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சிவகங்கக மாவட்ட மக்களின் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியச் சடங்கு
முகறகமகளில் சங்க காலத்து எச்சம் - ஒரு தேடல்

பதாயபடக்கம்

னென்னுக
தாக்கங்கள்
ஆய்வுப் பதாயள்
ஆய்வு அணுகுனெகநகள்
னென்கத் வுகள்
ணககத் வுகள்
கப ஆய்வு னெகநக

அ. சிகங்கக ாட்ட அநினெகம்
அ.1.ாட்டச் பதர்ச் சிநப்ன
அ.2.ாட்ட னாய
அ.2.1. தல்னர்
அ.2.2. தசார்
அ.2.3. இனங்ககர்
அ.2.4. னெஸ்லீம் ஆட்சி
அ.2.5. தசணதிகள்
அ.2.6. ீண்டும் னெஸ்லீம் ஆட்சி
அ.3.தாஞ்சானங்குநிச்சிப் ததாயம் சிகங்ககயும்
அ.4.சிகங்கக ாட்டம்
அ.4.1.ல்கனகள்
அ.4.2.க்கள் ககப்தாடு
அ.4.3.ட்டங்கள்
அ.4.4.ஊாட்சி என்நிங்கள்
அ.4.5.காட்சிகள்
அ.4.6.ததயாட்சிகள்
அ.4.7யாய்க் தகாட்டங்கள்
அ.4.8.தஞ்சாத்ண என்நிங்கள்
அ.5.ாட்ட தப்ன
அ.6.க்கள் பாகக
அ.7.ாட்டச் சிநப்ன சுயக்கம்
அ.7.1.ினப்தகிர்வு
அ.7.2.ீர்ப்தாசணம்
அ.7.3.ீர்பம்
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அ.7.4.காட்டு பம்
அ.7.5.தபாண்க
அ.7.6.னிின் பம்
அ.7.7.ாட்டு யத்ணம்
அ.8.தகாட்கடகள்
அ.9.கல்பட்டுக்கள்
அ.10.பசப்னப் தட்டங்கள்
அ.11.டங்கபின் ிழ்ப் தி
அ.12.ிழ் ற்நம் பதந ததாற்நி பர்த் னனர்கள்
அ.13.க்கள் ாழ்க்கக
அ.13.1. இசுனாி தில் சிநந்ண ிபங்கிர்கள்
அ.13.2.கிநித்ணர்
அ.14.ஆனங்கலம், பதயககலம்

ஆ. சடங்குகலம் ம்திக்ககயும்
ஆ.1.அகாிகள் யம் சடங்கு ிபக்கம்
ஆ.1.1ககனக்கபஞ்சிம் சடங்குகள்
ஆ.1.2. ியபல்தலி ாட்ட ாட்டுப்னநப் தாடல்கள்
ஆ.1.3. ஆய இாான் அர்கள் ாட்டுப்னநப் தாடல்கள்
ஆ.1.4. கடனர் ன்ந ாணிடினார் சடங்கக
ஆ.1.5. The New encylopaedia of britanice
ஆ1.6. னெகணர் த. ஞாணதசகன் ன்தர் சடங்குககப
ஆ.2. இனக்க, இனக்கிங்கபில் சடங்குகள்
ஆ.3.சடங்குகபின் தாக்கம்
ஆ.4. சடங்குகபின் கககள்
ஆ.5.ம்திக்கககள்
ஆ.5.1. னேட ம்திக்கக
ஆ.5.2. திநி ம்திக்கக
ஆ.5.3. தலிிடுல்
ஆ.5.4. கிடாய் தலிிடுல்
ஆ.5.5. ததய் தற்நி ம்திக்கக
ஆ.5.6. கங்கிட்டுப் தார்த்ல்
ஆ.5.7. கனந்பாடாியத்ல்
ஆ.5.8. அம்கதாய் குநித் ம்திக்கக
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ஆ.6. ிித்ங்கள்
ஆ.6.1. ஆிிகத்ல்
ஆ.6.2. ிாிச்சி
ஆ.6.3. ன்ணிித்ங்கள்
ஆ.6.4. காகம்
ஆ.6.5. ஊழ்ிகண
ஆ.6.6. பசார்க்கம் கம்
ஆ.7. ண்ணும் இனக்கினெம்
ஆ.7.1. பதண்கபின் ிகபாட்டு
ஆ.7.2.ஆண்கபின் ிகபாட்டு
ஆ.8.வீட்டு ாசலில் சாம் பபித்ல்
ஆ.9. பதண்கள் உனக்ககால் பல் குற்யம் னெகந
ஆ.9. ணதாணப் தகடல் பசய்ண ிதடுல்
ஆ.10. அவ்க தான்ன
ஆ.11. ிம் தற்பகாள்லம் னெகந
ஆ.11.1. தான்தில் கூநப்தடும் கக
ஆ.11.2. சாி தான்ன டுத்ன் ன்க:
ஆ.11.3. ங்ககக்குத் ியம் ஆணண தற்நி ற்பநாய கக
ஆ.11.4. தான்கதச் சாி ககடப்திடிக்காால்
ற்தடும் ிகபவுகள்
ஆ.11.5. கக தயதாடுகள்
ஆ.11.6. ிர்ாம்:
ஆ.11.7. னெக்கி அம்சங்கள்:
ஆ.11.8. ாந்ிாீக ம்திக்கககள்
ஆ.12. அவ்க ாச்சிார்
ஆ.13. இாண்கட
ஆ.13.1. இாண்கட ிகழும் இடம்
ஆ.13.2. இாண்கடச் சடங்கு பசய்யும் ிம்
ஆ.அ. வீடு கட்டும் ததாணம் குடிதயம் ததாணம் கடபதயம் சடங்குகள்
ஆ.ஆ.வீடுகுடிதயம் ததாண கடபதயம் சடங்குகள்
ஆ.ஆ.1. ாிக்குநர் சனேகத்ிணர் வீடு குடிதயம் சடங்கு னெகந
ஆ.ஆ.2. நர் சனேகத்ிணர் வீடு கட்டுல் சடங்கு
ஆ.ஆ.3. பள்பாபர் சனேகத்ிணர் வீடு கட்டும் சடங்கு
MRP - Tamil Project | 5

ஆ.ஆ.4. னெத்கர் சனேகத்ிணர் வீடு கட்டும் சடங்கு
ஆ.ஆ.5.தகாணார் சனேகத்ிணர் வீடு கட்டும் சடங்கு
ஆ.ஆ.6. சக்கிலிர் சனேகத்ிணர் வீடு கட்டும் சடங்கு
ஆ.ஆ.7. கள்பர் சனேகத்ிணர் வீடு கட்டும் சடங்கு
ஆ.ஆ.8. பசம்ாட்டு நர் சனேகத்ிணர் வீடு கட்டும் சடங்கு
ஆ.இ. திநப்னச் சடங்குகள்
ஆ.இ.1. திள்கபப் ததய தான்ன
ஆ.இ.2. திநப்னத் ீட்டு ீக்கும் சடங்கு
ஆ.இ.3. பய்ி சடங்கு
ஆ.இ.4. காண குத்ல் தற்நி ம்திக்கக
ஆ.இ.5. குந்கக்குச் தசகண கத்ல்:
ஆ.இ.6. னெடிிநக்குல், காணகுத்ணல்
ஆ.இ.7. னலிப்தல் ாி அிிக்கும் சடங்கு
ஆ.இ.8. கிண்கிி அிிக்கும் சடங்கு
ஆ.இ.9. திநந்ாள் ிா
ஆ.இ.10. பதர் சூட்டும் ிா (சட்டி த

ாம்)

ஆ.இ.11. னணூல் அியும் சடங்கு:
ஆ.ஈ. னப்பதய்ல் சடங்கு
ஆ.உ. ியம்
ஆ.உ.1. ியம் பசால்லும் பதாயலம்
ஆ.உ.1.1. னெகந
ஆ.உ.1.2. ாழ்க்கக பநி:
ஆ.உ.2. தண்கடத் ிாின் ிய னெகநகள்
ஆ.உ.2.1. ியம் ிாால்
ஆ.உ.2.2. இல்லுகந பய்ச் சடங்குகள்
ஆ.உ.2.3. சங்க இனக்கித்ில் பதண் தகட்டல் னெகந
ஆ.உ.2.4. ியத்ணக்கு உாிக் கானம்
ஆ.உ.2.5. ாள் குநிக்கும் க்கம்
ஆ.உ.2.6. ங்கன கபிர் ககப ீாட்டுல்
ஆ.உ.2.7. பண்ணூல் சூட்டுல்
ஆ.உ.2.8. ிித்ம் தார்த்ல்
ஆ.உ.2.9. இல்லுகந பய்ச் சடங்குகள்
ஆ.உ.2.10. ியத்ில் ாலி
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ஆ.உ.2.11. பதண் வீட்டில்ியம் ிகழ்ல்
ஆ.உ.2.12. ிய ிகழ்ில் இடம்பதயம்
ங்கனப் பதாயட்கள்
ஆ.உ.2.13. ியத்ில் ஆாிச் சடங்குகள்
ஆ.உ.2.14. ீனம் யம் க்கம்
ஆ.உ.2.15. அயந்ி கால்:
ஆ.உ.2.16. கனன் சூடி னகத் கனி சூடல்
ஆ.உ.2.17. னென்கக தற்யல்
ஆ.உ.2.18. தாிசம் ததாடுல்
ஆ.உ.2.19. கன் தாிசபித்ல்
ஆ.உ.2.20. சீர் பகாடுத்ல்
ஆ.உ.3.தல்லிண ிய சடங்குகள்
ஆ.உ.3.1. கத்ார் ிய சடங்குகள்
ஆ.உ.3.2. னெலிார்கள்
ஆ.உ.3.3. ள்பர்
ஆ.உ.3.4. ாடார்கள்
ஆ.உ.3.5. திார்
ஆ.உ.3.6.பள்பாபர் சனேகத்ிணர் பதண் தகட்டு யல்
ஆ.உ.3.7. கள்பர் சனேகத்ிணர் பதண் தகட்டு யல்
ஆ.உ.3.8. ஆசாாி சனேகத்ிணர் பதண்தகட்டுச் பசல்லுல்
ஆ.உ.3.9. ஆசாாி சனேகத்ின் திாிவுகள்
ஆ.உ.3.10. இப நர் சனேகத்ிணர்
பதண்தகட்டுச் பசல்லுல்
ஆ.உ.3.11. சக்கிலிர் சனேகத்ிணர்
பதண் தகட்டுச் பசல்லுல்
ஆ.உ.3.12. னெத்கர் சனேகத்ிணர்
பதண் தகட்டு யல்
ஆ.உ.3.13. குர் சனேகத்ிணர் பதண் தகட்டு யல்
ஆ.உ.3.14. தள்பர் சனேகத்ிணர்பதண் தகட்டு யல்
ஆ.உ.3.15. தகாணார் சனேகத்ிணர் பதண் தகட்டு யல்
ஆ.உ.3.16. பசம் ாட்டு நர் சனேகத்ில் ியம்
ஆ.உ.3.17.பள்பாபர் சனேகத்ிணர் னெகூர்த்க்கால்
டுல்
ஆ.உ.3.18. கள்பர் சனேகத்ிணர்னெகூர்த்க் கால் டுல்
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ஆ.உ.3.19. ஆசாாி சனேகத்ில் னெகூர்த்க்கால் டுல்
ஆ.உ.3.20. னெத்கர் சனேகம் னெகூர்த்க் கால் டுல்
ஆ.உ.3.21. இப நர் சனேகத்ில் னெகூர்த்க் கால் டுல்
ஆ.உ.3.22. சக்கிலிர் சனேகத்ிணர் னெகூர்த்க்கால் டுல்
ஆ.உ.3.23. தள்பர் சனேகத்ிணர் னெகூர்த்க் கால் டுல்
ஆ.உ.3.24. தகாணார் சனேகத்ிணர் னெகூர்த்க் கால் டுல்
ஆ.உ.4. பதாயத்ம் தார்த்ல்
ஆ.உ.4.1. அகணத்ணச் சனேகத்ிற்கும்
பதாணாண சடங்குகள்
ஆ.உ.4.2. த ாிடர் தார்க்கும் தத்ண பதாயத்ங்கள்
ஆ.உ.4.3. பால்காப்திர் கூயம் தத்ணப் பதாயத்ங்கள்
ஆ.உ.4.4. ியத்ிற்கு னென் டத்ப்தடும் சடங்கு
ஆ.உ.4.5. ணக ீாட்டச் சடங்கு
ஆ.உ.4.6. ஆசாாி சனேகத்ின்சடங்கு
ஆ.உ.4.7. குர் சனேகத்ிணாின் சடங்கு
ஆ.உ.4.8. பசம் ாட்டு நர் ியச் சடங்கு
ஆ.உ.4.9. னெத்கர் சனேகத்ின் சடங்கு
ஆ.உ.4.10. தள்பர் சனேகத்ிணர் சடங்கு
ஆ.உ.4.11. தகாணார் சனேகத்ின் சடங்கு
ஆ.உ.4.12. ிய ாபில் டத்ப்தடும் சடங்கு
ஆ.உ.4.13. னெத்கர் சனேகத்ின் சடங்கு
ஆ.உ.4.14. குர் சனேகத்ிணாின் சடங்கு
ஆ.உ.4.15. ஆசாாி சனேகத்ிணாின் சடங்கு
ஆ.உ.4.16. தகாணார் சனேகத்ிணாின் சடங்கு
ஆ.உ.4.17. ல்னம்தர் சடங்கு
ஆ.உ.4.18. ீனம் யம் க்கம்
ஆ.உ.4.19. கள்பர் சனேகத்ின் சடங்கு
ஆ.உ.4.20. சக்கிலிர் சனேகத்ின் சடங்கு
ஆ.உ.5. ஆசீர்ித்ல்
ஆ.உ.5.1. னர், பல் ணி ாழ்த்ணல்
ஆ.உ.5.2. நர் சனேகத்ிணர்ஆசீர்ித்ல்
ஆ.உ.5.3. தகநர் சனேகத்ிணர்
ஆ.உ.5.4. கள்பர் சனேகத்ிணர்ஆசீர்ித்ல்
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ஆ.உ.5.5.குர் சனேகத்ிணர் ஆசீர்ித்ல்
ஆ.உ.5.6. தள்பர் சனேகத்ிணர் ஆசீர்ித்ல்
ஆ.உ.5.7. னெத்கர் சனேகத்ிணர் ஆசீர்ித்ல்
ஆ.உ.6. ாிக்குநர் சனேகத்ிணாின் ியம்
ஆ.உ.6.1. ாகக்கன்ய ியம்
ஆ.உ.6.2. ல் ாள் ியச் சடங்குகள்
ஆ.உ.6.3. இண்டாம் ாள் சடங்கு
ஆ.உ.6.4. பய்த் ாலி கட்டுல்
(ாங்ணினு காபிததாத்)
ஆ.உ.6.5. ாலி கட்டுல்
ஆ.உ.6.6. னங்கு கத்ல்
ஆ.உ.6.7. பதாடிப்ததாடுல் (ீசி)
ஆ.உ.6.8. கன தாணல்
ஆ.உ.6.9. ியந்ணண்ணுல் (ாப்னனுான்)
ஆ.உ.6.10. னேன்நாம் ாள் ியச் சடங்கு
ஆ.உ.6.11. டி கத்ணத் டுத்ல்
(ப்னனு ான்ணா னாக்டித்ண திாானு)
ஆ.உ.6.12. ஆர்த்ி டுத்ல் (அர்த்ி)
ஆ.உ.6.13. ீன்திடி ிகபாட்டு
ஆ.உ.6.14. காப்ன அிழ்ப்னச் சடங்கு
(காந்ா தசாடனு)
ஆ.உ.7. பதாணாண ியச் சடங்கு னெகநகள்
ஆ.உ.7. 1. க்கள் அகப்னச் சடங்கு
ஆ.உ.7. 2. காசிாத்ிக பசல்லுல்
ஆ.உ.7. 3. னெகூர்த்ம் கடபதயல்
ஆ.உ.7. 4. ாக ார்த்ல்
ஆ.உ.7. 5. தானகச
ஆ.உ.7. 6. ாப்திள்கப வீடு பசல்லுல்
ஆ.உ.7. 7. தாிசிடல்
ஆ.உ.7. 8. சீர் பகாடுத்ல்
ஆ.உ.8. ஆின் ியம்
ஆ.உ.8.1. பதண்ின் ியம்
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ஆ.உ.9. சாந்ி னெகூர்த்ம்
ஆ.உ.9.1. ிபக்தகற்யல்
ஆ.உ.9.2. கபின் தாற்நம்
ஆ.உ.9.3. ிய ாள் கானனெம் பதாழுணம்
ஆ.உ.9.3.1. திள்கபார் சனேகத்ில் ியம்
கடபதயம் கானம்
ஆ.உ.9.3.2. நர் சனேகத்ிணாின் ிய ாள்
ஆ.உ.9.3.3. தகாணார் சனேகத்ிணாின் ிய ாள்
ஆ.உ.9.3. குர் சனேகத்ிணாின் ிய ாள்
ஆ.உ.9.3.4. ஆசாாி சனேகத்ிணாின் ிய ாள்
ஆ.உ.9.3.5. சக்கிலிர் சனேகத்ிணர் ிய ாள்
ஆ.உ.9.3.6. தள்பர் சனேகத்ிணர் ிய ாள்
ஆ.உ.10. பதண் வீட்டில் ியம் ிகழ்ல்
ஆ.உ.10. 1. கள்பர் சனேகத்ிணர் பதண் வீட்டில்
ிகழ்த்ணம் ியம்
ஆ.உ.10.2. நர் சனேகத்ில் தகாிலில்
ிகழும் ியம்
ஆ.உ.10.3. குர் சனேகத்ிணர் பதண் வீட்டில்
ிகழ்த்ணம் ியம்
ஆ.உ.10.4. பள்பாபர் சனேகத்ிணர் பதண் வீட்டில்
ிகழ்த்ணம் ியம்
ஆ.உ.10.5. ாிக்குநர் சனேகத்ிணர் ஆண் வீட்டில்
ிகழ்த்ணம் ியம்
ஆ.உ.10.6. னெத்கர் சனேகத்ிணர் பதண் வீட்டில்
ிகழ்த்ணம் ியம்
ஆ.உ.10.7. பசட்டிார் சனேகத்ிணர் பதண் வீட்டில்
ிகழ்த்ணம் ியம்
ஆ.உ.11. ிய ியந்ண
ஆ.உ.11.1. அகச உவு
ஆ.உ.12. னில்
ஆ.உ.13. சினம்ன கி தான்ன
ஆ.உ.13.1. பள்பாபர் சனேகத்ில் சினம்ன கி தான்ன
ஆ.உ.14. ிய வீட்கட அனங்காித்ல்
ஆ.உ.14.1. குர் சனேகத்ிணாின் வீடு அனங்காிப்ன
MRP - Tamil Project | 10

