காயத்தில் ஆரி இந்தின், திாலிை தலந்தன் ன்னும் ததய்லத்துைன்
இடைக்கப்பட்ைான். இது, ததால்காப்பிர் காயத்துக்கு ிகிகப் பிற்காயத்தில் ற்பட்ை
நிகழ்ச்சி. ஆடகினால்தான், ிக ிகப் பிற்காயத்தலான உடாசிரிர்கள் தலந்தன்
ன்பதற்கு இந்தின் ன்று தபாருர கூமினார்கள்.
ருதநிலத்தின் க்ைள்
தலள்ராண்ட ன அமிப்பட்ை உறவுத்ததாறில் ருதநியத்திதய லரர்ச்சி
கண்ைது. குமிப்பாக தாிபைி ஆறு, காலிரி ஆற்மங்கட பகுதிில் பறந்திறர்
பழுடான தலள்ராண்டில் ஈடுப்பட்ைனர். இந்நியங்கரில் தபருநியக்கிறார்கள்
பாசைம் தசய்தனர்.
.

இயக்கைம் கூறும் ருதம்
ததால்காப்பிம்
ருதநியத்தில் லாழ்கின்ம க்கதரனத் தனிாகக்
குமிப்பிைால்
•
‚தனார் பாங்கினும் ண்ணுங் காடய ஆனா லடக
திடைநிடயப் தபத‛ (ததால்.தபாருள்-968)
• ன்று அந்தந்த நியத்திற்குரி, நியப்தபர் அடிப்படைில்
க்கட்தபh;;ன்று ததால்காப்பிர் தசால்கின்மார்
•
•
•
•
•
•
•
•

நாற்கலிாச நம்பிின் அகப்தபாருள் லிரக்கம்
‘உறலர் உறத்திர் கடைர் கடைசிர்’ (நம்பி. 23)
ன
இருலடக
ருதநிய
க்கடரப்
பற்மி
ழுதிிருக்கின்மார்.
புமப்தபாருள் தலண்பாாடயின் சான்றுப்பாைலும்,
‚கரர் கதிர்ைி காதயாகம் தசம்தபான்
லரடன பாறாக லாரிக் – தகாரன்யிந்து
கண்ைார் சிடயார் கலர்ந்தார் கறல்தலந்தன்
நண்ைார் கிடரயம நாடு‛ (புமப்.15)

இயக்கைம் கூறும் ருதம்
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

இவ்லாறு
இயக்கைதல்கரில்
குமிப்பிைப்பட்டுள்ர
உறலர்,
உறத்திர், கடைர், கடைசிர், ஊன், கிறன், கரர் தபான்ம எரு சிய
தபர்கரில் ருதநிய க்கள் அடறக்கப்பட்ைடட அமி படிகிமது.
கிபி 900-கரில் தசாற ஆட்சிின் ீ ள் லருடகின் பின்னர்
ருதநியம்
தபருலரர்ச்சி கண்ைது. தசாறர்கள் ததாண்டை நாட்டையும்,
தகாங்கு
நாட்டையும்
டகப்பற்மி
அங்கிருந்த
குறும்பர்,
தலட்டுலர்
ஆகிதாடயும்
தலன்று
அலர்கரின்
நியங்கரில்
தலள்ராண்ட
தசய்துள்ரனர். அது ட்டுின்மி இக்காய கட்ைத்தில் அங்கு தலள்ராரட
குடிர்த்தி ருதநியத்டத லிரிவுபடுத்தியும் உள்ரனர். குறும்பர், தலட்டுலர்,
இருரர்
க்கரில்
பயரும்
லிலசாக்
கூயிகராக
ாற்மப்பட்டு
ருத
நியத்தின் க்கராக ாற்மப்பட்ைதும் இக்காய கட்ைத்தில் தான். இக்காய
கட்ைத்தில் ழுந்த திலாக நிகண்டு
‚கரர் ததாழுலர் ள்ரர் கம்பரர்
லிடனஞர் உறலர் கடைஞர் இடரஞர் (ன்று அடனடல)
கறனிக் கடைந்தலர் (தபத)‛ (திலாகம்.130)
ன்று குமிப்பிடுகிமது. இதடனப் தபான்தம பிங்கய நிகண்டு,
‚கரர் உறலர் கடைஞர் சியதர்
ள்ரர் தறிர் ருதாக்கள்‛ (பிங்கயம்.132)
ன்று ருதநிய க்கரில் ஆறு பிரிலினாகவும், ருதநிய க்கள்
‚கரத ததாழுத ள்ரர்
கம்பரர் உறலதாடு
லிடனஞர் கடைஞர்‛ (சூைாைி.71)
ன்ம ழு லடகப் பிரிலினர் ன்று சூைாைி நிகண்டும் கூறுகின்மன. இடல
ாவும் பிற்காயத்தலரின் பாகுபாடு ன அமிஞர் க்கள் ததரிலிக்கின்மனர்.

