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சங்க இக்கினங்கில் த்துப்ாட்டு தற்கலள் ன்ா நடுல்யாலை க்கீபர் 

இனற்ினது. 188 அடிகள் நகாண்ைது. அகயற்ாயால் ஆது. லகபநற்நசன் தலநகின் 

ிரியால் தலநகள் துனர் அலைகிாள். அயர்தம் துன்ம் பாக்க அபசலயப் நண்டிர் 

நகாற்லயலன யமிடுயது இப்ாைின் துலனாகும். ருய நாற்ங்கடபம் யர்க்கம் 

சார்ந்த நக்கட் ிரிவுகடபம் துல்ினநாகக் காட்சிப்டுத்தும் நடுல்யாலை ண்லைன 

தநிமரின் ண்ாட்டுப் நட்ைகம் என்லத இக்கட்டுலபனில் காணாம்.  

ருய ிடகள்  

கார்காம் (ஆயணி, புபட்ைாசி), குிர்காம் (ஐப்சி, கார்த்திலக), முன்ிக்காம் 

(நார்கமி, லத), ின்ிக்காம் (நாசி, ங்குி), இபயிற் காம் (சித்திலப, லயகாசி), 

முதுபயிற்காம் (ஆி, ஆடி) ஆகின நரும்நாழுதுகள் தநிமர் கண்ைிந்த ருய 

லைமுலகள். ‘யன் ஏர்பு யடஇ’ எக் காற்றும் நடமபம் யம் சூழுதலப் 

புப்டுத்தும் புயர் ‘நாய்னா யாம் புதுப்நனல் நாமிந்நதன்’ என் அடினில் 

முதுபயிற் காம் கார் காநாக உருநாறுயலதச் சுட்டுகிார். ‘நனல் உந்து எழுந்த 

நாங்கல் நயண்நடம / அகல் இரு யிசும்ில் துயட கற்’ என் அடிகில் பநகங்கள் 

யான்பாக்கி உனர்ந்து நலம குலந்து தூற்பாடு கார்காம் முடிந்து குிர்காம் 

நதாைங்குயது உணர்த்தப்டுகிது. ‘நனல் கடந்து கூதிர் ின்து’ என் நதாைரின் 

யானிாக ‘கல்’ என் ிபனாடு யாலைக்காற்று யசீத்நதாைங்கி குிர்காம் ிலத்து 

ின்து எ அின முடிகிது. தலநகள் உங்கின ாண்டிின் அருகில் இருந்த யிக்கின் 

சுைர்கள் நதற்குப்க்கம் சாய்ந்ததன் மூம் யசீின காற்று யாலைக்காற்று எ 

உணர்த்தப்டுகிது.  
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ருய ிடகளும் உனிரிங்களும் 

ஏறுலை இ ிலபகாக எருலநகள் ஆடுகள், நாடுகள் ஆகின சுட்ைப்டுகின். 

நலம ின்று குிர் நதாைங்கும் கூதிர்காத்தில் ஆற்ின் ீபபாட்ைம் குலகிது. ஏறுலை 

இ ிலபகா எருடநகள், ஆடுகள், நாடுகள் ஆகின ரநய்ச்சட நப்தும் நந்திகள், 

டயகள், கன்றுகள் நடமனால் துனர் அடைதலும் கார்கா துன்ினாகச் 

சுட்ைப்டுகிது. ஆற்ின் ீரபாட்ைம் குடந்து நீன்கின் எதிபபாட்ைமும் நகாக்குகள் 

நற்றும் ாலபகள் நலம ின்று குிர் நதாைங்கும் குிர் காத்தின் காட்சிகாகக் 

காட்ைப்டுகிது. பநலும் புல்ின முசுண்லைக் நகாடினில் நயண்நர்கள், நான்ி ரீ்க்க 

நர்கின் நர்ச்சிமம் இப்ருய காத்தின் அலைனாங்காக யிங்குகின். யடீுகில் 

யர்க்கப்டும் புாக்கள் நகாடுங்லக லககில் கால நாற்ி நாற்ி லயத்துக் 

நகாண்டிருந்த. குிர் காபணநாக அலய நயிபன க்கயில்ல என்றும் 

எடுத்துலபக்கப்டுகிது. குிரின் காபணநாகப் னன்டுத்தப்ைாத யிசிி முதின 

நாருட்கின் நீது சிந்திகள் யல ிண்ணி என்து குிப்ிைத்தக்கது.  