ஆ.உ.14.2. சக்கிலிர் சனேகத்ிணாின் ிய
வீடு அனங்காிப்ன
ஆ.உ.14.3. பள்பாபர் சனேகத்ிணாின் ிய
வீடு அனங்காிப்ன
ஆ.உ.14.4. திந சனேகத்ிணாின் அனங்காிப்ன னெகநகள்
ஆ.உ.15.ங்கன ாழ்த்ண ங்குல்
ஆ.உ.16. ியத்ில் னெசு தன்தடுத்ல்
ஆ.உ.17. ாலி ன்கிந ியாங்கல்ம்
ஆ.உ.17.1. ாலி அியும் க்கம்
ஆ.உ.17.2. ஞ்சலம் ாலியும்
ஆ.உ.17.3. ம்தகடத் ாலி
ஆ.உ.17.4. ியத்ில் ாலி
ஆ.உ.17.5. ற்கானத்ில் ாலி னெகநகள்
ஆ.உ.17.6. னெத்கர் சனேகத்ின் ாலி கக
ஆ.உ.17.7. பள்பாபர் சனேகத்ின் ாலி கக
ஆ.உ.17.8. குர் சனேகத்ின் ாலி கக
ஆ.உ.17.9. நர் சனேகத்ிணாின் ாலி கக
ஆ.உ.17.10. கள்பர் சனேகத்ின் ாலி கக
ஆ.உ.17.11. சக்கிலிர் சனேகத்ின் ாலி கக
ஆ.உ.18. யழுி  னெடித்ல்
ஆ.உ.18.1. ட ஞ்சு ிட்டு
ஆ.உ.18.2. தட்டி ஞ்சு ிட்டு
ஆ.உ.18.3. ிட்டு ஞ்சு ிட்டு
ஆ.ஊ. இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.1. பதாணாண இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.2. அடக்கம் பசய்ல்
ஆ.ஊ.2.1. யத்ணர் சனேகம்
ஆ.ஊ.2.2. பசம்ாட்டு நாின் இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.2.3. குர்கபின் இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.2.4. குநர்கபின் இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.2.5. உகடார் சனேகம்
ஆ.ஊ.2.6. னெத்கர்
ஆ.ஊ.2.7. ல்னம்தர் சனேகத்ின் இநப்னச் சடங்கு
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ஆ.ஊ.2.8. பள்பாபர் சனேகத்ின் இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.2.9. ஆசாாி சனேகத்ின் இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.2.10. தகாணார் சனேகத்ிணாின்
இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.2.11. சக்கிலிர் சனேக இநப்ன
ஆ.ஊ.2.12. தள்பர் சனேக இநப்ன
ஆ.ஊ.2.13. நாின் இநப்னச் சடங்கு
ஆ.ஊ.3. டுகல் சடங்குகள்
ஆ.ஊ.3.1. டுகல் ிதாட்டின் பாடர்ச்சி
ஆ.ஊ.3.2.கட்டிடம் ததான்ய அகத்ண ிதடுல்.
ஆ.ஊ.3.3. இடப்தட்ட இடத்ில் வீணின் சிகன
ஆ.ஊ.4. ீத்ார்க்குச் பசய்யும் சடங்கு னெகநகள்
ஆ.ஊ.4.1. பன்னனத்ார் கடன் அல்னண தகடல்
ஆ.ஊ.5. னெசு பசய்யும் னெகந
ஆ.ஊ.6. இநந்தாகப் னகத்ல்
ஆ.ஊ.6.1. இநந்தாக ாித்ல்
ஆ.ஊ.6.2.இநந்தார் ிதாடு
ஆ.ஊ.7. ககண இந் பதண்கலக்கு ங்கும்
தய பதர்கள்
ஆ.ஊ.8. கபிாின் ககம்க தான்திற்காண சடங்குகள்
ஆ.ஊ.8.1. அி ீக்குல்
ஆ.ஊ.9. உவு தகடத்ண ிதடுல் சடங்கு

இ.. தபாண்கச் சடங்குகள்
இ..1. கிர் அடிக்கும் னெகந
இ..2. கிகப் ததார் அடிக்கும் னெகந
இ..3. கக்தகாள்ததார் தற்நிண
இ..3.1.கள்பர் சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
இ..3.2. னெத்கர் சனேகத்ின் தபாண் சடங்கு
இ..3.3. நர் சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
இ..3.4. உகடார் சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
இ..3.5. சக்கிலிர் சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
இ..3.6. தள்பர் சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
இ..3.7. தகாணார் சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
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இ..3.8. ஆசாாி சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
இ..3.9. குர் சனேகத்ின் அயகடச் சடங்கு
இ..4.க தண்டுல் சடங்குகள்
இ..4.1. பதயம்தானாண சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4.2. கள்பர் சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4.3. னெத்கர் சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4.4. நர் சனேகத்ிணாின் க தண்டுல்
இ..4.5. குர் இண க்கள் க தண்டுல்
இ..4.6. சக்கிலிர் சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4.7. ாிக்குநர் சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4.8. தள்பர் சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4..9. ாடார் சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4.10. தகாணார் சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..4.11. ஆசாாி சனேகத்ிணர் க தண்டுல்
இ..5. ன்பசய்ப் திர்கள்
இ..6.உகடார் சனேகத்ின் ஆடி தான்ன
இ..7.லில் கிகடததாடும் க்கம்
இ..8. உவு னெகநகள்
இ..9. ிகபபதாயட்கள்

