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சங்க மற்றும் நாட்டுப்புற நநய்தல் நிலப்பாடல்களில் ‘நபண்’ கருத்தாக்கம்
- முனைவர் மு. கற்பகம்
உதவிப்பபராசிாியர், தியாகராசர் கல்லூாி, மதுனர – 09.

நம் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் நதாட்டு நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் வனர அனைத்தும்
மானுட

சமூகத்தின்

நாடகவழக்கினும்

அக

மற்றும்

உலகியல்

புற

வழக்கினும்

வாழ்வின்
பாடல்

எதார்த்தங்கனளயும்
சான்ற

பலநைறி

மினகயினையும்

வழக்கினும்

என்ற

அடிப்பனடயில் விளக்குகின்றை. இதனை நாவலர் பசாமசுந்தர பாரதியார் “உலகியனல ஒட்டி
உயர் குறிக்பகாபளாடு சுனவபடக் காட்டும் ‘நபாருநு’ வனக மரபுகபளாடும் உலகமக்களின்
ஒழுகலாற்நறாடும் சிறப்புறப் புலவரால் அனமக்கப்படும் அகத்தினை மரபுகள்” என்கிறாh.;
இவ் அகத்தினை மரபுகளுள் குறிஞ்சி, முல்னல, மருதம், நநய்தல், பானல நிலமக்களின்
வாழ்வியல் சித்திாிக்கப்படுகின்றை. அவற்றில் நநய்தல் என்று சுட்டப்படுகின்ற கடலும் கடல்
சார்ந்த

பகுதியில்

வாழ்கின்ற

மக்களின்

வாழ்க்னகமுனற

என்பது

இரங்கத்தக்கதாகபவ

இருக்கின்றது. முகத்னதக் கடலுக்கும் முதுகினை நிலத்திற்கும் காட்டி வாழ்கின்ற இம்மக்களின்
வாழ்விலும் ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டு. இவர்களது வாழ்வியனல
“விடிநவள்ளி நம் விளக்கு – ஐலசா
விாிகடபல பள்ளிக்கூடம் - ஐலசா
அடிக்கும் அனலபய நம்பதாழன் - ஐலசா
அருனம பமகம் நமதுகுனட – ஐலசா
நதாழும் தனலவன் நபருவாைம் - ஐலசா
நதாண்டு நதாழிலாளர் நாங்கள் - ஐலசா (நா. இ. ஆ. ப. 55)

“சட்னட பமல சட்னட பபாட்டு
சாினகச் சட்ட பமல பபாட்டு
எந்தச் சட்ட பபாட்டாலும்
எடுக்கணுபம உப்புப் நபட்டி” (த. நா. பா. ப. 55)
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“நவள்ளி நிலாபவ விளக்காய் எாியும் கடல்தான் எங்கள் வீடு
முடிந்தால் முடியும் நதாடர்ந்தால் நதாடரும் இதுதான் எங்கள் வாழ்க்னக”
என்ற வாிகள் பனறசாற்றுகின்றை. மண்ைீரும் ஆகாத கடல் நீபர அவர்களது வாழ்க்னகக்
களமாகத் திகழ்கிறது.
இத்தகு

வாழ்வியனலச்

சித்திாிக்கின்ற

இலக்கிய

மரபில்

ஆண்,

நபண்

பற்றிய

கருத்தாக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கைவாகும். இவற்றுள் நபண் குறித்த கருத்தாக்கத்தினை ஆராய
இவ் ஆய்வு முற்படுகின்றது.
இவ்வுலகியலில் அடிப்பனடயாை சிலவற்றுக்கு இருனம எதிர்வுகள் உண்டு. இவ்
இருனம

எதிர்வுகளில்

சிற்சில

மாறுபாடுகள்

உண்பட

ஒழிய

ஏற்றத்தாழ்வுகள்

கற்பிக்கப்படுவதில்னல. ஒன்று மற்நறான்றிக்கு மாறாக இருப்பது. . ஆைால் ஆண், நபண்
இருனமயில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் கற்பிக்கப்படுகின்றை.
“நபண் பிறப்பதில்னல உருவாக்கப் படுகிறாள்” என்ற கூற்றிற்குச் சான்றுகளாக நம்
இலக்கை இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றை. ஏநைைில் நபண் என்பவள் ஆைாதிக்கத்தின்
நவளிப்பாடாக

விளங்குகின்ற

ஒருநபாருளாகபவ

‘குடும்பம்’

வார்த்நதடுக்கப்பட்டுள்ளாள்.

என்ற

அனமப்பினைக்

இத்தகு

நபண்ைின்

கட்டிக்காக்கும்
இயல்பு

குறித்தக்

கருத்தாக்கத்தினை முதன்முதலில் கட்டனமத்தது நதால்காப்பியபம.
“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்
நிச்சமும் நபண்பாற் குாிய” (நபாருள்: 96)
என்கிறது. நாைம் மடன் கற்பு என்பை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகின்றை. (நபாருள்:
106, 111, 198). ஊயினரவிட நாணும் நானைவிட கற்பும் நபண்ணுக்கு பமலாைதாகச்
சுட்டப்படுகிறது. இப்பண்புகள் அனைத்தும் நபண்ைிற்கு அைிகலன்களாக இருப்பதன்
நபாருட்பட

எந்த

ஒன்றுக்கும்

‘எதிர்

உனரயாசிாியபரா (நதால்: நபாருள்: 96)

நமாழிதல்

அருனமத்தாகக்’

காட்டப்படுகிறது.

