
www.ijcrt.org                                                       © 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 7 July 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2207133 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org b39 
 

சூல் நாவலில் சிறுதெய்வ வழிபாடு 
தநறியாளர் 
முனைவர் தெ. பாலு     ம. தபாற்த ாடி 

இணைப்பபராசிரியர ்     முணைவர ்பட்ட ஆய்வாளர ்
தமிழியல்துணை      தமிழியல்துணை 
அை்ைாமணலப் பல்கணலக்கழகம்    அை்ைாமணலப் பல்கணலக்கழகம் 
 

ஆய்வுெச்ுரு ் ம் 

 மைித வாழ்வில் நடக்கும் அணைத்து செயல்களுக்கும், மைித ஆை்ைணலக் கடந்த ஏபதா ஓர ்ெக்தி 

காரைமாக அணமகிை்ைது. இது இயை்ணக எை்பதாகவும் சதய்வம் எை்பதாகவும் நம்மில் இருபவறுபட்ட 

நம்பிக்ணககள் நிலவுகிை்ைை. அவ்வணகயில் நல்லை கூடிடவும், தீயை விலகிடவும் மக்களால் 

கணடபிடிக்கப்பட்டபத சதய்வ வழிபாடு ஆகும். அத்தணகய சதய்வ வழிபாடு சபருந்சதய்வ வழிபாடு, சிறு 

சதய்வ வழிபாடு எை இருமுணைகளில் நணடசபறுகிை்ைை. அதில் சிறுசதய்வ வழிபாடு குறித்து சூல் 

நாவலிை் வழிநிை்று ஆய்வபத இவ்வாய்வுக்கட்டுணர ஆகும். 

முை்னுனர 

 மைிதை் பல்பவறு அெெ் உைரவ்ுகளிை் காரைமாக சதய்வத்ணத வழிபடக்கூடிய சூழல் 

உருவாயிை்று. அவ்வணகயில் சதய்வ வழிபாடு எை்பது மக்களிணடபய அவசியமாகிைது. இதச்தய்வ 

வழிபாடாைது சிறுசதய்வ வழிபாடு, சபருந்சதய்வ வழிபாடு எை்ை இருநிணலயிலும் திணை 

அடிப்பணடயிலும் சதய்வங்கள் பாகுபடுத்தியுள்ளது ெங்க இலக்கியங்களிை் வழி புலைாகிைது. இதச்தய்வ 

வழிபாடு இயை்ணகயிை் சீை்ைங்கள் மூலம் நிகழ்கிை்ை அெச்ுறுத்தலுக்கு பயந்து இயை்ணகணய வழிபடக் 

கூடிய சூழல் உருவாயிை்று. பமலும், மைிதை் தை்ணை தை்காத்துக்சகாள்ளவும் ெமய ெடங்குகணள தம் 

வாழ்வில் சநறிமுணைப்படுத்திக் சகாை்டாை். அவ்வணகயில் சூல் நாவலில் சிறுசதய்வ வழிபாடு எை்பது 

இவ்ஆய்வுத் தளமாக அணமகிைது. 

வழிபாடு தபாருள் விள ் ம் 

 வழிபாடு எை்பதை்கு (Proceeding on the Way) எை்ை ஆங்கில அகராதி விளக்கம் தருகிைது. இணைவணை 

அணடவதை்கு ஒரு நை்சைறியில் செல்ல பைிப்பபத வழிபாடு ஆகிைது. 

 வழிபாடு எை்பது மதம், குலம், நாடு, இடம், குடும்பம், பழக்க வழக்கங்கள் முதலாைவை்றிை் 

அடிப்பணடயில் பல்பவறு வழிமுணைகளில் ெங்க காலம் முதல் பிை்பை்ைப்படுகிைது. அவ்வணகயில் மைிதர ்

அவரவரக்ள் விருப்பப்பட்ட சதய்வங்கள் பழக்கப்பட்ட நியமநியதிகணள பிை்பை்றி பூசிக்கும் முணைபய 

வழிபாடு ஆகும். 
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மக்கள் இயை்ணகயிை் மீதாை அெெ்த்திை் காரைமாக வைங்க ஆரம்பித்த முணைபய வழிபாடு 

ஆயிை்று. வழிபாட்டு முணைகணள புலவர ் சபருமக்கள் தாம் இயை்றிய நூல்களாை பத்துப்பாட்டு, 

எட்டுதச்தாணக ஆகிய நூல்களில் இணைவைக்கம் ணகயாை்டுள்ளணத காைமுடிகிைது. 

