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ஆய்வுச்சுருக்கம் : ிகச் ச னாற்நில்  ிபேடங்கள்  இன்நிமா  இடத்மப் பதறுகின்நண . 

ிகத்ில் மச, ம டங்கள் தான்நி இந்து சத்ம ன்கு  பர்த்ண.ச அடிார்கறக்கு  

ஊக்கபிக்கும்  ஊக்க பேந்ாய் அம ிகழ்ந்ண. ாடு பழுதும்  தான்நி பர்ந் இம்டங்கள்  இன்றும் 

காக்கிடப்தது  அற்நின்  இன்நிமா ன்மம உர்த்தும். ிழ் ன்ணர்கள்  இம்டங்கபின் 

பர்ச்சிக்கு ஆக்கபம் ஊக்கபம்  இமடநாது ல்கிணர் . ிழ்ாட்டில் தான்நி  இம்டங்கள் 

ிமபம் கல்ிமபம்  பர்ப்தில்  பதபேம்தங்கு  ஆற்நிபள்பண.  

 

கருச்சசாற்கள்:ிபேடங்கள்- ச பர்ச்சி- கல்ி பர்ச்சி- தல் ிமனங்கள் -அசர்கள் ஆவு 

அறிமுகம் 

     ிர்கள் சப்தற்று ிக்கர்கள் . அர்கள் ாழ்ில் ல்னா ிமனகபிறம் சம் பாடர்பு 
பகாண்டிபேந்து . அந்ச் சத்ம பர்க்கும் அமப்புகபாகக் தகாில்கறம் டங்கறம்  
ிகழ்ந்ண. தகாில்கமபப் ததான்தந டங்கறம் க்கபிடம் பசல்ாக்கு பதற்றுத் ிகழ்ந்ண. துநவு 
பநி பூண்படாழுகும் சப் பதரிார்கறக்காக  இம்டங்கள் ற்தடுத்ப்தட்டண ன்நாறம் அம 
தல்மகச் சபாப் திகமபபம் சப் திகமபபம் ஆற்நி க்கபின் பஞ்சில் ீங்கா 
இடம்பதற்நண . தல்னர் கானத்ில் ிகத்ிற்கு பேமக புரிந் காபாபகர்கபின் பேமகால் 
இம்டான பமந (Monasey Sysem) தான்நி பர்ந்து. சங்க கானத்ில் டங்கள் தும் 
காப்தடாம இம உர்த்தும். க்கபிடம் பசல்ாக்கு பதற்றுத் ிகழ்ந் இம்டங்கமபத் ிழ் 
ன்ணர்கறம் அவ்ித பசன்று ஆரித்துப் புந்ணர். இமடக்கானத் ிழ் க்கள் ாழ்வுடன் 
தின்ணிப் திமந் இம்டங்மபப் தற்நி ஆாய்த இக்கட்டுமின் தாக்காகும் .  

மடங்களின் அசமப்பு  

     ிகத்ில் உள்ப டங்கள் ிபேக்தகாில்கமபப் ததான்தந சிநந் கட்டமப்புடன் 
பசல்தட்டண. இம்டத்ின் மனர்கள் “டதிகள்” ன்நமக்கப்தட்டணர் . இம்டதிகதப 
திற்கானத்ில் “டாிதிகள்” ன்று அமக்கப்தட்டணர் . இர்கள் “ஆச்சாரி சந்ாணங்கள்” ன்றும் 
சிநப்புடன் அமக்கப்தட்டணர் . பதாதுாக தகாில்கமப எட்டித இம்டங்கள் காப்தட்டண . 
இம்டங்கபில் ாபாண திாபர்கள் திாற்நி ந்ணர். இங்கு தனிச் தசமகறம் 
பதாதுக்கறக்கு ங்கப்தட்டண . இம்டங்கபில் தல் ிமனங்கறம், பேத்து ிடுிகறம், 
உவுச் சாமனகறம், கமனக் கூடங்கறம் சிநப்புடன் பசல்தட்டண. தகாில் தனகங்கள் ாவும் 
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“சஸ்ி தண்டாங்கள்” ன்று அமக்கப்தட்டண (இான்.தக.ி.த:239). சிம்தத்ிறம் தசன் 
ாதிிறம் பசல்தட்ட சஸ்ி தண்டாங்கமப இற்குச் சான்நாகக்கூநனாம் . இம்டங்கபில் 
பசல்தட்ட பேத்து மணகபில் ணிபேக்கு ட்டுல்னால் ினங்குகறக்கும் மத்ிம் 
பசய்ப்தட்டது(Neelakana Sastri.K,A, PP:651-652).தகபாில் பசல்தட்ட ினங்கு மத்ிச் சாமன 
இற்குச் சான்று. இம்டங்கபில் திாற்ந ஆசிரிர்கள், பேத்துர்கள் , கக்கர்கள் , டண 
ார்கள் , தாடு கபிர்கள் , ஏதுார்கள் , தார்ப்தணச் சமனர்கள் , தி க்கள், தமனாட்கள் , 
கானர் ததான்தநார் திாற்நிணர் . இது ி ட அடிமகள் ன்று தனபேம் ிமனக்கு 
ாங்கப்தட்டு இங்குப் திபுரிந்ணர்  (A.R.E.No:409/1925). இற்கு அமடாபாக அவ்டிமகபின் 
கழுத்துப் தகுிில் டத்ின் இனச்சிமண பதாநிக்கப்தட்டது (A.R.E.No:91/1926). (தல் ாடுகபில் 
குநிப்தாக உதாாபுரிில் இது ததான்ந அடிமகபின் மககபில் பத்ிம பதாநிக்கப்தட்டது ). 

