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     பண்ணையத் தமிழர் இயற்ணகயின் அடிப்பணையிலலலய நம்பிக்ணககணள 
வளத்தைர். இயற்ணகயின் பலம் ற்படும் அச்ெங்கணளக் சகாண்டு 
நம்பிக்ணககணள ற்படுத்திைர். அதாவது இடி, மணழ, மின்ைல், புயலின் வாயிலாக 
ற்படும் ெத்தங்கள்   மைிதணை அச்ெபட்டியது. மக்கள் செய்த குற்றத்திற்குக் 
காரைலம இயற்ணகயின் ெறீ்றம் தான்ை நம்பிைர். இதைால் இயற்ணகணய 

வைங்கத் சதாைங்கிைான். மைிதர்களின் அச்ெ உைர்வால் தான் நம்பிக்ணககள் 
லதான்றிை ன்று கூறலாம். மைிதர்களிைம் ற்படுகின்ற நம்பிக்ணக அடுத்தடுத்து 
வருகின்ற ஒவ்சவாரு தணலபணறயிைருக்கும் பரவி வருகின்றது ைலாம். ெங்க 
இலக்கியமாை நற்றிணையில் மக்களிைம் காகம், ஆவி,  பாம்பு மற்றும் அைங்கு 
பற்றிய நம்பிக்ணககள் இருந்ததிற்காை ொன்றுகலளாடு விளக்கப்பட்ைது. 
 

காகம் பற்றிய நம்பிக்ணக  

தணலவியின் துயரத்ணதக் கண்ை தாய், அகன்ற மணையில் 
விருந்திைருக்கு உைவு ெணமத்து ணவப்பாள். அவ்வுைவில் கவளம் டுத்து 
பற்றத்தில் பலியாக இட்ைைர். அப்லபாது காகம் வந்து அவ்வுைணவத் தின்னும். 
தணலவன் தணலவிக்காக லொணலயில் காத்திருந்து பின் தணலவன் தணலவியின் 
துயரத்ணத அறிந்து தன் ஊருக்குச் செல்வான். இதணை, 
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“திருவுணை வியைகர் வருவிருந்து அயர்மார்  

சபாற்சறாடி மகளிர் புறங்கணை உகுத்த    

சகாக்குகிர் நிமிரல் மாந்தி ற்பை  

அகலங் காடி அணெநிழற் குவித்த    

பச்ெிறாக் கவர்ந்த பசுங்கண்  காக்ணக”  (நற் – 258, 4-9)  

 

ன்ற பாைல் அடிகள் பலம் காக்ணகக்கு  பலிலொறு இடுகின்ற 
நம்பிக்ணகணய அறிய படிகின்றது. காக்ணக உண்பதற்காகக் காத்திருக்கும் 
ன்பணத, 

          “மாெில் மரத்த பலிபண் காக்ணக   

            வளிசபாரு சநடுஞ்ெிணை களிசயாடு தூங்கி” (நற் -281, 12)  

     ன்ற பாைல் அடிகள் பலம் அறிய படிகின்றது.  

 

திருவிழாவின் லபாது உைவு ெணமத்து பலிணய உண்ணுவதற்காக 
குயவன் சதய்வங்கணளபம், காக்ணககணளபம் அணழப்பான் ன்றும் கைவுலக்கு 
ணவத்த பலிலொற்ணற காக்ணக வந்து தின்னும் ன்றும் கூறப்படுகின்றது. 
இதணை, 

  “பலிகள் ஆர்ணகப் பார்பது குயவன்  

   இடுபலி தவலும் அகன்றணல மன்றத்து”(நற் - 293, 2-3)  

 ன்ற பாைல் அடிகள் பலம் அறிய படிகிறது.  

 

தணலவி கருணைக்கிழங்கின் சபாரிக்கறிலயாடு கூடிய  செந்சநல் 

அரிெியால் ெணமத்த லொற்றுபலிணயத் சதய்வத்துக்கு இடுவார்கள். அப்லபாது 
காகம் தன் கிணளசயாடு வந்து உண்ணும்.  ன்பதணை, 

  “சகாடுங்கண் காக்ணகக் கூர்வாய்ப் லபணை 

    நடுங்குெிணறப் பிள்ணள தழீஇ …”(நற் - 367, 1-2)  

 

        ன்ற அடிகள் பலம் காகம் பற்றிய நம்பிக்ணகணய அறிய படிகின்றது. 
இன்றும் காகம் பற்றிய நம்பிக்ணக மக்களிைத்தில் இருந்து வருகின்றது. லொறு 
ெணமத்து பதல் லொற்ணற காகத்திற்கு இடுவர். இத்தணகய நம்பிக்ணக 
பன்லைார்கணள வைங்குவதாகும்.  உைணவ உண்ைபின் பலிலொறு பணைக்கக் 
கூைாது னும் நம்பிக்ணக  கிராமப்புறத்தில் இன்றும் அதிக அளவில் 
இருக்கின்றது.   

