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திராவிட - ஆப்பிரிக்க  
ஒப்புமைக கூறு்கள்
பேரா. முனைவர் தாயமைாள் அறவாணன்
பேைாள் தமிழ்த்துனைத் தனைவர்,  
அனனை ததரசா ேகளிர் ேலகனைககழகம், 
தகானைககாைல.

Abstract  / கட்டுரைச் சுருககம்: 
ஆப்பிரிக்கரின் பல்வேறு பணபபாடு்கள், 
திரபாவிட மக்களின் பணபபாட்டபாடு 
ஒத்துள்்ளன. ச�பாற்கள், உணணும் 
சபபாருள்்கள், ஒப்பனனக ்கனை்கள், 
நடனப் பழக்கம், உறவு முனற்கள், 
மணவினன, வின்ளயபாடடு்கள், 
மூடநம்பிகன்க்கள் என்று பல்வேறு 
்்கபாணங்களில இரு �மூ்க ஒப்புனமக 
கூறு்கன்ளயும் ஒப்பபாயவே்ே இநே ஆயவுக 
்கடடுனரயின் ்நபாக்கம்.

முகவுரை:

ஆப்பிரிக்க ம்களிர் வேபாழகன்கனய 
உறறு ்நபாககி்னன். வியப்பபான அரிய 
ச�யதி்கன்ளக ்கணடு உணர்ந்ேன். 
ஆப்பிரிக்கரின் பல்வேறு பழக்கவேழக்கப் 
பணபபாடு்கன்ளக ்கபாணும்்பபாது 
திரபாவிட மக்களின் பணபபாட்டபாடு 
ஒத்திருநேனம புைனபாயிறறு. புைனபான 
ச�யதி்கன்ள ஒன்றபா்கத் திரடடி்னன். 
திரடடியவேறனற வேன்கப்படுத்தி்னன். 
வேன்கப்படுத்தியவேறனறத் திரபாவிடப் 
பழக்கவேழக்கங்க்்ளபாடு ஒப்பிடடு 
எழுேைபா்னன். பை ச�பாற்கள் 
அப்படி்யயும், �றறுத் திரிநதும் அ்ே 

சபபாருளில ஆப்பிரிக்க சமபாழி்களில 
வேழஙகுகின்றன; �பான்று்கள்: யபாய 
(அம்மபா), ்கபாய (பழுக்கபாேது), பபாடடி 
(ஆயபா) ்பபான்றனவே. சிை உணணும் 
சபபாருள்்க்ளபான பேனீர், நுஙகு, 
முருஙன்கககீனர, அவேல முேலியவேறனற 
ஆப்பிரிக்கரும் உணகின்றனர். 
மரு்ேபான்றி அணிேல, பசன� குத்துேல, 
அணி்கைன் அணிேல, முேலியனவே 
திரபாவிடரின் ஒப்பனனக ்கனை்க்்ளபாடு 
ஒத்துள்்ளனவே. நடனப் பழக்கம், குைனவே 
இடும் பழக்கம், சவேறறினை சமலலும் 
பழக்கம் ஆகியனவேயும் ஆப்பிரிக்கரின் 
வியப்பபான பழக்கங்கள். ேபாய 
மபாமனனத் ேநனேககு இனணயபா்கப் 
்பபாறறுேல, சபணணுககுக ச்கபாடுககும் 
வேரேட�னண, ஆணின் சேபாணடு 
மணம் இனவே மணவினன சேபாடர்பபான 
திரபாவிட ஆப்பிரிக்கச ச�யதி்கள். 
்�பாதிட நம்பிகன்க, ஆவி ஏவேலுககுப் 
பரி்கபாரம், மநதிரித்ேல, மரத்தில முடிசசு 
்கடடுேல முேைபான நம்பிகன்க்களும் 
ஆப்பிரிக்கபாவில உ்ள. நபாடடுப்புற 
வின்ளயபாடடு்கன்ள மக்கள் விரும்பி 
ஆடுவேதும், ஆடும்்பபாது பபாடுவேதும் 
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அஙகுள்்ள மரபு. ்கழஙகு, பலைபாஙகுழி, 
பபாணடி முேலிய வின்ளயபாடடு்கன்ள 
ஆப்பிரிக்கர் மி்கவும் சிறப்பபா்க ஆடி 
வேருகின்றனர். ்மற்கணட எலைபாவேன்கப் 
பழக்கவேழக்கங்களும் வி்ளக்கப்படடு, 
அவேறறின் ்ேபாறறுவேபாய எதுவேபா்கககூடும் 
என்றும் ஆயப்படடுள்்ளன. சவேறும் 
வி்ளக்கக ்கடடுனரயபா்க அனமயபாமல 
ஆயவு ்நபாககில அனமக்கப் 
சபறறு ஆங்கபாங்்க சிை தீர்வு்களும் 
கூறப்படடுள்்ளன.

இவசவேபாப்பீடடு ஆயவின் 
வேழியபா்கத் திரபாவிட ஆப்பிரிக்க 
உறனவேக கூடியவேனர உணர்த்தி 
இருககி்றன். பல்வேறு பழக்கவேழக்கப் 
பணபபாடடு ஒப்புனம்கன்ளப் 
புைப்படுத்தி இருககி்றன். இன்னும் 
்கணடுபிடிக்கப்படபாே கூறு்கள் 
எத்ேனன்யபா இருக்கைபாம். அனவேயும் 
்கணடு ஒப்பிடப்படடபால மபாநேவியல 
ஆயவுககுப் சபருநதுனணயபா்கைபாம்.