ஈ. ியிாவும் ிதாட்டுச் சடங்குகலம்
ஈ.அ. இனக்கிம் ி அநிப்தடும் பால்ிர்கபின்
இற்கக ிதாடு:
ஈ.அ.1. சங்க இனக்கிங்கபில் ிதாடு
ஈ.ஆ. ியிா
ஈ.ஆ.1. ியிாின் அகப்ன னெகந
ஈ.ஆ. 2. னந அகப்ன
ஈ.ஆ. 3. ந்ிச் சடங்கு
ஈ.ஆ.4. பய் ிதாட்டில் ந்ிம் குநித் ம்திக்கககள்
ஈ.ஆ.5. ாகம் பசய்ல் சடங்கு
ஈ.ஆ.6. இகநனுக்கு பசய்யும் சடங்கு னெகநகள்
ஈ.ஆ.7. ியிா பகாண்டாடுகண அநிிக்கும் னெகந
ஈ.ஆ.8. ியிா ற்தாடு
ஈ.ஆ.8.1. ஊர்ச்சாட்டுல் (அநிித்ல்)
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ஈ.ஆ.8.2. தாம் கட்டுல்
ஈ.ஆ.8.3. னெகூர்த்க்கால் டுல்
ஈ.ஆ.8.4. காப்னக் கட்டுல்
ஈ.ஆ.8.5. ீ ிித்ல்
ஈ.ஆ.8.6. ியிாின் பாடக்க ிகழ்வு
ஈ.ஆ.8.7. சாி அகத்ல்
ஈ.ஆ.8.8. னகசப் பதட்டி அனங்காம்
ஈ.ஆ.8.9. ககம் டுத்ல்
ஈ.ஆ.8.10. ககம் டுத்ல்
ஈ.ஆ.8.11. பதாங்கல் கத்ல்
ஈ.ஆ.8.12. தலிிடுல்
ஈ.ஆ.8.13. கிடாய் பட்டுல்
ஈ.ஆ.8.14. சிகண ஆட்டிகண பட்டுல்
ஈ.ஆ.8.15. கார்த்ிகக ிா
ஈ.ஆ.8.16. னந்பாகட ிா
ஈ.ஆ.8.17. க ீாடல்
ஈ.ஆ.8.18. கப்பதாங்கல் ிா
ஈ.ஆ.8.19. ஆடி அாாகச
ஈ.ஆ.8.20. இாண்கட னும் பகச் சடங்கு
ஈ.ஆ.8.21. பகாப்தி பகாட்டுல்
ஈ.ஆ.8.22. ணபடுப்ன
ஈ.ஆ.8.23. னெகபப்தாாி டுத்ல்
ஈ.ஆ.8.24. ியாிக தான்ன
ஈ.ஆ.8.25. ஏம் ிா
ஈ.ஆ.8.26. உத்ி ிா
ஈ.ஆ.9. ியிா பகாண்டாடப்தடும் கானம்
ஈ.ஆ.10. அகணத்ண சனேகத்ிணயக்கும் பதாணாண ியிா
ஈ.ஆ.11. பதாணாண தலிிடல் னெகந
ஈ.ஆ.11. 1. னெத்கர் சனேகத்ிணர் ியிா
ஈ.ஆ.11. 2. குர்கபின் ியிா
ஈ.ஆ.11. 3. நர் சனேகத்ிணாின் ியிா
ஈ.ஆ.11.4. பசம் ாட்டு நாின் ியிா
ஈ.ஆ.11.5. நர் சனேகத்ிணாின் ியிா
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ஈ.ஆ.11.6. கள்பர் சனேகத்ிணாின் ியிா
ஈ.ஆ.11.7. உகடார் சனேகத்ின் ியிா
ஈ.ஆ.11.8. தகாணார் சனேகத்ின் ியிா
ஈ.ஆ.11.9. தள்பர் சனேகத்ின் ியிா னெகந
ஈ.ஆ.11.10. ஆசாாி சனேகத்ின் ியிா னெகந
ஈ.ஆ.11.11. ாிக்குநர் சனேகத்ின் ியிா
ஈ.ஆ.11.12. பள்பாபர் சனேகத்ின் ியிா
ஈ.ஆ.12. பதாணாண ியிா னெகநகள்
ஈ.ஆ.13. பநிாடுல்
ஈ.ஆ.13.1. பநிாட்டில் தலி பகாடுத்ல்
ஈ.ஆ.13.2. ற்கானத்ில் தனன் பநிாடுன்
ம்திக்கக
ஈ.ஆ.14.1. பள்பாபர் சனேகத்ிணர் குநிதகட்டல் னெகந
ஈ.ஆ.14.2. னெத்கர் சனேகத்ின் குநிதகட்டல் னெகந
ஈ.ஆ.14.3. இபநர் சனேகத்ின் குநி தகட்டல் னெகந
ஈ.ஆ.14.4. உகடார் சனேகத்ிணர் குநி தகட்டல் னெகந
ஈ.ஆ.14.5. சக்கிலிர் சனேகத்ிணர் குநி தகட்டல் னெகந
ஈ.ஆ.14.6. தள்பர் சனேகத்ிணர் குநி தகட்டல் னெகந
ஈ.ஆ.15. சிகங்கக ாட்டக் தகாில்கள்
ஈ.ஆ.15.1. தாா கதர்
ஈ.ஆ.15.2. ியக்தகாஷ்டியூர் பசௌி ாா
பதயாள் தகாில்
ஈ.ஆ.15.3. ாட்டசன்தகாட்கட கண்ணுகட ாகி
ஈ.ஆ.15. 4. குன்நக்குடி னெயகன் தகாில்
ஈ.ஆ.15. 5. திள்கபார்தட்டி தகாில்
ஈ.ஆ.15. 6. சிங்கம்னாி தசவுகப் பதயாள் தகாில்
ஈ.ஆ.15. 7. ியக்பகாடுங்குன்ந ார் ியக்தகாில் திான்கன
ஈ.ஆ.15. 8. சுர் னேர்த்ிஸ்ர் தகாில் கண்டதி
ஈ.ஆ.15. 9. அயள்ிகு பசார்காபீஸ்ர் ியக்தகாில்
ஈ.ஆ.15. 10. அயள்ிகு பட்டுகடாள் காபி ியக்தகாில்
ஈ.ஆ.15. 11. அாிக்குடி ியதங்கடனெகடான் ியக்தகாில்
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உ. சகுண ம்திக்ககயும் யத்ண னெகநகலம்
உ.அ. ியந்ிணர் தற்நி சடங்குகள்
உ.ஆ. கண்தய கித்ல்
உ.இ. சகுணங்கள்
உ.இ.1. னெத்கர் இணத்ின் சகுண னெகந
உ.இ.1.1.. ஆந்க கத்ணல்
உ.இ.1.2. கழுகு, காகம்
உ.இ.1.3. தநககள் கத்ணம் சகுணம்
உ.இ.1.4. பசம்ததாத்ண
உ.இ.1.5. தல்லி கத்ணல்
உ.இ.1.6. கண் ணடித்ல்
உ.இ.1.7. னென்தணார் பதாிகண கக்கும் க்கம்
உ.இ.1.8. யத்ண னெகந
உ.இ.2.கள்பர்கபின் சகுண னெகநகள்
உ.இ.2.1. கழுகு, காக்கக
உ.இ.2.2. கூகக அனநல்
உ.இ.2.3. தல்லி பசால்லும் தனம் தற்நி ம்திக்கககள்
உ.இ.3. உகடார் சனேகத்ிணர்
உ.இ.3.1. தல்லி
உ.இ.3.2. காக்கக
உ.இ.3.3. கண் ணடித்ல்
உ.இ.3.4. ணம்னெல்
உ.இ.5. ஆசாாி சனேகத்ிணர்
உ.இ.5.1. தல்லிின் சகுணம்
உ.இ.6. நர் சனேகத்ிணர்
உ.இ.6.1. தல்லி, பகிலி சத்ம்
உ.இ.6.2. காக்ககக்குச் தசாய இடுல்
உ.இ.6.3. ஆடி தான்ன
உ.இ.6.4. னென்தணார் பதாிகண இடுல்
உ.இ.6.5. கண் ணடித்ல்
உ.இ.6.6. ணம்னெல்
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உ.இ.7. பள்பாபர் சனெக்கத்ின் சகுண ம்திக்கக
உ.இ.7.1. தல்லி கத்ணல்
உ.இ.7.2. காக்ககக்குச் தசாய இடுல்
உ.இ.7.3. கண் ணடித்ல்
உ.இ.7.4. ணம்னெல்
உ.இ.7.5. தநககள் சகுணம்
உ.இ.8. குர் சனேகத்ின் சகுண ம்திக்கக
உ.இ.8.1. தல்லி கத்ணல்
உ.இ.8.2. காக்ககக்குச் தசாய இடுல்
உ.இ.8.3. கண் ணடித்ல்
உ.இ.8.4. குர்கபின் யத்ண னெகந
உ.இ.8.5. னென்தணார் பதாிகண கத்ல்
உ.இ.9. சக்கிலிர் சனேகத்ிணாின் சகுண ம்திக்கக
உ.இ.9.1. காகம் ககல்
உ.இ.9.2. தல்லி கத்ணல்
உ.இ.9.3. காக்ககக்குச் தசாய இடுல்
உ.இ.9.4. கண் ணடித்ல்
உ.இ.9.5. ணம்னெல்
உ.இ.9.6. னென்தணார் பதாிகண கத்ல்
உ.இ.9.7. யத்ண னெகந
உ.இ.10. நர் சனேகத்ிணாின் சகுண ம்திக்கக
உ.இ.10.1. காகம் கத்ணல்
உ.இ.10.2. ணம்னெல்
உ.இ.10.3. ல்ன சகுணங்கள் குநித் ம்திக்கககள்
உ.இ.11. பசட்டிார் சனேகத்ிணாின் சகுண ம்திக்கக
உ.இ.11.1. ஆந்க கத்ணல்
உ.இ.11.2. தல்லி கத்ணல்
உ.இ.11.3. னகண பசல்லுல்
உ.இ.11.4. கண் ணடித்ல்
உ.இ.11.5. யம்ன ஊயல்
உ.இ.11.6. ிம் இயத்ல்
உ.இ.11.7. னென்தணார் ிதாடு
உ.இ.11.8. னென்தணார் பதாிகண கக்கும் னெகந
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உ.இ.11.9. யத்ண னெகநகள்
உ.இ.12.தள்பர் சனேகத்ின் ம்திக்கக
உ.இ.12.1. தல்லி கத்ணல்
உ.இ.12.2. காகம்
உ.இ.12.3. அண்டல் தநகின் சகுண ம்திக்கக
உ.இ.13.யத்ணர் சனேகத்ின் யத்ண னெகந
உ.இ.14.திந தண்தாட்டுக் கூயகள்

ஊ. சியபய் ிதாடுகள்
ஊ.அ. ினத்பய் ிதாடு
ஊ.ஆ. கிா பய்ங்கள்
ஆ.இ. சியபய் ிதாட்டின் தாற்நனெம் பர்ச்சியும்
ஊ.ஈ. ங்கபில் உள்ப பய்ங்கள்
ஊ.உ. னசாாி
ஊ.உ.1. சாிாடுல்
ஊ.உ.2. தர்த்ிக்கடன்
ஊ.உ.3. ஆண் பய்ங்கள்
ஊ.உ.3.1. சங்கிலி கயப்தர்
ஊ.உ.3.2. ாாண்டி
ஊ.உ.3.3. ண்டீஸ்ம் அய்ணார்
ஊ.உ.3.4. உச்ச காஞ்சி ய்ா
ஊ.உ.3.5. கயப்னசாி
ஊ.உ.3.6. னெணிப்தசுாி
ஊ.உ.3.7. ள்லசாி
ஊ.உ.3.8. ஊகக் காத்ர்
ஊ.உ.3.9. பசந்னாி னெணிசாி
ஊ.உ.3.10. தட்டப்த சுாி
ஊ.உ.3.11. அய்ணார்
ஊ.உ.3.12. தசாகணா
ஊ.உ.3.13. அச கன்
ஊ.உ.3.14. ாடசாி
ஊ.உ.3.15. சுடகன ாடசுாி
ஊ.உ.3.16. கூடலிங்கம்
ஊ.உ.3.17. ல்கனா னெணீஸ்ர்
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ஊ.உ.3.18. சங்ககா தகாில்
ஊ.உ.3.19. கயப்தர்
ஊ.உ.3.20. சந் ிான்
ஊ.உ.3.21. வீப்கதா, னெணிகய்ா
ஊ.உ.3.22. சண்னெகா சுாி
ஊ.உ.3.23. ர்னெணீஸ்ர் தகாில்
ஊ.உ.3.24. னெயகன் தகாில்
ஊ.உ.3.25. ாகனடிான்
ஊ.உ.3.26. கயப்தர்
ஊ.உ.3.27. பட்டுகட னெணி
ஊ.உ.3.28. ஆண்டர் தகாில்
ஊ.உ.3.29. கயப்தசாி
ஊ.உ.3.30. ிங்குடி கயப்தசாி
ஊ.உ.3.31. ாசாத்ான்
ஊ.உ.3.32. கானாடி கயப்தர்
ஊ.உ.3.33. னெணிகய்ா
ஊ.உ.3.34. சங்கிலிக் கயப்தர்
ஊ.உ.4. ாய்த்பய் ிதாடு, தகடல் பதாயள்கள்
ஊ.உ.4.1. சனத்ண ாாிம்ன்
ஊ.உ.4.2. கனாப ாாிம்ன்
ஊ.உ.4.3. அகடக்கன காத்ா தகாில்
ஊ.உ.4.4. கள்பச்சி அம்ன்
ஊ.உ.4.5. அம்ன்
ஊ.உ.4.6. ககக்காத் அம்ன்
ஊ.உ.4.7. அங்காப ததஸ்ாி
ஊ.உ.4.8. ாிக்கள்பி
ஊ.உ.4.9. ஆத்ங்கக காபிம்ன்
ஊ.உ.4.10. குட்டி அம்ன்
ஊ.உ.4.11. பகால்னங்குடி காபி தகாில்
ஊ.உ.4.12. காபி தகாில்
ஊ.உ.4.13. டப்னம் தத்காபி
ஊ.உ.4.14. ாாிம்ன்
ஊ.உ.4.15. தணாட்சி அம்ன்
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ஊ.உ.4.16. சீகனக்காாிம்ன்
ஊ.உ.4.17. ீப்தாய்ந் அம்ன்
ஊ.உ.4.18. பாட்டிச்சி அம்ன்
ஊ.உ.4.19. எத்ப்தகண காபி
ஊ.உ.4.20. காதடநி அம்ன்
ஊ.உ.4.21. தாம்தனம்ன்
ஊ.உ.4.22. ின்ணஞ்பசட்டி காபி ன்ந
காட்டு ாாிம்ன்
ஊ.உ.4.23. னெத்ானம்ன்
ஊ.உ.4.24. பசல்ி அம்ன்
ஊ.உ.4.25. ாாிம்ன்
ஊ.உ.4.26. பசல்லிம்ன்
ஊ.உ.4.27. உய் ந்ம்ன்
ஊ.உ.4.28. குலிம்ன்
ஊ.உ.4.29. காபி, ீணாட்சி ிதாடு
ஊ.உ.4.30. உகட த்ணக்காபி
ஊ.உ.4.31. ச்சிம்ன்
ஊ.உ.4.32. ணதாக்குி காபிம்ன்
ஊ.உ.4.33. ாந் அம்ன் தகாில்
ஊ.உ.4.34. கூத்ாி அம்ன்
ஊ.உ.4.35. பதண் பய் ிதாடு
ஊ.உ.5. பகால அல்னண தாக ிதாடு
ஊ.உ.6. னென்தணார் ிதாடு
ஊ.உ.7. ஆிங்கண் தாகண டுத்ல்
ஊ.உ.8. கயம்தால் பாட்டில் கட்டுல்
ஊ.உ.9. ிம் இயத்ல்
ஊ.உ.10. உயண்டு பகாடுத்ல்
ஊ.உ.11. தலியும் தகடலும்
ஊ.உ.12. னக்குி இநங்குல்
ஊ.உ.13. திகந ிதாடு
ஊ.உ.14. தகடல் பதாயள் குநித் ம்திக்கககள்
ஊ.உ.14.1. தங்காய் தங்கள் தகடத்ண ிதடும் னெகந
ஊ.உ.14.2.  ிதாடு
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னெடிவுக
னென்கச் சான்ய - 1
னென்கச் சான்ய – 2
ணகநூல் தட்டில்
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Objective of the Project:
ததாய்வுத்ிட்ட தாக்கங்கள்:
உனகத்ில்

ாழுகின்ந

ானுட

இணங்கலள்

பால்

தகயும்,

னாற்கநயும், தண்தாட்கடயும் பகாண்டியப்தண ிிணாகும். இவ்ிணம்
தல்தய தசங்கபில் ாழ்ந்ண யகின்நண. ாழும் இடங்கபில் ல்னாம்
க்காண தண்தாட்டு அகடாபத்ிகணக் காத்ண யகின்நணர். ிர்கள் ங்கு
ாழ்ந்ாலும் தண்கடக் கானம் பாட்டு ணின் தின்தற்நி ந் சடங்கு
னெகநிகண இன்ய க காத்ண யகிநான். அற்யள் ிகத்ின் பன்
தகுிாக இயக்கின்ந சிகங்கக ாட்டத்ில் க்கள் வ்ககாண சடங்கு
னெகநிகணப் தின்தற்நி யகின்நணர். ன்தகண இவ்ாய்வு தாக்காக
கத்ண அகப் பதற்யள்பண. அம்ாட்ட க்கபின் தண்தாடு, ியிாில்
தின்தற்நப்தடும்

சடங்குகள்,

உவு

னெகநில்

தன்தடுத்ணம்

சடங்குகள்,

ிாின் வீத்ிகண பபிப்தடுத்ணம் ஞ்சு ிட்டில் காப்தடும் சடங்குகள்,
எவ்பாய சனேகத்ிலும் இயந்ண யகின்ந சடங்குகள், எத ாட்டாக
இயந்ாலும்

ட்டாத்ில்

ஆகிற்நிகணத்

ிட்டி

இயந்ண

தயதடும்

னககப்தடத்ணடன்

சடங்கு

னெகநககள்,

பகாடுக்கப்தட்டுள்பண.