 இவ்வழிபாடாைது ெங்க கால திணைப்பகுப்பு முணையுள் குறிஞ்சி, முல்ணல, மருதம், சநய்தல், 

பாணல ஆகிய ஐவணக திணைப்பாகுபாட்டிை்கு ஏை்ைாை்பபால் மாறுபட்டு காைப்படுகிைது. இதணைபய 

சதால்காப்பியர,் 

“மாபயாை் பமய காடுணை உலகமும் 

பெபயாை் பமய ணமவணர உலகமும் 

பவந்தை் பமய தீம்புைல் உலகமும் 

வருைை் பமய சபருமைல் உலகமும்”1 

எை்று கூறுவணத இந்நூை்பா மூலம் அறியவருகிைது. 

ெங்  இல ்கியெ்தில் வழிபாடு 

ெங்கெ ் செய்யுளாை சபரும்பாைாை்றுப்பணடயில் அைங்கு எை்னும் சொல் வழிபாட்டிை்கு 

உரியதாக இடம்சபை்ைள்ளது. “துைங்ணகயம் செல்லிக்கு அைங்கு சநாடித்தாங்கு”2 எை்ை வரியில் 

அைங்கு எை்றும் சதய்வ வழிபடும் பழக்கத்திணைப் பை்றிக் கூறுகிைது. 

பமலும் ெங்க காலம் முதபல பபாரக்ளத்தில் வீரமரைம் அணடந்தவருக்கு நடுகல் வழிபாடு முணை 

இருந்து வருகிைது எை்பணத இலக்கியங்களில் காைமுடிகிைது. 

சதால்காப்பியம் இதணை, 

“காட்சி காலபகாள் நீரப்்பணட நடுகல் 

சீரத்்தகு மரபில் சபரும்பணட 

வாழ்த்தசலை்று 

இரு மூை்று மரபிை்கல்”3 

எை்று சதால்காப்பியர ்ஆறுநிணலகளில் நடுகல் வழிபாடு உள்ளதாக குறிப்பிடுவணத அறியலாம். 

திருக்குைளில் காைப்படும், 

“எை்ஐமுை் நில்லை்மிை் சதவ்விர ்பலரஎ்ை்ஐ 

முை்ைிை்று கல்நிை் ைவர”்4 

இக்குைளிைிை்று நடுகல் வழிபாட்டு பழக்கம் பழந்தமிழரிடம் இருந்ததணை அறிந்துசகாள்ள 

இயலுகிை்ைது. 

பழந்தமிழரிை் வாழ்வியல் மை்றும் பை்பாட்டிை் அரிெச்ுவடியாக அணமந்துள்ள ெங்க 

இலக்கியத்தில் வழிபாட்டு முணைகள் எை்பது பல்பவறு இடங்களில் காைப்படுகிை்ைது. உதாரைமாக, 

“சவை் நுணை அம்பிை் விணெயிட வீழ்ந்பதார ்

எை்னும் வரம்பு அரியா 

உவல் இடு பதுக்ணக”5 

“செத்தாணட பிணழய வை்கைாடவர ்

அம்புபடி வீழ்ந்பதார ்வம்பப்பதுக்ணக”6 
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எை்று அகம் மை்றும் புைப்பாடல் வழியாக நடுகல் வழிபாடு இருந்தணமணயத் சதளிய முடிகிைது. 

