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அணிநதுரர

்தமிழ்ோேணி முனைவர் சு.கவல்முருகன்

நிறுவநர்
புதுரவ தமிழ் இைக்கிய ஆய்வுக் �ழ�ம்.

என் இனிய இளவல் முரேவர் �.பாைதண்ாயுதம் அவர்�ள் 
‘பழநதமிழ் இைக்கியததில் குடும்ப அறம்’ எனும் தரைப்பில் ஆய்வு 
நூல் எழுதியுள்ளார்.

பழநதமிழ் இைக்கியோே சங�ப் பாக்�ளில் குடும்ப உறரவத 
மதடிக் �ண்றிநது ஆய்வு முரறப்படி இநநூரைப் பர்ததுள்ளார். 
அவரின் அரிய உரழப்பு ஒவ்வாரு பக்�ததிலும் ்தரிய வருகிறது. 
படிப்மபார்க்கு எளிதில் புரியரவக்கிறது. அவரின் ஆய்வுத திறதரதப் 
பைப்ப் பாைாட்டிமய ஆ� மவணடும். ஆய்வில் உைமேற்றுகிற 
வர�யில் தக்� சான்று�ரள இ்ங�ண்றிநது பணர்ய புைவரைப் 
மபாைப் பயன்படுததி, ஆய்வுக்கு அைண மசர்ததுள்ளார்.

சங�ப் பாக்�ரளத மதரேத மதடித திரியும் மதனீக்�ரளப் 
மபாைக் ்�ாணடுவநது, �ற்�ணடுத துணடுமபாைக் �ாட்சிப் 
படுததியுள்ள முரற ஆய்வின் உததி ்நறிரயக் �ாட்டுவதாகும்.

அ�ததுரறப் பா்ல்�ளிலிருநது தரவவன், தரைவி, �ளவு, �ற்பு 
எேக் �ாட்டித திருேண வாழ்க்ர�ரயப் ப்ம் பிடிததுக் �ாட்டுகிறார். 
குடும்பம் என்பரத விளக்கியுள்ளார். ஒரு ்பணணின் பிறப்பு, பூப்பு, 
நீைாட்டு, திருேணம், �ருவுறல், பிள்ரளப்மபறு எேப் படிநிரை�ரள 
ஒவ்வான்றா�ச் சான்று�ளு்ன் விளக்கியுள்ள முரற அருரேயிலும் 
அருரே.

சங��ாை வாழ்க்ர�ரயப் படிப்பவரின் ஆர்வதரதத 
தூணடுகின்ற வர�யில் எடுததியம்பியுள்ளார். நூரைக் ர�யில் 
எடுததால் படிதத பிறம� ரவக்� மவணடும் என்ற அவாரவ இநநூல் 
தருகிறது.

மி�ச் சிறநத ஆய்வு நூல் என்பதற்குச் சிை சான்று�ரளக் 
கூறைாம். ஒரு ்பணணின் �ாலில் ஒலிதத சைஙகிரேக் �ழற்றுதல் - 
சிைம்பு �ழற்றுதல் எேப்படும். அதரே விரிவா� ஆைாய்நதுள்ளார். 
ே�ப்மபறு முடிநத ்பணணிற்குச் ்சய்ய மவணடிய ச்ஙகு�ள் - 
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குளியல் - தீட்டு அ�ற்றுதல், அவள் மீது வீசக்கூடிய வாசரே - 
புனிறு எேப்படும் என்பரத மி� அருரேயா� விளக்கியிருக்கும் 
முரறரயப் பாைாட்டிமய ஆ� மவணடும்.

குழநரதப் ்பற்ற ்பணணின் அருகில் மபய் வைாேல் இருக்�, 
�ட்டிலில் ரவதத ்பாருட்�ள் யாரவ என்பரத ஆய்வாளர் பட்டியல் 
மபாட்டுக் �ாட்டியுள்ளார்.

�ணவரே இழநத ்பண ர�ம்ரேக் ம�ாைம் பூணுதல் - 
சமுதாயம் அவரளத தனிமய ரவததுப் பைாேரிததல், அவள் பூவும் 
்பாட்டும் இல்ைாேல் இருததல், உணர்வு�ரளத தூண்ாேல் இருக்� 
அதற்�ாே உணரவ உணணுதல் மபான்ற பை ்சய்தி�ள் இநத நூலில் 
ஒன்றன் பின் ஒன்றா� வநது ஒரு ்தா்ர்ச்சியாே த�வல் திைட்்ா� 
அரேநதுள்ளது.

�ணவரே இழநத ் பண - பூவில்ைாேல் - ் பாட்டு இல்ைாேல் 
இருநதாள் என்பரதப் பூவிழுநத மவஙர� ேைம் தனிமய இருநதது 
மபால் எே எழுதியுள்ள இ்ம் நம்ரே சங� �ாைததிற்ம� அரழததுச் 
்சல்வதாகும். இப்படிப் பை நுணணிய ்சய்தி�ள் இதில் இ்ம் 
்பற்றுள்ளே.

சங�ப் பா்ல்�ளில் மத்ல் முயற்சி ்சய்து அதில் அவர் 
்வற்றி �ணடுள்ளார் என்றுதான் ்சால்ை மவணடும். இவரை 
இப்படிததான் எழுத மவணடும் எே ்நறிப்படுததிய முரேவர். 
ைாஜ்�ளதேன் அவர்�ரளயும் இநத இ்ததில் பாைாட்் மவணடும். 
நல்ை மதர்நத ்நறியாளரின் பணபட்் ஆய்வுத திறரே
ஆய்வாளருக்கும் அளிததுள்ளார் எே நான் பாைாட்டுகிமறன்.

பணர்ய தமிழன் எப்படி அறம் பிறழாேல் வாழ்நதான். 
அவனின் அ� வாழ்விலும் புறவாழ்விலும் அறம் தவறியமத இல்ரை 
என்பரத ஆய்வாளர் மி�த துல்லியோ� மநர்ததியா�க் �ாட்டியுள்ளார்.

இநத ஆய்வுநூல் இனிவரும் ஆய்வாளர்�ட்கு ஒரு எடுததுக்�ாட்டு 
நூைாகும். சிறநத வளோே ்சாற்்றா்ர் அரேப்பில், ்சால்ை வநத 
்சய்திரய மி�ச் ்சப்போ�த தநதுள்ளார்.

அக்�ாைததில் இல்ைறம் என்பது எப்படி இருநதது. ஆண ே�ன் 
பைதரதயரை நாடிச் ்சல்ைல். பைதரதயைா� இருநதாலும் அவளும் 
ஒமை ஒரு ஆ்வனு்ன்தான் இருநதாள்.

அவளுக்கும் ஒரு நியதி, ஒழுஙகு இருநதது என்பரத அரேவரும் 
ஏற்றுக் ்�ாள்ளும் வர�யில் சான்று �ாட்டி எழுதியுள்ளார். 
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�ணவன் - ேரேவி - குழநரதயு்ன் கூடிக் �ளிததிருநத 
�ாட்சி, �ணவன் இறநத பின் ்பண ோற்றான் ர�யில் அ�ப்ப்ாேல் 
இருக்�, தீயில் விழுநது இறநது மபாதல் - உ்ன் �ட்ர் ஏறுதல் 
ஆகியவற்ரற ஆய்வுப் ்பாருளில் அ்க்கியுள்ளார்.

தரைப்புக்கு ஏற்ற வர�யில் அப்படியும் இப்படியும் ்வளிமய
்சல்ைாேல், தரைப்புக்குள்மளமய ஆய்வு ்சல்வது, இவரின் ஆய்வுத 
திறரேக் �ாட்டுவதாகும்.

முரேவர் �.பாைதண்ாயுதம் �டிே உரழப்பாளி என்பரத 
இநநூல் ்சால்கிறது. இது விரைவில் நூைா� வை மவணடும். 
ஆய்வுை�ம் பாைாட்் மவணடும். தமிழ் ஆய்வுக்கு இது ஒரு புது 
வைவு. நூைாசிரியர் அவர்�ரளப் பைப்ப் பாைாட்டி வாழ்ததுகிமறன். 
அவர் மேலும் பை நூல்�ள் பர்ததுப் மபரும் பு�ழும் ்பற 
மவணடும் எேப் பாைாட்டுகிமறன்.

இவண

சு.கவல்முருகன்
புதுச்மசரி.



எனை	ஈன்றடுத்்த

்்தயவஙகளுக்கு

சமர்்பபணம
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வாழ்த்துரர

அறம பாடும கிராமிய வயலலாரை
முனைவர். சபணணியம் செல்வக்குோரி,

துரணயாசிரியர் 
தமிழ்்நஞசம் பதிப்ப�ம்

புதுச்மசரி.
"அறமில்லா வலாழ்வு அழிந்து ப�லாகும்.
 அறமில்லா நலாடும் அழிந்பதே ப�லாகும்" 

என்ற �ருததின் அடிப்பர்யில்தான் புைவர் ்பருேக்�ள் அன்று 
அறம் பாடிேர்.  அறம் எேப்படுவது யா்தனில் யாருக்கும் தீரே 
இைாத ்சயலும் நன்ரே பயக்கும் ்சயலுோம். இரதக் �ருததில் 
நிறுததி முரேவர். �. பாைதண்ாயுதம் ஓர் ஆழோே ஆய்வு 
்சய்துள்ளார். 

இநநூல் பழநதமிழ் இைக்கியங�ளில் �ாணப்படும்  குடும்ப 
அறதரதப் பற்றி மி� ஆழோ�ப் மபசுகிறது. பழநதமிழ்  இைக்கியங�ள் 
தாம் தமிழனின் ோணரப, ேைரப உை�றியச் ்சய்தே. தமிழ் 
இைக்கியங�ளில் குறிப்பி்ததக்� இைக்கியோ�  சங� இைக்கியமே 
விளஙகுகிறது. அதன் நீண் ்நடிய பைப்ரப எநத நவீே 
இைக்கியங�ளும் ்தா் முடிவதில்ரை.

சங� இைக்கியததில் புைவர்�ளுக்குக் �ாதரைப் பாடுவது 
இனிரேயுர்யதா� இருநதிருக்கிறது. புறப்பா்ல்�ரளவி்வும் 
அ�ப்பா்ல்�மள நம் ஆதிததமிழனின் வாழ்வியல் விழுமியங�ரள
எடுததுரைக்கின்றே. �ாதமைாடு மசர்தது, அறம் பாடுவதும் 
அவர்�ளின் முக்கிய மநாக்�ோ� இருநதிருக்கிறது. சமூ�ததில் நிைவும் 
வன்முரற�ளிலிருநது வறுரேயிலிருநது வட்்ததிலிருநது ேக்�ள் 
விடுப் மவணடி,  புைவர்�ள் அறம் பாடிோர்�ள். அரத ஆண  - 
்பண - குடும்பததிேர் - சமூ�ததிேர் �ாக்� மவணடும் என்பமத  
நர்முரற தததுவோ�, பணபா்ா� அக்�ாை ேக்�ள் 
மேற்்�ாணடிருநதேர். அரதப்பற்றி மி� ஆழோ� நுட்போ� 
பாைதண்ாயுதம்    நிரறய சான்று�மளாடு மீளாய்வு ் சய்திருக்கிறார்.  

ச� ேனிதரே ேனிதோ�ப் பார்ப்பது, ச�ேனிதரே ேனிதோ� 
மநசிப்பது ேட்டுேன்றி ச�ை உயிர்�ரளயும் தம்ரேப் மபால் பாவிக்� 
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மவணடு்ேன்பரதப்  பாடிய புைவர் ்பருேக்�ள் பைர். இதரேச் 
சீரிய முரறயில் விளக்கிச் ்சல்கின்றார். ஆம், ்பணணறம், 
ேரேவியறம், ஆணறம், �ணவன் அறம் எேத மதர்நது �ர்சியில் 
குடும்ப அறம் எே முரறயா� தரைப்புப் பிரிததுக் ்�ாடுததிருப்பது 
வியப்ரப ஏற்படுததுகிறது. இவரின் ஆய்வு நூைாேது இன்ரறய 
தரைமுரறயிேர் ்�ாள்ளும் வர�யில் உருவாக்�ப்பட்டுள்ளது.

இநநூல் தமிழ்கூறும் நல்லுைகுக்குப் புதிது என்றாலும் ேக்�ள் 
ேததியில் மபசப்ப் மவணடிய நூல். 

முரேவர். பாைா ஒரு �விஞர் ேட்டுேல்ைர், மதர்நத ேக்�ளிரசப் 
பா்�ர். புதுச்மசரியில்  நாட்டுப்புறப் பா்ல்�ரளப் பாடுவதில் 
குறிப்பி்ததக்� இ்தரதத தக்�ரவததிருப்பவர். இவருர்ய இநத 
ஆய்வுநூல் அறிஞர் ் பருேக்�ளி்தமத �வேம் ் பரும். சாோன்யபட்்  
ேக்�ளும் படிததுப் பயனுற வழிவகுக்கிறது. 

யாம் ் பற்ற பயரே, இநநல்லுைகு ் பற மவணடியது அவசியம் 
எனும் முரறயில் சிறப்புற அரேயப்்பற்றுள்ளது.  ஆ�மவ 
அரேவரும் இநநூரை வாஙகிப்படிதது இன்புறுவீைா�..

முனைவர். சபணணியம் செல்வக்குோரி,

புதுச்மசரி...
15.1.2019
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நன்றி நவில் என்னுரர

“எனநனறி க�லானறலார்க்கும் உய்வுண்லாம் உய்வில்் 
 கெய்ந்நனறி க�லானற ம�ற்கு”

�லியு�க் �ாைததில் �ால்த்ம் பதிக்�ாேல் ஊன்றும�ாமைாடு 
உைவும் சமூ�ததில் என்ரே ஈன்்றடுதத என் தாய் தநரதயருக்கு 
நன்றி.

அறிவியல் விஞஞாே வளர்ச்சியின் ோனு் வாழ்க்ர�யாேது 
�ைடுமுை்ாே �ைாச்சாைப் பணபாட்டுப் பழக்�வழக்�ங�ளால் 
தர்பட்டு நம் வாழ்வின் பாரதரயத த்ம் புைளச் ்சய்கின்றே. 
அததர்�ரளச் ்சம்ரேப்படுதத ேனித மநயம் இம்ேணணில் 
்சழிதமதாங� குடும்பம் என்னும் அங�ததில் அ்க்�ம் ்�ாள்ளும் 
நாம், ‘ ்பண - ேரேவி - தாய் - தரைவன் -�ணவன் என்னும் 
�ட்்ரேப்புக்குள் உள்ள்ஙகி ஒவ்வாருத தளங�ளிலும் த்ம் 
பதிக்கிமறாம். அதத்ங�ள் அரேததும் அறங�ளாய் நின்று நம்ரே 
ஆட்்�ாள்ள இவஆய்வு நூல் சிறிதளமவனும் உதவும் என்பதில் 
ேே்நகிழ்வு ்�ாள்கிமறன். 

இநநூலிரேப் படிததறியும் யாவரும் ேனித வாழ்வின் 
்நறிமுரற�ரள அறிநதுணர்நதால் அரேதது நிரை�ளிலும் 
உயர்வர்யைாம் என்ற உணரேவியரை இநநூல் வழி 
்வளிப்படுததியுள்மளன். ஒருவனின் ேேதில் மதான்றும் குடும்பம் 
சார்நத விழிப்புணர்வு எணணங�ரள வார்தரத�ளால் வடிக்�ாேல் 
சங� இைக்கியததின் வாயிைா� வர�ப்படுததித தநதுள்மளன்.

தமிழ் படிக்கின்ற ஆய்வு ்சய்கின்ற ோணவர்�ள் நூலில் 
மேற்ம�ாளா�த தைப்பட்டுள்ள ்சய்தி�ளுக்குரிய ்சய்யுள் அடி�ரளத 
மதடி அரைய மவண்ாம் என்பதற்�ா�ப் பா்ல்�ரள உள்ளவாமற 
மேற்ம�ாள்�ளா�த தநதுள்மளன்.

தமிழ் எழுதப் படிக்�த ்தரிநதவர்�ளும், தமிரழப் பா்ோ� 
எடுததுப் படிக்கின்றவர்�ளும், வைைாற்று - சேயம் - தததுவம் பற்றிய 
ஆர்வைர்�ளும், அறம் பற்றிய சிநதரேயில் ஆழ்பவர்�ளும் படிததுப் 
பயன்்பறும் வர�யில் இநநூல் புதிதா� அரேக்�ப்பட்டுள்ளது.  

நூலின் அடிப்பர் ்தான்ரே வாய்நதது. ஆோல் கூறப்படும் 
விளக்�ங�ள் சிை புதியே. �ாைோற்றதரதக் �ணக்கில் ்�ாண்தால் 
இப்புது முயற்சி இன்றியரேயாததாகிறது. 
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இரவ�ளரேததும் ஏமதா ஒரு வர�யில் பயன்பாடுள்ள 
பதிவு�ளா� அரேநதால் அரதவி் ேகிழ்வு மவ்றான்றுமில்ரை. 

இநநூல் ்சம்ரேயுற்று ்வளிவை ஆணிமவைாய் நின்ற 
்நறியாளர் முரேவர். ைாஜ்�ளதேன் அவர்�ளுக்கும், எேக்கு 
ஊக்�மும் உறுதுரணயும் தநது என் வாழ்மவாடு பயணிக்கும் என் 
அன்புத துரணவியார் முரேவர். வி. தமிழ்்ோழி அவர்�ளுக்கும், 
என் அன்புத தங�ம் பா. பாவகி அவர்�ளுக்கும், நான் துவளுகின்ற 
மபாது தட்டி்யழுப்பிய �ல்வி ஆசான் இ.சிவபூஷேம் அவர்�ளுக்கும், 
என் உ்ன் பிறப்புக்�ளுக்கும் என் நன்றிரய நவில்கிமறன்.

இநநூலுக்குச் சிறநத்தாரு அணிநதுரை நல்கியமதாடு 
பிரழததிருததம் ்சய்து நூரைச் ்சம்ரேப்படுததிய ்சால்ைாய்வுச் 
்சல்வர் சு.மவல்முரு�ோர் ஐயா அவர்�ளுக்கும், வாழ்ததுரை நல்கி 
இநநூல் ்வளிவை எம்ரே இவவுை�ம் அறிநதி் ஊக்�ப்படுததிய 
ஆசிரியர் முரேவர். (திருேதி) ்பணணியம் ்சல்வகுோரி 
அவர்�ளுக்கும், �ல்விக்�ண தநத ஆசிரியப் ்பருேக்�ளுக்கும்,  
ஒளியச்சு ்சய்து தநத சு. சிவக்குோர் ஐயா அவர்�ளுக்கும் 
அச்ச�ததார்க்கும் ஊழியர்�ட்கும் எேது நன்றி�ள். சிறநத முரறயில் 
இநநூரை ்வளியிடும் தமிழ் ்நஞசம் பதிப்ப�ததார்க்கும் என் 
நன்றி�ள் பற்பை.

குடும்பம் என்னும் கூட்டுக்குள் உளவுகின்ற குைைாய் இல்ைாேல் 
ோனு்ம் மபாற்றும் சமூ�ததில் சங�மிதது சேநிரை �ணடு சேததுவம் 
்பறுமவாம். 

இவண 

முனைவர் க. பால்தண்ாயு்தம்
குடியிருப்புப்பாரளயம்.

புதுச்மசரி. 
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1. பழங்காலச் ைமூ்தாயக் குடுமப அரைப்பு

பிற்�ாைத தமிழ�ப் பணபாட்டிற்குத தாய�ோ�த தி�ழ்வது 
சங� �ாைப் பணபா்ாகும். இைக்கியம் என்பது ஒரு சமுதாயததின் 
�ணணாடி; சமூ� நா�ரி�ததின் எதி்ைாலி. சமுதாயதது்ன் ்தா்ர்பு 
்�ாணடுள்ள ஒவ்வாரு தனிேனிதனும் தேக்்�ே ஒரு வாழ்ரவ 
அரேததுக் ்�ாள்கிறான். அங்ஙேம் அரேததுக் ்�ாள்ளும்மபாது 
அவன் சமுதாயதது்ன் இரணநது வாழ மவணடிய சூழல் ஏற்படுகிறது. 
அப்்பாழுது அவன் தன்னுர்ய விருப்பங�ரளச் சமுதாயததிற் 
ம�ற்பவும், அதன் சட்்ததிட்்ங�ளுக்கு ஏற்பவும், வரளநது ்�ாடுதது 
நிரறமவற்றிக் ்�ாள்ள மவணடிய சூழல் உள்ளது. அவவாறாே 
சூழலில் ஒவ்வாருவரும் ஈடுபடும் மபாதுதான் ஒவ்வாரு நிரைக்கும் 
சிை வரையரற�ள் ேனிதோல் உருவாக்�ப்பட்டு அவவரையரறக்கு 
உட்பட்டு ந்க்கும் நிரையும் ஏற்படுகின்றது. அதுமவ நாளர்வில் 
வாழ்க்ர�க்கு உ�நத அறங�ளா� எல்மைாைாலும் ஏற்றுக்்�ாள்ளப் 
படுகின்றே. இவவாறா�, ேனிதனின் அ�வாழ்வு, புறவாழ்வு எே 
இைணடிற்குமே அறங�ள் கூறப்பட்டுள்ளரதச் சங� இைக்கியங�ள் 
வழி அறியமுடிகின்றே.

இனி, குடும்பம், அதன் அரேப்பு ேற்றும் குடும்பம் சார்நத 
அறங�ளுள் குறிப்பி்த தகுநத ஆண - ்பண அறங�ள், அவற்றின் 
உட்பிரிவு�ள், வரையரற�ள், அரவ ்சயற்படும் விதங�ள், 
அவற்றிற்�ாே ்நறிமுரற�ள், அவற்றிற்கிர்மயயாே பாகுபாடு�ள் 
ஆகியவற்ரறச் சங� இைக்கியததின் வழி மநாக்�ைாம்

அ. குடும்பம் என்ப்தன் வனரயனை: 
சங� �ாைம் ‘குடும்பம்’ என்ற அரேப்பு நிரை்பற்று விட்் 

�ாைம் ஆகும். குடும்பம் என்ற ்சால் சங� இைக்கியங�ளிலும் 
்தால்�ாப்பியததிலும் இ்ம் ்பறவில்ரை. ோறா�, ‘ேரே’, ‘இல்’, 
‘இல்ைம்’, ‘குடி’ என்ற ்சாற்�ள் தான் குடும்பம் என்ற ்பாருளில் 
வழஙகி வநதுள்ளே. திருக்குறளில் தான், “குடும்பதரதக் குற்றம் 
ேரறப்பான் உ்ம்பு?”1 என்று முதன்முதலில் ர�யாளப்பட்டிருக்கிறது. 
குடும்பம் என்ற அரேப்பிற்கு வரையரறயா� அறிஞர்�ள் தரும் 
விளக்�ங�ள் கீழ்வருோறு: 

“குடும்பம் என்பது இயஙகும் தததுவோகும். இது ஒரு மபாதும் 
இயங�ாதிருப்பதில்ரை. சமுதாயோேது கீழ்நிரையிலிருநது 
மேல்நிரைக்கு முன்மேறிச் ்சல்வதாகும். கீழாே வடிவததிலிருநது 
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மேைாே வடிவததிற்கு முன்மேறிச் ்சல்வதற்கும் குடும்பம் என்ற 
அரேப்மப �ாைணோகிறது”2 என்பார் ோர்க்�ன். 

“குடும்பம் என்னும் அரேப்பாேது, ஓர் ஆணும் ்பணணும் 
அவர்�ளுர்ய சமுதாய ேைபுப்படி ேணவாழ்வில் ஈடுபடும் நிரையில் 
ேட்டுமே மதான்றமுடியும். அவவாறு இரணநதால்தான் 
அச்சமுதாயததில் அவர்�ள் குடும்போ� ஏற்றுக் ்�ாள்ளப்படுவர். 
அவவாறன்றி ஒமை வீட்டில் ஓர் ஆணும் ் பணணும் �ாதைர்�ளா�மவா 
மவறு வர�யிமைா உறவு ்பற்று உணடு ேகிழ்நது வாழ்நதாலும், 
அவர்�ளிர்மய சமுதாயம் ஏற்றுக் ்�ாள்ளக் கூடிய �ணவன், 
ேரேவி உறவு அரேயாதவரை அவர்�ள் குடும்பம் என்ற அரேப்ரப 
ஏற்படுதத வியைாது”3 என்று குறிப்பிடுகின்றார் கி. பக்தவச்சைபாைதி. 

“குடும்பம் என்பது திருேணததால் �ட்்ப்பட்் ோநதர் 
குழுவாகும். இது இைததத ்தா்ர்புர்யதா� அல்ைது ததது 
எடுதததா� அரேநதிருக்கும். அவர்�ள் ஒமை வீட்டில் வாழ்பவர்�ளா� 
இருப்பர். சமுதாயததில் �ணவன்-ேரேவி, தாய்-தநரத, ே�ன்-ே�ள், 
உ்ன் பிறநதவர் என்ற உறவு்னும் ்பாதுவாே பணபாட்டு்னும் 
வாழ்வர்”4 என்ற �ருததும் இஙகு மநாக்�ததக்�து. 

“குடும்பம் என்பது குரறநத பட்சம் ஆண ஒருவனும் ்பண 
ஒருததியும் குழநரத�மளாடு சமுதாயததாமைா அல்ைது திருேணததாமைா 
அஙகீ�ரிக்�ப்்பற்ற நிரையாே உறவில் அரேவதாகும்”5 என்று 
ம�.எம். ம�ாேதிசங�ர் குறிப்பிடுகிறார். 

“குழநரத�ரளப் ்பற்று அவர்�ரள வளர்ப்பதற்�ா� ஏற்பட்் 
திட்்வட்்ோே ்தா்ர்பு�ளின் பால் உறவும் அரேநத குழுமவ 
குடும்போகும்”6 என்று ேக்ஐவர் கூறுகிறார். 

எேமவ, ஒருதாை ேணம்தான் குடும்பத மதாற்றததின் 
அடிப்பர்யாகும். ஆண�ள் தாம் ஈட்டிய ்சல்வதரதப் பாது�ாததுத 
தம் தரைமுரறயிேரி்ம் விட்டுச் ்சல்வதற்�ா�ததான் ஒருதாை 
ேணமுரறயும் ஆணின் ஆதிக்�மும் நிரைநிறுததப்பட்்ே. 
்பண�ளுக்குக் �ற்்பன்பரதப் புனித ்நறியா�ப் பு�ட்டிக் குடும்பம் 
என்ற அரேப்புக்குள் நிரைநிறுததிேர்.

I. குடும்ப அனேப்பு: 
பழங�ாைச் சமுதாயக் குடும்ப அரேப்பில் ‘தாய்வழிக் குடும்பம்’ 

(Matriarchal Family), ‘தநரதவழிக் குடும்பம்’ (Partrirchal Family) 
என்ற இரு ் பரும் பிரிவு�ள் இருநதரத அறிய முடிகிறது. இவவிைணடு 
பிரிவு�ரளயும் கீழ்வருோறு �ாணைாம்.
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1. ்தாய்வழிக் குடும்பத்தின் க்தாறைமும் வீழ்சசியும்:
தனிேனிதர்�ள் ஒன்றுபட்டுக் கூட்டு வாழ்க்ர� வாழத்தா்ஙகி, 

சமுதாய அரேப்பு நிரை்பறத ் தா்ஙகியவு்ன் முதலில் ஏற்பட்்து 
‘தாய்வழிச் சமூ�’ அரேப்பாகும். 

பணர்ய ேனித சமுதாயததில் ஆண�ளும் ்பண�ளும் 
கூட்்ா�மவ தம் உணவுக்�ா� விைஙகு�ரள மவட்ர்யா்த 
்தா்ஙகிோர்�ள். அன்ரறய மவட்ர்யில் கிர்தத உணவு�ரள 
அன்ரறக்ம� தின்று தீர்ததார்�ள். ேறுநாளுக்கு உணவு மவணடும் 
என்ற உணர்மவ அவர்�ளுக்கு உண்ா�வில்ரை. அதோல் மசமிக்� 
மவணடும் என்ற எணணமும் மதரவயும் இல்ைாேலிருநதது. 

அநநாளில் ேக்�ள்்தார� மி�வும் குரறவா� இருநததால் 
மவ�ோ� ஓடும் விைஙகு�ரள, ்�ாடிய விைஙகு�ரள மவட்ர்யா் 
ஒரு கூட்டு முயற்சி மதரவயா� இருநதது. அதோல், ஆணும் 
்பணணும் மசர்நமத மவட்ர்க்குச் ்சல்லும் நிரை நீடிததது. 
மவட்ர்யில் கிர்ததவற்ரற அரேவரும் சரிசேோ�ப் பிரிததுக் 
்�ாண்ேர். 

ேரழ, �டுஙகுளிர் அல்ைது �டும் ்வப்பம் ஆகியரவ இருக்கும் 
�ாைங�ளில் ேனிதன் உணரவச் மசமிதது ரவக்� மவணடிய 
�ட்்ாயததிற்குத தள்ளப்பட்்ான். இதன் விரளவா�, தஙகுவதற்கு 
ேரைக்குர��ரளயும், பாரற இடுக்கு�ரளயும் நா்த ் தா்ஙகிோன். 
தனிேனிதன் கூட்்ோ�ப் ்பருகிோன். ஆண-்பண மசர்க்ர�யால் 
பிறநத எணணற்ற குழநரத�ரளத தங�ளு்ன் ரவததுக்்�ாணடு 
மவட்ர்யாடுவது மி�வும் �டிேோ� இருநதது. அதோல் 
குழநரத�ரளத தனிமய விட்டுச் ்சல்லும் சூழ்நிரையும் ஏற்பட்்து. 
சிை மவரள�ளில் தங�ள் குழநரத�ரள இழக்கும் சூழ்நிரைக்கும் 
ஆளாோர்�ள். இதோல் சிை�ாைம் வரை குழநரத�ரளப் பால் 
்�ாடுததுப் பாது�ாக்� ்பண�ளும் அவர்�ளு்ன் தங�மவணடிய 
அவசியம் ஏற்பட்்து. இதன் �ாைணோ�, ஆண�ள் ்பண�ரளத 
தங�ளு்ன் மவட்ர்க்கு அரழததுச் ்சல்வரதத தவிர்ததார்�ள்.

உணவு மத்ாத �ாைங�ளில் ஆண�ளும் ்பண�ளும் 
உறவுமுரற இல்ைாேல் உறவு ்�ாள்ள ஆைம்பிததார்�ள். தாய் 
ே�னு்னும், சம�ாதைன் சம�ாதரியு்னும், தநரத ே�ளு்னும் 
�ட்டுப்பாடின்றி ஒருவமைாடு ஒருவர் உறவு்�ாண்ேர். 

இப்படிப்பட்் முரறயற்ற உறவு�ளின் மூைம் பிறநத 
குழநரத�ரள அவர்�ளின் தாரய ரவதமத அர்யாளம் கூற 
ஆைம்பிததார்�ள். �ருவுற்றது முதல் ்பற்்றடுதது, மபணி வளர்ப்பது 
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வரை ்பணமண முழுப் ்பாறுப்ரபயும் ஏற்றுக்்�ாள்வதால் இநதப் 
்பணணிேதரதமய ஒரு ்தய்வீ�ப் பிறவியா� ேதிததுப் 
மபாற்றிோர்�ள். இதன் �ாைணோ�த ‘தாய்வழிக் குடும்பம்’ 
மதான்றியது. 

இவவாறு, “ஒரு �ருரவத தாஙகி குழநரதயா�ப் ் பற்று வளர்க்கின்ற 
்பாறுப்பு, உ்ல் அரேப்பு ரீதியா�ப் ்பணரணச் மசருகிறது. 
உயிரியல் ரீதியா� அரேகின்ற இநதத ்தா்ர்பு, வம்சாவழிரய 
உருவாக்குவதில் பகிைங� முக்கியததுவதரதப் ்பணணுக்ம� 
அளிக்கிறது. எேமவ தான், தாய்-குழநரதத ்தா்ர்பு உயிரியல் 
ரீதியா� ்வளிப்பட்்தன் விரளவா�மவ ‘தாய்வழிச் சமூ�ங�ள்’ 
அரேநதே”7 என்பார் சுதாமசஷய்யன். 

இநதத தாய்வழிச் சமுதாய முரற இநதியாவில் ேட்டுமின்றி 
உை�ம் முழுவதுமே இப்படிததான் உருவாேதா� இருக்� மவணடும் 
என்று அறிஞர்�ள் �ருதுகிறார்�ள். 

நாம்ாடியாய் உணவிற்�ா� மவட்ர்யாடித திரிநத ேனிதன் 
்நருப்பின் பயரே அறிநது நிைங�ரள உழுது பயிர் ் சய்து உற்பததிக் 
�ருவி�ரள உருவாக்கிக் ்�ாண்ான். உற்பததிக் �ருவி�ள் 
உருவாக்�ப்ப்ாத �ாைததில் மவட்ர்யாடுவதற்குப் ்பணணின் 
உதவி மதரவபட்்து. ஆோல், உற்பததிக் �ருவி�ள் உண்ாேதில் 
்பண�ளில் உரழப்பு அவர்�ளுக்குத மதரவயில்ைாேல் மபாய்விட்்து. 
உணவு உற்பததிக்குத தான் அவர்�ள் மதரவயற்றுப் மபாோர்�மள 
தவிை ேனிதகுை உற்பததிக்கு அவர்�ள் மி�வும் மதரவயா� 
இருநதார்�ள். ேனித இேம் மதான்றுவதற்கும் வளர்வதற்கும் ் பணமண 
முழுப்்பாறுப்பாய் இருநததால் ்பணணின் ேதிப்பு சமூ�ததில் மி� 
உயர்நத நிரையில் இருநதது. 

தாய்வழிக் குடும்பம் தரைரேப் ்பற்றிருநத அநதக் �ாைததில் 
ஒரு தாய் ேைணேர்நதால் அவர்�ளுக்குச் ்சாநதோே அரேதது 
உர்ரே�ளும் அவளுர்ய ் பண குழநரத�ளுக்ம� உரிரேயாயிே. 
இதோல், ஆண இேம் முழுவதுமே ்பணரணச் சார்நது வாழும் 
நிரைக்கு ஆளாேது. அதுேட்டுேல்ைாது, குடும்ப உறவில் ஆரணவிட்டு 
்பணமணா, ் பணரண விட்டு ஆமணா பிரிய மநர்நதால் அவர்�ளின் 
குழநரத�ள் ்பணணி்மே வி்ப்பட்்ார்�ள். 

புதிய குடியிருப்பு, புதிய வசதி, உற்பததிக் �ருவி�ள் அறிமு�ம், 
்பாருட்்பருக்�ம் ஆகியரவ ்பரு�ப் ்பரு�க் குடும்ப உறவில் 
புதிய ோற்றங�ள் நி�ழ்நதே. இநத ோறுதலின் முதற்�ட்்ோ�ப் 
்பற்மறார்�ட்கும், பிள்ரள�ட்கும், சம�ாதைசம�ாதரி�ட்கும் இர்யில் 
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இருநத உறவு நிறுததப்பட்்து. தூை உறவு�ளில் ேணம் ்சய்து 
்�ாள்ளப்பட்்து. அதுமுதல் ஒருததிக்கு ஒருவன் என்னும் முரறரய 
வளர்க்�த ்தா்ஙகிேர். ஆோல், ஒருவனுக்கு ஒருததி எனும் சே 
உரிரே முரறரய அவர்�ள் வளர்க்� முரேயவில்ரை.

இங்ஙேோ�, தாய்வழிச் சமூ�ோ� அரேநத கூட்டு வாழ்க்ர�யில், 
உ்ல் பைததிலும் தரச வடிவிலும் ஆண அதி�ப்படியாே ஆற்றல் 
்பற்றவன் என்ற எணணம் வலுப்்பறத ்தா்ஙகியது. 
வேவிைஙகு�ளி்மிருநது ஏற்ப்க் கூடிய தாக்குதல்�ள், ஆங�ாஙம� 
மதான்றக் கூடிய இயற்ர�ச் சீற்றங�ள் முதைாேவற்றின் 
பாதிப்பு�ளிலிருநது பாது�ாப்பு நல்�, ஆணினுர்ய உ்ல் பைம் 
பயன்ப்த ் தா்ஙகியவு்ன், ் பண ் ேல்ை ் ேல்ை பைவீேோேவள் 
ஆோள் என்று குறிப்பிடுகிறார் சுதா மசஷய்யன்.8

எநத உயிரியல் �ாைணி ்பணணுக்கு முதன்ரே தநது தாய்வழிச் 
சமூ�ம் அரேயக் �ாைணோ� இருநதமதா, அமத உயிரியல் �ாைணி, 
்பணரண ஒரு குறுகிய வட்்ததிற்குள் அர்தது, உள்மநாக்குப் 
்பாறுப்பு�ரள அவள் மீது சாற்றியது. இவவாறா�, “தாய்வழிக் 
குடும்பம் வீழ்ததப்பட்்து. ்பண அடிரேயாக்�ப்பட்டுத 
தாழ்ததப்பட்்ாள். ஆணின் �ாே உணர்ச்சிக்கு வடிம�ாைா�வும், 
பிள்ரள்பறும் இயநதிைோ�வும் அவள் ோற்றப்பட்்ாள்”9 என்று 
ோர்க்ஸ குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இநத நிரையில் தான் ஆண இேததால் வலியுறுததப்பட்் 
�ற்பு ்பண இேததின் இரசவு்ன் சமுதாயததில் நிரை்பறத 
்தா்ஙகியது. நாளர்வில் உளவியல் சார்நத ஒரு பணபாட்டுத 
மதரவயா�வும் அது நிரை்பறத ்தா்ஙகியது. இப்படியா�, 
்பண�ள் அ்ஙகியவர்�ளா�வும், ஆண�ள் சட்்ததிட்்ங�ரள 
வகுக்கிறவர்�ளா�வும் ஆோர்�ள். 

2. ்தநன்தவழிக் குடும்பத்தின் க்தாறைமும் அதிகாரப் 
பரவலும்: 

பணபாட்டுத மதரவக்�ா�ப் பாலியல் உறவு�ள் 
முரறப்படுததப்பட்்ாலும் தனிக்குடும்ப முரறரயப் ்பாறுதத வரை 
தாய்வழித தரைரேமய ்தா்ர்நதது. தாய்க்குப்பின் குடும்பததின் 
தரைரேப் ்பாறுப்பும், ்சல்வாக்கும், அதி�ாைமும் தாயி்மிருநது 
வாரிசுமுரறயால் ே�ரள அர்நதது. “மேரை நாடு�ளில் ேதங�ள் 
உருக்்�ாள்ள ஆைம்பிதத மபாதுகூ் அம்ேதங�ரள வழிந்ததும் 
தரைவர்�ரள நீக்�வும் பதவியில் அேர்ததவுங கூ் ்பண�ள் உரிரே 
்பற்றிருநதேர். அதுேட்டுமின்றி, ‘�ாசி’ மபான்ற இளம் ்பண�ள் 
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ேததரத வழி ந்ததும் ேதக்குருோர்�ளா�வும் தி�ழ்நதேர்”10 என்று 
குறிப்பிடுகின்றார் எஸ.மே. பாஸ�ல் கிஸபர்ட். 

இநதச் சமூ� அரேப்பு �ாை ஓட்்ததில் சிறு�ச் சிறு� 
ோற்றம்்பறத ்தா்ஙகியது. உரழப்பு நிரையிலிருநது ்பண�ள் 
ஒதுஙகி, நிர்வா� நிரையில் அதி�ாைம் ்சலுதத முற்பட்்மபாது 
ஆண�ள் தரைரேயில் புதிய்தாரு சமூ�க் கூட்்ரேப்பு உருவா�த 
்தா்ஙகியது. இக்கூட்்ரேப்மப, ‘தநரதவழிச் சமுதாயம்’ ஆகும். 

இதுவரையில் �ால்நர்�ரள ேட்டுமே தேது உர்ரேயா� 
உரிரே ்�ாண்ாடிய ஆண சமூ�ம், விவசாய நிைங�ரளயும் தேது 
உர்ரேயா� நிரேக்�த ்தா்ஙகியது. தான் மபணிப் பாது�ாதத 
இநத அரசயும் ேற்றும் அரசயா ்சாததுக்�ள் யாவும் தேக்குப் பிறகு 
தேது வாரிசு�ரளமய ்சன்றர்ய மவணடு்ேன்று விரும்பியது. 
்பண�ள் தங�ள் வாரிசா�த தன் ே�ரளமய ்�ாண்து மபாை 
ஆண�ளும் தங�ளது வாரிசா� தேக்கு ேட்டுமே பிறக்கும் ஆண 
குழநரதரய வாரிசா�க் �ருதிோர்�ள். 

ஒருவனுர்ய வாரிசு என்று ஒருவரேச் சுட்டிக்�ாட்் 
மவணடுோோல் அவன் அவனுர்ய தநரத வழியில் ேட்டுமே 
பிறநதிருக்� மவணடும். ஆோல், அன்ரறய �ாைக்�ட்்ததில் 
அததர�ய வாரிரச இேங�ாணுவது இயைாததாயிருநதது. சம�ாதை 
தாய்வழி வட்்ததில் உறவு�ள் தவிர்க்�ப்பட்டுங கூ் மவற்று வட்் 
உறவு�ளிலும் ்பண தரைரே வழி வாரிசுமுரற இருநததால் 
ஆண�ளின் வாரிசு எணணம் ஈம்ற வழி இல்ைாேலிருநதது. அதோல் 
‘ஒருததிக்கு ஒருவன்’ என்ற ‘ஒருதாை ேணமுரற’ ேனித சமூ�ததில் 
மதாற்றம் ்பற்றது. 

தேக்குப் பிறநத வாரிசு ேட்டுமே தன் ்சாததுக்�ரள அர்ய 
மவணடும் என்ற மநாக்�ததிற்�ா� ஒருதாை ேணமுரற சமூ�ததில் 
அறிமு�ப்படுததப்பட்்ாலும், அஃது ்பண�ளுக்கு ேட்டும் என்ற 
ம�ாட்பா்ா� ஆணாதிக்� தநரதவழிக் குடும்பததால் உருவாக்�ப் 
பட்்து. “‘ஒருததி ஒருவன்’ என்று ்பண�ளுக்கு �ற்ரப வரையறுதத 
அமத சேயம் ‘ஒருவனுக்கு ஒருததி’ என்று ஆண�ளுக்குக் �ற்பு்நறி 
வரையறுக்�ப்ப்வில்ரை. அதோல் ஆ்வன் ேட்டும் �ட்டுப்பா்ற்ற 
�ாே இச்ரசயால் ்பண�ள் பைரை ேணக்� உரிரே 
உரேயவோயிோன். இநத உரிரேமய பைததரே உருவாவதற்கு 
வகுததது”11 என்ற �ருததும் இஙகு மநாக்�ததக்�து. 

இங்ஙேோ�, தனி உர்ரேப் ்பருக்�மும், அைசு அதி�ாைப் 
பைவலும், ஆரணத தரைரேயா�வும், உர்ரேக்கு உரியவோ�வும் 
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்�ாண் குடும்ப அரேப்பின் இறுக்�மும் ஆணாதிக்� அல்ைது 
தநரதவழிச் சமுதாயப் பணபாட்டின் ்வளிப்பர்யாே 
நிறுவேங�ளாயிே என்கிறார் ைாஜ்�ளதேன்.12

இப்படிச் ்சாததுரிரே ்பறும் ஆதிக்� உணர்வாலும், 
�ட்டுப்பா்ற்ற �ாே இச்ரசக்�ா�வும் ்பண�ள் பைரை ேணநது 
்�ாண்ாலும் தான் மசர்தது ரவதத ்சாததுக்�ள், தான் இறநதபிறகு 
ேரேவி மூைம் மவ்றாரு ஆ்வனுக்குச் ்சன்றுவி்க் கூ்ாது 
என்பதற்�ா� உ்ன்�ட்ர் ஏறுதல், ேறுேணம் ்சய்யக்கூ்ாது 
என்பே மபான்ற தர்�ள் ஆணாதிக்� தநரத வழிக் குடும்பததால் 
உருவாக்�ப்பட்்ே.

இதோல் ்பண�ளில் நிர்வா�த தரைரேப் ்பாறுப்பு சிறிது 
சிறிதா� ஆண�ளின் தரைரேக்கு ோறியது. இவவிதம், சமூ�ததில் 
ஆண�ள் தங�ளுக்குச் சாத�ோே சூழ்நிரை�ரள உண்ாக்கிக் 
்�ாண்து ்பண�ளிர்மய அதிருப்திரய ஏற்படுததியது. என்றாலும், 
்பண�ள் ேற்றும் குழநரத�ளின் முழுதமதரவரயயும் ஆண�ள் 
தங�ள் ்பாறுப்பில் ஏற்றுக்்�ாண்தால், ்பண�ள் ஆண�ளின் 
�ட்்ரளக்கு அ்ஙகிப் மபாகும் நிரைக்கு ஆளாோர்�ள். 

இவவர�யில் ்வளிப்புறத ்தா்ர்பு, பாது�ாப்பு, உ்ல் 
வலிரே ஆகிய �ாைணங�ளால் ஆண வலிரேயாேவோ�வும், ்பண 
வலிரேயற்றவளா�வும் �ருதப்பட்்ார்�ள். இதன் விரளவா�, ஆணினுர்ய 
ஆதிக்�ம் வலுப்த ் தா்ஙகியது. இவவாறா� சமூ�ததில், ஆணாதிக்� 
தநரதவழிக் குடும்பம் �ால்்�ாணடு மவரூன்றித தேது அதி�ாைதரத 
நிரைநிறுததத ்தா்ஙகியது. 

இது�ாறும் கூறிய வற்றிலிருநது குடும்பம் என்றால் என்ே 
என்பதற்கு அறிஞர்�ள் தநத பல்மவறு விளக்�ங�ரளயும், குடும்பம் 
என்ற ் சால் சங� இைக்கியங�ளிலும், திருக்குறளிலும் ர�யாளப்பட்் 
விததரதயும், குடும்ப அரேப்பில் தாய்வழிக் குடும்பததின் மதாற்றமும், 
அது எவவா்றல்ைாம் வீழ்ததப்பட்டு ஆணாதிக்� தநரத வழிச் 
சமூ�ததின் ர�க்கு ோறியது என்பரதயும், தநரதவழிக் குடும்பததின் 
மதாற்றமும், அது சமூ�ததில் �ாலூன்றிய விததரதயும், உ்ல் 
அரேப்பு ரீதியாே உயிரியல் �ாைணி, ்பணரணப் பைவீேோே 
வளா�க் �ாட்டி, அவரள ஆணாதிக்�ததிற்கு உட்படுததிய விததரதயும் 
அறிய முடிகிறது. 
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2. பபண் அறம

உைகின் உயிமைாட்்ம் உயிரிேங�ளின் ஆண-்பண எனும் 
இருரேயால் இயல்கின்றது. ஒரு முழுரேயின் சேக்கூறா� 
இவவிருரே�ள் அரேகின்றேமவ அன்றித தம்முள் உயர்வு தாழ்வு 
�ற்பிப்பேவல்ை என்பது இயற்ர� நியதி. ஆோல், இன்ரறய உைகு 
ஆணாதிக்�ச் சமுதாயோ�, ஆண ்பணரண வி் மேைாேவன் என்ற 
�ருததில் ்சயல்படுவதா�ப் ‘்பணணிய ஆய்வாளர்’ �ருதுவர்.1 இதன் 
வன்ரேயும் ்ேன்ரேயும் தனிதத ஆய்விற்குரியே. இன்ரறக்கு 
ஈைாயிைம் ஆணடு�ளுக்கு முன் �ாணப்பட்் ்தால்பழங�ாைச் சமூ� 
நீதி�மளாடு அரவதீ�, ரவதீ� நீதி�ளும் �ைநது ்பாதுவா�, 

  1. ‘அ�நீதி’ (்பண) 
  2. ‘புறநீதி’ அல்ைது ‘சமூ�நீதி’ (ஆண)

என்று பாகுபடுததியரத அறியமுடிகிறது. இதில் ்பணணுக்குரிய 
அ�நீதி என்பது ஆணுக்குரிய புறநீதிரய வி்வும் பழரேயாேது. இது, 
தனி உர்ரேப் பணபாட்டிற்கு முநதிய�ாை இேக்குழுச் சமூ� 
நீதியின் சாயலில் �ாணப்படுகிறது என்பார் ஆய்வறிஞர்.2

்பணணுக்கும் ஆணுக்கும் கூறப்பட்் அறங�ள் ஒருதரைப் 
பட்சோேரவ. சமூ� மநாக்கில் இரவதாம் இவர்�ளுக்கு 
இயற்ர�யாேரவ எேக் �ருதப்பட்்து. உ்லின் வன்ரே-்ேன்ரே, 
உ்ற்கூற்றுச் ்சயல்பாடு�ளில் ோறுபாடு�ள், பாலியல் மவரைப் 
பகுப்பு ஆகிய இவற்றின் மீது பணபாட்டு அடிப்பர்யில் 
உருவாக்�ப்பட்் இநத அறங�ள் குடும்பம் சமூ�ம் என்ற இைணடு 
இ்ங�ளுக்கு உரியரவயா�ச் ்சால்ைப்பட்்ே. 

பணபாட்டுப் பாலியல் (Gender) அடிப்பர்யில் ்பணணுக்கு 
உ்ல் அழகு, ்ேன்ரேத தன்ரே, பணிவு, அ்ஙகிய பாலியல், 
�ற்்பாழுக்�ம், மசரவச் ்சய்தல், அச்சம், ே்ரே, நாணம் ஆகியரவ 
அறங�ளாக்�ப்பட்்ே எேக் குறிப்பிடுகிறார் ைாஜ்�ளதேன்.3

்பணநீதி அல்ைது ்பண அறம் என்பது பாலியல் 
அடிப்பர்யில் அரேநதது. ஆண அறததிற்�ா�, நா�ரி�ததிற்�ா�, 
்பண அறம் அவளது பாலியல் எப்மபாதும் ஒடுக்�ப்படுகிறது. 

சுருங�க் கூறின், ்பணணறம் என்பது பாலியல் வாழ்ரவ 
அடிப்பர்யா�க் ்�ாண்து எேைாம். இதரேப் புைவர்�ள் ‘அருள் 
அறம்’ என்றார்�ள். இதுமவ, இயற்ர�யாேது என்றார்�ள். மேலும், 
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்பணணின் ‘அருள் அறம்’ உை�தமதாடு ்தா்ர்புர்யது 
என்றார்�ள். இங்ஙேம், ்பணணிற்குப் பாலியல் அடிப்பர்யிைாே 
வாழ்மவ முழுரேயாே வாழ்க்ர�யா�க் கூறப்பட்்ரத அறிய 
முடிகிறது. இப்படி, பணபாட்டுப் பாலியல் மவறுபாடு�ளுக்�ாே 
ேதிப்பீட்டு அளரவ�ளால் உருவாக்�ப்்பற்ற இப்்பணணறம், 
முப்்பரும் நிரை�ளில் பிரிதது ்சயல்படுவரதக் கீழ்வருோறு 
�ாணைாம்: 

  i. ்பண அறம் 
  ii. ேரேவி அறம்
  iii. தாய் அறம் 
சங��ாைச் சமூ�ம் ்பணரேக்கு அளிக்கும் விளக்�ம்; 

்பண�ளின் ்பாறுப்பு�ளா�, �்ரே�ளா�க் �ாட்டுவே; ்பண�ளின் 
்சயல்பாடு�ள்; ்பண�ள் ்பற்ற ேதிப்பு�ள்; அவர்�ளின் ேதிப்பு 
குரறநத நிரை; சிை தனிக் கூறு�ள் ஆண, ்பண இவர்�ளிர்மய 
�ாணப்படும் மவறுபாடு�ள் ஆகியே மேற்்சான்ே இம்மூன்று 
அறங�மளாடு மநாக்�ப்பட்டு அன்ரறய ்பண�ளின் நிரை 
அறுதியி்ப்படுகிறது. இனி அவற்ரறச் சங� இைக்கியப் பதிவு�ள் வழி 
�ாணைாம். 

I. சபணணுக்குரிய அக அைம்: 
சங� இைக்கியப் பா்ல்�ளில், ்பணணின் உ்ல் ேற்றும் 

குடும்பததில் அவளது பாலியல் ்சயல்பாடு�ள் ஆகியவற்ரற ரவதமத 
வருணிக்�ப்பட்்ாள். ே�ள், தஙர�, �ாதலி, தாய், முதியவள் என்று 
அவளுர்ய வாழ்நாளின் படிநிரை�ள் வகுக்�ப்பட்்ே. இரவ 
அரேததும் ஆண�ரள ரேயோ�க் ்�ாணம் வகுக்�ப்பட்்ே. 
1. உ்ல் ொர்ந்த புனைவுகள: 

சங� இைக்கியங�ள் ்பணரண அழகுப் பதுரேயா�ப் 
பர்ததுக் �ாட்டியுள்ளே. ்பணணின் அழகு, ்பருங�வின் 
(ஐங.,20), ்தால்�வின் (நற்.,14:300), பூவின் �வின் (�ளவியல்.,86), 
இருங�வின் (அ�.,123) என்று வருணிக்�ப்பட்டுள்ளது. 

சங� இைக்கியங�ளில் ்பணரணப் பற்றிக் குறிப்பிடும் மபாது, 
அவளின் உ்ல், கூநதல், மு�ம், ்நற்றி, �ண�ள், இதழ்�ள், மூக்கு, 
பற்�ள், முரை�ள், ர��ள், மதாள்�ள், இர், ்தார், அல்குல், 
�ால்�ள், பாதங�ள் என்று அரேதது உறுப்புக்�ரளயும் இவற்றில் 
அணிநத அணி�ைன்�ரளயும் ோரை�ரளயும், ஆர்�ரளயும் 
அழகியல், பாலியல் ேற்றும் புைன் நு�ர்ச்சி அடிப்பர்யில் 
வருணிக்�ப்பட்டுள்ளே. 
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மேலும், ் பணணின் உறுப்பு�ளுக்குரிய அழகியல் உவரே�ளா�ப் 
பிரற, வில், மே�ம், பவளம், முதது, �ாநதள், கிளி, நீர்ச்சுழி, ேயில், 
வாரழ, குரும்ரப, ்சம்பு, ோநதளிர், தாேரை, குவரள, ஆம்பல், 
தாரழ, முல்ரை முதைாே ேைர்�ள், நுஙகு, ேணி முதைாேவற்ரறப் 
பயன்படுததிோர்�ள். ்பணணின் உறுப்பு�ள் ஆணின் ஐம்்பாறி 
நு�ர்ச்சிக்கு உரிய பாலியல் ்பாருட்�ளா�த மதாற்றேளிக்கின்றே.4

்பணணின் �ண, மதாள், அல்குல் ஆகியே அ�ன்றும் நுதல், 
அடி, நுசுப்பு ஆகியே சுருஙகியும் இருப்பரத அழ�ாேது என்று ஒரு 
புைவன் பாடியுள்ளான். சான்று: 

இ�ல பவந்தேன பெ்ை இறுததே வலாய் ப�லா்-
அ�ல அலகுல, பதேலாள், �ண எை மூவழிப் க�ருகி,
நுதேல, அடி, நுசுப்பு எை மூவழிச் சிறுகி, 
�வ்்யலால �லாமனும் �்் விடு வைப்பிபைலாடு, 
  (�லி. 108:1-4)

்பணணின் ோர்ப�தரதப் பைவாறா� வருணிததுப் புைவர்�ள் 
பாடியுள்ளார்�ள்.5 “ஆரணக் குறிக்கும்மபாது, அவனுர்ய வீை, தீை 
ஈைச் ்சயல்பாடு�ரளக் கூறிய அமத புைவர்�ள், ்பணரணப் பாடிய 
மபாது, அவளுர்ய அங�ங�ரளயும், அவற்றின் பரிோணங�ரளயும் 
அவற்றுக்குரிய பாலியல் ்பறுேதிரயயும், ஆணின் நு�ர்ச்சி 
மநாக்கிமைமய வருணிததார்�ள்”6 என்கிறார் ைாஜ்�ளதேன். இவவாறு, 
்பணரண வருணிப்பது ‘புைரே ்நறி’ யா� இருநதாலும், அது 
அவரளக் �ாட்சிப் ்பாருளா�, நு�ர்்பாருளா�ப் பார்க்கும் 
ஆணாதிக்�ப் மபாக்ர� இேங�ாட்டி நிற்கிறது எேைாம். மேலும், 
ஆரண இவவாறு அங�ம் அங�ோ� உவரே�ள் கூறி வருணிக்�வில்ரை 
என்பதும் ்வளிப்பர்.