ஒப்புனம்க்ளபால ஒறறுனம புைப்படும். 
ஒறறுனம்க்ளபால அடிமூைம் உணரப்படும்; 
சிை பழக்க வேழக்க ஒப்புனமக கூறு்க்ளபால 
சேபாடர்பு துைஙகும். ச�ன்கபால 
ஆப்பிரிக்கபாவின் ்மறகுப் பகுதியில 
உள்்ளது. இஙகு வேபாழும் நீக்ரபா மக்கள் 
சமபாழி, பழக்க வேழக்கங்களில, சிை 
கூறு்களில ஒத்துள்்ளனர்.

1. ம�ொழி ஒப்பும�: ச�ன்கபாலில 
ச�்ரர், ஓைப், துகைர், மபாநதிங, ் �பாைபா, 
புைபார், ்பள், பம்பபாரபா ்பபான்ற 
சமபாழி்கள் வேழக்கத்தில உள்்ளன. 
இருப்பினும் ஓைப் சமபாழி ச�ன்கபாலில 
சபரும்பகுதி மக்க்ளபால ் ப�ப்படுகின்றது. 
ேமிழச ச�பாற்கள் சிைவேறனறப் ் பபாை்வே 
ச�ன்கபால நபாடடு சமபாழி்களிலும் சிறசிை 
ச�பாற்கன்ள அடிப்பனடப் சபபாருள் 
மபாறுபடபாமல அப்படி்ய வேழஙகுவேது 
சபரும் வியப்பபாகும்.

2. பொட்டி: பபாடடி என்பது ேமிழில 

ேநனேயின் ேபானய்யபா அலைது ேபாயின் 
ேபானய்யபா குறிககும். ச�ன்கபாலில 
இ்ே சபபாருளில இ்ே ச�பால 
வேழக்கத்தில உள்்ளது. இங்்க ்�பாைபா 
என்ற இனம் உள்்ளது. அவவின மக்கள் 
பபாடடி என்ற ச�பாலனை வேழக்கத்தில 
பயன்படுத்துகின்றனர்.

3. ஓமை: ஓனர என்பது வின்ளயபாடனடக 
குறிக்கத் சேபால்கபாப்பியத்திலும் �ங்க 
இைககியத்திலும் ஆ்ளப்படும் ச�பால. 
இது ச�ன்கபாலில இ்ே சபபாருளில 
வேழக்கத்தில உள்்ளது. ஓனர என்ற 
ேமிழசச�பால ்பபான்று ஓரி (ச�்ரர்), 
ஒசறபாவேபா (மபாநதிங), ஊ்ர, ஓ்ர 
(ஓைப்) முேைபாய ச�பாற்கள் வேழக்கத்தில 
உள்்ளன.

4. கொய்: ்கபாய என்றபால ேமிழில, 
பழுக்கபாே ்கபாய்கள் எலைபாவேறனறயும் 
குறிககும். ச�ன்கபால ஓைப் மக்களும் 
பழுக்கபாே ்கபாய எதுவேபானபாலும் '்கபாசய' 
என்று குறிககின்றனர்.

5. கட்மடை : ேமிழில வேழஙகும் ்கடனட 
(short) என்ற ச�பால ஓைப் மக்க்ளபால ்கட 
(gad) என்று குறிக்கப்படுகின்றது.

6. நபான்கு: நபான்கு என்ற 
எணணுப் சபயர் மபாநதிங என்ற 
ச�ன்கபால சமபாழியில 'நபானி' என்று 
வேழங்கப்படுகிறது.

7. குழி: சவேறுஙகுழினயப் சபபாநது 
என்றும், குணடு என்றும், குழி என்றும், 
குணடு குழி என்றும் ேமிழர் வேழஙகுவேர். 
ச�ன்கபால துகைர் மக்கள் புணடு என்று 
வேழஙகுவேர். திரபாவிடர் ச�பாறபிறப்பியல 
அ்கரபாதி பபாநது என்ற ேமிழச ச�பாலனைக 
குறிப்பிடுகிறது. அேன் சபபாருள் - 
சபபாள்்ளல (hollow), ஆழமபான துவேபாரம் 
(deep hole) ஆகும்.

சில பழகக வழகக ஒப்பும�க 
கூறுகள்:

உணவு, உறவுச �டஙகு, ்கனைழயகு 
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்பபான்ற சிை பழக்க வேழக்கப் 
பணபபாடடுக கூறு்க்ளபால ஒப்புனம 
உணர்வு உயத்துணரப்படும். மேம் மபாறும் 
்பபாது மறனறய பழக்கங்கன்ள எளிதில 
ன்கப்பறறினபாலும், உணவுப் பழக்கத்னே 
அவவே்ளவு எளிதில மபாறறிவிட இயைபாது. 
அவேரவேர் உணவில உணடு ஊறியவேர் 
அவேரவேர் உணனவே்ய உணடும், 
ன்ககச்கபாணடும் வேருேல உை்கம் 
அ்ளபாவிய உணனம. பழக்க வேழக்கப் 
பணபபாடடு உணர்னவே, உறனவே உறறு 
்நபாககிப் சபறறனம சிை கீ்ழ உ்ள.

8. அவல்: ேமிழ நபாடடினனரப் 
்பபாை்வே அவேல இடிப்பதும் உணபதும் 
ஆப்பிரிக்கபாவிலுள்்ள சிை இனங்களின் 
பழக்கம். ச�ன்கபாலிலுள்்ள மபாநதிங 
என்னும் இனத்ேபார் அவேல ச�யயும் முனற 
ேமிழநபாடனட அப்படி்ய ஒத்துள்்ளது. 
மபாநதிங இனத்ேபார் ேமிழநபாடடுத் 
ேஞன�னயப் ்பபான்ற ்க�மபான்சு என்ற 
பகுதியில வேபாழுகின்றனர். சநல வின்ளககும் 
இப்பூமி மக்கள் அவேல ்பபான்ற உணவுப் 
பணடங்கன்ளச ச�யது, பபால, சீனி ்கைநது 
உணபது பழக்கம்.