“அச்சமும் நாணும் பபனதனமயும் இம்மூன்றும்

நாபடாறும் முந்துறதல் நபண்டிற்குாிய இயல்பு” என்கிறார். “நபருனம உரன் என்பது ஐம்புலன்
எனும் யானைனய அடக்கும் (அங்குசம்) பதாட்டி. இரண்டும் சிறப்பாக ஆைிடம் அனமயும்
பபாது நபண்மைம் அவனைத் தன்னுள் குடிபயற்றும். அவபளா அச்சத்தால் நாைத்தால்
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அவற்பறாடு கலந்து நிற்கும் நமௌை அழகால் சீர்மிகு சிறப்பால் நன்ைராட்டி ஆகின்றாள்”.
அச்சத்தால் நாைத்தால் உள்ள நபண் மைதில் ஆனைக் குடிபயற்ற அவபைா அவனள தன்
உனடனமப்நபாருளாகபவ கருதுகிறான். நபருனம மிகுந்த ஆைின் னகப்பானவயாகபவ
நாைம் மிகுந்த நபண் பனடக்கப்பட்டுள்ளாள். பமலும்
“கற்பும் காமமும் நற்பால் ஒழுக்கமும்
நமல்லியல் நபானறயும் நினறயும் (நபாருள்: 150)
நினறந்தவளாகப் நபண் இருக்க பவண்டும். இவ் இயல்புகனள மீறும் பபாது அவள்
‘நபண்மகன்’ (நதால்: 648) என்று சுட்டப்படுவதுண்டு. ஆக கட்டுப்பாடின்றி இருத்தல்
ஆண்மக்களுக்கு

என்றும்

கட்டுப்பட்டு

ஒழுகுதல்

நபண்மக்களுக்கு

என்றும்

விதிவகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கடுத்த நினலயில் நபாதுவாகப் நபண்ைின் இயல்பு குறித்து
“நசறிவும் நினறவும் நசம்னமயும் நசப்பும்
அறிவும் அருனமயும் நபண்பாலாை” (நபாருள்; 206)
என்று விளக்கப்படுகின்றது. இதற்கு இளம்பூரைர் (நபாருள்: 206) “நசறிவு – அடக்கம், நினறவு
என்பது – அனமதி, நசம்னம என்பது – மைங்பகாடானம, நசப்பு என்பது – நசால்லுதல், அறிவு
என்பது

–

நன்னம

பயப்பைவும்

தீனம

பயப்பைவும்

அறிதல்,

அருனம

என்பது

–

உள்ளக்கருத்தறிலருனம, இனவநயல்லாம் நபண்பக்கத்தை” என்கிறார். பத. ஆண்டியப்பன் (ப.
259) “ஒன்னற எடுத்துனரக்கவும் (வழ pசநளநநவ) பிறர் சார்பில் எடுத்துனரக்கவும் (வழ
சநிசநளநநவ) திறன் நபற்று இலங்கிைர் என்பது உண்னம” என்கிறார்.

இக்கூற்றினை

பநாக்குமிடத்து இருநவறு நினலகளில் நபண் குறித்த கருத்தாக்கம் கட்டனமக்கப்பட்டுள்ளை
எை அறியலாம். இதனை தனலவி ஃ நற்றாய், பதாழி ஃ நசவிலி என்ற நினலயில்
அறியமுடிகிறது. ஏநைைில் பமற்சுட்டிய ஆண்டியப்பைார் சுட்டும் இயல்பு நபரும்பான்னமயும்
பதாழி மற்றும் நசவிலிக்கு உாியைவாகும்.

எந்த ஒன்னறயும் நதளிவாக எடுத்து நமாழியும்

ஆற்றல் அனைத்து காலத்திற்கும் உாிய நல்லைவற்னற உனரத்தலும் அல்லைவற்னறக்
கடிதலும் (நபாருள்: 151) இவர்களுக்குாியைவாகும். இவ் இருநவறு கருத்தாக்கங்கனளயும்
இலக்கியங்களில் காைமுடிகிறது. இவ்வாறாை கருத்தாக்கங்கள் இருப்பினும் சமூக வாழ்வில்
குறிப்பாக ஆைின் வாழ்விற்கு ஆைிபவராகப் நபண்பை இருக்கிறாள் என்பதனை மீைவர்
பாடல்வாிகள் காட்டுகின்றை.
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“பழத்னத நம்பி – ஏநலபலர் நீயிருக்க – ஐலசா
உன்னை நம்பி – ஏநலபலர் நாைிருக்பகன் – ஐலசா (நா.இ.ஆ.ப.54)
என்று ஆண் பாடுகிறான்.
நநய்தல் நிலப் பாடல்களில் நபண் கருத்தாக்கம்:
சங்க மற்றும் நாட்டுப்புற இலக்கிய நநய்தல் தினைப் பாடல்களில் பமற்சுட்டிய
கருத்தாக்கங்களின் குறியீடாகபவ நபண் சித்திாிக்கப்பட்டுள்ளாள். இப்நபண்கள் இல்லறப்
பைிகனளச் நசய்வபதாடு கடலில் இருந்து நகாண்டுவருகின்ற மீன்கனளப் பிற இடத்தில்
நகாண்டு

விற்றல்,

மீன்

பண்டமாற்றுமுனறயில்
இத்தகுமுனறயிலாை
நினறந்தவளாகவும்,

உைக்கல்,

விற்று

வினளவித்தல்,

நநல்நபற்றுவரல்

வாழ்க்னகயில்
அச்சம்

உப்பு

முதலாை

குறிப்பாகக்

நினறந்தவளாகவும்,

களவு

பழிக்கு

வினளந்த

பைிகனளச்
வாழ்வில்

உப்பினைப்
நசய்கின்றைர்.