ருத நியத்தின் தபாழுதுகள் - கருப்தபாருட்கள் உரிப்தபாருட்கள்

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

கார்,
கூதிர்,
பன்பனி,
பின்பனி,
இரதலனில்,
பதுதலனில் ன்னும் தபரும் தபாழுதுகளும் டலகடம,
லிடில் ன்னும் சிறுதபாழுதுகளும் ருத நியத்துக்குரி
தபாழுதுகராகும்.

ததய்லம்: தலந்தன் (கைவுள்)

உறலர், உறத்திர், கடைர், கடைசிர்
பமடலகள்: நாட, குருகு, தாா, அன்மில்
லியங்குகள்: ருட, நீர்நாய்
யர்கள்: தாட, கழுநீர், குலடர
ங்கள்: காஞ்சி, ருதம்
உைவு: தசந்தநல், தலண்தநல்
பண்: ருத ாழ்
படம : தநல்யரி
ததாறில்: கடரகட்ைல், தநல்யரிதல், கைாலிைல்
நீர் நிடய : தபாய்டக, ஆறு.

அக எழுக்கம் : ஊைல்
பும எழுக்கம் : ஊறிடஞ

கருப்தபாருள் - உரிப்தபாருள்
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தநய்தல் (திடை)

பண்டைத்
திறகத்தில்
பகுத்து
அமிப்பட்ை
ந்து
லடகத்
திறர்
நியத்திடைகரில் என்மாகும். கைலும் கைல் சார்ந்த இைங்களும் தநய்தல் ன
அடறக்கப்படுகின்மன. தநய்தல் நியத்தடயலர்கள் தகாண்கன், தசர்ப்பன், துடமலன்,
புயம்பன் ன்ம தபர்கரால் அடறக்கப்பட்ைனர். "லருைன் த தபருைல்
உயகபம்" னத் ததால்காப்பிம் இதுபற்மிக் கூறுகிமது.
தநய்தல் யரில் உப்பங்கறிகரில் பூக்கும் உலர்நீர் யர், தநல்லயில் பூக்கும் நன்ன ீர்
யர் ன இருலடக உண்டு.
தநய்தல் நியத்தின் தபாழுதுகள்
கார், கூதிர், பன்பனி, பின்பனி, இரதலனில், பதுதலனில் ன்னும் தபரும்
தபாழுதுகளும் டலகடம, ற்பாடு ன்னும் சிறுதபாழுதும் தநய்தல் நியத்துக்குரி
தபாழுதுகராகும்.
தநய்தல் நியத்தின் கருப்தபாருட்கள்
ததய்லம்: லருைன்
க்கள்: தசர்ப்பன், தடரச்சி, தடரர், பதலர், பத்திர்
பமடலகள்: கைற்காகம்
லியங்குகள்: சுமா
ங்கள்: கண்ைல், புன்டன, ஞாறல்
யர்கள்: தநய்தல், தாடற, கைம்பு
பண்: ீ ன்தகாட் படம, லிரரி ாழ்
ததாறில்: ீ ன் பிடித்தல், ீ ன் உயர்த்தல், உப்பு உைக்கல், உப்பு லிற்மல்
உைவு : ீ ன்
நீர் நிடய : தகைி, கைல்
தநய்தல் நியத்தின் உரிப்தபாருட்கள்
அக எழுக்கம் : இங்கல்
பும எழுக்கம் : தும்டப
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பாடயத்திடை