9. பதனீர்: பனன மரத்தின் பேனீனரத் 
ேமிழ நபாடடினர் ்பபாை்வே பருகுவேர். 
நுஙகு தின்பர், பனங ்கள் குடிப்பர்.

10. தயிர்: ேமிழனரப் ் பபாை்வே பபானைக 
்கபாயசசி ஆறனவேத்து உனறயிடுவேர். 
மறுநபாள் ேயிரபாககி உணபதும், வினைககு 
விறபதும் ச�ன்கபால மக்கள் ேம் 
பணியபாகும்.

11. ச�ொற்றில் உப்பிட்டுச் �ம�ததல்: 
ேமிழநபாடடில சிை பகுதி மக்கள் ் �பாறறில 
உப்பிடடுச �னமப்பது ்பபாை்வே 
ஆப்பிரிக்கப் பகுதி மக்களும் ்�பாறறில 
உப்பிடடுச �னமககின்றனர்.

12. முருஙமகககீமை: முருஙன்கககீனர 
சபபாதுவேபா்க எலைபா ஆப்பிரிக்க 
மக்க்ளபாலும் உணணப்படுகிறது. ஆனபால, 

முருஙன்கக்கபாய ேமிழநபாடனடப் ்பபால 
உணணப்படுவேதிலனை. கீனரயில 
�த்துப்சபபாருள் இருப்பேபா்க இம்மக்கள் 
நம்புகின்றனர்.

13. உறவு முமற: ேமிழனரப் ்பபாை்வே 
உறவு முனறயும், உரினம முனறயும் 
அனமநதுள்்ளனம ச�ன்கபாலின் 
சிறப்பபாகும். குடும்பத்்ேபாடு சநருஙகிய 
சேபாடர்னப ஏறபடுத்திக ச்கபாள்வேர்.

14. தொய்�ொ�னுககு முதனம�: ஒரு 
குடும்பத்தில மபாமன் மி்கவும் முேன்னம 
வேபாயநேவேரபா்கக ்கருேப்படுவேது 
ேமிழநபாடடு மரபு. ச�ன்கபாலிலும் 
ேபாயமபாமன் மி்கவும் முேன்னம 
வேபாயநேவேர். திருமணத்ேன்று அவேர் 
பஙகு நிரம்ப உள்்ளது. அவேர் ேன் 
உடன்பிறநேபாளின் குழநனே்களில 
சபரும் அக்கனற உள்்ளவேர். அவேருககு 
மபாப்பிள்ன்ள பிடிக்கவிலனை என்றபால, 
ேன் மரும்கள் எக்கபாரணம் ச்கபாணடும் 
அம்மபாப்பிள்ன்ளனய மணக்கககூடபாது. 
ஆ்க, ேநனேனய விடத் ேபாயமபாமனபார் 
ேனைனம சபறுகிறபார். நம் ஊரில சிை 
பகுதி்களில ேபாயமபாமன் ேன் மரும்கன்ள 
மணப்பது ்பபான்ற மணமுனற 
அஙகிலனை.

15. கமலயழகு: அழகுக ்கனையபால 
அைங்கரிக்க எணணுவேது மபாநேரின் 
இயலபு. அணி்கைன்்கள், மறறும் 
அழகுக ்்கபாைங்கள் புனனவேதில இரு 
இனத்தினரினட்யயும் ஒப்புனம்கள் 
உள்்ளன.

16. �ருசதொனறி: �ங்க இைககியத்தில 
ச�ம்பஞசுக குழம்பபால சேபாயயில 
எழுதுவேனே அறியைபாம். ஆப்பிரிக்க 
ம்களிரும் ேங்கள் ன்க்களிலும் 
்கபாைடி்களிலும் மரு்ேபான்றி 
குனழத்துப் பூசிக ச்கபாள்கின்றனர். 
சிறுமியர் முேல முதிய ம்களிர் வேனர 
விரும்பி இனடவிடபாது மரு்ேபான்றி 
அழகூடடுவேர்.
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17, கொது வடிததல்: ேமிழநபாடடின் 
சேன்பபாணடி மபாவேடடங்களில ்கபாது 
வேடித்ேலும் அதில அணி்கைன்்கள் 
அணிநது அழகு பபார்த்ேலும் பணனடய 
மரபு. ச�ன்கபால நபாடடுப்புற மக்கள் 
இ்ே ் பபான்ற ்கபாது வே்ளர்த்ேலும், ்கபாதில 
வேடட வேடிவே அணி்கைனன அணிவேதும் 
மரபு.

18. உணவு-ஊன உணவு: ஆப்பிரிக்கர் 
்கபாய்கறி மடடும் உணபவேர் அலைர். 
திரபாவிட இனத்துச சிை குழுவினனரப் 
்பபால ்கபாய்கறி உண்பபார் (Vegetarian) 
அலைர். ்கபாய்கறி மடடும் உணணும் 
‘Vegetarian’ என்ற பகுப்்ப இநதிய 
இனத்தில மடடும்ேபான் உணடு. ஆடு, 
மபாடு, ்்கபாழி முேலிய உயிர்்கன்ளக 
ச்கபான்றும், மீன் பிடித்தும் ஊன் 
உணவு உணகின்றனர். ஆ்க ஊன் 
உண்வே ஆப்பிரிக்கரின் மி்கப் 
பிரியமபான உணவேபாகும். அவேறறிலும் 
மீன் துணடங்கன்ளயும் முழு மீனனயும் 
வேபாஙகி சபரும்ளவு உண்வேபாடு ்கைநது 
�பாப்பிடுே்ை ஆப்பிரிக்க மக்களின் 
பழக்கமபாகும்.