மடங்களின் ேணிகள் 

     இம்டங்கள் ிப்ததாக்கர்கறக்கும்  மகறக்கும் ாத்ிரிகர்கறக்கும் அணாமகறக்கும் 
டப் திாபர்கறக்கும் ிணபம் உபித்ண.இதுி இம்டங்கபில் ார்கறக்குச் சக் 
கல்ிபம் உரி ஆசிரிர்கமபக் பகாண்டு ததாிக்கப்தட்டது . இங்கு ிபேபமநகள், திதந் தல்கள் 
ி டபாி தங்கறம் புாங்கறம் ததாிக்கப்தட்டண .இனக்கம் , ரிசணம், சித்ாந்ம், 
தாக தல், புாங்கள், பசய்பள், ாடகம், பேக்கம், இமச, ஏிம் ததான்ந இல்கள் டங்கபில் 
ததாிக்கப்தட்டண .  டங்கபில் சிநப்புடன் கல்ி ததாிக்கப்தட்ட பசய்ிமத் ிபோவுக்கசர்,  

         “கல்ி கம இனா காஞ்சிா கர் ன்னுள்பால் 

         ல்னிம ிபங்க ின்நார்-இனங்கு தற்நபிணாத”  

                         (தாம்-ிபேதற்நபி திகம்:தாடல்:431) 

ன்ந தாடல் பனம் திவு பசய்கின்நார் . தன ஆனங்கபின் ிர்ாகத்மபம் டங்கதப ற்று 
டத்ிண. தன ஆனங்கறக்கு டாிதிகதப ிர்ாகிகபாக இபேந்து இம உர்த்தும். இவ்ாறு 
தல்மகப் திகமப இம்டங்கள் பசய்து ந்ாறம் இற்நின் பன்மாண திாகச் சம் 
பர்த்தன ிகழ்ந்து. அம தக்ிக் பகாள்மககமப ாடுபழுதும் தப்திண. டாிதிகள் 
சத்துடன் தண்தாட்மடபம் த்துத்மபம் பர்த்து ந்ணர். ாட்டில் உள்ப மச, மச் 
சத்ிற்கு இர்கதப மனம பதாறுப்ததற்நணர் . இர்கள் ிர்ாகத்ின் கீழ் இங்கி 
தகாில்கள் சிநப்புற்றுத் ிகழ்ந்ண. இந்ிர்ாகிகமபத் “ிபேக்தகாில் தகஸ்ர்கள்” ன்று 
கல்பட்டுகள் சானவும் புகழ்கின்நண(தசார்னாறு ,த:306).இம்டங்கபில் ிபேப்திகங்கறம் திதந் 
தல்கறம் ிணபம் பமநாக ஏப்தட்டண. தகாில்கமப எட்டித டங்கறம் பர்ந்ால் 
தகாில் ிாக்கறக்கும் பூமைகறக்கும் இம்டங்கள் ாாபாக ிி உி ங்கிண. இவ்ாறு 
ிழ் ாட்டுத் ிபேடங்கள் சக் கல்ிமபம் சபநி பமநகமபபம் இபே கண்கபாகக் 
பகாண்டு பசல்தட்டண.  

