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ஆய்வுச்சுருக்கம் 

மந்தநிமாிடையன யயணப் ாகுாடு கிடைனாது , பதாமில் அடிப்டைனிா ிாிவுகய ியி. 

இபட்டைக் காப்ினத்தில் அந்தணர்கள், ார்ப்ார், ான்நடனார், இய ிப்ார், உனர் ிப்ார் னெதலின 

 பனர்கால் அடமக்கப்டுகின்ர். நன்ர்கலக்குச் பசங்யகாலும் , பயண்பகாற்க் குடையும் 

கூப்டுகின். நயவூர்ப்ாக்கம் , ட்டிப்ாக்கத்தில் கைல் யாணிம் டைபற்டத அினனெடிகிது. 

‘உழுயார் உகத்தார்க்காணி ’ த் தியயள்லயயம் யயாண் நாந்தடபப் யாற்யகின்ார். இடைனர்கள் , 

யகாயர் அல்து ஆனர் ன்ய அடமக்கப் பற்ர். இடைக்கு நகிர் ஆய்ச்சினர் ன்ய அடமக்கப்ட்ைர். 

பான் அணிகன்கடச் பசய்யர்கள் தற்காத்தில் ஆசாாி ன்ய அடமக்கப்டுகின்ர். பான்ாகின 

யயடகடச் பசய்யதால் பாற்பகால்ர் , பகால்ன் ன்டமக்கப்ட்ைர். கணிடகனர் , காயற்கணிடகனர், 

ஆைற்கூத்தினர், னயிட நைந்டதனர், கடைகமி நகிர், யம்ப் பத்டதனர், ண்பணன் கடயனார், ண்ணினன் 

நைந்டதனர், தாசினர் ப் ல்யயய யடகனா பாதுநகிர் கூப்டுகின்ர்.  இவ்யாறு காப்ினக்காத்தில் 

சநனங்கள் ததான்ானி. இன்ய கிபாநங்கில் குிப்ிட்ை சாதி , சநனங்கடச் யசர்ந்த நக்கள் ஒன்ாக 

யாழ்யடதப் யா சிப்திகாப காத்தில் கபங்கில் தித்தி வீதிகில் குிப்ிட்ை பதாமில் பசய்யதார் 

யாழ்ந்து யந்தடதக் காண னெடிகின்து.  சாதின ாகுாடும் தினிட ஒதுக்குமுறயும் இபட்றடக்காப்ினங்கில் 

காண இனலுகிது. இதுதய ிற்கா சாதினயமி இருப்ிடத்திற்கும் சாதின ாகுாட்டு நிக்கும் யித்திட்டது 

என்றத இக்கட்டுறப ஆய்கிது. 

முக்கினச் நசாற்கள் 

அந்தணர்கள், அபசர்கள் , யணிகர்கள் , தயார்கள், இறடனர்கள், நகால்ர்கள், அடிறநமுற, 

பத்றதறந 

னென்னுடப 

மந்தநிமாிடையன யயணப் ாகுாடு கிடைனாது , பதாமில் அடிப்டைனிா ிாிவுகய ியி. 

யள்லயர்,  
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“ிப்பாக்கும் ல்ா வுனிர்க்கும் சிப்பாவ்யா  

 பசய்பதாமில் யயற்யடந னான்” (குள்., 972)  

ன்ய குிப்ிடுயர். இப்ிாிவுகள் ாடையில் ி இக்கப்னகால் யயணங்காக நாற்நடைந்த.தநிழ் 

இக்கினங்கலள் நிகப் மடநனா நூாகின பதால்காப்ினத்தில் அந்தணர் , அபசர், டயசினர், யயார் 

ன்னும் ால்யடக யயணம் சுட்ைப்டுகிது.  சிப்திகாப காத்தில் யயணம் ன் பசால் குிக்கப்ட்டுள்து. 