19. கொய்கறி வமககள்: ஆப்பிரிக்கர் 
்கபாய்கறி்கன்ளயும் ஊ்னபாடு ்�ர்த்து 
உணணும் பழக்கத்தினர். முககியமபா்க 
மஞ�ள் பூ�ணி, புளிசன�ககீனர, 
்்கரட, மரவேள்ளிககிழஙகு, ்கத்ேரிக்கபாய, 
மி்ள்கபாய, உருன்ளககிழஙகு, பீன்சு, 
பயறறங்கபாய, சவேணனடக்கபாய, ேக்கபாளி 
முேலிய ்கபாய்கறி்கன்ள உணவில 
்�ர்த்துக ச்கபாள்வேர். சவேணனடக்கபாய 
முறறிப் ்பபானபாலும் சிறிது சிறிேபா்க 
அரிநது ்கபாய னவேத்துத் து்கள்்க்ளபாககிக 
குழம்பில ்�ர்த்துக ச்கபாள்வேதும் 
அவேர்ேம் பழக்கம்.

திரபாவிட இனத்தினர் உணபது்பபால 
பபா்கற்கபாய, ச்கபாத்ேவேனரக்கபாய, 
புடைங்கபாய, சவேள்ன்ளப்பூ�ணி ் பபான்ற 
்கபாய்கன்ள அவேர்்கள் உணபது இலனை. 

அங்்க வின்ளய னவேப்பதும் இலனை. 
ச்கபாத்ேமலலி, புதினபா, எலுமிசன�ப்பழம் 
்பபான்றவேறனற உணவில ்�ர்த்துக 
ச்கபாள்வேர்.

20. கீமை வமககள்: கீனர வேன்க்கன்ள 
உணவில ்�ர்த்து உணணுவேர். 
புளிசன�ககீனர என்ற கீனரனய 
உப்பிடடு இடித்து வேகுநே மீனின் உள்்்ள 
னவேத்துக குழம்பில இடடுக ச்கபாதிக்க 
னவேப்பர். ேணடுக கீனரனயயும் பயறறங 
கீனரனயயும் ப�னைக கீனரனயயும் 
�னமயலுககுப் பயன்படுத்துகின்றனர். 
முருஙன்கக கீனரனய, ச்கபாஸ் ச்கபாஸ் 
என்ற ஒரு வேன்க ரனவே ்பபான்ற 
்்கபாதுனம வேன்கயில ்கைநது இடித்து 
்வே்கனவேத்துச �பாப்பிடுவேர்.

21. குழம்பு ம�ய்யும் முமற: குழம்பு 
ச�யயும் முனற மி்கவும் அருனமயபா்க 
இருககும். ்வேர்க்கடனைனய உணவில 
்�ர்த்துக ச்கபாள்வேர். ்வேர்க்கடனைனய 
வேறுத்து ்வேர்க்கடனை அனரககும் 
்கருவியபால மபாவு ்பபால அனரத்து 
னவேத்துக ச்கபாள்வேர். மி்ள்கபாயத்தூள், 
உப்பு, ்வேர்க்கடனை மபாவில ச்கபாஞ�ம் 
எடுத்துச ்�ர்த்து னவேத்துக ச்கபாள்வேர். 
அடுப்பில சபரிய பபாத்திரத்னே னவேத்து 
அதில நினறய எணசணய ஊறறி 
சவேங்கபாயம் பசன� மி்ள்கபானய இடடு 
வேேககி ேக்கபாளினயயும் அதில இடடு 
நன்கு வேேககிய பின் ்�ர்த்து னவேத்ே 
குழம்னபயும் அதில ஊறறிக ச்கபாதிக்க 
னவேப்பர். பின் சவேடடிக ்கழுவி 
னவேத்ே மீன் துணடங்களில புளிசன�க 
கீனரனயயும் சவேங்கபாயத்னேயும் இடித்து 
உள்்்ள னவேத்துக ச்கபாதிககும் குழம்பில 
இடுவேர். ஏனனய ்கபாய்கறி்கன்ளயும் 
அககுழம்பில இடடு நன்கு ச்கபாதிக்க 
னவேத்திடுவேபார். ஆடடின் ஊனனயும் 
இப்படி்ய குழம்பு ச�யது உணபர். நம் 
ஊரில பயன்படுத்தும் சபருங்கபாயம் 
்பபான்ற ஒருவேன்கப் சபபாருன்ளயும் 
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அவேர்்கள் பயன்படுத்துவேர். பூணனடயும் 
குழம்பில இடுவேதுணடு.

22. அரிசி உணவு ஆககும் 
முமற: அரிசினய சநபாயயபா்கத்ேபான் 
பயன்படுத்துவேர். முழு அரிசியபா்க 
இருநேபாலும் கூட அனே உணவுககுப் 
பயன்படுத்ே ஆப்பிரிக்கர் 
விரும்புவேதிலனை. சநபாயயில உள்்ள 
்கலனைப் சபபாறுககி னவேத்துக ச்கபாள்வேர். 
சநபாயயரிசினயக ்கழுவி வேணடு (்வேடு) 
்கடடி முேலில ஆவியில ்வே்க னவேப்பர். 
ஓனைத்ேடடு ஒன்றின் ்மல அரிசினயக 
ச்கபாடடி ்வே்கனவேப்பர். ஆவியில 
சவேநே அரிசினய சவேளி்ய எடுத்து 
னவேத்துகச்கபாணடு, ்வேசறபாரு சபரிய 
பபாத்திரத்தில அரிசிககுத் ேகுநே அ்ளவு 
ேணணீர் னவேத்து நன்கு ச்கபாதிக்க 
னவேப்பர். ச்கபாதித்ே நீரில ஆவியில 
சவேநே அரிசினயக ச்கபாடடுவேர். பின் 
அநே அரிசி ்�பாறபா்க சவேநேதும் 
எடுத்துத் ேனியபா்க ஒரு பபாத்திரத்தில 
ச்கபாடடி னவேப்பர் முன்்ப குழம்பு 
ச�யது னவேத்ேதில ்�பாற்றபாடு ்கைநது 
உணபது ஆப்பிரிக்கர்ேம் பழக்கம்.