மடங்களின் சசல்வாக்கு  

     ிழ்ாட்டில் சிநப்புடன் பசல்தட்டு ந் டங்கமப அசர் பல் சாாணிர் ம ததாற்நிப் 
தாதுகாத்ணர் . இணால் இம பசல்த்ிறம் பசல்ாக்கிறம் பசித்துத் ிமபத்ண. டங்கறக்கு 
ங்கப்தட்ட ினங்கள் ாவும் “டப்புநம்” ன்று அமக்கப்தட்டண (Swaminathan.A.. P:146). அம 
இமநினி ினங்கபாகத் ாணம் ங்கப் தட்டண. இில் பேம் போமக் பகாண்தட இம்டங்கள் 
பசல்தட்டண. இம்டங்கறக்குப் தல்மகிணர் ாபாகத் ாணங்கள் ங்கிற்குச் சான்றுகள் 
உப. சான்நாகக் பகாடும்தாறரில் உள்ப காபாபக டத்ிற்குப் பூிிக்கி தகசரி ன்ந சிற்நசர் 11 
கிாங்கமபத் ாணாக ங்கிணான் (A.R.E..No:101/1915).ிபேதந்ிபுத்து டத்துக்கு பனாம் 
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ைடார்ன் சுந் தாண்டின் இமநினி ினங்கமபத் ாணாக ங்கிணான் . ைடார்ன் 
குனதசக தாண்டின் தும ிபேஞாணசம்தந்ர் டத்ிற்கு ாணிம் ங்கிச் சிநப்தித்ான் . 
ாநர்ன் சுந் தாண்டின் ிபேபல்தனி பசய் ம்திாட்டி டத்ிற்கு ினங்கமபத் ாணம் 
ங்கிணான் (A.R.E..No:292/1914).   

    அசர்கள் ிப் திநபேம் டங்கறக்குத் ாாபாகத் ாணம் ங்கிணர் . ிபேப்புத்தூர் ிபேஞாண 
சம்தந்ர் டத்ிற்கு அசு அிகாரிாண ிபேக்காண ததபேமடான் ாபசக்கத்ி ன்தன் 
ினங்கமபத் ாணாக ங்கிணான் . இதண கபேங்குபம் ல்ன பதபோள் டத்ிற்கும் ாணம் 
ங்கிணான் (தாண்டிர் னாறு.  த-ள்:218-219). சிம்தம் கந்ாதன் ன்தணின் ததன் 
சுப்திின் சின் ன்தன் தகாிந் புத்தூர் டத்ிற்கு ினங்கமப அபித்ான். ஞ்மச 
அகத்ி தன் டத்ிற்குக் பகௌன் ஆண்டான் குன்நபநிந்ான் ன்தன் 150 தம் ாணாக 
ங்கிணான் . சபகத்ில் மகபாண ிபேபல்தனி ச்சர்கள் ம் போில் ஆநில் எபே தங்மக 
அவ்வூர் டத்ிற்குத் ாணாக ங்கிணர் ன்தினிபேந்து இம்டங்கள் சபகத்ில் பதற்நிபேந் 
பசல்ாக்மக உனாம் (A.R.E..No:295/1941). இது ி புகழ் பதற்ந குடுிான் மனில் உள்ப 
ாற்தத்பண்ாின் டத்ிற்கு டப்புந ினம் ாணாக ங்கப்தட்டிபேந்து . காமபார் 
தகாினிபேந் ிபோபைர் ட்ச தகாபகி டத்ிற்கு இமடக் காட்டூரில்  ினங்கள் ாணாக 
ங்கப்தட்டிபேந்ண.  இாதஸ்ம் சுந் தாண்டின் டத்ில் துநிகறக்கு ிணபம் 
உபிக்க தாண்டி ன்ணர்கள் ினங்கமப ாணாக ங்கிணர் (A.R.E..No:197/1943-44).       

தமிழ் ாட்டு மடங்கள் 

     ிழ் ாட்டில் தல்னர் கானம் பல் தனி டங்கள் சிநப்புடன் பசல்தட்டு ந்ண. அற்கு 
பன் பசல்தட்ட டங்கள் தற்நி பசய்ிகள் தும் கிமடத்ின. பன்நாம் ந்ிர்ன் (கி.தி.847-869) 
கானத்ில் கச்சி தற்நபிக்கு அபேகில் எபே டம் அமந்ிபேந்து. காதரிப்தாக்கத்து  ாச 
பதபோள் தகாில் அபேகில் ிபேததுங்க ர்ன் (கி.தி.865-906) கானத்ில் எபே டம் காப்தட்டது . 
இம “டத்மச் சப்ப் பதபேக்கள் ” ன்றுமக்கும் கல்பட்டு ாசகம் உர்த்தும்(இாசாிக்கம் 
திள்மப.ா.த:258). தல்னர் கானத்மச் சார்ந் அப்தர் பதபோன் ிபேப்பூந்துபேத்ிில் டம் என்மந 
அமத்ார். இச்பசய்ிமப் பதரி புாம்,  