2. சபணணின் இயல்புகள: 
சங�ப் பா்ல்�ள், ்பணணின் இயல்பு�ள் எரவ? அவள் 

எவவிதம் ்சயல்ப் மவணடும்? என்பே பற்றிச் சிை �ருததுக்�ரள 
இயம்பியுள்ளே. அவற்ரற அக்�ாைததிற்குரிய ்பணரேயின் 
விளக்�ோ�க் ்�ாள்ளைாம். சான்று: 

அனபும் ம்னும் ெலாயலும் இயலபும் 
எனபும் கநகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும்
ஒனறு�டு க�லாள்்�  (அ�. 225: 1-4)

இவவாறு, அன்பு, ே்ம், ் ேன்ரே, இனிரே, அழகு ஆகியவற்ரற 
உர்யவளாயிருததல் ்பணணின் இயல்பு�ள் எேப்படுகின்றே. 
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சமுதாயததில் உயர்நத குைோ�க் �ருதப்பட்் ேனித குைததில் தான், 
ஆணுக்்�ாரு நீதி ்பணணுக்்�ாரு நீதி மதான்றியிருக்கிறது. 

சங�ப் ்பணரே, ்தால்�ாப்பியர் �ாட்டும் ்பணரேயு்ன் 
்பரிதும் ஒததிருப்பதும் சுட்்ததக்�து. ்பணணுக்குரிய 
இைக்�ணோ�த ்தால்�ாப்பியர், 

அச்ெமும் நலாணும் ம்னும் முந்துறததே 
நிச்ெமும் க�ண�லாற்குரிய என�. 
  (கதேலால., �ளவு., நூற்�லா: 8) 

என்னும் நூற்பா வழி விளக்குகிறார்.
சங��ாைம் தாய்வழிச் சமூ�ததின் எச்சோ�வும், தநரத வழிச் 

சமூ�ததின் ்தா்க்�ோ�வும் அரேவதால், ்பண�ள் தங�ள் 
�ணவரைத மதர்ந்தடுக்� உரிரே ்பற்றிருநத நிரைரயயும், ்பறாத 
நிரைரயயும் ஒருஙம� அர்யாளம் �ாண இயலுகிறது. 

�ாதலிக்கும் உரிரே ்பற்ற ே�ளிர், மூன்று ோதததிற்கு மேல் 
தங�ள் �ாதரை நீட்டிக்�ாேல் திருேணம் ்சய்து ்�ாணடு �ற்பு 
வாழ்க்ர�ரய மேற்்�ாள்ள மவணடும் என்ற �ட்்ாயம் இருநதது. 
�ாதல் ேணம், ஏற்பாட்டு ேணம் தவிை மவறுவர� ேணமுரற�ளும் 
அக்�ாைக் �ட்்ததில் இருநததரதத ்தால்�ாப்பியம் சுட்டுகின்றது. 
இதரே, 

இன�மும் க�லாருளும் அறனும் எனறலாங்கு
அனக�லாடு புணர்ந்தே ஐந்தி்ண மருங்கின
�லாமக் கூட்ம் �லாணும் �லா்், 
ம்றபயலார் பதேஎதது மனறல எட்னுள் 
து்ற அ்ம நலயலாழ்த து்ண்மபயலார் இயலப�7

எனும் நூற்பாவால் ்தளியைாம். 
சங�ப் பா்ல்�ளில், ் பண பருவம் அர்நது அவளது உ்லில் 

ோற்றங�ள் மதான்றும் மபாது, தாயி்மிருநது எச்சரிக்ர�க் குைல் 
ஒலிக்�த ்தா்ஙகி விடுவரதக் �ாணமுடிகிறது. ஒரு ்பண �ாதலில் 
ஈடுபட்டிருநதரத அறிநத அவவூர்ப் ்பணடிர்�ள், அவளது 
அன்ரேரயக் �ர்க்�ணணால் மநாக்கி அைர் தூற்றிோர்�ள் 
என்பரதயும் அதரே உணர்நத தாய் ே�ரளக் ம�ால் ்�ாணடு 
அடிததாள் என்பரதயும் பின்வரும் நற்றிரணப் பா்ைடி�ள் 
விளக்குகின்றே: 

சி்ரும் �்ரும் �்்க்�ண பநலாக்கி,
மூக்கின உச்சிச் சுடடு விரல பெர்ததி, 
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மறுகில க�ணடிர் அம்�ல தூற்ற, 
சிறுப�லால வ்ந்தேைள் அன்ை அ்்ப்�, (நற். 149:1-4)

இதன்மூைம் ் பண, தேக்குரிய தரைவரேத தாமே மதர்ந்தடுக்கும் 
உரிரேரய, �ாதலிதது ேணக்கும் உரிரேரயப் ்பற்றிருநதாள் என்பரத 
முழுரேயா� ஏற்றுக்்�ாள்ள இயைாது. ஏ்ேனில், சங��ாைச் சமூ�ம் 
�ாதல் வயப்பட்் ்பணரண, அடிததல் - �ாவலில் ரவததல் 
மபான்ற நிரை�ளுக்்�ல்ைாம் உட்படுததியமத இதற்குக் �ாைணம் 
எேைாம். இதன் வழி ்பணணின் இயல்பு�ரளயும், அவள் 
்சயல்படுவதற்கு சங�ச் சமூ�ம் வகுததுள்ள வரையரற�ரளயும், 
தர்�ரளயும் சான்று�ள் மூைம் அறிய முடிகின்றே. 

3. சபணகள ொர்ந்த நெம்பிக்னககள வழிபாடுகள: 
சங� �ாைததில் ் பண�ளின் ேேநிரை எவவாறிருநதது அவர்�ள் 

எவவிதம் தங�ள் வாழ்க்ர�ரய எதிர்்�ாண்ார்�ள் என்பே மபான்ற 
ம�ள்வி�ளுக்கு விர்�ாண அவர்�ள் சார்நத நம்பிக்ர��ள் 
வழிபாடு�ள் ஆகியவற்ரற இஙம� எடுததுக் �ாட்டுவது மதரவயாகிறது. 
அவற்றுள், சங�ச் சமூ�ததில் ்பண�ள் மேற்்�ாண் ரதநநீைா்ல், 
பாரவ மநான்பு, பிரற்தாழுதல், யாரேயின் மிச்சிரை உணணல் 
ஆகியவற்ரற இனி விரிவா�க் �ாணைாம். 
(i) ன்தநநீரா்ல்: 

�ன்னிப் ் பண�ள் இளரேயில் மநாற்கும் மநான்பு�ளிமை ஒன்று 
அம்பாவா்ல் ஆகும். இதரே ‘ரதநநீைாடுதல்’ என்றும் குறிப்பிடுவர். 
இவர்�ள் தங�ள் தாய்ோர்�மளாடு ரதநநீைா்ைாகிய மநான்ரப 
மநாற்றார்�ள். ோர்�ழி ோததது நிரறேதி நாளாகிய திருவாதிரையில் 
பூச�ர் ்தய்வததிற்கு விழா எடுக்� �ணணிப் ்பண�ள் கூடி, 
‘பூமியாேது ேரழவளம் ் பற்றுக் குளிர்வதா�’ என்று அம்பா ஆ்ரை 
மேற்்�ாண்ேர். அவர்�ளுக்குச் ச்ஙகு அறிநத முதுபார்ப்பனிோர் 
மநான்பு மநாற்கும் முரறரேரயத ்தரிவிததேர். அவர்�ள் �ாட்டிய 
முரறப்படி அதி�ாரை மவரளயில் நீைாடிக் �ன்னிப்்பண�ள் மநான்பு 
மநாற்றார்�ள் (பரி., 11:74-92). 

ரதததிங�ளில் �ன்னிப் ்பண�ள் தம் ஆயததாரு்ன் ஆறு, 
குளங�ளில் நீைாடிோர்�ள், இதரேமய பின்ோளில் ோர்�ழி நீைாட்டு 
என்றேர் (�லி., 59:12-13. ஐங., 84:3-5 நற்., 80:6-8). இதன் மூைம், 
�ன்னிப் ்பண�ள் கூட்்ோ� நீைாடியரத அறியமுடிகிறது. 

பு்�, பூ, அவி ஆரலாதே்ை, அழல, �் ஏந்தி, 
ந்� அமர் �லாதே்்ர நலாளணிக் கூடடும் 
வ்�ெலாலும், ்வ்ய வரவு  (�ரி., 6:11-13) 
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எே ரவரயயின் வைவு கூறுதலில், ்பண�ள் நதியில் நீைாடி அதற்கு 
ஆைாதரே ்சய்வதற்கு மவணடிய புர�, பூ முதலியவற்ரற ்�ாணடு 
்சன்றது புைப்படுகிறது. அஙகு, ரவரயக்கு ேர் ்�ாடுததரையும் 
�ாணமுடிகிறது. 

்வ்ய! நிைக்கு ம்் வலாய்ததேனறு  (�ரி., 11:87) 
என்பதில் ே�ளிர் ரதநநீைா்ல் மநான்பில் நதிக்குப் பர்க்கும் 
பர்யரைக் குறிதது அறியமுடிகிறது. 

(ii) பானவ கநொன்பு: 
பாரவ மநான்பில் வண்ல் விரளயாட்டுக்கு உரிய பாரவரய 

நீர்துரறயில் ரவதது, ்�ாம்பு என்னும் இயம் ஒலிக்�க் �ன்னிப் 
்பண�ள் குைரவக் கூதது ஆடிோர்�ள் (அ�., 269:14-22). பாரவரய 
நீர்ததுரறயில் அரேததுச் ்சய்யும் மநான்பு ஆதைால், இது ‘பாரவ 
மநான்பு’ எேப்பட்்து. இப்பாரவக்கு அரும்பு முதலிய நீர்ப்பூக்�ரளப் 
பறிதது அணிதலும் உணடு. சான்று: 

�டிவ ம�ளிர் க�லாடி க�லாய்து அழிததே 
கமலாம்மன அடும்பின கவணமணல ஒரு சி்ற8

இப்பா்ைடி�ள், அரும்பு ேைரை மநான்பு இயற்றும் ்பண�ள் 
்�ாய்தரதப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றே. இஙகு, ‘படிவ ே�ளிர்’ என்று 
சிறப்பிததுச் ்சால்ைப்படும் மநான்பு மநாற்கும் மேட்டுக் குடித தமிழ் 
்பண�ளின் மநாக்�ம் நல்ை �ணவரே அர்வதா� இருநதது என்பது 
குறிப்பி்ததக்�தாகும். 

அம்பாவா்ல் எேப்படும் ரதநநீைா்லிோல், ‘உை�ம் 
ேரழயால் குளிர்வதா�’ எே மவணடுதல் ஒரு பயன். ேற்றும் 
அக்�ன்னிப் ்பண�ள், தேக்கு ஏற்ற �ணவரேப் ்பற்று, அவனு்ன் 
கூடி என்றும் இன்பம் ்பற்றுச் சுற்றமு்ன் சிறநது வாழமவணடும் 
என்று மவணடுவதும் ேற்்றாரு பயோகும். பாரவ மநான்பு 
இயற்றுவார் பின்வரும் பயன்�ள் தேக்கு வாயக்� மவணடும் என்று 
மவணடுவதா�ப் பதிமோைாம் பரிபா்ல் குறிப்பிடுகிறது: 

‘ரதநநீமை! யாம் ஆடும் அள்வாடு ்தளிநது வருகின்றாய். நீ 
தக்�ாய்!’ என்கின்றேர் சிைர். இன்னும் சிைர், ‘எம் �ாதைரைத தழுவும் 
வீறு ்பறு� எே மவணடுகின்மறாம்’ என்கின்றேர். ேற்றும் சிைர், 
‘பூவில் விழும் வணடு பின்ேர் அப்பூரவ நீஙகித தனிமய விட்டுப் 
மபாவது மபாைப் மபா�ாேல், எம்ோல் விரும்பப்படும் �ணவர் 
எம்ரேப் பாது�ாப்பாைா�’ என்கின்றேர். ‘என் �ணவரும் யாமும் 
கிழவர் கிழவியர் எேப் ப்ாேல் இததவம் நிரை்பற இளரேரயத 
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தை ே�ப் ்பற்றுச் ்சல்வதமதாடும் சுற்றதமதாடும் நிரை ்பறு�’ எே 
மவணடுகின்றேர் மவறு சிைர். இக்�ருதது உணர்ததும் பா்ைடி�ள் 
பின்வருோறு: 

நீ தேக்�லாய், ்தேந் நீர்! நிறம் கதேளிந்தேலாய் எனமலாரும், 
�ழுதது அ்ம ்� வலாங்�லாக் �லாதே்ர்ப் புல்,
விழுத தே்� க�று�! எை பவணடுதும்! எனமலாரும், 
பூ வீழ் அரியின பு்ம்�ப் ப�லா�லாது,
யலாம் வீழ்வலார், ஏமம் எய்து�! எனமலாரும்,
கிழவர் கிழவியர் எனைலாது, ஏழ்�லாறும்,
மழ ஈனற மல்ற் ப�ள் மனனு�! எனமலாரும்9

“பாரவ மநான்பு மநாற்றார் விரும்பத தக்� �ணவரேப் 
்பறுவர் என்பது அநதக் �ாைதது நம்பிக்ர�. இது நாட்டிமை ேரழ 
்பய்ய மநாற்கும் மநான்பா�வும் �ருதப்பட்்து. சங� �ாைததில் 
ரதநநீைா்ைா� இருநதது, ஆண்ாள் �ாைததில் ோர்�ழி நீைா்ைா� 
ோறியது”10 என்று ்த.்பா. மீோட்சிசுநதைம் கூறுவதா� மவ.
சீததாைட்சுழி அவர்�ள் குறிப்பிடுவதிலிருநது ரதநநீைா்லும், பாரவ 
மநான்பும் ஒன்்றன்பரத அறிய முடிகிறது. 

இததர�ய ரதநநீைா்ரையும் பாரவ மநான்ரபயும் பிங�ை 
நி�ணடு, பிள்ரளப் பாட்டின் ஒரு பகுதியாக் ்�ாணடு கூறுதலும் 
இஙகு ஒப்பு மநாக்�த தக்�தாகும். இதரே, 

ப�ணும் சிறப்பின க�ண ம�வு ஆயின,
மூனறலாம் ஆணடில குழமணம் கமலாழிதேலும்,
ஐந்தின முதே்லா ஒன�தின �லாறும்,
ஐங்�்ணக் கிழவ்ை ஆர்வகமலாடு பநலாற்றலும்
�னிநீர் பதேலாய்தேலும் �லா்வ ஆ்லும்11

என்னும் பிங�ை நி�ணடு நூற்பாவால் அறியைாம். 

(iii) பினை ச்தாழு்தல்: 
்பாதுவா�த திங�ரளப் மபாற்றி வழிபடுவது, பணர் நா�ரி� 

நாடு�ளில் சிற்சிை மவறுபாடு�ளு்ன் இருநதரதக் �ாணமுடிகிறது. 
்சழிப்பிரேயும் வளர்ச்சியிரேயும் மவணடிப் பிரற ்தாழுவது 
தமிழ்நாட்டின் ேைபு. ேஙர�ப் பருவம் அர்நத ்பண�ள், நல்ை 
�ணவனும் சிறநத வாழ்க்ர�யும் வாய்க்� மவணடும், என்னும் 
மநாக்�தமதாடு பிரறயிரேப் மபாற்றி வழிபட்்ேர். இதரே,

புள்ளித கதேலாய்யில, க�லாறி �டு சுணங்கின,
ஒள் இ்ழ ம�ளிர் உயர் பி்ற கதேலாழூஉம் 
புலக்ன மலா்், யலான இவண ஒழிய (அ�., 239:8-10) 
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என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம். சநதிைரேப் ்பண 
்தய்வோ�வும் �ாதல் ்தய்வோ�வும் �ருதிப் மபாற்றுவது பணர்த 
தமிழரின் வழக்�ோகும்.12 இவவாறு பிரற்தாழுவதின் மூைம் 
்பண�ளுக்கிருநத நம்பிக்ர�ரய அறியமுடிகிறது. 

(iv) யானையின் மிசசினல உணணல்:
திருப்பைஙகுன்றததில் முரு�ப் ் பருோனின் ஊர்தியாகிய யாரேரயக் 

�ன்னிப் ்பண�ளும் வழிபட்்து கூறப்பட்டுள்ளது. இநத யாரேப் 
பூரசயில், அதன் ேதத�ததில் குஙகுேததால் அைங�ரிததேர். பூமவாடு 
கூடிய இனிய நீரை அதன் மேல் ்சாரிநதேர். ்சவி�ளிமை 
்வணசாேைதரத ரவதது, அதன் மேல் பவளததால் ்சய்த நல்ை 
�ாம்பிரேயுர்ய ்பாற்குர்ரய எடுததேர். அவயாரே 
உணணுதற்குச் மசாற்றுக் �வளதரதயும் பர்ததேர். பூரசயின் பின் 
யாரே உண் மிச்சிரை �ன்னிப் ்பண�ள் உண்ேர். இவவாறு 
பூரச ்சய்யாவிட்்ால், ேணோே ்பண�ள் தம்ரே ேணநது 
்�ாண் �ணவரின் அன்ரபப் ்பறோட்்ார்�ள் என்றும், �ன்னிப் 
பருவததிலுள்ள ்பண�ள் நல்ை �ணவரே அர்ய ோட்்ார்�ள் 
என்றும் நம்பிோர்�ள். இநத யாரேப் பூரசரயப் பரிபா்ல்                  
(19:85-94) விளக்குகிறது. 

மேற்கூறிய நம்பிக்ர��ளும் வழிபாடு�ளும் மேட்டுக்குடித 
தமிழ்ப் ்பண�ளி்ம் �ாணப்பட்்மதயன்றி, உரழததுப் பிரழக்கும் 
எளிய இேக்குழுப் ்பண�ளி்ம் �ாணப்ப்வில்ரை.13 இப்்பண�ள் 
நல்ை �ணவன் கிர்க்� மவணடி எநதக்�்வுரளயும் வணஙகியதா�ச் 
சங� இைக்கியததில் சான்று�ள் இல்ரை. 

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது ் பண�ள் சார்நத நம்பிக்ர��ளும் 
வழிபாடு�ளும் ரதநநீைா்ல், பாரவ மநான்பு, பிரற ்தாழுதல், 
யாரே உண் மிச்சிரை உணணல் ஆகிய தளததில் இயஙகியரத 
அறிய முடிகிறது. 

4. சபணகள ொர்ந்த ெ்ஙகுகள:
ேனித வாழ்க்ர�யில் ச்ஙகு�ள் இன்றியரேயாத இ்தரத 

வகிக்கின்றே. ச்ஙகு�ள் எல்ைாம் அநதநதப் பணபாட்டுச் 
சமூ�ங�ளுக்குப் ்பாதுவாேது. என்றாலும், அரவ ஆணுக்கும் 
்பணணுக்கும் மவறுபடுகின்றே. இவமவறுபாட்ர்ச் சங� 
இைக்கியததில் குறிப்பா�க் �ாணமுடியும். ஆணுக்குரிய ச்ஙகு�ள் 
அன்று, ்பரிதும் அவேது சமூ� ஆள்விரே�ளாே மபார், 
மவளாணரே, அைசாட்சி ஆகியவற்ரறச் சார்நமத �ாணப்பட்்ே. 
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்பணணுக்குரிய ச்ஙகு�ள் அவளது பாலியல் உ்ல் இேவிருததி 
சார்நதும் அல்ைது இேவிருததித தர் சார்நதும் �ாணப்படுகின்றே. 
அவற்றில், ்பண�ள் சார்நத ச்ஙகு�ள் அவர்�ளது பாலியல் 
வாழ்க்ர�ரய ஒட்டிமய �ாணப்படுகின்றே. சங��ாைப் ்பண�ளின் 
வாழ்வில் மேற்்�ாண் ச்ஙகு�ளும் நம்பிக்ர��ளும் பைவா� 
இருநதே என்றாலும், அவர்�ள் வாழ்வில் குறிப்பா�, (i) பூப்பு, (ii) 
ேணம், (iii) �ருவுயிர்ததலும் குழநரத ்பறுதலும் என்ற மூன்று 
நிரை�ளில் பாலியல் சார்நத ச்ஙகு�ள் மேற்்�ாள்ளப்பட்்ே. இனி, 
சங��ாைப் ்பண�ள் சார்நத ச்ஙகு�ரளக் �ாணைாம். 

(i) பூப்பு: 
இயற்ர�யின் பர்ப்பில் ்பண�ளுக்கு ஏற்படும் 

உ்ல்வர�ப்பட்் முதல் நி�ழ்வு பூப்பாகும். இேவிருததி வளர்ச்சிக்கும் 
பூப்பு மி� இன்றியரேயாத ்பளதீ� ோற்றோகும். “்பண உ்ல் 
ரீதியா�க் குழநரதப் பருவததிலிருநது �ருததரிக்கும் தகுதிரய 
அர்கிற நிரைக்கு ோறிச் ்சல்வரதக் குறிப்பது பூப்பு”14 என்று 
ைாஜ்�ளதேன் பூப்பிற்கு விளக்�ம் கூறியுள்ளார். 

தமிழ்ப் மபை�ைாதி ச்ஙகு �ழிததல் என்பதற்குப் “்பணணின் 
முதல் ருதுவில் உரிய ச்ஙகு ்சய்தல்”15 என்று ்பாருள் கூறியுள்ளது. 
இஙகு ‘ருதுவாதல்’ என்று குறிக்�ப்படுவது ்பண பூப்பு எய்துதரைமய 
ஆகும். 

சங�த தமிழரின் முதல் இைக்�ண நூைாே ்தால்�ாப்பியததில் 
�ன்னிப் ்பண முதற்�ண பூப்்பய்தியது பற்றிய ்சய்தி 
�ாணகிர்க்�வில்ரை. ஆோல், தரைவனும், தரைவியும் ேணநது 
ேக்�ட்மபறு அர்தல் பற்றிப் மபசும் மபாது பூப்பு பற்றிய ்சய்தி 
சுட்்ப்படுகிறது. தரைவன் ேக்�ட்மபறு மவணடித தரைவிரயப் 
பிரியாது கூ் மவணடிய �ாைதரதப் பற்றிச் ்சால்லும் மபாது 
்தால்�ாப்பியம், 

பூப்பின புறப்�லாடு ஈர் - ஆறு நலாளும் 
நீதது அ�னறு உ்றயலார் எனமைலார் பு்வர் 
�ரத்தேயின பிரிந்தே �லா்்யலாை16 

என்னும் நூற்பா வழி விளம்புகிறது. இதில், ேணோே ்பணமணாடு 
�ணவன் புணரும் �ாைம் குறிப்பி்ப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இளம்பூைணர், 
“பூப்பிேது புறம்பு பன்னிைணடு நாளும் விட்டு அ�ன்றுரறவாைல்ைர்”17 
என்று உரை கூறியுள்ளார். இஙகு, இளம்பூைணர் “பூதமதான்றி என்று 
ோதவி்ாரயச் சுட்டுகிறார்”18 என்பார் தி.ைோ. 
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இநநூற்பாவில், ்தால்�ாப்பியம் �ருவுருவாகும் �ாைம் பற்றிமய 
கூறியுள்ளது. பூப்பு என்னும் ோதவி்ாய் பற்றி இநநூற்பாவில் 
மவ்றான்றும் கூறப்ப்வில்ரை. �ளவியலில் ்தால்�ாப்பியர், 

முந் நலாள் அல்து து்ண இனறு �ழியலாது;
அந்நலாள் அ�ததும், அது வ்ரவு இனபற19

என்று நூற்பா வகுததுள்ளார். இதற்கு நச்சிோர்க்கினியர், “இது 
முநநாரளப் பிரிவாகிய பூப்பர் பிரிவு”20 என்று உரை கூறியுள்ளார். 

்தால்�ாப்பியம் பூப்ரபப் பற்றிப் ்பாருளதி�ாைததில் 
கூறியிருநதாலும் அரதப் பற்றி மவறு ்சய்தி�ரளக் கூறவில்ரை. 
ஆோல், இதற்குப் பின்வநத இரறயோர் அ�ப்்பாருள், 

�ரத்தேயர் பிரிந்தே கிழபவலான ம்ைவி 
பூப்பின புறப்�லா டீரலாறு நலாளும் நீததே�ன 
று்றதேல அறததேலா றனபற21

என்னும் நூற்பாவிற்கு, புறப் ்பணடிர் ோட்டுப் பிரிநத தரைே�ன் 
கிழததி பூப்புப் புறப்பட்் நாள்முதற் பன்னிரு நாளும் நீததும் 
அ�ன்றும் உரறதல் அற்நறியன்று என்று உரை வகுக்�ப்பட்டுள்ளது. 

“பூப்புப் புறப்பட்் நாள் முதைா�ப் பன்னிைணடு நாட்�ள் 
தரைவனும் தரைவியும் பிரிநதிருததல் கூ்ாது என்பமத ்தால்�ாப்பி 
யததின் �ருததா� இருததல் மவணடும்.”22 என்பார் நா.்சல்வைாசு. 

இதன்மூைம், பூப்புத மதான்றிய நாள் முதைா�த தரைவன் 
தரைவிமயாடு கூடி இருததமை ்தான்ரே வழக்�ா� இருநதிருக்� 
மவணடு்ேன்பது புைப்படுகிறது. 

சங� இைக்கியததில் ்பண பூப்பு அர்நதரத ஒட்டிச் 
்சய்யப்பட்் ச்ஙகு�ரளப் பற்றி விரிவாே சான்று�ள் �ாணப்ப் 
வில்ரை. சிை பா்ல்�ளில் ேட்டுமே பூப்பு அர்நதரதப் பைதரத 
வீட்டிலிருக்கும் �ணவனுக்குத ்தரிவிக்�ப்பட்்து என்பதற்குப் 
பின்வரும் பரிபா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே:

பதேலாள் புதிது உண் �ரத்தே இல சிவப்புற 
நலாள் அணிந்து, உவக்கும் சுணங்�்றயதுபவ;
ப�ள் அணங்குற ம்ைக் கிளந்துள, சுணங்�்ற 
  (�ரி., 9:19-21)

இஙம� குறிக்�ப்படும் பூப்பு, குழநரதப் பருவததிலிருநது ்பண 
�ருததரிக்கும் பருவததிற்கு ோறிச் ்சல்லுகின்ற பூப்பன்று, பூப்புக்கும் 
�ருததரிப்புக்கும் உள்ள உறவிரேக் குறிக்கின்ற சான்றா� இரதக் 
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�ருதைாம் என்று ைாஜ்�ளதேன் ‘பாட்டும் ் தார�யும் ் தால்�ாப்பியமும் 
தமிழ்ச் சமூ� உருவாக்�மும்’ என்ற தேது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.23

இப்பா்ைடி�ளில் இ்ம் ்பறும் “சிவப்பு அணி�ைன் பூப்பு 
உணர்ததும் படிேம்”24 என்று குறிப்பிடுவார் மவ. அணணாேரை.

சங� �ாைததில், குறுநிை ேன்ேனின் ே�ள் பூப்பு அர்நதரத 
ஒட்டிச் ச்ஙகு�ள் நி�ழ்ததப்பட்்ே. இதற்கு, 

�லாரி �றம்பின �னிச் சு்ை ப�லா், 
�லாண்ற்கு அறியள் ஆகி, மலாண் 
க�ண்ம நி்றந்தே க�லாலிகவலாடு, மணணிய 
துகில விரி �டுப்� நு்ங்கி, தேணகணை
அகில ஆர் நறும்பு்� ஐது கெனறு அ்ங்கிய 
�பி் கநடு ந�ர்க் �மழும் நலாற்றகமலாடு,
ம்ைச் கெறிந்தேைபள, வலாணுதேல  (புற., 337:6-12) 

என்னும் புறநானூற்றுப் பா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே. இதில், ்பயர் 
குறிப்பி்ாத ஒரு ேறக்குடிச் சிற்றைசனின் ே�ள் பூப்பு அர்நததால், 
பிறைால் �ாணபதற்கு அரியவளா�, ்பணரே நிைம்பிய ்பாலிமவாடு 
நன்கு ்வளுதது ேடிதத துகில் மபாை, அகிலில் நறும்புர� �ேழும் 
�பிை நிற வீட்டிற்குள் ேரேச் ்சறிக்�ப்பட்்ாள் என்ற ்சய்தி 
�ாணப்படுகிறது. இப்பா்ைடி�ளில் ்பணணின் முதல் பூப்பும் 
அதரேச் சார்நத ச்ஙகு�ளும் சுருக்�ோ� இ்ம் ்பற்றுள்ளே. 

ம�ாழி கூவும் மநைம் பூப்பு குறிப்பறியப்பட்் ் சய்தி குறுந்தார�யில் 
�ாணப்படுகிறது. சான்று: குக்கூ என்றது ம�ாழி; அதன் எதிர் 

துடக�னறது என தூஉ கநஞெம்25

இப்பா்ைடி�ளில் பூப்பு பற்றிய குறிப்பில்ரை. ஆோல், 
இதற்குக் கூற்று எழுதிமயார் பூப்்பய்திய தரைே�ள் உரைததது என்று 
எழுதியுள்ளேர். 

ே�ளிர்க்கு ோதநமதாறும் ஏற்படும் பூப்ரப ோதவி்ாய் என்பர். 
ோதவி்ாய் உள்ள ே�ளிரைக் ‘�ைந்தா்ா’ ே�ளிர் என்றரழததார் 
(புற., 299:5-7). 

“பூப்புத தீட்டுக்குறியது. ஆோல் ேங�ள�ைோேது”26 என்று 
குறிப்பிடுவர் அறிஞர். பூப்புத தீட்டுக்குரியதா� ேதிப்பிறக்�ம் 
்சய்யப்பட்்து, ரவதீ�ப் பணபாடு ஓஙகிய பிறம�யாகும். இேக்குழுச் 
சமுதாயங�ளில் பூப்பு ்சழிப்பின் சின்ேோ�ப் மபாற்றப்பட்டுச் 
்சழிப்ரபத மதாற்றுவிக்கும் மு�வைா�க் �ருதப்பட்்து. 
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சங� அ�ப்பா்ல் ஒன்றில், ‘ஒரு ்பண மபரதப் 
பருவததிலிருநது ் பதும்ரேப் பருவம் அர்நதவு்ன், அவள் உ்லில் 
ஏற்படும் ோற்றங�ரளயும் மேலும் அவள் தாய், நீ அஙகுமிஙகும் 
ஓ்ாேல் இல்ைததினுள்மள இருக்� மவணடும்’ என்றும் கூறுவதா�ச் 
்சய்தி �ாணப்படுகிறது. இதரே,

மு்் மு�ம் கெய்தேை; முள் எயிறு இ்ங்கிை;
தே்் முடி ெலானற; தேன தே்ழ உ்்்ய; 
அ்மரல ஆயகமலாடு யலாங்�ணும் �்லாஅல;
மூப்பு்் முது �தி தேலாக்கு அணக்கு உ்்ய;
�லாப்பும் பூணடிசின; �்்யும் ப�லா�்்;
ப�்தே அல்் - ப�்தேஅம் குறும�ள்
க�தும்்�ப் �ருவதது ஒதுங்கி்ை, புறதது  (அ�.,7:1-7)

இதன்மூைம், பூப்பு எய்திய ்பதும்ரபப் பருவததுப் ்பண 
வீட்டுக்குள்மளமய இருக்� மவணடு்ேன்று கூறப்பட்டுள்ளரத 
அறியைாம். மேலும் முரை, எயிறு, தரைமுடி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 
இ்ண்ாம் நிரை பாலியல் பணபு�ள் இப்பா்ைடி�ளில் 
பதிவாகியுள்ளே. முதற் பூப்பு எய்திய ்பண வீட்டு வாசரைத 
தாணடிச் ்சன்றால் அணஙகு பற்றும், இதோல் வீட்டிற்குள்மள ஒரு 
புறததில் ஒதுஙகி �ாப்புப் பூண மவணடும் என்ற நம்பிக்ர� இருநதது 
இப்பா்ல் வழி ்தரியவருகிறது. 

மேற்கூறிய இக்�ருதரத உறுதி ்சய்யும் விதோ� நற்றிரணப் 
பா்ல் ஒன்றில், ‘இவள் ்பதும்ரப பருவம் நீங� ்பற்றாள், வளம் 
்பாருநதிய ோளிர�யிமை, ்பயர்நது மபாதற்�ரிய �ாவல் 
உர்யவள்’ என்ற ்சய்தி �ாணப்படுகிறது (நற்., 351:1-2). 

மேற்கூறியவற்றிலிருநது பூப்பும் அதரேச் சார்நத ச்ஙகு�ளும் 
்பண �ருததரிக்கும் தகுதிரய உ்ற்கூற்று ரீதியா�ப் ்பற்றுவிட்்ாள் 
என்பரதயும் அவள் வீட்டிற்குள்மள ்சறிக்�ப்பட்்ாள் என்பரதயும் 
அறியைாம். 

(ii) ேணம்: 
்பண, ஓர் ஆண ே�னுக்குரிய குழநரத�ரளக் �ருததரிக்கும் 

நிரைக்கு ோறிச் ்சல்லுவதற்�ாே சமூ� வழக்�ம் திருேணம் ஆகும். 
திருேணம் என்ற ்சால்லுக்குப் பணர்த தமிழர் �டி, ேணம், 
ேன்றம், வதுரவ, வதுரவ ேணம், வரைவு எேப் ்பயரிட்டு 
அரழததேர். 

்தால்�ாப்பியம் உரிச்்சால்ைா� உணர்ததும் ‘�டி’ என்ற 
்சால்லுக்குப் பை ்பாருள்�ரளக் கூறுகிறார்�ள். அவற்றுள் நீக்குதல், 
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�ாப்பு என்னும் ்பாருள்�மளாடு பிற்�ாைததில் ேணம் என்னும் 
்பாருளும் மசர்நதிருக்�ைாம். ‘ேணணுதைாகிய’ நீைாடுதல் எனும் 
சிறப்பால் ேணமும், ேன்றில் நர்்பறும் ோட்சியால் ேன்றலும், 
வரையரற ்சய்வதால் வரைவும் அரேநதே எேைாம். வதிதல் 
என்பமதாடு ்தா்ர்புர்யதா�க் �ருதி வதுரவ என்ற ்சால் 
அரேநததா�க் ்�ாள்ளைாம். 

“பூப்புச் ச்ஙகிரேத திருேணததின் முதற்�ட்்ம் எேைாம்”27 
என்று ‘தமிழர் ோனு்வியல்’ என்ற நூலில் பக்தவச்சை பாைதி 
அவர்�ள் கூறியுள்ளார். இதன் மூைம் பூப்பு அர்நத ்பண�மள 
திருேண வாழ்விற்கு ஏற்றவர்�ள் என்பரத அறியைாம். 
“ேணோவதற்குரிய ்சவவி எய்திய பின்மப ே�ளிர் ேணமுடிததுக் 
்�ாடுக்�ப்பட்்ேர்”28 என்பார் சு.முதரதயா. 

“�ருததரிக்கும் பக்குவதரத உ்ற்கூற்று ரீதியில் அர்நது 
விட்் ்பண, அதரேக் குடும்பததிற்குள், சமூ� அஙகீ�ரிப்மபாடு 
்சயல்படுதத மவணடியது நா�ரி� சமுதாயததின் �ட்டுப்பா்ாகும். 
ஓர் ஆணின் ேரேவி என்ற குடும்ப / சமூ�த தகுதிரய ஒரு ்பண 
ஈட்டிய பிறம� �ருததரிக்கும் உரிரேரயப் ்பறுகிறாள். இததர�ய 
ேரேவி / ேரேக்கிழததி / இல்ைாள் என்ற தகுதிரய அவள் ‘வதுரவ’ 
வழியா�ப் ்பற்றாள். இவவிதததில் வதுரவ என்ற சமூ� நி�ழ்வும் 
(Cremont) அதன் ச்ஙகு�ளும் (Riltuals) ்பணணின் இேவிருததிச் 
்சயல்பாட்டிற்கு இன்றியரேயாதரவயா�ப் மபாற்றப் பட்டு 
வநதுள்ளே.”29 என்று ைாஜ்�ளதேன் கூறுவதிலிருநது ஒரு ்பண 
சமூ� அஙகி�ாைதமதாடு ஓர் ஆணு்ன் மசர்நது வாழ்வதற்குத திருேண 
முரறமய இன்றியரேயாதது என்பரத அறியமுடிகிறது. 

ஓர் ஆணும் ்பணணும் �ணவனும் ேரேவியுோ� இல்ைறம் 
ந்தத இரசநது ஒன்று மசருவமத திருேணம் ஆகும். இது சமூ�ததால் 
ஏற்றுக்்�ாள்ளப்பட்்  ஆண - ் பண உறவு நிரைரயக் குறிப்பதாகும். 

“திருேணம் என்ற ்சால்ரை நாம் திரு + ேணம் எேப் 
பிரிக்�ைாம். ேணம் என்பமத தமிழரின் பரழய ேைபு தான். ஒரு 
�ன்னிப் ்பணணின் கூநதலிமை ேைர் சூட்டி அவரள ஊரும் உறவும் 
அறிய, தன் ேேததிற்கு இனியாளா�, வாழ்க்ர�த துரணவியா� 
ஒருவன் ஏற்றுக் ்�ாள்வதோமை தான் ேணம், திருேணம் என்ற 
்பயர்�ள் அச்ச்ஙகிற்கு ஏற்பட்்ே”30 என்று சசிவல்லி கூறுவதும் 
இஙகுக் குறிப்பி்ததக்�தாகும். 

திருேணம் என்ற விழாவும், ச்ஙகும் வரையறுக்�ப்ப்ாதிருநத 
இயற்ர�யாே பாலியல் ்சயல்பாட்டிரேக் குடும்பம் என்ற 
்சயற்ர�யாே சமூ� நிறுவேததிற்குள் வரையறுப்பதா� அரேநதே. 
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“ச்ஙகு�ள் யாவற்றுள்ளும் ேனித வாழ்ரவப் ்பரிதும் 
பாதிப்பது திருேணச் ச்ஙம�யாதைால், ச்ஙகு எனும் ்சால் 
யாழ்ப்பாணப் மபச்சு வழக்கில் திருேணதரதமய குறிக்கும்”31 என்பார் 
்ச. �மணசலிங�ன். ஆண - ் பண பாலியரைச் சமூ� அஙகீ�ரிப்பிற்கு 
இட்டுச் ் சல்வதற்கு ேணதரத ஒட்டிய ச்ஙகு�ள் இன்றியரேயாதரவ 
யாகின்றே. 

“திருேணம் என்ற நி�ழ்ச்சிமய நா�ரி�க் குடும்பததின் 
்தா்க்�ோ� அரேகிறது”32 என்று குறிப்பிடுகிறார் கு.்வ. 
பாைசுப்பிைேணியன்.

“திருேணங�ள் ்பரும்பாலும் �ாதலின் அடிப்பர்யில் பை 
ச்ஙகு�ளு்ன் நி�ழ்நதே”33 என்பார் ஏ.வி.சுப்பிைேணிய அய்யர்.

“திருேணச் ச்ஙகு�ள் பணர்ய ேக்�ளின் வாழ்க்ர� 
முரறயில் ஏற்பட்் பைவர�ப் பழக்� வழக்�ங�ரள அடி்யாற்றி 
எழுநதரவ. பணர்த தமிழர் அவற்ரறக் ‘�ைணம்’ எேக் குறிததேர்”34 
என்று வாழ்வியற் �ளஞசியம் விளக்�ம் கூறியுள்ளது. 

இம்மேற்ம�ாள்�ள் வழியா� ேணம், குடும்பம் என்பரவ ேனித 
நா�ரி�ததிற்கு அடிப்பர்யாேரவ என்றும், ேனித நா�ரி�ம், 
திருேணததின் வழியா�ப் பாலியல் நாட்்ங�ரள ஒழுங�ரேததைால் 
உருவாேது என்றும் அறியைாம். இம்ோ்பரும் ோற்றததிற்குத 
திருேணம் சார்நத ச்ஙகு�ள் முக்கியப் பங�ாற்றிே. 

ச்தால்காப்பியத்தில் கரணம்:
்தால்�ாப்பியம் திருேணச் ச்ஙகிரேக் ‘�ைணம்’ என்ற 

்சால்ைால் நான்கு நூற்பாக்�ளில் குறிப்பிட்டுள்ளது.35 இனி, 
்தால்�ாப்பியர் �ைணம் என்னும் ேணச் ச்ஙகு பற்றி விளக்குவரதக் 
கீழ்வருோறு �ாணைாம்: 

�ற்பு எைப்�டுவது �ரணகமலாடு புணர
க�லாளற்கு உரி மரபின கிழவன கிழததி்ய,
க�லா்்க்கு உரி மரபிபைலார் க�லாடுப்�, க�லாள்வதுபவ36 

�ற்பு ேணம் என்பது திருேணச் ச்ஙகு்ன், ்பணரணக் 
்�ாள்ளுதற்ம�ற்ற தகுதியுர்ய தரைவனுக்கு, தரைவிரயக் 
்�ாடுப்பதற்கு உரிரேயுர்ய ்பற்மறார் ்�ாடுப்ப தரைவன் 
ேணநது ்�ாள்வதாகும். இதற்கு இளம்பூைணர், “�ற்்பன்று ்சால்ைப் 
படுவது, �ைணத்தாடு ்பாருநதிக் ்�ாள்ளுதற்குரிய ேைபிரே 
யுர்யார் ்�ாடுப்பக் ்�ாள்வது”37 என்று உரை கூறியுள்ளார். 
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இவவாறன்றி, ்பற்மறாரும் சுற்றததாரும் இல்ைாேலும் 
உ்ன்மபாக்கில் �ைணம் நர்்பறும் என்பரத, 

க�லாடுப்ப�லார் இனறியும் �ரணம் உணப்
புணர்ந்து உ்ன ப�லாகிய �லா்்யலாை38

என்னும் நூற்பா விளக்குகிறது. இநநூற்பாவின் மூைம் ்பற்மறார் 
இன்றியும் �ைணம் நர்்பறும் என்பரத அறிநது ்�ாள்ளைாம். 

தரைவியின் தாய் தநரதயர்க்குத ்தரியாேல், தரைவன் 
தரைவிரயத தன்னூர்க்கு அரழததுச் ் சன்று ் பணரணக் ் �ாடுக்கும் 
்பற்மறார்�ள் இல்ைாேமை திருேணச் ச்ஙர� நி�ழ்ததுவதும் உணடு. 

‘�ைணம்’ என்ற ச்ஙகு முரற மதான்றுவதற்�ாே �ாைணதரதத 
்தால்�ாப்பியர், 

க�லாய்யும் வழுவும் பதேலானறிய பினைர்,
ஐயர் யலாததேைர் �ரணம் என�39 

என்னும் நூற்பாவழி விளக்கியுள்ளார். இதில் இ்ம் ்பறும் “ஐயர் - 
தரைவர். இது சமுதாயத தரைவர்�ரளக் குறிக்கும்”40 என்பார் சாமி. 
சிதம்பைோர். 

“ஒழுக்�க் ம�டு�ள் �ளவுவழி ேணததில் ஏற்பட்் பின்பு 
சமுதாயததில் ்பரிமயார்�ள் ஏற்படுததிய திருேணச் ச்ஙர�மய 
்தால்�ாப்பியர் �ைணம் என்ற ்சால்ைால் குறிப்பிட்்ார்”41 என்று 
‘தமிழர் திருேணம்’ என்ற தேது நூலில் சசிவல்லி கூறியுள்ளார். 

இததர�ய திருேணச் ச்ஙகு�ள் ்சய்யும் உரிரே 
அரேவருக்கும் உணடு என்பரதத ்தால்�ாப்பியர் பின்வரும் நூற்பா 
மூைம் விளக்கியுள்ளார்: 

பமப்லார் மூவர்க்கும் புணர்ந்தே �ரணம்
கீபழலார்க்கு ஆகிய �லா்மும் உணப்42 

“முதலில் நா�ரி�முர்ய உயர்நத ேக்�ளிர்யிமை தான் 
திருேணதரதப் பற்றிய ்பாய்யும் புைட்டு�ளும் ஏற்பட்்ே. 
அவர்�ளுக்�ா�மவ தரைவர்�ளால் ச்ஙகு�ள் ஏற்படுததப்பட்்ே. 
பிற்�ாைததில் தான் அவவிதச் ச்ஙகு�ள் ்சய்யும் வழக்�ம் ஏரேய 
தமிழர்�ளிர்யிலும் ஏற்பட்்து”43 என்று குறிப்பிடுவார் சாமி. 
சிதம்பைோர். 

“�ைணம் என்பது ஏன்? என்று ம�ட்�ாேல் பின்பற்றக் கூடிய 
ச்ஙகு. ்பணணினுர்ய உள்ளக் கிளர்ச்சியும், உணர்வுத துன்பமும் 
ஆணுர்யரதக் �ாட்டிலும் மிகுதியா� இருப்பதால் �ைணம் 
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எேப்படும் இச்சமுதாயக் ம�ாட்பாடு மதான்றியது”44 என்று விளக்�ம் 
கூறியுள்ளார் ்த.�லியாணசுநதைம். 

“திருேணததன்று �ைணம் நி�ழும் என்று ்சால்லும் மபாது 
�ைணம் ஆணுக்கும் உணடு ்பணணுக்கும் உணடு என்பது மபால் 
படினும், ்ேய்யா� மநாக்கின், �ைணததுக்கு உரியாள் ்பணமண 
என்று ்�ாள்ள மவணடும்”45 என்று வ.சுப.ோணிக்�ம் கூறுவதிலிருநது 
திருேணச் ச்ஙகில் முக்கியததுவம் ்பறுபவள் ்பண என்பரத 
அறியைாம். 

இது�ாறும் கூறிய ்தால்�ாப்பிய நூற்பாக்�ளின் மூைம் 
திருேணததிமை சிை ச்ஙகு�ள் ்சய்யப்ப் மவணடும் என்பமத 
்தால்�ாப்பியர் �ருததா� இருநதிருக்� மவணடும் என்பரத 
அறியைாம். இனிச் சங�ப் பாக்�ளின் வழி திருேணச் ச்ஙகிரேக் 
�ாணைாம். 

ெஙக இலக்கியத்தில் சபண ொர்ந்த ேணச ெ்ஙகு: 
ேக்�ட்கு அவைவர் வாழ்நாளில் திருேணச் ச்ஙகு முதன்ரே 

யாேதாகும். தரைவன் தரைவரை இரணக்கும் பாைமே 
திருேணோகும். இச்ச்ஙகின் முதற்�ட்்ோ� ேணம் மபசல் நி�ழ்வு 
நர்்பறும். 

ேணம் கபெல்: 
சங��ாைத தமிழர் ேணமுரறயின் ்தா்க்�ோ� அரேவது 

்பண ம�ட்டுப் ்பரிமயார் கூடி ஒப்பநதம் ்சய்வதாகும். ஆரணச் 
மசர்நதவர்�ள், ்பண ஊருக்குச் ்சன்று ்பண பார்தது, அவவூர் 
ேன்றததின் ஒப்புதமைாடு ்பண ்�ாண் வழக்�மே ்பருவழக்�ா� 
இருநதது (குறு., 146). அ�நானூற்றுப் பா்்ைான்றில், ் பண வீட்டில் 
பைப்பப்பட்் புது ேணலில் கூடிய ்பரியவர்�ள் ேகிழ்ச்சியில் மதறல் 
ோநதிப் பின்ேர் ‘வதுரவ’ என்ற ச்ஙகிரே அயர்நதார்�ள் என்று 
கூறப்பட்டுள்ளது (அ�., 221:1-4).

சங� �ாைததில் ்பண�ரளச் சார்நத ேணச் ச்ஙகு, ஆண 
வீட்்ார், ்பண வீட்்ாரை அணுகிப் ்பண ம�ட்டு ேணம் 
நிச்சயிக்கும் நி�ழ்விலிருநது ்தா்ஙகியது. இதில், இைணடு 
குடும்பங�ளும் அவற்ரறச் மசர்நத உறவிேர்�ளும் ேட்டுமின்றி, 
இைணடு ஊர்�ளும் சம்பநதப்பட்்ே. இதரே, 

நனறு ஆகினறலால - பதேலாழி! நம் வள்்ளயுள் 
ஒனறி நலாம் �லா், ம்ற நினறு ப�டடு அருளி,
கமன பதேலாட கிழவனும் வந்தேைன; நுந்்தேயும்
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மனறல பவங்்�க் கீழ் இருந்து
மணம் நயந்தேைன, அம் ம்்கிழபவலாற்ப�
   (�லி., 41:40-44) 

என்னும் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம். திருேணம் மபசி உ்ன்படும் 
மபாது நல்ை இ்மும், நல்ை நாளும் பார்ப்பது வழக்�ம். ‘ேன்றல் 
மவஙர� கீழிருநது ேணம் நயநதேன்’ என்பதின் மூைம் மவஙர� 
ேைததின் கீழிருநது திருேணதரத முடிவு ்சய்வர் என்பரதயும், 
மவஙர�ப் பூக்கும் �ாைம் திருேணம் ந்ததற்குரிய �ாைம் என்பரதயும் 
அறியைாம்.

“மவஙர� ேைம் பூததால் அது ேணததிற்குரிய �ாைம் என்று 
�ருதி அப்பூ ேைரும் �ாைதரதத திருேணததிற்கு ஏற்ற பருவம் எேக் 
்�ாண்ேர். ேணம் என்ற ்சால்மை ேைர்�ரள ரவதது வநதமத”46 
என்று �ா.்ப. சநதிைமச�ைன் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

மேற்கூறியவற்றிலிருநது முரறயாே ேணச்ச்ஙகிற்கு முன்ேர், 
ஆண வீட்்ார் ்பண வீட்்ாரி்ம் ேணம் மபசி ஒப்புதல் ்பற்ற 
வழக்�தரத அறிய முடிகிறது.

சிலம்பு கழி கநொன்பு:
சங��ாைச் சமுதாயததில் ்பண குழநரதக்குப் பாலுணணும் 

பருவததில் �ால்�ளில் சிைம்பு அணிவிப்பார்�ள். இப்்பண குழநரத 
வளர்நது �ன்னியாய் இருக்கும் வரை சிைம்பணிநது ்�ாள்வாள். 
சிைம்பு சங� �ாைததில் குேரிக்கு அர்யாளோ�க் �ருதப்பட்்து. 
குேரிரேக் �ழிவிற்குச் சிைம்பு அ�ற்றப்பட்்து. இவவாறு அ�ற்று 
வரதமய ‘சிைம்பு �ழி மநான்பு’ எேக் குறிப்பிட்்ார்�ள். இது 
திருேணததின் ஒரு ச்ங�ா�வும் ோறியது.

சங�ச் சமூ�ததில், திருேண வாழ்க்ர�யின் மபாது ்பணணுக்கு 
அவள் �ாலில் உள்ள சிைம்பு �ழற்றப்படுவது சிறப்பாே்தாரு 
நி�ழ்ச்சியா� ந்ததப்பட்்து. சங�ச் சமூ�ம், ஒரு ்பண திருேணம் 
ஆேவள் என்பரத அறிவிக்கும் ஒரு நி�ழ்வா�, இன்றியரேயாத ஒரு 
விழாவா� இதரேக் �ருதியது (அ�., 385:16-18). இஙகு,

மலா்் அணிய வி்் தேந்தேலான; மலாதேர் நின
�லா் சி்ம்பும் �ழற்றுவலான; ெலா்  (�ரி., 20:79-80)

எேப் பைதரத ஒருததிச் சூளுரைப்பரதக் �ாணும் மபாது, திருேணததிற்குப் 
பிறகும் ்பண சிைம்பு அணிநதிருநதரேரய அறியமுடிகிறன்றது. 

இவவாறு, “குேரிக்குச் சிைம்பு அர்யாளம் என்பதால் குேரிக் 
�ழிவுக்குச் சிைம்பு �ழிவு மவண்ப்படும். எேமவ, திருேணததிற்குச் 
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சிைம்பு �ழி மநான்பு �ாைணோயிற்று. ச்ங�ாயிற்று இன்றியரேயாத 
விழாவாயிற்று. இது சங�ச் சமுதாய வழக்கு”47 என்று வ.சுப. 
ோணிக்�ோர் குறிப்பிடுகின்றார்.

இங்ஙேோ�, கிர்க்கும் சான்று�ரளக் ்�ாணடு மேலும் 
ஆழ்நது பார்ததால் சிைம்பு �ழிததல் என்பது ்பணணின் தாய் 
வீட்டில் நி�ழ்தல் மவணடும்; அதற்குத தர் ஏற்படின் �ணவேது 
வீட்டிைாவது ந்ததப்ப் மவணடும் என்பது ்பறப்படுகிறது                 
(அ�., 315:6-8; நற்., 279:10-11). ்பண வீட்டில் சிைம்பு �ழிததல் 
மநான்பும், திருேணச் ச்ஙகும் ந்ததப்பட்்ே என்பரத, 

நும்ம்ை சி்ம்பு �ழீ, அயரினும்
எம்ம்ை வது்வ நலமணம் �ழி� எைச் 
கெலாலலின எவபைலா மற்பற - கவனபவல
்ம அற விளங்கிய �ழல அடி
க�லாய் வல �லா்ள்ய ஈனற தேலாய்க்ப� (ஐங்., 399)

என்னும் பா்ைடி�ள் புைப்படுததுகின்றே. சிைம்பு �ழி மநான்பு 
தரைவன் வீட்டில் நர்்பறுவமத வழக்�ம், சிறப்புோகும். 
இப்பா்லில், நாற்றாய் சிைம்பு �ழி மநான்பு தரைவன் வீட்டில் 
ந்ததாலும் திருேணோவது தன் வீட்டில் நர்்பற மவணடும் 
என்று விரும்பிோள். இதிலிருநது ேணததின் முன் தரைவியின் 
வீட்டிமைமய சிைம்பு �ழிததல் மநான்பு நி�ழ்ததப்பட்்து அன்ரறய 
ேை்பேத ்தரிகிறது.

“ஒருவமோடு பாலுறவு பூணும் வாழ்க்ர�க்கு ோறிச் ்சல்லும் 
்பணணின் சிைம்பு�ரளக் �ழற்றும் ச்ஙகும், அவளது �ன்னித 
தன்ரே �ழியும் ்சயரைக் குறிப்பதா�க் ்�ாள்ள முடியுோ? என்பது 
ஆய்விற்குரியது”48 என்று ைாஜ்�ளதேன் கூறியுள்ளார்.

திருேணததிற்குப் பின்பு ்பணணின் வாழ்வு முழுரேயும் 
அவளது �ணவனு்மேமய பின்னிப் பிரணநது அவள் குடும்ப பணிக்கும் 
உரியவளா�ப் ‘மபரில் கிழததி’ ஆதல் (அ�., 86:19) ்வளிப்பர்.

எேமவ, “்பண தன் தாய் வீடு மீது ்�ாண் பற்றிரே 
முழுரேயா�க் �ரளநது �ணவன் வீடு ்சல்கிறாள் என்பரதக் 
குறிக்கும் குறியீ்ா� இச்சிைம்பு �ழிததரைக் �ருதைாம். துரணவன் 
இல்ைப் ்பாறுப்மபற்றததிற்குரிய அறிகுறியா� அவன் தரும் சிைம்பு 
அணிநதிருக்�ைாம்.”49 திருேணததிற்குப் பிறகு ஒரு ்பண தன் தாய் 
வீட்டிற்குச் ்சன்றதற்�ாே குறிப்பு சங�ப் பா்ல்�ளில் ்தன்ப்ா 
ரேயும், ே�ள் வீட்டிற்குச் ் சவிலி ேட்டும் ் சன்று வருகிறாமளயன்றித 
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தாமயா, தநரதமயா, உ்ன் பிறநத சம�ாதைமோ ்சன்றதா�க் 
குறிப்பின்ரேயும் இக்�ருதரத அைண ்சய்கின்றே. சான்று:

மள்ளர் அனை மரவம் தேழீஇ
ம�ளிர் அனை ஆடுக�லாடி நு்ங்கும் 
அரும் �தேம் க�லாண் க�ரும் �தே பவனில 
�லாதேல புணர்ந்தேைள் ஆகி, ஆய்�ழல
கெஞசிை விறல பவற் �லா்ளகயலாடு
இனறு புகுதேறும் எை வந்தேனறு, தூபதே (ஐங்., 400)

மலா்் முனறில குறுங்�லாற் �டடில 
ம்ைபயலாள் து்ணவி ஆ�, புதேலவன 
மலார்பின ஊரும் மகிழ்ந்� இன�ப் 
க�லாழுதிற்கு ஒததேனறு மனபை
கமன பிணிதது அம்ம - �லாணைது யலாபழ! (ஐங்., 410)

இதரேப் பின்வரும் �லித்தார�ப் பா்ைடி�ளும் வலியுறுததக் 
�ாணைாம்.

