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சு. தமிழ்ச்ஜெல்வியின் புதினங்களில் வழிபாடு  

வ.ஜெயபார்வதி, முனனவர் பட்ட ஆய்வாளர், ஸ்ரீ பராெக்தி மகளிர் கல்லூாி, குற்றாலம், (மனனான்மணியம் 

சுந்தரனார்  

பல்கனலக்கழகத்திற்கு உட்பட்டது) 

 ெங்க இலக்கியம் உள்ளடக்கமாக அகம், புறம் என்று இருநினலகளில் அடங்குகிறது. ெங்க இலக்கியங்களில் காதல், 

வீரம் னபான்ற ஜெய்திகனள அதிகளவில் காணக்கினடக்கின்றன. அனனத்து இலக்கியங்களுக்கும் முன்னனாடி 

நாட்டுப்புற இலக்கியங்கனள. உலகம் னதான்றிய காலத்திலிருந்து ஜபற்ற படிமலர்ச்ெிகள் ஏராளம். ஒவ்ஜவாரு காலப் 

படி மலர்ச்ெியின் ஜபாழுதும் மனிதனின் அறிவில் அனடந்த முன்னனற்றம் அதனூடாக நம்பிக்னக என்னும் 

உணர்னவப் ஜபற்றதாகும். மனிதன் தன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாத இயற்னக ஆற்றலுகளுக்கும் தம்னமவிட 

அதிக ஆற்றல் உண்ஜடன்றும் அது தன்னன அழிக்கக்கூடிய திறம் பனடத்தது என்று நம்பினான். அந்த 

நம்பிக்னகயின் வளர்ச்ெினய ஜதய்வம் அல்லது கடவுள் என்ற உணர்பிம்பமாகும். தமிழின் பழனமயான 

இலக்கியங்களிலும் இது பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளனதக் காணமுடிகிறது. ஐந்தினணப் பாகுபாட்டின் 

இலக்கியங்களில் ஒன்றான கருப்ஜபாருளில்,  

 “ஜதய்வம் உணாா்னவ மாமரம் புள்பனற 

 ஜெய்தி யாழின் பகுதினயாடு ஜதானகஇ 

 அவ்வனகப் பிறவும் கடுஎன ஜமாழிப” 1 

என ஜதய்வத்னத முதன்னமப்படுத்தியுள்ள நினலனயக் காணலாம். நாட்டுப்புறங்களில் நாட்டுப்புறத் ஜதய்வங்கள் 

தான் அதிகம் உள்ளன. அத்ஜதய்வங்கள் மக்களது வாழ்னவாடு வாழ்வாக பின்னிப்பினணந்து விட்டன. 

அத்ஜதய்வங்கனளப் பற்றியும் அவர்களின் வழிபாடு பற்றியும் இக்கட்டுனரயில் அறியலாம்.  

வழிபாடு பற்றி அறிஞர்கள் கூற்று 

 ஆதிகாலத்தில் மனிதன் எதனன கண்டு அஞ்ெினானனா அவற்னறஜயல்லாம் வணங்கினான். நாட்டுப்புறத் 

ஜதய்வங்கனளத் தான் ெிறு ஜதய்வங்கள் என அனழக்கினறாம். குடும்ப ஜதய்வ வழிபாடு, குலத் ஜதய்வ வழிபாடு, ஊர் 

ஜதய்வ வழிபாடு இவற்றில் அடங்கும். 

 ஜதய்வம் என்ற வார்த்னத எவ்வாறு உருவாகியுள்ளது என்பதனன ஒப்பியல் ஜமாழி நூல் விளக்குகிறது. “னதய்- 

னதய்வு- னதவு- னதவு அன் – னதவன், னதஇ- னதவி, னதவுஅர் – னதவர், னதய்வு- ஜதய்வு, ஜதய்வுஅம்- ஜதய்வம்” 2 

என்பதன் மூலம் ஜதய்வம் என்ற வார்த்னத னதான்றியனத அறியலாம்.  