ிம் ன் பாயில் அச் பசால் ஆப்ட்டுள்டதக் காணனெடிகின்து. ஓர் இைத்தில் யயணங்கின் ான்கு 

ிங்கடக் குிக்கவும் , நற்யார் இைத்தில் ிப்ால் ால்யடகப்ட்ை ிங்கலடைன யகுப்னகட 

உணர்த்தவும் கூப்ட்டுள்து. இதட,  

“நாயனான் ாணியும் யயணப் னதர்  

ால்யடகப் ாணியும் ம்பய பகாள்டக” (சிம்ன., கைாடுகாடத, அடிகள் : 35-36)  

ன் அடிகின் யானிாக அினாம். கைாடு காடதனில் அபசர் , யணிகர், யயார், அந்தணர் ஆகின 

ால்யடகனா யயணப் னதங்கள் கூப்பயயடத உடபனாசிாினர்கின் னேம் அினாம். அமற்டு 

காடதனிலும் ால்யடக யயணம் ற்ின பசய்தி இைம்பயகிது.  இந்திபயிமவூபபடுத்த காடதனில் இைம்பயம், 

காயகர், காமினர், கூயினர், ாசயர், ஓசுயர், கண்ணுள் யிடஞர் னெதலியனார்கின் பனர்கள் பதாமில் 

அடிப்டைனாகக் கூப்டுயடதப் ார்க்கும் யாது , இனற்டகனா ி அடநப்னகள் , யை ாட்டில் ியி யந்த 

யயணங்கள், நக்கள் பசய்து யந்த பதாமில்கள் ஆகின னேன்ய அடிப்டைகிலும் இபட்டைக் காப்ின காச் 

சனெதானம் உயயாகினியந்தது ன்து னாகின்து. சிப்திகாபத்டதப் யான்ய நணியநகடனிலும் அந்தணர், 

அபசர், யணிகர், யயார் ற்ின கயத்துகள் இைம் பற்யள்.  

அந்தணர்கள்  

இபட்டைக் காப்ினத்தில் அந்தணர்கள், ார்ப்ார், ான்நடனார், இய ிப்ார், உனர் ிப்ார் 

னெதலின  பனர்கால் அடமக்கப்டுகின்ர். அந்தணர்கின் னத் யதாற்ம் ற்ிச்; சிப்திகாபம்,  

“னன்நனிர்ச் சடைனெடிப் பா உடுக்டக  

னெந்நூல் நார்ின் னெத்தீச் பசல்யத்து  

இயிப் ாபபாடு” (சிம்ன., காட்சிக்காடத, அடிகள் : 126-128) 

க் குிப்டுகிது. அந்தணர்கள் பசய்யும் பதாமில்கள் ஆய ன்தால் “அயபதாமில் அந்தணர் ” வும் 

அடமக்கப் பற்ர். இதட,  

“அயபதாமில் அந்தணர் பயனெட யகுக்க”  (சிம்ன., கட்டுடபகாடத, அடி : 70) 

 இங்யகாயடிகள் இனம்னகின்ார். அந்தணர் யாழ்ந்த இல்ம் நடயனார் இயக்டக  அடமக்கப்ட்ைது 

ன்டத,  

“நாை நயகும் நடயனார் இயக்டகயும்” (சிம்ன., இந்திபயிமவூபபடுத்தகாடத, அடி : 42)  
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ன் அடினின் னேம் அினாம். அக்காத்தில் அந்தணர்கள் அங்கூயம் அடயனில் நன்னுக்கு 

உயதுடணனாக இயந்து ீதி யமங்கி யந்த பசய்திடன,  

“அக்கத்து அந்தணர்” (சிம்ன., டுகற்காடத, அடி : 222)  

ன் பதாைர் பகாண்டு அினாம். அந்தணர்கள் யயள்யி பசய்து யமிட்ைதால் யயள்யிப் ார்ப்ான் ன் 

பனாிட்டு அடமத்தர் ன்தும், சங்ககாச் சனெதானத்தில் அந்தணர்கலக்குக் பகாடுக்கப்ைாத சி உனர்வுகள் 

சிப்திகாப காத்தில் யமங்கப்ட்ை பசய்திடன அினனெடிகின்து.  