சீர் க�ழுகவண முததேம் அணி�வர்க்கு அல்்தே
நீருபள பிறப்பினும், நீர்க்கு அ்வதேலாம் என கெய்யும்?
பதேருங்�லால, நும் ம�ள் நுமக்கும் ஆங்கு அ்ையபள
  (9:15-17)

மேற்கூறிய �ருததுக்�ளின் மூைம் சிைம்பு �ழிததல் என்பது 
திருேணச் ச்ஙகின் ஒரு பகுதி என்பரதயும், அது ்பண வீட்டில் 
நி�ழ்ததப்படுவமத வழக்�ம் என்பரதயும் அறியைாம். 

ேணச ெ்ஙகு:
திருேணம் நா�ரி�ததிற்குத மதரவப்பட்் நி�ழ்வாகும். சமூ� 

வாழ்வுக்கு இது அடிப்பர்யாே்தன்று அரேவரும் �ருதுகின்றேர். 
சங� �ாைததில் நி�ழ்ததப்பட்் திருேணச் ச்ஙகு முரற�ரளப் பற்றி 
நல்ைாவூர் கிழார் (அ�., 86) என்ற புைவரும், மூ்தயிேோர் (அ�., 
136) என்ற புைவரும் சற்று விளக்�ோ� எடுததுரைததுள்ளார்�ள். 
அம்ேணச் ச்ஙகு குறிதத விளக்�ங�ரளப் பின்வருோறு �ாணைாம்.  

நெல்லாவூர் கிழார் பா்ல் (86):
ரவ�ரறப் ்பாழுதில் திங�ளும் உமைாகிணியும் கூடிய 

நன்ோளில் ்பண வீட்டில் திருேணம் ந்நதது. வரிரசயா� 
ந்ப்பட்் �ால்�ரளயுர்ய குளிர்நத திருேணப் பநதலின் கீழ் 
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புதிதா�க் ் �ாணர்நத ேணரைப் பைப்பி, இல்ைததின் �ண விளக்ம�ற்றி 
ரவதது, ேைர் ோரைச் சூட்டித திருேண விழாரவத ்தா்ஙகிேர். 
திருேணததிற்குப் ் பாங�லு்ன், மிகுதியாே மசாற்ரறயும் பரிோறிேர். 

திருேணச் ச்ஙகு�ரள ந்ததுவதில் ஆர்வமுர்ய முதுரே 
அர்நத ்பண�ள் தரையிலும் இடுப்பிலும் தணணீர்க் 
கு்ங�ரளயும், பாரே�ரளயும் சுேநது வரிரசயா� நின்று முன்னும் 
பின்னுோ� ோற்றி ோற்றிக் ்�ாடுக்�, ேக்�ரளப் ்பற்ற ேங�ை 
ே�ளிர் நால்வர் கூடி நின்று ்�ாணடு, ேணப்்பணணுக்குச் ்சய்ய 
மவணடிய ச்ஙகு�ரள எல்ைாம் ் சய்தேர். பின்ேர், ‘�ற்்பாழுக்�ததி 
லிருநது சிறிதும் வழுவாேல் பை உதவி�ரளக் �ணவனுக்குச் ்சய்து 
உன் �ணவரேப் ்பரிதும் விரும்புவாயா�’ என்று வாழ்ததியமதாடு 
நீரில் ்நல்லும் ேைரும் �ைநது வதுரவ நீைாட்டிேர். இவவிரே�ள் 
யாவும் முடிநத பின்ேர் சுற்றததார், ‘சிறநத இல்ைறக் கிழததியா� 
விளஙகுவாய்’ என்று கூறி ்பணரண உரியவனி்ம் ்�ாடுததேர். 
பின்ேர் அன்றிைவு ்பண வீட்டில் ேணேக்�ளுக்கு முதலிைவு 
நி�ழ்நதது.

மூச்தயிைைார் பா்ல் (136):
திங�ளும் உமைாகிணியும் கூடிய நல்ை நாளில், புள் நிமிததம் 

பார்தது, திருேண வீடு அழகுப்படுததப்பட்்து. அதி�ாரையில் 
இரறவழிபாடு ்சய்யப்பட்டு, உறவிேர்�ளுக்கு ்நய் �ைநத மசாறு 
வழங�ப்பட்்து. திருேண முழவும், முைசும் முழங�, ே�ளிர் கூடி 
ேணே�ரள ேங�ை நீைாட்டிேர். ்ேல்லிய ேைரையுர்ய வார�யின் 
�ரவதத இரை�மளாடு பள்ளததில் ப்ர்நது கி்க்கும் அறு�ம் 
புல்லின் நீைேணி மபான்ற நிறமுர்ய இதழ்�ரளயுர்ய கிழஙகினுள் 
உள்ள ேணமிக்� அரும்பு�ரளயும் விைவித்தாடுதத �ாப்பு நூரை 
ேணே�ளுக்குச் சூட்டிேர். தூய்ரேயாே திருேண ஆர்ரய 
உடுததிேர். ேணப் ்பணரண ேணே�னுக்குக் ்�ார்யா�க் 
்�ாடுக்� ேணே�ள் வீட்டில் முதலிைவு நி�ழ்ததப்பட்்து.

மேற்கூறிய இவவிரு அ�நானூற்றுப் பா்ல்�ளிலிருநது சிை 
முடிவு�ரளத ்தாகுக்�ைாம். சங� �ாைததில் திருேணம், அது 
்தா்ர்பாே நி�ழ்ச்சி�ள், ச்ஙகு�ள் யாவும் ேணப்்பண வீட்டில் 
ந்ததப்பட்்ே. ரவ�ரறப் ்பாழுதில் ்தா்ஙகிய ேணம் அன்மற, 
முதலிைவில் நிரறவர்நதது. ்பண வீடு அைங�ரிக்�ப்பட்டு, 
புதிதா�ப் பநதலி்ப்பட்்து. கீமழ புதுேணல் பைப்பப்பட்்து. 
அஙகுத திருேணம் ந்ததப்பட்்து. திருேணதரத ே�ளிரும், முதிய 
்பணடிரும், புதல்வர் ்பற்ற நான்கு ்பண�ளும் ந்ததிோர்�ள். 
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உறவிேர் ேணப்்பணரண வாழ்ததிேர். குறிப்பா� ேணப்்பணரண 
நீைாட்டிப் புததார் அணிவிதது, ந்ததி வநதேர். திருேணததிற்கு 
வநத உறவிேர்�ளுக்குக் �ாரைப் ்பாழுதிமைமய உணவு 
வழங�ப்பட்்து. அவவுணவில் இரறச்சி இல்ரை. ேணப்்பணரண 
வாழ்ததிய மபாது, �ணவன் விரும்பும் படியா�ப் பணிவிர் ்சய்து, 
�ற்பில் வழுவாேல், அவேது வீட்டுக்குரியவளா� ந்நது ் �ாள்ளுோறு 
வாழ்ததிோர்�ள். 

நல்ை சகுேம், நல்ை நாள் பார்தது, �்வுரள வழிபட்டுத 
திருேணம் விடியற்�ாரையிமைமய ்தா்ங�ப்பட்்து. ்பணரண 
அவரளச் மசர்நதவர்�ள் ஓர் ஆணுக்குக் ்�ார்யா�க் ்�ாடுப்பமத 
ேணம் எேக் �ருதப்பட்்து.

இம்ேணவிழாவில் ந்ததப்பட்் சிை விரே�ளும், ச்ஙகு�ளும் 
குறிப்பி்ததக்�ே. அரவ பின்வருோறு:

• வார� இரைரயயும், அறு�ம்புல் கிழஙகில் துளிர்தத 
்ோட்டிரேயும் ்தாடுதத நூரை ேணப்்பணணுக்கு 
அவளது உறவிேர்�ள் சூட்டிோர்�ள்.

• ே�ளிர் ேணே�ரள ேண நீைாட்டிோர்�ள்.
• முதிய ்பணடிர் தங�ள் தரை உச்சியில் கு்தரதச் சுேநது 

புதுேண �ையதரத எடுதது வநதார்�ள். ேணே�ரளச் 
சூழ்நது ேணவிரே நி�ழ்ததிய ஆண குழநரத�ரளப் 
்பற்ற நான்கு ்பண�ளுக்கு இவர்�ள் முரறப்படி எரத 
முன் தருவது எரதப் பின் தருவது என்ற ேைபு பிச�ாேல் 
ச்ஙகு�ளுக்குரியவற்ரற எடுததுத தநதார்�ள்.

• இநத நான்கு ்பண�ளும், ்நல்லும் ேைர்�ளும் �ைநத 
நீரை ேணே�ள் தரையில் தூவி வாழ்ததிோர்�ள். 

இதில், வார� இரைரயயும் அறு�ம்புல் கிழஙகில் துளிர்தத 
்ோட்ர்யும் �ைநது ்தாடுதத �ாப்பு நூல் ேணப் ்பணணுக்குச் 
சூட்டிய ச்ஙகின் உட்கிர் பற்றிய ஆய்வு மதரவ.

இவவாறு, சங� �ாைத திருேணததில் இன்றியரேயாதேவா�க் 
�ருதப் ்பற்ற இச்ச்ஙகு�ரள ‘முதன்ரேச் ச்ஙகு�ள்’ என்று 
குறிப்பிடுவார் சிைம்பு நா.்சல்வைாசு.50

“இச்ச்ஙகு ் பாதுவா�ச் ் சழிப்பு ச்ஙகிற்குள் அ்ஙகுவதா�க் 
�ருதைாம். ேணப் ்பணரண ேண நீைாட்டுதல் என்ற ச்ஙகு 
ரீதியாே நீைா்ல் தூய்ரேப்படுததுவரதச் சுட்டுகிறது. அன்று 
அைசர்�ள் மபாருக்குப் புறப்படும் முன் நீைாடிோர்�ள். மவற்பர்க்கு 
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நீர்ப்பர் எடுததார்�ள். வீை முைசிரே நீைாட்டிோர்�ள். இவவாறு 
ேங�ை நீைாட்டுச் ்சய்யப்படுகிற மபாது சுததி�ரிப்பு நி�ழ்தல் 
என்பதற்கும் மேைா� மவ்றாரு உயர்நிரைரய, சாதரேரய 
்வற்றிரய ஈட்டுவதற்�ா� ஒருவரை உ்ல் ரீதியில் குறியீட்டுப் 
பாஙகில் நீரில் இட்டுக் குளிப்பாட்டும் ச்ஙகு நி�ழ்ததப்படுவதா�க் 
்�ாள்ளைாம். ேணப் ்பணரண ேங�ை நீைாட்டி ச்ஙகுப் பாஙகில் 
சுததி�ரிப்பது, அவரளக் �ன்னிப் ்பண என்ற நிரையிலிருநது 
ஆணுக்குரியவளா�, அவன் வீட்டுக்குரியவளா� அவேது புதல்வரேப் 
்பறப் மபாகிறவளா� ோறுவதற்�ாே ஒரு தயாரிப்புச் ச்ங�ா�க் 
்�ாள்ளைாம்”51 என்பார் ைாஜ்�ளதேன். 

நீரின் புனிதத தன்ரே �ருதிமய அது திருேணச் ச்ஙகின் 
தரைரேச் ச்ங�ா�வும் மபாற்றப் ்பற்றுள்ளது. இது வரை �ண் 
சங��ாைத திருேணததில், ஆண ்பண �ழுததில் தாலி �ட்டும் 
ச்ஙம�ா, ஆண வீட்்ார்க்குப் ்பண வீட்்ார் ்பாருள் தரும் 
வழக்�மோ, திருேணதரத ஓர் ஆண ந்ததி ரவக்கும் முரறமயா, 
புமைாகிதன் ஓத, அக்கினிரயச் சாட்சியா� ரவதது அதரே வைம் 
வருவமதா, அம்மி மிதிதது அருநததிரயப் பார்க்கும் வழக்�மோ �ாணப்ப் 
வில்ரை. தமிழ் இேததின் மி�த ்தான்ரே வாய்நத ேணமுரறயில் 
ரவதீ�ததின் தாக்�ம் �ாணப்ப்வில்ரை. ரவதீ�ததின் தாக்�தரதயும் 
மீறிய ்தான்ரேப் பணபிரேத தமிழர் ேணமுரறயில் �ாணைாம். 

ரவதீ�த தாக்�ம் பிற்பட்்து ஆகும். மவதம் ஓதிய பிைாேணன் 
ந்ததி ரவதத திருேணததில் அக்கினிரய வைம் வருவது 
்சால்ைப்பட்டுள்ளது. சான்று:

�லாதேல க�லாள் வது்வ நலாள், �லிங்�ததுள் ஒடுங்கிய 
மலாதேர் க�லாள் மலான பநலாக்கின ம்ந்்தே தேன து்ணயலா�,
ஒது்் அந்தேணன எரி வ்ம் கெய்வலான ப�லால
   (�லி., 69:3-4)

இது�ாறும் கூறியவற்றின் மூைம் ‘ேணம்’ என்ற ச்ஙகு 
்தால்�ாப்பியைால் ‘�ைணம்’ என்ற ்சால்ைால் அரழக்�ப்பட்்ரத 
அறியமுடிகிறது. சங��ாைத திருேணததில் சிைம்பு �ழி மநான்பு ஒரு 
பகுதியா� இருநதுள்ளது. திருேணச் ச்ஙகு முரற�ள் ்பணணுக்கு 
உரியதா�க் �ாணப்படுகின்றே. அவற்ரற நி�ழ்ததுபவர்�ளும் 
்பண�மள.

இன்றும் பருவம் வநத ்பண�ளுக்கு ந்ததப்படும் ச்ஙகு, 
�ருவுற்ற ே�ளிர்க்கு ந்ததப்படும் வரள�ாப்பு மபான்றரவ 
்பண�ளாமைமய ந்ததப்படுகின்றே.
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(iii) கருவுயிர்த்்தலும், குழநன்தப் சபறு்தலும்:
திருேணச் ச்ஙகின் மூைம் ஆணுக்கு உரிரேயாக்�ப்பட்் 

்பண, தன் �ணவனுக்கு ேட்டுமே �ருததரிக்கும் உ்ற் கூற்றுச் 
்சயல்பாட்ர்க் �ருவுயிர்ததல் என்பர். �ருவுயிர்ததலின் இறுதிப் 
பயமே குழநரதப் ்பறுதைாகும். குழநரதப் ்பறுதல் என்பது 
்பணணால் ேட்டுமே அர்யத தக்� உயர்நத மபறு ஆகும். ஒரு 
்பண ‘தாய்ரே’ நிரைரய அர்ய குழநரதப் ்பறுதல் 
இன்றியரேயாத ஒன்றாகும். குழநரத பிறப்ரப்யாட்டிச் ச்ஙகு�ள் 
பை நி�ழ்ததப்படுதல் ்தான்று்தாட்டு வரும் வழக்�ம் ஆகும். 
ச்ஙகு�ளின் அதி�ரிப்ரபக் ்�ாணடு இதன் முக்கியததுவதரத 
உணைைாம்.

“ேனிதைா�ப் பிறப்பவர்�ள் ்பற மவணடிய மபறு�ள் 
யாவற்றிலும் மி� மி� இன்றியரேயாத ஒன்று ேக்�ட்மபறு என்பமத 
ஆகும்”52 என்று மவ. முனுசாமி கூறுவதிலிருநது ேக்�ட்மபறு சமூ�ததில் 
எவவளவு முக்கியததுவம் வாய்நததா�க் �ருதப்பட்்து என்பரத 
அறியமுடிகிறது.

்தால்�ாப்பியம், குழநரத பிறநததும் மேற்்�ாள்ளும் சிை 
ச்ஙகு முரற�ரளக் �ற்பியலில் பின்வரும் நூற்பா வழி 
விளக்கியுள்ளது:

புதேலவற் �யந்தே புனிறு தீர் க�லாழுதின,
கநய் அணி மயக்�ம் புரிந்பதேலார் பநலாக்கி,
ஐயர் �லாங்கினும் அமரர்ச் சுடடியும்,
கெய் க�ருந் சிறப்க�லாடு பெர்தேற் �ணணும்53 

இஙகு குறிப்பி்ப்பட்டிருக்கும் ‘புனிறு’, தீட்டு என்ற ் பாருளில் 
வநதுள்ளது.

“பிைசவிதத பிறகு ்பணணின் ‘புனிறு’ நீஙகுவதற்�ாே 
தூய்ரேப்படுததும் ச்ஙகு�ள் நி�ழ்ததப்படுகின்றே”54 என்று 
ைாஜ்�ளதேன் கூறுவதிலிருநது குழநரத பிறப்ரப்யாட்டிச் 
ச்ஙகு�ள் நி�ழ்ததப்பட்்ே என்பரத அறியைாம். குழநரதப் 
பிறப்மபாடு அ�ற்றப்ப்த தக்�்தாரு ‘அசுததம்’ குழநரதரய ஈன்ற 
தாயி்ம் ்தாற்றிருப்பதா�க் �ருதியரத இதோல் உணைைாம்.

“குழநரதரயப் ்பற்ற தாய் வாைாரே என்பதன் �ாைணோ�க் 
குறிப்பிட்் �ாை எல்ரை வரை தனிததுப் பிறரைத தீண்ாேலும், 
பிறர் உணணும் �ைங�ரளத தீண்ாேலும் வாழ்வாள். வாைாரேக் 
�ாைம் �ழிநத பின்ேர் அவள் நீைாடித தூய்ரே ்சய்து ்�ாணடு 
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அரேவரு்னும் �ைநது வாழ்வாள்”55 என்று வாழ்வியற் �ளஞசியம் 
கூறுவதின் மூைம் குழநரத பிறநத சிை �ாைம் வரை ்பண 
தீட்டுக்குரியவளா�க் �ருதப்பட்டுப் பின்பு அரதப் மபாக்குவதற்குச் 
ச்ஙகு�ள் ்சய்யப்பட்்ே என்பரத அறியைாம்.

்பண �ருவுயிர்ததல் ேற்றும் குழநரத ்பறுதல் பற்றிய 
்சய்தி�ளும் அரவ ்தா்ர்பாே �ருததுக்�ளும் சங� இைக்கியததில் 
பதிவு ்சய்யப்பட்டுள்ளே. அரவ பின்வருோறு:

• �ருவுறுவதற்�ா�ச் ்சய்யப்பட்் ச்ஙகு
• �ருவுற்ற பின் ்சய்யப்படும் ச்ஙகு�ள்
• �ருவுற்ற ்பண�ளின் மவட்ர�
• குழநரத ்பற்ற பிறகு ்சய்யப்பட்் ச்ஙகு�ள்

கருவுறுவ்தறகாகச செய்யப்பட்் ெ்ஙகு:
்பண�ள் �ருவுறுவதற்�ா�வும் சங� �ாைததில் ச்ஙகு�ள் 

நி�ழ்ததப்பட்்ே. மசை மவநதன் ேரேவி ஒருததி சூலுறுவதற்�ா�, 
்�ாடுேணம் ஊர், பநதர் ஊரின் முததுக்�ரளச் மச�ரிததேர். 
�ரைோரேப் பிடிதது அதன் மதாரை விரிததுப் பதப்படுததி வட்் 
வடிவோ� அறுததுச் மச�ரிததார்�ள். பின்ேர் அதன் வட்்வடிவ 
ோன்மதாலின் ஓைங�ளில் அணி�ைன்�ரளயும், முததுக்�ரளயும் 
ஒன்மறாடு ஒன்று ்பாருததுோறு அரேததேர். கூர்ரேயாே ஊசியால் 
உள்ளரேததுத ரதக்கும் வல்மைாரேக் ்�ாணடு அதரேச் 
்சய்தார்�ள். அவனும் அவவாறு ரததத ோன்மதாரைத மதவியின் 
மதாளில் சூட்டும்படி அரேததான். �ருவுற்ற மதவி, பததுத திங�ள் 
நிைம்பிய பின் புதல்வரேப் ்பற்றாள் என்று பதிற்றுப்பததுப் (74:  
5-21) புைப்படுகிறது.

இதில், ்பண �ருவுயிர்ப்பதற்�ா�ச் ்சய்யப்பட்் ச்ஙர�ப் 
பற்றிய ் சய்தி�ள் ேட்டுமே �ாணப்படுகின்றே. அவள் �ருவுற்றதற்�ா�ச் 
்சய்யப்பட்் ச்ஙகு பற்றிய ்சய்தி�ள் இல்ரை. மேலும், 
இப்பாட்டில் குறிப்பி்ப்்பறும் ச்ஙகிரே ரவதீ�ததின் ‘புததிை 
�ாமேஷடி’ யா�ம் என்று உரை ேைபு குறிததுள்ளது. எேமவ, அதரேத 
தமிழர்க்குரிய ச்ங�ா�க் �ருதுவதில் சிக்�ல் உள்ளது.

கருவுறை பின் செய்யப்படும் ெ்ஙகுகள:
�ருவுற்ற ்பண�ள் �்வுரள வழிபட்டுப் பலி ்சலுததச் 

்சன்றார்�ள். அப்்பண�ள், விளக்கு முன்மே ்சல்ை அதரேத 
்தா்ர்நது பின்மே ்சன்றார்�ள். அவர்�ள் ்சன்ற ஊர்வைததில் 
யாழ், முழவு, ஆகுளி முதைாே �ருவி�ள் இரசக்�ப்பட்்ே (ே.�ா., 
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604-610). ேதுரை ந�ைததில் இைவின் முதற்சாேததில் நர்்பறும் 
நி�ழ்ச்சி�ளில் ஒன்றா�, சூலுற்ற ே�ளிர் �்வுரளத ்தாழுது தநத 
ேர்ப்பலிரயச் சாலினி என்ற மதவைாட்டி �்வுளுக்குச் 
்சலுததியதா� ேதுரைக்�ாஞசி குறிப்பிடுகின்றது. 

�ருவுற்ற ்பண�ள் ்தய்வங�ளுக்குப் பலிச்மசாறு பர்ப்பது 
ஒரு ச்ங�ா�வும், வழிபாட்டு முரறயா�வும் இருநதரத 
இவவிைக்கியம் புைப்படுததுகின்றது.

கருவுறை சபணகளின் கவட்னக:
்பண பன்னிைணடு ோதங�ளா�க் குழநரதரயச் சுேநதாள் 

என்றும், அவள் புளிரயச் சாப்பி் ஆரசப்பட்்ாள் என்ற ் சய்திரயயும்,
முந்நலாள் திங்�ள் நி்ற க�லாறுதது அ்ெ,
ஒதுங்�ல கெல்லாப் �சும் புளி பவட்�க்
�டுஞசூல ம�ளிர்  (குறு., 287:3-5)

எேவரும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம். இதில், ்பண பன்னிைணடு 
ோதம் தன் வயிற்றில் �ருரவச் சுேநதாள் என்ற ்சய்தி புதியதாே 
ஒன்றா�வும் மேலும் நர்முரற வாழ்க்ர�யில் இக்�ருதது புதிைாே 
ஒன்றா�வும் இருக்கிறது.

மேலும், �ருவுற்ற ் பணணுக்குப் புளிப்புச் சுரவ மீது ேட்டுமின்றி, 
ேணரணத தின்பதிலும் அவளுக்கு ஆர்வமுணடு என்பரத,

வயவுறு ம�ளிர் பவடடு உணின அல்து
�்�வர் உணணலா அரு மணணி்ைபய  (புற., 20:14-15)

என்னும் பா்டிை�ள் ்தளிவுபடுததுகின்றே. இப்பா்லில் இ்ம் 
்பறும் ‘வயவுறு ே�ளிர்’ என்பது �ருவுற்ற ்பண�ரளக் குறிக்கும்.

“�ரு உயிர்தத ்பண�ள் ஒரு ோத�ாைம் தீட்டுர்யவர்�ளா�க் 
�ருதப்படுகின்றேர். �ருததரிதத ்பண�ளுக்கு ஏழாம் ோதம் ‘புளிகுடிச் 
ச்ஙகு’ ந்ததப்படுகிறது. அப்்பணணின் விைலில் ேநதிைவாதி 
்சம்பு மோதிைம் அணிவிப்பர். பின் அவள் ஏழு உருணர் 
புளிச்மசாறும் ஏழு �ைணடி அளவு புளிச்மசாறும் அருநத மவணடும்”56 

என்று இைா. முரு�ன் அவர்�ள் ேரைமவ்ன் பழஙகுடி இேததவரின் 
மபறு�ாை ச்ஙகு முரறரயக் கூறுவதிலிருநது, �ருவுற்ற ்பண�ள் 
புளிப்புச் சுரவரய அருநதுவது விருப்பதமதாடு ேட்டுமின்றி அது 
ச்ங�ா�வும் நி�ழ்ததப்பட்்து என்பரத அறிய முடிகிறது.
குழநன்த சபறை பிைகு செய்யப்படும் ெ்ஙகுகள:

�ருவுயிர்ததரைத ்தா்ர்நது ்பணணுக்குச் ்சய்யப்பட்் 
தனிச் ்சறிப்பு உணவு, பாலியல் விைக்கு ்தா்ர்பாே ச்ஙகு�ள் 
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பற்றிச் சங�ப் பாக்�ளில் சான்று�ள் இல்ரை. ஆோல், �ருவுற்ற 
்பணணுக்குப் பிள்ரள ்பற்ற பிறகு ்சய்யப்பட்் ச்ஙகு�ள் 
பற்றிய சான்று�ள் �ாணப்படுகின்றே. 

குழநரதரயப் ்பற்றவளின் உ்ம்பு உருக்குரைநதும், 
தூய்ரேயின்றியும், நல் ேணமின்றியும் இருக்கும் என்று பின்வரும் 
ஐஙகுறுநூறு பா்ைடி�ள் குறிப்பிடுகின்றே: 

தூயர்; நறியர் - நின க�ணடிர்;
ப�லாய் அ்ணயம், யலாம்; பெய் �யந்தேைபம 
  (ஐங்., 70:4-5)

குழநரதரயப் ் பற்ற ேரேவி தன் �ணவன் பைதரதயி்மிருநது 
வநதமபாது இவவாறு வரசபாடிோள். மேற்�ண் ்சய்தி�ள் 
இப்பா்ைடியில் குறிப்பா�க் �ாணப்படுகின்றே. குழநரத ஈன்றதால் 
தன் மேனி தூய்ரேயும் நறுேணமும் இன்றி இருப்பதா�த தரைவி 
ேரறமு�ோ�க் கூறிோள். 

குழநரத ்பற்ற ்பணமணாடு ‘புனிறு’ நாற்றம் என்ற ஒரு 
நாற்றம் பற்றிய த�வல் சங�ப் பா்ல்�ளில் �ாணப்படுகிறது. புனிறு 
என்றால் தீட்டு, அசுததம் என்ற ் பாருளில் கூறப்படுவதற்�ாே மநைடிச் 
சான்று இல்ரைஎன்றாலும், புைால் நாற்றம் என்ற ்பாருளில் 
வநதுள்ளது. சான்று: 

...... புனிற்றுப் பு்லால கநடுபவல (புற., 99:6) 
குட்டிரய ஈன்ற விைஙகு�ளுக்கும் ‘புனிறு’ என்ற பணரபச் சங�ப் 

புைவர்�ள் சூட்டியுள்ளார்�ள். ‘புனிற்று ஆ’ என்றால் ஈன்றணிரேயுள்ள 
பசு என்றும் ‘புனிறு’ என்றால் ஈன்றணிரே, புதிய ஈைம் என்றும் 
புனிறுதீர் ஏேல்’ என்றால் முற்றிே ஏேல் என்றும் ேர்மை ைாேம் 
பதிப்பு குறிப்பிடுகிறது. 

“ஈன்று’, ‘ஈனுதல்’.... என்ற ்சாற்�ள் புதிதா� ஒன்ரற 
உண்ாக்குதல் என்று ்பாருள் படுகின்றே. ‘ஈன்று புறநதருதல்’ 
என்றால் குழநரத ்பறுதரைக் குறிக்கும்”57 என்று ைாஜ்�ளதேன் 
கூறுவதிலிருநது புனிறு என்பது ‘ஈனுதல்’ என்பமதாடு ்தா்ர்புர்ய 
்சால் என்பரத அறியைாம். 

குழநரதரயப் ்பற்ற ்பணரணயும் பிறநத குழநரதரயயும் 
பைாேரிதத ்சவிலிரயப் ‘புனிறு நாறு ்சவிலி’ என்ற அரழததேர் 
(நற்., 40:6). ்பண பிைசவோகிய மபாது அவரளத தனிமய படுக்� 
ரவப்பதற்�ா�, மதால் வாரிோல் �ட்்ப்பட்் �ட்டில் ஒன்று 
தயாரிக்�ப்பட்்து. அதில் ஊசி ் �ாணடு, வாைால் �ட்டில் ் சய்வதன் 
இழிசிேன் எே அரழக்�ப்பட்்ான். இதரே,
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ெலாறு தே்்க் க�லாணக்ை, க�ண ஈற்று உற்கறை,
�ட்மலாரி ஞலானற ஞலாயிற்று,
�டடில நிணக்கும் இழிசிைன ்�யது
ப�லாழ் தூணடு ஊசியின வி்ரந்தேனறு மலாபதேலா 
  (புற., 82:1-4)

என்றும் பா்ைடி�ள் எடுததியம்புகின்றே. ‘இழிசிேன் என்றால் 
இழிபிறப்பாளன் என்று சங� சமுதாயததில் �ருதப்பட்்து. ்பண 
பிைசவோகி அவரளத தனிமய படுக்� ரவப்பதற்�ா�, வாைால் �ட்டில் 
�ட்டியவன் இழிசிேன் என்றால், பிைசவதமதாடு ்தா்ர்புர்ய 
இழிவு ஒன்று இருநதிருக்�க் கூடும் என்பரத உய்ததறியைாம். ‘புனிறு’ 
என்பரதத தீட்டு எேப் ்பாருள் ்�ாள்ள அ�ச்சான்றா� இப்பா்ல் 
அரேநதுள்ளது.

ஈன்றணிரேயால் ஏற்பட்் விரும்பதத�ாத விரளவு�ரள 
அ�ற்றுவதற்�ாே ச்ஙகு�ள் சங� �ாைததில் மேற்்�ாள்ளப்பட்்ே. 
அவற்றில் ஒன்று புனிதப்படுததும் ச்ஙகு, ேற்்றான்று �ாப்புச் 
ச்ங�ாகும்.

புனி்தப்படுத்தும் ெ்ஙகு:
குழநரத ்பற்ற பிறகு உ்லில் ஏற்படும் சிை ோற்றங�ளால் 

்பண தீட்டுக்குரியவளா�க் �ருதப்பட்டு அவரளத தூய்ரேப் 
படுததுவதற்குப் புனிதப்படுததம் ச்ஙகு�ள் நி�ழ்ததப்பட்்ே. 
இவற்றுக்�ாே த�வல்�ள் சங�ப்பாக்�ளில் �ாணப்படுகின்றே.

குழநரத ் பற்று, குறிப்பிட்் �ாைம் வரை தனிமய பாது�ாக்�ப் 
பட்் ்பண, ‘புைவுப் புனிறு’ தீர்நத பிறகு, சுற்றததாமைாடு 
புறப்பட்டுப் புனித குளததில் நீைாடிோள் (ே.�ா., 600-603). ்பண, 
குழநரத ்பறுவது அக்குடும்பததில் உயர்நத ஒரு நி�ழ்வா�ப் 
மபாற்றப்பட்்து. இதரே,

........................... பநரி்ழ
�டும்பு்்க் �டுஞசூல நம் குடிக்கு உதேவி (நற்., 370:1-2)

என்னும் பா்ைடி�ள் ்தளிவுபடுததுகின்றே. ஆயினும் அது 
‘புைவுப்புனிறு’ ்�ாண்து; தீர்தது ரவக்�ப்ப் மவணடியது; தீட்டுக் 
்�ாண்து என்று �ருதப்பட்்து. இதரே அ�ற்றமவ நீைாட்டுச் 
ச்ஙகு ்சய்யப்பட்்து.

பிைசவோகிய வீட்டில் ேணி அடிக்�ப்பட்்து. ்தன்ேங 
கீற்றுக்�ளால் மவயப்பட்் பநதலின் கீழ் ேணல் பைப்பப்பட்்து. 
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அதில் ஒரு பக்�ோ� அணி�ைன் அணிநது ்பண�ள் நன் நிமிததோ� 
நின்றார்�ள். ேணம் மிக்� ஆர் விரிதத ்ேல் அரண மீது புனிறு 
நாறுகின்ற ்சவிலி்யாடு, பிறநத புதல்வன் உறஙகிோன். ்வண 
�டுகு �ைநத ்நய் பூசி, நீைாடி, உ்ல் முழுவதும் பசு்நய் வாசம் 
கூர்நத தாய் தேது இரே�ரள மூடி படுததிருநதாள். சான்று: 

கநடு நலா ஒள் மணி �டி ம்ை இரட் 
கு்ர இ்்ப் ப�லாகிய விரவு மணற் �ந்தேர்,
க�ரும்�லாண �லாவல பூணக்ை, ஒரு ெலார்,
திருந்து இ்ழ ம�ளிர் விரிச்சி நிற்�,
கநறி உற விரிந்தே அறு்வ கமல அ்ணப் 
புனிறு நலாறு கெவிலிகயலாடு புதேலவன துஞெ,
ஐயவி அணிந்தே கநய்யலாடடு ஈரணிப்
�சுகநய் கூர்ந்தே கமன்ம யலாக்்�ச்
சீர்க�ழு �்ந்்தே ஈர் - அ்ம க�லாருந்தே58

இப்பா்ைடி�ளின் மூைம், ‘நீர்’ புனிதத தன்ரே ்�ாண்தா�க் 
�ருதப்பட்்ரத அறியமுடிகிறது.

இவவாறு, “நீைா்ல் என்பது உயர்நத்தாரு நிரைரய, தகுதிரய 
ஈட்டும் முன்பா� நி�ழ்ததப்பட்்தா�த ்தரிகின்றது. இநத நீைாட்டு 
என்பது �ாப்பு, சுததி�ரிப்பு, தகுதிப்படுததுதல் முதைாேவற்ரற 
உட்்�ாணடு நி�ழ்ததப்பட்் ச்ங�ா�க் �ாணப்படுகிறது. குழநரத 
ஈன்ற ் பணணுக்கும் இததர�ய மநாக்கில் நீைாட்டுச் ச்ஙகு நி�ழ்ததப் 
பட்டிருக்� மவணடும். இதன் உ்ன் நி�ழ்வா�ப் புனிதப்படுததுதல் 
(divination) நி�ழ்ததப்பட்்து”59 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் 
ைாஜ்�ளதேன். 

காப்புச ெ்ஙகு:
சங� �ாைததில் குழநரத ்பறுதல் என்ற நி�ழ்வு ‘புனிறு’ 

அல்ைது தீட்ம்ாடு ்தா்ர்பு படுததப்பட்்தா�க் �ருதப்பட்்து. 
குழநரத ்பற்ற ்பண படுப்பதற்்�ன்று தனிக் �ட்டில் ்சய்யப் 
பட்்து. தீட்டுக் �ாைம் முடியும் வரை அவள் தனிக்�ட்டிலில் 
படுததிருநதாள். பிைசவத தீட்டு பைவாத படி அவள் பாது�ாக்�ப்பட்்து 
மபாை, அநதப் பிைசவ தீட்்ால் �வர்நதிழுக்�ப்படும் மபய் ேற்றும் 
தீய சக்தி�ரள ்நருங� வி்ாதபடி த்ததுக் �ாக்கும் ‘ோநதிரீ�’ 
ஆற்றல் பர்தத இயற்ர�ப் ்பாருட்�ரள அவள் இருக்கும் 
இ்ததில் தூவிோர்�ள் (புற., 281:1-7). இைவங�னி, மவப்பந தரழ, 
ரே இழுது. ஐயவி என்னும் ்வண�டுகு, நறும்புர� ஆகியரவ தீய 
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சக்தி�ரள விைட்டும் பணபு ்�ாண்ரவ என்று சங��ாை ேக்�ள் 
நம்பிோர்�ள்.

“பிறநத குழநரதரயத தீய ஆவி�ள் அல்ைது மபய்�ள் தீணடி 
வருததாேல் இருக்� மவணடும் என்பதற்�ா� ஐயவி புர�ததல் 
சங��ாைத தமிழர் ேைபு”60 என்று குறிப்பிடுகிறது வாழ்வியற் �ளஞசியம்.

இதுவரை கூறியவற்றின் மூைம், ்பண �ருததரிததுக் குழநரத 
்பறுவது உயர்நத ்சயைா�க் �ருதப்பட்்ாலும் அது தீட்டுக் 
குரியதா�க் �ருதப்பட்டு, அரத அ�ற்ற புனிதப்படுததும் ச்ஙகு 
மேற்்�ாள்ளப்பட்்ே என்பரதயும், தீய சக்தி�ள் ்நருங�ாதவாறு 
�ாப்புச் ச்ஙகு�ளும் மேற்்�ாள்ளப்பட்்ே என்பரதயும் அறியைாம். 

5. சபண - னகம்னே:
�ணவன் இறநத பின்ேர் ்பணணின் பாலியல் ்சயல்பாடு 

தர் ்சய்யப்படுகிறது. பாலியல் என்னும் உ்ல் ரீதியாே ் சயல்பாடு 
�ணவரே இழநத ்பணணுக்கு நிைநதைோ� ேறுக்�ப்பட்் நிரைமய 
ர�ம்ரே நிரையாகும்.

�ணவன் உயிமைாடு இருக்கும் �ாைததில் ேரேவிக்குக் 
கிர்க்கும் ்பருரே�ள், உரிரே�ள் அரேததும் அவன் இறநத 
பின்ேர் ேறுக்�ப்படுகின்றே. �ணவரே இழநதவர்�ள் ்வள்ளார் 
உ்தத மவணடும். பூ, வரளயல், ்பாட்டு ேற்றும் அணி�ளன்�ள் 
அரேதரதயும் நீக்� மவணடும். தரைமுடிரய அ�ற்ற மவணடும். 
்பாழுது ேறுததுணணல் மவணடும் என்்றல்ைாம் வற்புறுததப் 
பட்்ார்�ள். அவர்�ளின் குழநரத�ள் வளர்நது தாரயப் மபணுகின்ற 
நிரை ஏற்படும் வரை விதரவ வாழ்வாேது அவைோேதா�க் 
�ருதப்பட்்து. குழநரத இல்ைாத ர�ம் ்பணணின் வாழ்க்ர� 
்�ாடிய துன்போ�மவ அரேநதிருநதது. இவர்�ள், பிறருர்ய 
ஆதைவிலும், இைக்�ததிலும் தன் வாழ்நாரளக் �்தத மவணடிய 
நிரைக்குத தள்ளப்பட்்ார்�ள். ‘ர�ம்ரே’ மேற்்�ாண் ்பண�ள், 
‘�ழி�ை ே�ளிர்’ (புற., 280:141), ‘்தாடி�ழி ே�ளிர்’ (புற., 238:6) 
‘உயவல் ்பணடிர்’ (புற., 246:10), ‘பருததிப் ்பணடிர்’ (புற., 
326:5), ‘ஆளில் ்பணடிர்’ (நற்., 353:1) எேப் பைவாறா�ச் 
சுட்்ப்பட்்ார்�ள்.

�ணவரே இழநத குைே�ளிரை ‘ர�ம்ரே ே�ளிர்’ என்றேர். 
அம்ே�ளிர் வாழும் வாழ்க்ர� ர�ம்ரே வாழ்வாகும். ்பணணின் 
ஒப்பரே, �ணவன் இறநத பிறகு அழிக்�ப்பட்டு ர�ம்ரேக்குரிய 
மதாற்றம் உருவாகிறது. ்பண தான் அணிநதுள்ள அணி�ைன்�ரளக் 
�ரளவதும் தரைமுடிரய ேழிப்பதும் அவள், பாலியல் வாழ்விற்குத 
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தர்்சய்யப்பட்டு ஒதுக்கி ரவக்�ப்பட்் நிரைரயக் குறிக்கின்றே. 
இதரே,

நி்ர இவண தேந்து நடு�ல ஆகிய
கவனபவல வி்்் இன்மயின பு்ம்பி
க�லாய்ம் மழிததே்்கயலாடு ்�ம்்மயுறக் �்ங்கிய
�ழி�் ம�டூஉ  (புற., 261:15-18)

என்ற பா்ைடி�ளின் வழி அறிய முடிகிறது. ர�ம்ரே ே�ளிர் ர�யில் 
வரள அணியாேல் வாழ்நதேர் என்பதற்குச் சங� இைக்கியததில் 
சான்று�ள் �ாணப்படுகின்றே.

(i) னகம்னே கநொன்பு:
சங� இைக்கியததில் �ற்பு என்பது ஓர் ஆணுக்கு ேட்டுமே 

உரிய பாலியல் நு�ர்வுப் ்பாருளா�ப் ்பண தன்ரேக் �ட்டுப்படுதத 
மவணடியரதயும், ர�ம்ரே என்பது அநத ஆரண இழநத 
்பணணுக்கு ேட்டுமே உரியது என்பரதயும் குறிததே. சங� �ாைச் 
சமூ�ததில் ர�ம்ரே மநாற்ற ்பண�ள் அரேவரும் வீைர் அல்ைது 
ேன்ேர்�ளின் ேரேவியைா�மவா, உரிரே ே�ளிைா�மவா 
�ாணப்படுகிறார்�ள். இததர�ய ர�ம்ரேயின் மநான்பு�ளா�ப் 
பின்வருவேவற்ரறச் சங�ப்பாக்�ள் குறிததுள்ளே. அரவயாவே:

்தாடி�ழி ே�ளிர்
ர�ம்ரேயில் கூநதல் �ரைதல்
ர�ம்ரே ே�ளிரின் உணவு

ச்தாடிகழி ேகளிர்:
�ணவன் ோண்தும் ்தாடி நீக்கிப் ்பாலிவிழநத உரிரே 

ே�ளிர் மபாைப் பாடுநர் தம் சுற்றமும் பரழய அழ�ற்றுப் ் பாலிவிழநதது 
என்பதற்குப் புறநானூற்றுப் பா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே. அரவ 
பின்வருோறு:

கதேலாடி �ழி ம�ளிரின கதேலால�வின வலாடி
�லாடுநர் �டும்பும் ்மகயன றைபவ  (புற., 238:6-7)

இதன் மூைம், ர�ம்ரே ே�ளிர் வரளயணியாேல் இருநத ்சய்தி 
புைப்படுகிறது. இஙகு, ‘்தாடி�ழி ே�ளிர்’ என்பது ர�ம்ரே 
ே�ளிரைக் குறிததது. 

�ணவன் இறநத ்சய்திரயக் ம�ட்் ேரேவி வரளயல் 
இல்ைாத தன் ்வறுஙர�ரயத தரைமேல் ரவததுக் ்�ாணடு 
அழுதாள் என்பதரே,
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வ்ள இல, வறுங்்� ஓச்சி
கி்ளயுள் ஒய்வப்லா? கூறுநின உ்ரபய  (புற.,253:5-6)

என்னும் பா்ைடி�ளின் மூைம் அறியைாம். இதிலிருநது, ர�ம்ரே 
ே�ளிர் வரளயணியாேல் இருநத ்சய்திரய அறியமுடிகிறது.

�ணவன் இறநத நிரையில் ்தாடி �ரளயப்பட்் ்சய்தியும் 
சங� இைக்கியததில் �ாணப்படுகிறது.61 மசாழன் �ரி�ால் ் பருவளததான் 
ோண்மபாது அவேது உரிரே ே�ளிர் இரழ�ரளநது நின்ற �ாட்சி, 
இர்யர்�ள் தம் �ால்நர்�ள் உணபதற்�ா�ப் பூமவாடு உதிருோறு 
்�ாய்தலின் �ாட்சியளிக்கும் �ட்டிழநத மவஙர� ேைம் மபாைப் 
்பாலிவிழநததா�ப் புறநானூறு �ாட்டுகிறது (புற., 244:15-17). 

இவவாறு சங��ாைச் சமுதாயததில் ர�ம்ரே மநாற்ற ்பண�ள் 
அரேவரும் வீைர் அல்ைது ேன்ேர்�ளின் ேரேவியைா�மவா, உரிரே 
ே�ளிைா�மவா �ாணப்படுகிறார்�ள்.

னகம்னேயில் கூந்தல் கனளை்தல்:
இைவைர் பைர் வநது ஆைவாைம் நிரறநதிருநத ேரே, இன்று 

வள்ளலின்ரேயால் ஆைவாைழின்றி இருநதது என்பரதக் கூறுவதற்குக் 
கூநதல் �ரளநத, ் தாடி நீக்கிய, அல்லி அரிசிரய உணவா� உணணும் 
ர�ம்ரே ே�ளிரை உவரேயா�க் கூறியுள்ளார் புைவர். இதரே, 

�ணணீர் தேடுததே தேண நறும் �ந்தேர்
கூந்தேல க�லாய்து குறுந்கதேலாடி நீக்கி 
அலலி உணவின ம்ைவிபயலாடு இனிபய
புலக்னற ்ையலால வளங்க�ழு திருந�ர் (புற., 250:3-6)

எேவரும் பா்ைடி�ள் புைப்படுததுகின்றே. மேலும், ர�ம் ்பண�ள் 
கூநதல் �ரளநத நி�ழ்ரவப் புறநானூறு (புற., 25:12-14. புற., 280:11. 
புற., 261:17) எடுததியம்புகிறது. 

“எல்ைாப் ்பண�ளாலும் உ்ன் உயிர் துறததரை ஏற்� 
இயைவில்ரை. இநநிரையில் �ணவனுக்ம� உரிரேயுர்ய கூநதரை 
இழப்பதன் மூைம் தன் உயிரைமய �ணவனுக்குத தியா�ம் ்சய்வதா� 
நம்பிேர். கூநதல் இழப்பது தன் உயிரை இழப்பதற்கு இரணயா�க் 
�ருதப் ்பற்றிருக்� மவணடும்”62 என்று நா. ்சல்வைாசு கூறியது 
சிநதரேக்குரியது. 

மேற்கூறியவற்றின் மூைம், கூநதரைத ்தாடும் உரிரே 
�ணவனுக்குரியதா� இருநததிோல் அவன் இறநதவு்ன் அவனுக்குரிய 
கூநதலும் �ரளயப்பட்டிருக்� மவணடும் என்பரத உணைைாம்.
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இவவாறு, “ர�ம்ரேயில் ்பண தேது கூநதரைக் �ரைவரத, 
அவள் தேது பாலியல் சக்திரயக் �ரளவதன் ச்ஙகு வயப்பட்் 
அர்யாளோ�க் �ருதைாம்”63 என்று ைாஜ்�ளதேன் அவர்�ள் கூறும் 
�ருததும் இஙகு ஏற்புர்யதாகும். 

இதன் மூைம், கூநதல் உணர்வு மிக்� பாலியல் ரேயங�ளில் 
ஒன்று என்பது புரிகிறது. இதோல், �ணவரே இழநத ே�ளிரின் 
கூநதல் �ரளயப்பட்்தா�க் �ருதைாம். 

னகம்னே ேகளிரின் உணவு:
�ணவரே இழநத ே�ளிர் உரிய �ாைததில் உணணாேல் �ாைம் 

தாழ்ததி உண்ேர் என்ற த�வலும் சங�ப் பாக்�ளில் 
�ாணப்படுகின்றே. இதரே,

க�ருவளக் க�லாழுநன மலாய்ந்கதேை 
க�லாழுது மறுந்து இனைலா ்வ�ல உணணும்
   (புற., 241:3-4)

என்னும் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம்.
“�ணவன் இறநதரேயால் புதல்வர் முதலிய குடும்பததவர்�ரள 

வளர்க்குங �்ரேயிரே மேற்்�ாண் ே�ளிர், ஒரு நாரளக்கு ஒரு 
மவரளமய உணவருநதி ர�ம்ரே மநான்பிரே மேற்்�ாண்ேர்”64 
என்பார் �. ்வள்ரளவாைணன்

ர�ம்ரே ே�ளிர், எள்ளுததுரவயலும், புளிகூட்டிச் சரேதத 
மவரளக் கீரைரயயும் உண்ேர் (புற., 246:78). இவர்�ள் அதி�ாரை 
மவரளயிமைமய எழுநது பனி நீைாடி, கீரை உணவு உணடு 
மநான்பிருநதார்�ள் (புற., 248:3-5).

“�ணவரே இழநது ர�ம்ரே நிரையர்நத ்பணடிர் 
வாழ்வின் அடிப்பர்த மதரவக்�ாே உணவு, உர், உரறயுள் 
ஆகியவற்றில் தன் விருப்பததிற்கு ோறாே �ட்டுப் பாட்டு்ன் வாழ 
மவணடியதாயிற்று”65 என்று ர�ம்ரேக்�ாே நிரைரயப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறார் ந. �டி�ாசைம்.

ர�ம்ரே ே�ளிர் அல்லி அரிசிரய உணவா� உட்்�ாண்ேர் 
என்ற த�வரை,

சிறு கவள்ளலாம்�ல அலலி யுணணும்
�ழி�் ம�ளிர்  (புற., 280:13-14)

என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம். இதில் வரும் ‘�ழி�ை ே�ளிர்’ 
என்பது ர�ம்ரே ே�ளிரைக் குறிக்கிறது.
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“ர�ம்ரே மநான்பு மநாற்கும் ்பணடிர்க்கு ்நல்லியரிசிச் 
மசாறு உணவா�ாது, அல்லியரிசிமய உணவா�ப் பயன்படுகிறது”66 

என்று இள. தாணம்ோள் எதுர� நயதமதாடு கூறியுள்ளார்.
“இவவரிசி உணவு ்நய்ப்மபா, ்�ாழுப்மபா இல்ைாதது, புைன் 

உணர்ச்சி�ரளத தூண்ாதது, புைன் அ்க்�ததிற்குத துரணயாகும் 
உணவு. இதோல் ர�ம்்பண�ள் இவவுணரவ அன்றா் உணவா�க் 
்�ாள்வர். இவர்�ள் உப்பு, இனிப்பு, நீக்கிமய உணபர். ்நய்ப்பு 
உள்ளரதயும், ்�ாழுப்புள்ளரதயும் உணணார். எேமவ அவருக்கு 
ஏற்ற உணவாயிற்று”67 என்பார் ம�ாரவ. இளஞமசைன்.

மேலும், “ர�ம்ரே ஏற்ற ் பண�ளின் உணவு அவர்�ளது பசிரயப் 
மபாக்�ப் பயன்பட்்ேமவயன்றி, உ்ரை வளர்ப்பதற்�ா� இல்ரை”68 

என்ற ைாஜ்�ளதேன் கூற்றும் இஙகுக் குறிப்பி்ததக்�தாகும். 
மேற்கூறியவற்றிலிருநது, �ணவரே இழநத ே�ளிருக்கு ஒப்பரே 

்சய்வதில் தர் விதிக்�ப்பட்்மதாடு உணவிலும் தர் விதிக்�ப் 
பட்்ரேரய அறியமுடிகிறது. 

(ii) உயவல் சபணடிரும், பருத்திப் சபணடிரும்: 
�ணவரே இழநத ே�ளிர் பாயில் படுதது உறங�க் கூ்ாது 

என்பதற்குக் கீழ்வரும் பா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே:
�ரற்க�ய் �ள்ளிப் �லாயினறு வதியும்
உயவல க�ணடிபரம் அலப்ம் மலாபதேலா69 

இஙகு வரும் ‘உயவல் ் பணடிர்’ என்பது �ணவரை இழநத ே�ளிரைக் 
குறிக்கிறது.

“கூநதரை ேழிததல், அணி�ைன் �ரளதல், வரள்தாடி �ரளதல், 
சுரவயும் உைமும் அற்ற உணரவப் ்பாழுது ேறுதது உணணுதல், 
அதி�ாரை எழுநது பனிநீைா்ல், உ்ரை வருததுதல், பருவ வேப்ரப 
வா்ச் ் சய்தல், புைன் நு�ர்வு ேறுததல் ஆகியவற்ரறக் ் �ாண்ரவயா�க் 
‘ர�ம்ரே’ ்பணணுக்கு உரிரேயாக்�ப்பட்்து. உணவு, படுக்ர�, 
உருவத மதாற்றம் முதைாேவற்றில் ர�ம்்பணணுக்கு வரையறுக்�ப் 
பட்்ரவ எல்ைாம் ச்ஙகு�ரளப் மபாை அரேநதிருக்கின்றே”70 

என்கிறார் ைாஜ்�ளதேன்.
�ணவரே இழநத நிரையில் இம்ே�ளிர், தம் வாழ்விரே 

பஞசிோல் நூற்றுக் �ழிக்� மவணடிய �ட்்ாயததின் பாற்பட்்தால் 
‘பருததிப் ்பண்ா’ோர்�ள். பாது�ாப்பவர் எவரும் இல்ைாததால் 
‘ஆளில் ்பணடு’ ோோர்�ள் (புற., 326:5. நற்., 353:1-2).
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(iii) னகம்னே ேகளிர் பிண்ம் சகாடுத்்தல்:
�ணவன் இறநத பிறகு பிண்ம் ரவக்� ேரேவி தன் �ணணீர் 

்�ாணடு தரைரய ் ேழுகிோள் (புற., 249:10-14). மநற்றுப் பைமைாடு 
உண்வன் நிரை இன்று பிண்ம் உணணுோறு ஆயிற்று என்ற 
்பாருளில் கீழ்வரும் பா்ைடி�ள் அரேகின்றே:

பநலாப�லா யலாபை? பதேய்�மலா �லா்்!
பிடி அடி அனை சிறுவழி கமழுகி,
தேன அமர் �லாதேலி புல பமல ்வததே 
இன சிறு பிண்ம் யலாங்கு உண்ைன க�லால
உ்கு பு�த திறந்தே வலாயில 
�்பரலாடு உண்ல மரீஇபயலாபை?  (புற., 234)

இதன் மூைம், ர�ம்ரே ே�ளிர் தம் �ணவர்க்குப் பிண்ம் 
்�ாடுததல் என்பது ஒரு ச்ஙகு முரறயா�க் �ாணப்பட்்ரத 
அறியமுடிகிறது.

(iv) உ்ன் உயிர் ோய்்தல்:
�ணவன் இருக்கும் வரை அவமே உை�ம் என்று வாழ்நத 

ேரேவி அவன் இறநத பிறகும், அவனுக்�ா� உயிர் துறக்� மவணடும். 
அவவாறு ்சய்பவள் தரைக்�ற்பிேள் என்றும் சுவர்க்�ம் புகும் 
தகுதிரயப் ்பறுவாள் என்றும் �ருதப்பட்்ாள்.

........ க�ணடிரும்
�லாெ்கு ழி்ெயலார், �னிநீர் மூழ்�லார்,
மலார்��ம் க�லாருந்தி ஆங்கு அ்மந்தேைபர (புற.,62:13-15)

எனும் இப்புறநானூற்றுப் பா்ைடி�ள், �ணவன் இறநத ்சய்தி 
ம�ட்்வு்ன் ர�ம்ரே மநான்பு மநாற்பரதத தவிர்தது அக்�ளததின் 
�ணமண �ணவன் ோர்பில் ்பாருததி உயிர் துறக்கும் ேரேவியின் 
நிரைரய விளக்குகின்றே. 

(v) ெதி அல்லது உ்ன் கட்ன் ஏறு்தல்:
உ்ன்�ட்ர் ஏறும் வழக்�ம் ரவதீ�த தாக்�ததிோல் 

ஏற்பட்்தாகும். உ்ன் �ட்ர் ஏறுதல் என்பது �ணவன் இறப்பின் 
அவனுர்ய சிரதயிமை ேரேவியும் வீழ்நது இறக்கும் ்சயைாகும். 
இச்்சயல் தமிழ் இைக்கியங�ளில் ‘எரிபுகுதல்’, ‘தீப்பாய்தல்’, 
‘உ்ன்�ட்ர் ஏறுதல்’ என்ற ்சாற்�ளால் குறிக்�ப்படுகின்றே. சதி 
என்பது உ்ன்�ட்ர் ஏறிே ்பணணின் சிறப்புப் ்பயைா�க் 
குறிக்�ப்படுகிறது.
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பணர்�ாைததின் இறுதியில், �ணவேது உ்ல் எரிக்�ப்படும் 
மபாது ேரேவி அதில் வீழ்நது இறப்பது புனிதோே ்சயைா�ப் 
மபாற்றப்பட்்து.