 ஜதய்வங்கள் பற்றிய கருத்தாக்கம் முதன் முதலில் எவ்வாறு னதான்றியது என்ற னதடனலத் ஜதாடங்கிய 

மானிடவியலாளர்கள் “ஜதால் ெமயம்” என்பதன் அடிப்பனடயினலனய உருவாகியது என்கிறார்கள். ஆய்வாளர்கள் 

இன வனரவியல் மற்றும் இனவியல் அணுகு முனறகளுடன் ஒப்பியல் நினலயில் னமற்ஜகாள்ளப்பட்ட நீண்ட கால 

ஆய்வுகளுக்குப் பின்னனர ஒரு முடிவிற்கு வரனவண்டிய நினலயில் இருந்தனர்.  

 மிகப்ஜபாிய ஆய்விற்குப் பின் இங்கிலாந்து நாட்டு மானிடவியலறிஞரான எட்வர்டு பர்னட் னடலர், “இயற்னகப் 

ஜபாருட்களிலும் ஜபௌதிகப் ஜபாருட்களிலும் உனறந்துள்ள ஆவிகள் ஆற்றல் மிகுந்தனவ. அனவ மனித 

வாழ்விற்குக் காரணமாக அனமகின்றன எனத் ஜதால் பழங்கால மக்கள் ஆவிகனள வழிபட்டனர். இந்த ஆவி 

வழிபானட ெமயத்தின் னதாற்றுவாய்”3 
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 எமில்தர் னெம் என்பவர் “மக்கள் குலக்குறிகனள மிகவும் னபாற்றி வழிபட்டு வந்தனதயும், ெமூகத்தின் குலப்பிாிவுகள் 

யாவும் குலக்குறிகனள முன் னவத்னத பிாிந்து நிற்பனதயும் குலக்குறிக் குழுக்கனள மண உறவுகனள நிர்ணயம் 

ஜெய்வனதயும் கண்டு வியந்து, ஜதால்காப்பியத்தின் னதாற்றம் குலக்குறி முனளயிலிருந்னத னதான்றியது என்றும் 

இச்ெமயமானது புனிதம், புனிதமற்றது என்ற னவறுபாட்னட உருவாக்குகிறது என்றும் அதில் குலக்குறியானது 

ெமயத்திற்கான வினழனவ உருவாக்கியது”4 என்று கூறுவர். தமிழிலக்கியங்களில் காணப்படுகின்ற 

அணங்கு, சூர், னபய், னபய்மகள், சூர மகளிர், பூதம் (கூளி), கழுது னபான்ற ெக்திகள் நண்பகலிலும் நள்ளிரவிலும் 

திாிந்து அச்ெத்னத ஏற்படுத்தும். புண்பட்டவர்களின் காயங்களின் வழியாக இரத்தத்னத உறிஞ்ெி உயினரப் பறிக்கும் 

தன்னமயுனடயன. அவர்கள் னபய்கள் ஜநருங்காமலிருக்க ஐயவி புனகனய எழுப்பி எருக்கப் பூ தனழயுடன் 

னவப்பினலனயயும் இல்லங்களில் ஜெருகி னவத்திருப்பனத புறநானூற்றில் 281, 291ம் பாடல்களின் வழி அறிய 

முடிகிறது. தமிழின் குறிப்பிடத்தக்க மானிடவியலறிஞர்களில் ஒருவரான பக்த வக்தெலபாரதி “அணங்கு, சூர் 

என்றும் வாினெயில் எண்ணற்ற வனகயினால் இயற்னகயிகந்த ஆற்றல்கனளப் பண்னடத் தமிழ் மக்கள் 

இனங்கண்டுள்ளனர். “ஆவி வழிபாடு”, உயிர்ப்பாற்றல் வழிபாடு எனும் பண்னடத் தமிழ்ச் ெமூகத்திலும் 

இருந்துள்ளன.” 5 என்பார். னமலும் ஜதய்வம் பற்றிய ஜொல்லுக்கு பல விளக்கங்கள் இருப்பினும் மனித மன 

உணர்வின் அடிப்னடயினலனய ஜதய்வம் என்ற ஜொல் பல ஜெயல் வினனகளுக்கு ஊக்க ெக்தியாக விளங்குகிறது.  

