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ரிக்குயர்கின் யாழ்வும் யபாறும் 
 

Kidth; k.uh$nty; 

E}yfh;/ njth';fh; fiyf; fy;Y}hp/ mUg;g[f;nfhl;il 

                     
பன்னுரப 

 ாட ாடிகின் ாகரிகம், யபாறு யாழ்வு இயற்ரப் ற்ி அிந்து ககாள்யது இன்யில் 

கடிநாது ினும் அதர அிந்து ககாள் இபண்டு ிரகள் உள். அதர ழுதப்ட்  

ிர ழுதப் ாத யாய்கநாமி ிர ன்று இபண்டு ிரகின் அடிப்ர னில் கதரிந்து ககாள் 

படிபம். இதன் அடிப்ர னில்  ரிக்குயர்கின் யாழ்வும் யபாறும் ஆபானப்ட்டுள்து. 

 

ரிக்குயர் பூர்யகீம் 

 
 ரிக்குயர்கரப் ற்ி ல்டயறு யபாறும் யாழ்யினல் உண்ரநகளும் கெயியமிச் 

கெய்தினாக யந்த யண்ணம் இருந்தாலும், அரய அரத்ரதபம் கநய்ப்ிக்கும் கருத்தாக 

டெப்டுயது ஒன்றுதான் இந்த ரிக்குயர்களுக்கும் தநிழ் இக்கினங்கில் டெப்ட் க் 

குயர்களுக்கும் ந்தத் கதா ர்புநில்ர. தற்ெநனம் ாட ாடிகாக இருக்கும் குயர்கள் 

ெங்ககாக் குயர்கள் அல்ர். இவ்யாிருக்க இன்று ாம் காணும் இவ்யி நக்கள் கபங்கில் 

யாழ்ந்த „ெத்பதி ‟ ன்று யபீத்து ன் அரமக்கப்டும் ெியாஜி நன்ின் ர னில் ர யபீர்காகப் 

ணினாற்ினயர்கள் ன்கின்ர். ெியாஜி நன்னுக்கும், பகான நன்ர்களுக்கும் இர டன 

ற்ட் ப் டாரில் ெியாஜி டதாற்கடிக்கப்ட்  ின்பு ெியாஜி ஆட்ெி கெய்த நபாட்டினப் குதினில் 

பகானர்களுக்கு அடிரநனாய் யாம யிரும்ாநல் ாட்ர  யிட்டு கயிடனிக் காட்ர  டாக்கிச் 

கென்ர் ன்றும், காடுகில் நரயி நாக யாழ்ந்த இயர்கள் டநற்குத் கதா ர்ச்ெி நரகின் 

யமினாகத் தநிமகம் யந்து டெர்ந்தர் ன்றும், இயர்கள் தநிமகத்தின் ல்டயறு குதிகிலும் 

யாழ்ந்து யருகின்ர் ன்றும் கதரிகிது. 

 டநலும் இயர்கள் ம்ாடி இத்ரத ொர்ந்தயர்கள் ன்றும் கொல்யதுபண்டு. குயர் 

இத்தில் கண்கள் அமகுள்யர்கள், ஆணுக்கு ிகபாயர்கள். குயர்கி ம் கண்ணடிரந 

ன்து இல்ர. ஆால் நார 6 நணிக்குள் கயினில் கென் கண் கணயர அர ன 

டயண்டும் ன்து இயர்கின் கட்டுப்ாடு. யிதரய நறுநணம், கயிப்ர னா ாலுவு 

இயர்கின் ெபகத்தில் உண்டு. ாலுவுக்கு ஞ்ெநில்ர ன்தால் இயர்கி ம் யிச்ொபம் 

ன்தில்ர 

 நகாபாஷ்டிபா குஜபாத் டான் ய  நாிங்கில் இருந்து கி.ி. 6 அல்து 7-ம் 

நூற்ாண்டுகில்தான் இயர்கள் தநிமகத்தில் குடிடனினிருக்க டயண்டும் ன்று கருதப்டுகிது 

 ரிக்குயர்கள் ெியர பதற்க வுாகக் ககாண் ாலும் காினம்நன், நாரினம்நன், 

துர்க்ரக டான் கண் க வுர்கரபம் யணங்குகிார்கள். ருரநரனப் ினிடுயது 

அயர்கின் யமக்கம். 
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 குயர் ெபகத்தினுள் ருரந ினிடுடயார், ஆடு ினிடுடயார் ன்று இபண்டு 