நபண்

அஞ்சுபவளாகவும்

ஏக்கம்

பபாராட்டம்

மிகுந்தவளாகவும் காட்டப்படுகின்றாள்.
ஏக்கம்:
உளவியல் அடிப்பனடயில் நபண் அன்பு நினறந்தவள். அத்தகு அன்பு நினறந்த நபண்
ஓர் ஆண்மகைிடம் அன்பு நசலுத்தும் பபாது அது காதல் உைர்வாக மாறுகிறது. அத்தகு
காதலனைத் தன் உயிருக்கும் பமலாக பநசிக்கிறாள். அவன் சிறிது பிாிந்தாலும் பூவினடப்
படினும் ஆண்டு கழந்தன்ை வாடும் அன்றில் பபால ஆகின்றாள். அப்பிாிவு அதிகமாகும் பபாது
அவள்

மிகவும்

ஏக்கத்துடபை

நபண்கனளப்

நபாருத்த

இல்வாழ்க்னகனயக்

காட்டிலும்

காைப்படுபவளாக
மட்டிலும்

இலக்கியங்கள்

அவர்களுக்கு

பவறுநபாருள்

உண்படா?

காட்டுகின்றை.

இல்வாழ்க்னகதான்
எைின்

நிச்சயம்

உலகம்.
இல்னல

என்பதாகபவ வார்க்கப்பட்டுள்ளைர். தனலவைின் பிாிவிைால் ஏங்கும் ஏக்கம் பல்பவறாை
இடத்து நவளிப்படுகின்றை.
“எவள்நசய் தைள்இப் பபரஞர் உறுவிநயன்று
ஒருநாள் கூறின்றும் இலபர” (நற்: 130)
யாம் உற்ற துன்பபமா இக்கடனலவிடப் நபாிதாக உள்ளது. என் துன்பத்திற்கு பவறு யாரும்
துனையாக இருக்க முடியாது. இைி எவ்வண்ைம் உய்பவன்” என்று ஆைின்றி நபண் இருக்க
இயலாநதன்பது காட்டப்படுகிறது.

மற்பறாாிடத்து தனலவன் நபாருள் வயிற் பிாிந்தான்.
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அப்பபாது பிாிவு ஆற்றாளாகிய தனலமகள் தன் பிாிவுத் துயனரத் திங்கள்பமல் ஏற்றிச்
நசால்கின்றாள்.
“பால்முகந் தன்ை பசுநவண் ைிலவின்
மால்பிடர் அறியா நினறயுறு மதியம்
சால்பும் நசம்னமயும் உனடய ஆதலின்
நிற்கரந்து உனறயும் உலகம் இன்னமயின்
எற்கரந் துனறபவார் உள்வழி காட்டாய்” (நற்: 196)
என்று

தன்

காதலன்

பற்றிய

உண்னமனய

அறிந்தும்

உைர்த்தாமல்

மனறக்கின்ற

காரைத்திைால் வாடிய என்பதாள் பபால வாட்டமுற்று நாள் பதாறும் சிறுகச் சிறுகக் குனறந்து
அழிந்து

பபாகிறாய்

என்றும்

அறிந்தும்

அறியாததுபபால

இருக்கும்

நீ

அழிந்துபடல்

இயல்பன்பறா? என்றும் சுட்டப்படுவதில் நபண்ைின் பபனதனம காட்டப்படுகிறது.
தனலவன் குறித்த காலத்தில் வந்து அவனளத் திருமைம் நசய்யாத காரைத்திற்காகபவ
அவள் நமலிகின்றாள்.
“ஞாயிறு ஞான்று கதிர்மழுங் கின்பற
எல்லியும் பூவீ நகாடியின் புலம்பு அனடந்தன்பற
…………………………………………………
மாயாக் காதநலாடு அதர்படத் நதளித்பதார்
கூறிய பருவம் கழிந்தன்று” (நற்: 218)
ஆண்,

காதலில்

காலம்

தாழ்த்துபவைாகவும்

நபண்

அவைது

பிாிவுத்துயாிைால்

வருந்துபவளாகவும் காைப்படுகிறாள். ‘பனைமடலில் இருந்து தன் துனைனய அனழக்கின்ற
அன்றில் பறனவயின் குரனலக் பகட்டுத் தைினமயில் தவித்திருப்பது எப்படி? எவ்வாறு நான்
மைம்

ஆறதல்

நகாள்பவன்’

எை

இரவு

பநரத்

தைினமயின்பபாது

தனலவனைத்

பதடுபவளாகவும் ஆற்றானமயில் புலம்புபவளாகவும் உருவாக்கம் நசய்யப்பட்டுள்ளாள்.
ஆற்றானம, காத்திருப்பு அதன்நபாருட்டு ஆண்மகைின் அன்பிற்கு ஏங்குதல் என்ற
நினலயில்

இருந்தாலும்

அவன்மீது

அதிக

இயல்புனடயவளாகவும் நபண் பனடக்கப்பட்டுள்ளாள்.
“நீல்நிற விசும்பின் மீநைாடு புனரயப்
12
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னபபய இனமக்குந் துனறவன்
நமய்பதாய் முயக்கம் காைா ஊங்பக” (நற்: 199)
நபண் நானர இரநவல்லாம் துயரம் தாங்காமல் குரல் நகாடுக்கும் நகாடுனமனயக் பகட்டும்
உயிர்விடாமல்