23. புலொல் கலநத அரிசி உணவு: 
ஆடு, மபாடு, ் ்கபாழி முேலியவேறறின் ஊன், 
்கத்ேரிக்கபாய, மி்ள்கபாய, மி்ளகுத்தூள், 
உப்பு, சவேங்கபாயம், ேக்கபாளிப் பன� 
(Tomato paste) எணசணய முேலியவேறனற 
நன்கு ்வே்க னவேப்பர். ஊன் நன்கு 
சவேநேதும் அ்ளவேபான ேணணீரில 
அரிசினயக ச்கபாடடுவேர். இவவேபாறு 
புைபால உணவு ச�யவேர்

24. கம்பங கூழ் ம�ய்யும் முமற: 
்கம்னபத் ேணணீர் சேளித்து நன்கு 
இடிப்பர். இடித்ே ்கம்னப முறத்ேபால 
புனடத்து எடுப்பர். ்கழுவேவேர். அேனுடன் 
அரிசி சநபாயனயயும் ்கைப்பர். பின்பு 
மபாவேனரககும் எநதிரத்தில ச்கபாடுத்து 
மபாவேபாககுவேர். மபானையில சிறிது ேணணீர் 
சேளித்து, பிடடுககுரிய பேம்்பபால 

துழபாவி னவேத்திருப்பர். மறுநபாள் ்கபானை 
ேணணீனரக ச்கபாதிக்க னவேப்பர். அதில 
்கம்ப மபானவே ஒருவேர் தூவித் தூவிப் 
்பபாட மறறவேர் சபரிய துடுப்பபால 
நன்கு துழபாவிக கி்ளறி இறககுவேர். 
ஆற னவேத்ேபின் அதில ேயிர் ்கைநது 
உணபர். சேபாடு ்கறியபா்க இனறசசி, 
மீன் முேலியவேறனறயும் உணபர். 
திருமணம், ம்கப்்பறு, இறப்பு நி்கழசசி 
முேலியவேறறுககுக ்கம்பங கூனழயும் 
்கறிககுழம்னபயும் ்கைநது உணபர். இநேக 
்கம்புக கூழில ேயிர் ்கைநது உப்பிடடுப் 
பைரும் ்�ர்நது உணபர். '்கைபபாஸ்' 
என்று அனழக்கப்படும் சுனரக்கபாயப் 
பபாத்திரத்தில ்கம்புக கூனழப் பகிர்நது 
னவேப்பர். பின் சுனரக்கபாய அ்கப்னபனய 
ஆளுககு ஒன்றபா்க னவேத்துக ச்கபாணடு 
கூனழ சமபாணடு சமபாணடு குடிப்பர்.

25. உண்ணும் முமற: உணனவேப் 
சபரிய ேடடில அலைது சபரிய 
வேபாய்கன்ற பபாத்திரத்தில ச்கபாடடியபின் 
அேன் நடுவில மீன்குழம்னப ஊறறி 
னவேத்திருப்பர். சபண்களுககு ஒரு 
பபாத்திரம், ஆண்களுககு இன்சனபாரு 
பபாத்திரம் என்று இரணடபா்கப் 
பகிர்நது னவேப்பர். பின் ஆளுககு ஒரு 
சிறு ்கரணடினய னவேத்துக ச்கபாணடு 
எல்ைபாரும் ஒன்றபா்க அமர்நது உணபது 
பழக்கம். ம்களிர் ேனியபா்கச சிறு 
்கரணடினயப் பயன்படுத்தி்யபா அலைது 
ன்கனயப் பயன்படுத்தி்யபா உணபது 
பழக்கம். சபரும்பபாலும் கிரபாமங்களில 
ன்கனயப் பயன்படுத்தி்ய உணபர். 
மீன்முள், இனறசசி எலும்பு முேலியவேறனற 
இடது ன்கயபால வேபாயிலிருநது எடுத்து 
அவேரவேர் பக்கத்தில ்�ர்த்து னவேத்துக 
ச்கபாள்வேர் பின் ன்க அைம்பச ச�லலும் 
சபண்கள் அவேறனற எடுத்துச ச�ன்று 
குப்னபயில ்�ர்ப்பர்.

அமர்நது உணணும் ்பபாது பின் 
பக்கத்துககு மனணனயப் பயன்படுத்துவேர். 
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மனண இலைபாேவேர்்கள் ்கபானைக 
குத்திடடு னவேத்ே நினையில ் �ர்நதிருநது 
உணபது முனற. கூழ குடிககும்்பபாதும் 
இவவேபா்ற ்�ர்நதிருந்ே அருநதுவேர். 
அடுத்ேவேர் எசசினைப் பறறி அக்கனற 
ச்கபாள்வே்ே இலனை.

26. அரிசிப் பொய�ம் �ொப்பிடுதல்: 
ஆப்பிரிக்கர் அரிசிக ்கஞசியில சீனி 
்கைநது பபாய�மபாககிச �பாப்பிடுவேர். 
ஆனபால அதில பபால ்கைநது �பாப்பிடுவேது 
இலனை. அக்கஞசிப் பபாய�த்னே 
மபானைப் சபபாழுதி்ை்ய பருகுவேர்.