பண்டைத் திறகத்தில் பண்பின்
அடிப்படைில்
பகுத்து
அமிப்பட்ை
ந்து
லடகத்
திறர்
நியத்திடைகரில்
என்மாகும்.
குமிஞ்சி,
பல்டய
ஆகி
நியத்திடைகளுக்கு இடைியடந்த பாழ் நியப் பகுதி பாடய ஆகும். அதாலது
காைாகவுில்யால் டயாகவும் இல்யால் இண்டும் கயந்து ங்கி தலப்ப
ிகுதிால் திரிந்த சுபம் சும் சார்ந்த இைபம் பாடய நியாகும். பாடய
நியத்தடயலர் காடர, லிைடய ன அடறக்கப்பட்ைனர். பாடய நிய க்கள் மலர்
ற்றும் ினர் னப்பட்ைனர் "பல்டயயும் குமிஞ்சியும் படமடில் திரிந்து
நல்யில்பு இறந்து நடுங்குதுர் உறுத்துப் பாடய ன்பததார் படிலம் தகாள்ளும்" சியப்பதிகாம்
பாடய நியத்தின் தபாழுதுகள்
இரதலனில், பதுதலனில், பின்பனி ன்னும் தபரும் தபாழுதுகளும் நண்பகல்
ன்னும் சிறுதபாழுதும் பாடய நியத்துக்குரி தபாழுதுகராகும்.
பாடய நியத்தின் கருப்தபாருட்கள்
ததய்லம்: தகாற்மடல
க்கள்: லிைடய, காடர, மலர், மத்திர்
பமடலகள்: பருந்து, கழுகு
ங்கள்: உறிஞ, பாடய, இருப்டப
யர்கள்: ாம்பு
பண்: பஞ்சுப் பண் (பாடய) ாழ்
படம : ஆமடய, சூடமதகாள்
ததாறில்: லறிப்பமி தசய்தல், சூடமாைல், ஆமடயத்தல்
உைவு: ஆமடயத்தயால் லரும் தபாருள்
நீர்: கிைறு
லியங்கு: லயிியந்த புயி
ாழ்: பாடயாழ்
ஊர்: குறும்பு
பாடய நியத்தின் உரிப்தபாருட்கள்
அக எழுக்கம் : பிரிதல்
பும எழுக்கம் : லாடக

கருப்தபாருள் - உரிப்தபாருள்

ைளவில்
•

தடயலன்
தடயலிின்
திருைத்துக்கு பன் உள்ர காதல்
லாழ்க்டக
பற்மி
இல்.
தடயலிடத்
தடயலன்
பதன்பதல் பார்ப்பது ததாைங்கிக்
காதயித்துப், பின் திருைத்திற்காக
அலன் தபாருள் ததடிப் பிரிந்து
தசல்லுதல்
லட
உள்ரடல
கரலியில் கூமப்பட்டுள்ரன.

கற்பில்
• கற்பில் ன்பது திருைத்திற்குப் பின் உள்ர குடும்ப
லாழ்க்டகடப் பற்மி இல் ஆகும்.
• அகப்தபாருரில் தடயலன் ன்னும் தசால் தனிப்பட்ை
எருலடன உைர்த்தாது. காதல்
லாழ்க்டகில் காதயனாகவும், இல்யம
லாழ்க்டகில்கைலனாகவும் லாழும் லடனயும்
குமிக்கும். திழ் இயக்கை இயக்கிங்கள்
இலடனப்பற்மிக் கூறும் தசய்திகள் திறரின்
லாழ்க்டகடப் புயப்படுத்துகின்மன.
• தடயலடனத் தடயகன், கிறலன், கிறதலான்
ன்தமல்யாம் குமிப்பிடுலர்.
• அலனுக்கு அலள், அலளுக்கு அலன் ன உரிட
உண்ைாலடதக் கிறலன், கிறத்தி ன்னும் தசாற்கரால்
குமிப்பிடுலர். (கிறட = உரிட)

காதல் லாழ்க்டகில்

• தலட்டக, காதயிிைம் தபச்சுக்தகாடுத்தல், அலடரத்
ததாட்டுப் பிற்றுலித்தல், இைம் தபற்றுத் தழுவுதல்,
ததாறிின் துடைடப் தபற்றுக் கூடுதல், ைதயறுதல்
(ஆண்களுக்கான லிதி) பற்மிக் கூறுதல் பதயானடல
காதல் லாழ்க்டகில் நிகழும்.

• கற்பு லாழ்க்டகில்

• கற்பு லாழ்க்டகக் காயத்தில் ப்தபாததல்யாம் தடயலன்
தபசுலான் ன்னும் தசய்தி ததால்காப்பித்தில்
ததாகுத்துத் தப்பட்டுள்ரது.
• பதயிவு புைர்ச்சிின்தபாது
• கிழ்ச்சிக் கரிப்பில்
• உரிடில் அச்சம் ததான்றும்தபாது
• நன்தனமி பற்மி நிடனக்கும்தபாது
• தடயலிின் தபருடட ண்ணும்தபாது
• கைவுடர தலண்டித் ததாறி ததாழும்தபாது
• ததாறிின் துன்ப அடயட ாற்றும்தபாது

