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குன்னம் வட்டார நாட்டுப்புற 

வழக்காற்றியலில் உள்ள 

மாந்திரங்கள் 
Devi Dass 

ஆய்வுச ்சுருக்கம்:  

 குன்னம் வட்டார மக்களின் வழக்காறுகளில் மந்திரங்க்ள சசால்லப்பட்டு 

வந்ததத இக்கள ஆய்வு மமற்சகாள்ளப்பட்டது. இம்மந்திரங்கள் அறிவியல், சமயம், 

சாரந்்ததாக கூடுதல் ஒப்புதமதயக் சகாண்டுள்ளது. மந்திரவாதிகமளாம் 

இயற்தகயின்  விதிகதள தன் விபரம் கட்டுப்படுத்தி நிதனப்பதத அதடய 

முயலுகிறாரக்ள். மந்திரம் சகாள்தக சாரந்்தது. சசய்முதற சாரந்்தது. சமுதாய 

நலனுக்காக இன்று தூய மந்திரம் மனித நலனுக்காகவும் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

விளக்குகள் கிதடக்கவும், விதளசச்ல் சபருகவும் மநாய்கதளத் தீரக்்கவும் தூய மந்திரம் 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. மபய், சகட்ட ஆவி, ஏவல் ஒரு சமூகத்திற்கு எதிராக ஏதுவது 

இம்மந்திரத்தின் தன்தமயாகும்.  

ஆய்வுத்ததலப்பின் விளக்கம்  

 மந்திரங்கள் குன்னம் வட்டாரப் பகுதியில் மந்திரவாதிகள் தூய மந்திரம், தீய 

மந்திரம் என்று இரண்டு வதககளில்  சசய்து தருகின்றாரக்ள். மந்திரங்கள் 

பழங்காலத்திருந்மத சதான்று சதாட்டு வருவதால் இதத்தலப்தப எடுதத்ு ஆய்வு 

சசய்யப்பட்டது. குன்னம் வட்டாரத்தில் மந்திரங்கள் அதிகமாக நம்பிக்தக சகாண்டு 

விளங்குகிறது.  

முன்னுதர  

 குன்னத்தில் சமயதத்ில் மந்திரம் ஒரு பிரிக்கவியலாத கூறாகும். இது அறிவியல் 

மதான்றுவதற்கு முந்திய கதலயாகும். முதன்முதலில் இததனக் கண்டறிந்து 

சசயற்படுத்திமயார ் சதான்தம மக்களாவர ் இயற்தகச ் சூழலுடன் ஒன்றி வாழ்ந்த 

சதான்தம மக்கள் சமயங்களில் அவரக்ளின் ஆற்றல்களால் இயற்தகயின் 

சீற்றங்களிலிருந்து காப்பாற்றிக்சகாள்ள இயலவில்தல. 

 அத்தததய சூழலில், அவரக்தளயும் அவரக்தளச ் சாரந்்த இயற்தகதயயும் 

மீறிய ஆற்றல் இருக்கிறது என நம்பி அவ்வாற்றலின் துதணயுடன் இயற்தகயின் 

முழுப்பலதனப் சபற முன்றனர.் பின்னர ் அவ்வாற்றதலக் தகயகப்படுத்திக் 

கட்டுப்படுத்தும் அல்லது மமலாதிக்கம் சசலுத்தும் வழிமுதறதய மமற்சகாண்டனர.் 

அவ்வாறு தகயாகப்படுத்திய ஆற்றதல, சில சூத்திரங்கள் அல்லது வாய்பாடுகளாகச ்

சுருக்கி உசச்ரிப்பதன் மூலம் அவ்வாற்றதலச ் சசயல்படுத்தும் நிதலதய 

மமற்சகாண்டனர.் அவ்வாறு அவரக்ளுதடய சூத்திரம் அல்லது வாய்பாடுகதளச ்
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சுருக்கி உசச்ரிப்பதன் மூலம் அவ்வாற்றதலச ் சசயல்படுத்தும் நிதலதய 

மமற்சகாண்டனர.் அவ்வாறு அவரக்ளுதடய சூத்திரம் சசய்தகயும் முதறயாக 

அதமதத்ுக் சகாண்டமபாது அவரக்தள சதாடரப்ுக் சகாள்ள எண்ணிய சபரர்ுளின் 

ஆற்றல் அவரக்ளுக்கு அடங்கிப்மபாவது தவிர மவறு வழியில்தல என்னும் 

ஏற்படுத்தினர.்  

 மமற்கூறிய நிதலதய அதடவதற்குச ்சில சடங்குகதளயம் வழிபாடுகதளயும் 

கடுதமயான உடல் வருத்தம் சசயல்கதளயும் மமற்சகாண்டனர.் இவ்வதனத்துச ்

சசயல்களின் சவளிப்பாடக மந்திரம் அதமந்தது. இது உண்தமயில் சதான்தம 

மக்களின் சதாழில்நுட்ப பற்றாக்குதறதயப் மபாக்கத் மதான்றிய ஒரு கற்பதனத் 

(மபாலி) சதாழில்நுட்பமாகும் : கற்பபன்தனக்சுதவ) என்மற சசால்லலாம்.  