யார்த்திகன் ன் ார்ப்ானுக்குப் ாண்டின நன்ன் ஒயயன் தியத்தங்கால் , யனலூர் ன் இய 

ஊர்கடத் தந்தயதாடு அடநனாநல், அயனுடைன காலில் யிழுந்து யணங்கினடத,  

“தைம்னல் கமித் தங்கால் தன்னுைன்  

நைங்கா யிடயுள் யனலூர் ல்கி” (சிம்ன., கட்டுடபகாடத, : 118-119)  

ன்யம்,  

“கார்த்திடக கணயன் யார்த்திகன் னென்ர்  

இயி நைந்டதக்குத் தியநார்ன ல்கி...” (யநது., அடிகள் : 121-122)  

ன்ய கூயகின்ார்.  

நாைநடனயன் ன் அந்தணனுக்கு , நன்ன் பசங்குட்டுயன் அயனுடைன டைக்கு டை பான் 

பகாடுத்துச் சிப்ித்தடத,  

“ஆைகப் பயிட டனடனந் திபட்டித்  

யதாைார் யாந்டத யயயான் தன்ிட  

நாை நடயனான் பகாள்பகன் ித்தாங்கு”(சிம்ன., ீர்ப்டைக்காடத, அடிகள் : 171-172) 

ன் அடிகள் குிப்ிடுயதால் சிப்திகாப காத்தில் அந்தணர்கள் சிப்னப் பற்ியந்தர் ன்து பதாின 

யயகின்து.  

நணியநகடனில் சாத்தார் , அந்தணர்தம் யயத னெடகட நயத்துடபப்ினும் அயர்கலக்குச் 

சனேகத்தில் இயந்த நதிப்ிடக் காட்டியுள்ார். ஆனத்திபன் , சிந்தாயதயி பகாடுத்த அனெதசுபி பகாண்டு 

அடயாின் சிடனயும் தீர்த்து யந்தான். அயன் பசனல் இந்திபன் ாண்டு கம்த்டதத் துக்கினது. ஆதலின் , 

ஆனத்திபன் கயத்தின இந்திபன் ிவுகத்திற்கு யந்தான்.  

“தர்ந்த டைனின் தண்டு காலூன்ி  

யடந்த னாக்டகயனார் நடயனா ாகி  

நானிய ஞாத்து நன்னுனி யபாம்னம்  

ஆயனிர் னெதல்யன் தன்னென் யதான்ி  
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இந்திபன் யந்யதன் னாதுின் கயத்து  

உன்பயந் தாத்துயனன் பகாள்க” (நணி., ாத்திப நபன கூின காடத, அடிகள் : 30-35) 

 அந்தண யடியத்தில் யந்து பசல்யதாகக் கூயகின்ார் சாத்தார். யஞ்சிநாகபத்தில் இயந்த அந்தணர்க் 

குடினியப்ட,  

“நடயனார் அயந்பதாமில் குடனா நயகும்” (நணி., கச்சிநாகர்னக்க காடத, அடி : 56)  

ன்ய கூயயதால் அயர்கள் பற்ியந்த யர்ச்சி னப்டுகிது.  

அபசர்கள்  

இபட்டைக்காப்ின காத்தில் யாழ்ந்த நன்ர்கலக்குச் பசங்யகாலும் , பயண்பகாற்க் குடையும் 

கூப்டுகின். இதட,  

“தாழ்ந்த குடைனன் தர்ந்த பசங்யகான்”  (சிம்ன., கட்டுடபகாடத, அடி : 52)  

ன்தன் னேம் அினாம். நன்ர்கள் ீதி பி தயாதயர்கள் ; பசங்யகால் யடன யர்ந்தால் , உனிர் யாம 

நாட்ைார்கள் ன்டதப் ாண்டின நன்ன் உனிர் யிட்ைதால் அிந்து பகாள் னெடிகின்து. நக்கள் நன்ர்கடத் 

தம் இடயாகயய ண்ணி யாழ்ந்தர்.  

“நன்ன் யயன் நதில்னகார் யாழ்யயந்தன்…..  