வழிபாடு 

சு.தமிழ்ச்ஜெல்வியின் புதினங்களில் இடம்ஜபறும் கனத மாந்தர்கள் கிராம புறத்னதச் ொர்ந்தவர்களாகவும், 

ஆய்வுக்கு எடுத்துக் ஜகாள்ளப்பட்ட புதினங்களின் கனதக்களன் கிராமங்களாக இடம் ஜபறுவதாய் கனத 

மாந்தர்களும் கிராமத்துக் கடவுள்கனள நம்புவர்களாகவும் ஆவி, னபய், முனி முதலியவற்னற பற்றி அதீத 

நம்பிக்னகயும் அச்ெமும் ஜகாண்டவர்களாக பனடக்கப்பட்டுள்ளனர். புதினங்களில் கிராமியக் களங்களாக 

அனமவதால் மந்திரம் அது ஜதாடர்பான கடவுள் வழிபாடு முதலியன அதிகமாக இடம் ஜபற்றுள்ளன.  

ெிறுஜதய்வ வழிபாடு 

 சு.தமிழ்ச்ஜெல்வியின் புதினங்களில் ஜபரும்பாலும் ெிறுஜதய்வ வழிபானட ஜதாடர்ந்து காணப்படுகிறது. கிராமப்புற 

ஜபண்கள் ஜபரும்பாலும் தங்களின் மனக்குனறகனள இச்ெிறு ஜதய்வங்களிடனம முனறயிடுகின்றன. இச்ெிறு 

ஜதய்வங்களுக்கு ெினலகள் என்று எதுவுமில்னல. குச்ெி, கல், மரம் னபான்றவற்னறனய ெிறு ஜதய்வங்களாக நினனத்து 

வழிபாடு னமற்ஜகாண்டனர்.  

 மீனவர்களின் ஜதய்வங்களாக ஜதக்கத்தி முனி இருப்பனத மாணிக்கம் புதினத்தின் வழி அறிய முடிகிறது. தங்களுக்கு 

ஏனதனும் குனறயிருப்பின் தங்களது காவல் ஜதய்வமான முனிக்கு பனடயல் னபாட்டு கும்பிட்டனர். “ஒரு நீண்ட 

குச்ெினய எடுத்து வில் னபால் வனளத்து இரண்டு முனனகனளயும் தனரயில் ஊன்றினர். வில்லுக்கு நடுவில் 

அம்புனபால் இன்ஜனாரு குச்ெினய ஊன்றினர். தனரயில் ஊன்றிய மூன்னறயும் இனணக்கும் படி குறுக்காக நடுவில் 

ஒரு குச்ெினய னவத்து கட்டினர். இது தான் ஜதக்கத்தி முனிொமி கிழக்கு பார்த்து இருந்தது.” 6 என்ற வாிகள் மூலம் 

ஜதாடக்க காலத்தில் மனிதன் குச்ெிகனளயும் ஜதய்வமாக வழிப்பட்ட நினலனய அறியலாம். 

 இனத ஜதக்கத்தி முனி ஆறு காட்டு துனற நாவலிலும் இடம் ஜபறுகிறது. மீனவர்கள் கடலுக்கு ஜெல்லும் னபாது மீன் 

அதிகம் கினடக்கவும் உயிர் பலி இல்லாமல் இருக்கவும் இம்முனிக்கு பனடயல் னபாட்டு உள்ளனர் என்ற 

ஜெய்தியினன ஆறுகாட்டு துனற நாவலில் அறியலாம். மதுனர மாவட்டத்தில் பாண்டி முனி உனறந்துள்ள 

பாண்டிமுனி னகாவில் இன்றும் உண்டு. இங்கு ஜபண்கனள அதிகம் வழிபாடு ஜெய்கின்றனர்.  