சனேகம்

ன்தண ணின் எயதாடு எயர் இகந்ண, குடும்தாக என்ய கூடி
ாழ்கணக் குநிப்தாகும். காடுகபிலும் கனகபிலும் ாழ்ந்ண ந் ஆி (குடி)
கானத்ண ணின் ஆற்நங்கக ஏங்கபில் குடிபதர்ந்ண ாத் பாடங்கிணான்.
இம்னெகநத னி ாகாிக ாழ்க்ககக்கு அடித்பாக அகந்ண.
ணின் எவ்பாய தடிிகனக்கும் குந் ாிாி ம்கயும், ாம் ாழும்
சனொத்கயும், சனேகத்கயும் ாற்நிணான். என்ய கூடி ாழ்ந் ணின்
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ங்கபின் னன் கயி சடங்கு னெகநகபிகணப் தின்தற்நத் பாடங்கிணான். கான
ாற்நத்ில் சடங்கு னெகநகள் னெழுணம் ாற்நம் பதயில்கன. எய சின சிய
ாற்நத்ணடன்

பாடர்ந்ண

யகின்நண.

இவ்கக

ாற்நங்கலடன்

இயப்தால்ான் இகப சனொனெம் ற்கானத்ில் சடங்கு னெகநிகணப்
தின்தற்நி யகின்நண. எய இணத்ின் ாட்டிணர் ட்டுதா, எய சியகுப்திணதா
அல்னண ணித்ணி ஆட்கள் ட்டிலுதா ந் எய பசல்ககபயும் எழுங்காகச்
பசய்ண யகணத ‘க்கம்’ ன்தர். இகணப் திற்கானத்ில் ‘சடங்கு’
ன்நணர். சடங்குகள் எத ாிாிாணக அல்ன சனொத்ிற்குத் குந்தடி
ாற்நம் பதற்யள்பண. எத சனேகாக இயந்ாலும் எவ்பாய கிாத்ிலும்
பவ்தய சடங்கு னெகநகபிகணப் தின்தற்நி யகின்நணர். இக ணிணின்
சார்ந்ாகவும் சனொம் சார்ந்ாகவும்

உள்பண. சடங்கு

ன்தண

ணி

ாழ்க்ககில் திாிக்க னெடிா, அணண ாழ்தாடு கனந் என்நாக உள்பண
இக அகணத்கயும் என்ய ிட்டி பகாடுப்தத இன் தாக்காகும்.
வீட்டில் டக்கும் ல்னக, ீக இண்டிற்கும் உாி தம் தார்த்ண
னெகநப்தடி குந் சடங்குகள் பசய்த ிகநவு பசய்கின்நணர். சடங்கு ன்தண
இன்ய தான்நிக அல்ன. ணின் தான்நி ாபில் இயந்த பாடர்கிநண.
இணக் குழுாய் ாழ்ந் ணின் க்கு ிகழும் எயசின அங்கனச் பசல்கள்
தா எய குகநதாட்டால் யகிநண ன்ய ண்ிணான். இக்குகநதாடுகபில்
இயந்ண ம்கக் காத்ணக்பகாள்ப சின சடங்கு னெகநகபிகணச் பசய்ான். இணத
திற்கான பர்ச்சிாலும் தல்தய சனேகத்ிணர் அல்னண இணக் குழுிணயடன்
ற்தட்ட

பாடர்தாலும்

ந்ிங்கபாக

அநினெகாிண.

இத்பாிகனச்

பசய்ற்கு ன்ய ணி ஆட்கலம் இயந்ண யகின்நணர். தகாில், ியம்
னெனாண ல்ன காாித்ிற்கு ந்ிம் ஏணதர் ணிாகவும், இநப்ன னெனாண திந
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அங்கன ிகழ்ிற்கு ணத் ணிாக ந்ிம் பசால்லுதாயம் இயக்கின்நணர்.
அர்கலக்கு ன்ய அாண அர்கள் ஏணம் ந்ித்ில் சிய தயதாடுகள்
உள்பண.
ியம், வீடு கட்டுல், வீடு குடிதயல் னெனாண ல்ன காாிங்கள்
பாடங்கும் னென்னம் சின சடங்குகள் பசய்கின்நணர். இவ்ககச் சடங்குகள்
பசய்ால் ாம் பாடங்கும் காாித்ிற்கு ல்னண ன்ய ம்திணான். ீககபில்
இயந்ண ம்க ிடுித்ணக் பகாள்பவும், ன்காய் னெடி தண்டியும்
னென்தணற்தாடாகச் பசய்ான். ணின் திநப்ன னெல் இநப்ன க அணண
ாழ்வு னெழுணம் சடங்கு னெகநகள் தற்பகாள்பப்தட்டு யகிநண. தகாில்
கும்திடுாக

இயந்ாலும்,

ிகழ்வுகலக்கும்

ணின்

ியிா

சடங்குகள்

பகாண்டாடுல்
பசய்த

ண

அகணத்ண

தக்கப்தட்டுள்பான்.

இந்

னெகநகள் எவ்பான்யம் ஆி குடி ணிணிடம் இயந்ண ந்காகும். ாகாிகம்
அகடந் இன்கந ணிணிடனெம் ாகாிகற்ந தங்குடி க்கபிடனெம் சடங்குகள்
காப்தடுகின்நண.

இகணச்

சடங்குகபாகப்

தார்க்கால்

சனேகில்,

இணகில், தண்தாட்டு க்காற்நில் ன்ந தாக்கில் தார்க்கப்தடுகிநண.
சடங்கு ன்தண ணிணின் ாழ்ின் தின்ணிப் திகணந் என்நாகும்.
சடங்குகள் அகணத்ணம் எத ாிாிாகப் தன்தடுத்ணண கிகடாண. பதர்
சூட்டு ிா, காி ிா, தகாில் ியிா, கிாத் ியிா, இற்கக
சார்ந்

ியிா

னெனாணக

தகுத்ணக்

பகாடுக்கப்தட்டுள்பண.

இக

எவ்பான்யம் வ்ாய தயதடுகிநண ன்தணம் ப்தட்டுள்பண. ிகத்ில்
கன்ணிாகுாி ாட்ட க்கள் குநித் சடங்கு னெகநகள் நூனாக பபி
ந்ணள்பண. தனும் எய சடங்கு னெகநிகண ட்டும் டுத்ணக்பகாண்டு ஆய்வு
பசய்ப்தட்டுள்பண.

தண்தாட்டுடன்

கனந்

சனேகக்

சடங்குககப

சடங்க
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இனக்கித்ணடன்

எப்திட்டு

ஆய்வு

ில்கன.

ிகத்ின்

தின்

ங்கி

ாட்டாண சிகங்கக க்கபின் தண்தாட்டுச் சடங்குகள் குநித்ண ந் எய
ஆய்வும் ில்கன. சிகங்கக ாட்ட க்கபின் தண்தாட்டில் இயக்கும்
இவ்ககச்

சடங்கு

னெகநகபிகண

இண

க

பாகுத்ணம்

ில்கன.

தண்தாட்டில் தாக்கில் தகுப்தாய்வு பசய்ண யண இணத னெல் னெகநாகும்.

Details of the objectives were achieved:
ததாய்வுத்

ிட்டத்ிற்பகணத்

தர்ந்ண

பகாண்ட

தாக்கங்கள்

ிகநவு

பதற்யள்பக தற்நி ிங்கள்:
ிழ்ச் சனேகம் ீண்ட னாற்ய திகணக் பகாண்டண. இன் தில்
ிழ்ச் சனேகத்ின் பான்காண டிங்கனாகி, இனக்கிங்கள், ககனகள்,
னாயகள் ததாணாணக ஆகாண. ணி ாழ்க்ககில் திாிக்க னெடிா தக்க
க்கங்கள்,

க்காயகள்,

ாய்பாிப்

தாடல்கள்,

ிகழ்த்ணக்

ககனகள்,

ிதாடுகள், சடங்குகள் னெலிற்நின் னேனாகத்ான் ணிணின் தண்தாட்டு
தர்ககபப் திாித்நி னெடியும்.
சடங்கு

னெகநகபிகண

ணின்

தண்கடக்கானம்

பாட்தட

ிகழ்த்ி

யகிநான். தல்ககனக்கக ாணிக் குழு உியுடன் ‘சிகங்கக ாட்ட
க்கபின் தண்தாட்டுப் தாம்தாிச் சடங்கு னெகநகில் சங்ககான ச்சம் - எய
தடல்’

னும்

ாட்டத்ில்

கனப்தில்
உள்ப

ஆய்வு

பசய்

ட்டாங்கள்

த்ணித்

அன்

கீழ்

ததாண
உள்ப

சிகங்கக
கிாங்கள்

அகணத்ிகணயும் தகுத்ண, அங்கு உள்ப க்கள் அகணகயும் தார்த்ண அர்கள்
தின்தற்யகின்ந

சடங்கு

னெகநகள்

ன்ண

ன்தண

பாகுக்கப்தட்டண.

அக்கிாங்கபில் தல்தய சனேகத்ிணர் இயந்ால் அர்கபின் சடங்குகள்
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திநாிடம்

இயந்ண

வ்ாய

தயதடுகிநண

ன்தகணயும்

ிட்டிக்

பகாடுக்கப்தட்டுள்பண.
சிகங்கக ாட்டத்ில் உள்ப கிாங்கலக்குக் கப ஆய்வு பசன்ந
ததாண அங்குக் கிகடத் சடங்கு னெகநகள், அர்கபிடம் உள்ப தண்தாட்டுக்
கூயகள், ியிா கானம், திந ிதசசங்கபில் பசய்கின்ந சடங்குகள், திந
தங்கபில் பசய்ண யகின்ந சடங்கு னெகநகள் அகணத்ணம் னககப்தடத்ணடன்
பகாடுக்கப்தட்டுள்பண. இச்சடங்கு னெகநகள் அகணத்ணம் சங்க கானச் சடங்கு
னெகநகபில் இயந்ண வ்ாய தயதட்டு இன்ய ககடதிடிக்கப்தட்டு யகின்நண
ன்தணம் எப்திட்டுப் தார்த்ண, சங்க இனக்கிப் தாடலுடன் ப்தட்டுள்பண.
தகாில் ிாக்கபில் ஆண், பதண் இயயக்கும் ணித்ணிா இயக்கும்
னணகாண சடங்கு னெகநகலம் ப்தட்டுள்பண. உவு ாள், அயகட ாபில்
க்கள் தின்தற்யம் சடங்குகலம் ப்தட்டுள்பண.
இத்க் காம் ற்தட்டால் பள்கபத் ணிக நித்ண அில் யம் கய
ிநச்

சாம்தகன

சுண்ாம்ன

கனந்ண

பல்னத்ணடன்

அம்ிில்

கத்ண

அகக்கின்நணர். இம்னெகநில் ாாிக்கப்தட்ட யந்ிகண டுத்ண காம் தட்ட
இடத்ில் கட்டி ிடுகின்நணர். னபிம் தட்கடக நித்ணம் இத னெகநில்
காத்ிற்குப் தன்தடுத்ி யகின்நணர். இண ததான்ந ாட்டுப்னந யத்ண
னெகநகலம்

பகாடுக்கப்தட்டுள்பண.

யத்ண

னெகநகள்

அகணத்ணச்

சனேக

க்கலக்கும் பதாணாண என்நாகத காப்தடுகிநண. இவ்ககாண சனேகப்
தண்தாட்டு ஆய்ிற்கு தல்ககனக்கக ாணிக் குழு உிண.
சடங்கு
பகாண்டண.

ன்தண
ஆணால்

ணி

ாழ்ில்

கட்டுப்தாட்டுடன்

ிகழ்ச்சிககப
கூடி

அடிப்தகடாகக்

பசல்

னெகநிகண

அடிப்தகடாகக் பகாண்ட இயக்காண ிிககப உள்படக்கிாகும். ஆி குடி
ணின் ற்தடுத்ி சடங்கு னெகநகள் இன்கந கானத்ிலும் சின ாற்நத்ணடன்
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தின்தற்நப்தட்டு

யகின்நண.

இகண

‘சிகங்கக

ாட்ட

க்கபின்

தண்தாட்டுப் தாம்தாிச் சடங்கு னெகநகில் சங்க கானத்ண ச்சம் - எய தடல்’
னும் கனப்தில் ஆய்வு பசய் தாக்கங் பகாண்ட ததாண, தல்ககனக்கக
ாணிக்குழு (UGC) அற்கு எத்ாகசாக அகந்ண.