 பிமரசரின் முக்கியமான பங்களிப்பு மூன்று கருத்துகதள அடிப்பதடயாகக் 

சகாண்டதாகும். முதலில் மந்திரத்திற்கும் சமயத்திற்குமான மவறுபாட்தட விரிவான 

ஆராய்ந்து 1890-களில் எழுதினார.்  

 மந்திரத்தின் மதாற்றம் அதன் சசயல்முதறகள் ஆகியன சதான்தம மக்களிடம் 

எவ்வாறு ஏற்பட்டன என்பதத அறிய பிமரசர,் தடலர,் மக்லீனன், ஸ்சபன்சர,் ஆகிமயார ்

முன்றனர.் இவரக்ளில் பிமரசர ் மமற்சகாண்ட பரந்த அளவு ஆய்வுகள் சபருமளவு 

புரிததல ஏற்படுதத்ின உலகில் பல்மபறு பண்பாட்டினரிதடமய சதாகுத்து தரவகள் 

வாயிலாக மந்திரம் மமற்சகாண்டவாறு அதமப்பியல்புகதளக் சகாண்டுள்ளன என 

பிமசகர ்வதரயறுதத்ார.்  

மந்திரம்  

1. சகாள்தக சாரந்்தது  

2. சசயல்முதற சாரந்்தது.  

சகாள்தக சாரந்்தது  

1. மந்திரம் ஒரு மபாலி அறிவியல்  

2. ஆக்கநிதல சாரந்்தது  

(எ.கா) சூனியம், ஏவல்  

சசயல்முதற சாரந்்தது.  

1. மந்திரம் ஒரு மபாலிக் காதல  

2. எதிரந்ிதல சார;்ந்தது  

(எ.கா) விலங்குகள்.  

 இததயடுத்து மந்திரத்தின் சசயல்பாடுகள் பின்வரும் இரு மகாட்பாடுகளின் 

அடிப்பதடயில் அதமந்துள்ளதாக கூறினார.்  

1. ஒத்தது ஒத்ததத உருவாக்குகிறது  

2. ஒருமுதற சதாடரப்ு சகாண்டால் சதாடரந்்து சதாடரப்ு சகாண்டிருக்கும்  

மமற்கூறிய இரு மகாட்பாடுகளின் சசயல்முதறயில் இரு விதிகள் அடங்கியள்ளதாகப் 

பிமரசர ் (1890 /19666 : 12-14) விளங்கினார.் முதல் மகாட்பாடு ‘ஒத்த விதி’ எனப்படும். 
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இவ்விதிமயாடு சதாடரப்ுதடய மந்திரம் ‘ஒத்த மந்திரம்’ அல்லது ‘பாவதண மந்திரம்’ 

எனப்படும்.  

இரண்டாம் மகாட்பாடு ‘சதாடரப்ு’ அல்லது ‘சதாத்து விதி’ எனப்படும். இவ்விதிமயாடு 

சதாடரப்தடய மந்திரம் சதாத்து மந்திரம் ஆகும். ஒத்தவிதி, சதாத்து விதி ஆகிய இரு 

விதிகளும் மந்திரச ்சசயலுறவகதளப் சபாறுத்து அளவில் ஒமர வதகயாக இருப்பதால் 

அவற்தற ஒத்துணரவ்ு மந்திரம் என்னும் ஒமர வதகக்குள் அடக்குவார ்பிமரசர.் இதற்கக் 

காரணம் இரண்டு மந்திரங்களாலும் ‘காரணமும் விதனயும்’ அல்லது ‘விதனயும் 

பயனும்’ ஒன்றாக இருப்மதயாகும் என்பார.் இக்கருதத்ுகதளப் பிமரசர ் பின்வரும் 

வதரபடம் மூலம் விளக்குகிறார.்  

ஒத்துணரவ்ு மந்திரம்  

1. ஒத்த மந்திரம்  

2. சதாதத்ு மந்திரம்  

ஒத்த மந்திரதத்ல் ‘ஒத்தது ஒதத்தத உருவாக்குகிறது’ என்பது விதியாகும். தருவதும் 

குன்னத்தில் வழக்கங்களாக உள்ளன. இசச்சயல்கள் அதனத்திலும் அதடய 

விரும்புவதும் அதற்காகச ்சசய்யப்படுகின்ற சசயலும் ஒதத்ுள்ளன. ஆதலின், இது ஒத்த 

மந்திரத்தின் அடிப்பதடயில் நிகழ்கிறது.  