பான்ந் திகிாிப் பாயடைனான் ன்பால்”  (சிம்ன., ஆய்ச்சினர்குபடய, அடிகள் : 29-30)  

ன் அடிகலம், நன்ர்கள் தங்கள் நக்கடக் காப்தற்காகயய ிந்தியப்தாகக் கயதின ிடனிட,  

“நன்டத காக்கும் ன்குடிப் ித்தல்” (சிம்ன., காட்சிக்காடத, அடி : 103)  

ன் அடியும் , அபசர் குத்தில் ிந்தடத அயர்கள் பயடநனாகக் கயதயில்ட , நாாகத் துன்ம் ன்ய 

ண்ணினடத,  

“துன்ம் அல்து பதாழுதகவு இல்”  (சிம்ன., அடைக்கக்காடத, அடிகள் : 104)  

ன் அடியும், அபசர்கள் தங்கின் நக்கடக் காப்டதயன னெக்கினப் ணினாகக் பகாண்டியந்தர் ன்டத,  

“காயன் னென்ர் னான் கட்டுடபத்யதன்”  (சிம்ன., காத்திம் உடபத்தகாடத, அடி : 50)  

“கண்பணழுத்தார் காயல் யயந்தன்”  (சிம்ன., கால்யகாட்காடத, அடி : 170)  

ன் அடிகலம் பதியாக உணர்த்துகின்.  
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நன்ன் உனிர்த்யத நர்தட உகம் , நன்ன் வ்யமியனா நக்கள் அவ்யமினாதால் நன்ர்கள் 

னெடனாக ஆட்சி பசய்னயயண்டும். யள்லயர்,  

“னெடபசய்து காப்ாற்யம் நன்யன் நக்கட்கு  

இடபனன்ய டயக்கப் டும்”(குள்.388)  

ன்ய நன்ட இடயனுக்கு ிகபாகக் குிப்ிடுயர்.  

அபசினயம் அபசடயனில் வீற்ியந்து அபசயக்குத் துடணனாக ின்ர். அடயனில் ாண்டின 

நன்னுைன் யகாப்பயந்யதயியும், பசங்குட்டுயனுைன் யயண்நாலம் உைியந்த ிகழ்டய அினனெடிகிது.  

சனேகத்தில் அபசய யநதிகாபம் உடைனயாய் இயந்தான். உதனகுநாபன் பகாடச் பசய்திடன 

உடபத்த நாதயர்க்குச் யசாம நன்ன்,  

“நாதயர் யான்னம் நையார் கற்னம்  

காயன் காயல் இன்பில் இன்ால்…  

ஈங்கியன் தன்டயும் ஈநத் யதற்ிக்  

கணிடக நகடயும் காயல் பசய்க”  (நணி. சிடபசய்காடத, அடிகள் : 208-214)  

யயம் அடிகலம்,  

“னான்பசனற் ா திங்யகாற் ன்டத்  

தான்பசய் ததால் தகயின் யிஞ்டசனன்”  (நணி., சிடபசய்காடத, அடிகள் : 206-207)  

ன் அடிகலம் அபசன் ஆடணயன நற் யற்ினும் யலிடந யாய்ந்தது ன்டதக் காட்டுகிது.  

யணிகர்கள்  

யணிகர்கடப் ற்ின  குிப்னகள் இபட்டைக் காப்ினத்தில் இைம் பற்யள். பசல்யச்பசமிப்ில் 

யணிகர்கள் அபசனுக்கு அடுத்த இைத்திடப் பற்ியந்தர். நாாய்;கன், நாசாத்துயான் இயயயம் தாம் பற் 

பசல்யத்டதப் ிர்க்குக் பகாடுத்து உதயினடத, ‘நாகயாிகர் யண்டக நாாய்கன்’ ‘யயிதி ிர்க்கார்த்து’ னும் 

பதாைர்கால் அினாம்.  

“அபசர் ின்யார் அயநட நயங்கின்”  (சிம்ன., பகாடக்கக்காடத, அடி : 44)  

“அடபசர் ின்யார் அககர் நயங்கின்”  (சிம்ன., அடைக்கக்காடத, அடிகள் : 109)  

“பதால்கர் நயங்கின் நன்ர் ின்யார்க்கு”  (சிம்ன., ஊர்காண்காடத, அடி : 21)  

ன் அடிகள் யநற்சுட்டின கயத்டத உணர்த்துய.  