27. �ொஙகொயும் முருஙமகககொயும்: 
மபாங்கபானயச �னமத்துச �பாப்பிடுேல 
இலனை. மபாங்கபானய ஊறு்கபாய 
ச�யது �பாப்பிடுே்ைபா, குழம்பு 
வேன்க்களில ்�ர்ப்ப்ேபா இலனை . 
சபரும்பபாலும் பழமபா்க்வே �பாப்பிடுவேர். 
்கபாயபா்கக ்கடிப்பர். அ்ே்பபால 
முருஙன்கக்கபானயயும் �பாப்பிடுவே்ே 
இலனை. இக்கபாய்கள் மரங்களி்ை்ய 
்கபாயநது சேபாஙகும்.

28. உணவு சவமைகள்: ்கபானையில 
சரபாடடினயத் ்ேயினை நீருடன் 
�பாப்பிடுவேர். ஒருவேன்க இனைப் 
பபானத்னே அருநதுவேர். அது ்ேயினை 
்பபான்்ற இருககும். உடலுககும் 
நலைது. நணப்கல ்�பாறறுணவு, 
்ேயினைக ச்கபாதிநீர் ேவிர, மபானையில 
எதுவும் �பாப்பிடுவேது இலனை. இரவில 
அரிசி உண்வே. ஆப்பிரிக்கர் நணப்கல 
உணடபின் ்பசிகச்கபாண்ட ்ேநீனரச 
�பாப்பிடும் பழக்கமுனடயவேர்்கள்.

உணவு �னமக்க எரிவேபாயு 
முேலியவேறனறப் பயன்படுத்துேல 
இலனை. ்கரினய சநருப்பபாககி 
அதிலேபான் �னமப்பர். சபரும்பபாலும் ்கரி 
அடுப்னப்ய பயன்படுத்துவேர்.

ேயினர உண்வேபாடு ்கைநது 
உணபதிலனை. ேனியபா்கக குடிப்பதும், 

கூ்ழபாடு ்�ர்த்துச �பாப்பிடுவேதும் 
உணடு. நம்னமப் ்பபாைப் சபபாரியனைத் 
ேனியபா்கச ச�யது உணவுடன் ்�ர்த்துச 
�பாப்பிடுேல இலனை. நன்கு உணபதும், 
நன்கு உறஙகுவேதும் ஆப்பிரிக்கரின் 
இயலபு.

29. குழநமத வைர்ப்பு: ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் குழநனேனயப் ்பணுேனைக 
்கடனமயபா்கக ச்கபாணடவேர்்கள். 
குழநனே அழும்்பபாசேலைபாம் 
ேபாயபார் எடுத்ேனணப்பர். எடுத்துத் 
ேம் முதுகுப்புறங்களி்ை்ய துணியபால 
்கடடித் சேபாங்க விடடுக ச்கபாள்வேர். 
வீடடு ்வேனை, உைகன்க குறறும் 
்வேனை, வீடனடத் துனடககும் 
்வேனை, �நனேககுச ச�லலும் ்வேனை, 
வேயல ்வேனை ஆ்க எநே ்வேனையபா்க 
இருநேபாலும் குழநனே்கன்ளத் ேம் 
முதுகுப் புறங்களி்ை்ய சுமநே வேணணம் 
சேபாழில ச�யயும் திறன் சபறறவேர்்கள் 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்கள். மபாறபா்க, ஆடவேர் 
எநே ்வேனைனயயும் குழநனேனயச 
சுமநதுக ச்கபாண்ட ச�யவேது இலனை. 
குழநனேனயத் தூககுவேது என்ப்ே 
இலனை. மனனவியிடம் இருககும் 
குழநனேனயக ச்கபாஞசுவேபார்்கள்; 
ஆனபால எடுத்து னவேத்துக ச்கபாள்வேது 
சபரும்பபாலும் இலனை.

குழநனே அழும்்பபாசேலைபாம் அனே 
எடுத்ேல, குளிக்க னவேத்ேல, உணவு 
ஊடடல, உனட உடுத்ேல ஆகிய எலைபா 
்வேனை்களும் சபண்களுனடயன்வே. 
சபண்களின் ்வேனை்களுககு ஆண்கள் 
நிதி உேவி ச�யவேர். ஆனபால உடலுேவி 
ச�யவேதிலனை. ஆ்கக குழநனே வே்ளர்ப்புப் 
சபபாறுப்பு முழுதும் ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்களுனடய்ே.

30. வயல் சவமல: வேயல ்வேனை 
எதுவேபாயினும் ஆப்பிரிக்கப் சபண்க்்ள 
ச�யவேர். சநல வினேத்ேல, ்கன்ள 
எடுத்ேல, நீர் பபாயச�ல, அறுவேனட 
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ச�யேல, அறுத்ே ேபானியங்கன்ள 
வீடடுககுச சுமநது வேருேல, பிரித்ே 
ேபானியங்கன்ளக ்கபாத்ேல ஆகிய எலைபா 
்வேனை்கன்ளயும் சபண்க்்ள ச�யவேர். 
சபண்கள் இவவேபாறு ்வேனை ச�யயும் 
்பபாது ஆண்கள் ்வேறு எனேயும் 
ச�யயபாது வேபா்ளபா அமர்நது ்பசிக 
ச்கபாணடிருப்பர்.