அள்ளல்குளம்

நம்பிக்னகயால்

துயரத்தில்

பபான்ற

உனடந்த

காத்துக்கிடக்கிறது

என்

மைம்

எனுமிடத்து

அவர்

ஆண்மகன்

வருவார்
மீது

என்ற

நகாண்ட

நம்பிக்னகபய நபண்னை உயிர்வாழும் சூழலுக்கு நகர்த்துகிறது. இல்னலநயைில் நபண் உயிர்
வாழத்தகுதியற்றவளாக ஆகிவிடுகிறாள். அம்மட்டுமன்றி நதாடர்ந்து ஒவ்நவாரு நாளும்
தனலவபைாடு இருக்கும் மகிழ்விற்காை எதிர்பார்ப்பும் நபண்ைிடம் அதிகமாகிறது.
“கங்குல் மாட்டிய கனைகதிர் ஒண்சுடர்
முதிரா ஞாயிற்று எதிர்ஒளி கடுக்கும்
காைலம் நபருந்துனறச் பசர்ப்பன்” (நற்: 219)
ஆகிய தனலவன் தைியைாக வந்து என்னைக் கூடிைான். இைியும் அவ்வாபற வருவான் என்ற
நம்பிக்னகயில் இருக்கின்பறன். எைபவ தனலவன்பால் சிைம் நகாள்ளாபத என்று பதாழியிடம்
கூறுவதன் வாயிலாக ஆண்மகன் மீது அவள் நகாண்ட நம்பிக்னக புலப்படுகிறது. ஆைால்
அவன் அத்தகு நம்பிக்னகக்கு உாியவைாக இருக்கிறாைா? என்ற விைாவும் எழுகின்றது.
இவ்வாபற சங்க இலக்கியம் பபான்று நாட்டுப்புற நநய்தல் பாடல்களிலும் காதலனைப்
பிாிந்து இருக்கும் ஒரு நபண் காதலனை மறக்க முடியாமல் துன்பப்படுபவளாகக் கருத்தாக்கம்
நசய்யப்படுகிறாள்.
“மறந்தாலும் மறந்திடுபவன்
மருந்து தின்ைால் ஆறிடுபவன்
மறந்பத இருப்பதற்கு – சண்டாளா
மதி இருக்கக் கூடுதில்னல” (நா.இ.ப. 200)
என்கிறாள். பமலும் ஆண்மகன் வருவான் தன்னைக் கரம்பிடிப்பான் என்ற நம்பிக்னகயில்
காத்திருத்தல் தினைமரபிற்கு மட்டுமல்ல நாட்டுப்புற மரபிலும் சுட்டப்படுகின்றது.
“கறியவடி நபாறியமிர்தம் - ஏநல
கண்ைாளன் வருவாநைன்னு - ஏநல
கண்ைாளன் வருவாநைன்னு - ஏநல
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காசிபைம் தருவாநைன்னு – ஏநல (அம்பாப்பாட்டு: ப.16)
நபண்கள் சங்ககாலம் நதாட்டு இன்றளவும் பிாிவின் பவதனைனய நபாிதும் அனுபவிக்கக்
கூடிய சூழ்நினலயிபலபய உள்ளார்கள் என்பது பதற்றம். பமலும் அன்று நதாட்டு இன்றுவனர
ஆைின்

அன்பிற்காக

ஏங்குகின்றவளாகபவ

நபண்

என்பவள்

உருவாக்கம்

நசய்யப்பட்டிருக்கிறாள். ஆனைப்பிாிந்த நபண்

“ஆல மரமுறங்க ஆடிமரத்துக் நகாப்பனசய
ஊரு உறங்காபதா உங்கமடி நானுறங்க” (மூங்கில் இனலபமபல: ப.76)
என்று அவன் பிாிவின் பவதனையுடன் பாடுகிறாள். இதன் வாயிலாக ஆண் சமூகம் தைக்குச்
சாதகமாகபவ நபண் இருக்க பவண்டும் என்ற பநாக்கில் கட்டனமத்திருக்கிறது என்பதனை
அறியமுடிகிறது.
அச்சம்:
ஆற்றானமயில் வந்த ஏக்கம் ஒருபுறம், தனலவன் மீது உள்ள நம்பிக்னக ஒருபக்கமாக
இருப்பினும் சிறுசிறு நிகழ்வுகளுக்நகல்லாம் அஞ்சும் இயல்பு வாய்ந்தவளாகபவ நபண்
இருப்பதாகக் காட்டப்படுகிறது. ஏநைைில் நபண்ைிற்காை இலக்கைங்களுள் அச்சபம
தனலயாயதாக

இருக்கின்றது.

நமல்லியளாக

இருப்பதாகப்

பகல்நபாழுதின்பபாது
படம்பிடித்துக்

கண்ட

கைவிற்குக்கூட

காட்டப்படுகிறாள்.

இதனைத்

அஞ்சம்
தனலவன்

நபாருள்வயிற் பிாிகிறான். உள்ளுர் மாமரத்தில் தூங்கிக் நகாண்டிருந்த நவளவால் மிகத்
நதானலவில் உள்ள அழிசி என்பவைது காட்டில் உள்ள நநல்லிக்கைினயச் சுனவப்பதுபபால்
கைவு கண்டது. அதுபபால தனலவியும் தனலவனுடன் பசர்ந்து மகிழ்ந்தது பபால கைவு
காண்கிறான். இருப்பினும் இந்த இருகைவுகளும் பகற்நபாழுதில் நிகழ்ந்தனமயிைால் பயைற்று
ஒழிந்து பபாகுபமா எை அஞ்சுவதனை நற்றினையின் (87) வழியாக அறியமுடிகிறது.
பழிக்கு அஞ்சல்:
“நபருனமயும் உரனும் ஆடூஉ பமை” (நதால் நபாருள்: 95)
என்கிறது நதால்காப்பியம். இதற்கு விளக்கம் அளிக்கும் உனரயாசிாியர் ‘பழிபாவங்களுக்கு
அஞ்சி ஒழுகுதல்’ என்கிறார். ஆைால் உண்னமயில் அக இலக்கியங்கனள பநாக்குமிடத்துப்
பழிக்கு அஞ்சக் கூடியவளாக இருப்பது நபண்பை.
14
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மானலப்நபாழுதில் அவனள நினைக்காமல் பிாிந்து நசன்றான். அவளது நினலயினைக்
கண்படார் முருகு அைங்கால் அவளுக்கு பநாய் ஏற்பட்டது என்கின்றைர். இதனை
“…….. பன்ைாள்
வாழபலன் வாழி பதாழி என்கண்
பிைிபிறது ஆகக் கூறுவர்
பழிபிறிது ஆகல் பண்புமார் அன்பற” (நற்;: 117)
என்ற வாிகள் காட்டுகின்றை. மற்பறாாிடத்து
இயற்னகப் புைர்ச்சியில் ஈடுபட்டத் தனலவன் திருமைம் நசய்து நகாள்ளாமல் வந்து
வந்து பபாகிறான். அதற்கு வருந்திய தனலவி
“கடல்அம் காக்னகச் நசவ்வாய்ச் பசவல்
………………………………………….
கடுஞ்சூல் வதிந்த காமர் பபனடக்கு
இருஞ்பசாற்று அயினர பதாிய நதண்கழிப்
பூவுனடக் குட்டம் துழவும் துனறவன்” (நற்: 272)
ஆகிய தனலவனுடன் இல்லறம் நடத்த விரும்புகிறாள். ஆைால் அவள் எண்ைம் இதுவனர
நினறபவறவில்னல.