பாம்பு பற்றிய நம்பிக்ணக  

  மைிதர்கள் பாம்ணபப் பார்த்து நடுங்குவதும், பாம்பு மைிதர்கணளப் 
பார்த்து ஓடுவதும் இயற்ணக தான். ’பாம்ணபக் கண்ைால் பணைலய நடுங்கும்’ 
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ன்பது பழசமாழி. ஆைால, பாம்புகள் இடிக்கு அஞ்சும் தன்ணமணயக் சகாண்ைது. 
பாம்புகள் இடிலயாணெயின் அதிர்ச்ெியில் இறக்கக் கூை லநரிடும் ன்பர். இதணை,  

  

    “லகழ்கிளர் உத்தி அரவுத்தணல பைிப்பப் 
 படுமணழ உருமின் உரற்றுகுரல்”(நற் -  129, 7-8) . 

 “....................................... பரந்த  

 பாம்புணப மழுங்கல் அன்றிபம் மாண்ை” (நற் - 238, 8-9). 

   “.......................................பாம்புைன்று  

 ஓங்குவணர மிளிர வாட்டி வஙீ்குசெலல்”(நற் -  51, 2-3)  

 

ன்ற பாைல் அடிகள் பலம் பாம்பு இடிலயாணெ லகட்ைாலல அைங்கி 
சுருங்கிவிடும் ன்பணத அறிய படிகின்றது. லமலும், இரவு நடுயாமத்தில் இடி 
பழங்கி லமாதும்லபாது பாம்பு அச்ெம் சகாண்டு தன் நாகமைிணயக் கக்கி 
வருந்தி உழலும். இதணை, 

 “ உயர்வணர அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்ைிப்   

  சபயல்கால் மயங்கிய சபாழுதுகழி பாைாள்  

  திருமைி அரவுத் லதர்ந்து உழல”(நற் - 255, 8-10)  

 

        ன்ற அடிகள் பலம் பாம்பு மைிணய உமிழும் செய்திணய அறிய 
படிகின்றது. ெந்திரணைப் பாம்பு உண்ணுவதாக நம்பிய நிகழ்ச்ெிபம் 
இன்றளவிலும்  இருக்கின்றது. இதணை, 

 “அகலிரு விசும்பின் அரவுக்குணற படுத்த  

  பசுங்கதிர் மதியத்து அகைிலாப் லபால”(நற் -  377, 6-7)  

 

        ன்ற பாைல் வரிகளால் அறிய படிகின்றது. இன்று இது ெந்திரகிரகைம் 
ன்று அறிவியல் அறிஞர்களால் கூறப்படுகின்றது.  

லபய், ஆவி பற்றிய நம்பிக்ணக  

ெங்க கால மக்கள் இயற்ணகலயாடு இணைந்து வாழ்ந்தைர். 
இயற்ணகயின் மீது சகாண்ை அச்ெத்தால் மக்கள் குழு வாழ்க்ணகணய 
லமற்சகாண்ைைர். அவ்வச்ெத்தின் விணளவாக ஒவ்சவாரு சபாருலக்கும் 
மக்களின் ண்ைத்திற்கும் ற்றவாறு ஆவி அல்லது ஆன்மா ன்று சபயர் 
ணவத்தைர். நம்பிக்ணகயின் அடிப்பணையில் அவற்ணற வைங்கத் தணலப்பட்ைைர். 
மரம், கைல், கல் ஆகியவற்றில் ஆவி உணறந்திருப்பதாக நம்பிைர்.  

இவ்வாறு ஆவி கல்லில் குடி புகுந்திருக்கும் ன்ற நம்பிக்ணக, தமிழக 

மக்கள் மற்றும் பழங்குடிகளிைம் இருந்திருக்க லவண்டும். இதன் விணளலவ 
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நடுகல் லதாற்றக் காரைமாக இருந்திருக்கக்   கூடும் ன்ற உண்ணமணய உைர 
படிகின்றது.  

லபய் பற்றிய நம்பிக்ணக  

இன்று கிராமப்புற மக்களிைம் மட்டுமின்றி நகர்வாழ் மக்களிைபம் லபய் 
பற்றிய நம்பிக்ணக இருக்கின்றது. லபய்க்குச் ெைங்கு செய்தல், அணதக் 
கட்டுப்படுத்துதல் லபான்றணவ பழக்கம் மக்களிைம் இருக்கின்றை. குறிப்பாகச் 
ெங்க இலக்கியப் பாைல்களில் லபய் மகளிர் ன்ற நிணலயில் அதன் 
செயல்பாடுகணள விரித்துணரக்கின்றைர். “இணவ மைித மைத்தின் அச்ெவுைர்வு 
காரைமாகப் பணைத்துக் சகாண்ை உருவுணைய ஒன்றாகக் 
கருதப்பட்டிருப்பதணைலய இலக்கியச் ொன்றுகள் உைர்த்துகின்றை. இணவ 
பாைப்படுலவாரின் வரீம், சவற்றி, சகாணை, புகழ் லபான்றவற்றின் விளக்கத்திற்குப் 
பயன்பட்டுள்ளதாகச் ெங்ககால ொன்லறார் குறிப்பிடுவர்”. லபய் ன்ற மீவியல் 
ெக்தி மைிதலராடு சதாைர்புபடுத்திலய லபெப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சவறியாட்டு 
நிகழ்ச்ெி லபலயாடு சதாைர்புணையதாகும்.   