சிகங்கக க்கபின் தண்தாட்டுச் சடங்குகபில் உள்ப சங்க இனக்கி
ச்சங்கபிகண அகடாபம் கா இப்பதயந்ிட்ட ஆய்வு ணகாக இயந்ண
ணனாம். இத்ிட்டத்ிற்கு உி பசய்ன் ி எய ாட்ட க்கபிடம் உள்ப
தண்தாடு சார்ந் சடங்கு னெகநகள் ன்பணன்ண ன்தகண அகடாபம் கா
னெடிந்ண.
Achievements from the Project
இப்ததாய்வுத் ிட்டத்ின் னேனாக ிகநதற்நியுள்ப சாகணகள்:
சிகங்ககச் சீகக்பகண ாபாண பதயககள் உண்டு. உக்கிப்
பதயழுி கானத்ி தங்தகாிபனான்ய இங்குள்பண. ‘ாணம் ஊத ாயம்
தகபீர்’ ன்ந உர்ந் த்ணத்கப் தாடி கின் னங்குன்நணார் திநந்
கிதானன்தட்டி இந் ாட்டத்கச் தசர்ந்ண. எக்கூர் ாசாத்ிார், ட்னக்கு
இனக்கம் குத் திசிாந்கார், யணதாண்டிர் ததான்தநாகப் பதற்ந
பதயக பகாண்ட ாட்டம் இண.
ந்ிம் பாடர்தாண ம்திக்கககபில் ன்க யணாக அகண
னம் காக்கும் ம்திக்கககள் ஆகும். க்கள் ங்கலக்கு ற்தடும் ததய் னெனாண
அச்சம் யணற்நிற்கு ாந்ிச் சடங்குகள் பசய்ண க்கில் இல்கன.
பய்த்ிற்கும்

சின

சடங்குகள்

பசய்ண

யகின்ந

னெகநகள்

பகாடுக்கப்தட்டுள்பண.
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என்நகணப் ததானச் பசய்ல் அல்னண தாகண, ணிணின் தக்க
க்கம், அன்நாட ாழ்க்ககின் டத்க னெகந ன்னும் பகாள்ககிகணப்
தின்தற்நி அகதக ந்ிங்கபாகும். இற்ககின் ிகழ்வுககபப் தார்த்ண
ணின்

தல்தய

தாடங்ககபக்

கற்யக்பகாண்டான்.

இற்கக

ணண

பசல்தாடுகபில் இயந்ண ாயதட்ட பதாழுண இகணக் கட்டுப்தடுத் தண்டும்
ன்தற்காக எயககாண ந்ிங்ககபக் ககாண்டான்.
சிகங்கக ாட்ட க்கபின் தண்தாட்டுப் தாம்தாி சடங்கு னெகநில்
எவ்பாய

சனேகத்ிணாிடனெம்

எய

சின

தயதாடுகள்

காப்தடுகின்நண.

இம்னெகநகள் தண்கடத் ிாிடனெம் இயந்ண. தண்கடக்கான னெகநிகணத
ற்கான ணின் தின்தற்நி யகிநான் ன்தகண அணண சடங்குகபின் ி
அநி னெடிகிநண. தலிிடல், தனன் பநிாடல், பல் ணிப் தார்த்ண ன்
கலக்கு தர்ந்ண ாண ண கட்டுிச்சிிடம் குநி தகட்டு தலி பகாடுத்ல்
னெனாணக கடபதற்ய யகின்நண. ல் இில் இந்ிகழ்ிகண டத்ி
இயக்கின்நணர். பநிாடுற்காண கபம் அகத்ண, ாகன சூட்டி, தாடல் தாடி,
தலி பகாடுத்ண, தலிிட்டன் குயிிகணத் ணி பநிாடிணர். இத ன
ற்கானத்ிலும் க்கபிடம் சின ாற்நங்கலடன் இயந்ண யகின்நண.
பல் ணிப் தார்த்ண குநி தகட்கும் ன ற்கானத்ில் இல்கன. ஆணால்
சாக்தகாட்கட என்நிம், பற்குப்கத னெனாண எயசின இடங்கபில் குநி தகட்கும்
பதாழுண  ாணிங்கலடன் பல்லும் கத்ணள்பணர். சங்க கானத்ில் இில்
இச்சடங்கு

னெகநிகணச்

இயக்கின்நண.

இவ்ககச்

பசய்ணள்பணர்.
சடங்கு

ற்கானத்ிலும்

பசய்ண

இத

சுற்நத்ார்க்கும்

னெகந

திநயக்கும்

பாிால் இயக்க தண்டும் ன்தற்காக இில் பசய்ண யகின்நணர்.
ணிர்கள் குநிப்தாக பதண்கள் தந்ண இயத்ல், ததய் திடித்ண இயத்ல்
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னெனாணற்நிற்கு

த ாி

னெத்ண

ததாட்டுப்

தார்த்ண

சுகாக

கூநப்தடுகிநண. தாில் இயக்கும் ஆடு, ாடு ததான்ந
ந்ிாித்ண

அாண

த ாி

தார்த்ண

யத்ண

தாிகாங்கள்

ினங்குகலக்கும்

னெகநகள்

ப்தடுகிநண.

கிகத்ிணால் ற்தட்டால் தாிகானெம், ண ந்ித்ால் ீர்க்க னெடிாண
ன்நால் யத்ண கணக்குத் ணக்கிச் பசல்லும் ி னெகநகலம் சாிாால்
கூநப்தடுகிநண. ததய் திடித்ாிடம் இயந்ண ததய் ீங்க பய்த்ிற்கு சிய
தங்காய் உகடத்ண சூடம் பகாழுத்ணகண தாிகாாக கத்ணள்பணர்.
சனேகம் ன்தண ணின் எயதாடு எயர் இகந்ண, குடும்தாக என்ய
கூடி ாழ்கணக் குநிப்தாகும். காடுகபிலும் கனகபிலும் ாழ்ந்ண ந் ஆி
(குடி)

கானத்ண

பாடங்கிணான்.

ணின்

ஆற்நங்கக

இம்னெகநத

னி

ஏங்கபில்

ாகாிக

குடிபதர்ந்ண

ாழ்க்ககக்கு

ாத்

அடித்பாக

அகந்ண. ணின் எவ்பாய தடிிகனக்கும் குந் ாிாி ம்கயும், ாம்
ாழும் சனொத்கயும், சனேகத்கயும் ாற்நிணான். என்ய கூடி ாழ்ந் ணின்
ங்கபின் னன் கயி சடங்கு னெகநகபிகணப் தின்தற்நத் பாடங்கிணான். கான
ாற்நத்ில் சடங்கு னெகநகள் னெழுணம் ாற்நம் பதயில்கன. எய சின சிய
ாற்நத்ணடன்

பாடர்ந்ண

யகின்நண.

இவ்கக

ாற்நங்கலடன்

இயப்தால்ான் இகப சனொனெம் ற்கானத்ில் சடங்கு னெகநிகணப்
தின்தற்நி யகின்நண. எய இணத்ின் ாட்டிணர் ட்டுதா, எய சியகுப்திணதா
அல்னண ணித்ணி ஆட்கள் ட்டிலுதா ந் எய பசல்ககபயும் எழுங்காகச்
பசய்ண யகணத ‘க்கம்’ ன்தர். இகணப் திற்கானத்ில் ‘சடங்கு’
ன்நணர்.
சடங்குகள் எத ாிாிாணக அல்ன சனொத்ிற்குத் குந்தடி ாற்நம்
பதற்யள்பண. எத சனேகாக இயந்ாலும் எவ்பாய கிாத்ிலும் பவ்தய
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சடங்கு

னெகநகபிகணப்

தின்தற்நி

யகின்நணர்.

சார்ந்ாகவும் சனொம் சார்ந்ாகவும்

இக

உள்பண. சடங்கு

ணிணின்
ன்தண

ணி

ாழ்க்ககில் திாிக்க னெடிா, அணண ாழ்தாடு கனந் என்நாக உள்பண.
சிகங்கக ாட்டம் ஞ்சணி, ஆிணிப்தட்டிில் ிர்கபின் தின்தடி
னெசு அி, தம்கத னெங்க சாி கும்திடுகின்நணர். இன் திநதக பாழுத்ில்
இயந்ண காகபகள் அிழ்த்ண ிடப்தடுகிநண. ாடி ாசலின் ாிகனச் சுற்நி
ிற்கும்

வீர்கள்

காகப

பபித

ந்ணம்

அகண

அடக்க

னெற்சி

பசய்கின்நணர். ாகனப் திடித்ண அடக்கிணால் அண பதயக இல்கன ன்ய
ண்ி பகாம்ன, ிிலிகணப் திடித்ண அடக்குகின்நணர். சங்க கானத்ில் அடக்கி
வீர்கலக்குப் பதண் பகாடுத்ண ந்ணர். ற்கானத்ில் பதண்ிற்கு ாற்நாக
வீர்கலக்குப் தாிசுப் பதாயள்கள் பகாடுத்ண யகின்நணர்.
அப்னக

தற்பகாள்பப்தடும் அகநில் குத்ண ிபக்கு ற்நி கத்ண,

ினி, குங்கும், பற்நிகன, தாக்கு, கபதம், சூடன், சாம்திாி, ிாி னெலிண
கத்ண அத்தாடு சுாில் எய கண்ாடியும் சாய்த்ண கத்ண அில் எய
கிிின்
கும்தத்ிலும்

உயத்க
அந்

கந்ண

உயம்

கக்கிநார்கள்.

கப்தடுகிநண.

அங்கு

கும்தத்ின்

கக்கப்தடும்
ீண

தங்காய்

கக்கப்தட்டு அனங்காிக்கப்தட்டு கக்கிநண.
தான்தின் ததாண அந்தான்கத டத்ி கக்கும் பதண்ி கக
பசால்ன ற்நர்கள் ககில் அவ்ிகனககப கத்ணக் பகாண்டு அப்பதண்ி
பசால்லும் எவ்பாய ித்ிற்கும் “கண்தடன் கண்தடன்” ன்ய பசால்ன
தண்டுாம். இக்ககாணண இடத்ிற்கு இடம் சிநிண தயதடுகிநண. அத
ததால் பகாழுக்கட்கட அிக்கும் ததாணம் “பகாழுக்கட்கட அிஞ்சுடுச்சா” ன்ய
தகட்கக்கூடாாம். தினாக “ிகபஞ்சுடுச்சா” ன்ய ான் தகட்க தண்டுாம்.
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இம்ாட்டத்ில் ியக்தகாட்டியூர் ன்னும் ஊர் சித் யத்ணத்ிற்குப்
னகழ் பதற்ய ிபங்குகிநண.

னலிடிம்தம், இகடதலூர், சாக்தகாட்கட,

ணபாவூர் ற்யம் குன்நக்குடி ன்னும் ஊாில் லும்ன னெநிவுக்கும், னேட்டுப்
திசகிற்கும், இபம் திள்கப ாத்ிற்கும் தல்னாண்டு கானாகச் சிநந் னெகநில்
ாட்டு கத்ிம் தார்க்கப்தட்டு யகிநண. ண்பய் குந்க கத்ித்ிற்கு
கீழ்ச் சீல்தட்டி ன்னும் ஊர் சிநப்னற்நியக்கிநண. ஞ்சள் காாகன தாய்க்கு
காகக்குடி கபணிாசல் சிநப்ன பதற்நாகும்.
ணிப்

தண்தாட்டிகண

ஆய்வு

பசய்கின்ந

ஆய்வுகள்

அகணத்ணம்

ாிக்குநர் சனேகத்ிகண கயத்ில் பகாள்ில்கன. அர்கபிடனெம் தல்தய
ககாண
ாட்டிகணப்

சங்க

கானச்

சடங்கு

தலிிடுல்,

னெகநகள்

இயந்ண

ியத்ில்

ாலி

யகின்நண.

யக

கட்டால்

தாக்கு

னெலிகிகணக் பகாடுத்ண ியம் னெடித்ல் னெலிக இற்குச் சிநந்
சான்நாக அககிநண.
‘ததாத்ண இடம் தாஞ்சால் ததத்டி கக்காத’ ன்ந க்கில் உள்ப
னெணபாிிகணக் கூநி ததாகக் கூடாண ண ச்சாிக்கின்நணர். ததாத்ண ன்னும்
பசம்னகப் தநக இடண தக்கம் பசன்நால் தய ங்கும் ததாகக் கூடாண அண
பகட்ட சகுணம் ன்ய பசால்லுகின்நணர். இச்சகுண ம்திக்கக ஆண்கலக்கு
ட்டுத தார்த்ண யகின்நணர். பதண்கலக்குப் தார்ப்தண கிகடாண. எய சின
இடங்கபில் ஆண், பதண் இயயக்கும் பதாணாண என்நாகத காப்தடுகிநண.
கப ஆய்ில் இவ்கக தயதாடுகள் சிகங்கக ாட்ட க்கபிடம் இயந்ண
யகின்நண ன்தகண அநி னெடிந்ண.
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கூகக

அனநிணால்

சாவு

யம்

ன்ந

ம்திக்கக

தங்கானத்ில்

ட்டுல்னாண இன்கந கானத்ிலும் ிகத்ில் இயந்ண யகிநண. இகணப்
னநானூய,
“அஞ்சுயதா அல்குலும் ணற்நலும்” (னநம். 280: 5)
ன்ய ிபக்கியுள்பண. இத பசய்ிிகண னநானூய ற்பநாய தாடலும்
ிபக்கியுள்பண. இகண,
“அஞ்சுத் கு னள்லக்குல் இம்தவும்” (னநம். 41: 5)
இப்தாடலின் ி அநி னெடிகிநண. காகம் கத்ிணால் ியந்ிணர் யர்
ன்தணம், ாய் அழுால் இநப்னச் பசய்ி யம் ன்தணம் சங்க கானம் னெல்
ற்கானம் க இயந்ண யம் ம்திக்ககாகும்.
தலும் தல்லி எலி ழுப்னல், கண் ணடித்ல், கணவு காணுல் தற்நி
ம்திக்கககலம் தங்கான க்கபிடம் காப்தடுகின்நண. தல்லி எலி ழுப்னகன
ன்ணிித்ாகக் கயணம் தக்கம் சங்க கானத்ில் இயந்ண ன்தகண இனக்கி
ி அநி னெடிகிநண. இக இன்யம் சிகங்கக ாட்ட க்கபிடம் சின
ாற்நங்கலடன் இயந்ண யகிநண.
ணி ாழ்க்ககில் ந் எய ிகழ்க டுத்ாலும் அில் ம்திக்கக
சார்ந்

சின

கடனெகநக்

கூயககப

கத்ணள்பணர்.