“உ்ன்�ட்ர் ஏறும் வழக்�ம் முதலில் அைசகுைப் ் பண�ளி்ம் 
தான் மதான்றிருக்� மவணடும் என்றும், அைசனின் ேரறவிற்குப் பிறகு 
பர� நாட்டு அைசோல் சிரறப்பிடிக்�ப்பட்டுப் பை துன்பங�ளுக்கு 
உள்ளா�க் கூடும் என்றும், இக்�ாைணங�ளாலும் அைசகுைப்்பண�ள் 
உ்ன்�ட்ர் ஏறும் வழக்�தரத மேற்்�ாணடிருக்�ைாம்”71 என்றும் 
�ருதுவார் �. பானுேதி மச�ர். 

ஆய்அணடிைன் இறநதமபாது அவன் உரிரே ேரேவியர் உ்ன் 
உயிர் நீதத ்சயரைக் குறிக்கும் புறநானூற்றுப் பா்ைடி�ள் 
பின்வருோறு:

�லாடுநர்க்கு அரு�லா ஆஅய் அணடிரன 
ப�லாடு ஏந்து அலகுல, குறுந்கதேலாடி ம�ளிகரலாடு
�லா்ன எனனும் �ணணில உய்ப்�
.......................................
.......................................
ஒள் எரி ்நப்� உ்ம்பு மலாய்ந்தேது  (புற., 240:3-10)

�ணவன் இறநத நிரையில் ேரேவி தீயில் வீழ்நது உயிரை 
ோய்ததுக் ்�ாள்ளும் நிரைரய இச்சங�ப்பா்ல் புைப்படுததுகிறது.

பூதப்பாணடியன் இறநத பின் உயிர் வாழ விரும்பாத 
்பருஙம�ாப்்பணடு உ்ன்�ட்ர் ஏறமுயற்சிக்கிறாள். நாட்டின் 
நைம் �ருதி அவள் ்சயரைப் ்பரிமயார் தடுக்கின்றேர். அதற்குப் 
்பருஙம�ாப்்பணடு சான்மறாரை மநாக்கிப் பாடுவதா� அரேயும் 
பா்ைடி�ள் கீழ்வருோறு:

க�ருங்�லாடடுப் �ணணிய �ருங்ப�லாடடு ஈமம் 
நுமக்கு அரிதேலாகு� தில்; எமக்கு எம் 
க�ருந்பதேலாட �ணவன மலாய்ந்கதேை, அரும்பு அற
வள் இதேழ் அவிழ்ந்தே தேலாம்ர
நள் இரும் க�லாய்்�யும் தீயும் ஓரற்பற (புற., 246:11-15)

இங்ஙேோ�, சமுதாயததில் ர�ம்ரே மநான்பு மநாற்றுச் 
ச்ப்்பாருளா� உயிர் வாழ்வரத வி் �ணவனுர்ய ஈேத தீயில் 
வீழ்வது தாேரைப் ்பாய்ர�யுள் வீழ்வது மபான்ற்தே, பூதப் 
பாணடியன் ேரேவி ்பருஙம�ாப்்பணடு ர�ம்ரே மநான்பிரே 
்வறுததுத தீப்பாய்கிறாள். �ணவன் இல்ைாத உைகில் தாேரைத 
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த்ா�மும் தீரயப் மபான்றமத என்று கூறும் ேரேவிரய இதில் 
�ாணமுடிகிறது.

மேலும், ஈேததாழியுள் புகுநது உயிர் விட்்ப் ்பணரணயும் 
சங�ப்பாக்�ள் �ாட்்த தவறவில்ரை. இதரே, 

�்ம் கெய் ப�லாபவ! �்ம் கெய்ப�லாபவ
அச்சு்்ச் ெலா�லாடடு ஆரம் க�லாருந்திய
சிறுகவண �லலி ப�லா், தேனகைலாடு
சுரம் �் வந்தே எமக்கும் அருளி
வியல ம்ர் அ�ன க�லாழில ஈமததேலாழி
அ�லிதேலா� வ்ைபமலா
நைந் தே்் மூதூர்க் �்ம் கெய்ப�லாபவ!  (புற., 256)

என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம்.
இதன்மூைம், �ணவன் இறநத பின் தன் �ற்பிரேக் �ாததுக் 

்�ாள்ளும் ்பாருட்டு, அவன் சிரதயில் இறஙகி உயிர்வி் மவணடும் 
என்ற சதி பழக்�ம் அக்�ாைம் ்தாட்டு இருநது வநதுள்ளரத 
அறியமுடிகிறது. தற்்�ாரைக்குச் சேோே இச்்சய்ர�ரயச் சமூ�ம் 
தடுப்பது மபால் �ாட்டிோலும் அரத அஙகீ�ரிதமத வநதள்ளது. 
‘இர்யாயக் �ற்பா�’ அரதப் மபாற்றியும் வநதுள்ளரத அறிய 
முடிகிறது. சதி இறஙகிய ்பண�ரள ‘எம்ரே விரும்பிய ேரேவி’ 
(புற.,210:5) என்றும், ‘்பரிய நல்மைாள்’ (்தால்.,புறத., நூற்பா:19:30) 
என்றும், ர�ம்ரே மநாற்கும் ்பண�ரளத ‘தம்ரே விரும்பிய �ாதலி’ 
(புற.,234:3) என்றும் ஆண�ள் அர்யாளப்படுததிோர்�ள். “உணவிலும் 
உர்யிலும் ஒப்பரேயிலும் �ட்டுப்பாடு�ள் ேைர்நத ர�ம்ரே 
ம�ாைம், உ்ன்�ட்ர் ஏறாத ்பண�ளுக்குச் சமுதாயம் அன்று 
வழஙகிய தண்ரே ஆகும்”72 என்று டி. சாநதி கூறியுள்ளார்.

்தால்�ாப்பியரும் தம் �ாைதது ர�ம்ரே நிரையிரேக் 
�ணவனி்ததிலிருநது ேரேவி தனியா� அழுவரதத ‘தாங�ரும் 
ரபயுள்’ என்றும், �ணவன் இறநததும் ேரேவி உ்னுயிர் நீததரதக் 
�ணம்ார் பிறர்க்குக் கூறுதல் ‘மூதாேநதம்’ என்றும், �ணவரே 
இழநத ஒருததி தன் தனிரேரயக் கூறியழுதல் ‘முதுபாரை’ என்றும், 
�ணவனு்ன் எரிபு�ச் ்சல்லும் மபாது விைக்குவரத ேறுதது உ்ன் 
எரிபுகுவரதப் ‘பாரை நிரை’ என்்றல்ைாம் குறிப்பிட்டிருப்பது 
பழநதமிழ�ததில் �ணவரே இழநத ே�ளிரின் துயை நிரையிரே 
உணர்நது ்�ாள்ள வாய்ப்பா� அரேகிறது (்தால்.,புறத., நூற்பா:19). 
ஆணாதிக்�ம் உள்ள எநத்வாரு நாட்டிலும் இேததிலும் ஆண ்பண 
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பாகுபாடும் மவறுபாடும் இருநமத தீரும். இளம் ் பண விதரவயாோல் 
ஒழுக்�நிரை தவறக் கூடும் என்ற ஐயப்பாம் இதற்குக் �ாைணம் 
எேைாம். ்வள்ரள உர் அணிதல் ஒழுக்�த தூய்ரேரயக் 
�ாட்டுவதற்�ா�மவ என்று �ருதப்படுகிறது. இமதமபால், உணவுக் 
�ட்டுப்பாடும் பிறவும் உணர்ச்சிரயக் �ட்டுப்படுததமவ என்று 
அக்�ாை ேக்�ள் �ருதியிருக்�க் கூடும்.

மபாரில் மதாற்றவர்�ளின் நிைங�ரளயும், நாடு�ரளயும் ் வன்றவர்�ள் 
பாழ்படுததுவமதாடு நில்ைாேல் அவவீைனின் ேரேவியரின் கூநதரை 
அரிதலும் அவர்�ரளக் ர�து ்சய்து தம் நாட்டிற்குச் ்சன்று தம் 
விருப்பம் மபால் ந்ததலும் நர்முரறயிலிருநதிருக்கிறது. எேமவ, 
அநநிரையிரே அர்வரதக் �ாட்டிலும் உ்ன் எரிபுகுதல் 
சிறப்்பன்று மதால்வியுற்றவர்�ளின் ேரேவியர் �ருதியிருக்� 
மவணடும்.

எேமவ, �ணவன் இறநததும் உ்ன் உயிர் விடுதல் தரையன்பு 
எேவும், எரிபுகுதல் இர்யன்பு எேவும், தாேத நிரை �ர் அன்பு 
எேவும் கூறப்பட்்ே. தாேத நிரையிரேக் �ாட்டும் இைக்கியங�ள் 
‘தபுதாை நிரை’ யிரேப் பற்றிக் குறிப்பி்வில்ரை. ்பணபாற் 
புைவர்�ள் பைர் இருநதிருப்பினும் அவர்�ள் வாழ்மவாடு கூடிய பை 
பா்ல்�ள் அ�ததிலும் புறததிலும் �ாணப்பட்் மபாதிலும் அவர்�ள் 
தபுதாை நிரையிரேக் �ாட்்வில்ரை என்பது இஙகுக் 
�வேததிற்குரியதாகும்.

இதுவரை கூறியவற்றிலிருநது ்பண�ள் சார்நத ச்ஙகு�ளில் 
பூப்பு, ேணம், �ருவுயிர்தலும் குழநரத ்பறுதலும் ஆகிய ச்ஙகு�ள் 
யாவும் அவர்�ரளக் குடும்பததிற்குள் பாலியல் வாழ்க்ர� ந்தத 
அரழததுச் ்சல்ைக் கூடியதா�க் �ாட்்ப்பட்்து என்பரதயும், 
ர�ம்ரேக்குரிய மநான்பு�ள் அவளது பாலியல் வாழ்விற்குத தர் 
ஏற்படுததக் கூடிய நிரையில் �ாணப்பட்்ே என்பரதயும் முதல் 
மூன்று ச்ஙகு�ளுக்கும் எதிைாேது ர�ம்ரே என்பரதயும், 
சமூ�ததிலிருநது அவரளப் பிரிததுச் ்சல்வதா�மவ இச்ச்ஙகு 
முரற�ள் அறங�ளா� அரேநதுள்ளே என்பரதயும் அறியமுடிகிறது. 

6. சபணகள சபறை ெமூக ேதிப்புயர்வுகள:
குறிப்பிட்் வயது வரும் வரை, ் பண�ள் எநதவிதக் �ட்டுப்பாடும் 

இன்றித தேது விருப்பம் மபால் ஆடிக் �ளிததார்�ள். நீைா்ல், 
ேரைவளம், மசாரை வளம் �ாணல் முதைாேவற்றில் ஆண�ளுக்கு 
நி�ைா� ேட்டுமின்றி, அவர்�மளாடு இரணநதும் இன்பம் எய்திோர்�ள்.73
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சங�ச் சமூ�ம், ் பண�ள் வீட்டிற்குள்மளமய மு்ஙகிக் கி்க்�ாேல் 
புறதமத வநது, ்வளியுை�க் �ளியாட்்ததில் ஆண�மளாடு சேோ�ப் 
பஙம�ற்றரத,

நறவு நலாள் கெய்தே குறவர் தேம் க�ணடிகரலாடு
மலானபதேலால சிறு�்ற �றங்�க் �லக்ை
வலான பதேலாய் மீமி்ெ அயரும் குர்வ (ம.�லா. 320-322) 

எனும் குறிப்பால் உணர்ததுகிறது. இதன்மூைம், ்பண�ளுக்குக் 
்�ாடுக்�ப்பட்் ேதிப்பு�ள் ்பரும்பாலும் ஆண�ரளச் சார்நமத 
இருநதரதச் சங�ப் பாக்�ளின் வழி அறியமுடிகின்றே.

7. கல்வி கறை சபணகள:
சங� �ாைச் சமுதாயததில் �ல்வியின் ்பருரே உணைப் 

பட்டிருநதரதப் புறநானூற்றின் வழி அறிய முடிகின்றது (புறம்.183). 
அதிலும் ்பண�ளின் நிரைரயப் பற்றி அறிநது ்�ாள்வதற்குப் 
மபாதுோே சான்று�ள் இல்ரை எேைாம். கிர்க்கின்ற தைவு�ள், 
புைரே வாய்நத ்பண ேக்�ரள அர்யாளம் �ாட்டுகின்றே. 

சங� இைக்கியததில் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்் ்பணபாற் 
புைவர்�ள் �ாணப்படுகின்றார்�ள். ஒளரவயார், �ாக்ர�ப் பாடினியார் 
நச்்சள்ரளயார், ஒக்கூர் ோசாததியார், ோமறாக்�தது நப்பசரையார், 
்வறியாடியக் �ாேக் �ன்னியார் முதைாே ்பணபாற் புைவர்�ள் 
�ாணப்படுகின்றார்�ள்.

ந. சஞசீவியின், ‘சங� இைக்கிய ஆைாய்ச்சி அட்்வரண�ள்’, 
என்னும் நூல், ் பணபாற் புைவர் எே உறுதிப்க் கூறக்கூடியவர்�ளா� 
முப்பதின்ேரைக் �ாட்டுகிறது.74 இவர்�ளுள் மி� அதி�ோே 
பா்ல்�ரள (59-பா்ல்�ள்) பாடியுள்ள ஒளரவயாமை 
புறநானூற்றுள்ளும் மிகுதியா�ப் பாடிய புைவர் என்ற சிறப்பிரேப் 
்பண�ளுக்குப் ்பற்றுத தருகிறார். 

பதிற்றுப்பததுள் ஆறாம் பதரதப் பாடிய �ாக்ர�ப்பாடினி 
நச்்சள்ரளயாரும் குறிக்�த தக்�வைாவர். இப்புைவர் இேம், 
அைசக்குடும்பததிேர் (பூதப் பாணடியன் ம�ாப்்பணடு, பாரி ே�ளிர்) 
முதல், சாதாைண குடிேக்�ள் (்வணணிக் குயததியார், குறே�ள் 
இள்வயினி, �ாவல் ்பணடு) வரையிைா� அரேநதிருப்பதும் 
சுட்்ததக்�து. இதன் மூைம், �ல்வி எல்ைாச் சாதியிேருக்கும் 
்பாதுவாேதா� இருநதிருக்� மவணடும் என்பரத அறிநது ்�ாள்ள 
இயலுகின்றது.
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இவர்�ளுள் ஒளரவயார், மு்ததாேக் �ணணியார் மபான்றவர்�ள் 
அைசியல் ்தா்ர்புர்யவர்�ளா�வும் சமூ�ததில் ேதிப்பு ்பற்றவர் 
�ளா�வும், சமூ�தமதாடு ்தா்ர்புர்யவர்�ளா�வும் இருநதார்�ள். 
இவர்�ரளப் பற்றிய விரிவாே ்சய்தி�ரள அறிநது்�ாள்ள 
இயைவில்ரை என்றாலும், ஆணாதிக்� சக்தியால் அ�ப்பட்டுக் 
்�ாள்ளாத ்பண�ளும் திருேணப் பநதததில் சிக்கி இல்ைறததிற்குள் 
தனிரேப்படுவரத விரும்பாத ்பண�ளும் அக்�ாைததிமைமய �ல்வி 
�ற்றுச் சமூ� ேதிப்பு ்பற்றுள்ளரதயும் அறிநது்�ாள்ள இயலுகிறது. 

அன்ரறய, “ே�ளிர் �ற்ற �ல்வி அவர் தம் உ்லுறுப்பு�ளுக்குப் 
பயிற்சி தருவதா�வும் திருேணததிற்குப் பிறகு இல்ைற வாழ்வில் 
ஈடுபடுவதற்குத துரண ்சய்யும் �ருவியா�வும் அரேநதது. குடும்பக் 
�ல்வியிரேத தாயி்மும் ்சவிலித தாயி்ம் மதாழியி்மும் �ற்றாள். 
ஆ்வர்க்குரிய �ல்வி மவறு; ே�ளிர்க்கு மவணடிய �ல்வி மவறு”75 
என்று �ருததுரைப்பர். ஆோல், இதற்கு மேற்பட்் நிரையில் ஓைளவு 
அடிப்பர்க் �ல்விரயப் ்பண�ள் ்பற்றிருநதார்�ள் என்பரத, 
தேது ்பாழுது மபாக்கு�ளில் ஒன்றா�, பறரவக் கூட்்ம், உப்பு 
வணடி�ள், �்லில் ்சல்லும் திமில்�ள் ஆகியவற்ரற எணணுதரைக் 
்�ாணடு அறியமுடிகின்றது.76 மேலும், கிர்தத சூழலுக்ம�ற்ப 
மேற்�ல்வியில் மதர்ச்சிப் ்பற்றிருததல் மவணடும் என்பதும் 
்பறப்படுகிறது. 

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது ்பணணறததின் வரையரற 
பற்றியும் அது மூன்று ்பரும் பிரிவு�ளில் ஒன்றாே ்பண அறம் 
்சயல்படும் விதம் பற்றியும் ்பணணின் உ்ல் சார்நத புரேவு�ள் 
ேற்றும் இயல்பு�ள் பற்றியும், ்பண�ள் மேற்்�ாண் ரதநநீைா்ல், 
பாரவ மநான்பு மநாற்றல், பிரற ்தாழுதல், யாரேயின் மிச்சிரை 
உணணல் ஆகிய நம்பிக்ர��ள் சார்நத வழிபாடு�ள் பற்றியும், 
்பண�ள் சார்நத ச்ஙகு�ளாே பூப்பு, ேணம், �ருவுயிர்ததலும், 
குழநரதப்்பறுதலும் பற்றியும், ்பண�ளின் ர�ம்ரே மநான்பு 
பற்றிய விரிவாே த�வல்�ளும், ்பண�ள் ்பற்ற சமூ� ேதிப்பு�ள் 
பற்றியும், �ல்வி �ற்ற ்பண�ள் பற்றியும் அறிநது ்�ாள்ள முடிகிறது. 
இனி, ேரேவிக்குக் கூறப்பட்் அறங�ரள அடுதது வரும் தரைப்பில் 
�ாணைாம்.
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3. ைரைவி அறம 

ஒருதாை ேணம்தான் குடும்பத மதாற்றததின் அடிததளோகும். 
சமுதாயததில் உயர்நத குைோ�க் �ருதப்பட்் குைததில் தான் 
ஆணுக்ம�ார் அறமும் ்பணணுக்ம�ார் அறமும் மதான்றியிருக்கிறது. 
்பண, ஓர் ஆண ே�னுக்கு ேட்டுமே பாலியல் உரிரே 
்�ாண்வளா� ஆவதுதான் திருேணம் எேப்பட்்து. திருேணததின் 
மபாது ஆணும் ்பணணும் ஒதத ஆணரே அல்ைது ்பணரே, 
பிறப்பு, குைச்சிறப்பு, அழகு, �ல்வி, வயது, அன்பு, அருள், ்சல்வம், 
உணர்வு என்ற பணபு�ரளச் சரிசேோ�ப் ்பற்றிருக்� மவணடும் 
என்பரதத ்தால்�ாப்பியர்,

பிறப்ப�, குடி்ம, ஆண்ம, ஆணக்லாடு
உருவு, நிறுததே �லாம வலாயில 
நி்றபய, அருபள, உணர்கவலாடு திரு எை
மு்றயுறக் கிளந்தே ஒப்பிைது வ்�பய1

என்னும் நூற்பா வழி விளக்கியுள்ளார். மேலும், ஆண இப்பணபு�ளில்,
மிக்ப�லாைலாயினும் �டிவ்ரயினபற2 

என்று ் தால்�ாப்பியர் சுட்டியுள்ளார். இதன்மூைம், ் பண ஆரணவி் 
இப்பணபு�ளில் சிறநது விளங�க் கூ்ாது என்ற எதிர்ேரறப் 
்பாருரளயும் உணர்ததுகின்றார். குைே�ளுக்கு அச்சம், ே்ம், 
நாணம், பயிர்ப்பு என்ற பணபு�ளும், �ற்பு, நல்்ைாழுக்�ம், ்ேன்ரே, 
்பாறுரே ஆகிய பணபு�ளும் �ட்்ாயப்படுததப்பட்்ே.3 

‘�ற்பு’ என்ற ‘பதிவிைதா தர்ேம்’ ்பணரண ஆணின் 
அடிரேயாக்கி, அவள் இயக்�தரத இல்ைறததிற்குள் �ட்டுப்படுததியது. 
இவர்�ள் ‘இல்ைாள், ‘ேரேயாள்’ என்ற ்பயர்�ளு்ன் ஆண�ளின் 
அதி�ாைததிற்கும், விருப்பததிற்கும் �ட்டுப்பட்டு எவவித உை�த 
்தா்ர்பும் அறிவும் ்பற வாய்ப்பின்றி இல்ைததிற்குள்மளமய 
ஒடுக்�ப்பட்்ார்�ள்.

ேரேவியின் உயர்நத பணபு�ளா�, அறங�ளா�க் �ருதப்படுவே 
பாலியல் ்சயல்பாடு�ளும், ேரேயுரற ே�ளிர் தம் உயிரினும் 
மேைாே �ணவரேப் மபணுதலும், ேயக்குறு ேக்�ரளச் சிறப்புற 
வளர்ததலும், வருநதி வருகின்ற விருநதிேர்�ரள இன்மு�ம் �ாட்டி 
உபசரிததலும், துன்பம் எேக் �ருதாேல் தன் சுற்றிததிேரைத 
தழுவுதலும் ஆகும். மேலும், அக்�ாை குைே�ளிர் அறம், ஒழுக்�ம், 
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வீைம் முதலிய பணபு�ளிலும் சிறநது விளஙகிேர். இதரேச் சங� 
இைக்கியங�ளின் வழிக் �ாணைாம்.

1. ேனைவியின் இயல்புகள:
சங�ப் பா்ல்�ள் ேரேவியின் இயல்பு�ள் எரவ? அவள் 

எப்படி இயங� மவணடும் என்பே பற்றிச் சிை �ருததுரைக்கின்றே.
அன்பு, ே்ம், ்ேன்ரே, இனிரே, அழகு ஆகியவற்று்ன் 

�ற்பிற்கு முதலி்ம் தருவது ்பணரே எேப்படுகிறது. ்பணரே சான்று, 
்பறுே்ம் நிரை்பற இரறக்�ற்பு ்�ாள்ளுதல் இன்றியரேயாத 
தாகும். ்பணணின் ்ேன்ரே அவளுக்கு ஆண�ளி்ததில் ேதிப்ரபப் 
்பற்றுததரும் (பதி.பதது. 70:14-16; புற.,68:6) எேக் கூறப்பட்்து.

ப�ணிைர் எைப்�டுதேல க�ண்மயும் அனறு (�லி.47:21)
என்னும் கூற்றால் மபணப்படுதமை ்பணரே என்று வரையறுக்�ப் 
படுதரையும் �ாணைாம். ்பணணுக்குக் �ணவமே தாயும் 
தநரதயுோய் (குறு.,93:3), நீரின்றி அரேயா உை�ம் மபாை அவனின்றி 
அவள் இல்ரை (நற்.,1:1-7) என்பே மபான்ற சான்று�ள் 
�ாட்்ப்படுகின்றே. எேமவ, ‘இ�ழினும் ம�ள்வரை ஏததி இரறஞசும்’ 
(பரி.20:89-90) ஆறிய �ற்பிேளாய், ஊடினும் இனிய கூறும் 
இன்ேர�யாளாய் அரேதல் (பதி.பதது.,16:10-11) ேரேவிக்கு 
மவண்ப்படுகிறது.

்பண, ேரேவி என்ற நிரையிரே அர்யும் மபாது 
�ணவரேத தேது உயிைா�க் �ருதுகிறாள்; �ணவனுக்குத தன் 
ர�ப்ப்ச் சரேதது உணபிததலிமைமய ேகிழ்வு்�ாள்கிறாள். மேலும், 
�ணவன் ேகிழ புதல்வரை ஈன்று புறநதருதல் ேரேவியின் தரையாய 
�்ரேயாகிறது.4 திருேணோே ்பண தன் வீட்்ாரின் உதவியிரேப் 
்பறுவது இழிவா�க் �ருதப்பட்டிருக்கிறது. இது, ேரேவியாேவள் 
�ணவனின் இன்பததில் ேட்டும் அன்றித துன்பததிலும் பஙகு ் �ாணடு 
வாழ்நதிருநதாள் என்பரதக் �ாட்டுகிறது (நற்.110:8-13. �லி.6:10-11). 

்பணணுக்குரிய அரிய �ரை�ளில் ஒன்று அைங�ரிததுக் 
்�ாள்வதாகும். ேரேவியாேவள் அவவணி ்சய்தரைத தேக்�ா�ச் 
்சய்யாேல் தன் �ணவனுக்�ா� ேட்டுமே ்சய்து ்�ாள்வது ஒரு சிறநத 
அறோ�ச் சங� சமூ�ததில் மபாற்றப்்பற்றது.5 ேரேவி, தன் �ணவனுக்�ா� 
அவேது நைததிற்�ா� வழிபாடு ்சய்தரேரயயும் ்பணரே, தன்ரே 
ஆணுக்குள் அ்க்�ோ� ்வளிக்�ாட்டுவரதயும் சங�ப்பாக்�ள் 
விளக்குகின்றே.6 
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�ணவன் ேறுேணம் புரிநத ்பாழுதும் அதரே வாழ்ததி 
வைமவற்றலும், பைததரே நாடின் அதரேயும் இ�ழாத �்வுட் �ற்பின் 
தன்ரேயால் ஏற்றுக் ்�ாள்ளுதலும் அவவாறு இல்ைாேல், எதிர்ததுப் 
புைவி �ாட்்ல் ேரே்�ழு ே்நரதக்குத த�ாது என்பது்ன் 
அவளுக்கு வறுரேரய அது உருவாக்கும் எேக் �ருதுதலும், தேக்�ா�க் 
�ாதைரேக் �டிநதுரைப்மபாரைத தடுததலும் சிறநத ேரேவியின் நல் 
அறோ� அன்று �ருதப்பட்்து.7 

�ணவனுக்குப் பழிமநைாது அவன் பைததரேரய ேரறக்� 
முயல்வதும் ேரேவியின் �்ரே�ளுள் ஒன்றாகிறது என்பதும் இஙகுச் 
சுட்்ததக்�தாகும் (அ�.,116:9-12. 44:9-10). இததர�ய ்சயல்�ள், 
சாதாைண எளிய இேக்குழுப் ்பண�ளி்ம் �ாணப்ப்வில்ரை 
என்றும், ்சல்வச் ்சழிப்பு மிக்� வயல் வளம் நிரறநத மேட்டுக்குடித 
தமிழ்ப் ்பண�ளி்ம் ேட்டுமே �ாணப்பட்்து என்றும் 
ைாஜ்�ளதேன் குறிப்பிடுகின்றார்.8

அக்�ாைப் ்பணணின் எணணமும் ்சயலும் குடும்ப வாழ்வின் 
தர்யற்ற நைரே ேட்டுமே �ருததில் ்�ாணடு அரேநதரத,

விருந்து எதிர் க�லாள்ளவும், க�லாய்ச்சூள் அஞெவும்
அரும் க�றல புதேலவ்ை முயங்�க் �லாணவும்,
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும், என பு்வி தேலாங்�லாது
அவவவ இ்ததேலான அ்வ அ்வ �லாண
பூங்�ண ம�ளிர் பு்ை ந்ம் சி்தேக்கும்
மலாய மகிழ்நன �ரததே்ம
பநலாகவன, பதேலாழி! �்ன நமக்கு எைபவ  (�லி.,75:27-33)

என்று ்ோழிதல் ்�ாணடு �ாட்்ைாம். இதன் �ாைணோ� ேரேவி 
குடும்பததிற்கு விளக்�ாோள். இதரே,

ஒண சு்ர்ப் �லாணடிற் கெஞசு்ர் ப�லா்,
ம்ைக்கு விளக்கு ஆயிைள் மனற - சு்ைப் க�யல
பூப் �் அணிந்தே ்வப்பின 
புறவு அணி நலா்ன புதேலவன தேலாபய  (ஐங்.,405)

என்னும் ஐஙகுறுநூற்றுப் பா்ல் வழி ்தளியைாம்.

2. பாலியல் பணபுகள:
ஒருதாை ேணமுரறயில் நிறுவப்பட்் குடும்பததில், ஓர் ஆணுர்ய 

்சல்வ உர்ரேக்கு உரிய ஆண சநததிரய இேப்்பருக்�ம் ்சய்கிற 
உயிரியல் ்சயற்பாட்டிற்கு ஏற்ற இயல்பு�ரளக் ்�ாண்வளா� 
ேரேவி �ருதப்பட்்ாள். ேரேவியுர்ய அடிப்பர்யாே பணியா�, 
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�ணவனின் அன்றா் உ்லியல் மதரவ�ரளப் பூர்ததிச் ்சய்வது 
ேற்றும் உணவுப் பசிரயத தீர்தது இன்பம் தருவது எே 
வரையறுக்�ப்பட்்து.

சங� இைக்கியததில் குறிப்பா� அ�ப்பா்ல்�ளில் ஆண - 
்பண பாலியல் உறரவப் பற்றிய உ்ல் ோற்றம், ேேநி�ழ்வு�ள் 
அங்�ான்றும் இங்�ான்றுோ� இ்ம்்பற்றுள்ளே. ‘மதாரளத 
தழுவுதல், ‘முயக்�ம்’ என்று இரை ேரறக்�ாயா� உ்ல் புணர்ச்சிரயக் 
குறிதததோல் இதரே, ‘இயற்ர�ப் புணர்ச்சி’ என்றரழததார்�ள். பை 
இ்ங�ளில் இயற்ர�க் �ாட்சி�ளின் நி�ழ்ச்சி�ரளக் குறியீ்ா�க் 
்�ாணடு பாலியல் உறரவச் சுட்டிோர்�ள்.9 சங�ப் புைவர்�ள் 
பாலியல் உறரவ ேரறமு�ோ� வருணிததார்�ள். இரதமய தான் 
இைக்�ணக்�ாைர்�ள் ‘இரறச்சி’ என்றார்�ள். 

அதுேட்டுமின்றி, ஓரிரு இ்ங�ளில் பாலியல் உறரவச் சிை 
புைவர்�ள் ்வளிப்பர்யா�வும் வருணிததார்�ள் என்பதற்குச் சங�ப் 
பாக்�ள் சான்று ப�ர்கின்றே.10 இதில், “ஆண என்பவன் உயிர். ்பண 
என்பவள் உ்ல். �ைவி என்பது உ்மைாடு உயிர் இரணவது மபான்றது 
என்றும் உ்லில் இயக்�தரத ஏற்படுததுவது உயிர்; உயிர் 
்சயலூக்�ோேது, உ்ல் உயிைால் இயக்�ப்படுவது என்பரத ஆண-
்பண பாலியல் அறோ� நீட்டிக் ்�ாள்ளைாம்”11 என்றும் 
ைாஜ்�ளதேன் குறிப்பிடுகிறார்.

மேலும், சங� இைக்கியததில் �ாதைனின் �ண�ரளப் ்பாததி 
விரளயாடுவது, �ாதலியின் ோர்பில் ஓவியம் எழுதுவது, முததம் 
தருவது, தாரயப் மபாை இனிரேயாே ்ோழிரயப் மபசுவது மபான்ற 
சிை �ாதற் ்சயற்பாடு�ளும் குறிக்�ப்பட்டுள்ளே. இதரே, 

�்ணத பதேலாட குறும�ள் �லா்வ ்தேஇயும்
�ஞெலாய்ப் �ள்ளம் சூழ்ந்தும், மற்று - இவள்
உருதது எழுவை மு்் ஒளிக�ற எழுதிய
கதேலாய்யில �லாப்ப�லார் அறிதேலும் அறியலார்  (குறு.,276:1-4)

அ�ல அருங் �லாைதது அலகு அணி பநலாக்கி,
தேலாங்�வும் தே்�வ்ர நில்லா நீர் சுழலபு
தீம்கதேலா்் நரம்பின இமிரும்
வலான பதேலாய் கவற்�ன மலார்பு அணங்கு எைபவ 
  (நற்.,17:3-10)
என ்�க்க�லாணடு தேன �ண ஒற்றியும்
தேன ்�க்க�லாணடு என நலநுதேல நீவியும்,
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அன்ை ப�லா் இனிய கூறியும்,
�ள்வர் ப�லா்க் க�லாடியன மலாபதேலா  
  (நற்.,28:1-4)

என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம்.
்பணணின் ோர்பு ஆணுக்கு இன்றியரேயாத பாலியல் நு�ர்ச்சி 

உறுப்பா� இருநதரதயும், பாலியல் புணர்ச்சிக்கு இது வாயிைா� 
இருநதரதயும் சங�ப் பா்ல்�ள் வழி அறியமுடிகின்றே.12 இவவாறு, 
்பணணின் ோர்ப�ம், �ணவனின் பாலியல் உணர்ரவத தூணடி 
நிரறவு ் சய்வதா�வும், ஆண குழநரதயின் பசிரயப் மபாக்குவதா�வும் 
்தா்ர்புபடுததப்பட்்ரதக் கீழ்வரும் �லித்தார�ப் பா்ைடி�ளால் 
்தளியைாம்:

உறு வளி தூக்�ம் உயர் சி்ை மலாவின
நறு வடி ஆர் இற்ற்வ ப�லால அழிய,
�ரந்து யலான அரக்�வும், ்� நில்லா வீங்கிச் 
சுரந்தே என கமன மு்்ப் �லால �ழுதேலா� - நீ
நல வலாயில ப�லாததேந்தே க�லாழுதிைலான (�லி. 84:1-5)

இங்ஙேம், ்பண ஆணின் பசி�ரளப் மபாக்குபவள் என்ற ஒமை 
பார்ரவயில் தான் அவளது பாலியல் உறவு மநாக்�ப்பட்்து என்பார் 
ஆய்வறிஞர்.13 

மேலும், ் பணணின் உ்ல் தளிரைவி் ் ேல்லியது. என்றாலும் 
கூ், அது புணர்வதற்கு இனியது என்கிறது குறுந்தார�ப் பா்ல் 
ஒன்று. சான்று: 

ப�லா்ல, எதிர் மு்�ப் �சுவீ முல்்,
நலாறு இதேழ்க் குவ்ளகயலாடு இ்்யிடுபு வி்ரஇ
ஐது கதேலா்் மலாண் ப�லா்தே ப�லா்,
நறிய நலப்லாள் பமனி
முறியினும் வலாய்வது; முயங்�ற்கும் இனிபதே  (குறு., 62)

இவவாறு, புணர்ச்சி ்சயலில் ஆண ்சயலூக்�ோேவோ�வும், 
்பண அ்ஙகியவளா�வும் வழஙகுபவளா�வும் இருப்பதற்கு 
ஆணுர்ய வலிரேயாே உ்லும், ்பணணின் ்ேல்லிய உ்லும் 
�ாைணங�ளா�க் �ாணப்பட்டிருக்கின்றே என்ற �ருததும் இஙகு 
�வேததிற்குரியது.14 மேலும், ஆண அறம் அவனின் வலிரேயாே 
உ்ல் மீது �ட்்ப்படுகிறது என்றும் ்பண அறம் அவளது 
்ேன்ரேயாே உ்ல் சார்நதது என்று கூறும் ைாஜ்�ளதேன் கூற்றும் 
இஙகுப் ்பாருநதுவதாகும்.15
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இப்படியா�ப் ்பண, ஒருவமோடு ேட்டுமே பாலியல் 
வாழ்க்ர� ந்ததி அவனுக்கு ேகிழ்வூட்டி, அவரேச் சார்நத 
வம்சாவழிரய வளர்க்� மவணடும் என்று �டுரேயா� அமத மநைததில் 
ேரறமு�ோ�வும் நிர்பநதிக்�ப்பட்்ரத அறியமுடிகிறது. 

3. கணவனைப் கபணும் பணபு:
�ற்புர்ய ே�ளிர் தம் �ணவனுக்கு உணவு முதலியே சரேதது 

உபசரிதது அவன் விருப்பு்ன் உணபரதக் �ணடு ்பருேகிழ்வு 
்�ாண்ேர் (குறு.,167:1-6). ேரேயறம் ந்ததிய ே�ளிர் �ணவனின் 
வருவாய் அறிநது அதற்ம�ற்பச் சிக்�ேோ�ச் ்சைவு ்சய்து 
குடும்பதரத ந்ததிேர் (குறு.,283:1-2). இது வைவிற்ம�ற்ற ்சைவு 
்சய்தரைப் பற்றிப் மபசுகிறது. குடும்ப அறததின் அடிப்பர் 
மநாக்�ோ� அரேவது ஈர� அறோகும். இது அன்பின் 
அடிப்பர்யிமைமய ந்க்கும். மபச்சு�ளாலும் எணணங�ளாலும் 
வறுரேயுற்மறார்க்குத தம்ோல் இயன்ற உதவி�ரளச் ்சய்வமத 
குடும்பததாரின் �்ரேயாகிறது.

குைே�ளிர், இல்ைறததில் �ணவன் இல்ைாதமபாது அவனின் 
பணி�ரளச் ்சய்து குரற�ரளத தீர்ததேர். குடிரய உயைச் ்சய்வது 
குடும்ப ே�ளிரின் இயல்பா� இருநதரேரய,

�ணடும் �ணடும் �லாடுநர் உவப்�  (புற.,151:1)
எேத ்தா்ஙகும் புறப்பா்ல் வழி அறியைாம்.

�ணவன்ோர்�ள் தங�ரள இ�ழ்நதாலும், அடிததாலும், 
உரதததாலும் குைே�ளிர் ்பாறுததுப் மபாவது்ன், அவர்�ரளப் 
மபாற்றி வணஙகும் பழக்�ம் உர்யவைா�வும் இருநதார்�ள் 
(பரி.,20:88-89; நற்.,247:3-9). குைே�ளிர் �ணவரேத தவிை பிற 
அநநிய ஆ்வர்�மளாடு மபசுதல் கூ்ாது; �ணவமோடு மபசும் 
மபாதும் கூ் சிை வரையரற�ளுக்கு உட்பட்டுதான் மபச மவணடும் 
தரைவி தரைவனி்ம் தன்னுறு மவட்ர�ரய ்ோழிதலும், 
தற்பு�ழ்நது மபசலும் அறமவ கூ்ாது என்று �ட்டுப்படுததப்பட்்ாள். 
இதரே, 

தேனஉறு பவட்� கிழவன முன கிளததேல
எணணும் �லா்், கிழததிக்கு இல்்;
பிறநீர் மலாக்�ளின அறிய, ஆயி்்ப்
க�ய்தே நீர் ப�லாலும் உணர்விற்று என�16 

என்னும் ்தால்�ாப்பிய நூற்பாவால் அறியைாம்.
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ேரேவி விருநது எதிர் ்�ாள்ளும் மபாது, �ணவன் 
மூைோ�ததான் பிற ஆ்வரு்ன் மபசுதல் மவணடும். �ணவன் 
்வளியில் ்சன்றிருக்கும் மபாது விருநதிேருக்கு விருநது உபசரிக்கும் 
மபாது ஏதாவது ஓர் அஃறிரணப் ்பாருரளயாவது முன்னிறுததி 
அதனு்ன் மபசுவது மபால்தான் மபச மவணடும் (புற.,85:5-8; 86:1-6).

இவவாறு, ்பண அச்ச உணர்வு அதி�முர்யவளா� ஒரு 
�ட்டுக்குள்மள தன்ரே ஒடுக்கிக் ்�ாணடும் வாழ்நதிருக்கிறாள்; 
தாமே தன்ரே அடிரேப்படுததிக் ்�ாணடிருக்கிறாள். இநநிரைமய 
ஆண�ள் அவர்�ரளத தம்கீழ் அ்க்கி ரவக்� வாய்ப்பா� 
இருநதிருக்கிறது17 என்ற சி.சுநதமைசன் அவர்�ளின் கூற்ரறயும் �ருததில் 
்�ாள்ள மவணடும். 

4. கறசபாழுக்கம்:
�ற்பு என்ற ்சால்லிற்குக் ‘�ணவன் �ற்பிதத வழியல் ேரேவி 

நிற்றல்’ என்றும், ‘�ற்மபான்ற திணரே ்நஞசு உர்யவளாயிருததல்’ 
என்றும் ் பாருள் வரிததுள்ளே.18 ஆோல் ் தால்�ாப்பியர் �ளவியலில்,

உயிரினும் நலாணம் சிறந்தேது
அந்நலாணததிலும் �ற்புச் சிறந்தேது19

என்று குறிப்பிடுவார்.
“�ளவின் முடிவாே �ற்பிரேப் பற்றி ஆைாய்நத ்பாழுது 

‘�ற்்பன்றால் தரைவியின் ேேநிரற - ேேததிணரே, தரைவன் மீது 
்�ாள்ளும் அன்பு, விருநமதாம்பல், தரைவனின் பைதரதயர் 
ஒழுக்�தரதக் �டிநது அவரேத திருததி ஏற்றுக் ்�ாணடு குடும்பக் 
�ட்டுப்பாடு குரையாேல் �ாததல்’, என்று கிர்தத விளக்�ததால் 
‘�ற்பு’ என்ற ்சால் சமுதாய அறதரத வலியுறுதத எழுநதமத எே 
அறியமுடிகிறது”20 என்கிறார் இைாே.சணமு�ம். இததர�ய �ற்புவாழ்வு 
அரேவரதமய சங� �ாைத தரைவியர் விரும்பிேர் என்பரதயும் 
உணைமுடிகிறது.

�ளவிற் சிறநத தரைவரேத தரைே�ள் வழிபட்டுப் பிரியா 
விர்்பறுவரத அறோ� மேற்்�ாள்ளப்பட்்து (�லி.,9:23-24; 
19:11). இஙகு இல்ைறவியலில் �ளவியலும், �ற்பியலும் சிறநத 
அறங�ளா�ப் மபாற்றப்பட்்ரத அறியமுடிகிறது.

(i) க்வுட் கறபு:
குைே�ள் தங�ள் �ணவரேக் �்வுளா�த ்தாழமவணடும் 

என்பதும் அவர்�ளுக்குப் பிற ்தய்வ வணக்�ம் கூ்ாது என்பதும் 
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்பாது விழாக்�ளிலும், �்வுள் விழாக்�ளிலும் �ைநது ்�ாள்ளும் 
உரிரே அவர்�ளுக்கு இல்ரை என்பதும் சங� இைக்கியங�ள் வழி 
்பறப்படுகிறது.

�ணவன் பைததரே மேற்்�ாண்ாலும் அரதக் �டிநது 
உரைக்�ைாமே தவிை, அவரே ேறுததுரைக்� ேரேவிக்கு 
உரிரேயில்ரை. �ணவனின் பைததரேரயப் ்பாறுதது ஏற்றுக் 
்�ாள்ளும் ்பண�ள், ‘�்வுட் �ற்பு’ உர்யவர்�ள் என்று 
மபாற்றப்பட்்ார்�ள் (குறு.,252:3-8; அ�.,184:1-4).

(ii) முல்னல ொன்ை கறபிைர்:
குைே�ள், �ணவமோடு இரணநது வாழும் �ாைங�ளில்தான் 

தன்ரே அைங�ரிததுக் ்�ாள்ளும் உரிரேரயப் ்பற்றிருநதாள். 
�ணவன் பிரிநது ்சல்லும் மபாது அவன் வரும் வரை ம�ாைம் 
்�ாள்ளாது, அவன் வைரவ எதிர் மநாக்கும் ்பண�ள் ‘முல்ரை 
சான்ற �ற்பிேர்’ (நற்.,142:9-11.சி.ஆ.,30) என்று மபாற்றப்பட்்ார்�ள்.

�ணவன் மபார் ேற்றும் ்பாருளீட்டுதல் நிமிததோ�ப் 
பிரிநதிருக்கும் �ாைங�ளில் ேங�ை அணி தவிை பிற அணி�ளன்�ள் 
எதுவும் இன்றிப் ‘புரேயா ஓவியோ�’ இருக்� மவணடும். �ணவரேப் 
பிரிநதிருக்கும் �ாைங�ளில் பூ ரவக்கும் உரிரேரயக் கூ் குைே�ளிர் 
இழநதேர். மேலும், �ணவரேப் பிரிநதிருநத ்பண�ள் கூநதரையும் 
உ்ரையும் மபணாது �ாணப்பட்்ரதயும் சங�ப்பாக்�ளின் வழி 
அறியமுடிகின்றது.21 

இதன் மூைம், ்பணணின் அழகும் அைங�ாைமும் அவளுக்�ா� 
அன்று, அவளின் �ணவனுக்�ா� என்ற சமூ� நிரை ்தளிவுபடுகிறது. 

(iii) அைஞொல் கறபு:
‘அறஞசால் �ற்பு’ என்பது அறம் நிரறநத �ற்பு என்று 

்பாருள்படும். “ேரேயறததிற்குரிய அறம் பைவும் �ற்றுத ்தரிநத 
அறிவும் ்சயலுமுர்ய ்வன்பது மதான்ற ‘அறஞசால் �ற்பு’ 
என்றார்”22 என்று உரை விளக்�ம் தருகிறது. இல்ைறததிற்குரிய 
அற்நறி ்சயலும் �ற்பா�ச் ்சால்ைப்பட்டிருப்பரத,

வண்ன அ்ை்ய மண நீபய; வணடு�்
ஒலிந்தே கூந்தேல, அறம் ெலால �ற்பின  (�தி.�தது.,31:23-24)

என்னும் பா்ைடி�ள் உறுதிபடுததுகின்றே.
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(IV) ஆறிய கறபு:
“சீறுதற்குரிய �ாைண முன்வழியும் சீற்றமுறாது தனித்தாழுகும் 

அறக் �ற்புர்யார் என்பதற்கு ‘ஆறிய �ற்பின்’ என்று கூறிோர்”23 

என்று விளக்�ம் தருகிறார் உரையாசிரியர்.சான்று:
ஆறிய �ற்பின, அ்ங்கிய ெலாயல  (�தி.�தது.16:10)

இத்தா்ருக்கு, “�ணவன்பால் சிேநது துணிதற்குரிய �ாைணங�ள் 
உளவாகிய வழியும் அது ்சய்யாது இன்்சால்லும் பணிநர்யும் 
்�ாணடிருப்பது மதான்ற “ஆறிய �ற்பு” என்றும் கூறிோர்”24 என்று 
விளக்�ம் தைப்படுகிறது.

இஙகு, �ணவன் மீது ம�ாபம் ்�ாள்ளக் �ாைணம் இருநத 
வழியும் அவன்மேல் ம�ாபம் ்�ாள்ளாது இன்்சால் மபசலும் 
பணிநது ந்ததலும் �ற்பா�ச் ்சால்ைப்படுகின்றே.

(V) கறபினை சகாண் புனரகயாள:
இத்தா்ருக்குக் �ற்பு ்நறிக் �ணமண தஙகிே உயர்நதவள் 

என்று ்பாருள்படும். உரையாசிரியர் �ற்பு என்பதற்குப் பின்வருோறு 
ஒரு விளக்�ம் தருகிறார்.

“�ற்பாவது, தன் ்ேன்ரேத தன்ரேரயப் ்பற்மறாைாலும் 
சான்மறாைாலும் நூன்மு�ததாலும், இயற்ர�யறிவாலும் அறிநது 
எக்�ாைததும் தன்ரேப் பாது�ாத்தாழுகும் அறிவுர்ரே நிரேவு, 
்சால், ்சயல் என்ற மூன்றும் �ற்பு ்நறிமய நிற்றலின், ‘�ற்பின் 
்�ாண் புரைமயாள்’ என்றார். இதற்குக் �ற்பால் இரறரேத தன்ரே 
்பற்ற புரைமயாள் என்றுரைப்பினும் அரேயும்”25 என்பது உரை.
தன்ரேக் �ாக்கும் அறிவுர்ரே �ற்பு என்றும் �ற்புர்யவள் 
்தய்வத தன்ரே ்பற்றவள் என்றும் விளக்� உரை கூறுவரத 
அறியைாம். இதரே,

�ற்பு இ்ற க�லாண் �மழும் சு்ர் நுதேற்
பு்ரபயலாள் �ணவ!  (�தி.�தது.,70:15-16)

எேவரும் பதிற்றுப்பததுப் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. 

(VI) காேர் க்வுளும் ஆளும் கறபும்:
�லாமர் �்வுளும் ஆளும் �ற்பின (�தி.�தது.65:9)

அழகிய �்வுளரையும் ஏவல்்�ாள்ளும் �ற்பு என்பது 
இத்தா்ரின் ்பாருளாகும். உரையாசிரியர், “�ற்புர் ே�ளிரைத 
்தய்வ்ேன்றும், அவர்�ளுக்குத ்தய்வமும் ஏவல் ்சய்யு்ேன்றும் 
கூறுவதாயின் ‘�்வுளுோளுங �ற்பின்’ என்கிறார்”26 என்று கூறுகிறார். 
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�ற்புர்ய ்பண�ள் ்தய்வததன்ரேயுர்யவைா� விளஙகுவர் 
என்பரத இத்தா்ரும், ் தா்ரின் உரை விளக்�மும் ் தரிவிக்கின்றே. 
பதிற்றுப்பதது ே�ளிரைச் சிை ்பாதுச் ்சாற்�ளால் குறிப்பிடுகிறது. 
அத்தா்ர்�ளால் ே�ளிர் குறிக்�ப்படுவதற்குரிய �ாைணதரத உரை 
விளக்குகிறது.

(VII) வனெயில் ேகளிர்:
வரசயில் ே�ளிர் (பதி.பதது.,12:23) “�ற்பு நைம் உர்ய 

ே�ளிரை வரசயில் ே�ளிர் என்றும் கூறிோர்”27 என்பது உரைவிளக்�ம். 
இதிலிருநது குற்றமில்ைாதிருததல் �ற்பு நைம் உர்ய ்பணணின் 
ோணபாகும் என்பது ்பறப்படுகிறது.

(VIII) புனரகயாள:
புரைமயாள் (பதி.பதது.,16:18) “புரை உயர்ச்சி அஃதாவது 

�ற்பாலுளதாகும் சிறப்பு”28 என்று உரைவிளக்�ம் தருகிறார் ஆசிரியர். 
்பணணுக்கு உயர்ச்சி �ற்பால் வருவது என்ற �ருதது இஙகு 
வலியுறுததப்்பறுகிறது. 

(IX) ஆன்கைாள:
ஆன்மறாள் (பதி.பதது.,55:1) “�ற்புர்ய ே�ளிர் பால் �ாணப்படும் 

ோண குணேரேததும் நிைம்பியிருததல் பற்றி, அைசோமதவிரய 
‘ஆன்மறார்’ என்றார்”29 என்பது உரை. 

(X) க்தான்றிய நெல்லினெ ஒணணு்தல் ேகளிர்:
“மதான்றிய நல்லிரச ஒணணுதல் ே�ளிர்” (பதி.பதது.,57:12-13) 

இத்தா்ர், இல்வாழ்வில் அறம் ்சய்து பு�ழ் மிகுததல் ே�ளிர் 
�்ரே என்கிறது. இவவாழ்வின் குடி்பாருள் நல்லிரச நிரை 
்பறுவிதத்ைேக் �ருதி்யாழுகுவது அவவாழ்க்ர�த துரணயாம் 
ே�ளிர் �்ரேயாதரை உணர்நது அறஞ்சய்து பு�ழ் மிகுததல் பற்றித 
“மதான்றிய நல்லிரச ஒணணுதல் ே�ளிர் என்றார்”30 என்று உரை 
கூறுகிறது.

(XI) கெணாறு நெல்லினெச கெயினழக் கணவ:
“மசணாறு நல்லிரசச் மசயிரழக் �ணவ” (பதி.பதது.,88:36) 

�ற்புர்ரேயாலுண்ாகிய நல்ை பு�ழாேது ்நடுந்தாரைவு ்சன்று 
பைவிய ் சவவிய இரழயணிநதவளுக்குக் �ணவமே என்பது இத்தா்ரின் 
்பாருளாகும். ் பணணுக்குப் பு�மழ �ற்புர்ரேயால் உண்ாவதுதான் 
என்ற �ருதது இவவிளக்�ததிலிருநது ்பறப்படுகிறது.



முனைவர்	க.	பால்தண்ாயு்தம	 73

இத்தா்ரின் விளக்�ோ�, “ஆ்வர்க்குளவாகும் சிறப்பும் சீர்ரேயும் 
அவர்தம் ேரேோண ே�ளிரின் �ற்பாற் பிறக்கும் பு�ழாதலின் அதரேயு்ன் 
கூறுவார். ‘மசணாறு நல்லிரசச் மசயிரழ �ணவ’ என்றார்”31 

உரையாசிரியர். ்பணணுக்கு அவள் �ற்பால் பு�ழ் உண்ாகும். 
ஆ்வர்க்குச் சிறப்பும் சீர்ரேயும் அவர் ேரேவியின் �ற்பால் பிறக்கும் 
பு�ழால் உண்ாகும் என்கிறார். 

(XII) கறபுன்ப் சபணணின் ோணபு:
�ற்புர்ய ்பண �ணவன் தன்ரேப் பிரிநது விரேமேற் 

்சன்ற �ாைதது ஒப்பரே ்சய்து்�ாள்ள ோட்்ாள் என்பரத, 
“ேணணாவயின் ேணம் �ேழ்்�ாணடு” (பதி.பதது.,21:33) என்ற 
பதிற்றுப்பதது அடியால் உணைமுடிகிறது. இக்�ருதரதக் “�ாவைன், 
நாடு �ாவற்கும் விரே ்சய்தற்கும் பிரிநத வழிக் �ற்புர் ே�ளிர் 
தம்ரே்யாப்பரே ்சய்து ்�ாள்ளாைா�லின்”32 என்று உரையும் 
கூறுகிறது.

(XIII) கறபும் அருந்ததியும்:
�ற்பில் சிறநத ்பணரண அருநததிமயாடு ஒப்பிட்டுக் கூறல் 

சங� இைக்கியங�ளில் �ாணப்படுகிறது. பதிற்றுப்பததில் இரு 
இ்ங�ளில் அருநததி பற்றிய குறிப்பு வருகிறது. சான்று:

அரக்�ததேனை நுண மணற் ப�லாடு க�லாணடு
ஒண நுதேல ம�ளிர் �ழக்லாடு மறுகும்
விண உயர்ந்து ஓங்கிய �்ற்றவும்; பிறவும் 
  (�தி.�தது.,31:27-29)
வலாைம் க�லாழுகதேலாடு சுரப்�, �லாைம்
பதேலாடு உறும் மலான ஏறு புணர்ந்து இய்,
புள்ளும் மிஞிறும் மலாச்சி்ை ஆர்ப்�
�ழனும் கிழங்கும் மி்ெயறவு அறியலாது
   (�தி.�தது.,89:17-20)

இதில், இைண்ாவது சான்றில், “வதுரவக் �ாைததில் ே�ளிர் தாம் 
ேணக்கும் �ணவரேப் பிரியாேல் �ற்புவழி்யாழுகும் ்பாறுப்பு 
மேம்படுதற்கு அருநததிரயக் �ாண்ல் ேைபாதல் மதான்ற ‘வதுரவ 
ே�ளிர் மநாக்கிேர்’ என்றும் பின்ேர்த தம் வாழும் நாட்�ளில் 
வாழ்நா்ளல்ரைரய அறிதற்கு அவவருநததி மீரேக் �ாணபதும் 
ேைபாதல் பற்றிப்’ ்பயர்நது வாழ்நாளறியும் மநாக்�தது வயஙகு சு்ர் 
என்றும் கூறிோர்”33 என்ற விளக்� உரையிலிருநது அருநததிரயத 
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திருேணததின் மபாது �ாணல் ஒரு ச்ங�ா� அன்று ந்ததப் 
்பற்றரேயும் அவவாறு �ாணுதல் �ற்பு மேம்படுதற்�ா� எேவும் 
்தரிகிறது. 

(XIV) இல்லைமும் கறபும்:
இல்ைறததில் ஒழுகி நல்ைறம் �ாணுதல் �ற்்பேக் 

�ருதப்படுகிறது. ‘�ேவினும் பிரியா உரறயு்ளாடு’ என்ற ்தா்ருக்கு 
(பதி.பதது.,89:15) “நேவிற் விரியினும் �ேவிற் �ணடு நேவிற் 
கூடிோர். எய்தும் இன்பம் பயரேப் ்பறுதலின் ேரேயின் 
�ணணிருநது நல்ைறம் புரியும் �ற்புச் சிறப்பிரேக் ‘�ேவினும் பிரியா 
உரையுள்’ என்று கூறுகிறார்”34 என்ற பகுதியிலிருநது அறிய முடிகிறது.