     “அங்குமந பந்ன்ம தண்டி “ாடி ததாற்று” பன்று 

     பதாங்கு ிழ்ச்பசால் ிபேத்ம் ததாற்நி தாடல் புரிந்து 

     ங்கித் ிபேத்பாண்டு பசய்ார் ம்திாணாபேள் பதற்றுத் 

     ிங்கற ஞாிறுந் தாபம் ிபேட ங்பகான்று பசய்ார்” 

         (பதரி புாம்-ிபோவுக்கசு ாணார் புாம். தா:389) 

ன்று சான்றுமக்கும். அப்தர் இம்டத்ில் ங்கிிபேந்து “தல்மகத் ாண்டகம்”, “ணித்ிபே 
ாண்டகம்”, “அமடவுத் ிபோண்டகம்”, “ிபேங்க ாமன” ததான்ந தல்கமப இற்நிணார். 
அப்பூிடிகள் , குங்கினிக் கனிர், பபேக ாணார், அப்தர், சம்தந்ர் ததான்ந ான்ார்கள் தன 
டங்கமப ற்தடுத்ிணர். அப்தர் சம்தந்ர் இபேபேம் ிபேீிிமனில் உள்ப டத்ில் ங்கி 
இபேந் பசய்ி டங்கபின் இபேப்மத உர்த்தும் (Meenakshi.C. P:209). தல்னர் கானத்ிற்குப் தின்ணர் 
ாடு பழுதும் தல்மக டங்கள் தான்நி சிநப்புடன் திாற்நிண.  

பகாளகி மடம் 

    இம்டத்ில் தாசுதர், னகுலீசர், காபாபகர் ததான்ந மசப்திரிிணர் ாழ்ந்ணர். தகாபகி 
ப்திரிவு தத்ாம் தற்நாண்டு அபில் ிழ்ாட்டில் தமந்து. தின்ணர் இது ாடு பழுதும் 
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திது. த்ி இந்ிாில் கானசூரி அசர்கபால் இப்திரிவு ஆரிக்கப்தட்டது . தசார்கள் கன்ணட 
ாட்டின் ீது தமடபடுத்துச் பசன்ந பதாது அன் பனாகத் ிகத்ினுள் இப்திரிவு தமந்து. 
இவ்மக டத்ில் ாழ்ந் காபாபகப் திரிிணர் பதபேம் கல்ிாபர்கபாகவும் எழுக்கச் 
சீனர்கபாகவும் தக்ிான்கபாகவும் ிகழ்ந்ணர். இத்துநிகள் ல் ீது தடுத்தும் ந்ிங்கள் 
பைதித்தும் திகங்கள் தாடிபம் உாப் திபுரிந்தும் ாழ்ந்ணர். இர்கள் பதர்கள் “இாசி”, 
“சக்ி”, “அத” ன்று படிபம். இர்கள் டத்மனர்கபாகவும் தகாில் கண்காிப் 
தாபர்கபாகவும் சக் குபோர்கபாகவும் கல்ிச் சாமனின் மனர்கபாகவும் இாை 
குபேக்கபாகவும் திாற்நிணர் .  

     இவ்மக தகாபகி டம் அம்தாசபத்ித்ில் உள்ப ாலீஸ்ம் ன்ந இடத்ில் சிநப்புடன் 
பசல்தட்டது. இம்டத்ின் மனர்கபாகப் புகனிப் பதபோள் , அதகாத் தர் ததான்நர்கள் 
திாற்நிணர் . புகனிப்பதபோள் இம்டத்ினிபேந்த “ிபேஞாணம்” ன்ந தமன இற்நிப் புகழ் 
பதற்நார் (A.R.E..No:359/1916).இத மக டம் என்று கி.தி. 1250 ிபேச்பசந்தூர் ஆற்றூரில்  பசல்தட்டது. 
இம்டத்ின் மனர்கபாக ல்மனில்னாத் தர், காதர், சிதா இபேர், அஸ்ித் 
தர், இாபர், தசுதி தர், ீனகண்ட தர், உய்பகாண்ட தர், அடக்க ன்பாண்டர் 
ததான்ந டத்மனர்கள் சிநப்புடன் திாற்நிணர் . தறம் இதமக டம் சிம்தம் 
தனச்தசரிில் தஞ்சனி தர் டம் ன்ந பதரிறம் ிபோபைரில் அகிான் ிபேடம் ன்ந 
பதரிறம் தசா ந்ான் பன்கமில் ிபேஞாணசம்தந்ர் டம் ன்ந பதரிறம் தகாிந் 
புத்தூரில் ிபேத்பாண்மடான் டம் ன்ந பதரிறம் சிநப்புடன் பசல்தட்டண. தறம் 
தல்தாடிில் காபாபகர் டம் என்றும் னகுலீச தண்டிர் ன்தர் மனமில் பசல்தட்டது. 
தும இமடக்காட்டூரில் ட்சக் தகாபகி டம் என்றும் பசல்தட்டது (ஆம். ைமீன,1997,த:50). 