கரும்ிரிவுகள் இருப்ினும் அதிலும் உட்ிரிவுகள் உண்டு. குயர்கின் ெரநனல் தி ருெி 
ககாண் து. கிரன டயகரயத்து அரத டொற்று ன் ிரெந்து ொப்ிடுயார்கள். அயர்கில் னாபாயது 

இந்துடாால் அடத இ த்தில் பகெினநாக புரதத்து யிட்டு டாய்யிடுயது டான் ரிக் 

குயர்கின் ண்ாட்டு ஆகும். 

 ரிக்குயர்கள் தற்டாது நிகவும் ிற்டுத்தட் யர்கள் ட்டினில் உள்ார்கள். அயர்கர 

மங்குடினிர் ட்டினில் டெர்க்க டயண்டும் ன்து ீண் கா டகாரிக்ரகனாக உள்து. 

 
டதாற்த்கதான்நம் 

 இந்த ெபக கண்கள் கழுத்தில் யண்ணநனநா ாயார  நற்றும் நணிகர        

அணிந்திருந்தர். ஆண்கள் ீண்  படிரன ரயத்திருப்ார்கள். இந்த நக்கள் காட்டில் யாழ்ந்தர். 

அயர்கள் யிங்குகரபம், ரயகரபம் ொப்ிடுயார்கள். யமிாட்டு பரனில் ெியர பழு 

பதற் க வுாகக் ககாண் ாலும் ெ ங்குகில் காி, ஈஸ்யரி, நாரினம்நன், துர்க்ரக ன்று கண் 

க வுர்களுக்டக பக்கின இ நிருக்கிது. ெ ங்குகின் அர்ப்ணிப்பு டதயினரபடன டெருகிது. 

அடதடா டதயினடப குிகொல்லும் பூொரினில் டதான்ி ெங்களுக்குத் தரீ்வு யமங்குகிாள். 

ரிக்குயர்கி ம் இருக்கும் இன்காரு பக்கினநா யமிாட்டு பர – ருரநப் ினி ல். 

 
யாழ்வுபர 

 ரிக்குயர் ாபம்ரின டயட்ர க்காபர்கள். இயர்கள் யாழ்யாதாபத்திற்காக 

னணிக்கிார்கள். இயர்கள் ல்ா நாிங்கிலும் உள் கரின டகானில்களுக்குச் கென்று 

தங்கள் ஊெி, ாெி, நணிகரக் ககாண்  ஆபணங்கர யிற்று ெெீன் படிந்ததும் யடீு 

திரும்புயார்கள். ச்ரெ குத்துயதும் இயர்கின் கதாமில்கில் ஒன்ாக இருக்கிது. ரிக்குயர் 

கூ ாபங்கில் யெிப்யர்கள். அபெின் பனற்ெினால் இயர்களுக்கு இயெ யடீும்,யடீ்டுநரப் 

ட் ாவும் யமங்கப்டுகின். பதிடனார்கள் பக்கினத்துயம் கறுகின்ர். பதிடனார்கள் 

யகுக்கும் கட்டுப்ாட்ர  இயர்கில் டித்டதார் உட்  அரயரும் ற்கின்ர். திருநணத்தில் 

ஆண்கட கண்கள் குடும்த்திற்கு ரிெப்ணம் தபடயண்டும். டயற்று ெபகப் கண்கரக் கிண் ல் 

டகி கெய்யதில்ர.[1] 

 குயர்கள் தங்கள் இத்துக்குள்ாகடய திருநணம் கெய்துககாள்யார்கள். கயினாட்கள் 

குப் கண்ரண திருநணம் கெய்துககாண் ால் அயர தங்கள் இத்துக்குள் டெர்க்க நாட் ார்கள். 