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

தடயலி டகப்பை உைவு அிழ்தம் ன்னும்தபாது
தடயலிக்குப் பூச் சூட்டும்தபாது
அந்தைர், சான்தமார் எழுக்க தநமிட டுத்துடக்கும்தபாது
திருைத்துக்கு பன் நிகழ்ந்தலற்டம ண்ணும்தபாது
தடயலிின் குற்மங்கள் லானத்தில் ழுதி ழுத்டதப் தபாய அறிந்த
கிழ்ச்சிின்தபாது
தான்
பன்பு
தசய்த
குற்மங்கடரத்
தடயலி
தபாறுத்துக்தகாண்ைடத
லாியர்கரிைம் பாாட்டும்தபாது
கப்தபற்றுக்குப் பின்னர் தநய்நீர் ஆடி, ர் அடக் காட்டிச் சைங்கு தசய்த பின்
டனலிிைம் உமவு தகாள்ளும்தபாது
டனலிின் காயடிடப் படுக்டகில் தைலிக் தகாடுக்கும்தபாது
தடயலியுைன் இருப்தபாட லியக்கும்தபாது
பிரிதும்தபாது கயங்கும் தடயலி, ததாறி ஆகிதாடத் ததற்றும்தபாது
பிரிலது பிடற ன்று பிரி அஞ்சும்தபாது
தடயலன் தபசுலான். தலும்
ததாறிின் ைடடப் தபாக்கும்தபாது
தலற்று நாட்டியிருந்து திரும்பும்தபாது
தலற்று நாட்டில் சிமப்புப் தபறும்தபாது
ததர்ப்பாகடன லிடந்து ஏட்ைச் தசால்லும்தபாது
காக் கிறத்தியும் டனலியும் ாறுபடும்தபாது தான் பட்ை துன்பத்டத
லிரக்கும்தபாது
லிடன படிந்தபின் தபருிதத்ததாடு லிருந்தரிக்கும்தபாது
ாடயயுைன் லதலற்கும் தகரிருைன் உடாடும்தபாது
உதலி லாில்கதராடு பண்ைிடசத்து கிழும்தபாது
ன்று 33 காயங்கரில் தடயலன் உடாட்டு நிகழும்.

லடவு
• திருைம்
ன்று
தபாருள்.
திருைத்திற்காகத்
தடயலனும்
தடயலியும்
பல்லது
ததாைங்கித்
திருைம் தசய்து தகாள்ளுதல் லட
உள்ரடல
லடலியில்
கூமப்பட்டுள்ரன.

அை வாழ்க்கை
நிைழ்ச்சிைளும் கூற்றுைளும்

இந்த
தல்
தடயலன்
தடயலிின்
அகலாழ்க்டக
நிகழ்ச்சிகடர நம்பி அகப்தபாருள்
இயக்கை
தயில்
உள்ரலாறு
கரலில், லடலில், கற்பில்
ன்று
3
பிரிலாகப்
பிரித்துக்
கூறுகிமது.

கரலில்

திருைத்துக்கு பன் நிகழும் காதல் லாழ்க்டக
கரலியில் கூமப்படுகிமது. இதில் நைக்கும் லாழ்க்டக
நிகழ்ச்சிகடர நம்பி அகப்தபாருள் இயக்கை தயின்
அடிப்படைில், டகக்கிடர, இற்டகப் புைர்ச்சி பதயி
18 லடககராகப் பிரித்து உள்ரார் இந்தயாசிரிர்.
•
தற்காட்டிடல,
தடயலன்
தடயலிடக்
கண்டு காதல் தகாள்ளுதல், பிமர் அமிாத கரவுப்
புைர்ச்சிில்
தடயலனும்
தடயலியும்
கூடுதல்,
தடயலனின் ததாறனாகி பாங்கன் துடைதாடும்,
தடயலிின் ததாறிாகி பாங்கிின் துடைதாடும்
காதயர்கள் சந்தித்தல், தடயலிட லிடலில் ைந்து
தகாள்ளுாறு
தடயலடனத்
ததாறி
தலண்டுதல்,
திருைத்திற்காகப்
தபாருள்ததைத்
தடயலன்
தடயலிடப்
பிரிந்து
தசல்லுதல்
ஆகி
நிகழ்ச்சிகடரயும்,
இந்நிகழ்ச்சிகரில்
அலர்கள்
தபசிக்தகாள்ளும் தபச்சுகடரயும் உள்ரைக்கிடல.
• அலற்றுள் எரு சிய நிகழ்ச்சிகடரச் சான்மாக இங்குக்
காையாம்.
•