யணிகர்கள் பயஞ் பசல்யந்தர்காகவும் , நாை நாிடககில் யசிக்கும் உனர் குடினிபாகவும் 

யிங்கினடத,  
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“படுிட நாைத்து இடைித்து இயந்துமி”  (சிம்ன., நடனம் டுத்தகாடத, அடிகள் : 13)  

ன் அடி உணர்த்துகின்து.  

பதால்காப்ினம் யணிகர்கட “டயசினர்கள்” ன்ய அடமக்கின்து. ‘அபட்ைன் பசட்டி ’ ன் 

யணிகடச் சிப்திகாபம் சுட்டுகிது. இக்காத்திலும்  

‘பசட்டி’ ன் யகுப்ியள் பயம்ான்டநயனார் யணிகத்தில் ஈடுட்டியப்டதக் காண்கியாம். இது 

யான்ய ட்டி , பசட்டி ன் யயணப் பனர்கள் னெதன் னெதலில் சிப்திகாபத்தியயன காணப்டுயதாகத் 

பதாிகின்து.  

யகாயன், நணியநகட ிந்த ாில் பயம் பசல்யத்டத யினயர்கலக்கு யமங்கிான். அயன் 

கயடண நயாக , இல்யார் பசம்நாக , பசல்ாச் பசல்யாக திகழ்ந்தடத அடைக்கக்காடத யானிாக 

அின னெடிகின்து. யணிகர்கில் பசல்யம் பற்யர்கள் , அச்பசல்யம் சனெதானத்திற்குப் னன்ை யயண்டும் 

ன்ய யாழ்ந்தார்கள் ன்ய இங்யகாயடிகள் குிப்ிடுகின்ார். 

இபட்டைக் காப்ின காத்தில் நயவூர்ப்ாக்கம் , ட்டிப்ாக்கத்தில் கைல் யாணிம் டைபற்டத 

அினனெடிகிது. யாணிம் ன்னெடனில் டைப யயண்டுபநன்டத,  

“யாணிகம் பசய்யார்க்கு யாணிகம் யணிப்  

ிவும் தநயாற் பசனின்” (குள்.120)  

 யள்லயர் சுட்டுகின்ார். இக்கயத்டதபனாட்டியன சாத்தாயம்,  

“யாணிக நபின் யயபாய ீட்டி  

ீணிதிச் பசல்யாய் ீணி யயந்தின்  

ட்டிப் னப்பற் யனர்ந்யதா ானின்”  (நணி., சிடபசய்காடத, அடிகள் : 111-114) 

த் தயநதத்தன் யானிாகக் கூயகின்ார். யகாயனுக்கு ஒன்து தடனெட னென்யாடத்,  

“தன்ா ினன் தம் யகாடி  

ழுா பல்டனில் இபயர்க் கீத்துத்  

பதாழுதயம் னாிந்யதான் சுகதற் கினற்ின  

யாயாங்கு சிடநனத்து யாபாிச் சனித்தம்  

ஈயார்க் பகல்ா நிைர்பகை யினன்து”  (நணி., கச்சிநாகர்னக்க காடத, அடிகள் : 132-136)  

ன்தற்யகற்த் தாம்  பசய்தடதயும் , னத்த டசத்தினம் இனற்ினடதயும் ஆய்ந்தால் , யணிகப் பயநக்கள் 

அன்ய சனெதானத்தில் பற்ியந்த இைத்டதயும் , அயர்கின் ாணனச் சிப்டயும் , பயம் பாயள் யமங்கும் 

யண்டநடனயும், அடத்திற்கும் யநாகப் பௌத்தச் சநனத்திற்கு அம்  பசய்தும் , ஆனம் யடநத்தும் 

ஆழ்ந்த ஈடுாட்டுைன் யிங்கினடநடனயும் அினனெடிகின்து.  