பகாமடம் 

     இம்டம் னகுலீச தாசுதர்கபால் டத்ப்தட்டது. இனகுலீசர் ன்தர் தாற்றுித் மசச் 
சப் திரித தாசுதாகும் . குைாத்மச் சார்ந் இர் கி.ப. இண்டாம் தற்நாண்டில் இப்திரிமத் 
தாற்றுித்ார் ன்தர். ஈசணின் அாாகக் கபேப்தடும் இர் “காம்”, “காரிம்”, “கமன”, 
“ிி”, “தாகம்”, “ிடுமன” ததான்ந தாக சாமணகமபப் ததாித்ார். இப்திரிிணர் 
“தகஸ்ர்கள்” ன்று அமக்கப்தட்டணர் . இர்கள் ிபேீறு பூசி னிங்கத்ம ஆமடின்நி சிமண 
ிதட்டணர். இர்கள் சிறு கங்கமபபம் ிதட்டு அத்பய்ங்கறக்காக க்கமபபம் 
ினங்குகமபபம் தனிிட்டணர்.  இவ்மப்பு கி.தி. 5 ற்றும் 6 ஆம் தற்நாண்டில் ிகத்ில் 
கால் தித்து. இன் மனம இடம் குைாத்ில் பசல்தட்டது.  இவ்மக டம் என்று 
பகாடும்தாறரில் பூி ிக்கிக் தகசரி ன்ந ன்ணால் ஆரிக்கப் பதற்நது (A.R.E..No:101/1915). 
இம்டத்ின் டாிதிாக ித்ாாசி, ததாாசி ன்ந அநிஞர்கபின் மனசிநந் ாாண 
துமமச் சார்ந் ல்னிகார்ைுணர் ன்தர் திாற்நிணார் . இன் கிமப டம் என்று பதான் 
ிமபந் கபத்தூரில் பசல்தட்டது. இற்குத் மனாகச் மசாசி ற்றும் ஞாணாசி 
ன்தர்கறமட மனசிநந் ாாக்காண தஞ்தசாி ன்தர் திாற்நிணார் . இது ி 
இவ்மக டங்கள் ிபேனஞ்சுி , தந்ம ல்றர் ததான்ந இடங்கபிறம் பசல்தட்டண. 
ிபேத்துமந பூண்டிில் கபப்தால் ன்ந இடத்ிறம் தகாடம் என்றும் பசல்தட்டது (S.I.I.Vo:8, No:266). 

காோலிகர் மடம்  

    இம்டம் காதானிகர் ன்ந திரிிணால் டத்ப்தட்டது. காதானிகப் திரிிணர் மதம ிதாடு 
பசய்ணர். ண்மடதாட்டு மன அிந்து ணிம தனிிட்டு இமநமண ிதட்டணர். இமநச்சி, 
து ததான்நற்மநத் ாாபாக அபேந்ிணர் . இர்கதப ஆிசக்ி ிதாட்மடத் ிகத்ில் 
பகாண்டு ந்து சக்ி ிதாட்டு பமநம ற்தடுத்ிணர். இம்டத்மக் காம ிடங்கர் ன்ந 
அநிஞர் தாற்றுித்ார். ிழ்ாட்டில் இம்டம் ிபேபாற்நிபெரில் தாற்றுிக்கப்தட்டது . 
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இம்டத்ின் மனாக ிஞ்சணக் குர் ன்ந அநிஞரின் சீடாண சதுாணந் தண்டிர் ன்தர் 
திாற்நிணார் . இம்டத்ின் மனர்கள் சதுாணன் தண்டிர் ன்ந பதரிதன அமக்கப்தட்டணர் 
(A.R.E..No:368/1911).  ிழ் ாட்டில் காபாபக டம் என்று கம்தார் தகாிறக்கு அடுத்து 
அமந்ிபேந்து ன்ந பசய்ிம த் ினாசதிஹசணம் (Matavilasa Prahasana) ன்ந தல் பனம் 
அநினாம் . காஞ்சிில் காபபகப் திரிிணர் அிகம் ாழ்ந்ணர் ன்று இந்தல் உமக்கும். புகம் 
பதற்ந ினாப்பூர் கதாலீஸ்ர் தகாிமன அடுத்து எபே காதானிக டபம் பசல்தட்டது . 