டகக்கிடர
எரு
தடயலிடப்
பார்த்த
தடயலன்
அலள்
அறகில்
ங்கி
அலடரக் காதயிக்கத் ததாைங்குகிமான்.
ஆனால்
தடயலி
அலடனப்
பார்க்கலில்டய.
காதயின்
(கரலின்)
இந்தத் ததாைக்க நிகழ்ச்சிடக் டகக்கிடர
ன்று நம்பி அகப்தபாருள் இயக்கை தல்
கூறுகிமது. (டகக்கிடர : எருதடயக்
காதல்)
இக்காதல்
பின்னர்
இருபுமக்
காதயாக ாமிலிடும்.
•
காதயின்
ததாைக்க
நிகழ்ச்சிாகி டகக்கிடரடக் காட்சி,
ம், துைிவு, குமிப்பமிதல் ன்று நான்கு
லடகப்படுத்துகின்மனர்
•

•
•

•

•
•

காட்சி

காட்சி ன்பது தடயலன் தடயலிட பதன்பதயில் காணுலது. அப்தபாது
அலன் அலள் அறகில் ங்கித் தன் னத்துக்குள் தபசுகிமான். இதுதல
தஞ்டசலாைன் தகாடலில் இைம்தபறும் பதல் பாைல் ஆகும்.
“புதய சுந்து பிடமத அைிந்து தபாருலிலுைன்
கதய ைந்த கயம் யர்ந்துஎரு கற்பகத்தின்
அதய பசும்தபாற் தகாடிநின்ம தால்தலள்டர
அன்னம் தசந்தநல் லதய தைம் தபாய்டக
சூழ்தஞ்டச லாைன் டயத்திதய (1)
(புல் = கரிதகம்; தபாருலில் = தபாரிடும் லில்; கல் = ீ ன்; ைந்த =
தசர்ந்திருந்த; கயம் = தாட; அதய = அருதக; தைம் = தபரி; தபாய்டக=
குரம்; சூழ் = சுற்மி இருக்கக்கூடி; டயம் = தபாதிடய)
இந்தப் பாட்டின் தபாருள்: “தலள்டர நிம அன்னப் பமடலகள் நிடமந்து உள்ர
தசந்தநல் லல்களும், தபரி குரங்களும் சூழ்ந்திருக்கக் கூடிது
தஞ்டசலாைனின் தபாதிடய. அம் டயின் பக்கத்தில் ிக அறகான
தபாற்தகாடி என்று நிற்கிமது! அந்தப் தபாற்தகாடி (கூந்தயாகி) கரி
தகத்டதச் சுந்து தகாண்டும், பிடமநியடல (தநற்மிாக)க் தகாண்டும்,
தபாரிடும் லடரந்த இரு லில்கடர (புருலாக)க் தகாண்டும், தாட
யரில் ீ ன் (பகம், கண்)கடரக் தகாண்டும், கற்பக த்தின் பக்கத்திதய
நிற்கிமதத!” ன்று தடயலிின் அறகில் ங்கித் தடயலன் தனக்குள்
கூமிக் தகாள்கிமான்.
தசந்தநல் லல்கள்
இப்பாையில் கருதகம் தடயலிின் கூந்தடயயும், பிடம அலரது
தநற்மிடயும், லில் புருலத்டதயும், கல் கண்கடரயும், தாட
பகத்டதயும், தபாற்தகாடி அலரது பழு உருலத்டதயும் குமிக்கும்
உருலகங்கள் ஆகும்.

ம்
காட்சிக்கு அடுத்தது ம். அதாலது
தடயலிடப் பார்த்த தடயலன் ‘இவ்லரவு அறகாக
இருக்கிமாதர! இலள் ததய்லப்தபண்ைா? ானிைப்
தபண்தானா? ன்று ம் தகாள்கிமான். பின்
அலரது ததாற்மத்டதயும் இக்கத்டதயும் தகாண்டு
அலள் ானிைப் தபண்தான் ன ம் தீர்கிமான்.
இது ததரிவு னப்படும். அதன்பின் அலரது
பார்டலில்
அலடன
லிரும்பும்
குமிப்பு
இருப்படதக்
கண்டு
கிழ்கிமான்.
இது குமிப்பமிதல் னப்படும். இந்நிடயில் காதல்
எருபுமக் காதயாக இல்யால் இருபுமக் காதயாக
யர்கிமது.
• இவ்லாறு ததாைங்கித் தடயலனும் தடயலியும்
பிமர் அமிால் கரவுக் காதல் லாழ்க்டகில்
கிழ்லர்.