International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR)                                  E-ISSN: 2582-5313 

தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வததச நடுவர் இதழ் (ஐ.ஆர்.தே.டி.எஸ்.ஆர்) 
Volume: 03 Issue: 02                               April to June 2021                                             www.irjtsjournal.org 
 

 

 

© 2021, IRJTSR                                                                                                                                                                 Page 82 

யயார்கள் 

“பாயடை தயஉம் பகாற்னெம் உழுடை  

ஊன்யயகால் நயங்கின் ஈன்தன் னய” (னம்., ா.35)  

ன் னயானூற்ய அடிகள் யயாாின் சிப்ிட டுத்துக் காட்டுகின். ‘உழுயார் உகத்தார்க்காணி ’ 

த் தியயள்லயயம் யயாண் நாந்தடபப் யாற்யகின்ார். இத்தகு சிப்னடைன யயார் ற்ின குிப்ிட 

நணியநகடனில் காண இனயில்ட.  

இடைனர்கள்  

இடைனர்கள், யகாயர் அல்து ஆனர் ன்ய அடமக்கப் பற்ர். இடைக்கு நகிர் ஆய்ச்சினர் 

ன்ய அடமக்கப்ட்ைர். நதுடப நாகாில் ஆனர்கலக்பகன்ய அகன் பதய ஒன்ய இயந்தடத,  

“அடய ஆனர் அகன்பதய அடைந்த” (சிம்ன., அமற்டுகாடத, அடிகள் : 116)  

ன் சிப்திகாப அடி உணர்த்துகின்து. இதன் னேம் பதயக்கள் கூைத் தித்தியன ிாிவுகலக்கு ற்ாற் 

யால் இயந்த பசய்திடன அின னெடிகிது.  

பகால்ர்கள்  

பான் அணிகன்கடச் பசய்யர்கள் தற்காத்தில் ஆசாாி ன்ய அடமக்கப்டுகின்ர். 

பான்ாகின யயடகடச் பசய்யதால் பாற்பகால்ர், பகால்ன் ன்டமக்கப்ட்ைர். இதட,  

“கயந்பதாமில் பகால்ன் பசால்” (சிம்ன., பகாடக்கக்காடத, அடிகள் : 154)  

“பான்பசய் பகால்ன் தன்பசால் யகட்ை”  (சிம்ன., யமக்குடபக்காடத, அடிகள் : 74)  

ன் அடிகள் உணர்த்துகிது.  

இன்ய கிபாநங்கில் குிப்ிட்ை சாதி , சநனங்கடச் யசர்ந்த நக்கள் ஒன்ாக யாழ்யடதப் யா 

சிப்திகாப காத்தில் கபங்கில் தித்தி வீதிகில் குிப்ிட்ை பதாமில் பசய்யதார் யாழ்ந்து யந்தடநடன , 

ண்பணண் கடயனார் இயபயவீதி , நாதர் வீதி , நயயார் யசாி , னயர் இயக்டக னெதலின பனர்கடக் 

பகாண்டு ல்யயய யடகனா நக்கள் யாழ்ந்து யந்தடதக் காண னெடிகின்து.  

அடிடந னெட  

நன்ன் பசங்குட்டுயடக் காண யந்த நடயாழ்க் குயர்கள் நன்ட யாக்கி,  

“ழ் ிப்டியனம் யாழ்க ின்பகாற்ம்”  (சிம்ன., காட்சிக்காடத, அடி : 56)  

“அடியனார் ாங்கும் ஆனனெம் ீங்கி”  (சிம்ன., பகாடக்கக்காடத, அடி : 85)  
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ன்ய கூயயதன் னேம் அடிடந னெட இயந்தியக்க யயண்டும் ன்ய ஊகிக்க இைம் தயகின்.  

பத்தடந  

சங்ககாம் னெதல் தநிமகத்தில் பத்தடந ஒய பதாமிாக இயந்து யயயடத அினனெடிகின்து. சங்க 

இக்கின நயதத் திடணப் ாைல்கலம், பதால்காப்ினனெம் பத்தடந ற்ின கயத்துகடத் தயகின்து. ஆால், 

தியக்குள் பத்தடநடன யன்டநனாகச் சாடுகின்து.  