அண

இற்ககாய்

ிகழ்ாக இயந்ாலும் சின சடங்கு சம்திாங்கள் தார்க்கின்நகண க்கள்
ாம் ாழும் தண்தாட்டில் கத்ணள்பணர். கயடன் ன்னும் தநக இடண தக்கம்
பசன்நால் ல்னண, காகம் னண தக்கம் பசன்நால் ல்னண ன்கின்நணர்.
காகத்ிகண சணீஸ்ன் ன்ய அகத்ண யகின்நணர். இற்ககாக ிகக்
கூடிகணயும் ம்திக்கக சார்ந் என்நாக க்கள் ங்கபண தண்தாட்டுடன்
கத்ணள்பணர்.
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ாங்கள் ாழும் இடங்கபில் உள்ப உிாிணங்கள் ழுப்னம் எலிிகண
கத்ண க்கள் ன்க ீகிகண அநிந்ண யகின்நணர். தல்லி னெனாண
உிாிணங்கள் ங்கலக்கு ிக இயக்கும் பசய்ிிகண னென்தத கூநக் கூடிண
ண ணின் ம்திணான். வீட்டில் ான் குநித்ண கத்ியக்கும் ிகசில்
கத்ிணால் அக ல்னக ன்ய கயிணான். தய ிகசில் எலி ழுப்திணால்
ீக ன்யம் ம்தி ந்ான். ந்த் ிகசில் எலி ழுப்னகிநண ன்தகணக்
கித்ணக் பகாண்டு அற்குத்க ண பசல்ககபச் பசய்ண  ார்தடுத்ிக்
பகாண்டான். இவ்க்க னெகந தண்கடக்கானம் பாட்டு இயந்ண யகின்ந
தண்தாட்டுக் கூநாகும்.
சின இற்கக ிகழ்வுகபில் ங்கபண ம்திக்ககிகண கத்ண உள்பணர்.
கிக்குத் ிகசில் தல்லி கத்ிணால் ல்னக டக்கும் ன்ய க்கள் ம்திக்கக
கத்ணள்பணர். தல்லி எலி ழுப்னல் ன்தண இல்தாண என்நாக இயந்ாலும்
ங்கபண ம்திக்ககிகண இில் கத்ண இயக்கின்நணர். இண சனேகத்ிற்குச்
சனேகனெம்,

கிாத்ிற்குக்

கிானெம்

தயதடுகண

க்கபிடம்

தகட்ட

ிாண

னங்கு

தர்கால் னேனம் அநி னெடிகிநண.
தண்தாடு

ன்தண

ணிணின்

அகணத்ண

பதாயள்ககபயும், சடங்கு னெகநககபயும் டுத்ணக் கூயாகும். ணிணின்
எவ்பாய

பசகனயும்

என்யிடால்

க்கலக்குத்

பாிப்தடுத்ணத

தண்தாடாகும். ணின் திநப்ன னெல் இநப்ன க அன் தன்தடுத்ணம்
அகணத்ணம்

தண்தாட்டுக்

எவ்பான்கநயும்
ாட்டத்ில்

கூயகபிகண

உள்படக்கிாகும்.

ிபக்குாக இந் ஆய்வு அகந்ணள்பண.

இயக்கும்

எவ்பாய

சனேகத்ின்

சடங்கு

அக
சிகங்கக

னெகநகலம்

ப்தட்டுள்பண.
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இப் ததாய்வுத் ிட்டத்ின் கீழ் கப ஆய்வுப் திில் இயக்கின்ந பதாழுண
பதநப்தட்ட கப்ததய அகடயும் யத்ணம், அம்க தாய் ற்தட்டு இயப்தின்
ககடப்திடிக்கும் னெகநகள்,

ஞ்சள் காாகன ீக்கும் யத்ணம் குநித்

ிகனில்னா

ன குாகும் இற்கக யத்ண இடங்கள் தனாக்கம்

பதற்யள்பண.

குநிப்தாகப்

சடங்குனெகநகள்,

பதண்கள்

ததயகானச்

தனாக்கத்ின்

தயம்

சடங்குனெகநகள்

அடிப்தகடில்

பதயம்தான்கதார்

அகடகின்ந

சடங்கில்

கப

சிகங்கக
தாக்கம்

னப்னணிச்

ஆய்வுத்
ாட்ட

அநிந்ண

கல்
க்கள்

ககடப்திடிக்கத்

பாடங்கியுள்பணர். சடங்குககபத் பாடர்ன தடுத்ி ழுப்தட்ட தகடப்னக்கள்
ற்யம் பதாண ிகழ்வு ிபக்க உககள் ாட்ட க்கபிடம் தற்திகணப்
பதற்நண. இன் காாக தனசி னனம்பதர் க்கபின் தண்டுதகாபிகண
ற்ய தனசித் ிணசாி ாபிாண “ிழ் னர்” தத்ிாிக்ககில் “ானுடம்
ீட்படடுக்கும் சடங்குகள்” ன்னும் கனப்தில் பாடர் கட்டுக பபிந்ண.
சடங்குகள் பாடர்தாண ங்கலக்குத் பாடர்ன பகாள்கின்நணர்.
Summary of the Findings:
ஆய்ின் சாாம்சம்
சனேகம் ன்தண ணின் எயதாடு எயர் இகந்ண, குடும்தாக என்ய
கூடி ாழ்கணக் குநிப்தாகும். காடுகபிலும் கனகபிலும் ாழ்ந்ண ந் ஆி
(குடி)

கானத்ண

பாடங்கிணான்.

ணின்

ஆற்நங்கக

இம்னெகநத

னி

ஏங்கபில்

ாகாிக

குடிபதர்ந்ண

ாழ்க்ககக்கு

ாத்

அடித்பாக

அகந்ண. ணின் எவ்பாய தடிிகனக்கும் குந் ாிாி ம்கயும், ாம்
ாழும் சனொத்கயும், சனேகத்கயும் ாற்நிணான். என்ய கூடி ாழ்ந் ணின்
ங்கபின் னன் கயி சடங்கு னெகநகபிகணப் தின்தற்நத் பாடங்கிணான். கான
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ாற்நத்ில் சடங்கு னெகநகள் னெழுணம் ாற்நம் பதயில்கன. எய சின சிய
ாற்நத்ணடன்

பாடர்ந்ண

யகின்நண.

இவ்கக

ாற்நங்கலடன்

இயப்தால்ான் இகப சனொனெம் ற்கானத்ில் சடங்கு னெகநிகணப்
தின்தற்நி

யகின்நண.

எய

இணத்ின்

ாட்டிணர்

ட்டுதா,

எய

சிய

குப்திணதா அல்னண ணித்ணி ஆட்கள் ட்டிலுதா ந் எய பசல்ககபயும்
எழுங்காகச் பசய்ண யகணத ‘க்கம்’ ன்தர். இகணப் திற்கானத்ில்
‘சடங்கு’ ன்நணர். சடங்குகள் எத ாிாிாணக அல்ன சனொத்ிற்குத்
குந்தடி

ாற்நம்

பதற்யள்பண.

எத

சனேகாக

இயந்ாலும்

எவ்பாய

கிாத்ிலும் பவ்தய சடங்கு னெகநகபிகணப் தின்தற்நி யகின்நணர். இக
ணிணின் சார்ந்ாகவும் சனொம் சார்ந்ாகவும் உள்பண. சடங்கு ன்தண
ணி ாழ்க்ககில் திாிக்க னெடிா, அணண ாழ்தாடு கனந் என்நாக
உள்பண.
வீட்டில் டக்கும் ல்னக, ீக இண்டிற்கும் உாி தம் தார்த்ண
னெகநப்தடி குந் சடங்குகள் பசய்த ிகநவு பசய்கின்நணர். சடங்கு ன்தண
இன்ய தான்நிக அல்ன. ணின் தான்நி ாபில் இயந்த பாடர்கிநண.
இணக் குழுாய் ாழ்ந் ணின் க்கு ிகழும் எயசின அங்கனச் பசல்கள்
தா எய குகநதாட்டால் யகிநண ன்ய ண்ிணான். இக்குகநதாடுகபில்
இயந்ண ம்கக் காத்ணக்பகாள்ப சின சடங்கு னெகநகபிகணச் பசய்ான். இணத
திற்கான பர்ச்சிாலும் தல்தய சனேகத்ிணர் அல்னண இணக் குழுிணயடன்
ற்தட்ட

பாடர்தாலும்

ந்ிங்கபாக

அநினெகாிண.

பசய்ற்கு ன்ய ணி ஆட்கலம் இயந்ண யகின்நணர்.

இத்பாிகனச்

ியம்,

வீடு

கட்டுல், வீடு குடிதயல் னெனாண ல்ன காாிங்கள் பாடங்கும் னென்னம் சின
சடங்குகள் பசய்கின்நணர். இவ்ககச் சடங்குகள் பசய்ால் ாம் பாடங்கும்
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காாித்ிற்கு ல்னண ன்ய ம்திணான். ீககபில் இயந்ண ம்க ிடுித்ணக்
பகாள்பவும், ன்காய் னெடி தண்டியும் னென்தணற்தாடாகச் பசய்ான்.
ணின் திநப்ன னெல் இநப்ன க அணண ாழ்வு னெழுணம் சடங்கு னெகநகள்
தற்பகாள்பப்தட்டு யகிநண. தகாில் கும்திடுாக இயந்ாலும், ியிா
பகாண்டாடுல் ண அகணத்ண ிகழ்வுகலக்கும் ணின் சடங்குகள் பசய்த
தக்கப்தட்டுள்பான். இந் னெகநகள் எவ்பான்யம் ஆி குடி ணிணிடம்
இயந்ண

ந்காகும்.

ாகாிகம்

அகடந்

இன்கந

ணிணிடனெம்

ாகாிகற்ந தங்குடி க்கபிடனெம் சடங்குகள் காப்தடுகின்நண. சடங்கு
ன்தண ணி ாழ்ில் ிகழ்ச்சிககப அடிப்தகடாகக் பகாண்டண. ஆணால்
கட்டுப்தாட்டுடன்

கூடி

பசல்

னெகநிகண

அடிப்தகடாகக்

பகாண்ட

இயக்காண ிிககப உள்படக்கிாகும். ஆி குடி ணின் ற்தடுத்ி
சடங்கு னெகநகள் இன்கந கானத்ிலும் சின ாற்நத்ணடன் தின்தற்நப்தட்டு
யகின்நண.
இச்சடங்கு னெகநகள் இன்கந கானத்ில் தான்நிக கிகடாண. சங்க
கானம் பாட்தட பாடர்ந்ண யகின்நண. சங்க இனக்கித்ில் தததாட்டுச்
சடங்கு, குநி தகட்கும் சடங்கு, டுகள் ிதாட்டு னெகநகள், இநப்தின் ததாண
டத்ணம் சடங்குகள் னெனாணக சிகங்கக ாட்ட க்கபிடம் இன்கந
கானத்ிலும் எய சின ாற்நத்ணடன் இயந்ண யகின்நண ன்தகண ‘சிகங்கக
ாட்ட க்கபின் தண்தாட்டு தாம்தாிச் சடங்கு னெகநககபில் சங்க கானத்ண
ச்சம் - எய தடல்’ னும் ஆய்ின் ி கா னெடிகிநண. இவ்ாய்வு
‘தல்ககனக்கக

ாணிக்

குழு’

(UGC)

ன்

உியுடன்

தற்பகாள்பப்பதற்நியக்கிநண.
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ததாய்வுத் ிட்டத்ின் கனப்ன: “சிகங்கக ாட்ட க்கபின் தண்தாட்டுப்
தாம்தாிச் சடங்கு னெகநககபில் சங்க கானத்ண ச்சம் - எய தடல்” ன்தண
இப்ததாய்வுத் ிட்டத்ிற்காண கனப்தாக அகந்ணள்பண.
ஆய்வுப் பதாயள்:
ணின் தல்தய பர்ச்சிப் தடி ிகனககபக் கடந்ண ந்ாலும் அன்
சார்ந்

சனேகத்ினுகட

ாழ்க்கக

னெகநகலம்,

தண்தாடுகலம்

அன்

கானத்ிற்தகற்த ாற்நம் பதற்ய ிபங்குகின்நண. சனேகத்ிற்கு அடித்பாக
அகந் எவ்பாய ணினும் ணண தகடப்தாக்க னெற்சிில் ஈடுதடும்ததாண
சனேகம் சார்ந் ககனகள், ாழ்ில் ிகழ்வுககபயும், தண்தாட்டுக் கூயககபயும்
னென்ணியத்ித இனக்கிங்ககபப் தகடத்ியக்கிநான். இனக்கிங்கள் ழுந்
கானகட்டத்ணச் சனேகம் சார்ந் டப்தில் உண்கககபப் னகணவுகதபாடு
பபிப்தடுத்ணகின்நண. ஆிச் சனேக க்கபின் ாழ்ில் கூயகள் (தண்தாட்டுச்
சடங்குகள்)

தங்குடி

க்கபிடம்

இன்னும்

ச்சாகத

காப்தடுகப்

ததான்ய சிகங்கக ாட்ட க்கபிடனெம் காப்தடுகிநண ன்தகண ஆய்வுப்
பதாயபாகக் பகாண்டுள்பண.
ஆய்வு அணுகுனெகநகள்:
சடங்குகள்

ாழ்க்ககயுடன்

தின்ணிப்

திகந்ணள்பண.