இனற்டக சார் யாழ்யினல்  

கர்ப்பு நாந்தபா ‘பழு யிநாக்கள்’ என்பார் ருய நாற்த்தின் குிர்ச்சினில் 

இருந்து தங்கலத் தற்காத்துக் நகாள் தாநடப, குயட, கழுீர், ச்சிடகள் நகாண்ை 

இலகல நாலனில் தம் தலகில் அணிந்து நகாண்ைர். நல்லும் ிச்சினின் 

அரும்புகளும் நதய்ய யமிாட்டுப் நாருட்காக நக்கள் னன்டுத்திர். அதிக குிர்ச்சி 

காபணநாக சந்தம், கத்தூரி பான்யற்லத் தயிர்த்து பரி, அகில், சர்க்கடப 

ஆகினயற்லத் தனீிிட்டு குிர் காய்ந்தர் ண்லைன ாகரிக நகிர் என்து 

குிப்ிைத்தக்கது. குிர் காங்கில் நகிர் நர் சூைநாட்ைார்கள் என்லத ‘கூந்தல் 

நகிர் ரகாடத புடனாள்’ என் நபபு சுட்டுகிது. யாலைக் காற்ின் துனபத்லத 

இலபனார் முதிபனார் எ அலயரும் யாடிர். குிர்ந்த ீர்ப் ருகாலந, சியந்த 

நருப்ில் காய்யது எ இப்ருயத்லத அயர்கள் எதிர்நகாண்ைர்.  

ிபம் ீரும்  

நலம ீலப உள்யாங்கின கமுகு நபங்கள் அயற்ின் தியலகலச் பசநித்து 

லயத்துக் நகாண்ை என்லத ‘பழுபதற் கபகு தண்ணரீ்’ என் நதாைர் யிக்குகிது. 

‘இருங்கி பந்த ஈப நயண்நணல்’ எ யண்ைல் நண் பப்பு யருணிக்கப்டுகிது. 
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யனல்கள், நற்கதிர்கள், நலகள், பசால யங்கள் ஆகினவும் இந்தில் 

யருணிக்கப்டுகின்.  

இக்குழுக்கள்  

உகில் உள் அலத்துப் புயிப்பப்புகலம் ன்லந சார்ந்த இக்குழுக்கால் 

சூழ்ந்தலயதாம் என்லத நடுல்யாலை மூம் அினாம். ‘நகாடுங்ரகாற் ரகாயர்’ எ 

முல்ல ி நக்கள் அலமக்கப்டுகின்ர். நலம எல்பாபாலும் யிரும்ப்டுதயில்ல. 

சிருக்கு அது நகிழ்ச்சிலன ஏற்டுத்துகிது. சிருக்குத் துன்த்லத ஏற்டுத்துகிது. தாங்கள் 

யாழ்ந்த ிம் நலமனின் காபணநாக யாழ்யதற்குத் தகுதினில்ாத இைநாக நாி தாங்கலம் 

தங்கள் யர்ப்புச் நசல்யங்கா கால்லைகலம் பும்நனரும் அயத்லத ‘ஏறுடை இ 

ிடப ரயறுபும் பப்ி பும்நனர் பும்நாடு கங்கி ரகாைல்’ என் அடிகள் 

உணர்த்துகின். ‘நாைம் ஓங்கின நல்ல் பதூர் / ஆறு கிைந்தன் அகல் நடுந்நதரு’ 

எ ண்டைன ாண்டின ாட்டு கபம் நாிபயாடு காணப்ட்ைலதமம் அவ்வூரின் 

நதருக்கலம் யருணிக்கப்டுகின். இறுகின ரதாள்கடபம் பன்ின் நதாங்கும் 

நதாங்காடைபம் கள் அருந்தும் தன்டநபம் நகாண்ை நாந்தர்கள் நடமனிால் எந்த 

துன்பம் நயில்ட என்று சுட்டிக்காட்ைப்டுகிது. காயல் நாருந்தின அகன் 

யடீுகில் யாழ்ந்த ாகரிக நகிர், னாழ் பம்ின் இறுக்கத்டத உைற்சூட்ைால் தணிக்கும் 

ஆைல் நகிர், டப யிபாவுற் றுநநன் கூந்தல் நகாண்ை நசம்பகச் நசயிினர், 

ரதாமினர் எ ிலப்ட்ை நகிர் ற்ின குிப்புகள் இந்தில் யியரிக்கப்ட்டுள். 