 ஜபண்கனளயும் வழிப்பாட்டு ஜதய்வமாக கிராம மக்கள் வணங்கியுள்ளனர். இதனன  “கள்ளிக்குடி மாித்தியம்மன் 

னகாயிலுக்கு முன் உட்கார்ந்தாள். மாித்தியம்மனிடம் தன்னுனடய மனக்குனறஜயல்லாம் ஜொல்லி அழுதாள்.” 7 

என்பதின் வழி கிராமப்புற ஜபண்களின் வழி பாட்டு ஜதய்வமாக கள்ளிக்குடி மாித்தியம்மன் இருப்பனத மாணிக்கம் 

புதினத்தின் வழி அறிய முடிகிறது.  ஆறுகாட்டு புதினத்தில் கணவன் ொமுனவலுடன் முரண்பட்டு வந்து வாழும் 
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ெமுத்திரவல்லியிடம் ஊாில் உள்ள னகாயில் காளி வந்து உனரயாடுவது னபான்ற காட்ெிகனளயும் ொன்றாகளாக 

கூறலாம். 

 அளம் என்ற புதினத்தில் ஜநாண்டி வீரன் என்றும் ஜதய்வம் பற்றிய குறிப்புள்ளது. “ஜநாண்டி வீரனுக்கு 

னகாயிஜலன்று எதுவும் கினடயாது. ெினலயும் கினடயாது. அந்தத் திடலின் னமற்குப் பகுதியில் ஒரு ஜபாிய பூவரசு 

மரமும் அதற்கு னநஜரதிாில் பத்து தப்படி தூரத்தில் இரண்டு பூவரசு மரங்களும் இருந்தன. னமற்கிலுள்ள ஜபாிய 

பூவரசு மரத்தில் தான் ஜநாண்டி வீரன் இருந்தது.” 8 என்ற வாிமூலம்  ஜதய்வத்னத இயற்னகப் ஜபாருளில் 

ஜகாண்டாடினர் என்று அறியப்படும். மக்கள் தங்களுக்கு எதுவும் குனறஇருப்பின் அதனன இத்ஜதய்வத்திடம் 

முனறயிட்டால் நிச்ெயம் நடக்கும் என்று நம்பினர்.  

 இதனன னபாலனவ ஆறுகாட்டுத்துனற என்னும் புதினத்தில் மனலயாள வீரன் என்னும் ஜதய்வம் பற்றிய குறிப்பு 

காணப்படுவனதயும் கூறலாம். “மனலயாள வீரா உண்னமயானா ஜதய்வனமா இருந்தா இந்த னபயன் ொமுனவலு 

எங்க இருந்தாலும் உசுனராடு இருக்கனும்”  9 என நாட்டார் னவண்டி ஜகாள்வது மூலம் அறியலாம்.  

முன்னனார் வழிபாடு  

 நாட்டுப்புற மக்கள் தங்கனளாடு வாழ்ந்து மனறந்த முன்னனார்கனளத் ஜதய்வமாக எண்ணி வழிபடுகின்றனர். 

அவர்கனள வழிபடுவதால் தங்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் பலவிதமான நன்னமகள் ஏற்படும் என்று நம்புகின்றனர்.  

 கற்றானழ புதினத்தில் படாமுனியம்மன் என்ற ஜபண்னண ஜதய்வமாக வணங்குகின்றனர். படாமுனியம்மன் 

ெிறுமியாயிருந்தாலும் தன்னுனடய தளிர் உடலால் மனடயில் விழுந்த ஓட்னடனய தன் உடனல ஜகாண்டு அனடத்து  

ஏழஎட்டு  ஊர்கனளக் காப்பாற்றினாள். அதனால் அவனள ஜதய்வமாக வணங்கினர். கிராமப்புற ஜபண்கள் தங்கள் 

ஊர்களில் ஜவள்ளம் கனரபுரண்டு ஓடும்னபாது இந்த படாமுனியம்மனனனய னவண்டி ஜகாள்வர். படாமுனியம்மனன 

னவண்டுனவார்க்கு தீங்கு எதுவும் னநராது என்பது “கற்றானழ புதினத்தில் காணப்படும் மக்களின் நம்பிக்னகயாக 

அறியப்படுகிறது. இவ்வாறு தங்கள் வாழ்க்னகனய காப்பாற்றிய ஜபண்கனளனயா, ஆண்கனளனயா தங்களின் 

முன்னனாராக நினனத்து வழிபாடு ஜெய்தனர்.  