இபட்டைக்காப்ினங்கில் கணிடகனர் , காயற்கணிடகனர், ஆைற்கூத்தினர், னயிட நைந்டதனர் , 

கடைகமி நகிர், யம்ப் பத்டதனர், ண்பணன் கடயனார், ண்ணினன் நைந்டதனர், தாசினர் ப் ல்யயய 

யடகனா பாதுநகிர் கூப்டுகின்ர்.  

அயத்து ான்கு கடகிலும் யல்யர்காக யிங்கினயர்கள் ‘ண்;பணன் கடயனார் ’ இடசனில் 

யல்யர்காகத் திகழ்ந்தயர்கள் ‘ண்ணினன் நைந்டதனர்’  அடமக்கப்ட்ைர். கணிடகனர் குத்தில் ிந்த 

நாதயி அயத்து ான்கு கடகிலும் யல்யாய் இயந்தாள் ன்டத,  

“ண்பணன் கடயும் இடசந்து உைன்யாக” (சிம்ன., யயிற்காடத, அடி : 64)  

ன் அடினின் னேம் அினாம். நாதயி கணிடகனர் குத்தில் யதான்ிாலும் , யகாயடத் தயிப யயயார் 

ஆையட நத்தாலும் ண்ணாதயள் ;. யகாயன் அயட யிட்டுப் ிாிந்து பசன்யாது பயந்துன்ம் 

அடைந்தாள்; அயன் உடக யிட்டுச் பசன்டத அிந்து துயினாாள்.  

“சந்த யநினள் ைர்யா யுற்ய” (சிம்ன., னஞ்யசாினியத்தகாடத, அடி : 68)  

“கணிடகனர் யகாம் காணா பதாமிபக  

யகாடதத் தாநம் குமபாடு கடந்து”  (சிம்ன., ீர்ப்டைக்காடத, அடிகள் : 107-108)  

ன் அடிகால் யநற்காட்டின கயத்து உணபப்டும்.  

பத்டதனர் கும் சனெதானத்தில் இல்ாபதாமின யயண்டும் ன் யாக்கத்டத உணர்த்தின 

இங்யகாயடிகள் நாதயிடன நாயட்ை யாழ்க்டகடன உடைனயாகப் டைக்கிார்.  

சங்க காத்தில் ஆண்கள் ி நகிடப ாடிச் பசன்ாலும் அயர்கின் னத்பதாழுக்கம் மியுடைனதாகக் 

கயதப்ையில்ட. பசல்யக் குடிப் ிந்யதார் பத்டதனடப ாடிச் பசல்யது இனல்ன ன்டத இபட்டைக் 

காப்ினங்கள் டுத்துடபக்கிது.  

நடயி இயந்தும் ி பண்டண ாடிச் பசல்லும் யமக்கிற்குச் சான்ாகக் யகாயன் 

காணப்டுகின்ான்.  பண்கள் பத்தடநடனத் பதாமிாகக் பகாண்டியந்தது யால் ஆையர் ர் பண்டிடப 

ாடிச் பசன்தும் பதாிகின்து. ஆையர் யைன் உவு பகாள்லம் பண்டணப் ‘பத்டத’ ன்ய அடமப்து 

யால், ஒன்யக்கு யநற்ட்ை பண்கலைன் உவு பகாண்ை ஆையர்கடப் பத்தர்  இங்யகாயடிகள் 

சுட்டுயடத,  
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“குபல்யாய்ப் ாணபபாடு கபப் பத்தபபாடு”  (சிம்ன., இந்திபயிமவூபபடுத்தகாடத, அடி : 200)  

யயம் அடினால் உணபாம்.  

கடனிய யதர்ச்சி பற்யக் கடயாழ்வு யநற்பகாண்ை நகிர் பாயாதாபத்தில் ின் தங்கினயாது 

பத்தடந யாழ்வு யாம யயண்டின ிடக்குத் தள்ப்ட்ைடத உணபனெடிகிது.  