டகயல் கம்நினர். னயர் ற்ின நசய்திகலம் குிப்ிைத்தக்கலய.  

யமிாட்டு நிகள்  

கூதிர்ப்ருயத்தில் ஞானிறு ரதான்ாது. ஆகபய நகிர்க்கு இல்லுட யமிாடு 

யிமறுத்தப்டுகிது. அதாயது நயினிைங்கள் நசல்ாநல் யடீுகிப யமிாட்டு 

லைமுலகலக் கலைிடிப்து ‘இல்லுட யமிாடு’ எப்டுகிது. திலநத் துனர் 

தலநகல யாட்டுகிது. அயலப ஆறுதல்டுத்த ‘இன்ர யருகுயர் இன்துடணரனார்’ 

என் நசயிினரின் யார்த்லதகள் பர்நலனா உலபகின் (Positive Conversation) னல 

உணர்த்துகிது. ‘நசல்யநாடு உடஇன உரபாகிணி’ என் நதாைர் திலபனில் 

யலபனப்ட்டு தலநகள் உங்கும் கட்டிின் தடநாட்டில் நாட்ைப்ட்டுள்து. ிரிவுகள் 

தற்காிகநாலய என் சிந்தலலன இது எடுத்துக்காட்டுகிது. நன்ன் பாரில் 

நயற்ிந நகாற்டய யமிாடு பநற்நகாள்ப்ட்ைது.  
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அபண்நட யருணட 

தடனாங்காத்துச் நசருநயன் நடுஞ்நசமினன் நடுல்யாடைனின் 

ாட்டுடைத் தடயபாக அினப்டுகிார். அயர் யாழ்ந்த அபண்நலனின் சிப்புகள் 

இந்தில் நிகுதினாக யருணிக்கப்ட்டுள்து. அபண்நலனின் அலத்துப்குதிகிலும் 

சூரின ஒிைரும் யண்ணம் சூரினன் உச்சினில் உள் ரபத்தில் நதய்ய யமிாட்டுைன் 

கட்டிைக்கட யல்லுர்கால் அபண்நடனின் கட்ைடநப்பு திட்ைநிைப்ட்ைது. பாரில் 

நயற்ிநற் லைகள் னாலகில் நயற்ிக் நகாடிகல உனப ிடித்தடி கருக்குள் 

தலமயது யமக்கம். அவ்யாறு யரும் லைகள் தங்கள் நகாடிகடச் சிிதும் தாழ்த்தாத 

யண்ணம் ரகாட்டைக்குள் தடமபம் யண்ணம் ரகாபுப யாசின் உனபம் இருந்தது. ருத்த 

இரும்பு, நசவ்யபக்கு, குயட ஓயினம், புதுப்ிடிகள், நயண்சிறு கடுகின் பூச்சு ஆகின 

பகாட்லைனின் கதவுகலக்கு யிலயமம் நாிலயமம் தந்த.  

அபண்நட பற்ம்  

அபண்நலனின் முற்ம் ஆற்று நணற்பப்ால் ஆது. ிநயாி எதிநபாிக்கும் 

சிப்புடைனது. கயரிநா, அன்ம், குதிடப ஆகினலய உா யரும் தன்லந உலைனது. நலம 

ீலப அிக்கும் அல்து பசநிக்கும் ‘அம்ணம்’ என் கருயி அங்கு நாருத்தப்ட்டிருந்தது. 

அதில் யிழும் நலமீர் யமிமம் சத்தம் அருயி சத்தத்லத த்தது என்தால் நனில்கின் 

ஆபயாபம் பகாயிின் ஆபயாபத்லத ிலவூட்டினது.  

அருங்கடி யடபப்பு 

நன்ர் புமங்கும் இைபந ‘அருங்கடி யடபப்பு’ எப்டுகிது. குற்பயல் புரிபயாரும் 

அணுக இனா யண்ணம் காயற்குதி நகாண்ைது. நடரான் உனபம், யாயில் ரான் 

யண்ணநனம், நயள்ிடனப் ரான் சுண்ணாம்பு, ீநணி ரான் தூண்கள், நசம்பு 

ரான் ஓயினம் ஆகின பகாட்லைனின் கர்ப்க்கிபகத்லத அணி நசய்த.  