வரீசசவ மடம் 

     ீமசம் ன்ந அமப்மதத் ிகத்ில் ிபேபனத பாடக்கி மத்ார். சின ஆய்ாபர்கள் 
கல்ாபுத்ம ஆண்ட திஜ்னன் ன்ந அசணின் அமச்சாண தசர் ன்தத இமத் 
பாடக்கிணார் ன்று கபேதுர் (ீனகண்ட சாஸ்ிரி.க.அ. த:199). ஆணால் ீமசம் ன்தது தம் 
மசப் திரித ன்று தனர் கபேதுகின்நணர் . இவ்மக டம் என்று கும்ததகாத்ில் சிநப்புடன் 
பசல்தட்டது. இம்டத்ின் மனர்கள் “தகஸ்ர்கள்” ன்று அமக்கப்தட்டணர் . தசார் 
கானத்ில் இம்டத்ின் சிநப்பும் பர்ச்சிபம் உச்ச ிமனம ட்டிற்று. இமணக் கண்டற்று 
ிந் எட்டக்கூத்ர் ன் க்காக திில்,  

                “குடந்மம் தரிில் தகாினாப் பதரி  

                டந்ணில் ாழ்ீ தச்சுர் ாித”  

ன்று இன் சிநப்மத உமப்தமக் கானாம் (க்காக தி. தக்:255).  

சகால்ல மடம் 

     இவ்மக டம் ாாசிமத் மனமிடாகக் பகாண்டது . ிழ்ாட்டில் இவ்மக டம் 
ிபேப்தாச்சூரில் பன்நாம் குதனாத்துங்க தசான் கானத்ில் “ஏங்காச் சிான்” ன்தர் 
மனமிறம் திான்மனில் “ஈசாண சிான்” ன்தர் மனமிறம் சிநப்புடன் 
பசல்தட்டது. ிகத்ின் ீது தமடபடுத்து ந் பஹாய்சாப அசன் ீ ல்னாபன் 
ிபோமணக்காில் எபே பகால்ன டத்ம ற்தடுத்ிணான் (A.R.E..No:21/1891). இில் புகழ்பதற்ந 
அநிஞர் “சத்புபேம் சிம்” ன்தர் திாற்நிணார் .  

ேிக்ஷா மடம் 

   இது தகாபகி திரிின் டாகும். இவ்மக டம் தந்ம ல்றரில் பன்நாம் குதனாத்துங்கன் 
கானத்ில் “இாபர்” ன்தர் மனமில் சிநப்புடன் பசல்தட்டது(A.R.E..No:72/1930-31).  இத 
கானத்ில் ிபேப்புத்தூரில் இாதசந்ி பனிார் டம் ன்ந பதரிறம் மசதிகாசர் டம் ன்ந 
பதரிறம் பசல்தட்டு ந்ண. ிபேபல்தனிில் ாணதமட டீு ன்ந ஊரில் இன் கிமபடம் 
என்று பசல்தட்டது. திகாபுத்ில் ஈசாண சிாச்சாரிார் ன்தர் இது ததான்நபாபே டத்மச் 
சிநப்புடன் டத்ிந்ார்  (A.R.E..No:352/1912).   

ேிறவசக சசவ,சவணவ மடங்கள் 

      ிகம் பழுதும் மச ம டங்கள் ாபாகச் பசல்தட்டு ந்ண ன்தற்குச் 
சான்றுகள் உப. ிபேசந்ி பற்நத்து  டங்கள் 13 ஆம் தற்நாண்டில் ிகத்ில் சிநப்புடன் 
பசல்தட்டண. ஆண்டார் தபேிப் பதபோள் ன்தர் ிபோமணக்காில் இம்டத்மத் துக்கி 
மத்ார். இன் மனாக “சிாத் தர்” ன்தர் திாற்நிணார் (A.R.E..No:586/1908). இன் 
கிமப டங்கபாண ஊசாத்ாணம் கூத்ாடும் ான்ார் டத்ில் தரிபூச் சிாச்சாரிாபேம் 
ிபேீிிமன அகி ிபேச்சிற்நம்தனபமடான் டத்ில் “ப் பதபோள் ” ன்தபேம் 
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னினம் ப்பதபோள் டத்ில் “தசா தர்” ன்தபேம் டாிதிகபாக ிபங்கிச் மசப் 
திாற்நிணார் .  