இத் தூய்ரந டணுயது அயர்கின் இனல்பு. 

 குயர் இப் கண்கள் நணயிக்குப் க இனலும். ஞ்ொனத்துக் கூடி இருயருக்கும் உள் 

கருத்து டயறுாடுகர ீக்கி ஒன்றுடெர்க்க பனற்ெிப்ார்கள். அது ொத்தினநாகாத ிரனில் ஒரு 

ாத்திபத்தில் தண்ணரீப டுத்து ரயத்து ஆளுக்ககாரு ரயக் டகார டுத்து பன்ாக பித்து 

அந்த தண்ணரீில் டா ச் கெய்யார்கள். அவ்யவுதான் அயர்களுக்குள்ா நணஉவு 

பிந்துயிட் தாக அர்த்தம் 

 திருநணத்துக்குப் ிகு ஒரு யரு  காத்துக்கு ஆண் யடீ்டில் ாதிாளும், கண் யடீ்டில் 

ாதி ாளும் நணநக்கள் இருக்க டயண்டும். அதன் ிகு திடன யாமாம். ரிக்குய நக்கள் கண் 

குமந்ரத ிந்தால் ககாண் ாடுயார்கள். கண்ரணத் திருநணம் கெய்து ககாள் நாப்ிள்ரதான் 

கண்ணுக்கு யபதட்ெரணத்தபடயண்டும். கல்னாணச் கெரயபம் ற்றுக் ககாள் டயண்டும். 

 நாப்ிள்ரக்கு ொநிச் கொத்து இருக்க டயண்டும்.. ொநிச் கொத்து ன்து பதாரதனர்கள் 

ககாடுத்துப் டா ொநிப் காருட்காகும். அதாயது கயள்ிச் ெிரகள்,யமிாட்டுச் ொநான்கள். 

இரத புிதநாக ரயத்து ாதுகாத்து யருயார்கள். 

 குடிப்தும், ெிிநா ார்ப்தும் அயர்கின் யிருப்நா காழுதுடாக்கு கள். தங்களுக்கு 

 ிரன கட்டுப்ாடுகள், ஒழுக்கயிதிகரக் ககாண் யர்கள் அயர்கள். யனதா குயர்கரப் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-1
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பாநரிக்க டயண்டினது நகின் க ரந. இந்தயர்கர பகெினநாக புரதத்துயிட்டு 

டாய்யிடுயார்கள்.  

 
ெபகம் 

 டிப்ிவு கரும்ாலும் இல்ாதயர். ினும் சுகாதாபத்தில் கயம் உர னயர். 

காண்தற்கு சுத்தநில்ாநல் இருந்தாலும் இயர்கள் யாரமனடியாரமனாக உட்ககாள்ளும் 

ாட்டுநருந்துகள் இயர்கின் உ ல் ஆடபாக்கினத்ரதப் ாதுகாக்கிது. குிப்ாக குமந்ரதகளுக்கு 

யனிற்ில் பூச்ெிகள் யபாநிருக்க யரு த்திற்கு ஒரு பர தங்கது ாபம்ரின நருந்திரத் 

தருயர். இதுற்ி ஆபாய்ந்தயர்  ச்சு ாட்டு அிஞர். கண்கள் கரடயரப்ாடுகில் 

ரகத்டதர்ந்தயர். ஆண்கள் துப்ாக்கிச் சுடுயதிலும், கயண்யில்ிலும் திரந நிக்கயர். டச்சு கநாமி 
உண்டு. ழுத்து கநாமி இல்ர. தநிழ்ாட்டு அபொல் இயர்கள் ிற்டுத்தப்ட்  யகுப்ிர் ன்று 

அியிக்கப்ட் யர்கள். ினும் நரயாழ் நக்கின் இனல்ரக் ககாண்டிருப்யர். கரும்ாலும் 

ாட ாடி யாழ்க்ரக யாழ்யர்கள் ஆயர். குருயிக்காபர் ன் கனரும் இயருக்கு உண்டு. 