 சதாதத்ு மந்திரத்தில் ‘ஒருமுதற சதாடரப்ு சகாண்டது சதாடரந்்து சதாடரப்ு 

சகாண்மடயிருக்கும். என்பது விதியாகும். அதாவது மந்திரத்தின் மூலம் விரும்பிய 

ஒன்றுடன் ஒருமுதற சதாடரப்ு சகாண்டு விட்டால் அது சதாடரந்்து அதனுடன் சதாடரப்ு 

சகாண்டு எண்ணியதத நிதறமவற்றும். கன்தற ஈன்ற பசுவின் இளங்சகாடியிதன 

ஆல், அத்தி மபான்ற பால் மரத்தின் மீது கட்டும் பழக்கம் சதாத்து மந்திரத்தின் 

அடிப்பதடயில் அதமந்தமத. பசுவுடன் சதாடரப்ுதடய இளங்சகாடிதயப் 

பால்மரத்ததப் மபால் பால் வளதத்ுடன் இருக்கும் என்னும் நம்பிக்தகமய 

இசச்சயலுக்குக் காரணமாகும்.  

 மவட்தடயிலும், வணிகத்திலும் நல்ல பலன் கிதடக்கவும், பயிரக்ள் சசழித்து 

வளரவும், கால்நதடகள் சபருகவும் மந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டது. அவற்மறாடு 

இயற்தகயின் சீற்றங்களிலிருந்து தப்பிக்கவும் மந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்னர ்

காலப்மபாக்கில் சதான்தம மக்கள் மந்திர ஆற்றதலப் பல வதகளில் அவரவர ்

விருப்பம்மபால் பயன்படுத்தத் மந்திரங்க்ள தூய மந்திரம், தீய மந்திரம், உற்பத்தி 

மந்திரம் பாதுகாப்பு மந்திரம், அழிப்பு மந்திரம் எனப் பலவாறாக ஏற்பட்டன.  

 இயற்தகயின் சகாடூரங்களிலிருந்து காப்பாற்றிக் சகாள்ளவும் பாதுகாப்பு 

மந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தங்களிடமுள்ள குதறகள், தீதமகள் 

மபான்றவற்தறப் பிற உயிரிகள் அல்லது சபாருள்;களுக்கு மாற்றிவிட மந்திரம் 

பயன்படுகிறது.  

மந்திரம்  

1. மபாலி அறிவியல் தன்தம சகாண்டது.  

2. மபாலியான காரண – கரிய உறதவ அடிப்பதடயாக் சகாண்டது.  

3. கட்டாயத்தின் மபரில் நிகழ்த்தப்படுவது.  
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4. ஆவிகதள விதனபுரியச ்சசய்து நிவரத்த் மவண்டுதல்  

5. அசச்ம், திகில், சகாண்டது. மபரசச்ம், கடும் விதளவும், பயங்கரம் சார;்ந்தது.  

6. மந்திரத்தில் நன்மந்திரம் தீய மந்திரம் இரண்டுமுண்டு  

7. இரகசியமாகச ்சசய்யப்படுவது.  

8. மந்திரவாதி, ஏவல், விதன சசய்பவரக்ளால் சசய்யப்படுவது. மமற்கூறிய 

தனிமனித முயற்சியால் சசய்யப்படுவது.  

9. மமற்கூறிய தனிமனித மாந்தரகீரக்ள் அசச்த்திற்கு உரியவரக்ள் 

10. மிகத் சதான்தமயானது.  

சமயம்  

1. நம்பிக்தகதய அடிப்பதடயாகச ்சகாண்டது.  

2. நம்பிக்தக அடிப்பதடயிலான காரண காரிய விளக்கங் சகாண்டது.  

3. உண்தமயான பற்றுதலினால் நிகழ்வது.  

4. பணிந்து குதறயுதரத்து நிவரத்்த சசயல்படுத்தப்படுவது.  

5. நன்தம மட்டுமம விதளயக் கூடியது.  

6. நன்தம, தீதம என்னும் இரட்தட நிதல இல்தல. பணிந்து வணங்கினால் நன்தம 

மட்டுமம ஏற்படும்.  

7. இரகசியம் ஏதுமில்தல அதனவரின் முன்னிதலயில் சசய்யப்படுவது.  