அந்த

ஊாில்

வாழும்

மகளிபரா

பழிதூற்றுகின்றைர்.

பிாிதலிைால்

உண்டாகும் துயரத்னதக் காட்டிலும் பழியிைால் படும் துயரம் நபாிதாக உள்ளது என்கிறார்.
அம்மட்டுமன்றித்

தைக்கு

வருகின்ற

பழிச்நசால்லுக்கு

அஞ்சுவபதாடு

தனலவன்

மீது

ஏற்படுகின்ற பழிச்நசால்லுக்கும் அஞ்சும் இயல்பு நபண்ைிற்பக உாிய ஒன்றாக இருக்கின்றது.
ஏநைைில் அவனைத் தன்ைில் இருந்து பிாித்தறியா இயல்பு வாய்ந்தவளாகபவ இருக்கின்றாள்.
மானலப்நபாழுதும் வந்துவிட்டது. அதனைக் கண்டும் மீண்டு வருதலில் விருப்பம் இல்லாமல்
இருக்கின்றார். அவர்தம் பிாிவிைால் உயிபர அழிந்து பபாவதாைாலும் கவனல இல்னல.
கடற்கனர பரவியிரக்கும் ஊருக்கு உாியவைாை தனலவன் நவட்கப்படும்படி அவனைத்
தூற்றுகின்ற பழிச்நசால் மிகுதியாக நம்னமயும் தாக்குகின்றது. பிறர் கண்களுக்கு நம் துயரம்
எவ்வாபறனும் மனறக்கப்பட பவண்டும் என்கிறாள் தனலவி (நற்: 382)
இத்தகு பழிச்நசால்லிற்கு அஞ்சிபய நபண் தன் காதனலச் நசால்லாமல் மனறப்பதுண்டு.
ஏநைைில்
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“தன்னுறு பவட்னக கிழவன்முன் கிளத்தல்
எண்ணுங் கானலக் கிழத்திக் கில்னல” (நதால்: நபாருள்)
என்று வனரயறுத்தனமயிைாபல தனலவி
“பநாய்அனலக் கலங்கிய மதன்அழி நபாழுதின்
காமஞ்நசப்;பல் ஆண்மகற்கு அனமயும்” (நற்: 94)
என்கிறாள். ஆக நபண் தன் காதனல நவளிப்படுத்தக்கூடாது என்னும் கருத்தாக்கம் நபறுகிறது.
அவ்வாநறைில் அவளது விருப்பத்தினை எவ்வாறு நவளிக்காட்டுவது எைில்

“நாட்டம் இரண்டும் அறிவுடம் படுத்தற்கு
கூட்டி உனரக்கும் குறிப்புனர” (நதால்: நபாருள்: 7)
யாகவும் புது மட்கலத்தில் நபய்த நீர் புறம்நபாசிந்து காட்டுவனதப் பபாலவும் காட்டபவண்டும்
என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஆைால் ஆண்மகனுக்கு இத்தகு கட்டுப்பாடு கட்டவிழ்ந்து
விடப்பட்டிருக்கிறது. நபண் தன் விருப்பத்தினை உள்ளப்புைர்ச்சியினை

நளிைமாகபவ

காட்டுகிறாள். ஆைால் ஆண்மகபைா நமய்யுறு புைர்ச்சியினை எதிர்பநாக்குகிறான். இதைால்
ஏங்குகின்ற பழிபாவம் நபண்களுக்கு உாியதாகபவ கட்டனமக்கப்படுகிறது. இது இன்றும்
சமூகத்தில் காைப்படுகிறது.
“பாண்டிப் நபண்பை பகவதிபய – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
பாக்குத்தந்த பநாக்க நமன்ை – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
இங்ஙைம் குறிப்பாகக் காட்டிய உள்ளப்புைர்ச்சிக்குத் தனலவன் நமய்யுறு புைர்ச்சியினை
எதிர்பநாக்குகிறான்.
“முத்துப் நபண்பை! பமாகைபம – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
முத்தம் தந்தால்! பமாசநமன்ை? – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
என்று

ஆண்

மகன்

எவ்விதக்

கட்டுப்பாடுமின்றி

பகட்கிறான்.