 ரிக்குயர்கள் ெியர பதற்க வுாகக் ககாண் ாலும் காினம்நன், நாரினம்நன், 

துர்க்ரக டான் கண் க வுர்கரபம் யணங்குகிார்கள். ருரநரனப் ினிடுயது 

அயர்கின் யமக்கம். 

 குயர் ெபகத்தினுள் ருரந ினிடுடயார், ஆடு ினிடுடயார் ன்று இபண்டு 

கரும்ிரிவுகள் இருப்ினும் அதிலும் உட்ிரிவுகள் உண்டு. குயர்கின் ெரநனல் தி ருெி 
ககாண் து. கிரன டயகரயத்து அரத டொற்று ன் ிரெந்து ொப்ிடுயார்கள். அயர்கில் னாபாயது 

இந்துடாால் அடத இ த்தில் பகெினநாக புரதத்து யிட்டு டாய்யிடுயது டான் ரிக் 

குயர்கின் ண்ாடு. 

 யறுரந, ி நதத்தின் தூண்டுடகாால் நதநாற்ம், அபொங்க ெலுரகனின்ரந டான் 

காபணங்கால் யபாற்று புத்தகத்தில் காணாநல் டாயர்கள் இயர்கள். தநிழ்ாட்டில் 

இச்ெபகத்திர்  ஊர்கில் யெித்து யருகின்ர். இயர்கில் கரும்ான்ரநனாக 

ாட ாடிகரப் டால் அவ்யப்டாது இ ம் கனர்ந்து ககாண்டிருப்ர். இயர்கள் டருந்து 

ிரனங்கள், பனில்ிரனங்கள் நற்றும் காதுநக்கள் கூடுநி ங்கில் ஊெி, ாெி டான் ெிறு 

காருட்கர யிற்ர கெய்பம் கதாமிரச் கெய்து யருகின்ர். குயர்கள் ெித்தநருத்துயம் 

இனற்ரக நருத்துயம் அிந்தயர்கள். ாடி ார்த்து டாய்க்குி கொல்லுயார்கள். இன்ன யீ 

நருத்துயம் யந்ததும் இயர்கர நாற்றுக்காபர்காக ெபகம் கொல்லுகின்து. குத்தி குி 
டொெினம் இக்கின காத்திிருந்து கருரந யாய்ந்தது. 

 

ரிக்குயர் கனர் காபணம் 

 “தநிமகத்தில் ாகரிகம் அினாநல் இருக்கும் மங்குடி நக்கரப் ார்த்துத்தான் குயர் 

ன்று அரமத்தர். அவ்யரகனில் த்தாம ழுது யரகனா குயர்கள் இருக்கின்ர். 

இருந்தாலும் இயர்கரத் கதாமில் அடிப்ர னில் பூரகுத்தும்குயர் உப்புக்குயர் 

நரக்குயர்   யரகனிபாகப் ிரித்திருக்கின்ர்” அதிலும், ரினிர டயட்ர னாடி 

அதன் இரச்ெிரன உண்டு யிட்டு அதன் டதால் , ல், கம், யால், ககாம்பு டான்ரயகரப் 

தப்டுத்தி அயற்ர ஊர் ஊபாகக் ககாண்டு கென்று யிற்று யருயதால்  இயர்களுக்கு 

ரிக்குயர்கள் ப்கனர் யந்தது ன்கின்ர். 