இவ்வாறு நம் தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் வழிபாட்டு முணைகணள ஆய்வறிஞரக்ள் சபருந்சதய்வ 

வழிபாடு, சிறுசதய்வ வழிபாடு எை்று இருவணககளாகப் பிரிக்கிை்ைைர.் 

தபருந்தெய்வ வழிபாடு 

“மூவணக ஆசரயில் ஓரஅ்ழல் அம்பிை் முளிய 

மாதிரம் அழல எய்து அமரர ்பவள்விப் 

பாகம் உை்ட ணபங்கை் பாரப்்பாை்”7 

இவ்வழிகளில் சிவப்சபருமாை் தை் சிரிப்பிைில் அரக்கணை எரித்தாை் எை்னும் புராை வரலாறு 

காைப்படுகிைது. 

“ஆலமர ்கடவுளை்ை நிை் செல்வம்”8 

எை்ை புைநானூை்றுப் பாடல் வழி சிவப்சபருமாை் பை்றிய செய்திகணளக் காை இயலுகிை்ைது. 

இவ்வரிகளிை் வாயிலாகவும் சதால்காப்பியரிை் திணைப்பகுப்பில் காைப்படும் சதய்வ முதை்ணம 

இவை்றிை் வாயிலாக ெங்க காலத்தில் இருந்த சபருந்சதய்வ வழிபாடு அறியப்படுகிைது. இந்து 

மதக்கடவுளாகிய சிவை், திருமால் பபாை்ை சதய்வங்கள் சபருந்சதய்வங்களாகக் கருதப்படுகிை்ைை. 

சிறுதெய்வம் – விள ் ம் 

 சிறுசதய்வங்கள் பாமரமக்களிை் வாழ்வில் சிைந்த இடத்ணதப் சபறுகிை்ைை. பை்ணடய மரபு 

காரைமாகவும், சில நை்ணமகளிை் காரைமாகவும் சிறுசதய்வங்கள் நாட்டுப்புை மக்களால் 

வைங்கப்படுகிை்ைை.  

 சபருந்சதய்வ வழிபாடு மிகுதியாை இடங்களில் பரவி, செல்வாக்குப் சபை்றிருந்தாலும் சிறுசதய்வ 

வழிபாடு மக்களிடம் சிைப்புப் சபை்று இை்றும் வழக்கில் உள்ளது. 

 ஐயைார,் முைியை், வீரை், கருப்பொமி, மதுணரவீரை், காத்தவராயை், சபரியாை்டவர,் 

மாரியம்மை், காளியம்மை், பிடாரி, அங்காளம்மை், முத்தாலம்மை் பபாை்ை சதய்வங்கள் சிறுசதய்வமாக 

வைங்கப்படுகிை்ைை. 

 சிறுசதய்வ வழிபாடு எை்பது நாட்டார ் சதய்வங்கணள வழிபடும் முணையாகும். “சதய்வ 

வழிபாட்டிை்குக் காரைம் அெெ்மும், அை்பும். கணலக்களஞ்சியம் கூறுவது பபாை்று, ஆதிகுடிகள் 

இயை்ணகயில் காணும் தீ, இடி, சபருமணழ, பூகம்பம் பபாை்ை அெெ்ந்தரும் நிகழ்ெச்ிகளுக்கும் பநாய்களும் 

காரைம் உலகிை்கை் உலவும் கைக்கை்ை ஆவிகபள எை்று நம்பியிருந்தைர.் அந்த ஆவிகளிை் 

சிைத்ணதத் தைிக்க அவை்ணைத் பதவணதகளாகக் சகாை்டு வழிபட்டைர.்”9 

“சிறு சதய்வ வழிபாடு திட்டவட்டமாை வணரயணை இல்லாதது”10 

இவ்வழிபாட்டு முணைகள் மரபாகப் பிை்பை்ைப்படுவணத, 

“நாட்டுப்புைத ்சதய்வ வழிபாசடல்லாம் முை்பைார ்வழிபட்ட வழிபய நணடசபறுகிைது”11 
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இயற்ன னய ்  டவுளா  வழிபடுெல் 