     ிபோபிமக டம் ிபேிமட பேதூரில் பசல்தட்டது. கி.தி.1240 இல் இம்டத்ின் 
மனாகத் “த்ன் உமடான் ஈசாண தன்” ன்தர் திாற்நிணார் (A.R.E..No:49/1911).  இத 
மக டம் ில்மனில் “ிாகர்” ன்ந பதரிாரின் மனமில் பசல்தட்டது. புகழ் பதற்ந 
மச அநிஞாண “பதபேம்தற்நப் புனிபெர் ம்தி” இம்டத்ில் தின்நர் ன்தது குநிப்திடத்க்கது . 

     பசம்மதக்குடி டம் பசம்மதக்குடிில் பசல்தட்டது (A.R.E.No:584/1908). இன் மனாக 
“ஆண்டார்” ன்தர் திாற்நிணார் . இன் கிமப டம் என்று கி.தி. 1250 அபில் 
ிபேமணக்காில் ம்திாணார் டம் ன்ந பதரில் பசல்தட்டது  

    ஆச்சாம் அகிான் டம்  ிபோபைரில் பசல்தட்டது. இன் கிமப டம் ிபேப்புத்தூரில் 
ிபேஞாண சம்தந்ர் டம் ன்ந பதரில் பசல்தட்டது. இம்டத்ின் மனாக “வகண்டன் சின்” 
ன்ந மசப் பதரிார் திாற்நிணார் . இத மக டம் என்று தகாிந் புத்தூரில் 
ிபேத்பாண்டர் பாமகான் டம் ன்ந பதரில் பசல்தட்டது. ில்மனிறம் இன் கிமப டம் 
என்றும் பசல்தட்டது (A.R.E.No:192/1929).   

     பேப்பதபோள் டம் ிபேபசங்கட்டான் குடிில் பசல்தட்டது (A.R.E.No:76/1926).  இது 
சிறுபாண்டர் டம் ன்றும் அமக்கப்தட்டது . இன் மனாக “சிாத் தர்” ன்தர் 
திாற்நிணார் . 

     ிபேிறரில் உய்ந் தாான் ன்தபேம் ிபேக்கடவூரில் உய்ந் 
தாான் ன்தபேம் ிபேத்  துமநபெரில் அபேள்ந்ி சிாச்சாரிாபேம் அபேக்குப் தின் 
சிாணந் ாபணிபம் இம்டங்கபில் சிநப்தாகப் திாற்நி பதரிார்கள் ஆர் (A.R.E.No:380/1908). 
துமநபெர் டத்ில் ான் தசக் தகாபரி ாபணிர் ன்தர் புகழ்பதற்ந “கன்ணிப புாம்” 
ன்ந தமன இற்நிணார். சிம்தத்ம அடுத் பகான்நன் குடிில் உாதி சிாச்சாரிார் 
ன்தபேம் ிபோடுதுமநில் சிாத் தசிகபேம் பேபுத்ில் ஞாணச் சம்தந்த் தசிகபேம் 
மச டங்கமபத் துக்கிணர் . இது ித் ிபேச்சுிில் ாிிகள் டம் பசல்தட்டது. 
அம்தாசபத்ிம், பன்கம, சிபுரி, தும ததான்ந இடங்கபிறம் தல்மகச் மச டங்கள் 
பசல்தட்டு ந்ண.  