பழிபாவங்களுக்கு அஞ்சுகிறாள்.
“முத்தம் தந்தால் பமாகம் வரும் – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
மூன்று நென்மம் பதாஷம் வரும் – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
குலமழிந்த நபண்ணு என்று – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
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குவலயத்தில் கூறுவபர – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
மைமழிந்த நபண்ணு என்று – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
மாைிடவர் பபசுவாபர – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
எகத்தாளம் பண்ணுவாபர – ஏபலபலா! ஏலதண்டு”
என்று அவள் கூறிய பின்பும் அவபைா
“கூடுவமா? பபசுவமா? – ஏபலபலா! ஏலதண்டு”
என்கிறான்
பபச்சிநயன்று பபநரடுத்தால் – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
பினழவந்து பசருமம்மா – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
அடங்காத நபண்ணு என்று – ஏபலபலா! ஏலதண்டு
அழிம்பு வந்து பசருமம்மா – ஏபலபலா! ஏலதண்டு” (அம்பா பாட்டு: ப. 138)
என்று நபண்ைிைால் மட்டுபம குலம் நகடுவதாகக் கருத்தாக்கம் நசய்யப்படுகிறது. ஆண்மகன்
நசய்யும் நசயல்பாடுகள் பிடிக்காது இருப்பினும் நபண் தன்னமயால் சகித்துக் நகாண்டு
வாழபவண்டும் என்ற பகாட்பாட்டினையும் உருவாக்கியுள்ளது இச்சமூகம். இதனை
“யான்என் நபண்னம தட்ப நுண்ைிதின் தாங்கி” (நற்: 94)
என்கிறாள் தனலவி. ஏநைைில் சகிப்புத்தன்னம இல்லாதவள் நல்ல நபண் அல்ல என்பதும்
நபண் நல்லவளாக இருந்தால் மட்டுபம குலத்திற்கு நபருனம என்பதும் கற்பிக்கப்படுகிறது.
இதனை
“நபண்நகாடியும் நன்நகாடியாம் - அய்நலசா
நபருனம நசய்யும் நல்லவர்க்கு – அய்நலசா” (அம்பாபாட்டு: ப. 161)
என்ற வாிகள் காட்டுகின்றை. ஆண்மகன் எத்தகு துன்பம் நசய்திருந்தாலும் இனழத்தத்
துன்பத்னதநயல்லாம்

மறந்து

அவனை

அவள்

ஏற்றுக்நகாள்ள

பவண்டும்

என்பதனை

இலக்கியங்கள் பதிவு நசய்திருக்கின்றை.
சினறப்புறமாகத் தனலவன் நிற்க வற்புறுத்தியத் பதாழிக்குத் தனலவி கூறுகிறாள்.

“நசந்நநல் அாிஞர் கூர்வாட் புண்ணுறக்
காைார் முதநலாடு பபாந்நதைப் பூபவ
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…………………………………………
நதறுகதிர் இன்துயில் பசுவாய் திறக்கும்
பபனத நநய்தற் நபருநீர்ச் பசர்ப்பற்கு” (நற்: 275)
யான் படுகின்ற துன்பம் தனலவைால் ஏற்பட்டது என்று அறியாமல் அவனை நவறுத்பதனும்
இல்னல.

அறன்

இல்லாத

அவன்

என்னை

மீண்டும்

அனழப்பாைாகில்

அதனையும்

ஏற்றுக்நகாள்ள ஆயத்தமாக உள்பளன் என்கிறாள். இவ்வாபற ஆைிடம் ஃ ஆைிைால்
அல்லல்

உறுகின்ற

நினலப்பாட்டிபலபய

நபண்கள்

இருப்பதனை

மீைவர்

பாடல்கள்

காட்டுகின்றை. இருப்பினும் அவ் அல்லலுக்கு வடிகாலாக இருக்கும் ஒபர இடம் பிறந்த வீடு
என்பபத

“தாங்க முடியாமபல – ஏநல
தாய்வீடு பபாபறநைன்ைா – ஏநல
நபாறுக்க முடியாமபல – ஏநல
நபாறந்த எடம் பபாபறநைன்ைா – ஏநல” (அம்பாபாட்டு: ப.170)
ஆைால் தினைமரபில் இது இல்னல.
கற்பிதம், இயலானம, பபாராட்டம் நினறந்தவள்:
நபண்னைக் கற்பிம் நினறந்தவளாகவும் இயலானம நினறந்தவளாகவும் இலக்கியங்கள்
சித்திாித்துக் காட்டுகின்றை. இரவில் உறங்காது வருந்தும் தனலவி
“மன்றப் நபண்னை வாங்குமடற் குடம்னபத்
துனைபுைர் அன்றில் உயவுக்குரல் பகட்நடாறும்” (நற்: 303)
என் காதலி என்னை நினைத்துக் கண்ணுறங்காது வருந்துவாள் என்று எண்ணுவாபரா?
நதாியவில்னலபய என்று அவளாகக் கற்பிதம் பண்ணுகிறாள்.
தனலவனை நினைந்து வருந்தும் தனலவி தன் துன்பத்தினை மனறக்கத் நதாியாத
இயலானமயில் தவிப்பதனை (நற்: 338) நற்றினைக் காட்டுகிறது. தனலவன் பிாிவால் வாடிய
என் புறத்பதாற்றத்னதப் பார்த்து ஊரார் தூற்றும் பழிச்நசால் ஏற்படாதபடி பதாற்றமளிக்க
பவண்டும் என்று நசால்கின்றாய். பனை ஓனலயில் உள்ள ஆண்நானர, நபண்நானர வந்து
தைக்கு இன்பம் தரும்வனரயில் துயரத்தால் வாடும் நானரயினைப்பார். இந்தச் சூழலில் என்
18