(XV) கறபும் கல்வியும்:
�ற்பு என்பதற்குக் �ல்வி என்ற ்பாருள் �ாணப்படுகிறது. 

சான்று:
கதேலா்்யலாக் �ற்பு  (�தி.�தது.,43:31;80:16)
பமம்�டு �ற்பின  (�தி.�தது.,59:8)

“ம�டில் விழுச்்சல்வம் என்பது பற்றி, ஈணடுக் �ல்வியறிவு 
‘்தார�யாக் �ற்பு’ எேப்பட்்து. �ற்றல் விரே �ல்வியாதலின், 
�ற்பிரே �ற்றுக் �ற்றாங்�ாழுகும் ஒழுக்�ம் �ற்்பேவறி�. இனி, 
�ற்பாவது �ல்வி ம�ள்வி�ளிோல் ஆய ்சயற்ர� அறிவால் 
உணரேயறிவு தூய்ரே ்பய்தப் பிறக்கும் ேேததிட்பம் எனினுோம்”35 
என்றும் கூறுகிறார். எேமவ, �ற்பு என்பதற்குக் �ல்வி; ேேததிட்பம் 
என்ற இரு்பாருளும் �ாணப்படுதரை அறியமுடிகிறது. 

இவவாறு வரும் �ற்பு, �ாவல், வழிபாடு ஆகிய ஒடுக்குமுரற�ள் 
்பணணின் பாலியல் ந்தரதரய ஒருவரே ேட்டும் சார்நதிருக்� 
ஒழுஙகுப்படுததப்பட்்ே என்பரத அறிய முடிகிறது. அதுேட்டுமின்றி, 
“பாலியலில் நர்முரறப்படுததப்பட்் இநதச் சார்பு நிரை, 
்பணரண முழுரேயா�ச் சிறுவயது முதல் சாகும் வரை ஏதாவது ஓர் 
ஆரணச் சார்நமத வாழும் நிரைக்குத தள்ளியது என்றும் அநத ஆண, 
தநரதயா�, சம�ாதைோ�, �ணவோ�, ோேோைா�, ே�ோ� 
இருக்�ைாம் என்றும் ்பண அறம் �ாவைால் சாததியோகிறது”36 
என்றும் வரும் ைாஜ்�ளதேன் கூற்றும் இஙகுக் �வேததிற்குரியதாகும்.

மேலும், ் பண�ளின் �ற்பு பைவாறா�ப் மபாற்றப்பட்டிருப்பரத 
பின்வரும் சங� இைக்கியப் பதிவு�ள் வழி அறியமுடிகின்றே.37 
மேற்கூறிய ்தான்ரேயாே ்பணணின் இன்ப அறததின் இழப்பிற்குத 
்தய்வீ� இழப்பீட்ர் வழஙகியுள்ளரத அறிய முடிகிறது.



முனைவர்	க.	பால்தண்ாயு்தம	 75

5. விருநக்தாம்பல் பணபு:
சங� �ாைச் சமூ�ததில் ்பரிதும் மபாற்றப்பட்் மபைறம் 

விருநமதாம்பைாகும். விருநமதாம்பல் என்பது தமிழர் பணபாட்டில் 
மி�வும் முக்கியோே ஒன்றாகும். விருநது புறததிருக்கும் மபாது தானும் 
உணணாத சிறநத ஒழுக்�தரதக் ்�ாணடிருநதேர். விருநமதாம்பலில் 
ேரேவியின் பஙம� ்பரும்பான்ரேயுோ� இருநதது.

விருநது மபாற்றுதமை ேரேவியின் �்ரேயா�வும் அறோ�வும் 
மபாற்றப்பட்்து (்தால்.,�ற்பு.,நூற்பா: 11:34). இநத விருநதிேர் 
யார்? என்பரதத ்தால்�ாப்பியர்,

விருந்பதே தேலானும் 
புதுவது கிளந்தே யலாப்பின பமற்பற38 

என்னும் நூற்பாவால் புைப்படுததுகிறார்.
‘விருநது’ என்பது ‘புதுவது - புதிய �ருதது’ என்பதாகும். 

எேமவ, விருநதிேர் என்மபார், குடும்பததிற்கு வருர� தருபவர் என்று 
‘அபிதாே சிநதாேணி’ குறிப்பிடுகிறது39

விருநதிேர்�ள் வநதுவிட்்ால் ேேதிலுள்ள துன்பங�ரள 
அவர்�ள் அறியாதபடி ேரறததுக் ்�ாணடு ்சயல்பட்் நிரையிரே,

சிறுமுள் எயிறு பதேலானற 
முறுவல க�லாண் மு�ம்�லாண �ம்பம (நற்.,120:11-12)

அலலில ஆயினும் விருந்து வரின உவக்கும் 
முல்் ெலானற �ற்பின
கமல இயற் குறும�ள் உ்றவின ஊபர (நற்.,142:9-11)

என்னும் நற்றிரணப் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே.
்சல்வ நிரையில் ேட்டுமின்றி ஏழ்ரே நிரையிலும் 

விருநமதாம்பரைத தம் �்ரேயா�க் ்�ாணடு உபசரிததரேரய,
கெனறதேற் க�லாணடு ம்ைபயலாள் விரும்பி
வரகுந் தி்ையு முள்ள்வ கயல்லாம்
இரவன மலாக்� ளுணக்க�லாளத தீர்ந்கதேைக்
குறிததுமலா கறதிர்ப்்� க�றலாஅ ்மயிற்
குரலுணங்கு வி்தேததி்ை யுரலவலாய்ப் க�ய்து
சிறது புறப்�ட்ன பறலாஇ்பை தேனனூர்
பவட்க் குடிகதேலாறுங் கூடடு (புற.,333:8-14)

என்னும் புறநானூற்றுப் பா்ைடி�ளால் அறியைாம். அதோல் தான் 
்பணரண,
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இல்து �்்க்�வும் வல் னுள்ளது
தேவச்சிறி தேலாயினு மி�ப்�் கரனைலாள்
நீகணடும் �ந்தே ரூணமு்ற யூடடும்
இற்க�லாலி ம�டூஉப் ப�லா்ச் சிற்சி்  (புற.,331:6-9)

என்று மபாற்றப்படுவரதக் �ாணமுடிகிறது.
இல்வாழ்க்ர�யின் முக்கிய அறங�ளா� விளஙகுவே, வரும் 

விருநதிேரை ஓம்புவதும், உற்றாற் உறவிேர்�ரள உபசரிப்பதும், 
இைநது வருபவர்�ளுக்கு ஈர�புரிவதும் ஆகும். அதில், விருநதிேரை 
இன்மு�ம் ்�ாணடு வைமவற்று அவர்�ளுக்கு இனிய உணரவச் 
சரேதது இல்ை ே�ளிர்�ள் விருப்பு்ன் பரிோறிோர்�ள் (நற்.,81:6-9; 
374:7-8). 

சங��ாை ே�ளிர் இைவில் ேட்டுேல்ைாேல் நள்ளிைவில் வரும் 
விருநதிேரையும் உபசரிததார்�ள் (நற்.,41:6-10; 142:9-11). இதன்மூைம் 
குைே�ளிர் விருநதிேருக்குச் மசாறு ஆக்கியதால் ்நற்றியில் வியர்ரவ 
வழிவரதயும், இை்வன்றும் பாைாேல் இன்மு�தது்ன் உபசரிததரதயும் 
அறியமுடிகின்றது. 

தன் வீட்டிற்குப் புதியவைாய் வருபவர்�ளுக்கு அவரின் வருததம் 
நீங�, இனிரேயா�ப் மபசி, ஆறுதல் கூறி �ணவன் இல்ைாத மபாது 
தன் பிள்ரள�ரளக் ்�ாணடு விருநதுக்கு மவணடியவற்ரறக் 
்�ாடுதது உபசரிததார்�ள் (ேரை.�.,167;185). இதன் மூைம் �ணவன் 
இல்ைாத �ாைததிலும் ்பண�ள் விருநமதாம்பியரத அறியமுடிகிறது.

குைே�ளிர், இைவு மநைததில் விருநதிேர்�ரள வைமவற்று 
உபசரிததுப் பின்ேர், மவறு யாைாவது இருக்கிறார்�ளா? என்று 
ஆைாய்நத பிறம� இல்ைததின் வாயில் �தரவ அர்ததேர் 
(குறு.,118:2-5; புற.,331:6-9). இங்ஙேோ�, உணரவச் சரேததுப் 
பர்ததுப் பரிோறுகிற குைே�ளிர்க்குக் குடும்பததில் ்�ளைவம் 
கிர்தததா� நம்பப்பட்்து. இநதக் ்�ளைவதரத அர்ய ்பண 
ோடு மபான்று உரழக்�வும் தயாைா� இருநதாள்40 என்பார் �ருததும் 
இஙகுக் �வேததிற்குரியது. இவவாறு, ்சல்வர் வறியர் என்ற 
மபதங�ளன்றி எல்மைாரும் தததம் முயன்ற வரையில் விருநமதாம்பும் 
பணரப மேற்்�ாணடிருநதேர் என்பரத அறியமுடிகிறது.

6. ேனைவியின் குடும்பப் பணிகள:
ே�ள், ேரேவியாேதும் அவள் பணி மவறு சிை குடும்பப் 

்பாறுப்பு�ரள ஏற்பதாகிறது. குழநரத பைாேரிப்பு்ன் இல்ைததிற்குத 
மதரவயாே ்பாருட்�ரள வாஙகும் ்பாறுப்ரபயும் அவர்�ள் 
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ஏற்றார்�ள் (புற.,318:1-7; ஐங.,47:1-3). ேரேவிக்குரிய மி�ப் ்பரிய 
்பாறுப்பா�ச் சங�ச் சமூ�ம் �ாட்டுவது விருநமதாம்பைாகும். 
்சல்வநதர்�ள் ேட்டுமின்றி ஏழ்ரே நிரையில் இருப்பவர்�ளும் 
அதரேத தம் �்ரேயா�க் �ருதி, விரதக்கு எே ரவததிருக்கும் 
திரேரயக் கூ் விருநதிேருக்குப் பயன்படுததியரதச் சங�ப் பா்ல் 
ஒன்று கூறுகின்றது. சான்று:

தேங்கினிர் கெனபமலா பு்விர் நனறும்
கெனறதேற் க�லாணடு ம்ைபயலாள் விரும்பி
வரகுந் தி்ையு முள்ள்வ கயல்லாம்
சிறது புறப்�ட்ன பறலாஇ்பை தேனனூர்
பவட்க் குடிகதேலாறுங் கூடடு  (புற.,333:7-14)

எேமவ தான் ேரேவி,
...................... உள்ளது
தேவச்சிறி தேலாயினு மி�ப்�் கரனைலாள்
நீகணடும் �ந்தே ரூணமு்ற யூடடும்
இற்க�லாலி ம�டூஉப்  (புற.,331:6-9)

எேப் மபாற்றப்பட்்ாள்.
வீட்ர்த தூய்ரேப்படுததி உ்ல் நைங�ாக்கும் குைே�ளிர், 

தம் �ணவர் மபாரிலும் மவட்ர்யா்லிலும் ்பற்ற புண�ளுக்கு 
ேருநதிட்டு ஒரு ேருததுவைா�ச் ்சயல்படுவது்ன் அவர்தம் மநாயின் 
தன்ரே தணிய இன்குைலில் பாடி ஆற்றுவிப்பது அவர்தம் பணி�ளில் 
ஒன்றா� இருப்பதும் இஙகுச் சுட்்ததக்�தாகும்.41

�ணவன் மவட்ர்யாடிக் ்�ாணடு வநத ோன், பன்றி 
மபான்றவற்றின் இரறச்சிரயத தன்குடியில் உள்மளார் அரேவருக்கும் 
பகிர்நதளிப்பது ேரேவியின் �்ரேயா�ச் சுட்்ப்படுகிறது.42 �ாரைப் 
்பாழுதிமை தயிர் �ர்நது அதரே மோைாக்கி விற்று, அதனின்றும் 
கிர்தத வருவாயில் சுற்றதது்ன் பகிர்நதுணடும், ்நய்ரய விற்று 
அதிலிருநது கிர்க்கும் வருவாயில் நல்ை �றரவப் பசுக்�ரளப் 
்பற்றுத தன் குடும்பததிரே மேலும் மேலும் வளம் ்பறச் ்சய்யும் 
ஆய ே�ளிரை,

ஆம்பி வலால மு்� அனை கூம்பு முகிழ்
உ்ற அ்ம தீம் தேயிர் �்க்கி, நு்ர கதேரிந்து
பு�ர் வலாய்க் குழிசி பூஞ சுமடடு இரீஇ
கநய்வி்்க் �டடிப் �சும் க�லான க�லாள்ளலாள்
எரு்ம, நல ஆன, �ருநலாகு, க�றூஉம் (க�.ஆ.,157-165)

எேக் �ாட்டியிருப்பது எணணத தக்�து.
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்பண�ள் அன்று குடும்பப் பணியில் ஆ்வருக்கு நி�ைா� 
விளஙகியரத இரவ ்தளிவா� உணர்ததுகின்றே. இவற்ரற மநாக்கி, 
“பயிர் ்சய்ர�, �ால்நர் வளர்ப்பு ஆகிய பணி�ரளச் சுற்றிமய 
்பண�ளின் வாழ்க்ர� பின்னி்ப்பட்டிருநதது; இவற்றிலிருநது 
உணவுக்�ா� எழுநத மதரவ�ள் அரேதரதயும் தேது உரழப்பிோல் 
பூர்ததி ்சய்தேர்; இவர்�ளின் இநத உரழப்பின் விரளவு சிறு 
ர�த்தாழில்�ளின் வளர்ச்சியாகும்”43 என்ற சாநதி சச்சிதாேநதததின் 
கூற்று இஙகு உறுதிப்க் �ாணைாம்.

இவவாறு, உற்பததியில் தன்னுர்ய உரழப்ரபக் ்�ாடுதத 
மபாது ஆணுக்கு இரணயா� இருநத ்பண, தன் நிரைரேயிலிருநது 
ோறி, வீட்டு மவரை ்சய்யும் ்பணணா� உருோறி விட்்ாள் 
என்பரதயும் ஆணின் உர்ரேப் ்பாருளா� விளஙகிோள் 
என்பரதயும் அறிய முடிகிறது. 

7. ேனைவியின் நெம்பிக்னக ொர்ந்த செயறபாடுகள:
சங�ச் சமூ�ததில் ேரேவியின் ேேநிரை எவவாறிருநதது. தம் 

வாழ்ரவ அவர் எப்படி எதிர் ்�ாண்ார் என்பேவாகிய 
ம�ள்வி�ளுக்கு விர்�ாண அவர்தம் நம்பிக்ர� சார்நத ் சயல்பாடு�ள் 
சிைவற்ரற இஙகுச் சுட்டுதலும் மதரவயாகிறது. அவற்றுள், சங� 
�ாைச் சமுதாயததில் குைே�ளிர் மேற்்�ாண் வழிபாடு, மநான்பு, 
பா்ல், உணவு ஆகியே இஙகு மநாக்�ப்படுகின்றே.

(i) வழிபாடும் கநொன்பும்:
மி� அரிதா�த �ணவனு்ன் ம�ாயிலுக்குச் ்சன்று ேரேவி 

வழிபடுவதா�ப் பரிபா்லில் �ாணப்படுகிறது. சான்று:
எள்ளுநர்க் �்ந்து அட் இ�ல பநழிய்வ;
மணணுறு மணி �லாய் உருவிை்வ;
எண இறந்தே பு�ழ்வ; எழில மலார்பிை்வ
ஆங்கு,
�லாமரு சுற்றகமலாடு ஒருங்கு நின அடியு்ற 

என்றாலும், ்பரும்பாலும் குைே�ளிர் தனிதது வழிப்பட்்ரதமய 
சங� இைக்கியங�ள் மபசுகின்றே (ஐங.,1:2; 4:2; 1:5-6). 

விரும்பியவமே �ணவோ�க் கிர்தத ேகிழ்ச்சியில் இல்லுரற 
�்வுளுக்கு வழிபாடு ்சய்வதும்; தரைவன் பிரிநதிருக்கும் ்பாழுது 
அவன் நைம் நாடி வழிபடுவதும்; அவன் சூள் ்பாய்ததரேயால் 
சூமளற்ற �்வுள் வருததுதல் கூ்ாது எே அக்�்வுரள உயிர்ப்பலி 
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வணஙகுவதும் எணணததக்�ேவாகும் (அ�.,282:12-18; 115:1-7; 
நற்.,358:5-12). 

திருேணோே ்பண�ள், ம�ாயில் மவள்வியுள் யாரே உண் 
எச்சிரைக் �ணவனின் அன்பு நிரைததிருக்கும் ் பாருட்டு அருநதுதலும், 
மீன் பிடிதது நைமோடு திரும்பிய �ணவனுக்�ா�க் �்ல் ் தய்வததிற்கு 
வழிபாடு நி�ழ்ததுவதும் மநாக்�ததக்�ே (பரி.19:92-94; அ�.,240:5-9). 
இக்குறிப்பு�ளால், ேரேவியின் வழிபாடு �ணவனுக்�ா�வும், அவன் 
நைனுக்�ா�வும் ேட்டுமே அரேதல் ்வளிப்பர். இக்�ருததிரே,

வி்ர்மு்� அடுக்�தது விறல க�ழு சூலிக்குக்
�்னும் பூணலாம்; ்�ந் நூல யலாவலாம்;
புள்ளும் ஓரலாம்; விரிச்சியும் இல்லாம்;
உள்ளலும் உள்ளலாம் அனபற பதேலாழி!
உயிர்க்கு உயிர் அனைர் ஆ�லின, தேம் இனறு
இ்மப்பு வ்ர அ்மயலா நம் வயின 
மறந்து ஆணடு அ்மதேல வலலிபயலார் மலாடப்  
  (குறு.,218)

எனும் குறுந்தார�ப் பா்லும் வலியுறுததக் �ாணைாம். 
இவவாறு, �ணவரேச் சுட்டிமய நி�ழ்நத வழிபாடும் மநான்பும், 

�ணவரேமய ்தய்வோ�க் �ருதியதற்கும் வழிவகுததரத,
வலாங்கு அ்ம கமன பதேலாட குறவர் ம் ம�ளிர்
தேலாம் பி்ழயலார், ப�ள்வர்த கதேலாழுது எழ்லால, தேம் ஐயரும்
தேலாம் பி்ழயலார் தேலாம் கதேலாடுததே ப�லால  (�லி.,39:16-18)

என்னும் பா்ைடி�ள் �ாட்டுகின்றே.

(ii) பா்லும் உணவும்:
்பண�ளின் பணி�ள் பைவும் பணிச்சுரே உணைாதிருப்பதற்�ா�ப் 

பாடிக்்�ாணம் நி�ழ்வதா�ச் சங�ப்பாக்�ள் ப�ருகின்றே. விழா 
ேற்றும் ஓய்வு மநைப் ்பாழுது மபாக்கு�ளில் ஆட்்மும், பாட்டும் 
சிறப்பி்ம் ்பறுகின்றே. சூழல் எதுவா� இருநதாலும் ஆடுமவார், 
பாடுமவார் யாைா� இருப்பினும் பா்ற்்பாருணரே ஆண�ரளப் 
பற்றியதா� இருப்பது குறிக்�ததக்�தாகும்.44 விரேவயிற் பிரிநத 
தரைவன் திரும்புவரதக் குறிக்கும் பா்ல்�ள் மிகுதியும், சங� 
இைக்கியததில் �ாணப்படுகின்றே.45 இஙகு, விரே மேற்்�ாணடு 
மீணடு வரும் தரைவனுக்கு அளிக்�விருக்கும் விருநதிற்கு முதன்ரே 
அளிப்பது சிநதரேக்குரியதாகும். 
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.............. நிற் பிரிந்து்றநர் 
பதேலாள்து்ணயலா� வந்தேைர்;
ப�லாது அவிழ் கூந்தேலும் பூ விரும்பு�பவ  (ஐங்.,496:3-5)

எேத தரைவன் திரும்பிய பின்மப குைே�ளிர் தம்ரே அழகு 
்சய்வரதயும் இதது்ன் இரணநது மநாக்கும் ்பாழுது, �ணவர் 
பிரிவின் மபாது ேரேவியின் உணவும் மி� எளிரேயாேதா� 
இருநதிருக்குமோ என்ற எணணமும் எழுகிறது. இஙகு, ர�ம்்பண�ளின் 
புல்ைரிசி உணவும் உ்ன் ஒப்பு மநாக்�ததக்�தாகும்.

மேற்கூறியவற்ரற ஒருஙகிரணததுக் �ாணுர�யில் சங�ச் சமூ�ப் 
்பண�ளின் வாழ்வும் உயிரும் ஆண�ரள ரேயமிட்ம் அரேக்�ப் 
பட்டிருநதரதத ்தளிவா� �ாணமுடிகிறது.

8. ேனைவி சபறை ெமூக ேதிப்புயர்வுகள:
குைே�ளிரு்ன் இரணநது �ணவன் மபாற்றப்படுவரதச் சங�ப் 

பாக்�ள் விளக்குகின்றே.46 இஙகுப் ் பணரேயால் ஆணுக்குச் சிறப்பா? 
அன்றி, ஆணின் ்பருரே ்பணணுக்குோ�ச் சார்பு ்பற்றுள்ளதா 
என்ற ஐயம் எழுகிறது. 

“ே�ளிரைச் சார்நத வர�யால் பாடுதலின்றித தனிததுப் பாடுதல் 
ேைபு அன்றாதலின் இஙம� மசைமோடு சார்ததி அவன் ோமதவிரயச் 
சிறப்பிததார்”47 எேப் பதிற்றுப்பததின் பரழய உரையாசிரியர் (14:15) 
நவில்வதும் நிரேக்�ததக்�து. இஙகுக் கிர்க்கும் குறிப்புக்�ள் 
இைணர்யுமே அைண ்சய்கின்றே. முற்றிலுோ�ப் புறக்�ணிக்�ப் 
ப்ாது, உரிரே ஆ்வரு்ன் இரணதமதனும் பாைாட்டுப் ்பற்றுள்ள 
நிரையில் இம்ேதிப்பு இ்ம் ்பறுகிறது என்பார் ச.சிவ�ாமி.48

்பண ே�வு மிக்� விருப்பு்ன் ஏற்றுக் ்�ாள்ளப்பட்்ரதச் 
(நற்.,201:1; �லி.,50:12-13) சங�க் குறிப்புக்�ள் உணர்ததுகின்றே. 
இதன்மூைம் சங��ாைச் சமூ�ததில் �ணவரே ரவததும் அவனுர்ய 
இல்ைதரத ரவததுமே ேரேவிக்குப் ்பருேதிப்பு�ள் உண்ாயிற்று 
என்பரத அறியமுடிகிறது. 

9. ேனைவியின் ெமூக ேதிப்புக் குனை்தல்:
�ணவனுக்கு இரணயாே, ஒதத, சேோே நிரை ேரேவிக்கு 

ேறுக்�ப்படுதல், ேரேவிக்கு ேட்டுமே உரிததா� விதிக்�ப்படும் 
�ட்டுப்பாடு�ள் ஆகியே ேரேவியின் ேதிப்ரபக் குரறததைா� இஙம� 
வரிரசப்படுததப்படுகின்றே. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிைா� 
எப்படி எச்சூழல்�ளில் ேரேவியின் ேதிப்புக் குரறவு அரேகிறது 
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என்பரத இப்பகுதி �ாட்டுகிறது.
வி்ைபய ஆ்வர்க்கு உயிபர வலாள் நுதேல 
ம்ையு்ற ம�ளிர்க்கு ஆ்வர் உயிர் (குறு.,135:1-2)

எவவழி நல்வர் ஆ்வர் 
அவவழி நல்்வ வலாழிய நி்பை (புற.,187:3-4)

என்பே மபான்ற கூற்று�ள், ேரேவி �ணவனுக்கு உட்பட்்ரேவர் 
அல்ைது அரேயமவணடும் என்பரத ்வளிப்பர்யா�த தருகின்றே. 

்பண குழநரத வைம் மவணடி இரறவழிபாடு ந்ததிடினும், 
நிைததில் �ால்ப்வி்ாது �ணணினும் ்பரிதா�த தநரதயும் தாயும் 
தம் ்பணரணப் மபாற்றி வளர்ப்பினும், அவர்க்கு இம்ரே 
உை�ப்பு�ழும் ேறுரே உை� இன்பமும் குரறவின்றித தருவது 
�ணவமே என்பது சங�ச் சமூ� ஆணாதிக்�க் �ருததாகும் (ஐங.,257: 
1-2; அ�.,112:1-3; 56:1-5). குைே�ளிர்க்கு இல்ைததில் தஙகி, அ்ஙகி 
வாழும் வாழ்ரவ வி் இனிரேயாே மவறு ஒன்று இருக்கிறதா? எேக் 
குறுந்தார�ப் பா்ல் ஒன்று ேரறமு�ோே ம�ள்விரய 
எழுப்பியுள்ளது. இதரே,

அமர்க்�ண ஆமலான அம் கெவிக் குழவி
�லாைவர் எடுப்� கவரீஇ, இைம் தீர்ந்து
�லாைம் நணணிய சிறுகுடிப் �டக்ை 
இ்ளயர் ஓம்� மரீஇ, அவண நயந்து
ம்ை உ்ற வலாழ்க்்� வலலியலாங்கு
மருவின இனியவும் உளபவலா?
கெலவலாம் - பதேலாழி! - ஒவவலாங்கு ந்ந்பதே  (குறு.,322)

என்னும் பா்ைடி�ளால் ் தளியைாம். இப்பா்லின் மூைம் ் பணணும் 
இக்�ாட்டுப் பசுவின் �ன்று மபாை, �ணவனுக்கு அ்ஙகியவளா�ப் 
படிப்படியா� இல்ைததில் ரவதது வசப்படுததப்பட்்ாள் என்பரத 
அறியமுடிகிறது. “இப்படி மிர�யா� வசக்�ப்பட்்வர்�ள் மேட்டுக்குடித 
தமிழ்ப் ்பண�மள என்றும் இதற்குப் பார்ப்பே ரவதீ�ப் பணபாடு 
்பரும் துரண புரிநதது”49 என்றும் ைாஜ்�ளதேன் குறிப்பிடுகிறார்.

்பண, ஆணின் உர்ரேப் ்பாருளா�க் �ருதப்பட்்ரத,
ஓஓ! இவள் க�லாருபு�ல நல ஏறு க�லாள்�வர் அல்லால
திரு மலா கமய் தீண்்ர் எனறு �ருமமலா
எல்லாரும் ப�ட�, அ்றந்து அ்றந்து எப்க�லாழுதும்
கெலால்லால தேரப்�ட்வள்  (�லி.,102:9-12)
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என்னும் பா்ைடி�ள் �ாட்டுகின்றே. ் பணரண ஆண விரை ் �ாடுததுப் 
்பற்றுக் ்�ாள்வதும் சேமின்ரேரயக் �ாட்டுகிறது.50 பிற சங�ப் 
பாக்�ளும் மேற்்சான்ேமதாடு இரணததுக் �ாணததக்�ரவயாகும்.51 
இதில், ்பண ஆணுக்கு வழங�ப்பட்் ்�ார் என்பரத 
அறியமுடிகிறது.

திருேணச் ச்ஙகில் ் பண ேட்டுமே அதற்குரிய அர்யாளோ� 
இரழயணிதலும், சிைம்பு �ழிததலும் அரேய, இததர�யே 
ஆணுக்கின்ரேயும் �ாணப்படுகிறது (புற.,127:5; நற்.,279:10-11). 
இரவயும் ஒரு வர�யில் ் பண ஆணுக்குக் �ட்டுப்பட்்வள் என்பரத 
உணர்ததுகின்றே. திருேணததின் மபாது, 

வலால இ்ழ, ம�ளிர் நலாலவர் கூடி
�ற்பினின வழலாஅ’ நற்�் உதேவிப் 
க�ற்பறலான க�டகும் பி்ண்ய ஆ� (அ�., 86: 12-14)

எே வாழ்ததுவதும் மேற்்சான்ே அறோ� அரேகின்றே. திருேண 
விழாவின் மபாது ஆண, ்பணணின் தரையில் பூச்சூ்லும் இதரே 
வலியுறுததுவதாகும். இதரேப் பின்வரும் ஐஙகுறுநூற்றுப் பா்ல் 
அடி�ளால் ்தளியைாம்:

இ்ழ அணி ம்ந்்தேயின பதேலானறும் நலா்
இனிது கெய்தே்மயலால: நுந்்தே வலாழியர்
நல ம்ை வது்வ அயர, இவள் 
பின இருங் கூந்தேல ம்ர் அணிந்பதேலாபய!  (ஐங்.,294:2-5)

ஆ்வரின் பைதாை ேணதரதச் சங�ச் சமூ�ம் பாைாட்டி 
ஏற்றுக்்�ாண்ரதச் சங�ப் பா்ல்�ள் (புறம்.,209:16-19; 224:6-9) 
�ாட்டுகின்றே. ஆோல் ்�ாண் �ணவோல் புறக்�ணிக்�ப்பட்் 
குைே�ளிர், நீர் அருநதியபின் வீசி்யறியப்பட்் பரே ஓரைக் 
குர்யா�, சூடியபின் �ழிக்�ப்பட்் பூவா� இழிததுரைக்�ப்படுதல் 
இஙகுக் �வேததிற்குரியதாகும். சான்று: 

பதேலாள் ந்ம் உணடு துறக்�ப்�டப்லார்
பவள் நீர் உண் கு்் ஓரனைர்
நனகுநர் புரிந்து ந்ன உணப்�டப்லார்
அலகுநர் ப�லாகிய ஓர் ஓரனைர் 
கூடிைர் புரிந்து குணன உணப்�டப்லார்
எை ஆங்கு
யலானும் நினை�தது அ்ைபயன; ஆைலாது
   (�லி.,23:8-15)
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ஆண�ளின் இன்பக் �ளியாட்்ததிற்குப் ்பண�ள் �ள்்ளடுதது 
உதவுதல் இயல்பாே ஒன்றா�க் �ாட்்ப்படுகிறது (்பா.ஆ.85-89; 
புற.,397:6-8). புைவர், புைவைரை வாழ்ததும் ்பாழுது,

க�லாற்பு விளங்கு பு�ழ் அ்வ நிற் பு�ழ்ந்து ஏததே
இ்ங்கு இ்ழ ம�ளிர் க�லா்ங் �்தது ஏந்திய
மணம் �மழ் பதேறல மடுப்�, நலாளும்
மகிழ்ந்து இனிது உ்றமதி, க�ரும!
வ்ரந்து நீ க�ற்ற நல ஊழி்யபய!  (ம.�லா.,778-782)

எே வாழ்ததுவதும் ்பரிதும் சிநதிக்�ததக்�தாகும். ்பண ஆணின் மபா�ப் 
்பாருளா�க் �ருதப்பட்்ரதமய இது உணர்ததுகிறது. ஆங�ாஙம� 
்தன்படும் ்பணரணப் பற்றிய எல்ரை மீறிய வருணரே�ளும் 
இதரே உறுதிப் படுததுகின்றே (்பா.ஆ.,6-8; 35-41). ்பண�ளுக்குக் 
�ற்்பாழுக்�ம் வலியுறுததப்பட்் அமத மநைததில் ஆண�ள் 
பைததரேயில் திரளதத ்பாழுது �ணடிக்�ப்ப்வில்ரை. ோறா�,

பெக்்� இனியலார்�லால கெலவலான ம்ையலாளலால
�லாக்்� �டிந்து ஒழு�ல கூடுபமலா? கூ்லா;
தே�வு்் மங்்�யர் ெலானறலாண்ம ெலானறலார் 
  (�ரி.,20:86-88)

எேப் பாதிக்�ப்பட்் ே�ளிர் பதிவத ோதைாகி அதரே இயல்பா� 
எணணி ஏற்றுக் ்�ாள்ளுோறு சங�ச் சமூ�ம் அறிவுறுததியுள்ளரத,

�திவதே மலாதேர், �ரத்தேயர் �லாங்�ர்;  (�ரி.,10:23)
என்னும் பரிபா்ைடியிோல் அறியைாம்

�ணவன் பைதரதயிற் பிரிநத ்பாழுது, குைே�ளிரின் ஏவல் 
ே�ளிர் நி�ழ்ததும் ்சவவணி நி�ழ்வு, ேரேவியின் ேதிப்புக் 
குரறதலில் ஆழோ� மநாக்�ததக்�தாகும். 

முந்துறல விருப்க�லாடு மு்ற மறந்து அணிந்தேவர் 
  (�ரி.,20:22)

இது சங��ாைச் சமூ�ததில் “்பணடிர், ஆ்வர்க்கு வாரிசு�ரளப் 
்பற்றுத தரும் �ருவியா�க் �ருதப்பட்்ேமைா என்ற எணணதரத 
எழுப்புகிறது”52 என்கிறார். ச.சிவ�ாமி. இவ்வாரு சான்ரறததவிை 
மவறு, சங�ப்பாக்�ளில் அறியவைாரே அக்�ாைததிமைமய இவவழக்�ம் 
�டியப்பட்டிருக்�ைாம் என்ற உணர்ரவயும் தருகிறது.

குடும்பப் ் பாறுப்பின் ் பரும் பகுதிரய ேரேவிமய �வனிததுக் 
்�ாண் மபாதிலும், நாடி வநத இைவைருக்குப் பரிசில் அளிததல் 
ஆணின் உரிரேயா�க் �ாணப்படுகிறது. ேரேவிக்கு அவவுரிரே 
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இன்ரேரய, வள்ளல் மப�னின் ேரேவி �ணணகி, அவன் பிரிவால் 
்பாருள் மவணடி வநத புைவர்க்குப் ்பாருள் அளிக்� இயைாத 
துயைததால் வருநதி அழுவதிலிருநது ்பறைாம் (புற.,143:8-5). 
அரிதா�, ் பணணும் ஈர�யில் ஈடுபட்்ரதப் பின்வரும் புறநானூற்றுப் 
பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம்:

புனற்் ம்ப்பிடி �ரிசி ்லா�ப் 
க�ணடிருந் தேம்�தேங் க�லாடுக்கும் அவனபு�ழ்க்   
  (புற.,151:4-5)

இது சிறப்பு நிரைரயக் �ாட்டுகிறது என்பது்ன், இது தவிை மவறு 
சான்று இல்ரை என்பதும் மநாக்�ததக்�தாகும். ்பஞசிததிைோர் தம் 
ேரேவியி்ம், 

மலாரி வணகு்் �லாணிய நனறும்
கெனறது மனகைங் �ணணுளங் �டும்ப�
�னி நீர்ப் பூவலா மணிமி்் குவ்ள  (புற.,153:5-7)

எே ்ோழிதலும், ஈர�யில் �ணவனின் ர�மய முன்னின்றரத 
வலியுறுததுகிறது.

்தன்புை வாழ்நைாகிய முன்மோர்க்குச் ்சய்யும் வழிபாட்டு 
உரிரேயும் குைே�ளிர்க்கு ேறுக்�ப்பட்டு, ஆண�ளுக்கு ேட்டுோ� 
விதிததிருப்பதும், ்பண�ள் ஆண�மளா்ாே சேநிரையிலிருநது 
கீழிறக்�ப்பட்்ரத உணர்ததுகிறது. சான்று:

கதேனபு் வலாழ்நர்க் �ருங்�் னிறுக்கும்
க�லானப�லாற் புதேலவர்ப் க�றலாஅ தீரும் (புற.,9:3-4)

பர�வரை அவேதிததலின் ஒரு கூறா� அவரைப் ்பணணா� 
உருவகிததலும் இஙகுச் சுட்்ததக்�து (முருகு.,67-69). இச்்சால், ஆண�ள் 
்பண�ரளவி் உயர்நதவர் என்ற உணர்வின் ்வளிப்பா்ாகும். 
மபார்க்�ளததருகில் இருநது பாது�ாப்பாே இ்ததிற்குச் ்சல்ை 
மவணடியவருள் ஒருவைா�ப் ்பண�ள் சுட்்ப்படுதலும் இஙகு 
இரணததுக் �ாணததக்�து (புற.,9:1-6).

மபார்புரிவதற்கு, ே�ளிர் ஏற்பர்யர் அல்ைர் என்பது இதன் 
�ருததாகும். இதற்குப் பிறி்தாரு �ாைணமும் �ற்பிக்�ப்படுகிறது. இது 
குறிதது எஸ.இைாேக்கிருஷணன் அவர்�ள், “மபார் வீைதரதப் மபாற்றும் 
சமுதாயததில் ே�ளிர் �ளம் புகுநது விநரத நி�ழ்ததும் உைம் 
உர்யமை ஆயினும், மபார்�ளில் ்பண�ள் அழிநதால் வமிசம் 
விளஙகுவதற்கு வாய்ப்புக் குன்றும் என்பரத ேறுப்பதற்கில்ரை. 
ஆ்வர் பைர் �ளததில் உயிரிழநதேைாயினும் பைதாை ேணேரறயிோல் 
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அரேததுப் ்பண�ளும் இல்ைறம் ஓம்பி ேக்�ட் ்சல்வதரத 
அர்வது சாததியம். ்பண�மள �ளம் புகுநது பல்ைாயிை �ணக்கில் 
ோண்ேர் எனின் ேக்�ள் ்சல்வப் ்பருக்�ததுக்கு வழியில்ைாது 
மபாகும்”53 என்று கூறுவதும் இஙகுக் �வேததிற்குரியதாகும்.

இவவாறு, குை ே�ளிர்க்கு அளிக்�ப்பட்் ேதிப்ரப வி் 
அவர்தம் ேதிப்ரபக் குரறததமை சங��ாைச் சமூ�ததில் மிகுதியா� 
நிைவியரத இரவ �ாட்டுகின்றே.

10. பரத்ன்தனே:
‘ஒருததிக்கு ஒருவன்’ என்று வற்புறுததும் சங�ச் சமூ�ததில் 

‘ஒருவனுக்கு ஒருததி’ என்ற வரையரற இல்ரை. ஆண ே�ன், மவறு 
்பணமணாடு ் தா்ர்பு ரவததுக்்�ாள்ளவும், ேணம் ் சய்து ் �ாள்ளவும் 
சமூ�ம் அஙகீ�ரிததுள்ளது. சங�ச் சமூ�ததில் பைநது �ாணப்பட்்்தாரு 
குரறயா�ப் பைதரதரே அரேகிறது. “பைதரதரே ்பற்ற வருவாயில் 
வாழ்க்ர� ந்ததியதால் பைதரதயரைத ் தாழிைாளைா�க் �ாட்டுவர்”54 
என்பர் ஆய்வறிஞர்.

ஒருததிக்கு ஒருவன் என்ற விதிமுரற சமூ�ததுள் புகுததப்பட்் 
்பாழுது, உ்ேடியா� அதரே, ஏற்� இயைாத அல்ைது விரும்பாத 
ே�ளிரைப் பிறரி்மிருநது மவறுபடுததிக் �ாட்்ப் ‘பைதரத’ எே 
அரழததிருக்�ைாம் என்பார் ச.சிவ�ாமி.55

மேலும், “்பாது ே�ளிர் முரற என்பது ஒருதாை ேணமுரறக்கு 
அக்�ம் பக்�ோ�மவ ஆண�ளுக்கும், ேணோ�ாத ்பண�ளுக்கும் 
இர்மய நி�ழும் ேணநிரைக்குப் புறம்பாே புணர்ச்சி”56 எேச் 
சங��ாை பைததரேரய அறிஞர்�ள் குறிப்பிடுகின்றார்�ள்.

�ாைப் மபாக்கில், குைே�ளிர் மபான்று வாழ விரும்பிய 
நிரையில் இவர்�ள் தன்ரே விரும்பி ஏற்றுக்்�ாண் ஆ்வனு்ன் 
ேட்டும் வாழ்க்ர� ந்ததிக் ‘�ாேக்கிழததியர்’ ஆோர்�ள். மேலும், 
இம்ே�ளிரை ஆண�ள் ேணம் ்சய்து ்�ாண்ார்�ள் (�லி.,82:9-24).

பைதரத, தன்ரே விரும்பும் ஆ்வன் இல்ைததிற்ம� வைல் 
(�லி.,90:10-19), அவள் புதல்வன் மீது உரிரே ்�ாணடு பாைாட்டுதல் 
(�லி.,86:11-24), பைததரே ்�ாணம்ானின் ்பணடும் பைதரதயும் 
ஒருவருக் ்�ாருவர் உறவுமுரற கூறிக் ்�ாள்ளுதல் (அ�ம்.,386:8-
15;16:6-16), தனிததும் ்பாது வி்ததிலும் ஒருவருக் ்�ாருவர் 
சணர்யிட்டுக் ்�ாள்ளுதல் (ஐங.,68:3-4; பரி.,20:33-95), தரைவன் 
மீது தரைவியி்மே வநது குற்றஞசாட்டுதல் (�லி.,77:12-15) ஆகிய 
�ாட்சி�ள் பைததரே ேரற ஒழுக்�ா� அன்றிப் பைைறி விரேயா� 
அரேவரதச் சுட்டுகின்றே.
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இப்பைதரதரே சங�ச் சமூ�ததில் இைட்ர் நிரைரயக் 
�ாட்டுகிறது. ஒரு புறம், ஆண�ள் இயல்பா� இப்பைததரேரயக் 
்�ாண்தும் ேற்்றாருபுறம்,

தீதி கைஞெததேக் �லாதேல க�லாள்ளலாப் 
�லலிருங் கூந்தேல ம�ளிர்
ஒல்லா முயக்கி்்க் கு்ழ� கவன தேலாபர (புற.,73:12-14)

எே இ�ழ்நதுரைப்பதும் முைணபாட்ர்க் குறிக்கின்றது. 
மேலும், பைதரதயரைக் குைே�ளிமைாடு ஒப்பிடும் மபாது �ரை, 

ஒப்பரே என்பவற்றில் தகுதி ்பற்றவர்�ளா�த தி�ழ்நதிருநதேர். 
பைதரதவயிற் ்சன்று மீளும் தரைவனி்ம் தரைவி ஊ்ல் 
்�ாள்ளவும், �டிநது மபசவும் முடிகின்றமத தவிை, அவரே முற்றிலும் 
ேறுக்� இயைவில்ரை. �ாேக் கிழததிரயத தன் இல்ைததிற்ம� 
அரழதது வரும் தரைவனி்ம், தரைவி, ‘ோேரை நா்மே! நீ 
விரும்பி, உன்ோல் நம் ேரேக்கு அரழதது வைப்பட்் இவள் எேக்கு 
நன்னிலும் நல்ைவள்’ என்று கூறி வைமவற்கும் நிரையிலும் தன் 
ே�னின் தாய் எேப் மபாற்றும் நிரையிலும் தான் உள்ளாள் என்பதரே 
ஐஙகுறுநூற்றின் (292) வழி அறியமுடிகிறது.

பைதரதயர் ்பாது மநாக்கில் தூற்றுதலுக்கு உரியவர்�ளா� 
இருநதாலும், அவர்�ளும் ஆண�ளின் அதி�ாைததின் வசப்படும் 
அபரை�ளா�மவ இருநதிருக்கின்றார்�ள். ஆண ே�ன் விரும்பும் 
மபாது இன்பம் நல்குவதும், அவன் விட்டு விைகிச் ்சல்லும் மபாது 
துவளாது இருப்பதும் அவர்�ளின் வாழ்வியைாகும் (பரி.,20:48-58).

இவவாறு, சமூ�ததின் தூற்றலுக்கு ஆளாகும் அப்்பண�ளுக் 
்�ன்று ஒரு வாழ்க்ர� இல்ரை என்பரத அறிய முடிகிறது. அவர்�ள் 
ேணம் ் சய்து ் �ாண்தா�மவா, குழநரத�ள் ் பற்றுக் ் �ாண்தா�மவா 
்சய்தி�ள் இல்ரை; ேண வாழ்க்ர�க்கும் குழநரதப்மபற்றிற்கும் 
ஏஙகுவதா�ததான் பை பா்ல்�ள் �ாட்டுகின்றே.

இதற்குச் சான்றா�, “எம்ரேப்மபால் ்சல்வநதர் வீட்டிற்கு 
ேணோகிச் ்சன்று, ஆண குழநரத�ரளப் ்பறுவதற்கு உன்ோல் 
முடியுோ? ஒரு ே�னுக்கு நீ தாயா� முடியுோ?” என்று தரைவி எள்ளி 
நர�யாடியதிலிருநது மேற்்சான்ே பைதரதயின் நிரைரய அறிநது 
்�ாள்ள இயலும் (அ�.,176. 16).

அவர்�ள் தங�ரள நாடிவரும் ஆணே�னி்ம் ஊ்ல் 
்�ாள்ளவும் இயைாதவர்�ள். அப்படி ஊடிோல் அவன் தங�ரள 
விட்டுப் பிரிநது ்சன்று விடுவாமோ என்ற அச்சம் அவர்�ளி்மும், 
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அவர்�ரளச் சார்நத முது்பணடீர் இ்மும் இருநதரதப் பரிபா்ல் 
(6:96-100) �ாட்டுகின்றது. ஆண, ்பண இருபாைர் ்தா்ர்பால் 
நி�ழும் இப்பைததரேயில் ்பண ேட்டும் ‘பைதரத’ எே 
இ�ழப்படுவது எணணததக்�து. ேற்றும், 

க�லாய் ப�லார்ததுப் �லாண தே்் இட் �் வல பு்்ய்ைத
தூணடி்லா விடடுத து்க்கி, தேலான பவணடியலார்
கநஞெம் பிணிததேல கதேலாழி்லாத திரிதேரும் (�லி.,85:22-24)

எேவரும் பா்லில் ஆ்வரைக் குற்றஞ சாட்்ாது, ்பணரண 
ேட்டும் குற்றம் சாட்டிேர். சான்று: 

மலாயப் க�லாய் �் கூடடி, �வவுக் �ரந்து,
பெயரும் நணியரும் ந்ன நயந்து வந்தே
இளம் �ல கெலவர் வளம் தே� வலாங்கி 
நுண தேலாது உணடு, வறும் பூத துறக்கும்,
கமன சி்ற வணடிைம் மலாை, புணர்ந்பதேலார்
   (ம.�லா.,570-574)

எேப் பழிததுரைததலும் சங�ச் சமூ�ததின் ேற்்றாரு இைட்ர் 
நிரைரயக் �ாட்டுகிறது. ேற்றும், இத்தாழிற்்பண�ளின் ே�விற்கும் 
சமூ�ததில் உரிய ேதிப்பளிக்�ப்ப்வில்ரை என்பரத,

புன மைதது உண்மபயலா அரிபதே; அவரும்,
்�ந்கதேலாடி ம�ளிகரலாடு சிறுவர்ப் �யந்து,
நனறி ெலானற �ற்ப�லாடு
எம்�லாடு ஆதேல அதேனினும் அரிபதே  (நற்.,330:8-11)

எேவரும் நற்றிரணப் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம்.
இவற்ரற மநாக்�, “அடிக்�டிப் மபார்�ள் நி�ழ்நதரேயால் 

ஆ்வர் பைர் மபாரில் ேடிநதேர். அதன் விரளவா� நாட்டில் 
ஆ்வர் ்தார� குரறநதது. ்பணடிர் ்தார� மிகுதியாயிற்று. சங� 
�ாைததில் ஒருவன் ஒருததிரயத திருேணம் ்சய்து ்�ாள்ளும் 
முரறமய இருநதது. இதோல், திருேணம் ்சய்து ்�ாள்ள வாய்ப்பற்ற 
ே�ளிர் பைதரதயைாகும் நிரை உண்ாயிற்று எேைாம்”57 எனும் கூற்று 
இஙகு முைணப்க் �ாணைாம்.

இநத அவைச் சூழல்�ளுக்கு இர்மயயும், “தன் �ரைத 
திறதரதயும் அறிவுத திறதரதயும் வளர்ததுக் ்�ாள்வதன் மூைம் 
�ணிர� ஒரு தனிததன்ரே ்�ாள்கிறாள்; ஆணுக்கு இரணயாே 
திறன் ்�ாள்கிறாள்”58 என்று ரசேன் டி.்பளைாயர் என்ற 
்பணணியவாதி கூறும் �ருதது சங� �ாைப் பைதரதயருக்கும் 
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்பாருநதும். அதுேட்டுமின்றி, அப்்பண�ள் குைப் ்பண�ரள வி் 
அறிவும், ஆற்றலும் ேதிநுட்பமும் ்பற்றவர்�ளா�, சிை பை 
சேயங�ளில் ஆணின் பிரழ�ரளச் சுட்டிக் �ாட்டுபவர்�ளா�வும் 
விளஙகிோர்�ள்.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது, அடிப்பர்யில் இவர்�ள் 
திருேண உறவுக்கு விைக்�ப்பட்்வர்�ள் என்பரதயும், ஆண�ளின் 
நீதி�ளால் மி�க் �டுரேயா�த தணடிக்�ப்பட்்வர்�ள் என்பரதயும், 
சமூ�ததில் அவர்�ளுக்குக் கிர்தத இழிநிரை�ள் இன்ே்தன்பரதயும் 
அறியமுடிகிறது.

(i). ெஙககாலச ெமூகத்தில் பரத்ன்தயரின் செல்வாக்கு:
சங��ாைச் சமுதாயததில் பைதரதரே ஒழுக்�ம் என்பது 

ஒருவர�க் குடும்ப ஒழுக்�ம் மபாைப் பைவிக் கி்நதரதயும், வரைவின் 
ே�ளிரின் வாழ்க்ர�க்கும், வளர்ச்சிக்கும் ஏற்ற அ�ச் சூழ்நிரை 
ஒவ்வாரு குடும்பததிலும் அரேநதிருநதரதயும் சங�ப் பாக்�ளின் 
வழி அறியமுடிகிறது.

ஆோல், இப்பைததரே என்பது ஓர் வரையரறக்கு உட்பட்்தா� 
இருக்� மவணடும் என்றும் பணர்ய தமிழ்ச் சமூ�ததில் 
எதிர்பார்க்�ப்பட்்து. ேரேவிரயப் பிரியாேல் �ணவன் பைததரேயில் 
ஈடுபட்்மபாது அதரே ஏற்றுக் ்�ாண் தமிழ்ச் சமூ�ம் அமத 
மவரளயில், ேரேவிரயத துறநது பைதரதயர் வீம் �தி என்று 
கி்நத �ணவரேப் பழிக்�வும் தவறவில்ரை.

குடும்பதரதப் பிரியாத �ணவனின் பைததரேரயச் சங�ச் 
சமூ�ம் ்வறுக்�ாேல், அப்பைததரே ஒழுக்�தரதயும் வாழ்க்ர�யின் 
ஓர் அங�ோ� ஏற்றுக்்�ாண்தற்குச் சங� இைக்கியததில் சான்று�ள் 
பை உள்ளே. என்றாலும், அப்பைததரே வைம்பு மீறும் மபாதும் 
�ணடிக்�வும் பட்்து என்பதற்குச் சங��ாை ேன்ேன் மப�னின் 
வாழ்க்ர� ஒரு சிறநத எடுததுக்�ாட்்ாகும்.

இர்யறா இன்பப் புணர்வுக்்�ன்று �ணவன் பைததோ� 
்வளிமய ்சன்றமபாது அவன் ்சயரை ேரேவி ்வறுததும் ஊ்ல் 
்�ாணடும் வருநதிோள் என்றாலும், அவரள ஒதுக்கித தள்ளவில்ரை. 
இறுதியில் அவமோடு உ்னுரறவரதமய அவள் விரும்பிோள். எேமவ, 
“எநநிரைக் �ணவரேயும் நநநிரைக் �ணவோ�க் ்�ாண்்ாழுகு 
வமத ேரேவியின் அதி�ாைக் ்�ாள்ர�யா� இருநதாலும் 
பைததரேக்குச் சமுதாயததில் மப்ைதிர்ப்பு இல்ைாரேயாலும் பைரின் 
இல்ைற வாழ்க்ர�யில் பைததரே பிைச்சரே இருநதாலும் பிரிவின்றிப் 
பிளவின்றி இயஙகிற்று”59 என்று வ.சுப.ோணிக்�ோர் குறிப்பிடுகிறார்.
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“சங� இைக்கியங�ள் குறிப்பிடும் பைதரதயர் என்மபாரை 
விரைே�ளிைா�மவா அல்ைது ஆ்வர் பைரு்ன் ் தா்ர்பு ் �ாண்வ 
ைா�மவா �ருத இயைாது. இவர்�ள் தரைவனின் இன்்ோரு ேரேவி 
என்ற அநதஸரதப் ்பற்றவர்�ள் என்பது தான் சரியாே அளவீ்ாகும் 
என்றும், தரைவன் இல்ைறத ்தா்ர்பு ்�ாள்வதற்கு முன் வரைநது 
்�ாள்ளப்பட்் இன்்ோரு தரைவிமய பைதரதயாவாள்”60 என்றும் 
பைதரதயருக்கு விளக்�ேளிக்கிறார் சிைம்பு நா.்சல்வைாசு.

சங� இைக்கியங�ளிமை �ாணப்்பறும் பைதரதயர், பைதரத 
என்ற ்சாற்�ள் தரைே�ளினும் மவறாேவர் அல்ைது அயைவர் என்ற 
்பாருளிமை குறிக்�ப் ்பற்றுள்ளார். இநதப் பைதரத என்ற ்சால் 
சங� �ாைத தரைவனுக்கு இருநத பை ேரேவியரை அதாவது 
்தான்முரறக் கிழததியினின்றும் (தரைே�ள்) மவறாேவரைக் 
குறிக்கிறது. 

�ாேக் கிழததி, �ாதற் பைதரத, மசரிப் பைதரத, நயப்புப் பைதரத, 
இற்பைதரத, இல்லி்ப் பைதரத முதைாே பைதரதயர் குறிதத 
பல்மவறு ் பயர்�ள் சங� அ�ப்பா்ல்�ளின் திரண துரறக் குறிப்புக்�ளில் 
�ாணப் ்பறுகின்றேமவ தவிை, இப்்பயர்�ளில் ஒன்மறனும் மூைப் 
பா்ல்�ளில் �ாணப் ்பற்றிைது. ஆ�மவ, விரை ே�ளிர் இல்ைது 
்பாருட்பறிக்கும் இழிநிரையிேமை சங� �ாைததில் பைதரதயர் என்ற 
்பயரில் இருநதேர் என்றும், மேமை குறிப்பிட்் பைதரதயர் 
பிரிவு�ள் இநத அ�ப்பா்ல்�ரளத ்தாகுதத ்தாகுப்பாசிரியர் 
�ாைததில் நிைவிய பைததரேரயக் �ாட்டுகின்றமதயன்றிப் பா்ல்�ள் 
பா்ப் ்பற்ற �ாைததுச் சமுதாய நிரைரயக் �ாட்்வில்ரை என்று 
நிறுவுகிறார் சிைம்பு நா.்சல்வைாசு அவர்�ள்.61

“ஆோலும், இக்�ருதது முற்றிலும் ஏற்றுக்்�ாள்ளத தக்�தல்ை. 
இவர் குறிப்பிடும் �ாேக்கிழததியைாகிய இல்ைறப் பைதரதயர் அதாவது 
ஒருவனுக்ம� உரிரே பூணடு வாழும் ேரேவியைல்ைாத பிற ே�ளிர் 
்பரும்பான்ரேயைா� விரை ே�ளிரும் இருநதுள்ளேர் என்பதற்குப் 
புறநானூற்றிலும் �லித்தார�யிலும் ஆதாைம் கிர்க்கின்றது”62 
என்று சிைம்பு நா.்சல்வைாசு அவர்�ளின் �ருதரத ேறுததுரைக்கிறார் 
சி.எஸ.முரும�சன்.

‘விரைே�ளிர் ்சல்வமுர்மயாரைச் மசர்வது மபாை நிை 
ே�ளாகிய நான் வலியும் சூழ்ச்சியுமுர்ய ேன்ேர்பால் ோறி ோறித 
தஙகுகின்மறமே’ எே நிைே�ள் விரைநைப் ்பணடிர் மபாை உள்ள 
நிரைரய நிரேதது அழுகின்றாள் எே நிைே�ள் அழுத �ாஞசியா�ப் 
புறநானூறு (365:1-10) ்தரிவிக்கின்றது. இதில் குறிப்பி்்பறும் 
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விரைநிைப் ்பணடிர் என்பவர் பைதரதயருள் ஒரு வர�யிேைாகிய 
மசரிப் பைதரதயரைக் குறிக்கின்றது. 