     தசனத்ில் கிபிண்பமட ாணார் தகாினபேதக எபே தகஸ் டம் பசல்தட்டது 
(S.I.I.Vo:4, No:152). ிபேதந்ிபுத்ில் இண்டாின் டபம் குடுிான் மனில் ாற்தத் 
பண்ாின் டபம் ஞ்மச அகத்ிர் தள்பிில் அகத்ித் தர் டபம் பசல்தட்டு 
ந்ண. புகழ் பதற்ந இாதஸ்த்ில் சுந் தாண்டின் டம் பசல்தட்டு ந்து (A.R.E..No:197/1943-
44).  ிபேபல்தனிில் ாநர்ன் சுந் தாண்டின் ன் அத்மின் ிமணாக ம்திாட்டி டம் 
ன்ந டத்ம ிறுிணான். டுில் கூற்நத்ில் இத ன்ணன் ிரிண்டி சன்ணிாசிகறக்காக எர் 
டத்ம ிறுிணான்  (A.R.E..No:99/1937-38). ஆந்ிாில் பசல்தட்ட அதனாதின டத்ின் கிமப என்று 
ிபேபல்தனி ாணா மனில் வ ாணாமன ைீால் பாடங்கப்தட்டது . அகர் தகாினில் 
ாா டபம் ாணாிான் டபம் ிபோடுமடார் டபம் குனதசக டம் ததான்ந 
ம டங்கள் மத் துநிகறக்காகச் பசல்தட்டு ந்ண. ிபேக்குறுங்குடிில் ிபேங்மக 
டபம் (A.R.E..No:350/1959-60)  ிபேகரிில் அபேபாபாசன் டபம் புகழ் பதற்ந மப் 
பதரிாாண ிபேக்குறுகூர் ாபணிால் ற்தடுத்ப்தட்டது . ிபேங்கத்ில் சுந் தாண்டின் 
பதரில் எபே டம் சிநப்புடன் பசல்தட்டு ந்து (A.R.E..No:122/1937-38). இது ிச் தசன் 
ாதிில் படிங்கும் பதபோள் டம் ன்ந டபம் சிநப்புடன் பசல்தட்டது  (A.R.E.No:523/1959-
60).   
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தமிழர் சமய வாழ்வில் மடங்களின் தாக்கம் 

    ிழ்ாட்டின் ச சபா னாற்நில் டங்கபின் தங்கு அபப்தரிாகும் . அம ிழ் 
க்கபின் ாழ்வுடன் ல்னா ிமனிறம் தின்ணிப் திமந்ிபேந்ண. ிபேக்தகாில்கறக்கு அடுத்து 
இம்டங்கதப ிர் ாழ்ில் சிநப்திடம் பதற்நண. தறம் அம சிநப்புடன் பசல்தட்டு 
அமணரின் ததாற்றுமனபம் தாாட்மடபம் பதற்நண . அற்நின் சிநந் கட்டமப்பு அம 
சிநப்புடன் பசல்தட துாக அமந்து. தக்ி இக்கக் கானத்ில் பதௌத், ச சத்ின் 
ழீ்ச்சிக்கும் இந்து சத்ின் றுனர்ச்சிக்கும் காாண ான்ார்கறக்கும் ஆழ்ார்கறக்கும் 
இம்டங்கதப உறுதுமாகத் ிகழ்ந்ண. அசர்கறம் ஆனங்கறம் டபாிம ஆரித் ததாது 
இம்டங்கள் ிமப் ததாற்நி பர்த்ண. தபாபர்கதப இம்டங்கபின் மனர்கபாகப் 
திாற்நி இந்து சத்மபம் ிமபம் பர்த்ணர். இம்டங்கள் ம் சிநந் பசல்தாடு , சீநி 
எழுக்க ாழ்வு, ன்ணனற்ந பதாதுத் பாண்டு, தார்ததாற்றும் சப் தி ததான்நற்நால் அசர் 
பல் ஆண்டி ம அமணரின் ததாற்றுமனபம் தாாட்மடபம் பதற்றுத் ிரின் ச 
ாழ்ிணின்று திரிக்கினா இடத்மப் பதற்நண.  

ிசறவுசர     

     ிழ் ாட்டு ிபேடங்கள் கல்ிப்தி , மகறக்கு உபித்ல், பேத்துச் தசம 
ங்குல், கமனகமபப் தாதுகாத்ல் ததான்ந தல்மகச் தசமகமப க்கறக்குச் பசய்து ந்ண. 
தறம் அம இற்மக சீற்நம் ிகழ்ந் ததாது சபகப்திபம் பசய்ண. தல் ாடுகபிறம் இத 
ததான்ந டங்கள் தாப்தா பழுதும் காப்தட்டண . அம சத்துடன் சபக, அசில், 
பதாபேபில் ாழ்மபம் கட்டுப்தடுத்ிண . ஆணால் ம்ாட்டு டங்கள் அவ்ாநில்னால் 
சத்மபம் ிமபம் பர்த்மன ட்டுத தாக்காகக் பகாண்டு சபகப் திபம் 
கமனப்திபம் புரிந்து ந்ால் அம அமணரின் ஆமபம் ததாற்றுமனபம் பதற்நண. 
இமடக்கானத்ில் அமணத்துத் துமநகபிறம் புாண இந்து சத்மபம் தம் சிநப்பு ிக்க 
ிமபம் கட்டிக் காக்கும் தாக்குடன் ிர்கள் பசல்தடுத்ி மன சிநந் சம் சார்ந் 
கட்டமப்தத இம்டங்கள் ன்தது னாறு க்கு உர்த்தும் உண்மாகும்.  
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