TEJAS Thiagarajar College Journal
January 2018 Vol. 3(1) PP 08-22

ISSN(Online):2456-4044

துயரத்னத மனறக்கச் நசால்கிறாபய. அனத என்ைால் தாங்க இயலவில்னல என்று பதாழியிடம்
கூறுவதன் வாயிலாக நபண் கற்பிதம் மற்றும் இயலானம நினறந்தவளாகக் காட்டப்படுகிறாள்.
பமலும் நபண் குலப்நபருனம, பழிச்நசால், தனலவன்மீது உள்ள அன்பு என்ற
பல்பவறாை காரைங்களுக்காகத் தைக்குள்பள பபாராட்டம் நிகழ்த்துகிறாள்;. தனலவன்
தனலவினயப் பிாிந்து நசன்று விட்டான். ஆற்றானமயில் தவிக்கிறாள்.
“………………………………………..
காபை, பூமலர் கஞலிய நபாழில்அகம் பதாறும்
தாம்அமர் துனைநயாடு உண்டுஇமி ரும்பம” (நற்: 348)
யாபைா நமலிவனடந்த காரைத்திைால் அைிகலன்கள் கழன்று விழும் அளவிற்கு நமலிந்து
இரவு பநரங்களில் கண்துயிலாது வாடியும் உள்பளன். இந்த உலகம் அதபைாடு பசர்ந்து
மகிழவில்னல என்று என்னுடன் பபாராட்டம் நடத்துபமா, என் நநஞ்சம் வருத்தம் மிகுதியிைால்
உலபகாடு பபாராட்டம் நடத்த முற்படுபமா என்று நதாியவில்னல என்கிறாள். பமலும் இன்ப
உைர்வு பமபலாங்கும் பவனளயில் என்ை நசய்வநதன்று அறியாது தவிப்புடன் பபாராட்டம்
நடத்தும் இயல்பிைளாகவும் நபண் சித்திாிக்கப்பட்டுள்ளாள்.
தனலவனுடன் இன்பம் துய்த்து அவன்பால் மைம் பறிநகாடுத்த நான், காமம் தைியும்
வனக

நதாியாமல்

நிற்கின்பறன்

நபரும்நபாழுது,

(நற்:

187)

எதிர்நபாழுது,

என்கிறாள்.

பமலும்

பகல்பபாகும்நபாழுது

புறந்நதாழுது

மானலப்நபாழுது

வருமாைால்

இமயமனலயிலிருந்து நபாங்கிவரும் கங்னக நதியாைது கனரனய இடித்துப் நபருகிவரும்
நவள்ளத்னதப் பபான்றதாை என் காம நவள்ளம் நீந்துதற்கும் நீந்திக் கனரபயறுவதற்கும்
எைக்குத் நதாியவில்னல. இைி நான் எவ்வாறு உயிர்வாழ்பவன் என்று கூறுகிறாள்(நற்: 369).
தனலவி
அன்புமிகுதி,

என்ற

நபண்ைிற்கு

பழிபாவங்களுக்கு

ஏற்படுகின்ற

அஞ்சுதல்

ஆகிய

ஏக்கம்,

இயலானம,

பபாராட்டம்,

எதுவாக

இருந்தாலும்

அனவகனளத்

தினைமரபில் தனலவைிடம் பநாினடயாகச் நசால்லுதல் என்பது தினைமரபில் கினடயாது.
ஆைால் நாட்டுப்புறமரபில் இம்மரபு மாற்றப்பட்டுள்ளது. தினைமரபில் தனலவி என்ற
நபண்ைிற்கு மாற்றாகத் பதாழி என்ற நபண் பனடக்கப்பட்டிருக்கின்றாள். ஓர் ஆண்மகைின்
முன்ைால் நபண் என்பவள் பபசுதல் கூடாது எைற கருத்தாக்கத்திற்கு மாறாகத் திகழ்பவளாகத்
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பதாழி உள்ளாள். ஆவளால் மட்டுபம தனலவைிடம் பநாினடயாகப் பபசவும் கண்டிக்கவும்
முடிகிறது.
குனறபவண்டிய

தனலவனைத்

பதாழி

தம்

குலச்சிறுனமயினைச்

நசால்லி

பசட்படுத்துகின்றாள்.
“இவபள காைல் நண்ைிய காமர்சிறுகுடி
நீலநிறப் நபருங்கடல் கலங்க உள்புக்கு
மீன்எறி பரதவர் மகபள” (நற்: 45)
நீபயா பனழய ஊாின்கண் உள்ள பதனரயுனடய நசல்வ மன்ைைின் மகன். ஆதலின்
குலப்நபருனம எமக்கில்னல என்று கூறி மறுக்கிறாள். இன்னும் பரதவர் நபண்கள் நசய்கின்ற
பைிகள்

சுட்டப்நபற்றுள்ளை.

சுறாமீனை

அறுத்து

நவயிலில்

உைக்கி

அனவகனளக்

காக்னககள் கவரா வண்ைம் காக்கின்ற எம்பமைியில் புலவுநாறும். நீ இந்த நாற்றத்னதப்
நபாறாயாகலின் எம் அருகில் வாராபத. எம் எளிய வாழ்க்னக நும்பமாடு நபாருந்தாது
என்றாலும் எம்மபைாாிலும் நசல்வவாழ்க்னக பனடத்த

ஆண்மக்கள் உண்டு என்பனத

அறிவாயாக என்று துைிபவாடு கூறும் மதிநுட்பம் நினறந்தவளாகவும் தனலவைின் தகாத
நசயல்கனளக் கண்டிக்கும் இயல்பு வாய்ந்தவளாகவும் துைிந்து முடிநவடுக்கும் நசயல்திறம்
மிகுந்தவளாகவும் கருத்தாக்கம் நசய்யப்பட்டுள்ளாள்.
நம் ஊர் நதருவில் உள்ள நபண்கள் சிலரும் பலரும் அங்கங்கு நின்று கனடக்கண்ைாபல
சுட்டிக்காட்டி மூக்கின் பமபல விரனலச் பசர்த்திப் பழி கூறிைார்கள். அதைால் அன்னை
சிறுபகால்

நகாண்டு

சுழலும்படியாக

அடிக்கிறாள்.