 “இயை்ணகயிை் ஆை்ைணலக்கை்டு அஞ்சிய மைிதை் வழிபடுவதை் மூலம் அதை் சீை்ைத்திை்கு 

ஆளாகாமல் இருக்கலாம் எை்று நம்பிைாை். அதை் அடிப்பணடயில் தாை் இயை்ணக வழிபாடுகளும் 

விழாக்களும் பதாை்ைம் சபை்ைை. பை்டிணககளும் பலிகளும் ஆை்றுவதை் மூலம் இயை்ணகயிணை 

வயப்படுத்திடலாம் எை்ை எை்ைத்தில் விழாக்களும் சகாை்டாட்டங்களும் பதாை்றிை. உளவியல் 

பபரறிஞர ் சிக்மை்ட் பிராய்டு அவரக்ள் இயை்ணகயிடமும் மரைத்திை்குப் பிை்வரும் நிணலயிடமும் 

மைிதை் சகாை்ட அெெ்பம வழிபாட்டிை்கு அடிப்பணடக் காரைம் எை்று கூறுகிை்ைைர.்”12 

1. “ஊரத் ்சதய்வங்கள் 

2. இைத ்சதய்வங்கள் 

3. குலத் சதய்வங்கள் 

4. மாணலத் சதய்வங்கள் 

5. ெமாதித ்சதய்வங்கள் 

6. துணைத ்சதய்வங்கள்”13 

எை ஆறுவணகயாகப் பகுக்கிைார ்டாக்டர ்துளசி இராமொமி. 

 பவலூரிலுள்ள முைீஸ்வரை் பகாயிலில் பநாய் தீரந்்தவரக்ணளப் பெண்ெ ஓணலப் பாணடயில் ஏை்றிக் 

பகாயிணலெ ்சுை்றி இழுத்து வந்து செடல் குத்தி பவை்டுதணல நிணைபவை்றுவர.் 

 மணழ – சபாதுமக்கள் யாவருக்கும் இை்றியணமயாத பதணவகளில் தணலயாது. எைினும் 

பவளாை்சதாழிலுக்கு இதுபவ மூலமாதலிை் பவளாை்ணமத் சதாழில் புரிபவாபர இவ்வாறு வழிபாட்டில் 

ஈடுபடுகிை்ைைர.் மணழ சபாய்க்குமாைால் அம்மை் ஆலயத்திை் முை் “சகங்ணகயம்மை் கூத்து”14 

நடத்துதல் இை்ணைக்கும் வழக்கிலுை்டு. 

த ானலயில் உதிெ்ெ தெய்வங் ள் 

 நாட்டார ் வழிபடும் பல சதய்வங்கள் சகாணலயில் உதித்தணவ. மாடை் முதலிய சதய்வங்கள் 

பபாரிபலா, கலகத்திபலா, அல்லது ெதிக்குள்ளாகிபயா உயிர ் விட்டவரக்பள. “மாடை் கணதகள் 

சகால்லப்பட்ட வீரரக்ளிை் கணதகபள. களவாடபவா, கலப்புெெ்ாதி மைம் காரைமாகபவா, புணதயல் 

எடுக்கபவா, பவறு ெமுதாயக் காரைமாகபவா சகாணலகள் நடக்கலாம். இக்கணதகளில் எல்லாம் சகாணல 

செய்யப்பட்டவை் பபயாகிக் சகாணல செய்தவணை மட்டுமல்லாமல் அவனுணடய உைவிைரக்ணள எல்லாம் 

சகாை்று விடுவாை். பழி வாங்குதல் இரை்டு மூை்று பிைவிகளில் கூடத ்சதாடரலாம். உதாரைமாக நீலி 

கணதயில் ஒரு பிைவியில் நடந்த சகாணலக்கு அடுத்த பிைவியல் பழிவாங்கப்படுகிைது. பிெண்ெக்காலை் 

கணதயில் சகாணல செய்யப்பட்டவைது தங்ணக, சகாணல செய்யத் தூை்டியவைது ஆணெ நாயகி, 

சகாணல செய்யத் தூை்டியவணை அவபள சகால்கிைாள். தானும் தை்சகாணல செய்துசகாள்கிைாை். 