 

ரிக்குயர்கின் கநாமி 
 ரிக்குயர்கள் இம் ாடு பழுயதும் பயாக இருந்து யருகின்ர். இயர்களுர ன 

கநாமிரனப் ற்ி ஆபாய்ச்ெினார்கள் ஆபாய்ச்ெி கெய்த யண்ணடந உள்ர். ினும் இம்கநாமி 
ழுத்து யடியம் இல்ாத கநாமினாக டச்சு யமக்கில் நட்டும் இருக்கும் கநாமினாகடய இருக்கிது. 
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இயர்கள் ஓரி த்தில் யாமாநல் டயட்ர னாடுயதற்கும், ாெிநணிகரக் டகார்த்து யிற்ரச் 

கெய்யதற்கும் இ நிட்டு இ ம், ஊர் யிட்டு ஊர், நாிம் யிட்டு நாிம் ன்று இ ம் கனர்ந்து 

ககாண்ட  இருப்தால் இயர்கள் காச்ொபம், ண்ாடு, கநாமி அரத்திலும் இயர்கள் கெல்லும் 

குதினில் டெப்டும் ல்டயறு கநாமிகள் கந்த ிரடன இருக்கிது. இயர்கள் கநாமினில் தநிழ், 

கதலுங்கு, ஹிந்தி, நபாத்தி, உருது, குஜபாத்தி  24 கநாமிகின் கப்பு இருப்தாகக்கூறுகின்ர். 

ரிகுயர்கள் டசும் கநாமி „யாக்ரிடாி‟ ன்றும் அயர்கள் டசும் கநாமி ஒரு கப்பு கநாமி 
ன்றும் அின படிகிது. இந்த கநாமி இந்டதா - ஆரின கநாமிக் குடும்த்ரதச் டெர்ந்தது. தநிழ் டசும் 

நக்களுக்கு இம்கநாமி இன்னும் புரினாத கநாமினாகடய உள்து.  

 ரிக்குயர்  ப்டுடயார் தநிழ்ாட்டில் யந்டதரி ாட ாடி மங்குடி ெபகம் ஆகும். 

இயர்கள் ாபம்ரின உண்டிடகாால் குருயி அடிப்து,  ரி ிடிப்து நற்றும் நர ொபல் குதினில் 

யாழ்ந்தயர்கள். இயர்கின் யாழ்யாதாபத்திற்காக நணிகள் தனாரித்தல் நற்றும் யிற்து டான் 

நாற்றுத் கதாமிர கெய்து யருகின்ர். 

. 

குயர் கெனல்கள் இன்ரன ாகரீகம் 

 குயர்கள் யாழ்க்ரக ாட ாடி யரகரன ொர்ந்ததால் இயர்கின் யாழ்யில் ர பர 

யிஞ்ஞாபம் கந்டத இருக்கும். 

 ாட்டுப்ாடி ச்ரெ குத்துயதும் குத்திகின் கதாமில் இன்று ர் யீநாக ாகரிகப் 

ச்ரெ குத்திக் ககாள்கிர். 

 குயர்கள் கூ ாபங்கில் யெிப்யர்கள் தற்டாது அபொங்கம் இயெ யடீு நற்றும் 

யடீ்டுநர ட் ாக்கள் யமங்கி யருகின்து. குயர்கள் ிரமப்புக்காக ஊர் ஊபாகச் சுற்றுயார்கள். 

ங்கு கென்ாலும் அயர்கள் காருள்கரபம் டுத்டத கெல்யார்கள். காழுது டாக்குகாக 

டபடிடனாரய டதாில் கனிறு கட்டி ரயத்துக் ககாண்டு ாட்டுக் டகட்  யண்ணம் இயர்கள் 

டயரரனப் ார்ப்ார்கள். தற்டாது ாகரீகநாக ரகன க்க டபடிடனா டகட்டு நகிழ்கின்டாம். 

 இப்டி கெல்லும் டாது ரகக்குமந்ரதபம் தன் டதாில் துணிரன அ க்கநாக கட்டி 

அதன்டநல் குமந்ரதரன அநர்த்தி டுத்துக் ககாண்டு தன் டயரகில் ஈடுடுயார்கள். தற்டாது 

தன் குமந்ரதரன டுத்துச் கெல் டதாில் டுத்து கெல்லும் ர னன் டுத்துகின்டாம். 