பாங்கற்கூட்ைம் - பாங்கிிற் கூட்ைம்
•

•

•
•

•

•

•

கரவுக் காதயில் தடயலனால் தடயலிடச் சந்திக்க படிாத
நிடய ற்படும். அப்தபாது தடயலன் தன் நண்பனாகி பாங்கன் உதலிதகாண்டு,
தடயலிடச் சந்திப்பான். இதற்குப் பாங்கற் கூட்ைம் (பாங்கன் கூட்ைம்) ன்று தபர்.
தடயலிடச் சந்திக்க இயாது காதல் தநாால் தடயலன் துன்பப்படுலடதக் கண்ை
பாங்கன் ‘எரு சிமி குலடர நீர் தலப்பம் அடைந்திருந்தால் அதில் குரிர்ந்த நீட ஊற்மி
லிராலி அதன் தலப்பத்டதத் தைித்துலிையாம். ஆனால் நீ அடைந்துள்ர காதல்
தலப்பதா கைல் தபான்மது. கைதய தலப்பம் அடைந்தால் அடதத் தைிப்பதற்கு இந்த
உயகத்தில் ந்த ஆற்மில் நீர் இருக்கிமது?’ னக் தகட்கிமான்.
பின்னர்ப் பாங்கன் தடயலடனத் ததற்மித் தடயலிடச் சந்திக்க உதவுகிமான்
ghங்கனின் உதலிட நாடிதுதபாயத் தடயலன் தடயலிின் ததாறிாகி
பாங்கிின்
உதலிட
நாடிப்தபற்றுக்
கரவு
லாழ்க்டகடத்
ததாைர்லான்.
அதற்குப் பாங்கிிற் கூட்ைம்ன்று தபர்.
தடயலன் - தடயலிடச் சந்திக்க டலப்பதற்காகப் பாங்கி இவு, பகல் ஆகி இரு
தநங்கரிலும் உதவுலாள். தாலது ஏர் இைத்டதக் குமிப்பிட்டு அங்குத் தடயலிட
அடறத்துச் தசன்று தடயலடனச் சந்திக்கச் தசய்லாள். இடல இவுக்குமி னவும் பகற்குமி
னவும் கூமப்படும்.
இலில் தடயலன் டயப் பகுதிகடரத் தாண்டி லந்து தடயலிடச் சந்தித்துப் பிரியும்
தபாது தடயலி, லறிில் உள்ர லியங்குகடர நிடனத்தும் தபய்யும் டறட நிடனத்தும்
அச்சப்படுலது உண்டு.
‘சிங்கபம் ாடனயும் சண்டைிட்டுக் தகா
ள்ளும் லறிில்
தடயலன் தசல்லுகிமான். தலும் டறயும் தபய்து அலடனத் துன்புறுத்துகிமது. அச்சம்
தக்கூடி அந்த லறிில் சிங்கம், ாடனிைிருந்து அலர் தம் லத்தால்
ீ
தம்டக்
காப்பாற்மிக் தகாள்லார். ஆனால் அலர் டறில் நடனந்து தகாண்டு தசல்லுலார். அலர்
ீ து படும் டறத்துரிகடரத் துடைக்க ன்னம் அலருக்குத் துடைாகச் தசல்கிமது’
ன்று தடயலி தடயலன் தல் உள்ர தன் அன்டப தலரிப்படுத்துகிமாள்.
இவ்லாறு காதயிக்கத் ததாைங்கித் திருைம் தசய்து தகாள்ளுாறு
ததாறி லற்புறுத்த, அதடன ற்றுத் தடயலன் தபாருளுக்காகப் பிரிலது லட

•
•

•

•

லடலில்

இண்ைாலதாக

உள்ர

லடலியில்
(1)
லடவு
யிவு
(2)
அமத்ததாடு
நிற்மல்
(3)
உைன்தபாக்கு
(4)
கற்தபாடு
புைர்ந்த
கவ்டல
(5)
ீ ட்சி
(6)
தன்
டன
லடதல்
(7)
உைன்தபாக்கு
இடைீடு
(8) லடதல்
ஆகி 8 நிகழ்ச்சிகள் உள்ரன. லடவு ன்பது திருைம். கரவு
லாழ்க்டகின் இறுதிில் நிகழும் திருைம் பற்மி இல்
லடலில் ஆகும். திருைத்திற்கான பற்சிகள், கரவுக்
காதடயப் தபற்தமார்க்குத் ததரிலித்தல், தபற்தமார் றுத்தால்
தடயலிடத் தடயலன் அடறத்துச் தசன்றுலிைல், திருைம்
தசய்து தகாள்ரல் ன்பனலற்டமக் குமிப்படல தற்காணும்
நிகழ்வுகள்.
ன்று தபர்.