ஆவி வழிபாடு 

 ஆவிகளின் வழிபாட்டிற்ஜகன்று தனியாகப் பூொாிகள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். இதற்கு வழிபாடாற்றும் 

குடும்பத்தினர் அல்லது ெமூகத்தினாில் யாராவது ஒருவர் தற்காலிகப் பூொாியாகச் ஜெயல்படுவர். ஆவி வழிபாடு 

ஜபாதுவாக எல்லா இன மக்களும் வழிபடும் வழிபாடாகக் காணப்படுகிறது. இவ் ஆவிகளால் துன்பப்படுவதாகக் 

கருதும் அனனத்தும் ெமூக மக்களும் இதற்கு வழிபாடு ஜெய்யலாம். இவ்வழிபாடு பிரெித்தி ஜபற்ற  

குலஜதய்வமாகனவா அல்லது அனனத்து வீதிகளுக்கும் ஜபாதுத் ஜதய்வமாகனவா மாறும் வனர வழிபடப்படும். 

ஆவிகளுக்கு னகாயில் னபான்ற கட்டிட அனமப்புக்கள் இருப்பதில்னல, ஆவிகள் உனறந்துள்ளதாகக் கருதப்படும் 

மனல, மரம், பானற ஆகியனவ வழிபடும் இடமாக அனமயும் னமலும் ஆவி இருந்தனத நம்ப னவத்தலுக்கான 

கனதகனள சு.தமிழ்ச்ஜெல்வி கனத மாந்தர்களின் வழினய கூறுவனதயும் காணமுடிகிறது.  

 ஆெிாியர் தனது ஆறுகாட்டுத்துனற நாவலில் ‘மீன்யாவாாி காெியம்மாள் கடற்கனரக்குச் ஜென்றனபாது அங்கமாணி 

என்ற ஜபண் அவளுடனன வந்து தன் தனலயில் னபன் பார்த்து விடச் ஜொன்னதும் பிறகு பின்னானலனய அவளுடன் 

ஊருக்குள் வந்ததும் பின் யார் கண்ணிலும் அகப்படாமல் மனறந்து னபானதாம்’ என்ற கனத மூலம் ஆவி மனிதர்கள் 

னபால வந்து னபானது என்ற ஜெய்தியினன நாம் அறியலாம். னமலும் ஜபரமன், அளத்துமினி னபான்ற ஆவிகள் 

இருப்பதாக தமிழ்ச்ஜெல்வி நாவல் வழி அறியலாம்.  

 ெிறு ஜதய்வங்கள் ஜபரும்பாலும் னவதக்கடவுஜளாடு ஜதாடர்பு ஜகாள்ளாதனவ நாட்டுப்புற மக்கள் தங்கள் வாழ்வின் 

இன்ப, துன்பங்களுக்கும் இத்ஜதய்வங்கனளனய ெரணனடகின்றனர். ொதினவறுபாடின்றி அனனவரும் ஒன்று 

னெர்ந்து இச்ெிறு ஜதய்வங்களுக்கு விழா எடுத்து, பனடயல் இட்டு, பலியிட்டு ஜகாண்டாடி உள்ளனர். னமலும் 

இவ்விழாக்கள் நாட்டுப்புற கனலகனள அழியாமல் இன்றும் காப்பாற்றி வருகின்றனத காணலாம். 

கிராமப்புறங்களில் இன்றும் ஜபண் ஜதய்வங்களில் மாாியம்மனின் வழிபாடு முக்கிய இடம் ஜபறுகிறது. இன்றும் 



வ.ஜெயபார்வதி. / Contemporaneity of Language and Literature in the Robotized Millennium 1(3) 2019, 1-4 

 

 

Copyright@ REST Publisher           4 

மக்கள் தங்களுனடய வீட்டு விழாக்களில் குலத்ஜதய்வம் துனண என்று பத்திாிக்னககளில் அச்ெிடுவனதக் 

காணலாம். தமிழ்ச்ஜெல்வி நாவல் வழி இச்ெிறு ஜதய்வ வழிபாடுகனள நம்மால் அறிந்து ஜகாள்ள முடிகிறது. 
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