8. பூசகர ்என்னும் சமூகத்தவரால் சசய்யப்படுகிறது.  

9. பூசகரக்ள் அசச்த்திற்கு அப்பாற்பட்டவரக்ள்  அன்பு காட்டுப்பவரக்ள். மந்திர 

ஆற்றலுக்குப் பிந்ததயது. 

முடிவுதர : 

  இன்தறய அறிவியலின் மிகத் சதாடக்ககால சிந்ததன நிதலமய மந்திரம் 

ஆகும். மக்களின் சிந்ததனயானது மந்திரம் சமயம் அறிவியல் என்னும் மூன்று சபரும் 

நிதலகளில் படிமலரச்ச்ியதடந்துள்ளது. மக்களின பண்பாட்டில் மந்திரம் பல்மவறு 

நிதலகளில் காணப்படுகின்றது. இதன் சசயல்பாடுகள் ஆக்கநிதல சாரந்்தும் 

எதிரந்ிதல சாரந்்தும் சசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

  மத.ஞானமசகரன் இத்துதறயில் மிகச ்சிறப்பான களப்பணித் தரவுகளுடன் 

இரண்டு நூல்கதள எழுதியுள்ளார.் மக்கள் வாழ்வில் மந்திரச ்சடங்குகள் (1987) என்னும் 

நூலும் மந்திரம் சடங்குகள் சமயம் (2000) என்னும் நூலும் மதுதர மாவட்டத்தத 

ஆய்வுக்களமாகக் சகாண்டு எழுதப்பட்டதவயாகும். இவர ்  மந்திரம் சடங்குகள் 

இரண்தடயும் ஓருங்கிதணதத்ு விரிவான களங்களில் ஆய்தவ மமற்சகாண்டுள்ளார.் 

மமற்கூறிய ஆய்வுகதள மநாக்கும் மபாது குன்னதத்ில் சமயநம்பிக்தகNயு 

மந்திரத்திற்கான ஆதாரமாக விளங்குகிறது. சடங்குகள் இதற்கு ஊடகமாக உள்ளன. 

குன்னம் வட்டாரதத்ில் இதத ஒதத்ு விளங்குவதால் சமய நம்பிக்தக இன்னும் 

இதடப்பட்ட நிதலயிமலமய உள்ளது. ஆவிவழிபாடு பல கடவுள் வழிபாடு ஒரு கடவுள் 

http://www.ijrti.org/


©    2022 IJNRD | Volume 7, Issue 9 September 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2209047 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

404 

வழிபாடு  என்ற மூன்று பருநிதலயிலான  படிமலரச்ச்ியில்  பல கடவுள் வழிபாட்தட 

தமிழரக்ள் சகாண்டுள்ளாரக்ள். மமலும் இதில் இரண்டு அடிப்பதடயான மபாக்குகள் 

உண்டு. ஒன்று தவதிகசநறி. மற்சறான்று நாட்டாரச்நறி. சவகுசன மக்களின் சமய 

நம்பிக்தகயில்  தாந்தரகீம் ஒரு முக்கியக்கூறாக உள்ளது.  தாந்தரகீத்தில் மதுவும் 

சபண் சதய்வங்களும் இன்றியதமயாதன. தவதிக சநறியின் சசல்வாக்கின் 

காரணமாக சம்ஸ்கிருதவயமாக்கல் ஏற்பட்டு மதுவுக்குப் பதிலாக பால் அந்த 

இடத்ததப் சபற்றுள்ளது. மதுவின் எசச்மாகமவ பால் இடம் சபறுகிறது எனலாம். 

மந்திரத்தின் தன்தமகதள அறிவதற்குச ் சடங்குகதள  மநாக்க மவண்டும். 

சபரும்பாலும் சடங்குகள் வாயிலாகமவ மந்திரம் சசயல்படுதத்ப்படுகிறது. இது 

அந்தந்தச ் சமூகதத்ின் சமய நம்பிக்தகதய அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு 

சசயல்படுகிறது. 

  இவ்வாறு மனித சமூகத்தின் சதாடக்க நிதலயான மவடத்டநிதல 

சதாடங்கி இன்தறய சதாழில்துதறச ் சமூகம் வதர மந்திரத்தின் தளம் சவவ்மவறு 

வடிவங்களில் இடம் சபற்றுள்ளது. சதாடக்கத்தில் அதன் தளம் விரிந்தும் மநரடியாகவும் 

சவளிப்பதடயாகவும் காணப்பட்டசதனில் அடுத்தடுதடத கட்டங்களில் அது சுருங்கி 

சவளிப்பதட உருவமல்லாமல் மாற்று வடிவங்களில் பரிணமித்து வந்திருக்கிறது. 
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