•

•

•

தடயகரிைம் காதயால் ற்பட்ை தலறுபாட்டைக் கண்ை தசலியித்தாய்
பாங்கிிைம், தகட்கிமாள். அதாலது ‘திடனப் புனம் காலலுக்குச் தசன்று லந்த
பின்னர் ன் களுடை ார்பில் தபான் தபான்ம பசடய பாய்ந்துள்ரது.
கண்களும்
நீர்நிடமந்து
லருத்தத்துைன்
காைப்படுகின்மன.
நான்
திரும்பத்திரும்பப் பயபடம தசால்லுலடதக் காதில் தகட்டுக் தகாள்ரால்
ததா நிடனப்பில் உள்ராள், பாலும் உண்ைாது பசிமிால் உள்ராள்.
ான்தபான்ம அறகி ன் களுக்கு ன்ன நைந்தது?’ ன்று தசலியித்தாய்
பாங்கிடக் தகட்கிமாள். பாங்கியும் இதுதான் சரிானதநம் ன்று அலள்
தகட்கும்தபாதத தடயலிின் காதடயச் தசலியித்தாய்க்கு உைர்த்திலிடுகிமாள்.
. ‘தகங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடி தசாடயில் நாங்கள் லிடராடிக்
தகாண்டிருந்ததாம். ாடய அைிந்த எரு தடயலன் நம் தடயலிிைம் லந்து,
‘தபார் தசய்யும் தகாடி தீக்கடை தபான்ம உன் கண்டைக் கண்டு அஞ்சி
நீயயர் நீரின் உள்தர எரிந்து தகாண்ைது; அதனால் நீயயரும் நீயும்
நண்பர்கராக இருங்கள்’ ன்று தசால்யி நீய யட அலளுக்குப் பமித்துக்
தகாடுத்தான். அவ்லாறு பூடலத் தந்ததியிருந்து தடயலிக்கு இவ்லாறு தலறுபாடு
ததான்மி
உள்ரது
ன்று
தடயலிின்
காதடயச்
தசலியித்தாய்க்கு
உைர்த்துகிமாள்.
இவ்லாறு
பாங்கி
தசலியிக்குத்
தடயலிின்
காதடயத்
ததரிலிப்பதற்கு அறத்ததாடு நிற்றல்

கற்பில்
அக லாழ்க்டக பற்மி இல் கற்பில். இதில்,
(1)இல்லாழ்க்டக
(2)பத்டதிற் பிரிவு
(3)ஏதற்பிரிவு
(4)காலற்பிரிவு
(5)தூதிற்பிரிவு
(6)துடைலிற் பிரிவு
(7)தபாருள்லிற் பிரிவு
ன்று 7 பகுதிகள் உள்ரன. தடயலிின் இல்யத்திற்குச் தசன்று லந்த
தசலியித்தாய் அலள் கிழ்ச்சிாக லாழ்லடத நற்மாிைம் தசால்கிமாள்.
அதாலது லானத்தின் தல் உள்ர ததலர்கரின் தடயநகாகி அாலதி
நகம் ண்ைில் லந்தது தபான்று கிழ்ச்சியும், தசல்லபம் உடைதாகத்
தடயலிின் லடு
ீ உள்ரது ன்று கிழ்ச்சிதாடு கூறுகிமாள்.தடயலன்
பத்டதிைம் தசன்று லந்ததபாது தடயலி அலடன ற்றுக் தகாள்ர
றுக்கிமாள். அதற்குப் பாங்கி தடயலடன ற்றுக் தகாள்லதத நல்ய குைம்
ன்று டுத்துக் கூறுகிமாள். ‘தடயலித! தடயலர் பன்பு உன்டனப் பற்மி
நிடனக்கால் பத்டதிைத்துப் பிரிந்து தசன்மலர், இப்தபாது உன்டன
நிடனத்து உன் லட்டின்
ீ
லாியில் லந்து நிற்கிமார். அலது குற்மத்டதப்
பார்க்கால் அலட ற்றுக்தகாள். அதுதல நல்ய குைம் ஆகும்’ ன்று பாங்கி
தடயலிக்கு நல்யடத டுத்துக் கூறுகிமாள். அலரது லாழ்க்டக
இனிட
உடைதாக இருக்க தலண்டும் ன்று நிடனக்கிமாள்.
இவ்லாறு கற்பியில் இல்லாழ்க்டக நிகழ்வுகள் பற்மி பாைல்கள்
அடந்துள்ரன. .