துன்பம் தரக்கூடியதும் அச்ெத்ணத விணளவிக்கக் கூடியதுமாகக் கருதிய 
ஓர் ஆற்றணலப் லபய் ன்ற சொல்லால் அணழத்ததற்காை ொன்றுகள் பல 
பாைல்களில் உள்ளை. லபய் ன்பது இறந்தவர்களின் ஆவி ன்பணதச் ெங்கப் 
பாைல்கள் சுட்ைவில்ணல. ைினும், லபயின் விரல்கள் செம்பருக்கின் 
பூங்சகாத்தில் காய்த்துப் பழுத்து பற்றிய மரத்தின் சநற்றும் லபான்று இருந்தை 
ன்பணத, 

         “லவைில் பருக்கின் விணளதுைர் அன்ை 

          மாைா விரல வல்வாய்ப் லபய்”(நற் - 73, 1-2)  

 

        ன்ற பாைல் அடிகள் பலம் லபயின் உறுப்புக்கள் சபரியதாகவும் 
விகாரமாகவும் இருந்துள்ளை ன்பணதலய ெங்கப் பாைல்கள் காட்டுகின்றை. 
லபய் ன்றால் இப்படித்தான் இருக்க லவண்டும் ன்று நாட்டுப்புற மக்கள் 
வணரயணற செய்து சகாண்ைைர் லபாலும்.  

லபய்கள் அணைத்தும் நடுயாமத்தில் உலவும் ன்று ெங்கப் பாைல்கள் 
கூறுகின்றை. இதணை, 

“கழுதுகால் சகாள்லம் சபாழுது சகாள் பாைாள்”   ( நற் - 171, 9)  

“கழுதுகால் கிளர ஊர்மடிந் தன்லற” (நற் -  255, 1)  

 ன்ற பாைல் அடிகள் பலம் அறிய படிகின்றது.  
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 அைங்கு பற்றிய நம்பிக்ணக  

  அைங்கு ன்பதற்குப் லபரகராதி “வருத்தம், லநாய், அச்ெம், சகாணல, 

சதய்வம், சதய்வமகள் வருத்திக் சகாள்லம் சதய்வமகள், சதய்வத்திற் சகாப்ப 
மாதர், லபய், சவறியாட்டு, ெண்ைாளன், அழகு, வடிவு, குட்டி ஆகிய பதிணைந்து 
சபாருள்கணளத் தமிழ்லபரகராதி தருகின்றது”.  

 மக்கள் இயற்ணகலயாடு இணைந்து வாழ்ந்ததால் இயற்ணகணயலய 
சதய்வமாக வழிபைத் சதாைங்கிைர். இயற்ணகணய வழிபட்ை மக்கள் பின்ைாளில் 
உருவ வழிபாட்டிணை லமற்சகாண்ைைர். தங்களின் பன்லைாணரபம் தங்கணளக் 
காத்தவர்கணளபம் உருவம் அணமத்து வழிபட்ைைர்.  

 இந்தியா பழுவதிலும் குறிப்பாக சதன்ைிந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் 
மரத்ணதக் கைவுலைன் சதாைர்புபடுத்தி வழிபடும் பழக்கம் இருந்துள்ளது. 
இதைால் திருமைம் ஆகாத சபண்கள் மற்றும் திருமைம் தணைப்பைட் சபண்கள் 
தலமரங்கலக்கு மஞ்ெள் கயிறு கட்டி வழிபடுகின்றைர். அவ்வாறு வழிபட்ைால் 
விணரவாகத் திருமைம் படிபம் ன்று நம்புகின்றைர். லமலும்,  ஆலமரத்திலும் 
கைவுள் இருக்கின்றது ன்று வழிபாடு செய்கின்றைர். இச்செய்திணய, 

 “ம்பர் வாயில் ஒண்டுணறத் தணைஇய  

   கைவுள் பதுமரத்து, உைனுணற பழகிய”(நற் - 83, 12). 

 “சநடுவழீ் இட்ை கைவுள் ஆலத்து”(நற் -  343, 4 ). 

  

ன்ற பாைல் அடிகளில் தணலவன் ஊரில் இருக்கும் சபருங்கைவுள் 
தங்கிபணறபம் ஆழமரத்ணத மக்கள் வழிபட்டு வந்தைர் ன்பணத அறிய 
படிகின்றது.   

படிவுணர  

 ெங்க இலக்கியமாை நற்றிணையில் மக்களிைம் காகம், ஆவி,  பாம்பு 

மற்றும் அைங்கு பற்றிய நம்பிக்ணககள் இருந்ததிற்காை ொன்றுகலளாடு 
விளக்கப்பட்ைது. அத்தணகய நம்பிக்ணககணள மக்கள் மரபுவழியாக 
இன்றளவிலும் பின்பற்றி வருகின்றைர். 
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