 குயர்கள் நணிக்டகார்க்கும் டாது ாெிநணி ஊெி நற்றும் இதப காருள்கர இடுப்ில் 

(கண்கள் கழுத்தில்) ர அல்து  ப்ா கட்டி ரயத்துக் ககாண்டு சுநாக டயர கெய்யார்கள். 

தற்டாது இடுப்புப்ர னன்டுத்துகின்டாம். 

 இதுடால் குயர்கள் யாழ்யில் கந்துயிட்  யிஞ்ஞாம் ன்று கொல்ிக்ககாண்ட  

டாகாம். குயர்கள் யாழ்க்ரக இனற்ரகடனாடு டெர்ந்டத இருப்தால் இயர்கின் யாழ்க்ரகனின் 

அனுய யிஞ்ஞாம் அதிகம் காண படிபம். 

 இக்கினங்கள் கரதகள், ா ல்கள், ெிிநாக்கள் ன்று அரத்திலும் குயன் 

குத்திரனப்ற்ி கொல்ாத ஊ கங்கள் இல்ர, ஆால் இயர்கள் இந்தின ெபதானத்ரத 

டெர்ந்தயர்கள்தான் து ருக்கும் புரினாத புதிர். இதற்கு இயர்கின் ெபக அரநப்பும் ெபக 

கட்டுாடும் நற் ெபகத்தி நிருந்து யிக்கிபள்து. டதர்தல் ெநனத்தில் நட்டுடந இயர்கர 

இந்தினர்காக நதிப்தும் ிகு நந்துயிடுயதும் யாடிக்ரகனாகும். 

 குயர்கள் ாட ாடி இத்ரத ொர்ந்தயர்கள்,  இயர்கின் கதாமில் நற்றும் ெபக அரநப்பு 

பரகில் 20யது யரக குயர்கள் இருப்தாக கூறுகின்ர். குயன் ன்வு ன் நக்கு 

ிரயிக்கு யருயது கதருடயாபங்கில் டுத்து உங்கும் ரிக்குயர்கரதான். ஆால் குயன் 

ன் ெபகத்திற்கும் ரிக் குயனுக்கும் ந்தயித ெம்ந்தபம் கிர னாது. அயர்கது கநாமி, 
காொபம், மக்கயமக்கங்கள் ொதாபண் குயர் இ நக்கின் மக்கயமக்கங்கில் இருந்து 

நாறுப்ட் தாகும். 
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தநிழ் ாட்டில் குயர் ிரிவுகள். 

 குயர் 

உப்புக்குயர் 

தப்ரக்குயன் 

கந்தர்யக்டகாட்ர குயர் 

ஆத்தூர்கீமாடுகுயர்(டெம்) 

தாடிக்குயர்(தஞ்ரெ,திருச்ெி) 
நரக்குயர் 

இஞ்ெிக்குயர்(தஞ்ரெ,திருச்ெி) 
ககாபயர்(கெங்கல்ப்ட்டு) 

திக்குயர் 

டதாகநரக்குயர் 

யபகடரிக்குயர் 

கிஞ்ெிதப்ககாபயர்(த்ஞ்ரெ,புதுடகாட்ர ) 

டநாண் ாகுயர் 

கான்ரக்குயர்(ய ாற்காடு) 

திக்குயர் 

டெம்டநாடுககாபயர்(நதுரப,டகாரய,ஈடபாடு,புதுரக,திருச்ெி,டெம்) 

ெக்கபத்தாநர குயர் 

டெம்உப்புகுபயர் 

ொருங்கப்ள்ி குயர் 

 இப்டி யரக குயர்கள் இருந்தாலும் ல்டாரும் ிந்தங்கின ிரனில்தான் உள்ர். 

 ரிக்குயர்கள் கல்யினாலும் காருாதாபத்தாலும் நிகவும் ின் தங்கினயர்காகடய 

இன்ரக்கும் இருக்கிார்கள். இயர்களுக்கு  „யாரினம்‟ அரநக்கட்டுள் டாதும் 

உனர்கல்யி கறுயதிலும் டயரயாய்ப்ிலும் இன்பம் அதிக யர்ச்ெி அர னயில்ர. 
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