பாகலத் திகைின்
இல்புைள்
பாடய நியத்து க்கரின் எழுக்கம், பண்பு ஆகிலற்டம தநாக்கும் தபாது பாடயின்
சிமப்புகராகக் குமிக்கப்படுலன பின்லருாறு:
(1) உைன்தபாக்கு
(2) நற்மாய் லருந்துதல்
(3) தசலியி கடரத் ததடிச் தசல்யல்
(4) தசயவு அழுங்குலித்தல்
(5) தடயலிட ஆற்றுலித்தல்
இடல பாடயத் திடைக்கு உரி சிய அகலாழ்க்டக நிகழ்வுகள் ஆகும். கீ ழ் லருலன
பாடயத் திடைக்கு உரி புமலாழ்க்டக நிகழ்வுகள் ஆகும்.
(1) தகாள்டர அடித்தல்
(2) அமம் பாாட்ைல்

று:

காதல் தகாண்ை தடயலனும் தடயலியும் பிமர்க்குச் தசால்யால் ஊட லிட்டுச்
தசன்றுலிடுலது உடன்பபாக்கு னப்படும். தடயலனுைன் தடயலி தபாலதால் இது
உைன்தபாக்கு ன்று தசால்யப்படுகிமது.
உைன்தபாக்கு ன்பதற்குக் கரவுக் காதயர் கற்பு லாழ்க்டக தற்தகாள்ர ஊட
லிட்டுச் தசல்லது ன்று தபாருள் தகாள்ரயாம்.
தடயலன் தபாருள் ஈட்ைச் தசல்கிமான். தன்டன அலன் பிரிகிமான் ன்படத
உைர்ந்த தடயலி லருந்துகிமாள். ததாறி தடயலனிைம் தபாய்த் ‚தடயலிடயும்
உைன் அடறத்துச் தசல்‛ ன்கிமாள். அலன் அதற்குச் சரி ன்கிமான். ததாறி
தடயலிிைம் இதடனச் தசால்யத் ததாைங்குகிமாள்.
‚ததாறித தகள் ! தடயலன் தபாருள் ஈட்ைப்
னத்துன்பம் நீங்கித் ததாடயலில் தசல்யலிருக்கிமது.

பிரிந்து

தபாலான்

ன்ம

நம்

தடயலன் தசல்லும் லறிில் கூர்டான பல்டய உடை தபண் தசந்நாய்
பசிால் லருந்தும். அதன் பசிடப் தபாக்க நிடனக்கும் ஆண் தசந்நாய். அப்தபாது
தபண்ான் என்று ஆண் கடயாடனத் ததடிக் தகாண்டிருக்கும். ஆண் தசந்நாய், ஆண்
கடயானின் ததாடைடச் சிடதக்கும் (கிறிக்கும்). இடதக் கண்டு தபண்ான் அயறும்.
தலப்பம் ிக்க லறிாக அவ்லறி இருக்கும். ஆமடய கள்லர்கள் (ஆறு + அடய +
கள்லர் - லறிில் மித்துத் துன்புறுத்துகின்ம திருைர்) லறிப்தபாக்கர் ீ து கல்டய
டுத்து மிலர். கிறிசல் ஆடைடயும், உயர்ந்த குடைடயும் உடை லறிப்தபாக்கர்
அஞ்சி த்தில் றுலர். உைடல தலட்டைாை ண்ைி இனத்தியிருந்து பிரிந்து லந்த
பருந்து லானத்தில் பமக்கும் தபாழுடத திர் தநாக்கி அம்த்தில் இருக்கும்.
இத்தன்டான
கடுடயும்
தகாடுடயும்
நிடமந்த
காட்டு
லறிில்
தபரி
ததாடரயும் குலடர யர் தபான்ம கண்கடரயும் உடை இலளும் நம்பைன்
லருலாள்‛ ன்று தடயலன் கூமிதாகத் ததாறி கூறுகிமாள். (அைநானூறு -285,
ைாவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் ைாரிக்ைண்ைனார்)
பாடய நியம் தலப்பபம், காட்டு லியங்குகள், ஆமடய கள்லர்கள் ஆகிதாரின்
தகாடுடகளும் நிடமந்ததாினும், தடயலிின் பிரிவுத் துருக்கு அஞ்சி அலடரத்
தன்னுைன் அடறத்துச் தசல்யத் தடயலன் துைிகிமான் ன்படத இப்பாையில்