தந்ிழ்

இனக்கிங்கபில் கானாகும் ாழ்க்கக பநி னெகநககபயும் ற்கான க்கபின்
ாழ்க்கக

பநி

சடங்குககபயும்

னெகநககபயும்
ாணிடில்

திநப்ன
தாக்கில்

னெல்

இநப்ன

ஆாய்ால்

க

உள்ப

ாணிடில்

அணுகுனெகநயும், சங்க இனக்கி தாடல்ககப, கப ஆய்ில் கிகடத் வுகபின்
அடிப்தகடில் தகுத்ணக் பகாடுக்கப்தட்டுள்பால் தகுப்தாய்வு அணுகுனெகநயும்
தின்தற்நப்தட்டுள்பண. சங்க கானத் ிர்கபின் ாழ்ிகனயும் சிகங்கக
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ாட்ட க்கபின் ாழ்க்கக னெகநிகணயும் எப்திட்டு ஆய்ால் எப்தாய்வும்
தின்தற்நப்தட்டுள்பண.
னென்கத் வுகள்:
சங்கத்

ிர்

ாழ்க்ககக

இணக்குழு

ாழ்க்கககப்

ாழ்ந்ியந்ணர்.

இற்ககதாடு

தின்தற்நித
இகந்

ங்கள்

ாழ்க்ககப்

தின்ணிில் அர்கபின் அன்நாட ாழ்ில் ிகழும் ிகழ்வுககபப் திவு
பசய்யும்

ஆாகத

இனக்கிங்கள்,

தந்ிழ்

கல்பட்டுக்கள்,

இனக்கிங்கள்

அகாிகள்,

ிகழ்கின்நண.

ஆங்கள்,

கப

சங்க

ஆய்ில்

கிகடத் சடங்குகள் சார்ந் திவுகள் அகணத்ணம் னென்கத் வுகபாக
டுத்ணக் பகாள்பப்தட்டண.
ணககத் வுகள்:
இவ்ாய்வுக்காண ணககத் வுகபாக சிகங்கக ாட்டம் தற்நி
ந்ணள்ப நூல்கள், ாட்டார் தாடல்கள், ாட்டார் க்கில் ந்ணள்ப தாடல்
பாகுப்ன,

ாணிடில்

தாக்கில்

பபிந்ணள்ப

நூல்கள்,

கட்டுககள்,

ஆய்தடுகள், ாபிில் ந்ணள்ப திவுகள் அகணத்ணம் ணககத் வுகபாக
அகந்ணள்பண.
ஆய்வுக்கபனெம் ஆய்வுப்தி பசய் ிதனெம்:
சிகங்கக
திாிவுகபாகப்

ாட்டம்

தகுக்கப்தட்டு,

கர்ப்னநம்,

கிாப்னநம்

னெல் யடம்

னெழுணம்

ண

இயபதயம்

கிாப்னநம்

சாந்

ட்டங்கள் ட்டும் னெல் சுற்யக்பகணத் தர்வு பசய்ப்பதற்ய, கப ஆய்ிகண
ிகழ்த்ி சடங்கு னெகநகள், னககப்தடம் டுத்ல், காபாபி காட்சிிகணப் திவு
பசய்ல் (video), ாழ்ில் கூயகள் ஆகிக வுகபாகச் தசகாிக்கப்தட்டண.
கிாத்ில் இல்னால் சாகனகபின் ஏங்கபில் த்ின் அடிில் உள்ப சிநி
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தகாில்கள், த்ிகணத தகாினாக கத்ண ங்கும் இற்கக சார்ந்
னெகநகள்

ஆகி

அகணத்ிகணயும்

தின்ணிகப்தில்

ப்தட்டுள்பண.

னககப்தடம்

இத்வுகள்

டுத்ண

சங்க

தசகாித்ண

இனக்கித்ணடன்

பாடர்னகடாக இயந்ால் பாகுக்கப்தட்டண.
இண்டாண

கப

ஆய்வுச்

சுற்நில்

தடித்

க்கபிடம்

ததட்டிகள்

காப்தட்டண. ியிாில் டத்ப்தடும் சடங்கு னெகநகள் குநித்ண வுகள்
தசகாிக்கப்தட்டண.
னேன்நாாக கடபதற்ந கப ஆய்ில் ய ழுவுலில் கடபதயம்
சடங்குகள், ியச் சடங்குகள் குநித்ண கல்கள் தசகாிக்கப்தட்டண.
ான்காாக கடபதற்ந கப ஆய்ில் ாட்டுப்னந யத்ண னெகநகள்,
உவுத் பாில் சார்ந் கல்கள் னககப்தடம் ற்யம் காபாபிக் காட்சிாகச்
தசகாிக்கப்தட்டண.
ஆய்வு னெடிவுகள்
சங்க இனக்கித்ில் உள்ப சடங்கு னெகநகள் சிகங்கக ாட்ட
க்கபிடம்

இன்யம்

சடங்குகபின்

இயந்ண

க்கம்

யகின்நண.

ற்கானத்ில்

சங்க

சிநி

கான க்கபிடம்
தயதாட்டுடன்

இயந்
இன்யம்

இயக்கின்நண. கானங்கள் தன ாற்நம் பதற்ய இயப்தண ததான சடங்குகலம் சிய
சிய ாற்நங்கலடன் சிகங்கக க்கபிடம் இயந்ண யகணக் கப ஆய்ின்
ி அநி னெடிகிநண. எய சின சடங்குகபில் ாற்நம் இயந்ாலும் அன் உட்
கூயகள் அல்னண தகடல் பதாயள்கள் ி தண்கடக் கானத்ில் இயந்
சடங்கின் கககபில் என்ய ன்தகண அநி னெடிகிநண. கப ஆய்ில் கிகடத்
கலின் அடிப்தகடில் சங்க இனக்கிங்ககப எப்னடு பசய்ப்தட்டண. இகண
அடிப்தகடாக

கத்ண

பகாடுக்கப்தட்டுள்பண.

ஆய்ில்

தண்கடத்

கிகடத்

ின்

னெடிிகண

தகாண

னெடிாகக்

தண்தாட்டிகணயும்,

சிந்கண திகணயும் பகாண்டியந்ான் ன்தற்கு சிகங்கக ாட்டத்ில்
டந் ‘கீடி’ அகாய்வு எய சிநந் சான்நாகும். இப்தகாண னாற்நிகணக்
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பகாண்டியந் ின் அகண அப்தடித ிட்டு ிடால் தல்தய கான
ாற்நத்ிற்குப் தின்னம் தின்தற்நி யகிநான். ணின் தல்தய தகாண
ாழ்ில் கூயககப கத்ண இயந்ாலும், ணின் தற்பகாள்லம் சடங்கு
ன்தண குநிப்திடத்க்க என்நாகும். இச்சடங்கு னெகநகபிகண சிகங்கக ாட்ட
க்கள்

இன்நபவும்

ண

ாழ்ிதனாடும்,

தக்க

க்கத்தாடும்

கத்ியக்கின்நணர். ன்தண இந் ஆய்ின் ி அநிப்தட்டுள்பண. சிகங்கக
டம் க்கள் பாகக 13,39,101 ஆகும். ஆண் பதண் தாலிண ிகிாணண 1,000
ஆண்கலக்கு 1,003 பதண்கள் வீாக அகந்ணள்பண. சிகங்கக ாட்டம்
3 காட்சிககபயும், 8 ட்டங்ககப ற்ததாண பகாண்டுள்பண. 12 ஊாட்சிககப
உள்படக்கிண.

தஞ்சாத்ணக்கள்

486,

யாய்க்

கிாங்கள்

463,

திர்க்காக்கள்36, ததயாட்சிகள் 12 பகாண்டுள்பண. இற்கந உள்படக்கித
சிகங்கக ாட்டாகும்.
Contribution to the Society:
இந்ப் ததாய்வுத் ிட்டாணண சனொத்ிற்கு ஆற்நியுள்ப தங்கபிப்தின்
ிம்:
சிகங்கக ாட்டத்ில் உள்ப ாட்டுப்னநத் பய்ங்கள் ின்ந தடிதா,
அர்ந்

தடிதா

இத்பய்ங்கபின்

அல்னண

கல்லில்

தடம்

கந்ண

உயம்

ம்,

இயம்ன,

கல்

இயக்கின்நண.
னெலிற்நால்

டிகக்கப்தட்டுள்பண. தப்த ம், அச ம் னெலிற்நில் ஞ்சள் டி
தட்டுத் ணி கட்டி ிதட்டு யகின்நணர். த்ிற்கு அடிில் சூனம் கத்ணம்
ிதாடு பசய்ண யகின்நணர். பசங்கல், சுர் னெனாணற்நில் ஞ்சபால் சூனம்
கந்ணம் இம்ாட்ட க்கள் ிதடுகின்நணர். ததன கூநிண ததான்ய சின
இடங்கபில் தனும் எய பதாயபால் உயம் அகத்ண இயக்கின்நணர்.
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தா

எய

காத்ிற்காக

எய

கிாத்ில்

இயந்ண

தய

கிாத்ிற்குச் பசல்லுகின்ந க்கள் ாங்கள் ிதட்ட பய்த்ிகண ாம்
பசல்லும் இடத்ிலும் கத்ண ங்க தண்டும் ன்தற்காக அக்தகாிலின்
னென் உள்ப ண்க பள்கபத் ணிில் கட்டி ந்ண பள்பி, பசவ்ாய்
அல்னண தனும் ல்ன ாபில் ங்கி யகின்நணர். ம், சூனத்ில் உள்ப
பய்ங்கள்

பதயம்தாலும்

பதண்

பய்ாகத

இயக்கின்நண.

இம்ாட்டத்ில் உள்ப பதண் பய்ம் ககில் சூனம், ஆண் பய்ம் அயாள்
னெனாண பதாயள்ககப கத்ியக்கின்நண. அர்ந்தகான அம்ணின் னண
காலின் கீழ் சிங்கம், ாகம், தாபம் ததான்நற்நில் என்ய காட்டப்தட்டியக்கும்.
ாக டி உயத பதயபில் உள்பண. அகக்தகாபத் கன டிம் கல்,
சுக,

சிபண்ட்,

ண்

ததான்நற்நில்

என்நிணால்

பசய்ப்தட்டியக்கும்,

பட்டபபிில் அல்னண ஆனம், னபி த்ின் கீழ் அகந் சுடகன ாடன்
பய்ம் ன்கின்நணர். கனில் கண், ீகச கப்தட்தடா பள்பிினாணா
கண் ீகச பதாயத்ப்தட்தடா இயக்கும். உடல் தகுிில் பட்டுக்கத்ி அல்னண
குண்டாந்டிின் பதாி உயம் கப்தட்டியக்கும். னண ககில் உள்ப
ஆயும்

ததன

ணக்கிப்திடித்ணம்

இடணகக

ஆயும்

கில்

ஊன்நியும்

அகக்கப்தடும்.
எய சின கிா பய்ங்கலக்கு னசாாி ன்தர் ிணம் பசய்ண
தகாிகன தாாித்ண யகின்நணர். கிாத்ில் இயக்கக் கூடி பதயம்தானாண
தகாில்கபில் னசாாிகள் கிகடாண க்கதப ிதட்டுச் பசல்கின்நணர். ங்கபண
னென்தணார் ிதாட்டு னெகந அடர்ந் காட்டிதனா அல்னண ல் பபிிதனா
அகந்ியக்கிநண. எவ்பாய பய்னெம் அண ப்தடி ந்ண ன்ந னாற்யக்
கக என்யம் கத்ியக்கின்நணர்.
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னெணிப்த சாி அல்னண னெணிகய்ா ன்ய கூநப்தடும் பய்த்ிற்கு
சூனாயும் ட்டுத ட்டு கத்ண ங்குகின்நணர். ககில் அாிாலடன்
இயந்ால் அண கயப்தர் பய்ாகக் கூயகின்நணர். அம்ன் தகாில்கள்
அகணத்ிலும்

சூனாயும்

டப்தட்டுள்பண

தட்டுத்

ணி

சுற்நப்தட்டு

இயக்கின்நண. எய சின இடங்கபில் சிகன பசய்ண கத்ணள்பணர். அம்ன் டிம்
எத ாிாிாக இயக்கின்நண, பதர்ான் தயதட்டுள்பண. இத ததான்ய
தப்த த்ில் ஞ்சள் னசி அில் தட்டுத்ணி கட்டி கத்ண அகண அம்ணாக
ிகணத்ண ிதடுகின்நணர். கிாத்ில் ாயக்காண ததய் திடித்ண இயந்ால்
னசாாி அல்னண அக்கிாத்ில் இயக்கும் சாிாாிடம் தப்திகனால் ந்ிாித்ண
ியீய

ாங்கி

பற்நிில்

னசிக்

பகாள்கின்நணர்.

இம்னெகந

சிகங்கக

ாட்டத்ில் உள்ப கிா க்கள் அகணாிடனெம் இயந்ண யகின்நண. இத
ததான்ய தந்ண இயந்ால் னசாாிாணர் ந்ிாித் ாத்ிகணக் கட்டி
ிடுகிநார். இகணச் பசய்ால் ததய், திசாசு அயகில் ந்ண அண்டாண ண க்கள்
ம்திக்கக கத்ணள்பணர். எய சின கிாத்ில் உடுக்கக அடிக்கும் தாிடம்
பசன்ய

இகணக்

தகட்டு

யகின்நணர்.