முல்ரைக் �லியின் முதற்பா்லில் ஆயரிரளஞர் தாம் விரும்பும் 
�ன்னியரைப் ்பறும் ்பாருட்டுக் குறிதத ஏறு�ரளத தழுவுகின்றேர். 
ஆயரிே ே�ளிர் தேக்குள் தாம் உரையாடுகின்றேர். அதில், ஏறு 
்�ாள்ள வல்ைார் திைளிர்மய நின்று வீைம் மபசுகின்ற ்பாதுவன் 
நேக்கு ஒரு நாள் உறவிேர் ஆ�ாேற் மபாவதில்ரை. அவரேக் �ணடு 
எம் �ண�ளும் �ாதற் பயிரிரே வளர்க்கின்றே என்று தரைவி 
மதாழியு்ன் மபசிக் ்�ாணடிருக்கும் மபாது அஙம� ்தாழுவினுள் 
ஏறு�ளும் வருநதித தளர்நதே. ஆயர்�ளிற் பைர் புணபட்்ேர். ேணம் 
�ேழும் கூநதலிேைாே ‘்பாது ே�ளிர்’ எல்ைாரும் தம்ரேக் �ாதலிதத 
்பாதுவர்�ளு்ன் மசர்ததுக் �ளிதது ஆ் விரும்பியவர்�ளா� முல்ரை 
ேைர் நிரறநத குளிர்நத மசாரையினுள்மளயும் ்சன்று புகுநதேர் 
என்று உரையாடுகின்றேர். இதரே,

ப�லாளலாளர் என ஒப்�லார் இல எை நம் ஆனுள்
தேலாளலாண்ம கூறும் க�லாதுவன நமக்கு ஒரு நலாள்
ப�ளலாளன ஆ�லா்ம இல்்; அவர் �ணடு
பவளலாண்ம கெய்தேை �ண
ஆங்கு, ஏறும் வருந்திை; ஆயரும் புண கூர்ந்தேலார்;
நலாறு இருங் கூந்தேல க�லாதும�ளிர் எல்லாரும்
முல்் அம் தேணக�லாழில புக்�லார், க�லாதுவபரலாடு
எல்லாம் புணர் குறிக் க�லாணடு  (�லி.,101:43-50)

என்னும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. இதில், ்பாது ே�ளிர் என்பது 
முல்ரைக்�லியில் வருவதால் ஆயே�ளிர் என்றும் சிைர் ்பாருள் 
்�ாள்வர். என்றாலும், ஆழ்நது மநாக்கிோல் ் பாது ே�ளிர், ் பாதுவர் 
என்பது இன்பதரதப் ்பாதுவாக்கி விற்பரே ்சய்யும் ஆ்வரையும் 
குறிக்கின்ற்தேைாம்.

இப்படி, ஆணின் ்பாருளும் ்பணணின் ்ேய்யும் பண் 
ோறுதரைப் பணர்ச் சமுதாயம் பார்ததுக் ்�ாணடு இருநதமத 
்யாழிய அதரேத தடுக்� முடியவில்ரை. “இநதப் பைதரதயர்�ரள 
நாற்றுக்கிர்மய மதான்றும் �ரள்யேக் �ருதாது வைம்பில் வளரும் 
பூஞ்சடி�ளா�க் �ருதிற்று”63 என்பார் வ.சுப.ோணிக்�ோர்.

சங� இைக்கியங�ள் பைதரதயரை இல்பைதரதயர், �ாதற் 
பைதரதயர், மசரிப்பைதரதயர் என்று மூன்று ்பரும் பிரிவு�ளா�ச் 
சுட்டியுள்ளே. ்தால்�ாப்பியதரத முதனூைா�க் ்�ாண் 
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அ�ப்்பாருள் விளக்�மும் பைதரதயர் பிரிவுக்குரிய பைதரதயர்�ளா� 
இப்பிரிவிேரைமய இேங�ாட்டியுள்ளே.64

தரைவன் தரைவியரை இ�ழ்நது உரைப்பமதாடு தம்ரேப் 
பு�ழ்வர்; நி�ழ் ்பாருள் �ாப்பர்; �ாதற் பைதரதயரைப் பு�ழ்வது்ன் 
தம்ரே இ�ழ்நது கூறுதலும் உணடு எேச் மசரிப்பைதரதயர் இயல்ரப 
அ�ப்்பாருள் விளக்�ம் ்தரிவிக்கின்றது.65

�ாதற் பைதரதயர் என்பவர் ஆ்லும், பா்லும் வல்ைாைாகி, 
அழகும் இளரேயும் கூட்டி இன்பமும் ் பாருளும் ் வஃகும் இயல்பிேர். 
இவர் யாரையும் விரும்பாத இயல்பிோல், மசரிப்பைதரதயருர்ய 
ே�ளிைாய், தன் அன்பிோல் தரைே�மோடு கூடுவர். ஆயினும் 
இவர்�ளுள்ளும் தரைே�ோல் ேணநது ்�ாள்ளுதற்குரியவரும் 
உள்ளேர். இதரே, அ�ப்்பாருள் விளக்�மும்.

யலா்ரயும் நயவலா யியலபிற் சிறந்தே
பெரிப் �ரத்தேயர் ம�ளிரலாகிக்
�லாதேலிற் புணர்பவலார் �லாதேற் �ரத்தேயர்66 

என்னும் நூற்பாவால் இவர்�ரள அறிமு�ப்படுததுகிறது.
இற்பைதரத என்பவர் ‘�ாேக்கிழததியர்’ என்றும் அரழக்�ப் 

பட்்ேர். இவர்�ள், மசரிப்பைதரதயர் மபாைப் பைருக்கும் உரியாைன்றி 
ஒருவருக்ம� உரிரே பூணடு வரும் குைப் பைதரதயர் ே�ளிைாகி �ாேங 
�ாைணோ�த தரைே�ோல் ேணநது ்�ாள்ளப்பட்்வைாவர். 
இவர்�ரள அ�ப்்பாருள் விளக்�ம்,

ஒருவன றைக்ப� யுரி்ம பூணடு
வருகு்ப் �ரத்தேயர் ம�ளிரலாகிக்
�லாமக்கு வ்ரந்பதேர் �லாமக் கிழததியர்67 

என்னும் நூற்பாவால் இேங�ாட்டுகிறது. இவர்�ரள, ‘பின் 
முரறவதுரவப் ்பணடிர்’ (்தால்., �ற்பு.,நூற்பா:31:1) எேத 
்தால்�ாப்பியர் குறிப்பிடுகிறார்.

இற்பைதரதயர் அைசர்�ளு்னும், ்பாருள் வளம் ்�ாண்வர் 
�ளு்னும் ேணம் ் சய்து ் �ாணடு வாழ்நதேர். இவர்�ள் ேரேவிக்கு 
ஒதத நிரையில் அன்பும், �ாதலும் உர்யவர்�ளாக் ்�ாண்ானி்ம் 
இரணநது வாழ்நது வநதார்�ள். 

இதில் மசரிப்பைதரதயர் இற்பைதரதயர் மபாலில்ைாேல் 
ஒருவனு்மோ அல்ைது அடுததடுதது ஆண�ள் பைரு்மோ ஒரு 
விரைரயப் ் பற்றுக் ் �ாணடு தற்�ாலி�ோ� உறவு ் �ாள்பவர்�ளாவர்.
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இநதவர�மயயன்றி மவறு சிை அைசியல் �ாைணங�ளாலும் 
பைதரதயர் மதாற்றம் ்�ாண்ேர். பர�நாடு�ளின் மேல் மபார் 
மேற்்�ாணடு ் சல்லும் ேன்ேரும் வீைரும் ் வறுஙர�யு்ன் திரும்பாேல், 
மபாரின் மபாது அநநாட்டின் �ண ்�ாள்ரளயடிக்�ப்பட்் ்பருஞ 
்சல்வங�ளு்ன் திரும்பிோர்�ள். அப்படிக் ்�ாள்ரளயடிக்�ப் பட்் 
்சல்வங�ளுள் ்பண�ளும் அ்ஙகுவர்.

பர� நாட்டிலிருநது �வர்நது வைப்பட்் ே�ளிர் அைசர்�ளால் 
அடிரேயாக்�ப்பட்டு அைணேரே மசடி�ளாக்�ப்பட்்ேர். இவவாறு 
அடிரேயாக்�ப்பட்் ே�ளிர் ‘்�ாணடி ே�ளிர்’ என்றரழக்�ப் 
பட்்ேர். இக்்�ாணடி ே�ளிர் பர� நாட்டிலிருநது வநதவர் 
என்றாலும் நாளர்வில் சூழ்நிரைக்ம�ற்பத தம்ரே ோற்றிக்்�ாணடு 
‘பைததரேரய’ மவறு வழியின்றி ஏற்றுக் ்�ாண்ேர்.

மபார்க்�ளததிலும் மபாரின் �ணணும் இல்ைறப் ்பணடிர் 
விைக்�ப்பட்் நிரையில் இநதக் ்�ாணடி ே�ளிர் மபார்ப் 
பாசரற�ட்குப் பர்வீைர்�ளின் மதரவக்�ா� அரழததுச் 
்சல்ைப்பட்்ேர். 

எணணரும் �லாெ்ற க�ணகணலாடும் புணரலார்68

என்றும்
புறதபதேலான ஆங்�ண புணர்வது ஆகும்69

என்னும் மபார்ப் பாசரறக்�ண நி�ழ்நத இததர�ய புறப்்பணடிர் 
புணர்ச்சிரயத ்தால்�ாப்பிய நூற்பா சுட்டுகின்றது.

இவவர� பாசரற�ளுக்கு வீைர்�ள் தங�ளுக்குப் பிடிததோே 
�ணிர�யரையும் அவைவர் தாதியரையும் கூ் அரழததுச் ்சன்றேர் 
என்பது ்தால்�ாப்பிய உரையாசிரியர்�ளால் உணர்ததப்பட்டுள்ளது. 

மபார்ப் பாசரற�ரள்யாட்டிப் ் பரும் பைதரதயர் விடுதி�ளும் 
அைசனின் ஒப்புதலு்ன் இயஙகும்”70 என்று ‘மபாரும் அறக்ம�டும்’ 
என்ற நூலின் ஆசிரியர் எஸ.எல்.இைாய் ்தரிவிததுள்ளார்.

ேரேவியரைத தம்மு்ன் மபார்க் �ளங�ளுக்கு அரழததுச் 
்சல்ைா ேைரப ்தால்�ாப்பியர்,

எணணரும் �லாெ்ற க�ணகணலாடும் புணரலார்71 
என்று சுட்டிய மபாதிலும், அதற்கு ஒரு சான்றா� முல்ரைப்பாட்டு 
ேரேவியின் மபார்க்�ளப் பிரிரவ விரிததுரைததுள்ளது. மபாரின் ் பாருட்டுப் 
பாணடியன் ்நடுஞ்சழியன் தன் அைசிரய அைணேரேயில் விட்டு 
வநதரத ‘்நடுநல்வார்’ உணர்ததியுள்ளது. அ�ததுரற இைக்கியங�ளும் 
மபாைற்ற �ாைங�ளில் பாசரறயில் தரைவன் தரைவியின் பிரிவிரே 
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நிரேததுக் �ைஙகுவதா�ப் ‘பாசரறப் புைம்பல்’ என்னும் துரறரய 
அரேததுப் பாடிே. 

திருேணோே பின்பு �ணவன் �ல்வி �ற்பதற்ம�ா ்பாருள் 
மதடுவதற்ம�ா தன் ேரேவிரய விட்டுப் பிரியமநரிடின் அப்பிரிவு 
மூன்றாணடு�ளுக்கு மேல் நீடிக்�க் கூ்ாது என்பது ேைபு. ேன்ேனுர்ய 
மபார்ப் பணிரய மேற்்�ாணம்ா அல்ைது அவேது �்ரே�ள் 
�ாைணோ�மவா அல்ைது ் பாருள் மத்மவா �ணவன் தன் ேரேவிரய 
விட்டுப் பிரிய மநர்நதால், அப்பிரிவு ஓைாணடிற்கு மேல் நீடிக்�க் 
கூ்ாது. பறதரதயர் உறரவ மேற்்�ாணடு ேரேவிரயப் பிரிநது 
்சன்றவனும் தன் ேரேவிக்குப் பூப்புத மதான்றி மூன்று நாள் �ழிததுப் 
பன்னிைணடு நாள் வரையில் மீணடும் வநது தன் ேரேவிரயக் கூ் 
மவணடும்.

ஆோல், சங� �ாைததிய �ட்டுப்பாடு சிைப்பதி�ாை �ரத 
நி�ழ்நத �ாைததில் தளர்நது வி்மவ ம�ாவைன் �ணணகிரய விட்டுப் 
பிரிநது நீண் நாள் ோதவியு்மே வாழ்நதான். இஃது மப�ன் 
வாழ்க்ர�யிலும் எதி்ைாலிப்பரதப் புறநானூறு எடுததுக்�ாட்டுகின்றது. 
தன் ேரேவி �ணணிகிரயப் பிரிநது மப�ன் பைதரத ஒருததிமயாடு 
்நடுங�ாைம் வாழமவ புைவர் ஒருவர் தரையிட்டுப் மப�ரேக் 
�ணடிதது அவரே ்நறியாே வாழ்க்ர�க்குத திருப்பியுள்ளரேப் 
புைோகிறது.72 

பைதரதயின் ்தாழில் பாடுதலும் ஆடுதலுோ� இருநதது 
என்பதும், பைதரதயரைச் சிைர் இைண்ாவது ேரேவியைா�த 
திருேணம் ்சய்து ்�ாண்ேர் என்பதும், அதோல் ேரேவி தன் 
�ணவன் பைதரதயரி்ததுச் ்சன்று வி்க் கூ்ாது என்பதில் அதி� 
அக்�ரற உர்யவளா� இருநதாள் என்பதும் அ�ப்பா்ல்�ளால் 
புைோகின்றது. 

இங்ஙேோ�, சங��ாைததில் அைசர்�ளும், குடிேக்�ளும் 
பைததரே ்�ாணடு ஒழுகுதரை ஒரு ்பருரேயா�வும் தங�ள் 
ஆணரேக்குக் கிர்தத ேரியாரதயா�வும் �ருதிோர்�ள். அதோல், 
அைசர்�ளுக்கும் ேற்றவர்�ளுக்கும் அறிவுரற கூறிய சங�ப் புைவர்�ள் 
கூ்ப் பைததரே ஒழுக்�தரதக் �டிநததா�ச் சங� இைக்கியததில் 
சான்று�ள் �ாணப்ப்வில்ரை. இதோல் அக்�ாைததில், பைததரே 
என்பது ஓர் இயல்பாே அரேப்பா�வும் சமூ�ததிற்குத மதரவயாே 
ஒன்றா�வும் �ருதப்பட்்து புைோகின்றது.
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11. அரசு குலப் சபணகள:
சமூ�ததில் ்பாருளாதாை நிரையில் உயர்வு ்பற்றிருநத 

அைசகுைப் ்பண�ரளப் பற்றிச் சங�ப் பாக்�ள் சிை குறிப்புக்�ரளத 
தநதுள்ளே. ்பாது நிரையில் மநாக்கும் மபாது இவர்�ள் பிற 
்பண�ரள ஒப்பமவ இருநதார்�ள் (புற.,166:13-18. 144). அவவாறு, 
சிை ஒப்புரே�மளாடு இருநதாலும் அைசகுைப் ்பண�ள் என்ற தகுதி 
�ாைணோ�ச் சிை தனிதத ேதிப்பிழததல்�ரளயும் இவர்�ள் 
அர்நதார்�ள். அைசன் மபாரில் மதாலிவியர்நதால், ோற்றைசோல் 
இவர்�ள் துன்புறுததப்பட்்ார்�ள் (பதி.பதது.,எட்்ாம் பதி�ம்:4-10). 
இப்்பண�ளது கூநதரைக் ்�ாய்து, அதில் �யிறு திரிதது, அதோல் 
யாரே�ரளக் �ட்டிழுதது அவேதிக்�ப்பட்்ார்�ள் (பதி.பதது.,5 
பதி�ம்:15-17).

இவவாறு, “கூநதரைக் �ரளவது சங� �ாைததில் ஆணுக்குக் 
கூறப்ப்வில்ரை. �ணவரே இழநத ்பண ர�ம்ரே கூறும் சுய 
வரதயின் மபாதும், மதாற்றவனின் ் பண�ரள அவோேப்படுததுகின்ற 
அர்யாளச் ்சயலின் மபாதும் ்பண�ளின் கூநதல் ேழிக்�ப்பட்்து. 
்பணணின் கூநதரை ேழிததல், ோர்ரப அறுததல் என்பரவ 
மவ்றாரு இேக்குழுப் பணபாட்டு ேைபின் உ்ல் சார்நத தணடிக்கும் 
ச்ங�ா� இருக்�ைாம்”73 என்று �ருதுகிறார் ைாஜ்�ளதேன்.

்�ாணடி ே�ளிைாகிச் சிரறபிடிக்�ப்பட்டு ்வற்றி ்பற்மறார் 
நாட்டுக்கு அரழததுச் ் சல்ைப்பட்்ேர். அஙகு ஊர்ப் ் பாதுேன்றததுக் 
ம�ாயில்�ளில் விளக்ம�ற்றுதல் முதைாே பணி�ரளச் ் சய்யும் குற்மறவல் 
ே�ளிைாயிேர் (ப.பா.,246-248). இரவமய அைச ே�ளிரை உ்ன்�ட்ர் 
ஏறத தூணடியிருக்�ைாம். அைச ே�ளிைாயினும் சமூ�ததின் ்பாது 
விதி�ள் அவர்�ளுக்கும் ஏற்புர்யமத என்பரத உ்ன்�ட்ர் ஏறிய 
்பருங ம�ாப்்பணடிர் பா்ல் ஒன்று வலியுறுததுவரதக் கீழ்வருோறு 
�ாணைாம்:

உயவற் க�ணடிபர மலப் மலாபதேலா
க�ருங்�லாடடுப் �ணணிய �ருங்ப�லாடடு ஈமம்
நுமக்�ரி தேலாகு� தில் கவமக்க�ம்
க�ருந்பதேலாட �ணவன மலாய்ந்கதேை அரும்பு அற 
வள்ளிதே ழவிழ்ந்தே தேலாம்ர
நள்ளிரும் க�லாய்்�யுந் தீயுபமலா ரற்பற  (புற.,246:10-15)

இவவாறு, அைணேரேக் கிளி�ளா� வாழ்நத அைச ே�ளிரின் 
வாழ்க்ர� நிச்சயேற்றதா�வும், �ட்டுப்பாடும், �ாவல் மிகுநததா�வும் 
இருநதரத அறியமுடிகிறது.
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இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது சங� �ாைப் ்பண�ளின் 
நிரைரய அறிய உதவும் �ாைணி�ளா�க் �ருதப்பட்் பைததரே 
பற்றியும், அவர்�ளது சமூ�ச் ்சல்வாக்குப் பற்றியும் அைசகுைப் 
்பண�ரளப் பற்றியும் சமூ�ததில் அவர்�ளுக்கிருநத அவை நிரை 
பற்றியும் அறியமுடிகிறது.

12. ெமூக அைத்ன்த ேனைவி பயன்படுத்து்தல்:
்பாருளாதாைததின் மூைம் ஆதிக்� உணர்வு ் பற்ற ஆணே�ரே, 

அன்பும், அருளும் நிரறநத ேனித வாழ்க்ர�க்குள் மீணடும் ஈர்ப்பதற்கு 
ேரேவிக்குச் சங� �ாைததில் ஆணுக்குச் ்சால்ைப்பட்் சமூ� 
அறங�மள �ருவி�ளா� இருநதே.

சங�ச் சமூ�ததில் ஆணுக்குச் ்சால்ைப்பட்் நிரையாரே 
என்ற அறதரதப் ் பண தன் மநாக்�ததிற்�ா�ப் பயன்படுததியரேரயப் 
பின்வரும் நற்றிரணப் பா்ல் வழி அறியைாம்:

்வ�ல பதேலாறும் இன�மும் இள்மயும்
எய் �்ண நிழலின �ழியும், இவ உ்�தது;
�லாணீர் எனறப்லா அரிபதே  (நற்.,46:1-3)

இதன்மூைம், இன்பமும் இளரேயும் நிரையில்ைாதது. எேமவ 
இவவிைணடும் இருக்கும் மபாமத வாழ்க்ர�ரய அனுபவிக்� மவணடும் 
என்று நிரையாரேரயச் சுட்டிக் �ாட்டி இன்ப நு�ர்ச்சிரயப் ்பண 
வலியுறுததியரத அறியமுடிகிறது.

இக்குைல், “மி�த ்தான்ரேயாே, தனி உர்ரே உறவு�ள் 
வலுப் ்பற்றிைாத �ாைததின் குைல் என்றும், இதுமவ இன்பக் 
்�ாள்ர� சார்நத ்பணணின் குைல்”74 என்றும் ைாஜ்�ளதேன் 
குறிப்பிடுகின்றார். 

்பண அறம் என்பது இன்ப அறதரத வலியுறுததுவது. எேமவ, 
ேரேவிமயாடு �ணவன் மசர்நது இன்பததில் திரளதது வாழ்வமத 
சங��ாைததில் அறம் என்று கூறப்பட்்து (அ�.,5:22-24). சமூ�ப் 
்பாது அறததில் அ்ஙகுவதாே மநாய், மநாய்க்�ாே ேருநது, 
ேருததுவர் மபான்ற அறங�ரளப் ்பண தேக்�ாே அருள் அறததில் 
பயன்படுததிோள் என்பரத,

கமலலிய கநஞசு ்�யுள் கூர, தேம்
கெலாலலிைலான எய்தே்ம அல்து, அவர் நம்்ம 
வல்வன ்தேஇய வலாக்கு அ்ம �டுவி்ெ
.............................................
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.............................................
தேலாங்குதேல வலிததேனறு ஆயின
நீங்�ரிது உற்ற அனறு, அவர் உறீஇய பநலாபய
   (�லி.,137:8-28)

எனும் �லித்தார�ப் பா்ைடி�ளிோல் ்தளியைாம்.
்பண, �ாதல் வயப்படுவரத மநாய் என்றும், அதற்�ாே 

ேருநரதக் �ாதைன் என்றும் கூறிோள்.75 தன்ரேப் பிரிநத ஆரணப் 
்பண, ‘அறன் இைாளள்’ (ஐங.,118) என்றும், ‘நாம் அழப் பிறநத 
அறனியாளன்’ (ஐங.,229) என்றும் பழிததாள். ஏ்ேனில், ‘அறம்’ என்று 
்சான்ோமை அது, ஆணுக்கும், அவரே ரேயோ�க் ்�ாண்ரேநத 
ஆணாதிக்� சமுதாயததிற்கும் உரியது என்றாக்�ப்பட்்து. எேமவ, 
அறதமதாடு வாழ்நது அறோளன் என்று ்பயர் எடுப்பது இததர�ய 
சமுதாயததில் ஆணுக்குரிய அறோகும். இஙகுப் ் பணரணப் பிரியாேல் 
வாழ்வமத அவனுக்கு அறோளன் என்ற ்பருரேரயத தரும் 
என்பதால் ்பண ்பாது நீதிரயத தன் நீதியா�ப் பயன்படுததிோள்”76 
என்பார் ஆய்வறிஞர்.

ஆண, ்பணரண விட்டு விை�ாேல் மசர்நதிருப்பமத சான்மறான் 
பணபு என்பரத,

நலாரு்் கநஞெதது ஈரம் க�லாததி,
ஆனபறலார் கெல கநறி வழலா அச்
ெலானபறலான ஆதேல நற்கு அறிந்தே்ை கதேளிபம
   (நற்.,233:7-9)

என்னும் நற்றிரணப் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம். அதாவது, ஆண 
சான்மறான் என்ற சமூ� ேதிப்ரபப் ்பற மவணடும் என்றால் அவன் 
்பணரண விட்டுப் பிரியாேல் வாழ மவணடும் என்ற �ருதது இஙகு 
வலியுறுததப்படுகிறது. ‘அறம்’ என்ற ஆணுக்குரிய ேதிப்பீட்டுச் 
்சால்ரைப் ்பண, தன்னுர்ய இன்ப அறோ� இ்ம் 
்பயர்ததரேரய, 

்�யறத துறப் ப�லார்க் �ழறுவ ப�லா்,
கமய் உற இருந்து பமவர நுவ்
இனைலாது ஆகிய �லா்், க�லாருள் வயிற்
பிரியல ஆ்வர்க்கு இயலபு எனின
அரிது மனறம்ம, அறததினும் க�லாருபள?  (நற்.,243:7-11)

என்னும் நற்றிரண அடி�ளால் அறியைாம்
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இவவாறா�, மி�ப் பழரேயாே ்பண அறம் பின்ோல் 
உருவாே சமூ� ஆண அறதரத முடிநத வரையில் தன் வசப்படுதத 
முயன்றுள்ளது. இதன் விரளவா� இயற்ர�யாே ்பண அறம் 
ஒடுக்�ப்பட்டு அ்க்�ப்பட்்ரத அறியமுடிகிறது. 

“ஆோல், ேனித இயற்ர�க்கு ோறாே இயற்ர�ரய ஒடுக்குகிற 
தனி உர்ரேக்�ாை ஆண அறதரததான் ேனித இயல்பாேதா� 
ஆணாதிக்�ச் சமுதாயம் இன்று வரை நிரைநாட்் முயன்று வருகிறது. 
இநதக் �ப்தரதயும் இயல்புக்கு முைணாே பணபாட்ர்யும் 
உர்தது அம்பைப்படுததக் கூடிய ஆற்றல் ் பண அறததிற்ம� உணடு. 
இதற்கு அடுததுத தலிததுக்�ளின் அறததிற்கும் உணடு”77 என்பாைது 
�ருததும் இஙகு ஏற்புர்யமத.

ேரேவியறததில் ேழரை இன்பமும் உள்ள்ஙகியிருப்பரதப் 
பின்வரும் ஐஙகுறுநூற்றுப் பா்ல் ஒன்று எடுததியம்புகிறது:

பவனிற் திங்�ள் கவஞ சுரம் இறந்து
கெ்வு அயர்ந்தே்ையலால நீபய; நனறும்
நின நயந்து உ்றவி �டுஞ சூற் சிறுவன
முறுவல �லாண்லின, இனிபதேலா
இறு வ்ர நலா்! நீ இறந்து கெய்க�லாருபள?  (ஐங்.,309)

்பண�ள், அவர்�ளது மதாழி�மளாடு சுதநதிைோ� ்வளிமய 
்சன்று விரளயா் மவணடும் என்றும், அவர்�ரள வீட்டுக் �ாவலில் 
ரவப்பது அறம் ஆ�ாது என்றும், அப்படிச் ்சய்தால் ்சல்வம் 
குரறயும் என்றும் புைவர் ஒருவர் எச்சரிததிருக்கிறார். இதரே,

வி்ளயலாடு ஆயகமலாடு ஓ்ர ஆ்லாது,
இ்ளபயலார் இலலி்தது இற்கெறிந்திருததேல
அறனும் அனபற; ஆக்�மும் பதேய்ம் எை  (நற்.,68:1-3)

என்றும் பா்ைடி�ள் புைப்படுததுகின்றே. இஙகுப் ்பண, தேது 
�ாதல் வாழ்விற்குத தர் வநதமபாது ‘அறம்’, ‘ஆக்�ம்’ ஆகிய 
்பாதுவாே அறச் ்சாற்�ரளத தேக்குச் சாத�ோ�ப் பயன்படுததிக் 
்�ாண்ரேரய அறியமுடிகிறது.

இவவாறு, ஒரு ்பண, திருேணததிற்கு முன்பு �ாதலிப்பது, 
அநத ஆணே�மோடு உ்ன் மபாக்கு மேற்்�ாள்வது ஆகிய 
வழக்�ங�ள் ்தான்ரேக் �ாைச் சமூ� இேக்குழுக்�ளின் ‘அறங�ளா�’ 
இருநதே என்றும், இரவ பின்பு, தனி உர்ரேச் சமூ� அரேப்பில் 
தர்்சய்யப்பட்்ே என்றும், ஆண அறங�ளால் இரவ தணிக்ர� 
்சய்யப்பட்்ே78 என்றும் குறிப்பிடுகிறார் ைாஜ்�ளதேன்.
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�ாதல் வாழ்க்ர�யில் ்பாய்யும் வழுவும் நுரழநதுவிட்்ரதப் 
பின்வரும் அ�நானூற்றுப் பா்ல் ஒன்று விளக்குகிறது:

ஆம்�ல கமல அ்் ஒடுங்கும் ஊர!
க�லாய்யலால; அறிகவன, நின மலாயம் அதுபவ
்�ய�ப் �ட்்ம அறியலாய்;  (அ�.,256:7-10)

இதன் �ாைணோ�, �ளவு வாழ்க்ர�யில் பழிவை இ்முணடு. 
ஆர�யால், விரைவில் திருேணம் ்சய்வமத சிறப்பு என்பரத,

�ழியக் �லாதே்ர் ஆயினும், ெலானபறலார்
�ழிகயலாடு வரூஉம் இன�ம் கவஃ�லார்;
வ்ரயில எவபைலா? வலான பதேலாய் கவற்�!
�ணக் �்் இருக்கும் �றி இவர் சி்ம்பின
மணப்பு அருங் �லாமம் புணர்ந்தே்ம அறியலார் 
  (அ�.,112:11-15)

என்னும் பா்ைடி�ள் வலியுறுததுகின்றே. 
எேமவ, இச்சூழ்நிரையில் ்பண, ஆரண ்நறிப்படுதத, 

அவரே ேணக்� ரவக்�, அவனுக்குக் கூறப்பட்் சமூ� அறங�ரளப் 
பயன்படுததிோள். சான்று:

.................................... �லாதே்ர்
நி்ம் பு்்க�யர்வதேலாயினும், கூறிய
கெலால பு்்க�யர்�ப்லா இ்பர; வலாைம் 
.............................................
.............................................
க�ரு மர ஒடியல ப�லா்
அருள் இப்ன அம்ம, அளிபயன யலாபை  (நற்.,289)

இஙகு, ஆணுக்குக் கூறப்பட்் ்சான்ே ்சால் தவறாரே என்ற 
அறதரதப் ்பண தேக்�ாே அறததிற்குச் சாத�ோயப் பயன்படுததிக் 
்�ாண்ாள் என்பரத அறியமுடிகிறது.

எேமவதான் ்பண இஙகுச் சமூ� அறதரதச் சுட்டிக் �ாட்டி, 
அ�வாழ்க்ர�யில் ஆண �்ரேயினின்றும் வழுவாத சான்மறாோ� 
இருக்குோறு உணர்ததிோள் (நற்.,327). இதன் �ாைணோ�ப் ்பண, 
ஆணுக்குக் கூறப்பட்் ்சஙம�ாணரே, ‘ஈர�’ ஆகிய அறங�ரளச் 
சுட்டிக் �ாட்டி, அவற்ரற அ�வாழ்விலும் பின்பற்றச் ்சான்ோள் 
(�லி.,42:20-21).

“இப்படிப் ்பண�ள் கூறியதா�ப் பாடியது புைவர்�மள 
என்றாலும், புைவர்�ளின் சேத�ாைோ� இரவ இருநதாலும், ்பண�ள் 
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இப்படியின்றி மவறு விதோ�ப் மபசியிருக்� முடியா்தன்பரத 
ஊகிப்பதில் ்பரிய பிரழ ஏதும் மநைாது”79 என்கிறார் ைாஜ்�ளதேன்.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது ேரேவியின் இயல்பு�ள் பற்றியும் 
அவள் இயஙகும் விதம் பற்றியும், உற்பததியில் தன்னுர்ய 
உரழப்ரபக் ்�ாடுதது ஆணுக்கு இரணயா� இருநத நிரை ோறி 
வீட்டு மவரைச் ்சய்யும் ்பணணா� உருோற்றப்பட்டு ஆணின் 
உர்ரேப் ்பாருளா� விளஙகிய தன்ரேப் பற்றியும், ேரேவியின் 
நம்பிக்ர�ச் சார்நத ்சயற்பாடு�ள் பற்றியும், �ணவரே ரவதது 
ேரேவிக்குக் கிர்தத ்பரு ேதிப்பு�ள் பற்றியும் அவளது ேதிப்புக் 
குரறநத தன்ரே பற்றியும், சங� �ாைப் ்பண�ளின் நிரைரய உறுதி 
்சய்ய உதவும் �ாைணி�ள் பற்றியும் ேரேவி ஆணுக்குக் கூறப்பட்் 
சமூ� அறதரதப் பயன்படுததும் விதம் குறிததும் அறிய முடிகிறது. 
இனி தாய் அறம் ்சயல்படும் விததரதக் �ாணைாம்.
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4. ்தாய் அறம

குடும்ப அரேப்பில் மி�வும் இன்றியரேயாத பஙகு வகிப்பவள் 
தாய் ஆவாள். சமுதாய அரேப்பு நிரை ் பற்று வளைத ் தா்ஙகியவு்ன் 
முதலில் ஏற்பட்்து ‘தாய்வழிச் சமூ�’ அரேப்மபயாகும். தாய் வழிச் 
சமூ�ததில் ்பணணி்ம் இருநத தரைரேப் ்பாறுப்பு ஆணாதிக்�த 
தனி உர்ரேச் சமூ�ததிற்கு இ்ம்்பயர்நதமபாது தரைரேப் 
்பாறுப்பு ஆணின் ர�க்கு ோறியது. இததர�ய தனிவுர்ரேச் 
சமூ�ததிற்கு ஆண தான் உர்ரேக்கு உரிரே ்�ாண்வோ� 
இருக்கிறான். இதன் விரளவா�க் குடும்பததிலும், சமூ�ததிலும் ்பண 
ஒரு ‘இைண்ாநதைப் பிறவியா�’ (Second Grade Person) 
�ருதப்பட்்ாள் என்பரத அறியமுடிகிறது. இதன் மூைம் ஆரண 
ரவததும் அவேது குடும்பதரத ரவததுமே ்பணணுக்கு ேதிப்பு�ள் 
்�ாடுக்�ப்பட்்ே. இனி, தாய்க்குரிய அறம், அவளது ஒழுக்�ம், நன் 
ேக்�ரளப் ்பறல், அவர்�ரளப் மபணல், அவளுர்ய வீைம் 
முதலியவற்ரறப் பின்வருோறு �ாணைாம்.

1.்தாய்க்குரிய குடும்பப் பணிகள 
முதலில் ஒரு ்பணணுக்குத தைப்பட்் அர்யாளம் ‘தாய்’ 

என்பதாகும். வாழ்வின் தரையாய பகுதியா� நடுநிற்கும் பருவததில் 
்பண மி� எளிய நிரையிலும் குடும்பதரதச் சிரதய வி்ாது 
சிறப்பா� ந்ததிச் ்சல்பவளா�த தி�ழ்வதால் �ணவனுக்கும் அவள் 
தாயாகிறாள்.1 இததாய்ரேப் பணபு பல்மவறு சூழல்�ளிலும் 
பைவாறா�ச் சங�ப் பா்ல்�ளில் எதி்ைாலிக்கின்றது. அவற்றுள் 
குழநரத வளர்ப்பு முதன்ரே ்பறுகிறது.

(i) குழநன்தகனளைப் கபணல்:
குைே�ளிர், �ணவரே உயிைா� எணணியது மபான்மற 

ேயக்�தரதத தரும் இனிய குழநரத�ரளயும் உயி்ைேக் �ாதது 
வநதேர். குழநரத வளர்ப்பில் தாயின் அன்பும் பரிவும் ்பருகி 
நிற்பரதயும், தவறு ்சய்யுங�ால் �ணடிததரையும் சங� இைக்கியப் 
பதிவு�ள் வழி �ாணமுடிகிறது.2 குடும்ப வாழ்க்ர�யின் சிறநத மபறா� 
விளஙகுவது ‘ேக்�ட்மபறு’ ஆகும். ஒருவருக்கு எவவளவுதான் ்சல்வம் 
இருநதாலும், எவவளவு இன்போ� இருநதாலும் உணடு �ளிதது 
வாழ்நதாலும், ேக்�ட்மபறு இல்ரை்யனில் அவவாழ்வு சிறப்பதில்ரை 
என்பரத,
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குறு குறு ந்ந்து சிறு்� நீடடி
இடடுந் கதேலாடடுங் �வவியுந் துழந்தும்
கநய்யு்் யடிசில கமய்�் விதிர்ததும்
மயக்குறு மக்�்ள யிலப்லார்க்குப்
�யக்கு்ற யில்்த தேலாம் வலாழும் நலாபள (புற.,188:3-7)

என்னும் புறநானூற்றுப் பா்ைடி�ள் மூைம் அறியைாம். இதன்மூைம், 
ேயக்குறும் ேக்�ரளப் ்பறாதவரின் வாழ்நாள் பயன் இல்ைாதது 
என்று கூறுவதன் மூைம் சங� �ாைததில் ஒரு தாய்க்குக் குழநரதப் 
மபறு எவவளவு முக்கியம் என்பரத அறிய முடிகிறது. மேலும்,

ஈனறு புறந் தேருதே க்னற்்க் �்பை  (புற.,312:1)
எேவரும் புறப்பா்ைடியின் வழி தாயின் �்ரே�ளுள் ஒன்றா� 
ேக்�ட்மபறு அரேவதிரே அறியமுடிகிறது.

தநரதயின் ேறுபிறவி ஈம்ற்றததிற்குத மதரவப்படுகிற 
‘்தன்புைததார்’ (புற.,9:3-4) �்ரேரயச் ்சய்ய ஓர் ஆண குழநரத 
அவசியோகிறது. அததர�ய ேறுபிறவி ஈம்ற்றததிற்குக் �ற்்பாழுக்�ம் 
உள்ள ேரேவி ்பற்்றடுக்கும் ஆண குழநரத�ள் இருக்� மவணடும் 
(பதி.பதது.,74:17-22). இதன் மூைம், நீர்க் �்ன் ்சய்வதற்குப் புதல்வர் 
மபறு இன்றியரேயாதது என்பரத அறியமுடிகிறது.

புதல்வர்�ரளக் ‘குடிக்கு விளக்கு’ என்று மபாற்றிோர்�ள். 
இம்ரேக்கும் ேறுரேக்கும் இன்பம் ்பறுமவார் புதல்வர் ்பற்மறாமை 
என்பது பழ்ோழியா�மவ நாட்டில் விளஙகியது (அ�.,184:1-4;    
66:1-6). இதன்மூைம், குழநரதரயப் ்பற்்றடுதது அதரேச் 
்சம்ரேயுற வளர்ப்பது தாயின் �்ரே என்பரத அறியமுடிகிறது. 
அறிவு நைம் சார்நத பிள்ரள�ரளப் ்பற்ற தாய் தநரதரயப் பிறர் 
மபாற்றிப் பு�ழ்வரத,

நீவலா ழியர்நின றந்்தே
தேலாய் வலாழியர்நிற் �யந்திசி பைலாபர  (புற.,137:14-15)

என்னும் பா்ைடி�ள் மூைம் அறியைாம். 
தாயின் அைவரணப்பில் வளரும் குழநரத�ள் இயற்ர�யா�மவ 

ேறப்பணபிரேக் ்�ாணடு விளஙகிோர்�ள் என்பரதயும், 
அவர்�ளுர்ய பழக்�வழக்�ங�ள், விரளயாட்டுக்�ள் ்தாழில்�ள் 
யாவுமே மபார்ப் பணபு ்�ாண்ேவா�மவ இருநதே என்பரதயும் 
தாய் தன் குழநரதக்கு ஐம்பர்த தாலி அணிவிதது ேகிழ்நத 
்சய்திரயயும் புறநானூற்றின் (77:1-7) மூைம் அறியமுடிகிறது.
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குழநரதயின் தளர் நர்யும், ேழரைப் மபச்சும் தாய்க்கு 
இன்பம் தரும் என்பரதயும் தாயாேவள் குழநரதக்கு அம்புலி 
�ாட்டியும், சுற்றிக் �ாட்டியும், குழநரதக்கு உணவு ஊட்டி 
வளர்ததரேரயச் சங�ப் பாக்�ள் பதிவு ்சய்துள்ளே.3 மேலும், தம் 
ேக்�ளில் உயர்நது சிறநத ே�ரேததான் ஒவ்வாரு தாயும் மநசிப்பாள் 
என்பரத,

பிறப்ப�லா ரனை உ்னவயிற் றுள்ளும்
சிறப்பின �லா்லால தேலாயும் மைந்திரியும்  (புற.,183:3-4)

என்னும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே.
இவவாறு, தன் ே�ன் ஒரு சான்மறான், மேமைான் என்கிற சமூ� 

ேதிப்ரபப் ்பறுகிறமபாது அவன் நிழலில் தாய் உவர� ்பறுகிறாள். 
இங்ஙேம், ‘தாய்’ என்பதற்�ா�மவ அல்ைது ‘தாயா�க் கூடியவள்’ 
என்பதற்�ா�மவ ேட்டுமே ஒரு ்பண ேதிக்�ப்பட்்ாள் அல்ைது 
அவளுக்கு உரிரே�ள் வழங�ப் ்பற்றே என்பரத அறியமுடிகிறது. 

(ii) ்தாய்னே கநொக்கு:
வறுரேத துயரில் வாடுமவாரை ‘ஈன்மறாள் நீதத குழவி மபாை’ 

எேப் மபசுவதும் ்பணணின் பணி�ள் தாய்ரே மநாக்ம�ாடு 
நி�ழ்ததப்பட்்ரத உணர்ததுகின்றே. சான்று:

க�லாய்யலா கவழினி க�லாருது�ளஞ பெர
ஈனபறலா ணீததே குழவி ப�லா்த
தேனைமர் சுற்றந் தே்்ததே்் யி்ையக்
�டும்�சி �்க்கிய இடும்்�கூர் கநஞெகமலாடு 
  (புற.,230:6-9)

மேலும், விருநதிேரை ே�வா� எணணிப் மபாற்றியரதயும் பின்வரும் 
ேரைபடு�்ாம் அடி�ளின் வழி ்தளியைாம்:

அ�ம் மலி உவ்� ஆர்வகமலாடு அ்ை,
ம� ம்ற தேடுப்�, ம்ைகதேலாறும் க�றுகுவிர்
   (ம்்.�.,184-185)

(iii) திருேணப் பணிகனளை கேறசகாளளைல்:
தன்ேரேக்�ண நி�ழும் திருேணப் பணி�ரள நிரறமவற்றும் 

்பாறுப்பும் தாயின் பாற்பட்்ரத,
�லாை� நலா்ன வ்ரயின,
மனறலும் உ்்யலாள் க�லால பதேலாழி யலாபய (ஐங்.,252:3-4)

என்னும் பா்ைடி�ள் புைப்படுததுகின்றே.
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ே�ளின் ஒவ்வாரு படி நிரை�ரளயும் �வனிக்கும் தாய், 
அவளுர்ய ேே உ்ல் மவறுபாடு�ரளயும் உ்மே அறிநது 
்�ாணடு விடுகிறாள் என்பதரேச் சங� இைக்கியப் பாக்�ள் 
உணர்ததுகின்றே.

தன் ே�ளின் உ்ல் ்ேலிவரதப் பார்ததுக் �வரை ்�ாள்ளும் 
தாயாேவள், இம்்ேலிவிற்குக் �ாைணம் அறியும் ்பாருட்டுக் 
�ட்டுவிச்சிரய நாடும் பா்ரையும் சங� இைக்கியததில் 
�ாணமுடிகிறது. சான்று:

அ�வன ம�பள! அ�வன ம�பள!
மைவுக் ப�லாப்பு அனை நல கநடுங் கூந்தேல
அ�வன ம�பள! �லாடு� �லாடப்;
இனனும் �லாடு�, �லாடப் அவர்
நல கநடுங் குனறம் �லாடிய �லாடப்  (குறு.,23)

அதுேட்டுேல்ைாது, ே�ளின் கூநதலில் ஏற்படும் நறுேணம் 
ேற்றும் ோறுதல்�ரளயும் பணமணாக்குபவளா�த தாய் தி�ழ்கின்றாள் 
என்பரத,

க�ய் ப�லாது அறியலாத தேன கூ்ழயுள் ஏதி்லான 
  (�லி.,107:14)

என்னும் பா்ைடி விளக்குகின்றது.
ே�ளின் �ளவுச் ்சயல்�ரளப் பற்றி அறிநது வரும் ்பாறுப்பும், 

உ்ன் மபாக்கில் பிரிநத ே�ரள நிரேதது வருநதும் ்பாறுப்பும் 
தாய்க்கு உணடு (நற்.,179:5-7; �லி.,39:1-10). தரைவமோடு உ்ன் 
மபாக்குச் ்சன்ற ே�ளின் பாதம் பாரை வழிரயக் �்க்கும் மபாது 
எவவித துன்பததிற்கும் உள்ளா�ாேல் இருக்� ்தய்வததி்ம் 
மவணடுபவளும், உ்ன் மபாக்ர�த மேற்்�ாண் ே�ள், மீணடும் 
தன் வீடு வநது மசை மவணடும் என்ற ஆவலு்ன் �ருங�ாக்ர�க்குப் 
்பாற்பாததிைததில் உணவிடுபவளும் தாய்தான் (குறு.,378; 210; 
ஐங.,391:1).

உ்ன் மபாக்கில் பிரிநத ே�ரள ேருே�ன் வீட்டில் ்சன்று 
�ாணும் ்பாறுப்பும் தாய் அல்ைது ்சவிலித தாய்க்ம� இருப்பதா�ச் 
சங� இைக்கியப் பாக்�ள் எடுததுக்�ாட்டுகின்றே. இதரே,

முனிதேளிர் பி்ெந்தே �லாந்தேள் கமல விரல
�ழுவுறு �லிங்�ம், �ழலாஅது உடீ,
குவ்ள உண�ண குய்ப்பு்� �ழூமத
தேலான துழந்து அட்தீம் புளிப் �லா�ர்
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‘இனிது’ எைக் �ணவன உண்லின
நுணணிதின மகிழ்ந்தேனறு ஒணணுதேல மு�பை (குறு.,167)

என்னும் குறுந்தார�ப் பா்ைடி�ள் வழி அறியைாம்.
ே�ள் பிரிநத மவதரேயிலும் கூ் அக்�ாைக் �ட்்ததில் 

இருநத திருேணச் ச்ங�ாே சிைம்புக்�ழீஇ, மநான்பிரேச் 
்சய்யவில்ரைமய என்ற தாயின் மவதரேரயயும் (நற்.,279), 
தரைவனு்ன் ்சன்ற ஊரின் �ண (அச்ச்ஙகு) ந்ப்பரத 
எணணியும், அதரேப் பார்க்கும் மபற்றிரேத தான் ்பறவில்ரைமய 
எேத தாய் ஏஙகுவரதயும் (ஐங.,339), இததுன்பததிற்்�ல்ைாம் 
�ாைணோே தரைவனின் வளர்ப்பு முரறரய எணணி அவனுர்ய 
தாரயப் பைவாறா�த தூற்றுவரதயும் (ஐங.,373) சங� இைக்கியங�ள் 
வழி அறியமுடிகின்றே.

இவவாறு, பல்மவறு நிரை�ளில் துன்பம் அர்நத தாய், 
ே�ளின் குழநரதப் மபற்றிரே எணணி ேகிழ்கின்றாள் (ஐங.,408. 
401). இவவாறு, தநரத கூற்றுக்�ள் இல்ைாரேயும், ஒரு �ாைததில் 
்பற்ற பிள்ரள�ளின் ந்தரத ேற்றும் திருேணம் முதைாேரவ 
பற்றிக் �வனிக்கும் முழுப் பணியும் தாய்க்ம� இருநதது என்பரதயும் 
மேற்்சான்ே சங� இைக்கியக் குறிப்புக்�ள் உணர்ததுவதா�க் 
்�ாள்ளைாம். இக்குறிப்புத தாய்வழித தரைரேயின் எச்சோகும்4 

என்ற �.ப.அறவாணன் �ருததும் இஙகுச் சுட்்த தகுநததாகும்.

2.மூதின் ேகளிர்:
சங� இைக்கியங�ளில் ‘மூதின் ே�ளிர்’ என்ற ்பண�ள் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்�ள். இவர்�ள் மபார்க்�ளம் ் சன்று மபாரிட்்வர்�ள் 
இல்ரை என்றாலும் வீை உணர்வும், அஞசா ்நஞசமும், ேே உறுதியும் 
்�ாண்வர்�ளாத தி�ழ்நதார்�ள் என்பரதச் சங� இைக்கியச் 
சான்று�ள் வழி அறிய முடிகின்றே.

ஒமை ே�ரேப் மபாருக்கு அனுப்பிய வீைததாயிரேயும், ே�னின் 
ோர்பில் புணபட்்ரத எணணி ேகிழ்ச்சி அர்நத வீைததாயிரேயும் 
புறநானூற்றுப் (276:1-6;273:1-6) பா்ல்�ளில் �ாணைாம். ே�னின் 
வீைம் �ணடு வாடிய அவள் ோர்பு, ஊறிச் சுைநதரதயும், மபார் 
முடிநதவு்ன் ே�ளிரும், தாய்ோர்�ளும் மபார்க்�ளம் ்சன்ற 
்சய்திரயயும் சங�ப் பாக்�ள் வழி அறியமுடிகிறது.5 

இவவாறு, “மபார் முடிநதவு்ன் வீைர்�ளின் தாயாரும் 
்பணடிரும் மபார்க்�ளஞ ்சன்று அஙகு வீழ்நதுகி்ப்மபாரின் 
நிரைரய அறியும் வழக்�ம் கி.பி. ஆயிைதது எணணூறு வரை தமிழ் 
நாட்டில் இருநதுள்ளது”6 என்கிறார் ஜீ. சுப்பிைேணியபிள்ரள.
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மேலும், மூதின் ே�ளிரைப் பற்றிய ்சய்தி�ள் புறநானூற்றில் 
மி�ச் சிை பா்ல்�ளில் கூறப்பட்டுள்ளே (புற.,279;278;281;270) 
என்பரதயும், மபாரில் �ாயம் பட்் வீைர்�ளுக்கு அருகில் இருநது, 
புண ஆற்றும் ்பண�ளும் புறததிரணயில் சுட்்ப்பட்டுள்ளார்�ள் 
(்தால்.,்பாருள்:புறத:19) என்பரதயும் அறியமுடிகிறது.

இச்்சய்தி�ள் மூைம், பர் வீைர்�ரளப் ்பற்ற தாயாரும் 
ேரேவியரும் மூதின் ே�ளிைா�க் குறிப்பி்ப்பட்டுள்ளேர் என்பது 
புைப்படுகின்றது.

3. முதுனே அன்ந்த ்தாய்:
முதுரேயர்நத ்பண�ள் பற்றியும் சங�ப் பாக்�ள் சிை 

குறிப்புக்ரளத தருகின்றே. அவர்�ளுக்்�ன்றும் சிை குடும்பப் 
பணி�ளிலிருநதரேரய விரிச்சிக் ம�ட்்ல் ்�ாணடு அறியைாம். 
சகுணம் பார்ப்பதில் நம்பிக்ர� ்�ாண் சங�ச் சமூ�ததிேர் ஒரு 
்சயரைத துவஙகும் ்பாழுதும், ேேததுன்பததால் வருநதும் மபாதும், 
விரிச்சிக் ம�ட்்ேர். ‘்நல்நீர் எறிநது விரிச்சி ஓர்க்கும்’ (புற.,280:6-7) 
இவவழக்கிரே, ்சம்முது ்பணடிமை மேற்்�ாண்ேர் என்பரத 
அறியைாம் (மு.பா.6-11). வீட்டில் உள்ள இளஞசிறுவர்�ரளப் 
பாது�ாப்பது்ன் புறதமத வழிபாடு மபான்றவற்றிற்�ா� அரழததுச் 
்சன்று வருதலும் (ே.�ா.460-467), ேரேயுரற ே�ளிரை வயதாே 
ே�ளிர் �ண�ாணிப்பதும் (குறு.,159) கூ் இஙகு இரணததுக் 
�ாணததக்�தாகும். 

மி�வும் தளர்நத நிரையில் ‘ம�ால் �ால் ஆ� முன்றில் மபா�ா’ 
நிரைரய அர்ர�யில் அததாரயப் பாது�ாக்கும் ்பாறுப்பு அவள் 
ே�னுக்குரியதாகிறது (புற.,159:1-6). அங்ஙேம் யாரும் இல்ைாத 
சூழ்நிரையில் தம் முயற்சியாமைமய ்பாருளீட்டி வாழ்வு ந்ததியரத,

க�ரும் பினனிட் வலால ந்ரக் கூந்தே்ர்
நனைர் ந்ததேர், கதேலால முது க�ணடிர்
கெந்நீர்ப் �சும் க�லான பு்ைந்தே �லா்வ
கெல சு்ர்ப் �சு கவயில பதேலானறியனை
கெய்யர், கெயிர்ததே பநலாக்கிைர், ம்க் �ண,
.............................................
.............................................
�லாமர் உருவின தேலாம் பவணடு �ணணியம்
�மழ் நறும் பூகவலாடு ம்ைம்ை மறு�  (ம.�லா.408-423)

என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம்.
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இவவாறு சிறுவயது முதல் (்பண, ேரேவி, தாய்) முதுரே 
வரை ்பண�ள் ஏமதனும் ஒரு குடும்பப் பணி�ரள ஏற்றுக் 
்�ாண்வர்�ளா�க் �்ரேயுணர்வு்ன் ்சயல்பட்்ரதச் 
சங�ப்பாக்�ள் வழி அறியமுடிகிறது.

4. ்தாய் சபறை ெமூக ேதிப்புயர்வுகள:
திருேணச் ச்ஙகு�ளில் ்பண�மள பஙம�ற்றலும் அவர் 

்பருரேக்குரியதாகிறது. இதரே,
ப�டு இல விழுப் பு�ழ் நலாள் தே்்வந்கதேை
உச்சிக் கு்ததேர், புததே�ல மண்்யர்,
க�லாது கெய் �ம்�்் முது கெம் க�ணடிர்
முனைவும் பினைவும் மு்ற மு்ற தேரததேர 
  (அ�.,86:7-10)

என்னும் அ�நானூற்றுப் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. ஆயினும், 
இச்சிறப்பு புதல்வரேப் ்பற்ற ேங�ை ே�ளிர்க்கு ேட்டுமே உரியது 
என்பதும் குறிப்பி்ததக்�தாகும். எேமவ, ஒரு வர�யில் ேதிப்பும், 
தன்னிரை �ாைணோ� ஒருவர�யில் ேதிப்பின்ரேயும் ஒருஙம� 
அரேதல் இஙகுச் சுட்்ததக்�தாகும். அைசரே வாழ்ததும் ்பாழுது,

பவயுழற் �்ைதபதேலாள் இவபளலாடு
ஆயிரம் கவள்ளம் வலாழிய �்பவ  (�தி.�தது.,21:37-38)

எே வாழ்ததுதல்; அவரேப் ்பற்ற தாரய,
வயிறு மலாசிலீயர் அவன ஈனற தேலாபய  (�தி.�தது.,20:27)

எேப் மபாற்றுதல்;
ஆரலாத திருவீர் பெர்லாதேற்கு பவளலாவிக்
ப�லாமலான �துமன பதேவி ஈனற ம�ன
   (�தி.�தது.,4 �தி�ம்:1-3)

எேத தாரயயும் முன் ரவதது அறிமு�ம் ்சய்தல் ஆகியே அன்று 
சங�ச் சமூ�ம் ்பணரேக்கு அளிதத ேதிப்ரப முன்னிறுததுகின்றே. 
இதன்மூைம், ஓர் ஆரண ரவதது தான் ்பணணுக்கு ேதிப்பு 
ஏற்பட்்து என்பரத அறிய முடிகிறது.