அை்ைனும் தங்ணகயும் பபய்களாகிக் சகாணல செய்தவரக்ணளக் சகால்கிைாரக்ள். மாைிட உருவில் பழி 

தீரக்்க முடியாதாயிை் இைந்தவரக்ள் பபய்களாகிப் பழிதீரத்்துக்சகாள்கிைாரக்ள்.”15 

 “மாடை் பபாை்ை சதய்வங்கள் சில குடும்பங்களுக்கு குல சதய்வமாக இருக்கும். ஒை்று 

சதய்வமாகக் கருதப்படுகிைது. அம்மைிதைது வழிவந்தவரக்ளுக்கு அவை் குலசதய்வமாக இருக்கலாம். 

அல்லது அவணைக் சகாை்ைவரக்ளுக்குக் குலசதய்வமாக இருக்கலாம். இணவ யாவும் பயத்திைால் 

வைங்கப்படும் சதய்வங்கபள.”16 
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 காத்தவராயை், மதுணரவீரை், சிை்ை நாடாை் எை்ை குமாரொமி, சகௌதலமாடை் பபாை்பைார ்

ொதிமுணைெ ் ெட்டங்கணள எதிரத்்ததால் சகால்லப்பட்படார ் முத்துப்பாட்டை் தாழ்த்தப்பட்ட ெக்கிலியர ்

சபை்டிணர மைந்துசகாை்டாலும், ஆநிணர மீட்கெ ் செை்று சகால்லப்பட்டவை். இவரக்ள் ொதிக்குள் 

மைம் புரிய பவை்டும் எை்ை ெமுதயாெ ்ெட்டத்ணத மீறிபயார.் 

உருவ அனமப்பு 

 சிறுசதய்வங்கள் பலவை்றிை்கும் வழிபாட்டிை் பபாது மட்டுபம புதிதாக உருவ வடிவங்கள் 

செய்யப்படுகிை்ைை. வழிபாடு முடிந்த நிணலயில் அவை்ணைெ ்சிணதத்துவிடும் வழக்கம் பல சிறுசதய்வக் 

பகாயில்களில் காைப்படுகிை்ைது. 

 அம்மை் பகாயில்களில் ‘ெக்திக்கரகபம’ சதய்வ உருவமாகக் கருதி வழிபடப்படுகிைது. சிறு 

சதய்வங்களிை் சபயணர மட்டுசம நிணைவில் சகாள்ள முடியுபம தவிர அந்தத் சதய்வங்களுக்காை 

உருவங்கணளக் கை்பணைகூடெ ் செய்து பாரக்்க முடியாது. அணதயும் தாை்டி சிறுசதய்வங்களுக்குெ ்

சிணலசயடுக்கப்பட்டிருந்தால் அணவ பிரமாை்டமாை உருவங்கணளக் சகாை்டிருக்கும் திைந்த சவளியில் 

குதிணரயும் குதிணரயிை் மீது அமரந்்திருக்கும் சதய்வமும் தைித்து நிை்பைா, அமரந்்பதா இருக்கும். 

சூல் நாவலில் சிறுதெய்வ வழிபாடு 

 மணடக்குடும்பை், கட்டக்கருப்பை், மாதாயி, கள்ளை். 

மனட ்குடும்பை்  ட்ட ் ருப்பை் 

 அந்தக் காலத்தில் நீரப்்பாய்ெச்ி எை்ை சபயர ் கிணடயாது. மணடக்குடும்பை் எை்றுதாை் 

சொல்வாரக்ள். மணடக்குடும்பை் கட்டக்கருப்பை் பரம்பணர பரம்பணரயாய் மணடணயப் பராமரித்து நீர ்

பங்கீடு செய்து, வருடக் கூலி வாங்கி கை்டமாய் காவல் காத்து வரும் வாரிசு. 

நடுமணடயில் தை்ைீர ்வராமல் மணடவாய் அணடத்துக்சகாை்டது. இரை்டு நாட்களாக கருப்பை் 

எை்சைை்ைபவா செய்து பாரத்்தும் அணடப்ணப எடுக்க முடியவில்ணல. 