31. வீட்மடைக கவனிததல்: 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்கள் வீடனடக 
்கவேனிககும் சபரும் சபபாறுப்பு 
வேபாயநேவேர்்கள். வீடடுககு ்வேணடிய 
�பாமபான்்கன்ள வேபாஙகுவேர். உணவுப் 
பணடங்கள் வேபாஙகுேல, குழநனே்களுககு 
்வேணடிய உணவு உனடப் சபபாருள்்கள் 
வேபாஙகுேல ேங்களுககுரிய உனட மறறும் 
சபபாருள்்கள் வேபாஙகுேல முேலிய எலைபா 
்வேனை்கன்ளயும் சபண்க்்ள ச�யவேர்.

32. உணவு �ம�ததல்: சிை 
நபாடடு ஆடவேர் உணவு �னமத்ேலில 
சபண்களுககுத் துனண ச�யவேர். 
சவேள்ன்ளக்கபாரர்்கள் ேம் மனனவிககு 
உணவுப் சபபாருள்்கள் வேபாஙகுவேதில, 
�னமப்பதில, ்கறி ்கபாய அரிவேதில 
்பருேவியபாய இருப்பர். ஆனபால, 
ஆப்பிரிக்க ஆடவேர் அவவேபாறு 
இருப்பதிலனை. உணவு �னமத்ேல 
சபண்களுக்்க உரியது என்றும், 
உணபதுேபான் ேங்களுககுரியது என்றும் 
வேபா்ளபா இருநது வேபாழவேர். ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்க்்ள திருமணத்திறகு வேநதிருககும் 
விருநதினர் எல்ைபாருககும் சமபாத்ேமபா்கச 
�னமப்பது வேழக்கம். அ்ே்பபால 
குழநனேப் பிறப்பு விழபா, இறப்புச �டஙகு 
்பபான்ற எலைபாவேறறுககும் சபண்க்்ள 
�னமப்பர். ஆண்கள் ஆடனட சவேடடி 
அறுத்துக ச்கபாடுத்ேலுடன் அனமவேர்.

33. இமடை உமடை உடுததல்: ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் பைரும் இனடயில இனட 
ஆனட (�டடி) அணிவேர். எத்ேனன வேயது 
உனடயவேர்்க்ளபானபாலும் �டடி அணிவேர். 

ேபாங்கள் அணிவே்ேபாடு மடடுமலைபாமல 
ேங்கள் குழநனே்களுககும் அணிவிப்பர். 
கிரபாமப்புறத்திலகூட ஒரு குழநனேனய 
இனடயுனட இலைபாமல பபார்த்ேல 
அரிது. ச�ருப்பு அணியும் நலை பழக்கம் 
உனடயவேர்்கள் சபண்கள். குழநனே முேல 
முதி்யபார் வேனர ச�ருப்பு அணிந்ே 
வீடடிலும் சவேளியிலும் நடமபாடுவேர்.

34. தண்ணீர் மகொண்டு வருதல்: 
ஆப்பிரிக்கபா வேறணட இடங்கன்ள 
உனடயது. சிறறூர் மக்கள் ேணணீருக்கபா்க 
நீணட சேபானைவு ச�லை்வேணடும். 
நபாடசபபாழுதின் சபரும்பகுதி ேணணீர் 
ச்கபாணர்வேதி்ை்ய அழியும். கிணறு. 
சநடுநசேபானைவில இருககும்; நீரும் 
்பரபாழத்தில இருககும்.

35. விறகு சபபாறுககி வேருேல: நீணட 
சேபானைவு ச�ன்று விறகு சபபாறுககி 
வேருேலும் ஆப்பிரிக்கப் சபண்களின் 
்வேனை ஆகும். அன்றபாடம் உணவு �னமக்க 
்வேணடிய அ்ளவு விறகுக குசசி்கன்ளயும் 
்கம்பு்கன்ளயும் ்கடினப்படடுப் சபபாறுககி 
வேருவேர். எரிவேபாயு முேலியவேறனற 
அறிமு்கப்படுத்திய இநநபா்கரி்கக 
்கபாைத்தில கூட ஆப்பிரிக்கப் சபண்கள், 
விறகு அடுப்னபயும் ்கரி அடுப்னபயு்ம 
பயன்படுத்துகின்றனர். இேனபால 
விறகு எடுக்க சநடுநசேபானைவு 
ச�ன்று, ்நரத்னே வீணடிக்க 
்வேணடியேபாயிருககிறது.

36. பொமை ம�ய்தலும், சுடுதலும், 
விற்றலும்: ஆப்பிரிக்கபாவில பபானன 
ச�யேலும் சுடுேலும் விறறலும் 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்களுக்்க உரிய ேனி 
்வேனை. அவேர்்கள் பபானனனய அழகுறக 
்களிமணணபால �க்கர உேவி எதுவுமின்றித் 
ேம் ன்கத்திறனபா்ை்ய ச�யகின்றனர். 
பின் ச�யே பபானன்கன்ள ஒரு பள்்ளத்தில 
அடுககி சநருப்பிடடுச சுடுகின்றனர். 
சுடட பபானன்கன்ளப் பக்கத்தில 
கூடும் �நனே்களுககு எடுத்துச ச�ன்று 
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விறகின்றனர். இநதியபாவில ஆண்க்்ள 
ச�யயும் இத்சேபாழினை ஆப்பிரிக்கபாவில 
சபண்க்்ள ச�யகின்றனர்.

37. நடைை�ொடும் பழககம்: ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் குழநனேப் ்பறு, திருமணம் 
்பபான்ற நபாள்்களில நடனமபாடுவேர். 
சபண்கள் கும்பைபா்கக கூடி நின்று ன்க, 
ச்கபாடடிப் பபாடடுப் பபாடி ஆடுவேது 
மரபு. சபண்கள் ஆடத் ேகுநே ேபா்ளம் 
்பபாடுவேது ஆண்களின் பழக்கம். எவவிேக 
கூச�மும் இலைபாமல ஆடவேர் உள்ளிடட 
பைர் முன்னினையிலும், சவேளிநபாடடினர் 
முன்பும் சபண்கள் ஆடுவேர்.