5. ்தாயின் ெமூக ேதிப்புக் குனை்தல்:
பிறநத குழநரதக்குப் ்பயர் சுட்டுவதிலும் இரு நிரை�ளில் 

மவறுபாடு �ாட்்ப்படுகிறது.முதைாவதா� முன்மோர் ்பயரைப் 
புதல்வன் ேட்டுமே ்பறுகிறான். புதல்விக்கு இச்சிறப்பு எஙகும் 
�ாணப்ப்வில்ரை. இதரே,
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இ�லியிருப்ப�ைலாயின, தேலான தேன  (�லி.,75:23)
எனும் பா்ைடி விளக்கும். முன்மோரிலும் தநரத ்பயமை, 

பம தேக்� எந்்தே க�யரன  (�லி.,81:35)
எேப் மபாற்றப்படுகின்றமதயன்றித தாய்க்கு அவவுரிரேமயா ் பருரேமயா 
இருநததா�த ்தரியவில்ரை. புதல்வரேப் ்பற்ற ்பணமண தனிச் 
சிறப்புக் ் �ாள்வரதச் சங�ப் பாக்�ள் அறிவுறுததுகின்றே.7 பைதரதயிற் 
பிரிநத ஆ்வன் தன் நர்ப்புதல்வரே நிரேதது வீடு 
திரும்புகின்றாமே தவிை, ே�ரள விரும்பியல்ை என்பதும் இஙகுச் 
சுட்்ற்குரியதாகும். சான்று:

தேளர்ந்்ப் புதேலவ்ை உள்ளி, நின
வள ம்ை வருதேலும், கவளவிபயலாபள  (ஐங்.,66:3-4)

இவவாறு, ‘தாய்’ என்கிற இநத அர்யாளததின் விரளவு, சிை 
இ்ங�ளில் அதீதோ�ச் ்சயல்பட்்ரதச் சங� இைக்கியங�ள் சான்று 
ப�ர்கின்றே. 

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது தாய்க்குரிய குடும்பப் பணி�ள் 
பற்றியும், �்ரே�ள் பற்றியும், மூதின் ே�ளிர் பற்றியும், புதல்வர்�ள் 
மூைம் தாய்க்குக் கிர்தத ்பறுேதிப்பு�ள் ேற்றும் ேதிப்புக் குரறதல் 
பற்றியும் அறியமுடிகிறது. 

அடிக்குறிப்புக்கள:
1. நற்., 110:10-13. குறு., 295:3-6. 91:11.
2. நற்., 110:1-8. குறு., 246:3-8.
3. அ�.,16:4-5. புற.,92:1-3. �லி.,80:14-15. 80:18-19. 80:10-11. 

அ�.,219:5-9. �லி.,83:17-19. 81:1-10.
4. �.ப. அறவாணன், தமிழ் இைக்கியச் சமூ�வியல், ப.66.
5. புற., 295. 19:11-15.
6. ஜீ. சுப்பிைேணியப்பிள்ரள, தமிழ் உள்ளம், ப.76.
7. புற.,270. 6. 276:3. நற்.,370:5-6.
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5.ஆண் அறம

ஆணுக்குரிய அறதரதப் புறநீதி அல்ைது சமுதாய நீதி என்று 
பாகுபடுததைாம். ஆணுக்குரிய புறநீதி என்பது புதிய தனி உர்ரே, 
முடியாட்சி, மவளாணரே, நா�ரி�ம் ஆகிய சமூ� அறங�ரள 
அடிப்பர்யா�க் ்�ாணடு எழுநதது எேைாம். இஙகு, ஆண அறம் 
என்பது தனி உர்ரேச் சமூ�தரத ஒட்டியதா� அரேநதுள்ளது. 
சங�ச் சமூ�ம் ஆணுக்குரிய அறங�ளா�ப் ்பருரே, வலிரே, அழகு, 
பு�ழ், அறிவு, �்ரே, உரிரே, ஆள்விரே, ்சயலூக்�ோே பாலியல், 
அதி�ாைம் ஆகியவற்ரறச் சுட்டியுள்ளே. இஙகு, ஆணின் பாலியல் 
்சயல்பாடு அவேது தனி உர்ரே வளர்ச்சிக்கும் சமுதாய 
முன்மேற்றததிற்கும் தர்யா� இருப்பதால் அவேது பாலியல் 
பல்மவறு வழி�ளில் அமுக்�ப்பட்டு ேர்ோற்றம் ்சய்யப்படுகிறது. 
எேமவ தான், ஆணின் அறம் ‘்சயற்ர�’ யாேது என்கிறார்�ள் 
புைவர்�ள். சுருங�க் கூறின், ஆணின் அறம் அவேது சமூ�ச் 
்சயல்பாட்ர் ஒட்டி உருவாகிறது. ஆதைால், ஆண அறம் ‘்பாருள் 
அறம்’ எேப்படுகிறது.

ஆண அறம், அவனின் வலிரேயாே உ்ல் மீது �ட்்ரேக்�ப் 
பட்டுள்ளது. எேமவ தான் சங�ப்பாக்�ள் ஆண, வலிரேயாே 
உ்ரைக் ்�ாண்வன்; திைண் மதாரளயும் அ�ன்ற ோர்ரபயும், 
நீண் ர��ரளயும் ்�ாண்வன், �ாலில் வீைக் �ழல் அணிநதவன் 
என்று வருணிததுள்ளே. இஙகு, ்பணணின் உறுப்புக்�ரள அழகியல் 
ேற்றும் புைன் நு�ர்ச்சி அடிப்பர்யில் வருணிதத சங�ப் புைவர்�ள், 
ஆணின் உறுப்புக்�ரள அவவாறு உவரே�ள் கூறி வருணிக்�வில்ரை 
என்பரதச் சங� இைக்கியப் பாக்�ரளக் கூர்நது மநாக்கிோல் 
்தரியவரும்.

இரவ எல்ைாம், ஆணுர்ய சமூ�ச் ்சயல்பாடு�ளாே மபார் 
புரிதல், விரேமேற்்சல்லுதல், ஆட்சி புரிதல், பர�வரே அ்க்குதல் 
ஆகிய ஆதிக்�ச் ்சயல்பாடு�ளுக்கு உறவுள்ளதா� அரேநதே. மேலும், 
்பணணுக்கு ேறுக்�ப்பட்் அறிவு, �ல்வி, சால்பு ஆகிய அரேததும் 
ஆணுக்குரியதா�ச் ்சால்ைப்பட்்ே. இதன் �ாைணோ�மவ ஆண 
சான்மறான், மபைறிவாளன், புைவன் என்று அறிவு்ன் சம்பநதப் 
பட்்வோ�ப் மபாற்றப்பட்்ான் என்பரத அறிய முடிகிறது. 
ஆணுக்குரிய இததர�யச் சமூ�ச் ்சயல்பாட்ர் அடிப்பர்யா�க் 
்�ாணடு அவனுக்�ாே அறதரத இரு்பரும் பிரிவு�ளா�ப் 
பிரிக்�ைாம். அரவ கீழ்வருோறு:
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  I. தரைவன் அறம்
  II. �ணவன் அறம்
சங��ாைச் சமூ�ம் ஆணரேக்கு அளிக்கும் விளக்�ம் ஆண�ளின் 

குடும்பப் பணி�ளா�, �்ரே�ளா�க் �ாட்டுவே; ஆண�ளின் 
்சயல்பாடு�ள்; ஆணுக்குக் ்�ாடுக்�ப்பட்் ேதிப்பு�ள் ஆகியே 
மேற்்சான்ே இவவிைணடு அறங�மளாடு மநாக்�ப்பட்டு ஆணாதிக்�த 
தநரத வழி சமூ�ததில் அன்ரறய ஆண�ளின் நிரை 
அறுதியி்ப்படுகிறது. இனி அவற்ரறச் சங� இைக்கியச் சான்று�ள் 
வழி �ாணைாம்.

I. ்தனலவன் அைம்:
தனி உர்ரேச் சமூ� அரேப்பில் ஆணுக்கு ேட்டும் கூறப்பட்் 

குறிக்ம�ாள்�ள் அறம், ்பாருள், இன்பம் (தர்ேம், அர்ததம், �ாமியம்) 
என்னும் மூன்றாகும். ஆண, ் பண ஆகிய இருவரின் அன்பு வாழ்க்ர�ரயத 
்தால்�ாப்பியம்,

இன�மும் க�லாருளும் அறனும் எனறலாங்கு
அனக�லாடு புணர்ந்தே ஐந்தி்ண மருங்கின,
...............................................
து்ற அ்ம நலயலாழ்த து்ண்மபயலார் இயலப�1

என்னும் நூற்பா வழி விளக்கியுள்ளார். அறததிோல் ்பாருளாக்கி, 
அப்்பாருளால் இன்பம் நு�ர்தல் சிறப்பாகும் என்பரதக் �ருதி, 
இன்பதரத முதலிலும் அதற்குக் �ாைணோே ் பாருரள அதரேயடுததும் 
இவவிைணடிற்கும் மூை �ாைணோே அறதரத அதன் பின்ேரும் 
ஆசிரியர் அரேததிருக்கிறார்.

பிறர்க்கு உதவி என்பது வாழ்வதற்கும், தேக்கு மநரும் பர� 
முதலியவற்ரற நீக்கி ்வற்றி ்பறுவதற்கும் தன் ேேம் விரும்பும் 
�ாதல் இன்பதரத நு�ர்தலுக்கும் ்பாருமள ஆதாைோேது என்று 
எணணித தரைவன் ்பாருள் முயற்சிரய மேற்்�ாண்ான் (�லி.,11:  
1-5). மேலும், அறமும் இன்பமும் ்பாருளால் நிரை்பறுவது. 
ஆதலின், ்பாருரள இைணடிற்கும் இர்ேடுததுக் கூறியரத, 

சிறப்பு்் மரபிற் க�லாருளு பின�மும் 
அறதது வழிப் �டூஉந் பதேலாற்றம் ப�லா் (புற.,31:1-2)

எேவரும் பா்ைடி�ளால் இதன் உணரேரயத ்தளியைாம். எேமவ 
தான், ்பாருள் மதடுதல் ஆணுக்கு உரியரவயா�ச் ்சால்ைப்பட்்து.
 



முனைவர்	க.	பால்தண்ாயு்தம	 113

1. களைவு வாழ்க்னகயில் ்தனலவனுக்காை அைஙகள:
உள்ளததாலும் உ்ைாலும் பாைதாரணயால் கூடியவர்�ள் 

ேணம் புரிநது ்�ாள்ளும் �ாைம் வரை, மேற்்�ாள்வது �ளவு 
எேப்படுகிறது. இக்�ருததிரேமய ்தால்�ாப்பியம், ‘அன்மபாடு 
புணர்நத ஐநதிரண’ என்றும் ‘பாைதாரண’ என்றும் கூறுகிறது.2 
திருேணததிற்கு முநரதய நிரை�ளில் தரைவன் எப்படிப்பட்்வோ� 
இருக்கிறான், �ளவு வாழ்க்ர�யில் அவனுக்�ாே அறங�ள் என்ே 
என்பரதயும் சங�ப் பாக்�ரள அடி்யாற்றி இனிக் �ாணைாம்.

(i) ்தனலவனின் பணிவும், சோழியும்:
புற வாழ்க்ர�யில் அஞசா ்நஞசுர்யவோ�த தி�ழ்நத 

தரைவன், அ� வாழ்க்ர�யில் இைநது நிற்பவோ� ோறமவணடியிருநதது. 
அைசன் மபான்ற மதாற்றமுர்ய தரைவன், தரைவியின் �ாதரைப் 
்பறுவதற்�ா�, இைநது நிற்கும் புைவைரேப் மபாைத மதான்றிோன் 
என்பரத,

திருமணி ஒளிர்வரும் பூணன வந்து
புரவ்ன ப�லாலும் பதேலாற்றம் உறழ் க�லாள  (அ�.,32:2-3)

என்னும் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம். இவவாறு தரைவன், இைநது 
நின்றமதாடு ேட்டுேல்ைாேல், தன் ்சயல் ர�கூ்ப் ்பற பணிவாே 
்சாற்�ளாலும் மபசிோன் (�லி.,47:1; அ�.,32:3-4). 

(ii) குறியி்ம் ெநதித்்தல்:
தரைவன் குறியி்ம் வநது தரைவிரயச் சநதிததல் மவணடும். 

�ாதலில் ஈடுபட்ம்ார் கூட்்ததினின்றும் விடுபட்டுத தனிரேரய 
நாடுவது இயற்ர�யாேது. �ாைம், இ்ம் வசதிற்ம�ற்ப குறியின் 
தன்ரே�ள்தான் ோற்றம் ்பறுகின்றமத தவிை ப�ற்குறியும், இைவுக் 
குறியும் அல்ை. குறியும் சங� �ாைம் துவஙகி இன்று வரையும் ோற்றம் 
்பறவில்ரை எேைாம்.

ப�ற்குறி வீட்டிலிருநது ்தாரைவிலும், இைவுக்குறி இல்ைததிற் 
குள்ளும் அரேயும் என்பார் ்தால்�ாப்பியர் (�ளவியல், நூற்பா:41; 
42). தரவன் தரைவிரய நிரேதது வருநதிக் குறியி்ததிற்கு வநது, 
ஊசலின்றி ஒழிநத இ்தரத மநாக்கிோன். சுரேரய மநாக்கிோன். 
திரேப்புேதரதயும் மநாக்கிோன் (அ�.,38:4-14). தரைவன், பிறர் 
வை இயைாத தனியி்ததிலும், ஒருவரை்யாருவர் இன்ோர் என்று 
அறியாத மி�ப் ்பரிய ஊரி்ததிலும் தரைவிரயச் சநதிதது 
ேகிழ்நதான் (குறு.,113. நற்., 331:11-12).
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தரைவன் தரைவிரயக் �ாண �ாட்டில் வரளநத விைல்�ரள 
உர்ய �ைடியாேது, உள்ளிருக்கும் பாம்பும் இறக்குோறு, வடுக்�ள் 
்பாருநதிய புற்றுக்�ரளத மதாணடிக் ்�ாணடிருக்கும் �டுரேயாே 
வழியில் வநது ்சன்றான் எேவும், ப�லும் அஞசுகின்ற பனிக்�டுஞ 
சுைனில் இைவு மநைததில் வநதான் எேவும் அ�நானூறு சுட்டுகின்றது.3 
இமதமபான்று, தநரதயின் ர�மவலுக்கும் அஞசாது வரும் தரைவனின் 
பணரப,

துஞசு ம்ை கநடு ந�ர் வருதி  
அஞெலாபயலா, இவள் தேந்்தே ்� பவப்?  (ஐங்.,60:3-4)

எேவரும் ஐஙகுறுநூற்றுப் பா்ைடி�ளும் சான்று ப�ர்கின்றே. 
இவவாறு, தரைவன் குறியி்தது வநது தரைவிரயக் �ணடு ேகிழ்வது 
�ளவிற்கு அறோகின்றது.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது �ளவு நிரையில் தரைவனுக்குப் 
பணிவாே ்ோழி மவணடும் என்பரதயும் தரைவிரயப் பிரியும் 
எணணம் கூ்ாது என்பரதயும் அறியமுடிகிறது.

2. ்தனலவன் கூறறுக்களுணர்த்தும் அைஙகள:
அ�ததிரண �ாட்டும் தரைவன் �ல்வி, அறிவு ஒழுக்�ங�ளால் 

சிறநதவன். வழிவழிமய வரும் உயர்குடியில் பிறநதவன். இவனும் 
தரைே�ளும் ஓருயிரும் ஈரு்லும் மபாை நட்பிரே உர்யவர்�ள். 
இவர்�ள் ்தா்ர்பு பிறவி மதாறும் ்தா்ர்நது வருவதா�க் 
கூறப்படுகிறது. இதரே,

ஒனபற பவபற எனறிரு �லாலவயின
ஒனறி உயர்ந்தே �லா்தேலாணயின4 

என்று ்தால்�ாப்பியர் கூறுகின்றார். 
சமுதாயததிலும், அ� வாழ்க்ர�யிலும் ் பாதுவா�த தரைவனின் 

நிரை சுட்்ப்பட்டுள்ளது. அ� வாழ்க்ர�யில் அதிலும் குறிப்பா�க் 
�ளவு நிரையில் தரைவனின் பணபு தனிததன்ரே வாய்நததா� 
உள்ளது. �ளவில் தரைவனுக்குரிய இைக்�ணம், அறம் இதுதான் எேச் 
சுட்் ரவப்பதா� உள்ளது.

(i) சபணனணக் குறிப்பறி்தல்:
�ளவின் ்தா்க்� நிரையில் பிறர் தரையீடு மதரவயில்ரை. 

அதாவது, �ண �ளவு ்�ாள்ளும் மபாது எநத உதவிக்கும் மவரை 
இல்ரை. அதன் பின்ேர் ந்க்கும் சநதிப்புக்�ளுக்கு ேட்டுமே உதவி 
அவசியோகின்றது. முதல் நிரையில், தரைவமே தரைவியின் உள்ளக் 
குறிப்பு அறிதரைச் சங�ப்பாக்�ள் �ாட்டுகின்றே.
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்நல்லும் உப்பும் மநமையாகும் என்று மசரிமதாறும் நுவலும் 
ஒரு ்பணணி்ம் உன் உ்ம்பிலுள்ள உப்பின் விரை அறிநதிைமே 
என்று விேவுகின்றான் தரைவன். இவளது பதில் அவேது உள்ளக் 
குறிப்பிற்ம�ற்ப முறுவைாகியது (அ�.,390:8-15). �ளவு நிரையில் 
தரைவனுக்குள்ள ேேப்மபாக்கின் தன்ரேரய விளக்குவதா�ப் 
பின்வரும் பா்ைடி�ள் அரேகின்றே: 

ஆனற �ற்பின ெலானற க�ரியள்,
அம்மலா அரி்வபயலா அல்ள் கதேைலாஅது
ஆஅய் நலநலாடடு அணங்கு்்ச் சி்ம்பில,
�விரம் க�யரிய உருக�ழு �வலாஅன,
ஏர் ம்ர் நி்ற சு்ை உ்றயும்
சூர்ம�ள் மலாபதேலா எனனும் - என கநஞபெ
   (அ�.,198:12-17)

இதில், தரைவிரயச் சூைை ே�ளிருள் ஒருததியா�த தரைவன் 
எணணுவரத அறியமுடிகிறது.

(ii) கநொய் ்தரும் பார்னவ:
தரைவியின் பார்ரவரய மநாய் மநாக்�ோ� எணணுகின்றான் 

தரைவன். அவரேப் பாங�ன் இடிததுரைக்கிறான். இதோல் 
தரைவன், தரைவியின் �ாதல் நிரறநத பார்ரவரய நீ மநருக்கு மநர் 
�ணடிருநதால், என்ரே இப்படி இடிததுரைக்�ோட்்ாய் என்கிறான் 
(அ�.,130). தரைவியின் �யல் மபான்ற �ண�ள், தரைவனின் உயிருக்கு 
மநாயாயிற்று என்பரதப் பின்வரும் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம்:

மதேர் �யல ம்்ப்பின அனை �ண எமக்கு,
..............................................
்� பூண ��டடின வருந்தி,
கவய்ய உயிர்க்கும் பநலாய் ஆகினபற (அ�.,140:10-15)

இஙகு, தரைவனின் மநாய்க்கு உப்பு வணடிரய வருநதி இழுக்கும் 
எருதின் மநாய் உவரேயாக்�ப்பட்டுள்ளது.

(iii) ்தனலவினயப் சபை ச்தாணடு செய்்தல்:
�ாதல் மநாய் ்�ாண் தரைவன், தரைவியின் வீட்டில் 

்தாணடு ்சய்மதனும் அவரள ேணக்� விரும்புகிறான். இதரேமய,
க�ரு்மயும் உரனும் ஆடூஉ பமை5

எேத தரைே�னுக்கு இைக்�ணம் கூறுகின்றது ்தால்�ாப்பியம்.
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்பருரே என்பதற்கு அறிவு, ஆற்றல், பு�ழ், ்�ார், 
ஆைாய்ச்சி, பழிபாவங�ட்கு அஞசுதல் என்றும், உைன் என்பதற்குக் 
�ர்ப்பிடியும் நிரறயும் �ைங�ாது துணிதலும் முதலிய வலிரேயின் 
பகுதி என்றும் ்பாருள் கூறுவார் நச்சிோர்க்கினியார்.6

சிறநத ்பாருட்�ரள எல்ைாம் ேைக்�ைம் நிரறயக் ்�ாணடு 
வநது விரையா�க் ்�ாடுததாலும் கூ் ்பறுவதற்கு அரியவள் 
தரைவி. எேமவ, உப்புப் பாததி�ளில் அவள் தநரதக்�ா�ப் பணி 
்சய்து வருநதியும், புரணமயாடு புகுநதும், அவன் வயோகியும், 
அவரேப் பணிநதும், அவரேச் சார்நதும் இருநதால் அவரளத 
தேக்குத தருவான் எே எணணுகின்றான் தரைவன் (அ�.,280:4-11).

(iv) துன்பத்ன்தக் கணடு அஞொ்த ேைம்:
இர்யூறு�ரளப் ்பரிதா� எணணாது, விரேமய உயிர் என்ற 

்�ாள்ர� உர்யவோ�வும் தரைவன் �ாணப்பட்்ான். தரைவன் 
�்ரேரய ேறவாது மபாற்றுபவன் என்பரதக் குறுந்தார� (135:1), 

வி்ைபய ஆ்வர்க்கு உயிபர 
என்று கூறுகின்றது. �ளவுக் �ாைததில் தரைவன் தரைவிரயக் �ணடு 
ேகிழ ேரழ ்பாழியும் நடு இைவிலும், �ாட்டுப் பாரதயிலும், 
இடுக்கு ்நறி�ளிலும், இர்யிர்மய மதான்றும் பாம்பு, யாரே, 
புலி, சிங�ம், யாளி, முதரை மபான்றவற்றிற்கு அஞசாது ்சன்றான் 
என்பரத அ�ப்பா்ல்�ள் அரேததுமே கூறுகின்றே. தரைவனுர்ய 
இப்்பருரேயும் உைனும் அ�நானூற்றுப் (88:6-15) பா்ல்�ளில் 
்தளிவா�ப் புைோகின்றே. 

மூஙகில் நிரறநத �ாட்டில் �ைடி, உள்ளிருக்கும் பாம்பும் இறநது 
படுோறு புற்றுக்�ரளத மதாணடிக் ் �ாணடிருக்கும் �டிய வழி்யன்று 
கூறப்பட்டுள்ளரே அதன் வழிமய வரும் தரைவனின் 
�்ரேயுணர்ரவக் �ாட்டுகின்றது. இைவுக்குறி நாடி வரும் தரைவனின் 
வழி இ்ர்பாடு�ரளக் குறுந்தார�யும் பின்வருோறு கூறுகின்றது:

ஒலி கவள் அருவி ஓங்கு ம்் நலா்ன,
சிறு �ட க�ருங் �ளிறு வயப் புலி தேலாக்கித
கதேலால முரண கெலாலலும் துன அருஞ ெலாரல,
நடு நலாள் வருதேலும் வரூஉம்.  (88:1-4)

மேலும், பை நாட்�ள் முயன்றும் தரைவிரயக் �ாணப் ்பறாத 
தரைவரேயும், அல்ை குறியிட்டு ்நஞசேழியாத தரைவரேயும் 
அ�நானூற்றில் (212:10-12; 338:10-21) �ாணைாம். 
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இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது ்பணரணக் குறிப்பறிதல், அவள் 
பார்ரவ மநாய் தருதல், அவள் வீட்டில் ்தாணடு ்சய்மதனும் 
அவரள அர்ய விரும்புதல், இர்யூறு�ரளப் ்பரிதா� எணணாத 
பணபு மபான்றரவ �ளவு வாழ்வில் தரைவனுக்குரிய அறங�ளாேரத 
அறியமுடிகின்றது.

3. சபாருளவயிற பிரிவின் வழி அைமுணர்த்்தல்: 
வாழ்க்ர�யாகிய மதரைச் ்சலுததுவதற்குத தரைவமே 

அச்சாணி. அவனுக்குத தரைவிமபால் அச்சிநதரே வழி அறம் 
மபாற்றல் ேட்டும் மபாதாது. அவளது அறம் மபாற்றும் ்சயலுக்குத 
தரைவேது புறச்்சயலும் மி� இன்றியரேயாததாகின்றது. 
புறச்்சயலுக்குப் ்பாருள் அடிப்பர்யாேதாகும். அப்்பாருளீட்்த 
தரைவிரயப் பிரிதல் இன்றியரேயாததாகின்றது.

�ாைச் சூழல் பிரிவு நீட்்லுக்குக் �ாைணோேது என்று கூறைாம். 
இதற்குக் �ாைணம், தற்�ாைம் மபால் நவீே வசதி�ள் சங� �ாைததில் 
இல்ைாதமதயாகும். இக்�ாைததில், குறுகிய தூைதரதச் சிை ேணி 
மநைங�ளிலும் மி� நீண் மநைங�ரள மி�க் குரறநத நாட்�ளிலும் 
�்க்� முடிகின்றது. திரும்பவும் முடிகின்றது. அநத அளவிற்கு நவீே 
முரறயில் மி� மவ�ததில் ்சல்ைக் கூடிய மபாக்குவைதது வசதி�ள் 
்பருகியுள்ளே.

சங�ச் சமுதாயததில் பிரி்வன்பது நாட்�ணக்கில் இருநதது. 
அதற்குப் மபாக்குவைதது வசதியின்ரேயும் ஒரு �ாைணம் என்பதரேச் 
சங�ப் பா்ற் ்சய்தி�ள் வழி ஊகிததறிய முடிகின்றது. �ாடு பை 
�்நத ்சய்தி�ரள உள்ள்க்கியப் பாரைப் பா்ல்�ள் எல்ைாம் 
இதரேமய வலியுறுததுகின்றே. தரைவேது பிரிவில் ்பரும்பான்ரே 
இ்ம்்பறுவது ் பாருள் வயிற் பிரிவும், சிறுபான்ரே இ்ம் ் பறுவது 
மபார் வயிற் பிரிவுோகும்.

(i) ்தனலவனின் ேை நினல:
விைஙகு�ள் எவவாறு தன் இரணரயப் பிரியாது துன்பததிலும் 

அதரேக் �ாதது நிற்கின்றமதா அதுமபாை, தன்ரே நம்பிய 
்பணரணக் ர�வி்ாது உ்ன் ரவததுக் �ாக்� மவணடும் என்னும் 
அறதரதத தரைவன் தேது கூற்றின் வழி புைப்படுததியுள்ளான். 
இதரே,

ஆறு கெல மலாக்�ள் பெலாறு க�லாதி கவண கு்்
�்ை வி்ெக் �டு வளி எடுததேலின, து்ண கெதது 
கவருள் ஏறு �யிரும் ஆங்�ண,
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�ரு மு� முசுவின �லாைததேலாபை (அ�.,121:12-15)
என்னும் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம். இதில், ஆய் எயிேோற் பட்டு 
வீழ்நத மிஞிலியின் உ்லுக்குப் பறரவ�ள் நிழல் தநததுமபாை 
தரைவேது பிரிவால் வருநதிய தரைவிக்கு அவேது வருர� 
ேகிழ்ரவத தநதது என்னும் �ருதது உள்ளுரறயாக்�ப்பட்டுள்ளது. 

பிரிவால் தரைவி அழ�ழிவாள். பசரைப் ப்ரும். புரே எழில் 
அழியும். எேமவ, அழிவின் நிரைரய அர்யும் முன் அவரள 
ேேததிற் ்�ாணடு ்பாருள் ஈட்்ைாகிய புறச்்சயரை விரைநது 
முடிக்� மவணடும் என்னும் அறக்�ருதரத அ�நானூறு (84:6-10; 
204:4-9) ்தரிவிக்கிறது. இதன் உட்்பாருள், தரைவன் தரைவிரய 
நிரேவில் ்�ாணடு விரைநது ்சயைாற்ற மவணடும் என்பதாகும். 

உ்ல் பிரிநதாலும் உள்ளம் ஒன்றியதா� இருக்� மவணடும் 
என்ற �ருதரத உள்ளீ்ா�க் ்�ாண் சிை ்சய்தி�ள் சங�ப் 
பாக்�ளில் �ாணப்படுகின்றே. தரைவன் ்பாருள் மத்ப் மபாதல் 
அல்ைது தவிர்ததல் எனும் இவற்றில் ஏமதனும் ஒரு முடிரவ 
மேற்்�ாள்ளாது ஊசைாடும் உள்ளம் உர்யவோ� உள்ளான் 
என்பரத,

இறகவலாடு வந்தே ப�லா்தேகயலாடு க�யரும்
க�ருங் �்ல ஓதேம் ப�லா்,
ஒனறின க�லாள்ளலாய், கெனறு தேரு க�லாருடப� 
  (அ�.,123:12-14) 

என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம். இப்பா்ைடி�ள், வாழ்விற்குப் 
்பாருள் அவசியோேது, அதற்�ா�ப் பிரிநதாலும் தரைவனின் 
உள்ளம் தரைவிரய நிரேதது விரைநது ்சயல்ப் மவணடும் 
என்னும் �ருதரத உள்ளுரறயா�க் ்�ாணடுள்ளே.

்பாருள் வயிற் பிரிவால் நலிநத தரைவிரய, விரேமுடிநது 
வருகின்ற ் சய்தியால் ் தளிவுற ரவக்� மவணடும் என்னும் அறதரதப் 
பின்வரும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே: 

அடு ப�லார் ழிஞிலி கெரு பவல �்்இ,
முருகு உறழ் முனக�லாடு க�லாருது �ளம் சிவப்�,
ஆ ஆய் எயிைன வீழ்ந்கதேை, ஞலாயிற்று
ஒண �திர் உருப்�ம் பு்தேய ஓரலாங்கு
வம்�ப் புள்ளின �ம்�்்ப் க�ருந்பதேலாடு
விசும் பி்் தூர ஆடி, கமலாசிந்து உ்ன (அ�.,181:5-10)
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(ii) பிரிவிலும் ்தனலவியின் எணணம்:
பிரிவிலும் தரைவனின் எணணம் தரைவி பற்றியதா� இருக்� 

மவணடும் என்னும் அறதரதச் சங�ப் பாக்�ள் உள்ளுரற�ள் வழி 
விளக்குகின்றே.7 இச்்சய்தி�ள் புைப்படுததும் அறம், எப்்பாழுதும் 
தரைவனுக்குத தரைவி பற்றிய சிநதரே மவணடும் என்பதாகும். 
மபார்த்தாழிலில் ஈடுபடினும் அைசன் மபார்வழிப் பிரிவாகிய 
வருதததரத உணடு ்சய்யினும் அவன் நிரேவு தரைவி பற்றியதா� 
இருக்� மவணடும். �ார்�ாைம் வநதரதக் கூறுவதன் மூைம் தரைவி 
பற்றிய எணணம் இருப்பது உள்ள்ஙகியுள்ளது. தரைவியின் 
வருதததரதத மதமைாரச நீக்கும். விரே முடிநததும் வீடு திரும்பும் 
விருப்பமுர்யவன் தரைவன் எனும் பை உட்்பாருட்�மள 
மேற்கூறிய நான்கு ்சய்தி�ளிலும் ேரறமு�ோ�ச் சுட்்ப்பட்டுள்ளே. 
்பாதுவா� இக்�ருததுக்�ள் உணர்ததும் அறம் என்ே்வனில், 
தரைவனின் சிநதரே தரைவி பற்றியதா� இருக்� மவணடும் 
என்பதாகும்.

(iii) ்தனலவினயப் சபை முயறசித்்தல்:
தரைவிரய அர்வதில் ஏமதனும் இர்யூறு ஏற்படின் 

்பாருள் ் �ாடுதமதனும் அவரள அர்யததயங�க் கூ்ாது என்பரத 
அறிவுறுததக் கீழ்க்�ண் பா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே: 

............................ �லாணம�ள்
கநடுங் க�லாடி நு்ங்கும் நறவு மலி மறுகில
�ழஞ கெந் கநலலின மு�்வ க�லாள்ளலாள்,
�ழங்கு உறழ் முததேகமலாடு நன�்ம் க�றூஉம் 
  (அ�.,126:9-12)

இஙகு, தரைவி உைகியல் முரறப்படி தேக்குக் கிர்க்�வில்ரை 
என்றால், நற்்பாருட்�ள் ்�ாடுதமதனும் அவரளப் ்பறமவணடும் 
என்பதும், ்பாருரளக் �ாட்டிலும் தரைவிமய சிறநதவள் என்ற 
எணணம் தரைவனுக்கு மவணடும் என்பதும் உள்ளுரறயா� 
அரேநதுள்ளது. இதில், தரைவிரயப் ்பறமவணடும் என்ற ஒமை 
சிநதரேத தரைவனுக்கு இருப்பரத அறியமுடிகிறது.

ஊ்ல், கூ்லில் முடிவு ்பற மவணடும் என்னும் ்பாருளில் 
பின்வரும் பா்ைடி�ள் அரேநதுள்ளே: 

ம்்மி்ெத கதேலாடுததே மலிந்து கெ்ல நீததேம் 
தே்் நலாள் மலாம்ர் தேண து்றத தேயங்�க்
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�்ற்�்ர கமலிக்கும் �லாவிரிப் ப�ரியலாற்று
அறல வலார் கநடுங் �யதது அரு நி்் �்ங்� 
  (அ�.,126:3-6)

இதில், ்வள்ளோேது ேைரை அரைததமதாடு ேட்டும் 
அல்ைாது �்ற்�ரைரயயும் �ததி இடிததது என்று கூறியிருப்பது, 
தரைவியது உள்ளதரத ்நகிழ்விததமதாடு ேட்டுமின்றி உைன் மிகுநத 
மதாழிரயயும் வருததுவதாயிற்று. எேமவ, ஊ்ல் ஒழிக்� மவணடும் 
என்ற அறம் இதனுள் உட்புரதநதுள்ளரே ்தளிவாகின்றது.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது, புறவாழ்வு சிறக்�ப் ்பாருள் 
ஈட்் மவணடும் என்பதும், அ�வாழ்க்ர�யில் தரைவன் எணணம் 
தரைவி பற்றியதா� இருக்� மவணடும் என்பதும், நின்ற ்சால்ைோ�த 
தரைவன் விளங� மவணடும் என்பதும், ்பாருள் வயிற் பிரிவின் வழி 
உணர்ததும் அறங�ளா� இருப்பரத அறியமுடிகின்றது.

4. ்தனலவனை இடித்துனரக்கப் பயன்படும் 
அைக்கருத்துக்கள:

�ளவுக் �ாைததில், �ளவுப் புணர்ச்சியில் ேட்டுமே நாட்்ம் 
்�ாணடுள்ள தரைவரே, அம்ேயக்� நிரையிலிருநது மீளச் ்சய்து, 
அவரள வரைரவ மநாக்கித திரச திருப்புவது மி�வும் 
அவசியோகின்றது. எேமவ, �ளவின் ்தா்க்�ம் �ற்பா� முடிய 
மவணடும் என்னும் அறதரதப் புைப்படுதத தரைவனுக்கு 
விைஙகிேங�ள், சமூ� நி�ழ்வு�ள், ்தாழில் ஆகியவற்றின் 
குறியீடு�ரளக் ்�ாணடு அறக்�ருததுக்�ள் வலியுறுததப்பட்்ே. 

(i) விலஙகிை வாழ்வு நிகழ்சசிகளின் வழி அைமுணர்த்்தல்:
அஞசுவதற்கு அஞச மவணடும், அதனின்றும் ோறுபட்்ால் 

விைஙகிற்கும் ேனிதனுக்கும் மவறுபாடு இல்ைாேல் மபாகும் என்பரத 
உணர்தத முயன்ற சங�ப் புைவர், யாரேயாேது அஞச மவண்ாததற்கு 
அஞசி அநத அச்சததால் மூஙகில்�ள் ஒடியுோறு விரைநது ்சன்றது 
என்று யாரேயின் ்சயரை அரேததுக் �ாட்டிோர். இதரே,

புலி கெதது கவரீஇய பு�ர் மு�பவழம்
ம்ழ �டு சி்ம்பில �்ழ�்ப் க�யரும் (அ�.,12:11-12)

என்னும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. இது உணர்ததும் குறிப்புப் 
்பாருள், தரைவன் யாரே மபான்று ்சயல்புரியாேல், அஞசாேல் 
்பற்மறாரின் இரசரவக் ம�ட்டுத தரைவிரய ேணநது ்�ாள்ள 
மவணடும். அவவாறு இல்ைாேல், பிரிவால் துன்பம் விரளவிக்�க் 
கூ்ாது என்பதாகும். 
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யாரே தான் ேட்டுமே உணடு ேகிழ்நதமதா்ல்ைாேல், தன் 
இேதரதயும் உணபிதது ேகிழ்நதது என்பரத, 

கி்ள �லாரலாடடும் �டுந்் வயக்�ளிறு
மு்ற தேருபு ஊடடி பவணடு குளகு அருததே 
  (அ�.,218:1-2)

என்னும் பா்ைடி�ள் ்�ாணடு ்தளியைாம். இதில், தரைவனும் 
யாரே மபான்று சுற்றம் �ாக்கும் தன்ரேயுர்யவோ�ச் ்சயல்ப் 
மவணடும் என்ற அறக்�ருதது உணர்ததப்பட்டுள்ளது.

நப்பசரையார் பா்லில் ஆணயாரே, நிரறசூள் ஆரே 
முட்ர்யிட்டு அது குஞசு ்பாறிக்கும் வரை மபணிப் பாது�ாததது 
என்று குறிக்�ப்பட்டுள்ளது. இது உணர்ததும் அறம், தரைவன் தன் 
�ாதல் வாழ்வில் �ளரவ ேரறவா� நி�ழ்ததிோலும் ேணோ� 
உருப்்பறும் வரை அக்�ளவு ஒழுக்�தரதப் பாது�ா�க்� 
மவணடியவோகிறான் என்பதாகும் (அ�.,160:5-8). இதில், எடுதத 
்சயலில் நல்ை முடிவு மவணடும் என்ற அறம் குறிக்�ப்பட்டுள்ளது.

்பாருளும் மவணடும் அமத சேயம் தரைவியின் நைனும் 
மவணடும் என்னும் அறதரத ோமூைோர் தம் பா்லில், உணபதற்கு 
உணவு இல்ைாத �ாைததிலும் கூ் �ளிறு தன் பிடிரயப் பிரியாது 
வாழ்நதிருக்கும் என்னும் �ாட்சியின் மூைம் விளக்கியுள்ளார் (அ�.,91:    
1-9). இதில், யாரேயில் மூைம் ஆசிரியர் கூற வநத ்பாருள் 
என்ே்வனில், ்பாருளுக்�ா�ப் பிரிநதாலும் அதிமைமய ஆழ்நது 
வி்ாேல் அக்�ாட்சி�ரளக் �ணடு தரைவன், தரைவிரய நாடி 
வைமவணடும் என்பதாகும்.

(ii) ச்தாழில்கள வழி அைமுணர்த்்தல்:
விைஙகு�ளின் ்சயல்�ரள எடுததுச் ்சால்லி தரைவன் 

விைஙகுணர்வு இன்றி ேனிதோ�த தி�ழ மவணடும் என்று அறம் 
உணர்ததிய சங�ப் புைவர்�ள், அவைவர் ்சய்யும் ்தாழில்�ள் வழியும் 
எளிதில் புரிநது ்�ாள்ளுோறு அறக்�ருததுக்�ரளக் கூறியுள்ளார்�ள்.

�ாேவன் ேரறநதிருநது யாரேரய ்வன்றான். ஆயினும், பின் 
அதன் தநததரதத தன் குைம்ரபயில் பைரும் அறியச் ்சருகி ரவததுக் 
�ள்ளுணடு ஊண புழுக்�யர்நது ேகிழ்நதான் (அ�.,172:6-13). இதில், 
்தாழில் எப்படி ேரற ்வளிப்பா்ாகி ேகிழ்ச்சிக்கு வழி வகுததமதா 
அதுமபான்று, ேரறவாகிய �ளவும் அதிலிருநது ோறுபட்டு வரைவு 
மநாக்கி ்வளிப்பட்டு உறவிேரு்ன் ேணவிருநது அயர்நது 
இன்புறுதமை அறம் எே உட்்பாருளாகியரத அறியமுடிகின்றது.
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மேலும், மவட்ர்யா்ச் ்சன்ற குறவன், முள்ளம் பன்றிரய 
அம்்பய்து ்�ால்ை அதோல் �ாட்டு ேல்லிர� குருதியு்ன் 
அரசநதாடியது என்று சங�ப் பா்ல் ஒன்று குறிப்பிடுகின்றது. இஙகு, 
மவட்ர்யா்ைால் �ாட்டு ேல்லிர� அரசநதாடுவது மபால் �ளவுச் 
்சயைாேது அைர்வாய்ப் ்பணடிைால் தூற்றலுக்குட்ப் ஏதுவாேது 
என்று குறிப்பால் உணர்ததப்பட்டுள்ளது (அ�.,182:6-8).

மேற்்சான்ே இவவிரு �ருததுக்�ள் உணர்ததும் அறம் என்பதும் 
வரைவு மவணடும் என்பதாகும். இதன் மூைம், மவட்ர்யாடும் ் தாழில் 
வாழ்வியல் அறோ� எடுததியம்பப்பட்டுள்ளரத அறியமுடிகின்றது.

பைதவர் முரறயா� அன்றி எதிர்பாைாது கிர்தத சுறாமீரேப் 
பைருக்கும் பகுததுக் ்�ாடுததேர். அடுதது, நுரளயர் �்லுள் கி்நத 
மீரே மநாக்கி உயிர் வருநதியரேரய நிரேக்�ாது உறஙகுதல், 
பைதவரின் உளிபட்டு மீோேது வலி இழநது ஒதுஙகுதல், புைால் 
நாற்றம் மபா� நீைமும், ்�ான்ரறயும் மசர்ததுக் �ட்டிச்சூடுதல் 
மபான்ற �ாட்சி�ள் புைவர்�ளால் சங�ப் பாக்�ளால் 
அரேக்�ப்பட்டுள்ளே.8 இக்�ாட்சி�ளில் சிை அறக்�ருததுக்�ள் 
பதிவாகியுள்ளே. எதிர்பாைாத �ளவில், இன்புற்று வாழ்தல் அைருக்கு 
இ்ம் ்�ாடுக்கும். �ளவு நீட்டிக்�த தரைவி பைைது அைருக்கு 
ஆளாகின்றாள். தரைவியின் இநத இக்�ட்்ாே நிரையில் தரைவன் 
அரேதிமயாடிருநதால் மேலும் வருதததரத உணடு ்சய்யும். நைன் 
நு�ர்நது ர�வி்ப்பட்் தரைவி நைன் இழநது வலியிழப்பாள். 
ஊைைர் ஒழிய ேணம்புரிய மவணடும் ஆகிய இரவ�மள பைதவர்�ளின் 
்சயல்�ளில் உட்புரதநத �ருததுக்�ளாகும். இரவ, உணர்ததும் அறம், 
�ாதலிததவரைக் ர�விடுதல் அறேன்று. எதிர்பாைாத �ளவு ஒழுக்�ம் 
வரைவின் எதிர்ப்பார்ரப அர்ய மவணடும் என்பதாகும். இதில், 
பைதவர் ்தாழிலும் அவர்தம் ்சயலுமே அறம் உணர்ததும் �ருவா� 
இ்ம் ்பற்றுள்ளரத அறிய முடிகின்றது.

பிரிவு உரிப்்பாருள், மசர்நது வாழ்தமை சிறப்பு என்னும் 
அறதரத உணர்ததும் இயற்ர�க் �ாட்சிரயக் கீழ்வரும் பா்ைடி�ள் 
விளக்குகின்றே: 

கெய்வி்ைப் பிரிதேல எணணி, ்�ம்மி�க் 
�லாடு �வின ஒழியக் �டுங் �திர் கதேறுதேலின,
நீடு சி்ை வறிய ஆ�, ஒலக்ை 
வலாடு �ல அ�ல இ்் ப�லா்்க்கு ஒய்யும் 
முளி அரிற் பிறந்தே வளி வளர் கூர் எரிச் 
சு்ர் நிமிர் கநடுங் க�லாடிவி்ர் மு்� முழங்கும்
கவம்ம்் அருஞ சுரம் நீந்தி  (அ�.,143:1-8)
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இதில், தரைவனின் பிரிவு என்னும் ்சால்மை தரைவிரய 
வாட்டிவிட்்து. என்பரத வலியுறுதத, மதக்கிரை என்று கூறாேல் 
‘வாடுபல் அ�லிரை’ என்று அரேததார் புைவர். மேலும், இஙகுக் 
‘ம�ாட்ர்க்கு ஒய்யும், என்பது பிரிநத நிரைரயக் குறிததது. இஙகுப் 
பிரிவுக் குறிப்பு வா்லுக்கும், பிரிவு ம�ார்க்கும் ்பாருளாேது. 
‘சிரே வறியவா�’ என்பது தரைவி உயிைற்ற உ்ைா�ப் மபாகின்றாள் 
என்பரத உணர்ததியது. இப்பா்லில் தரைவியின் உயிர் தரைவனி்ம் 
உள்ளது என்றும், தரைவியின் உயிர் தரைவனி்ம் உள்ளது என்றும், 
விரேரய மேற்்�ாள்வ்தன்பது உயிர் மபான்றது என்றாலும் தனிமய 
்பாருளா� எணணக் கூ்ாது என்றும், வாழ்வின் ்பரும்்பாருரள 
அர்ய ஆதாைோய் இருக்கும் தரைவிரயச் மசருவமத அறம் என்றும் 
எடுததுக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளது. இதில், ஒவ்வாரு ்சால்லுமே 
தரைவனுக்குத தரைே�ளது நிரைரய உணர்ததி அறததின் வழி 
ந்க்குோறு ம�ட்பது மபால் உள்ளது.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது �ள்வாழுக்�ம் திருேணததில் 
முடிதமை அறம் என்பரத வலியுறுதத விைஙகிேங�ள் ேற்றம் பற்பை 
்தாழில்�ளின் வாயிைா�த தரைவனுக்கு அறக்�ருததக்�ள் 
்சால்ைப்பட்்ரதச் சங�ப் பாக்�ளின் வழி அறியமுடிகின்றது.

5. ்தனலவனின் செயலூக்கோை பாலியலும் கா்தல் 
சோழியும்:

�ாதைர்�ள் கூடும் கூட்்ம், ஒருவர் ்ேய்யும் ேற்றவர் உ்ம்பும் 
உட்புகுவது மபான்று அவவளவு ்நருக்�ோ� அரேநதது. சான்று: 

கமய்புகுவனை ்��வர் முயக்கின  (அ�.,379:15)
�ாதலிரய ்நருக்�ோ�த தழுவிக் ்�ாணடு, இைவு �ழியும் 

வரை நூலிர் கூ் விைகிோல் அதோல் தங�ள் முயக்�ததிற்கு 
வருநதி, �ழி்பரும் �ாே நு�ர்ச்சிமய சிறநதது என்று இன்ப 
நு�ர்ச்சிரயப் மபாற்றிேர் (நற்.,314:3-7; அ�.,361:4-7). �ாதல் என்பது 
அன்பின் முதிர்நத நிரை. சாதாைணோ� நி�ழும் அன்ரபக் �ாேம் 
என்பர்.

�லாமம் �்ந்தே �லாதேல உணடு எனின,
நனறுமன அது நீ நலா்லாய் கூறுதி (அ�.,268:6-7)

என்பதோல் �ாேம் �ைநது ்பருகி முதிர்நத நிரையில் அது �ாதைா� 
விரளகிறது. அது இருவரின் ் ேய்யுறு புணர்ச்சியில் மபாய் முற்றுகிறது. 
சான்று:

விருப்ப�லார் ஒதது கமய்யுறு புணர்ச்சி
பு்ததேலின சிறந்தேது, �ற்ப�.  (�ரி.,9:15-16)
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இப்பா்ைடி�ள், �ாேம் �ாதைாய்ப் ்பருகிக் �ாதைரிர்மய 
இன்பதரதத மதாற்றுவிப்பரதப் புைப்படுததுகின்றே. 

ஒதத தகுதி பர்தத ஆணும், ்பணணும் எதிர்படும் �ாைதது, 
ஒதத உணர்ச்சியுர்யாரிர்மய நுட்போ�ப் ்பாருநதி அரேவமத 
�ாே உணர்ச்சி என்படுகிறது. மபய் தான் �ண் �ேரவ ்வளியிற் 
கூறாதது மபான்று இருவர் இ்ததும் �ாே உணர்ச்சியும் ேரறதது 
ரவக்�ப்படுகிறது. இதரேப் பின்வரும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம்: 

இ்்பிறர் அறிதேல அஞசி, ம்ற �ரந்து,
ப�எய் �ண் �ைவின, �ல மலாண
நுணணிதின இ்யந்தே �லாமம் கவன பவல (அ�.,303:1-3) 

இப்பா்ைடி�ள், இருவர் இ்ததும் முதற்�ண அரும்புகின்ற 
�ாேநிரைரய அறிவிக்கின்றே. இஙகு, ஆணின் பாலியல் என்பது 
்பணரண ஆள்வது ்பண அதற்குள் அ்ஙகுவது. இப்படிப்பட்் 
ஆண - ்பண உறரவ அைசியல் பணபுர்யதா� ஃபூக்ம�ா �ருதுவார் 
என்கிறார் ைாஜ்�ளதேன்.9

இநதக் �ாேததின் வளர்ச்சிக்கு இர்யீ்ா�க் குறிக்கிடுவது 
நாணம். �ாேததின் எழுச்சி மி� மி� நாணம் விைகி ஓடுகிறது. அவர் 
தம் அறிரவ ேயக்குகிறது (குறு.,149:1-6; 231:4-6). இதில், நாணதரத 
அடிரேப்படுததக் �ாேம் மீதூர்தல் ்பறப்படுகிறது.

�ாே உணர்ச்சியுற்றார் பிறருர்ய அைர் ்ோழிக்கு அஞசிோல் 
அவர்தம் �ாேம் ர�கூ்ாது மபாகும். �ாேதரத விட்டு விட்்ால் எஞசி 
இருப்பது நாணம் ஒன்மற ஆகும். ஆ�மவ, �ாேமும் அைர்்ோழியும் 
ஒன்றுக் ்�ான்று முைணா� அரேநதது �ாதல் ்வற்றிக்கு 
இர்யூறா�க் குறுக்கிடும் என்பரத,

க�ள்வ அஞசின �லாமம், எய்க்கும்,
எள் அற விடிபை, உள்ளது நலாகண;
க�ருங் �ளிறு வலாங்� முரிந்து நி்ம் �்லாஅ 
நலாரு்் ஒசியல அற்பற
�ணடிசின, பதேலாழி - அவர் உண் என ந்பை 
  (குறு.,112:1-5)

என்னும் குறுந்தார�ப் பா்ைடி�ளால் ் தளியைாம். மேலும், ஆணும் 
்பணணும் தம் �ருத்தாததுக் �ாதலின்பம் ேரறவா�ப் ்பறுர�யில் 
பிறர் அறிய மநரிடில் அது அைைாகி, அம்பைோகிப் ்பணணுக்குக் 
குரறவு தருகிறது (குறு.,373:3; �லி. 105:61-69). அைைால் ஆணுக்கு 
எநதவிதப் பாதிப்பும் இருப்பதா� அறிய முடியவில்ரை.
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�ாேததால் நலியும் �ாதலிக்கு அன்பு ் ோழி கூறி ஆற்றுவிக்கின்ற 
தன்ரே தரைவன் ஒருவனுக்கு ேட்டுமே இரயவதாகும். அவன் உரிய 
�ாைததில் வநது அன்பு ்சய்யாேல் மபாோல், �ாதலியின் நிரை 
இைங�த தக்�தாகிவிடும் (நற்.,94:2-3; 94:7-9). இதன்மூைம், ஆணதான் 
பாலுறவுச் ்சயலில் ்சயலூக்�ோே பாததிைதரத வகிப்பவன் 
என்பரத அறியமுடிகிறது.

�ாேம் ர� �்நது ்சல்லுோயின், அது தாஙகுதல் எளிதன்று. 
எேமவ, நாணதரதக் ர�விட்டுக் �ாேததிற்கு ஒரு எல்ரை �ாண 
மவணடும் என்று விரைவது �ாதைரின் இயல்பு. சான்று:

கெலாலலின கெலால எதிர் க�லாள்ளலாய், யலாழ நின
திருமு�ம் இ்றஞசி நலாணுதி �துகமன 
�லாமம் ்�ம்மிகின தேலாங்குதேல எளிபதேலா? (நற்.,39:1-3)

எேவரும் தரைவன் மபச்சு �ாதைரின் ேேநிரைரய நன்கு புைப்படுததுகிறது. 
�ாேம் விரைவில் ர�கூ்ாதமபாது இருபாைரி்ததும் அது ் நருப்ரபப் 
மபாைச் சுடும் தன்ரேயுர்தாய் அவர்�ரள மி�வும் துன்புறுததி 
விடுகிறது. இதரேக் கீழ்வரும் பா்ைடி�ளால் உணைைாம்:

அழல மனற, �லாம அரு பநலாய் நிழல மனற
பநரி்ழ ஈததே இம் மலா  (�லி.,139:30-31) 

இது, விரும்பிய �ாதலிரய முரறப்படி ேணநது ்�ாள்ளக் 
கூ்ாத நிரையில், ே்மைறுதரைத தேக்கு உற்ற மநாய்க்குரிய 
உபாயம் என்று துணிநது விட்் �ாதைேது �ாேததின் உச்சநிரைரயக் 
�ாட்டுகிறது. மேலும், தன்ரே விரும்பாத ்பணரண ே்மைறி அதன் 
வழிப் ்பறுதலும் �ட்்ாயததின் பாற்படுவமதயாகும் (�லி.,138:8-13; 
குறு.,173). ஆ்வனின் மேைாணரேரய எடுததுக்�ாட்டுவேவற்றுள் 
இதுவும் ஒன்று எேைாம்.

�ாேததால் நாண இழநது நிற்கின்ற தரைவரே அவன்தன் 
பாங�ண �டிநது, அதரேப் பாைாட்்ாது இருக்குோறு அறிவுரை 
கூறுவதும் உணடு. �ாேம் என்பது மபமயா அல்ைது ்பரு மநாமயா 
அன்று. தாஙகும் ேேவலிரே இல்ைாதவர்�ரளத தான் அது ்பரிதும் 
துன்புறுததுகிறது என்று பாங�ன் எடுததுக் கூறுவது ஓர் உைகியல் 
(குறு.,136:1-5; 204:1-5). ஆோல், தரைவமோ தேக்கும் அதன் 
தன்ரே ்தரியும் என்றும், தானும் நாணம், நட்பு, பணிவு, பயன் 
ஒழுக்�ம் முதலியவற்றில் �ாேததிற்கு இைக்�ாகும் முன், சிறநத 
நிரையில் இருநததுணடு என்றும், இரதப் பற்றி அறிவுரை கூறும், 
உன்ரே வி்வும் நான் நன்கு அறிமவன் என்றும் அவனுக்கு 
எதிர்்ோழி அளிக்கிறான். இதரே,
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நயனும், நணபும், நலாணு நனகு உ்்்மயும்,
�யனும், �ணபும், �லாடு அறிந்து ஒழு�லும் 
நும்மினும் அறிகுகவன மனபை  (160:1-3)

என்னும் நற்றிரணப் பா்ைடி�ளால் அறியைாம். இவவாறு, 
பாலியரை ஒடுக்குவதும் அல்ைது அதரேப் மபரின்போ�ப் 
புனிதப்படுததுவதும் அதி�ாைதரத உருவாக்குகின்றே என்பார் 
ைாஜ்�ளதேன்.10

இன்பம் துய்ப்மபார் ஒருவருக்்�ாருவர் இன்றியரேயாதவைாய் 
ஒருவர் இ்தது ஒருவருக்குள்ள ்பரு விருப்பதரதத தம் இனிய 
�ாதல் ்ோழி�ளால் ்வளிப்படுதத மவணடும். ஆோல், அதிலும் 
ஆணதான் ஆரசரயத தன் �ாதரைத தர்யின்றி ்வளிப்படுதத 
மவணடியவன் என்ற பாகுபாடு நிரை நாட்்ப்பட்்து.11 இரவ, 
�ாதைன் தன் �ாதலியின் நைங�ணடு தேது ்பருவிருப்பதரத 
்ோழி�ளால் ்வளிப்படுததிய பகுதி�ளாகும். தரைவன் ஆறு 
(புற.,58:1; 399:1), ேரை (புற., 129:4; 131:1), ஊர் (புற.,342:11), 
விைஙகு�ள் (குற.,179:10; 168:14), ்பண�ள் (நற்.,191) உள்ளிட்் 
அரேததிற்கும் உரிரேயுர்யவோ�ச் சுட்்ப்படுகின்றான். 