 ஊரக்்கூடி தூத்துக்குடிக்குப் பபாய் முத்துக் குளிப்பவரக்ள் இரை்டு பபணர அணழதத்ுவந்து முயங்க 

ணவப்பசதை்று முடிவு எடுத்துவிட்டாரக்ள். தை்ணடக்குடும்ப சதாழிலுக்பக இழுக்கு வந்துவிட்டணத எை்ைி 

மறுகிைாை். 

 கருப்பை் அய்யைாரப்பை் முை்ைால் விழுந்து பவை்டிைாை். அப்பபாது ஒரு ஒலி ெத்தம் பகட்டது. 

எை்ைால் தைியாக காவல் காக்க இயலவில்ணல. எை்ைருகில் உை்ணை ணவத்துக்சகாள்ளப் 

பிரியப்படுகிபைை் எை்று கூறியது. 

“மை்சவட்டி சகாை்டு 

மணட திைக்கப்ணுபபாைொமி 

மணடணயத் திைந்துவிடு 

மஞ்ெநீர ்ஆடிவாபரை்”17 

காணலயில் மணடத்திைக்கப் பபாவதாக ஊர ் மக்கள் அணைவரிடமும் கூறிைாை். ஊரக்்கூடி நிை்க 

மணடயிை் பமல்பயறி மணடக்குள் பாய்ந்து மணைந்து பபாைாை். பிை்ைர ் தை்ைீர ்வருவணதப் பாரத்்து 

ஊர ்மக்கள் ஆரவாரக்கூெெ்ல் பபாட்டாரக்ள். ெந்பதாஷக் களப்பில் கூட்டம் மணடக்குடும்பை் கருப்பணை 

மைந்து பபாைது. 

 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                       © 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 7 July 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2207133 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org b44 
 

மணடக்குடும்பை் “உசுரக் குடுத்து ஊரப்் பசிய சவரட்டிைாை்”18 எை்று மணடக்குடும்பை் 

கருப்பணை அய்யைாரப்பைிை் அருகிபலபய சிணலயாகிப் பபாைாை். கருப்பைிை் முை்ைால் வருடம் 

தவைாமல் சபாங்கல் பாணைகள் சபாங்கி வழிகிை்ைை. அய்யைாரப்பைிை் அருகாணமயும் கருப்பை் 

காவல் சதய்வமாக மாறிப்பபாைாை். 

சூல் நாவலில் வழிபாட்டு முனற ள் 

 பழங்காலத்திலிருந்பத சபை் சதய்வ வழிபாடு உலகில் பல இை மக்களிணடபயயும் பரவலாக 

இருந்து வரும் ஒை்ைாகும். சபை் சதய்வங்கணளத் தாய்தச்தய்வம் எைத ் தமிழிலக்கியங்கள் கூறுவணத 

அறியலாம். பழந்தமிழரிை் சதய்வம் சகாை்ைணவ எை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சபை் சதய்வங்கணள நீர ் நிணலகணள அடுத்து காடுகளிலும் ணவத்து வழிபட்டணம 

பழங்காலந்சதாட்டு இருந்து வரும் பழக்கமாகும். இதணை, 

“கடல்சகழு செல்வி கணர நிை்ைாங்கு 

நீபய காைம் ஒழிய யாணை”19 

எை்ை பாடலால் அறிகிபைாம். 

 பொ. தரம்ைிை் நாவல்களிலும் சபை் சதய்வ வழிபாட்ணடப் பை்றி கூறுகிை்ைை. 