குநி

கூயதர்கள்

ான்

தயதடுகின்நணத ி சடங்குகள் சிய ாற்நத்ணடன் எத ாிாிாகத
இயந்ண யகின்நண. இண ததான்ந ம்திக்கககள் சிகங்கக ாட்ட க்கள்
அகணாிடனெம் இயந்ண யகிநண.
ாிக்குநர்கபின் ியிாச் சடங்குகள் திந க்கபிடம் இயக்கும் சடங்கு
னெகநகபில் இயந்ண னெழுணம் தய தட்டுள்பகண அநி னெடிகிநண. தலிிடும்
க்கம்,

பய்த்க

ங்கும்

தக்கம்

அகணத்ிலும்

தய

தாடுகள்

காப்தடுகின்நண. திந சனேகத்ிணாின் ியிா பகாண்டாடும் க்கம் ன்தண
சிநி தயதாடுகள் உள்படங்கிாக இயந்ண யகின்நண. ாிக்குநர் சனேக
க்கபின் ியிா இற்நில் இயந்ண தயதட்டாகும்.
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ிய
யகின்நண.

ிகழ்ிலும்
ியிா

சடங்கு

ததான்தந

ிகழ்த்ணில்

கிாம்

ற்யம்

ாற்நங்கள்

இயந்ண

சனொத்ிற்கு

ற்த

சடங்குகபில் ாற்நம் இயப்தகண அநி னெடிகிநண. தகாிலில் ியம்
கடபதயம் பதாழுண எயககாண சடங்கும், கள் இல்னத்ில் ிகழும்
பதாழுண தய ககாண சடங்கு னெகநகலம் தின்தற்நப்தடுகின்நண. குநிப்தாக
ாிக்குநர் சனேகத்ிணர் னெல் கணிிகணத் ீர்ந் தின்ன இண்டாம்
ியம்

பசய்கின்ந

பதாழுண

சின

சடங்கு

னெகநகபிகணச்

பசய்ண

யகின்நகண அநி னெடிகிநண. இண திந சனேக க்கபிடம் காப்தடா
என்நாகும். திந சனேக க்கபிடம் இயக்கும் ியச் சடங்கு னெகந ன்தண சிநி
தயதாட்டுடன் இயந்ாலும் ாிக்குநர் சடங்கு ன்தண னெற்நிலும் தயதட்ட
என்நாகும்.
ய ழுவுல் ணப்தடும் ாடு திடித்ல் சங்க கானம் பாட்டு இன்ய க
சிகங்கக ாட்டத்ில் இயந்ண யகிநண. அகணத்ணக் கிாத்ிலும் எத
ாிாிாகத டத்ப்தடுகின்நண. ந்ிாண தயதாடும் இில் இல்கன.
ிட்டு ஞ்சு ிட்டு, ட ஞ்சு ிட்டு, ாடி ஞ்சு ிட்டு ணப் திாிவுகள்
உள்பண. காகபிகண எயர்ான் திடிக்க தண்டும் ன்ந ிதந்கணயுடன்
இகண டத்ி யகின்நணர். கிாங்கள் அகணத்ிலும் இத ிகனான்
பாடர்கின்நண.

காகபிகணத்

ழுவுகின்ந

வீனுக்கு

தாிசுப்

பதாயள்கள்

பகாடுத்ண சிநப்னச் பசய்கின்நணர்.
கிா ியிா தங்கபில் பசய்கின்ந சடங்கு ற்யம் எயங்கிகப்ன
ிகழ்வுகள் கிாத்ிற்கு ற்த ாற்நம் பதற்ய இயப்தகணக் கா னெடிகிநண.
பய்ங்கலக்கு ற்தவும் சடங்கு னெகநகபில் ாற்நம் இயந்ண யகின்நண. ஆண்
பய்ாக இயந்ால் எய ிாண சடங்கும், பதண் பய்ாக இயந்ால்
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அற்பகண இயக்கும் சடங்கிகணயும் தின்தற்நி யகின்நணர். கசம் சார்ந்
பய்ாக

இயந்ால்

கத்ணள்பணர்.
தயதாடுகள்

அற்பகணத்

கடவுகப
இயந்ண

ணிாக

ங்குாக

யகணத்

சடங்கு

னெகநகபிகண

இயந்ாலும்

ிதாட்டிலும்

ியிா

ாட்கபில்

சிகங்கக

ாட்டத்ில் உள்ப கிாங்கபில் கா னெடிகிநண. ியப்தத்ணர் ட்டம்
பற்குப்கத னெனாண தகுிகபில் இாாத்ா னும் பதாில் இற்ககிகண
ிதட்டு யகின்நணர். இத்ியிா சங்க கானம் ததான்ய னெழு ினிகண
காக கத்த ிதடுாகும். உய ிதாடு ணவும் கிகடாண.
இவ்க்கம் பற்குப்கத ததயாட்சிப் தகுிில் ட்டும் உள்பண திந தகுிகபில்
இம்னெகந இல்கன.
ஆடி, க ாங்கபில் பதண்கள் தான்ன இயந்ண யகின்நணர். ஆண்கள்
ங்கபண னென்தணாாிகண ிகணத்ண ஆடி ாம் அாகச ாள் ற்யம் தள்பிக்
கிககபில் ிம் இயப்தகண க்காக கத்ணள்பணர். ினாிகணக்
காண்தித்ண குந்கக்குச் தசாய ஊட்டும் னெகந ஆகிண இயந்ண யகண கப
ஆய்ின் ி அநி னெடிகிநண. சங்க கான ணின் ண தண்தாட்டில் க
ல்னாம் கத்ண இயந்ாலும் அக அகணத்ிகணயும் சிய தயதாட்டுடன்
ற்கான ணின் தின்தற்யகிநான். குநிப்தாக சிகங்கக ாட்ட க்கள்
அவ்ககப்

தண்தாட்டில்

சடங்குககப

ங்கபண

தக்க

க்கத்ில்

கத்ணள்பணர் ன்தகணக் கப ஆய்ின் ி அநி னெடிகிநண.
இநப்ன ிகழ்ின் பதாழுண பசய்கின்ந சடங்குகள் கிாம், சனேகத்ிற்கு
ற்த ாற்நம் பதற்ய இயப்தகணக் கா னெடிகிநண. எத சனேகத்ிணாக
இயந்ாலும் எவ்பாய

கிாத்ிலும் சடங்கு

னெகநகள் தயதடுகின்நண.

ல்தனாயக்கும் எத ாிாிாண சடங்குககபப் தின்தற்யில்கன. ஆண், பதண்
இநந்ால் அர்கலக்கு ற்த சடங்கில்

ாற்நங்கள் இயந்ண

யகின்நண.
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குந்ககள் இநந்ால் அர்கலக்குச் பசய்யும் சடங்குகள் தய ிாக
இயக்கின்நண. ியம் னெடிா ஆண் இநந்ால் அர்கலக்கு ணத் ணிாக
சடங்கு

பசய்கின்ந

ாட்டத்ில்

க்கம்

உள்ப

இயந்ண

யகிநண

கிாங்கபிகணக்

கப

ணதகணச்
ஆய்வு

சிகங்கக

பசய்

ததாண

கிகடத்காகும்.
கானம்

ன்தண

வ்பவுான்

பர்ச்சி

அகடந்ண

இயந்ாலும்

தண்கடக்கானத்ில் இயந் சடங்கு னெகநகள் இன்யம் தின்தற்நி ப்தடுகிநண.
கக இந் பதண்ிற்குச் பசய்கின்ந குங்கும் ககனல், பள்கபச் சீகன
அிித்ல் னெனாண சடங்குகள் இயந்ண யகின்நண. அர்கபின் கூந்கன
ீக்கி

பாட்கட

அடித்ல்

க்கத்ிகணப்

தின்தற்யில்கன.

இண

கானப்ததாக்கில் கநந்ண ததாண தண்தாட்டு க்காகும்.
இநப்தின் பதாழுண பசய்ப்தடுகின்ந சடங்குகள் அகணத்ணம் னகனன்
ணப்தடும்

ண்ார்

இனக்கித்ிலும்
ண்ார்

சனேகத்ிணர்

இச்சனேகத்த

சனேகத்ணடன்

யத்ணர்

னேனத

பசய்ண

பசய்ண

யகின்நணர்.

ந்ணள்பணர்.

சனேகத்ிணயம்

சங்க

ற்கானத்ிலும்

இகந்த

இயிச்

சடங்கிகணச் பசய்ண யகின்நணர். கானங்கள் ாற்நம் பதற்நாலும் தண்தாடு
சார்ந் சடங்கு னெகநகள் இன்யம் இயந்ண யகண இயிச் சடங்கின் பதாழுண
தற்பகாண்ட கப ஆய்ின் ி அநி னெடிகிநண.
சங்க

இனக்கித்ில்

உள்ப

சடங்கு

னெகநகள்

சிகங்கக

ாட்ட

க்கபிடம் இயந்ண யகின்நண. சங்க கான க்கபிடம் இயந் சடங்குகபின்
க்கம் ற்கானத்ில் சிநி தயதாட்டுடன் இன்யம் இயக்கின்நண. கானங்கள்
தன ாற்நம் பதற்ய இயப்தண ததான சடங்குகலம் சிய சிய ாற்நங்கலடன்
சிகங்கக க்கபிடம் இயந்ண யகணக் கப ஆய்ின் ி அநி னெடிகிநண.
எய சின சடங்குகபில் ாற்நம் இயந்ாலும் அன் உட் கூயகள் அல்னண தகடல்
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பதாயள்கள் ி தண்கடக் கானத்ில் இயந் சடங்கின் கககபில் என்ய
ன்தகண அநி னெடிகிநண.
சிகங்கக ாட்டத்ில் இப்ததாய்வு டந்ண யம் கானகட்டத்ில்ான்
இம்ாட்டக்

கீடிில்

பால்லில்

ஆய்வுகலம்

கடபதற்ய

யகிநண.

ஆககிணால் தண்கடத் ிர்கபின் ாழ்ில் கூயககப அநி ஆல்
பதற்யள்பணர். தண்கடத் ிர்கபின் ாழ்ில் கூயகள் ன்தண சங்க கான
இனக்கித் வுககபக் பகாண்டு ற்கானத்ில் சிநி தயதாட்டுடன் இன்யம்
க்கபிடம் இயந் சடங்குகபின் க்கம் ண கப ஆய்வு ற்யம் இனக்கிப்
திவுகள்

இன்னும்

இம்னெற்சிால்

திந

கற்நநிந்

ிாகவும்
பதயக்கள்

உர்த்ப்தட்டு
ட்டுல்னாண

திந

யகின்நண.
தண்தாட்டுத்

ிர்கலக்கும் ான் பசய்யும் சடங்கு னெகநகள் சங்க கானத் ிர்கபின்
ாழ்ில் கூயகபின் சங்கிலித் பாடாின் ச்சம் ன்தக உனெடிந்ண.
ததாய்வுத் ிட்டத்ின் இவ்வுர்த்ல் தனாக்கம் பதயம்.
No.of Publications Out of the Project
தல்ககனக் கக ிி ல்ககக் குழு (UGC) ததாய்வுத் ிட்டத்ிற்காண தசி தன்ணாட்டுக் கயத்ங்குகபில் கனந்ண பகாண்டு ாசித்பித்ண அச்சாக்கம் பதற்ந
கட்டுககபின் ிதம்:
1.

கனப்ன: ானுடம் பன்பநடுக்கும் சடங்குகள்
சங்க கானத் ிாின் சடங்குகள் –
தன்ணாட்டுக் கயத்ங்க ஆய்வுக் தகாக. 2018, பாகுி – 2
ISBN. 978-93-87102-46-0, Shanlax Publications, Madurai

2. பதாணத்கனப்ன: Environment in Sangam Literature,
தசி கயத்ங்கம், தல்ககனக்கக ாணி ிில்ககக் குழு ற்யம்,
ியணந்னம் தல்ககனக்கக கல்லூாி, ிழ்த்ணகந,
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தாகபம், ியணந்னம்.
பதாயப்ன: அர்வு கனர் ற்யம் கட்டுகாபர்,
கனப்ன: இற்ககப் தின்ணிில் குயந்பாகக கனக்கள்
3. சங்க கானத் ிாின் சடங்குகள் –
தன்ணாட்டுக் கயத்ங்க ஆய்வுக்தகாக. 2018, பாகுி – 1
ISBN. 978-93-87102-46-0, Shanlax Publications, Madurai.
4. சங்க கானத் ிாின் சடங்குகள் –
தன்ணாட்டுக் கயத்ங்க ஆய்வுக் தகாக. 2018, பாகுி – 2
ISBN. 978-93-87102-46-0, Shanlax Publications, Madurai.
பபிாட்டு தத்ிாிக்கக திப்னக் கட்டுககள்
(Foreign News Papers Publications)
31/12/2017
கனப்ன: ானுடம் பன்பநடுக்கும் சடங்குகள் – I,
ிழ் னர், தனசிா.
Tamil MalarDaily Published by Malasiya News Paper.
(TAMIL MALAR DAILY KDN PP17995/02/2013(033542))
07/01/2018
கனப்ன: ானுடம் பன்பநடுக்கும் சடங்குகள் – II,
ிழ் னர், தனசிா.
Tamil MalarDaily Published by Malasiya News Paper.
(TAMIL MALAR DAILY KDN PP17995/02/2013(033542))
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28/01/2018
கனப்ன: ானுடம் பன்பநடுக்கும் சடங்குகள் – III,
ிழ் னர், தனசிா.
Tamil MalarDaily Published by Malasiya News Paper.
(TAMIL MALAR DAILY KDN PP17995/02/2013(033542))
18/02/2018
கனப்ன: ானுடம் பன்பநடுக்கும் சடங்குகள் – IV,
ிழ் னர், தனசிா.
Tamil MalarDaily Published by Malasiya News Paper.
(TAMIL MALAR DAILY KDN PP17995/02/2013(033542))
25/02/2018
கனப்ன: ானுடம் பன்பநடுக்கும் சடங்குகள் – V,
ிழ் னர், தனசிா.
Tamil MalarDaily Published by Malasiya News Paper.
(TAMIL MALAR DAILY KDN PP17995/02/2013(033542))
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