அபண்நடக் கட்டில் 

‘ாண்டில்’ எச் சுட்ைப்டும் அபண்நலக் கட்டில் ‘சரீும் நசம்டநபம் ஒப் 

யல்ரான்’ எப் ாபாட்ைப்டும் லகயிலஞர்கின் தித்துக்கு எடுத்துக் காட்ைாக 

இக்கட்டில் யிங்குகிது. உள்ிப்பூண்டுப்ல்  பான் பதாற்த்தில் இக்கட்டிின் கால்கள் 

யிலநபனாடு யிங்கி. கணி பான் பத்துகின் நதாைர் நாடகள், புினின் 

யரிகள் நாருந்தின தகடுகள், அரிநாயின் ரயட்டை நற்றும் காட்டுப் பூக்கள் 
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ஆகினயற்ின் காட்சிகள் திந்த ஓயினப் ரார்டய, காதல் டகநகாள்ளும் அன்ப்டய 

இடணகள் உதிர்க்கும் இகுகால் ஆ நநன்டநனா தடனடணகள், ‘காடி நகாண்ை 

கழுவுறு கிங்கத்து’ தடனடண உட ஆகின கட்டிின் அமகுக்கு அணிபசர்த்த.  

தடநகின் திடநத் துனர்  

தலநகன் நன்ன் பார்க்கத்துக்குச் நசன்யன் இன்னும் ாடு திரும்யில்ல. 

திலநத்துனர் தலநகல யாட்டுகிது. யண்ணங்கள் இட்டு எழுதாத யடியக் ரகாட்டின் 

ஓயினத்டத ஒப் தடநகின் ிட காணப்டுகிது. நகபக் குலம, நான்நதாடி பான் 

நீின் யலந்த யாலன த்த நைக்கு (பநாதிபம்) பான் அணிகன்கலத் தயிர்த்து 

நாசுட்ை ஆலை, சங்கு யல நட்டுபந அணிந்திருந்தர். நாந்திர் ரான் ரநிபம் 

பங்கிள் ரான் ரதாள்களும், தாநடப அரும்பு ரான் நகாங்டககடபம் உலைன 

பதாமினர் தலநகின் அடிகல யருடித் தூங்க லயக்க முனற்சிக்கின்ர். நசயிினரும் 

ம்ிக்லக யார்த்லதகல நநாமிகின்ர். நன்ன் யிலபயில் ாடுதிரும் நகாற்லய 

யமிாடும் லைநறுகிது.  

னயர் இற்ின யிலநான் ாலய, ஒலை என் னாலகின் நற்ிப்ட்ைம் யிசிி, 

இரும்பு யிக்கு, நய்திரிகள், அமகின சியந்த ஆயட்ைம் நதன்ற்காற்லத் தரும் 

கணிகின் திண்ணின கதவுகள் பான்லய நடுல்யாலை தின் யானிாக 

அினப்டும் புமங்கு நாருட்காகும்.  

உயலநகலத் தயிர்த்து ண்லைன தநிழ் இக்கினங்கலக் காணுதல் அரிது 

என்தற்குப்  சான்றுகள் இக்கட்டுலபனில் கண்பைாம். சங்கு ரான் யடனல், பங்கில் 

ரான் ரதாள், பத்துப் ற்கள் பான் உயலநகள் யமினாக ாதாதிபகச யருணல 

நட்டுபந பாக்கநன்று நாாக உயலநனாக எடுத்துலபக்கப்டும் நாருட்கள் யானிாக 

மந்தநிமக தயாப, யிங்கி, கிநயங்கள் புப்டுத்துப்டுகின்.  

நன்ன் ிட  

லகயரின் லககள் நன்ரின் னாலகலக் நகான். ின் யபீர்கலப் 

தம்ாபத்த. ரயப் நாடனத் தடனில் சூடின டைத்தடயன் துடணரனாடு 

நிகுதினாகக் கானம் ட்ரைாடப பதிலும், குடயாகக் கானம் ட்ரைாடப அடுத்தும் 

நன்ன் ார்டயனிட்ைார். குதிடபகள் னாடகள் ரசடகளுைன் ிற்கும் காட்சி ரார் 

இன்னும் ிடயடைனயில்ட என்டதக் காட்டுகிது. இருில் உங்காநல் 

நடமத்துிகடக் நகாற்நயண்குடை நடக்க சிர் துடணபைன் நன்ன் நயற்ி 

யாடக சூடுகிான்.  