நாவலில் சிறுதெய்வ வழிபாடு ள் 

 சபரும்பாலும் கிராமப்புைங்களில் சிறுசதய்வ வழிபாபட முதை்ணமயாய் உள்ளது. ஆை்டிை்கு 

ஒருமுணை குலசதய்வ வழிபாடு எை்றும், பய உைரவ்ு பதாை்றும் பபாசதல்லாம் காவல் சதய்வ வழிபாடு 

எை்றும், இைந்பதாணர வைங்கிட மாதம் ஒருமுணை அமாவாணெ வழிபாடு எை்றும், மக்கள் சிறு சதய்வ 

வழிபாட்டிணை சிை்சில மாறுதல்கபளாடு செய்து வருகிை்ைைர.் அவ்வணகயில் சூல் நாவலிலும் ஆசிரியர ்

தரம்ை் அவரக்ள் சிறு சதய்வங்கணளப் பை்றியும் அணவகள் உருவாை விதத்பதாடு அவை்ணை 

வழிபடுவதணையும் ஆங்காங்பக எடுத்துணரக்கிை்ைார.் 

மாொயி 

 பொ. தரம்ை் பணடப்பில் மாதாயி எை்னும் சிறுசதய்வ வழிபாட்ணட பை்றி குறிப்பிடுகிைார.் இந்த 

மாதாயியாைவள் தை்னுணடய கை்ணப ெந்பதகப்பட்டும் பகவளமாக பபசிய காரைத்தால் தை் கை்பு சகட 

காரைமாக இருந்த கருப்பை் எை்பவணைக் சகாை்றுவிடுகிைாள். 

 பிைகு தைது வயிை்றில் வளரந்்த அவைது குழந்ணதணய தாபை வயிை்ணை கிழித்து சவளியில் 

எடுத்து அவைது மீது தூக்கி எரிகிைாள். தை் உயிணரயும் தியாகம் செய்து தை் கை்பிை் தூய தை்ணமணய 

நிரூபிக்கிைாள். இதணைக் கை்டு அந்த ஊர ்மக்கள் அவணள சதய்வமாக வைங்குகிை்ைை. 

 மாதாயி தை் சிசுணவ அவமாைமாய்க் கருதிைாள். “உருவிய பெணலயில் உருக்சகாை்டதுதாபை 

குருபஷத்திரம், உணடத்த சிலம்பும் விரித்த கூந்தலும் அக்ைியாய் உருமாறி மதுணரணயப் பஸ்பமாக்கியது 

அவமாைத்திை் சீை்ைம் தாபை.”20 மாதாயியும் அவளது சிைத்திை் சீை்ைம் தைிய உயிர ் தியாகம் 

செய்கிைாள். பிைகு உளிணய நட்டுணவத்த கை்சிணல, சுணம தாங்கிய நிணைசூலியாய் மாதாயி, தவழும் 

குழந்ணதயாய் ஒரு சிசுவிை் உருவம், மாதாயி குழந்ணத வரம் தருகிைாள். கை்ைிப்சபை்கள் 

தாலியில்லாமல் கருத்தரித்து விடக்கூடாசதை்று பகட்டவுடை் தாலி தருகிைாள். கரப்்பிைிப் சபை்கணளக் 

காத்தருள்கிைாள். மைிதரக்ளிை் சூலுக்கு மட்டும் மாதாயி காவலிருக்கவில்ணல. கால்நணடகளிை் சூல்கள் 

அத்தணைக்கும் மாதாயி காவல் இருக்கிைாள். சதய்வக் குழந்ணதணயக் காை திைம் திைம் பக்தரக்ள் 

கூடுகிைாரக்ள். 
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 ள்ளை் 

 ஒரு இளவட்டம் குடிக்க தை்ைீர ்பகட்டாை். குமராை்டிப் பகணடயிை் சபை்டாட்டி மாரி சகாை்டு 

வந்துக் சகாடுத்தாள். பிை்ைாலிருந்து கட்டிப்பிடித்து வாணயப் சபாத்திைாை் இளவட்டம். உடபை மாரி 

கத்திைாள் ஊர ்கூடி அவணை துரத்தியது. அவை் கணர வழியாக செை்ைாள் பிடித்து விடுவாரக்ள் எை்று 

கை்மாய்க்குள் குதித்தாை். கணரபயை முடியாமல் இைந்து விட்டாை். ஊர ் கூடிநிை்க குமராை்டிப் 

பகணடயிை் மருமகள் இருளி ஆடிக்சகாை்டு இருந்தாள். அவணள யார ் எை்று பகட்க நாை் கள்ளை் 

எை்ைாள். 