38. உமடையலஙகொைம்; "பூ பூ" (Boo Boo) 
என்ற சபரிய அஙகினய ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் அணிவேர். இனடயில ன்கலி 
்பபான்ற ஒரு ேனித்ே ேடித்ே உனடனய 
அணிவேர். அேன் ் மல ’பூபூ’ னவே அணிவேர். 
சபண்கள் ேனையில முணடபாசு ்கடடிக 
ச்கபாள்ளும் வேழக்கம் உனடயவேர்்கள். பூபூ 
என்ற உனட எநே நிறத்தில உள்்ள்ேபா 
அ்ே துணியில ேனை முணடபாசும் 
அனமயும். திருமணமபான சபண்க்்ள 
முணடபாசு அணியும் பழக்கத்தினர். 
இநே முணடபாசு அணிேனைக ச்கபாணடு 
ஒரு சபண மணமபானவே்ளபா இலனையபா 
என்பனே அறிநது ச்கபாள்்ளைபாம்.

39. தமலயலஙகொைம்:  சபணடிர் 
ேம் ேனைமுடி அைங்கபாரங்கள் 
பல்வேறு முனற்களில அனமயும். 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்களுககு முடி மி்கக 
குனறவு; சுருள்முடி அடர்த்தியபா்க 
இருககும். ஆனபால, நீ்ளமபா்க வே்ளர்வேது 
இலனை. இநேக குடனட முடியில 
பலவேன்கத் ேனையைங்கபாரங்கன்ளச 
ச�யவேர். ேங்கள் ேங்கள் ்கறபனனககு 
எடடியவேபாசறலைபாம் முடினய 
அழகுபடுத்துவேர், படியபாமல இருககும் 
முடினய, பழுக்கக ்கபாயசசிய இரும்னபக 
ச்கபாணடு சீவுவேர். அப்படிச சீவும்்பபாது 
புன்க வேரும்: முடி ்கரியும்; அநநினையில 

ேபான் அவேர்்கள் முடி படியும் மூன்று 
நபாள் வேனரயிலும் பின்னிய பின்னனைக 
்கனைப்பதிலனை.

40. அணிகலனகள்: சபண்கள் 
அழகிய அணி்கைன்்கன்ள அணிவேர். 
நினறய வேன்ளயல்கள் அணிவேர். 
எலைபா விரல்களுககும் ்மபாதிரங்கன்ள 
அணிவேர். சிைர் நீணட ்கபாது 
வேடிககும் பழக்கத்தினர். ேகன்கயிடடு 
வேபார்த்ே ்கபாதில வேடட வேடிவேமபான 
குணுககுப் ்பபான்ற அணி்கைனன 
அணிநதிருப்பர். அவேர்்களின் 
அத்்ேபாறறத்னேப் பபார்ககிற்பபாது 
ேமிழ நபாடடில சேன்மபாவேடடங்களில 
்கபாது வேடித்ே திரபாவிடப் சபண்களின் 
்ேபாறறம் நினனவுககு வேரும். மூககுத்தி 
அணிவேதிலனை. ஆனபால, ்கபாலில சமடடி 
அணிவேர். திருமணம் ஆனவேர்்களும் 
ஆ்கபாே இ்ளம் சபணடிரும் ்கபாலில 
சமடடி அணிவேர். விேனவேயர் ்கபாலில 
உள்்ள சமடடினயக ்கழறறி விடுவேர். 
்கழுத்தில எத்ேனன்யபா வேன்கயபான 
அணி்கைன்்கன்ள அணியும் பழக்கத்தினர், 
திருமணத்திறகு அனடயபா்ளமபா்கத் 
ேபாலி அணியும் பழக்கத்தினர் அலைர். 
ஆனபால, ்கணவேன் மனறவிறகுப் பின் 
அனனத்து அணி்கைன்்கன்ளயும் துறநது 
வேபாழவேர்.

முடிவுரை:

திரபாவிடத் ேமிழநபாடடுககும்  
ஆப்பிரிக்க மணணுககும்் இனட்ய 
நிைவுறவு இருநேது. சமபாழியுறவு இருநேது. 
பழக்க வேழக்கமும் ஒப்புனமயபா்க உள்்ள 
நினைனய உணரவும். இனவே நினையபான 
இன உறனவே, பிறப்பு உறனவேக ்கபாடட 
வேலைனவேபா என்று வேருங்கபாை ஆயவு 
வேழஙகும் வேபாயனமயபாகும்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

முதுசபரும் ேமிழறிஞரும் 
எழுத்ேபா்ளருமபான ேபாயம்மபாள் 
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அறவேபாணன், ச்கபானடக்கபானல 
அன்னன சேர�பா ம்களிர் 
பல்கனைக்கழ்கத்தில பணியபாறறி 
ஓயவுசபறறவேர். 18ககும் ்மறபடட 
நூல்கன்ள எழுதியவேர். சபணணியம் 
சேபாடர்பபா்கப் பை நூல்கன்ள எழுதி 
ம்களிர் பல்கனைக்கழ்கத்துககுப் 
சபருனம ்�ர்த்து வேருபவேர். 
அறக்கடடன்ளச ச�பாறசபபாழிவு்கள் 
நி்கழத்தி வேருபவேருமபாவேபார். ்மலும் 
இவேர் 'ஆதிமநதி முேல ஆணடபாள் 
வேனர' உள்்ள சபணபபாற புைவேர்்கள் 
பறறி ஆயவு ச�யது, சபண புைவேர் 
்க்ளஞசியமபா்க உருவேபாககியுள்்ளபார்.
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