நணியநகடனில் பத்டதனர் ற்ின பசய்திகள் யிாியாக இைம் பற்யள். நன்ர்கள் தம்டநச் 

சூாின குத்தயர் , சந்திப குத்தயர் ன்ய பயடநனாகப் யசுயது யான்ய சித்திபாதி பத்டதனர் குப் 

பயடநடன,  

“கபயய பல்கு யந்தய நையார்  

உபயயாற் கித்த பயாயத் பதாயயயம்  

ஆனிபங் கண்யணா யினம் யனேஉக்பகா…  

உயப்சி னெிந்த பயன்குத் பதாயத்தியும்  

பதான்யடு நாகர்த் யதான்ி................”  (நணி., ஆனத்திபன் ாடு அடைந்தகாடத, அடிகள் : 7-15)  

ன்ய யசுயயதாடு த்திிப் பண்டியக்கும் , பத்டதனயக்குனெள் யயயாட்டிடச் சித்திபாதி யானிாகச் 

சாத்தார் டுத்துக்காட்டுகின்ார்.  

“காதன் வீனக் கடுந்துன பபய்திப்  

யாதல் பசய்னா உனிபபாடு னந்து…  

யிடபனாமி காடத் தியயின் பசல்யி  

அடயன நாகி ஆையர்த் துப்யாம்”  (நணி., உதனகுநபன் அம்ம்னக்ககாடத, : 11-22)  

ன்யம்,  

“கன்ிக் காயலும் கடினிற் காயலும்  

கண்யைார் பஞ்சம் பகாண்ைகம் னக்குப்  

ண்யதர் பநாமினிற் னன் யாங்கி  

யண்டிற் யக்கும் பகாண்டி நகிர்”  (நணி., உதனகுநபன் அம்ம்னக்ககாடத, அடிகள் : 98-109) 

ன்யம் பத்டதனர் இனல்ிட நணியநகட குிப்ிடுயதால் பத்டதனர் கும் ல்கிப் பயகினியந்தடதயும் 

அதட யாழ்யில் யிக்கயயண்டும் ன் கயத்தும் இபட்டைக்காப்ின காச் சனெதானத்தில் 

யலியுயத்தப்ட்ைடதயும் அினனெடிகிது. 

னெடிவுடப 

மந்தநிமாிடையன யயணப் ாகுாடு கிடைனாது , பதாமில் அடிப்டைனிா ிாிவுகய ியி.  

இபட்டைக் காப்ினத்தில் அந்தணர்கள், ார்ப்ார், ான்நடனார், இய ிப்ார், உனர் ிப்ார் னெதலின 

 பனர்கால் அடமக்கப்டுகின்ர். நன்ர்கலக்குச் பசங்யகாலும் , பயண்பகாற்க் குடையும் 
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கூப்டுகின். நயவூர்ப்ாக்கம் , ட்டிப்ாக்கத்தில் கைல் யாணிம் டைபற்டத அினனெடிகிது. 

‘உழுயார் உகத்தார்க்காணி ’ த் தியயள்லயயம் யயாண் நாந்தடபப் யாற்யகின்ார். இடைனர்கள் , 

யகாயர் அல்து ஆனர் ன்ய அடமக்கப் பற்ர். இடைக்கு நகிர் ஆய்ச்சினர் ன்ய அடமக்கப்ட்ைர். 

பான் அணிகன்கடச் பசய்யர்கள் தற்காத்தில் ஆசாாி ன்ய அடமக்கப்டுகின்ர். பான்ாகின 

யயடகடச் பசய்யதால் பாற்பகால்ர் , பகால்ன் ன்டமக்கப்ட்ைர். கணிடகனர் , காயற்கணிடகனர், 

ஆைற்கூத்தினர், னயிட நைந்டதனர், கடைகமி நகிர், யம்ப் பத்டதனர், ண்பணன் கடயனார், ண்ணினன் 

நைந்டதனர், தாசினர் ப் ல்யயய யடகனா பாதுநகிர் கூப்டுகின்ர். 

இன்ய கிபாநங்கில் குிப்ிட்ை சாதி , சநனங்கடச் யசர்ந்த நக்கள் ஒன்ாக யாழ்யடதப் யா 

சிப்திகாப காத்தில் கபங்கில் தித்தி வீதிகில் குிப்ிட்ை பதாமில் பசய்யதார் யாழ்ந்து யந்தடதக் 

காண னெடிகின்து.  
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