 “கை்மாய்க்குள்ள மூெச்ு முட்டி ணகபயாஞ்சு, காபலாஞ்சுஈ, வயிறுமுட்ட தை்ைியக்குடிெச்ு 

எப்பிடிெ ்செத்தபைா அபத மாதிரி ஒவ்சவாரு சபாம்பணளயும் சநை சூலியாபவ ொவா. புள்ளத்தாெச்ியா 

ஆகவிடமாட்டாை். அபாை்டமா வீை் பழியெ ் சொமத்தி எை்ையெ ் ொகடிெெ் ஒங்க சதருவ 

கருவறுப்பை்டா. “சதரியாம செஞ்ெ குத்தத்துக்கு எல்லாெ ் ொமியும் இப்படி பழிவாங்க ஆரம்பிெச்ிட்டா, 

மனுஷங்க எப்பிடி ொமி உசுர ்வாழ்ைது? நாை் ொமி இல்லடா, பபய்டா. நாை் பபய்டா ஒங்கள கருவறுக்க 

வந்த கள்ளை் பபய்டா.”21 

 எங்களப் சபாறுத்தவர ொமியும் ஒை்னுதாை் பபயும் ஒை்னுதாை். நாங்க பபய்க்கும் பயப்படுவம், 

ொமிக்கும் பயப்படுவம், பபயவும் கும்பிடுவம், ொமியவும் கும்பிடுவம் எை்று அவ்வூர ் மக்கள் 

கூறுகிை்ைைர.் அத்தணகய வழக்காை்றிை் அடிப்பணடயில், “அப்படிை்ைா எை்ணையவும் கும்பிடுவீகளாடா? 

‘ெத்தியமா கும்புடுைம்ொமி’, சொல்ைத கவைமா பகளுங்கடா. ஒங்க குலசதய்வம் உளிக்கருப்பை் 

பகாயிலுக்குள்ள எைக்கும் சிணல ணவக்கனும், எை்ணைய கள்ளை் ொமினு பபரு விளம்பி கும்பிடனும், 

உளிக் கருப்பனுக்கு சகாட நடத்தும் பபாது எைக்கும் பெரத்்து நடத்தனும், ெம்மதமா சொல்லுங்கடா”22 

“குழுெெ்ம்மதம் ொமி அடுத்த வருஷபம சிணலவெச்ு சகாட குடுத்து கும்புடுபைாம் ொமி”23 எை்று ஊர ்

மக்கள் கூறுகிை்ைைர.் அத்தணகய வழக்காை்றிை் அடிப்பணடயில் பட்டிைப்பாணலயில், “பிைம் 

தீங்யாக்ணக பபய்மகள் துவை்றும்”24 எை்ை வரியில் அக்காலத்தில் பபயிை் வழிபாடு இருந்தணத உைரத்்தி 

நிை்கிைது. 

முடிவுனர 

 நாட்டுப்புைத ் சதய்வங்கள் மக்கள் பை்பாட்படாடு ஒட்டி உைவாடுபணவயாகவும், மக்களிை் 

வாழ்வியலிை் அங்கமாக இருப்பணவயாகவும் குறிப்பிட்ட வட்டாரத்ணத சதரிந்துசகாள்ளபவா, அவ்வட்டார 

மக்கணள இைங்காைபவா அணடயாளமாக இருப்பணவ நாட்டுப்புைத் சதய்வங்கபளயாகும். 

 இயை்ணகணயயும், ஊரிை் நை்ணமக்காக உயிர ் விட்டவரக்ணளயும், பயத்திை் காரைமாகவும் 

அவரக்ள் வழிப்பட்டு வருகிை்ைை. அவரக்ளுக்கு உருவ அணமப்பு சகாடுத்து அவரக்ணள வழிபட்டு 

வருகிை்ைைர ்எை்பணத பொ. தரம்ை் சூல் நாவல் மூலம் அறியலாம். 
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