இதனைக்

கண்டு

யான்

நபாிதும்

துன்புற்பறன்.
“புதுமலர் தீண்டிய பூநாறு குரூச்சுவல்
கடுமா பூண்ட நநடுந்பதர் கனடஇ
நடுநாள் வரூஉம் இயலபதர்க் நகாண்கநைாடு” (நற்:149)
நீ உடன்நசல். அதற்கு நான் இனசவு தருகிபறன். நீ நசன்ற பின்ைர் நபரும் ஆராவாரத்னத
உனடய இவ்வூர் அலர்தூற்றி அழிந்து ஒழிவதாக எை துைிவுடன் முடிநவடுக்கும் ஆற்றல்
உனடயவளாகப் பனடக்கப்பட்டுள்ளாள்.
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இவ்வாறாகப் நபண் குறித்த கருத்தாக்கங்கள் இருநவறு நினலகளில் காைப்படுகின்றை.
இருப்பினும் நபண் பிறப்புக் குறித்து, சங்கப்பாடல்களில் எந்தக்குறிப்பும் இல்னல. ஆைால்
நாட்டார் வழக்காற்று மீைவர் பாடல்களில் நபண் பிறத்தலிபல உள்ள நம்பிக்னகபய நபண்
சிசுநகானலக்கு ஒரு காரைமாகவும் இருக்கிறது.
“மாலசுத்தி நபண் நபாறந்தா – ஆத! ஏநல!
மாமனுக்கு ஆவாதின்ைா – ஆத! ஏநல!
பகாடிசுத்திப் நபண் நபாறந்தா – ஆத! ஏநல!
நகாளுந்தனுக்கு ஆகாது – ஆத! ஏநல!”
என்றும் பமலும் ஆண் மானல சூடிப்பிறந்தால் மாமனுக்கு மட்டுபம ஆகாது. ஆைால் நபண்
மானலசூடிப் பிறந்தால் நாட்டிற்பக பகடு வந்துவிடும் என்பதனை
“மானலசூடி நபண் பிறந்தா
மண்ணுக்கு ஆகாதம்மா” (அம்பாபாட்டு;. ப. 168- 169)
என்ற வாிகளின் வழியாக அறியமுடிகிறது. நபண்களின் விருப்பத்திற்பகற்ப அவர்களுக்கு
மனைவாழ்க்னக அனமந்துவிடுவதில்னல. நபண் பிறந்தவுடன் இன்ைார்க்கு என்று முடிவு
நசய்துவிடுகின்றைர்.
“மாமன் மகனுக் நகன்று – ஏநல ஏநல
மடியிபல நபண் வளர்த்பதன் – ஏநல ஏநல
அத்னத மகனுக் நகன்று – ஏநல ஏநல
அனறயிபல நபண் வளர்த்பதன் – ஏநல ஏநல
அனறயிபல வாழும் நபண்கள் – ஏநல ஏபல
அம்பலத்தில் வாழலிபய – ஏநல ஏநல” (அம்பாபாட்டு: ப. 74)
என்பதன் வழியாகப் நபண் பிள்னளகள் வீட்டிற்குள்பளபய முடக்கப்பட்டிருந்தனமயினை
அறியமுடிகிறது. பமலும் நபண்கனள உடல்பதனவனயத் தீர்ப்பவர்களாகபவ காணும் பபாக்கும்
உள்ளது. இருப்பினும் நபண்கள் சிக்கைத்துடனும் குடும்பப் நபாறுப்புடனும் நடந்துநகாள்ளும்
எதார்த்தம் நாட்டுப்புற நநய்தல் பாடல்களில் காட்டப்படுகிறது.
“பபாை நல்ல வருஷத்திபல
புதுக் குணுக்கு பபாட்டபிள்ள
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இந்த நல்ல வருஷத்திபல
ஏத்திட்டாபள னவரக்கம்மல்” (த. நா. பா. ப.435)
உப்பளத்தில் நதாழில் நசய்யும் நபண் பைத்னத மிச்சப்படுத்தி நனகவாங்கிய திறத்தினை
ஆண் பாராட்டுகிறான்.

ஆண்மகன் நபாறுப்பின்றி வள்ளம், வனல, நகாம்பு, நசம்பு எை

எல்லாவற்னறயும் விற்றான். ஆைால் நபண்பைா எத்தகு துன்பம் வந்தாலும் நபாறுப்புடன்
இருப்பதனை
“பசானலயிபல அவ கிடந்து சுட்ட நண்டுக்கால் நபறக்கி
கால் வழிபய ஓடுதம்மா கடிக்குதம்மா கட்நடறும்பு (த. நா. பா. ப. 449)
என்னும் வாிகள் படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றை.
நாகாீகவளர்ச்சி, சமஉாினம பபான்ற
இன்றளவும்

‘நபண்’

குறித்தக்

கருத்தியல்கள் இருப்பினும் சங்ககாலம் நதாட்டு

கருத்தாக்கங்கள்

இருபவறு

நினலகளில்

ஒன்றாகபவ

கட்டனமக்கப்பட்டுள்ளை. இவ் இருபவறு நினலகள் குறித்தக் கருத்தாக்கத்திற்காை காரைம்
என்பது ஆதிக்க மற்றும் அடித்தளச் சமூகம் என்ற நினலப்பாபட. இது நிலவுனடனமச்
சமூகத்தின் நவளிப்பாடாகும். எவ்வாறாயினும் தினைமரபு மற்றும் நாட்டுப்புற நநய்தல் நிலப்
பாடல்களில்

நபண்

என்பவள்

ஏக்கம்,

அச்சம்,

பழிக்கு

அஞ்சல்,

குலப்நபருனமனயப்

பாதுகாத்தல், எண்ைங்கனள நவளிப்படுத்துவதில் தயக்கம் என்பைவற்பறாடு சிக்கைம்,
தவறுகனளச்

சுட்டிக்காட்டல்

என்பை

பபான்ற

நினலப்பாட்டிற்குள்

இயங்குபவளாகபவ

கருத்தாக்கம் நசய்யப்பட்டுள்ளாள் எைில் மினகயில்னல. இது இச்சமூகத்தில் இன்றளவும்
நினலத்து நிற்கிறது.
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