6. ்தனலவன் ்தனலவியர் ஒப்புனே:
ஒதத தரைவன் தரைவியர் ஊழ் வயததால் ஒன்று பட்டு 

வாழ்க்ர�க்குத துரணயா� அரேவர் என்று சங� �ாை ேக்�ள் 
நம்பிேர். தரைவன் தரைவியர்க்குப் பதது வர�யாே ஒப்புரே�ள் 
கூறப்பட்்ே.12 இதில் ஒததப் பணபு�ரளச் சரிசேோ�ப் ்பற்றிருக்� 
மவணடும் என்று கூறும் ்தால்�ாப்பியர் ஆண இப்பணபு�ளில், 

மிக்ப�லாைலாயினும் �டிவ்ரயினபற13

என்று சுட்டியுள்ளார். மேலும், இவவிருவருக்கும் ஒதத அன்பு 
நி�ழ்வதற்கு இர்யூறா� இருக்கின்ற குண நி�ழ்ச்சி�ரளயும் 
்தால்�ாப்பியர் பின்வருோறு கூறுகின்றார்:

நிம்பிரி, க�லாடு்ம, வியப்க�லாடு, புறகமலாழி
வனகெலால, க�லாச்ெலாப்பு, மடி்மகயலாடு, குடி்ம,
இனபுறல, ஏ்ழ்ம, மறப்க�லாடு ஒப்பு்ம
எனறு இ்வ இன்ம எனமைலார் பு்வர்14

இநதக் குணங�ள் எல்ைாம் �ணணால் புைோ�ாதச் சுட்டிக் 
�ாட்் இயைாதரவ ஆகும். பழக்�ததால் அனுபவதரதக் ்�ாணடு 
ேேததிோல் குறிதது உணைப்படுவேவாகும்.
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தரைவன் தரைவியர்க்குரிய ஒப்புரேக் குணங�ள் இவவிருவைது 
ேே ஒப்புரேயால் இறுதியில் ஒரு நிரைப்பட்் தன்ரேயைாவர். 
ஒப்பு, உருபு, �ற்பு முதலியே எல்ைாம் ்நஞசால் உணைப்படுவதன்றிக் 
�ட்புைோ�க் �ாட்்த தகுவேல்ை என்பரத,

ஒப்பும் உருவும் கவறுப்பும் எனறலா,
�ற்பும் ஏரும் எழிலும் எனறலா,
ெலாயலும் நலாணும் ம்னும் எனறலா,
பநலாயும் பவட்�யும் நு�ர்வும் எனறு, அங்கு
ஆவியின வரூஉம் கிளவி எல்லாம்
நலாடடு இயல மரபின கநஞசு க�லாளின அல்து 
�லாட்்லா�லாப் க�லாருள என�15

என்னும் நூற்பா வழி ்தளியைாம்.
இச்சூததிைததுள் ‘எல்ைாம்’ என்று குறிததரதக் ்�ாணடு ஒளி, 

அளி, �ாய்தல், அன்பு, அழுக்�ாறு, ்பாரற, நிரற, அறிவு என்னும் 
குணங�ரளயும் உரையாசிரியர் ் �ாணடு உரைப்பர். இநதக் குணங�ள் 
வாயிைா� மநரும் அறம் ்பாருள் இன்பங�ளின் நு�ர்வு, எல்ைாக் 
�ாைததும் எல்ைா வி்ததும் நி�ழ்வதாகும். மதவர்�ள் உைகினும் கூ் 
இநத நி�ழ்ச்சி இல்ைாத �ாைம் இல்ரை என்கிறார் ்தால்�ாப்பியர். 
சான்று:

இ்மபயலார் பதேஎததும் எறி�்ல வ்ரப்பினும்
அ்வ இல �லா்ம் இன்மயலாை16

ஆண அறதரதச் சார்நமத ்பண அறம் இயங� மவணடியரத 
மேற்்சான்ேவற்றிலிருநது அறியமுடிகிறது.

7. திருேணத்திறகு முநன்தய ்தனலவனின் வாழ்க்னக:
ஆண ே�னுக்குரிய பணபு�ளா�ப் ்பருரே உைன் ஆகிய 

இைணடிரேத ் தால்�ாப்பியர் கூறியுள்ளரே முன்ேமை விளக்�ப்பட்்து. 
ஆணிற்கு வீைம் எனும் பணபு நிரைக்�ளோய் இருநதது என்பது 
சங�ப் பா்ல்�ள் பைவற்றால் அறியத தகும்.

ஒளிறுவலாள் அருஞெமம் முருக்கிக்
�ளிகறறிந்து க�யர்தேல �லா்ளக்குக் �்பை (புற.,312:5-6)

என்ற ்பான்முடியார் என்னும் ்பணபாற் புைவர் பாட்டு மபார்க் 
�ளததில் வீைதரத விளங�க் �ாட்டி, �ளிறு எறிநது ்வற்றியு்ன் 
திரும்புதல் ஆணே�னின் அறிய பணபாகும் என்பரதத ் தரிவிக்கின்றது.

மு்ைக்குவரம் �லாகிய கவனபவன கநடுந்தே்�  (புற.,314:2)
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இதில், மபார்முரேக் ்�ாணடு வாழ்நத ஆணின் ்பருவீைம் 
சுட்்ப்படுகின்றது. �ாவற் ்பணடு பாடியுள்ள புறப்பா்்ைான்று 
்�ாணடும், மபார்க்�ளத ்தாழிலில் மேம்பட்்வன் ஆண ே�ன் 
என்பது புைோகும். இதரே,

பதேலானறுவை மலாபதேலா ப�லார்க் �ளததேலாபை  (86:5-6)
என்னும் புறநானூற்றுப் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம்.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது ்சயலூக்�ோே பாலியலில் 
ஆணுக்குரிய அதி�ாைதரதப் பற்றியும், புணர்ச்சி ்சயலில் ஆண 
்சயலூக்�ோேவன் என்பது பற்றியும், �ாதரை ்வளிப்படுததுவதில் 
அவனுக்கிருநத தர்யின்ரேயிரேப் பற்றியும், சமுதாயததில் 
அவனுக்கு இருநத உரிரே�ள் பற்றியும், திருேணததிற்கு முநரதய 
அவேது நிரை பற்றியும் தரைவனுக்�ாே பணரப வரையறுப்பதில் 
உள்ள பாகுபாடு�ரளப் பற்றியும் அறியமுடிகிறது. இனி �ணவனுக்�ாே 
அறங�ள் வகுதததற்�ாே பின்ேணிரயக் �ாணைாம்.

அடிக்குறிப்புக்கள:
1. ்தால்., ்பாருள்., �ளவு., நூற்பா:1.
2. ்தால்., ்பாருள்., �ளவு., நூற்பா:1. 2.
3. அ�., 88:14-15. 68:16-21. 72:110.
4. ்தால்., ்பாருள்., �ளவு., நூற்பா:2:2.
5. ்தால்., ்பாருள்.,�ளவு., நூற்பா:7.
6. மேைது.,நச்சிோர்க்கிணியர் உரை, நூற்பா:7.
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6. ்கணவன் அறம

அ�ததிரண ஒழுக்�ததில் �ளவியரை அடுததுத ்தா்ரும் 
பகுதி �ற்பியைாகும். �ளவில் ேரறந்தாழுகிய தரைவன் திருேணம் 
்சய்து ்�ாணடு ந்ததும் ்நறிப்பட்் வாழ்வு �ற்பு வாழ்வாகும். 
்பாருளீட்டி, விருநமதாம்பி, நன் ேக்�ரளப் ்பற்று வாழ்வது 
இல்ைறதரத ந்ததும் �ணவனின் அறோகும். இதுமவ, �ற்பு வாழ்வு; 
அறவழிப்பட்் ்நறிவாழ்வு என்று மபாற்றப் ்பறுகின்றது. �ற்பு 
என்பதற்குத ்தால்�ாப்பியர் கீழ்க்�ண்வாறு நூற்பா அரேக்கின்றார்:

�ற்க�ைப்�டுவது �ரணகமலாடு புணரக் 
க�லாளற்குரி மரபின கிழவன கிழததி்யக்
க�லா்்க்குரி மரபிபைலார் க�லாடுப்�க் க�லாள்வதுபவ1

க�லாடுப்ப�லார் இனறியும் �ரணமுணப்
புணர்ந்து்ன ப�லாகிய �லா்்யலாை2 

இதற்குக் ்�ாள்ளுதற்குரிய ேைபிரே உர்ய தரைவன் 
அம்ேைபிரே உர்ய தரைவிரயக் ்�ாடுததற்குரிய ேைபிரே 
உர்யர் ்�ாடுப்பக் ்�ாள்ளுவது என்று உரை எழுதுவர் 
இளம்பூைணர்.3

மேலும், �ைண்ோடு புணர்தல், ் �ார்க்குரிமயார் ் �ாடுததல் 
என்ற �ற்புக் கூறு�ள் இைண்னுள் �ைண்ோடு புணர்தல் மி� 
இன்றியரேயாதது என்பரத இைண்ாவது நூற்பா எடுததியம்புகின்றது. 
ஏ்ேனில் உ்ன்மபாக்கில் ்சல்லும் தரைேக்�ள் திருேணதரத 
மேற்்�ாள்ளும் மபாது ் �ாடுப்மபார் இல்ரை என்ற �ாைணததிற்�ா�க் 
�ைணதரதக் ர�வி்க் கூ்ாது. யாரைக் ்�ாணம்னும் �ைணம் 
ந்ததப் ்பறல் மவணடும் என்பதற்�ா�மவ வலியுறுததிக் கூறுகின்றார் 
என்கிறார் ந.சுப்பு்ைட்டியார்.4

எேமவ, �ற்பு வாழ்விற்குத திருேணம் மி� இன்றியரேயாதது 
என்பது ்தற்்றேப் புைப்படுகின்றது. �ற்புக்கு இைக்�ணம் கூறிய 
்தால்�ாப்பியர் �ற்பியல் வாழ்வுக்கும் இைக்�ணம் கூறுகின்றார். 
�ற்பியல் வாழ்வு என்பது பல்மைார் அறியத திருேணம் புரிநது 
்�ாணடு வாழ்க்ர� ந்ததுதைாகிய இல்ைற ்நறியாகும். ேணம் 
நிரறமவறிய பின் ேலிவு, புைவி, ஊ்ல், உணர்வு, பிரிவு ஆகிய ஐநது 
கூறு�ளும் தரைேக்�ள் வாழ்வில் �ாணப்படும் என்று கூறுவார் 
்தால்�ாப்பியர். இதரே,
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ம்ற கவளிப்�டுதேலும், தேமரின க�றுதேலும்,
இ்வ முதே்லாகிய இயல கநறி திரியலாது
மலிவும் பு்வியும் ஊ்லும் உணர்வும்
பிரிகவலாடு புணர்ந்தேது �ற்பு எைப்�டுபம5

என்னும் நூற்பா வழி ்தளியைாம்.
�ற்பு வாழ்வில் �ளவு மபாை அச்சமிருக்�ாது தரைவியு்ன் 

இன்புறும் தரைவன் தரைவியால் ்பறும் இன்பம் எப்்பாருளினும் 
சிறப்புர்த்தன்று கூறும் நிரைக்கு வநது விடுவான். தரைவனின், 
ேேம் திறநத மபச்ரச ்நஞசுதரே அவிழ்தத புணர்ச்சி என்பார் 
்தால்�ாப்பியர்.6 அடுதததுக் �ளவு �ாைதது வருநதிய வருததநதீை 
ஆர்வ்ோழி பயிற்றல்7, தரைவிரயப் பு�ழ்தல்,8 அவன் வாழ்வில் 
ந்நது ் �ாள்ள மவணடிய முரற,9 புைவி, ஊ்ல், உணர்வுர்மயாைாய் 
வாழ்தல்10 மபான்ற இல்ைற வாழ்வுக்குரிய நிரை�ரள எடுததியம்பி 
இறுதியா� ேரேவி உயர்வும் கிழமவான் பணிவும் என்று கூறுவார் 
்தால்�ாப்பியர்.11

பணிவு என்பது இல்வாழ்க்ர�ரயப் ்பாறுதத அளவில் 
நற்்சயல்�ள், நல்்ைணணங�ள் உர்யார் இ்தது அவர் உயர் 
பணபிற்கு ேதிப்புக் ்�ாடுததைாகும். நல்வழியில் யார் ்சன்றாலும் 
அவர் இ்ததுப் பிறர் பணிநது அவவழிரயத தானும் �ற்� முயல்வது 
உைகியல்பு. அ�வாழ்க்ர�யும் இததன்ரேயினின்றும் ோறுபட்்தன்று. 
இல்ைற வாழ்வில் இனிரே்பறத தரைவனுக்குப் பணிவு 
இன்றியரேயாததாகின்றது. தரைவன், புறவாழ்வில் இவவணிரயப் 
்பற அ�வாழ்வில் பயிற்சி ்பறுகின்றான். புறவாழ்வுப் மபாற்றலுக்கு 
அ�வாழ்வு அறம் பு�ட்டும் பள்ளியாகின்றது எேைாம்.

1. கணவனின் க்னே (சபாருளீட்்ல்):
தனி உர்ரே மதான்றிய �ாைந்தாட்டுக் குடும்பம் என்பது 

ஆண ஆதிக்�ம் ்�ாண் அரேப்பா� உரு்வடுததது. இததர�ய 
குடும்பதரத நல்ை முரறயில் ந்தத �ணவன் புறவழியில் ் பருரேயும், 
சிறப்பும் உர்யவோ� அறச் ்சவவி பர்ததவோ�வும் தி�ழ 
மவணடும். இதரே,

கெல�, பதேபர-நல வ்ம் க�று�!
க�ருந்பதேலாள், நுணுகிய நுசுப்பின,
திருந்து இ்ழ, அரி்வ விருந்து எதிர்க�லாளபவ! 
  (374:16-18) 

என்னும் அ�நானூற்றுப் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே.
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ஆணுக்கு அவன் மேற்்�ாள்ளும் விரேமய உயிைாகின்றது. 
�ளவு நிரையில் தரைவிரயக் �ாணுவதும், �ாண இயைவில்ரை 
்யன்றால் வி்ாது முயன்று ்வற்றி ்பறுவதும் உயிைா� அரேய 
�ற்பு நிரையில் விரேமேற்்சல்ைல், முயன்று ்பாருளீட்்ல் 
உயிைாகின்றது. தரைவனின் இச்்சயல் அவனுர்ய சமூ�ச் 
்சயல்பாட்ர் ஒட்டி அரேநதது என்பார் ஆய்வறிஞர்.12

்பாருளீட்டுவதும் மபார் புரிவதும் �ணவனின் �்ரேயாகும். 
உர்ரே மசர்ப்பது அவனுக்கு உயிர் மபான்றது. ் பாருளீட்டுவதற்�ா� 
வீட்ர் விட்டு அ�லுவதும், ் சயல்படும் ேேதரதக் ் �ாணடிருப்பதும் 
�ணவனின் பணபாகும். �ாணபது, �ாணபரத எணணுவது அறிவால் 
அறிவது ஆகிய ்சயல்�ள் �ணவனுக்குரியரவ ஆகும் (குறு.,225; 
நற்.,32). பணர்ய தமிழ்ேக்�ள் தம் முன்மோர் ஈட்டிய ்பாருள் 
்�ாணடு வாழும் இயல்பிேர் அல்ைர். அவவாழ்க்ர� முரறயற்றது 
என்பரதக் ்�ாள்ர�யா�க் ்�ாண்வர்�ள். தரைவிரயக் �ாண எநத 
இ்ரையும் துயைா� எணணாது இருநத தரைவன் �ற்புக் �ாைதமத 
்பாருள் ஈட்டுவரதமய உயிைா� எணணுகின்றான். ்பாருமள உயிர் 
எேத தரைவன் எணணுதற்குரிய பை �ாைணங�ரளச் சங� 
இைக்கியங�ளில் �ாணமுடிகின்றது. 

தரைவன் ் பாருளீட்்ச் ் சல்லும் ் சய்திரயத மதாழி கூறுவதா� 
அ�நானூற்றுப் பா்ல்�ள் உணர்ததுகின்றே.13 வறுரேயுற்றவர்�ள் 
உதவி ம�ட்கும் மபாது, ்�ாடுப்பதற்கு ஏதும் இல்ரை என்று 
கூறக்கூடிய இழிவாே நிரைரயப் மபாக்குவதற்கு, ஆண ்பாருள் 
மத் மவணடியது அவசியோகின்றது. இதரே, 

இலப்லார்க்கு இலக்ை இ்யவது �ரததேல
வல்லா கநஞெம் வலிப்� நம்மினும் 
க�லாருபள �லாதே்ர் �லாதேல
அருபள �லாதே்ர் எனறி நீபய  (அ�.,53:13-14)

என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம்.
்பாருளின்றி வாழ்தல் இயைாது, ்பாருள் இல்ரைமயல் 

வறுரேயுற்று வாட்்முற்று இறக்� மநரிடும். இதோல், இல்ைற 
வாழ்வில் இன்பம் சிறக்�ாது என்பரதக் கீழ்வரும் அ�நானூற்றுப் 
பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம்:

அருவி ஆனற க�ரு வ்ர மருங்கில
சூர்ச் சு்ை து்ழ, நீர்ப்�யம் �லாணலாது,
�லாசி தினற ்�ங் �ண யலா்ை  (91:3-6)
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இவற்ரற எல்ைாம் உணரும் தன்ரே மிக்� தரைவன், பிரிநதால் 
பிரிநதபின் முயன்றால், ்பாருள் கிட்டும், ்பாருள் கிட்் வறுரே 
நீஙகும், நைம் ்பறுகும், இநநைோல் தரைவி நைனுற அதோல் 
புறததார்க்கு நைன் என்பது தாோ�மவ அரேயும். சஙகிலித ் தா்ைாய் 
வரும் நைன்�ளரேததிற்கும் ஆதாைம் ்பாருளாகும். இஙகுத 
தரைவனின் ்பாருள் நாட்்ம், அற்நறி வழிச் ்சல்ைவும், இவவுை� 
இன்பம் நிரைதத இன்பததிற்கு வழி வகுக்�வும் அடிப்பர்யாய் 
அரேகின்றது. இதோல் தரைவன் ்பாருள் ்சய்யும் ஆர்வம் 
உர்யவோ� இருக்� மவணடும் என்பது �ற்பியல் வாழ்வில் 
�ணவனுக்குரிய அறோகின்றது.

2. வறியவனரக் காக்கும் பணபு:
தரைவேது ேே அ்க்�தரத ்ேய்ப்்பாருள் அறிநத பணரப 

வறிமயாரைக் �ாக்கும் தன்ரேரயப் பின்வரும் குறிஞசிக்�லிப் 
பா்ைடி�ளின் வழி ்தளியைாம்: 

........................ உ்�ம்
புரப்�லான ப�லாலவபதேலார் மது்�யும் உ்்யன 
வல்லா்ர வழி�டடு ஒனறறிந்தேலான ப�லால
நல்லா்ர �ண பதேலானறும் அ்க்�மும் உ்்யன
இலப்லார் புன�ண ஈ்�யின தேணிக்�
வல்லான ப�லாலவபதேலார் வன்மயும் உ்்யன (47:1-6)

இதன் வழி, தரைவன் தரைரேக் குணங�ரளயும் ஆளும் 
தன்ரே�ரளயும் ்பற்றவன் என்பரத ேதுர�யும் உர்யன்; 
அ்க்�மும் உர்யன்; வன்ரேயும் உர்யன் என்னும் ் தா்ர்�ளால் 
அறியமுடிகின்றது.

புலிமயறு, பட்டினி கி்நது உயிர் வருநதிோலும் தன்ோல் 
வீழ்ததப்பட்் �ளிறு இ்ம்பக்�ம் வீழ்நதால் அதரே உணணாது. 
அததர�ய ்�ாள்ர�யுர்ய புலிரயக் �ாட்டிலும் மேம்பட்், 
தாழ்ச்சியில்ைா ஊக்�முர்ய தரைவன் ்பாருளீட்டும் ்பாருட்டுத 
தரைவிரய விட்டுப் பிரிநதான் என்பரத,

கதேலா்ங்கு வி்ை தேவிரலா, அ்ெவு இலபநலான தேலாள்,
கி்ந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும், இ்ம் �டின
வீழ் �ளிறு மி்ெயலாப் புலியினும் சிறந்தே
தேலாழ்வு இல உள்ளம் தே்்ததே்்ச் சிறப்�
கெய்வி்ைக்கு அ�னற �லா்்  (அ�.,29:1-5)



முனைவர்	க.	பால்தண்ாயு்தம	 133

என்னும் பா்ைடி�ளால் அறியைாம். பிறர் இ�ழ்வரதப் ்பாறுததுக் 
்�ாள்ளாது ்பாருள் ஈட்டிவரும் ்பரும் விருப்பதது்ன், ் தா்ஙகிய 
விரேரய முடிக்� மவணடும் என்ற உறுதிப்பாட்டு்ன் தரைவன் 
இருநதான் என்பரத மேற்கூறிய பா்ைடி�ளின் வழி புைப்படுகின்றது. 
தரைவியின் எணணம் மீதுறப் ் பாருளீட்டும் விரேரயப் பாதியிமைமய 
விைக்கிோல், பிறர் நர�யா்ததகும் இ�ழ்ச்சிரய அர்ய மநரிடும் 
என்பரத,

பிரியலாய் ஆயின நனறுமன தில்
அனறு நம் அறியலாய் ஆயினும், இனறு நம் 
கெய்வி்ை ஆற்றுற வி்ங்கின, 
எய்து்வ அல்்பயலா, பிறர் நகு க�லாருபள? 
  (அ�.,33:17-20)

என்னும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. இதன் மூைம், ்பாருளின் 
சிறப்ரபயும், அஃது அறம் முதலியே பயப்பரதயும் �ருததில் ் �ாணடு 
தரைவன் ்பாருளீட்் விரேமேற் ்சன்றான் என்பரத 
அறியமுடிகின்றது.

தரைவிரய நிரேதது வீட்டில் தங� விரும்பிோல் வறுரே 
வநதுவிடும். எேமவ, உயிரினும் சிறநததா�க் �ருதப்படும் ்பாருரள 
்நறியால் ஈட்டி வரும் ்பாருட்டுத தரைவன் தரைவிரய விட்டுப் 
பிரிநது ்சன்றான் (அ�.,123:6-7; 245:1). தரைவி தரும் இன்பதரதக் 
�ாட்டிலும், ஈதல் இன்பம் சிறநதது எேக் கூறித தரைவன் ்பாருள் 
ஈட்்ச் ்சன்றான் (அ�.,131:14-15). விரேமேற் ்சன்று ஈட்டி வரும் 
்பாருளால், வறியவர்�ளின் பிச்ரச ஏற்கும் �ைம் நிரறயுறுோறு ஈதல் 
புரிய மவணடும் (அ�.,142:6-7; 152:19-20).

சுற்றததார்க்கு மநர்கின்ற துன்பதரதப் மபாக்�வும், அவர்�ரளத 
தாங�வும், அவர்�ள் வயிறாற உணணவும், ் நாதுேைாளரை அன்மபாடு 
உபசரிக்�வும் ்பாருள் மதரவ என்பதால் ்பாருளீட்டும் முயற்சிக்கு 
ஏற்ற ஊக்�தது்ன் தரைவன் பிரிநது ்சன்றான் (அ�.,93:1-3). 
வருதததரதப் மபாக்குகின்ற அருள் நிரறநத உள்ளதரத உர்யவோ� 
இருநதாலும், ்பாருள் இல்ரையாோல் ஈதல் அறதரதச் ்சய்ய 
முடியாது என்பதோல் தரைவன் தரைவிரயப் பிரிநது ்பாருளீட்்ச் 
்சன்றான் (அ�.,335:3; 39:1).

விருநமதாம்பரையும், சுற்றம் தழுவுதரையும், வறிமயார் துயர் 
துர்ததரையும் தம் தரையாயக் �்ரேயா�க் ்�ாண் தரைவன், 
அக்�்ரே�ரளச் ் சம்ரேயுற ஆற்ற ் பாருள் ஈட்டுவதற்கு ேரேவிரயப் 
பிரிநது ்நடிது ்சன்றான். பிறர் துன்பதரதத துர்ததமை தேது 
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�்ரே என்ற உணர்வு, ேரழயாேது தீரய அழிப்பது மபாைத 
தரைவியின் பிரிவுத தீரய அழிததது இதோல் தரைவன் விரேமேற் 
்சன்றான் (அ�.,279:1-8). அற்நறியினின்றும் தவறாது, இல் வாழ்க்ர� 
ந்ததுவதும், சிறநத சுற்றததாரின் பைவர�யாே துன்பங�ரளத 
தாஙகுவதுோகிய இரவ்யல்ைாம் மசாம்பிய உள்ளதது்ன் 
இருப்பவர்க்கு இல்ரையாகும். எேமவ, தரைவன் ்பாருள் ஈட்டும் 
விரேரய விரும்பி மேற்்�ாணடு ்சன்றான். இதரே,

அறம் தே்் பிரியலா கதேலாழு�லும் சிறந்தே
ப�ளிர் ப�டு�் ஊனறலும் நலாளும்
வருந்தேலா உள்ளகமலாடு இருந்பதேலார்க்கு இல  (அ�.,173:1-3)

என்னும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. 
தரைவன் பிறர் துயர் துர்ததரைமய �ாதல் இன்பததினும் 

்பரிதா� நிரேததான் (அ�.,231:1-3). மசாம்பிய உள்ளதது்ன் 
இருப்மபார்க்குப் பு�ழும், இன்பமும் ்�ார்யும் இல்ைாது மபாகும். 
ஆர�யால், சங��ாை ஆ்வர் ்பாருள்வயிற் பிரிநது ்சன்றேர் 
(நற்.,214:1-2). மேலும், 

அரிதேலாய அறன எய்தி அருளிபயலார்க்கு அளிததேலும்,
க�ரிதேலாய �்� கவனறு ப�ணலா்ரத கதேறுதேலும்
புரிவு அமர் �லாதேலின புணர்ச்சியும் தேரும் எைப்
பிரிவு எணணிப் க�லாருள் வயிற் கெனற நம்�லாதே்ர்
   (11:1-4)

எேவரும் �லித்தார�ப் பா்ைடி�ளின் வழியும் ் பாருளின் ஆற்றரையும், 
அதரே அர்ய �ணவன் மேற்்�ாள்ளும் முயற்சி�ரளயும் அறியைாம்.

தன்மோடு நட்புச் ்சய்தவர்�ளுக்கு ஆக்�மும், தரைவியின் 
மதாளுக்கு அணி�ைன்�ளும் மசர்க்�மவ தரைவன் ்பாருள் வயிற் 
பிரிநதான் என்று சங�ப் பா்ல் ஒன்று விளம்புகின்றது (நற்.,286:7-9). 
வறிமயார்க்கு ஈநது, எஞசியரத நு�ை மவணடும் என்ற 
�்ப்பாடுர்யவன் தரைவன் என்பரத, 

ஈதேலும் துய்ததேலும் இலப்லார்க்கு இல’ எைச்
கெய்வி்ை ்�ம்மி� எணணுதி; அவவி்ைக்கு 
  (குறு.,63:1-2)

என்னும் பா்ைடி�ளால் ் தளியைாம். இதன் மூைம், ் பாருள் மதடுவதற்குரிய 
்சயல்�ரள ஏரேய ்தாழில்�ரள வி்ச் சிறப்புர்யதா�த 
தரைவன் �ருதியரத அறியமுடிகின்றது.
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்பாருளின்ரே பற்றிப் பர�வர்�ள் இ�ழ்நதுரைக்கும் ் சாற்�ளால் 
ஏற்படும் துன்பதரதப் மபாக்�வும், நல்ை பு�ரழ நிரைநிறுததவும், 
தம்மி்ம் இைநது நிற்கும் வறியவர்�ளின் ர� நிரறயும் படியா� 
வழஙகி ேகிழவும் ஆதாைோ� இருக்கின்ற அரிய ்பாருரள நிரறய 
ஈட்டி வை தரைவன் விரேமேற் ்சன்றான் (அ�.,389:11-13; 111:1-
2). இதன் மூைம், பணர்ய ஆ்வர் தம் சமூ�க் �்ரேரய 
ஆற்றுவதில் எததுரண ஆர்வமுர்யவைா� இருநதேர் என்பரதச் 
சங�ச் சான்று�ள் வழி அறியமுடிகின்றது.

3. சுறைம் கபாறறும் பணபு:
சுற்றம் மபாற்றுதலும் தரைவோல் அறோ� ்ோழியப் 

பட்டுள்ளது. நிரையற்ற வாழ்ரவ நிரைதத தன்ரேயுர்யதா� 
ோற்றுவது அவைவர் ்சயற்பாம்யாகும். நிரைதத இன்பம் ்பற 
வகுக்கும் வழி�ளில் ஒன்று ஈததுவக்கும் இன்போகும். இதோல் சுற்றம் 
மபாற்றப்பட்்து. இதன் �ாைணோ� இல்ைாரே என்பது இன்ரேயாகும். 
அநீதி அறுபட்டு ஓடி அறம் நிரைதது நிற்கும். சங��ாைத தரைவன் 
இவவறதரத உணர்நதவோ� இருநதான்.

உறவிேர்க்கு மநர்கின்ற ம�டு�ரள நீக்கி அவர்�ரளத தாஙகுதல் 
மவணடும். இரளஞைாயுள்ளவர் வயிறாற உணணுதல் மவணடும். 
ம�ளிரும் அல்ைாது பிற வர�யிமை உறவுர்மயாரும் ்�ழுதர�ரே 
உர்யைா� ஒழுகிவருோறு ்சய்தல் மவணடும் என்று கூறிோன். 
தானும் அவரும் இருநது சுற்றம் மபாற்றமை இன்பமுர்யது எே 
எணணிோன் (அ�.,93:1-2; 279:1-3).

அ�நானூற்றில் தரைவோல் மபாற்றப்்பறும் சுற்றம் �ாக்கும் 
பணரப, பின்ேர்த திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ள சுற்றம் தழாலுக்கு 
விததிட்்தா�த மதான்றுகின்றது. ேரேவிரயப் பிரிநது ்பாருளீட்டிச் 
சுற்றம் �ாக்�ாது, அவரின் துன்பதரதப் பார்ததுக் ்�ாணடு ஒமை 
ஊரில் வாழ்வது உணர்ச்சியற்ற தன்ரேயாகும் என்ற மு.வைதைாசோரின் 
�ருததும் சுற்றம்மபாற்றல் சமுதாய அறம் என்னும் �ருததிற்கு 
வலிவூட்டுவதா� உள்ளது14 என்கிறார் அழ�ம்ரே.

4. சபாருகளை வாழ்வின் உயிர்நொடி:
சங� �ாைம் முதல் இன்று வரை ்பாருமள வாழ்வின் உயிர்நாடி 

ஆகும். அப்்பாருள் இருநதால் தான் வீடு சிறக்கும். அதோல், நாடு 
சிறக்கும் ்பாருளாதாைம் வளம் சிறக்கும். நல்ைே சிறக்கும். அதோல் 
அறம் நிரை்பறும். சங� �ாைத தரைவன் இநநிரை�ரள நன்கு 
உணர்நதேவா� இருநதான்.
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அவன் ்பாருரள உயிர் எேப் மபாற்றிோன். ்பாருளுக்�ா�த 
தரைவிரயப் பிரியவும் அவன் தயங�வில்ரை. ்பாருளின்றி வீட்டில் 
தஙகிோல் வறுரே வரும் என்று தரைவன் கூறிோன். உயிரினும் 
சிறப்புர்யதாே ்பாருரள ஈட்டிததரும் ்பாருட்டுப் பிரிநது 
்சன்றதா�க் கூறிோன் (அ�.,279:1-3; 123:6-7; 245:1-2). வ.சுப. 
ோணிக்�ம் அவர்�ளும், “்பாருளீட்டும் பிரிவு இன்றியரேயா 
உைகியல் அறம்”15 என்று கூறுகின்றார். 

்பாருள் �ளிப்ரப உருவாக்கும் என்ற �ருதது சங� �ாைதமத 
நிைவி வநதிருக்கின்றது. உைகில் ேகிழ்ரவப் ்பற எததரேமயா 
வழி�ள் இருப்பினும், அரேததிற்கும் ் பாருமள அடிப்பர்யாகின்றது. 
இவவடிப்பர் முதலில் குடும்பததில் தான் துவஙகுகின்றது. 
இல்ைதரத இயக்குபவள் இல்ைக்கிழததி, அவள் ேேம் ்பாருரளக் 
�ாணக் �ளிப்புறும், அவள் ேேம் �ளிக்� அதன் வழிச் சமுதாயம் 
�ளிப்புறப் ்பாருள் உயிர்நாடி என்பது இன்று ேட்டுேல்ை சங� 
�ாைததிலும் இருநதிருக்கின்றது. 

தரைவன் ்நஞசிற்குக் கூறுமி்தது இச்்சய்திரய 
எடுததுரைக்கின்றான். ேரேவியின் உள்ளம் �ளிப்புறும் படியா�ப் 
பல்மவறு ்சல்வங�ரளயும் ஈட்டிக் ்�ாணர்நது தருமவாம் என்று 
கூறியதா� எடுதது ்ோழிகின்றான் என்பரத,

வி்ை நயந்து அ்மந்தே்ை ஆயின, ம்ை ந�ப்
�லபவறு கவறுக்்� தேரு�ம் - வலப்  (அ�.,21:7-8)

என்னும் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம். வாழ்வில் �ளிப்பர்ய 
்சய்விரேயில் பின் வாஙகுதல் கூ்ாது. அவவாறு பின் வாஙகிோல் 
வாழ்வில் ்சயல்பாடு�ள் அரேததும் பின்வாஙகும் நலிவும் இ்ரும் 
தாமே வநதுறும். எடுதத ்சயரை முடிததமை அறோகும். அதில் 
ோற்றம் ஏற்படின் பிறர் நர�யாடுவர் என்பது அ�ததரைவன் கூற்று.

எய்து்வ அல்்பயலா, பிறர் நகு க�லாருபள (அ�.,33:20)
என்னும் பா்ைடியால் அறியைாம். பிறிமதார் இ்ததில், பிறர் 
இ�ழ்வதிரேப் ் பாறாது ் பாருள் மத்ல், தளர்வு இன்றித ் தா்ஙகி 
விரேரயக் ர�வி்ாது முடிக்கும் வலிரே மபான்றே என்று மீணடும் 
மீணடும் மபசப்படுகின்றே (அ�.,29:19-20; நற்.,282:1-4).

5. ஆன்ே நெலன் ொர்ந்த அைம்:
ேேததாலும் பிறருக்குக் ம�டு, அநீதி எணணாதிருததல், ஆன்ே 

நைோகும். ்பாருளாைன்றியும் பிறர் நலிவு நீக்�ப்படும் மபாது, 
இல்ைாரே இல்ைாததாகும் மபாதும் துன்பம் ்பாதுரேயாகும் 
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மபாதும் ஆன்ோ நைேர்கின்றது. இதோல் ஆன்ே மநயமும் 
வளர்கின்றது. இது உைகுக்ம� நைம் பயப்பதா� எவரும் ஏற்�க் 
கூடியதா� உள்ளது.

தரைவன் கூற்றில் ஆன்ே நைரே உருவாக்�க் கூடிய ஈர�, 
துன்பம் தாங�ல் மபான்ற �ருததுக்�ள் மபசப்படுகின்றே. ஈததுவக்கும் 
இன்பமே மபரின்போ�க் �ருதப்பட்டு ஈதல் முரற, ஈதற்்பாருள், 
ஈதல் விரளவு அதற்குப் ்பாருள் இன்றியரேயாரே மபான்றே 
மபசப்படுகின்றே.

(i) ஈ்தல் முனை:
இைவைர்க்கு அவர் எணணியரதக் ்�ாடுததல், தன்னி்ம் 

உள்ளது ்�ாணடு அவர் துயர்துர்ததல் எே இருவர�யா� ஈதல் 
்சய்யப்படுகின்றது. அதி�ம் இைவைர்க்கு அவர் எணணியரத 
அளிதததா�வும். அடுதத மநைம் பாைாது இைவின் �ர்யாே்ேனினும் 
அவன் வாயிலில் ்சன்று குன்றம் பா் யாரேயாோலும் ்�ாடுக்�க் 
கூடியவன் என்றும் தரைவன் கூற்றுச் ்சய்தி�ள் கூறுவதிலிருநது ஈதல் 
தம்ரே விளக்�ம் ்பறுகின்றது (அ�.,162:17-18; 208:1-4).

(ii) ஈ்தலின் வினளைவு:
ேேம் ேகிழ்வுறமை ஈதலின் விரளவாகும். வறுரேக்கு ஈதல் 

அறோகும். இஙகுப் ் பறுபவர், ் �ாடுப்பவர் எே இருவர் நிரையிலும் 
இன்பம் நி�ழ மவணடும். அதிலும் ்பறுபவர் நிரற்வய்தும் படி 
அவர் ்�ாள்�ைம் நிரறயக் ்�ாடுததல் அது ேகிழ்வின் எல்ரைக்ம� 
்சன்று ்சலுததும். இப்படி வழஙகி ஆன்ே நைன் எய்திய ்சய்தியும் 
அ�நானூற்றில் மபசப்படுகின்றது.

வரையின்றிக் ்�ாடுததைால் �விழ்நமத இருக்கும் ர��ரள 
உர்யவோே �டுஙம�ா என்னும் மசைரேப் பா்ச் ்சன்று 
வறுரேயாளரின் ்�ாள்�ைம் நிரறவுற்ற மபாது எய்திய ேகிழ்வு 
மபான்று தன் ்நஞசமும் ேகிழ்்வய்த மவணடு்ேன்று அ�ததரைவன் 
கூறுகின்றான் (அ�.,142:5-7). இஙகு ஈதலின் விரளவு ேேேகிழ்்வன்பது 
உறுதிப்படுததப்படுகிறது.

(iii) ஈ்தல் சபாருள:
ஆன்ோவிற்கு இன்பேளிக்கும் ஈதரைச் ்சய்வதற்கும் ்பாருள் 

மி� இன்றியரேயாததாகும். ்பாருளில்ைார்க்கு உதவ மவணடும் 
என்பதரே அருள் நன்கு உர்யைாயினும் ஈதல் என்பது 
்பாருளில்ைார்க்கு இரயயாது என்ற தரைவன் கூற்று ் ேய்ப்பிப்பதால் 
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ஈதலுக்குப் ்பாருள் மவண்ல் அற நீதியாகின்றது. சான்று:
இருள் �டு கநஞெதது இடும்்� தீர்க்கும் 
அருள் நனகு உ்்யர் ஆயினும், ஈதேல,
க�லாருள் இலப்லார்க்கு அஃது இ்யயலாது ஆகுதேல 
  (அ�.,335:1-3)

6. கணவன் கூறறுக்களில் அைம்:
�ணவன் கூற்றுக்�ள் ்பாருளுக்�ா�ப் பிரியும் நிரையிலிருநது 

விரேமுற்றி மீளும் நிரைவரை நி�ழ்ததப்படுகின்றே. �ணவன் 
கூற்றுக்�ளில் அவன் ்பாருளுக்�ா�ப் பிரியும் நிரையி்ைல்ைாம் 
தரைவி பிரிவால் �ைஙகும் நிரை பற்றிமய மபசுகின்றான்.16 அடுதது, 
்பாருளீட்் முயற்சி ் சய்பவோ�வும் விரேமுடிக்�ப் பிரிபவோ�வும் 
இருக்கின்றான் (அ�.,29:1-5; 245:1). இவவிரு நிரை�ளில் தரைவனுக்கு 
அறம் எே உணர்வது அ�வாழ்வில் தரைவிரயக் �ைங� வி்க் 
கூ்ாது, புற வாழ்வில் விரேமய ஆ்வர்க்கு உயிர் என்பதாகும். 

்பாருள், உர்ரே, வலிரே, அதி�ாைம் மேைாதிக்�ம் 
ஆகியவற்றிற்கு ஆண உரிரே பூண்வன் என்பதும் அதற்�ா� அவன் 
பாலியரைக் �ட்டுப்படுதத மவணடும். ்பணரணக் �ட்டுப்படுதத 
மவணடும் என்பதும் இநதத தைணிரய ்வல்லுவதற்கு ஆண, தன்ரே, 
தேது பாலியரை ்வல்ை மவணடும் என்பதும் இதுதான் ஆண அறம் 
என்பதும் மேற்்சான்ேவற்றிலிருநது ்பறப்படுகிறது.

7. கணவனின் குடும்ப வாழ்க்னக:
குடும்ப வாழ்க்ர�யில் ஒதத அன்பு, �ணவன் ேரேவியர் 

இருவருக்கும் உரிய பணபாகும். இநத ஒதத அன்ரபமய ‘�ாதல்’ எே 
அரழததேர் (அ�.,339:11-14). இது, �ாதல் வாழ்வின் இைட்சியதரதப் 
புைப்படுததுகிறது.

�ாத்ைன்பது ்வறும் உ்ற்�ாேம் அன்று. அதரேயும் �்நது 
நிற்பது. ேேததளவில் உயர்நது நிற்பது. ேரேவியின் உ்ைழகு வற்றி 
நரைமூதாட்டியா� ஆேமபாதும் தரைநாள் ்�ாண் உழுவைன் 
மபாை ேரேவிரயப் மபாற்றுவது �ணவனின் �்ரேயாகும் 
என்பதரே,

அணணலாந் பதேந்திய வைமு்் தேளரினும்
க�லானபைரர் பமனி மணியிற் றலாழ்ந்தே
நனகைடுங் கூந்தேல ந்ரபயலாடு முடிப்பினும்
நீததே ப்லாம்புமதி பூக்ப� ழூர  (10:1-4)
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என்னும் நற்றிரணப் பா்ைால் அறியைாம். �ாதல் வாழ்வில் இருவரும் 
பிரியாது கூடி வாழ்தரைமய ்பரும் மபறா�க் �ருதிேர். வறிய 
வாழ்க்ர� வாழ்நதாலும் பிரியா வாழ்க்ர�மய ்பருரே தரும் 
வாழ்க்ர� என்று அறிவுறுததப்பட்்து (�லி.,18:7-12).

8. கறபுன்யாளைால் கணவன் உயர்வுைல்:
�ற்புர்ய நல்ேரேவி வாய்க்�ப் ்பற்றவர் பு�ழ் ்பற 

வாழ்நதேர். �ற்புர்ய நல் ேரேவியின் வருர�யால் �ணவனுக்கு 
வறுரே வாழ்வு நீஙகிச் ்சல்வவாழ்வு வாய்க்�வும் ்பறுவான் 
என்பரத,

ஓர் ஆன வலசிச் சீர் இல வலாழ்க்்�
க�ரு ந்க் குறும�ள் வந்கதேை (குறு.,295:4-6)

என்னும் குறுந்தார�ப் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே.
தரைவிரய அர்வதற்கு முன் தரைவன் இல்ைததார் ஒரு 

பசுவின் வருவாரயக் ்�ாணடு வாழ்நதேர். தரைவி தரைவனுர்ய 
இல்ைததிற்கு வநத பின், அவவில்ைம் ்சல்வம் ்பாஙகிப் பைமைாடு 
உணடு ேகிழும் விழா நி�ழ்ச்சிக்கு இ்ோயிற்று என்று மேற்குறிதத 
பா்ற்பகுதி ்தரிவிக்கிறது.

இவவாறு “�ணவன், ே�ன் ஆகிமயாரின் சமூ� ஆற்றைால் 
்பணணுக்கு ேரறமு�ோே ஆற்றல் வருகிறது என்றும், ேரேவி, தாய் 
ஆகிய நிரை�ளில் ்பணணின் ‘பதிவிைதா தர்ேததால்’ பாலியல் 
ஒழுக்�ததால் வீட்டு ஆண�ளுக்குக் ்�ளைவம்”17 என்றும் 
ைாஜ்�ளதேன் குறிப்பிடுவது இஙகுக் �வனிக்�ததாக்�தாகும்.

9. நென்ேக்கட் கபறு (கணவன்):
இல்வாழ்க்ர�யின் சிறநத மபறா� இருப்பது ‘அறிவறிநத 

ேக்�ட்மபறு’ ஆகும். எவவளவு ்பருஞ்சல்வம் பர்தது இன்போ� 
உணடு உடுதது வாழ்நதாலும் நன் ேக்�ரளப் ்பறாதார் வாழ்வு 
சிறப்பதில்ரை எேைாம். குழநரதச் ்சல்வதமதாடு ேகிழ்நதிருக்கும் 
�ணவன் ேரேவியரைச் சங�ப் பாக்�ள் புைப்படுததுகின்றே.

(i) பு்தல்வைால் சபறும் இ்ம்:
ஒதத அன்பிோல் கூடி ேகிழ்நத �ணவனும் ேரேவியும் தம் 

புதல்வனின் ேழரை ்ோழிரயக் ம�ட்டும் விரளயாட்ர்க் �ணடும் 
ேகிழ்மவாடு வாழ்நதார்�ள். சான்று:
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மறி இ்்ப்�டுததே மலான பி்ணப�லா்
புதேலவன நடுவணன ஆ�, நனறும்
இனிது மனற அவன கி்க்்� (ஐங்.,401:1-3)

இப்பா்ைடி�ளின் மூைம், �ணவனுக்கும் ேரேவிக்கும் 
�ருத்தாருமிததும் ஒதத அன்பு ்�ாணடும் உை�ம் மபாற்ற வாழ்வமத 
இல்ைறததிற்கு அடிப்பர் என்பதும், இம்ரேப் பு�ரழயும் ேறுரேப் 
மபற்ரறயும் உ்ன் வழஙகும் குழநரதப் மபற்றிரேக் �ணவனும் 
ேரேவியும் ்பற்று வாழ்நதார்�ள் என்பதும் புைப்படுகின்றே.

குழநரதச் ்சல்வதரதப் ்பற்மறார் இவவுை�ததில் பு�மழாடு 
வாழ்நது ேறுரே உை� வாழ்ரவயும் குற்றமின்றி எய்துவார்�ள் 
(அ�.,66:1-4; 16:5). இதில் புதல்வரேப் ்பறுவதிோல் அர்யும் 
இன்பம் ்பரிது எேக் கூறப்பட்டுள்ளது.

(ii) பு்தல்வனைத் ்தழுவிய ்தானயத் ்தநன்த ்தழுவு்தல்: 
தன் புதல்வரே ோர்புற அரணததுக் கி்நத ேரேவியின் 

புறதரத, �ணவன் அன்பு்ன் தழுவிக் கி்நதான். இதற்கு,
புதேலவற் �்வஇய தேலாய்புறம் முயங்கி
ந்ெயிைன வதிந்தே கி்க்்� (ஐங்.,402:1-2)

என்னும் பா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே. இதன் மூைம், விருப்பமில்ைா 
முயக்�ம் எநத ஒரு பயரேயும் தைாது என்பதால், �ணவன் 
ேரேவிரயப் ்பருவிருப்பதமதாடு தழுவிக் கி்நதான் என்பது 
்பறப்படுகின்றது. இமதமபான்று, புதல்வரேத தழுவிக் கி்நத 
தாரயத தநரத அன்மபாடு தழுவியரேரய அ�நானூறு (26:18-23) 
விளக்கியுள்ளது. 

மேலும், குறுகிய �ால்�ரளயுர்ய �ட்டிலில், விரிக்�ப்பட்் 
ேைர்ப்படுக்ர�யில் தரைவன் தன் புதல்வரே அன்மபாடு தழுவியவாறு 
்பருமூச்்சறிநதான். புதல்வனின் தாயாகிய தரைவி புதல்வரேத 
தழுவிக் கி்நத தன் �ணவனின் புறதரத அன்மபாடு வரளததுக் 
்�ாண்ாள் (குறு.,359:2-6).

(iii) ்தநன்தயின் சபயனர ேகனுக்கி்ல்:
முன்பு தன் ேரேவி மீது ேட்டுமே நிரைததிருநத �ணவனின் 

அன்பு, அதற்குச் சிறிதும் குரறவின்றி இப்்பாழுது தன் ே�ன் மீதும் 
பைவிற்று. மேலும், அவவன்பு அவன் புன்புறுவலு்ன் தளர்நர்ப் 
பயிலுவதரேக் �ண் அளவில் பன்ே்ஙகு வளர்நதது என்பரத,
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புணர்ந்தே �லாதேலியின புதேலவன தே்்யும்
அமர்ந்தே உள்ளம் க�ரிது ஆகினபற
அ�ன க�ருஞ சிறப்பின தேந்்தே க�யரன
முறுவலின இன ந்� �யிற்றி,
சிறுபதேர் உருடடும் தேளர்ந்் �ணப் (ஐங்.,403)

என்னும் பா்ைடி�ளால் ்தளியைாம். தரைவன், தன் ே�ன் மீது 
்�ாண் அன்பிற்கு இன்்ோரு �ாைணம் என்ே்வனில், அவன் தன் 
தநரதயின் ்பயரைக் ்�ாணடிருநதான் என்பதாகும். இமதமபான்று 
தநரதயின் ்பயரை ே�னுக்கு இடுவரதயும் �லித்தார�ப் (75:                 
23-25; 81:35) பா்ல்�ள் குறிததுள்ளே. இதுேட்டுேல்ைாது, 
மவத�ாைததிலும் குழநரத�ளுக்குப் ்பாதுவா�த தநரதயின் சிறப்புப் 
்பயரை அல்ைது ்பயரை இடுதல் வழக்�ோ� இருநதது18 என்பரத 
அறிய முடிகின்றது. இவவாறு, தநரதயின் ்பயரை ே�னுக்கும் 
தாயின் ் பயரை ே�ளுக்கும் இடுவது ் தான்ரேயாே தமிழ் ேைபாகும்.

(iv) கணவன் ேனைவியின் புைத்ன்தத் ்தழுவு்தல்:
தன் குடிக்கு விளக்�ோே ே�ரே ஈன்ற ேரேவியின் 

முதுகிரேத தழுவித தன் மபைன்பிரே ்வளிப்படுததிோன் �ணவன். 
இதற்குச் சான்றா�,

வலாள் நுதேல அரி்வ ம�ன மு்் ஊட்,
தேலான அவள் சிறுபுறம் �்வயிைன (404:1-2)

என்னும் ஐஙகுறுநூற்றுப் பா்ைடி�ள் அரேகின்றே. இமத மபான்று 
அ�நானூறும் (19:18-19; 26:22-23) �ணவன் ேரேவியின் புறதரதத 
தழுவியரேரயக் குறிப்பிடுகின்றது.

மபைழகுர்ய ரேதீட்டிய �ணரண உர்ய புதல்வன் 
விரளயா், அதரே மநாக்கியவாமற �ணவன் ேரேவிரயத தழுவிக் 
்�ாணடு அன்மபாடிருநதான். இதரே,

மலாதேர் உண�ண ம�ன வி்ளயலா்,
�லாதேலித தேழீ, இனிது இருந்தேைபை
தேலாது ஆர் பிரெம் ஊதும்
ப�லாது ஆர் புறவின நலாடுகிழபவலாபை  (ஐங்.,406)

என்னும் பா்ைால் அறியைாம். �ணணுக்கு ரேயி்ல் ்பண�ளுக்ம� 
தனிச்சிறப்பு என்றாலும், குழநரதப் பருவததில் பால் மவறுபாடின்றிக் 
�ணணுக்கு ரேதீட்டுவது சங� �ாைததிய ேைபு என்பரத இப்பா்ல் 
வழி அறியமுடிகின்றது.
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இதில் வணடிேம் தேக்குரிய மதன் ்பற்றுக் �ளி சிறநது 
இரசக்கும் நாடு கிழமவான் என்றது, அவன் எல்ைாச் ்சல்வமும் 
இரசப் வாழ்தரைக் கூறியதா� ஒளரவ, சு.துரைசாமிபிள்ரள 
அவர்�ள் உரை கூறுவார்.19

்பருேரழப் புைவரும் இப்பா்லுக்கு, “நாற்றிரசயும் நின்று 
விருநதிேரும் இைவைரும் வநது தாம் விரும்பியவாறு உணடும் 
உடுததும் அவர்தம் இனிய பு�ரழப் பாடிப் பைவுவர்”20 என்று 
உள்ளுரறப் ்பாருள் �ாணபார்.

(v) கா்தலர் உைவுக்கு இனெ உவனேயா்தல்:
பல்மவறு பணபு�ரளயும், ோற்றி ோற்றி நு�ர்வது மபாை, 

நாளும் புதியதா�த மதான்றும் புணர்ச்சி இன்பதரதத தன் 
ேரேவியி்ததில் �ணவன் நு�ர்நதான். சான்று: 

நயந்தே �லாதேலித தேழீஇ, �லாணர் 
நயம் �் முரற்்�யின யலாததே �யன கதேரிந்து,
இனபுறு புணர்ச்சி நு�ரும்
கமனபு் ்வப்பின நலாடுகிழ பவலாபை  (ஐங்.,407)

மேலும், �ணவன் ேரேவி உறவுக்கு இரச உவரேயா�க் 
கூறப்படுவரத அ�நானூற்றின் (352:12-17) வழி அறியமுடிகின்றது. 

(vi) கணவன் சபறை இன்பம்: 
இரச இன்பததிலும், ேக்�ட் மபற்றால் விரளயும் இன்பததிலும், 

ேரே ோட்சி மிக்� ேரேவியால் வரும் இன்பததிலும் �ணவன் 
திரளததிருநதான் (ஐங.,408). புதல்வரேத தழுவிக் கி்நதான் 
�ணவன், அப்புதல்வரே ஈன்றவமளா அவவிருவரையும் 
தழுவிக்கி்நதாள் என்பதற்கு,

புதேலவற் �ணவ இயிைன தேந்்தே; கமனகமலாழிப்
புதேலவன தேலாபயலா இருவரும் �்வஇயிைள் (ஐங்.,409:1-2)

எேவரும் ஐஙகுறுநூற்றுப் பா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே.

(vii) ்தநன்தயின் ோர்பில் ேகன் ஊர்நது வினளையா்ல்: 
ோரைப் ்பாழுதில், வீட்டின் முற்றததின் �ண உயைம் குரறநத 

�ால்�ரள உர்ய �ட்டிலில், தன் ேரேவி துரணயா�த தன்னு்ன் 
இருக்�, தன் புதல்வன் தன் ோர்பின் மேல் ஏறி ஊர்தைால் மதான்றும் 
ேகிழ்ச்சியும் நர�யும் கூடிய இன்பததில் திரளததிருநதான் தரைவன் 
(ஐங.,410:1-4; நற்.,269:1-3). இவவாறு, நன்ேக்�ட்மபறு இல்ைறததின் 
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பயன் என்றாலும் அக்குழநரத�ளுள் ஆண குழநரதப் மபறு 
சிறநததா�ப் மபாற்றப்பட்்ரதயும், ஆண வழிச் சமூ�ோதலின் ஆண 
குழநரதப் மபறு விரழயப்பட்்ரதயும் மேற்கூறிய சான்று�ள் வழி 
அறியமுடிகின்றது.

இம்ரேப் பு�ழும், ேறுரே இன்பமும் ஆண குழநரதயால் 
ேட்டுமே கிர்க்கும் என்பதால் ‘்பான்மபாற் புதல்வன்’ (புற.,9:3) 
என்று சான்மறார்�ள் பு�ழ்நதார்�ள். மேலும், குழநரதரய வளர்ததுச் 
சான்மறான் ஆக்குதல் தநரதயின் ்பருங �்ரே என்பரத,

ெலானபறலாைலாக்குதேல தேந்்தேக்குக் �்பை (புற.,312:2)
என்னும் பா்ைடியால் அறியைாம்.

இவவாறு, ே�னுக்குத தநரத ்பாருள், பு�ழ், உர்ரே�ரள 
ஈட்டித தருகிறான். இது ஆணுக்குச் ்சாநதோே உ்ரே�ள், 
அவனுக்கு ேட்டுமே பிறநத வாரிசு�ளுக்குப் மபாய்ச் மசருவரத உறுதி 
்சய்கிறது. இதோல் ே�ன் தநரதயின் ேறுபிறவி ஈம்ற்றததிற்குத 
மதரவப்படுகிற ‘்தன்புைததார்’ �்ரேரயச் ்சய்கிறான். இஙகு, 
‘தநரத ே�ன் உறவு அதி�ாைப் பரிவர்ததரேயா� உள்ளது’21 என்பாைது 
�ருததும் �வேததிற்குரியது.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது குடும்பம், ்பண, புதல்வர் மபறு, 
ஆண ்சலுததும் அன்பு ஆகியவற்றில் ஆண அறம் ்சயல்படும் 
விததரத அறியமுடிகிறது.

10. கணவனின் பரத்்தனே நொட்்ம்:
சங��ாை இேக்குழு ேைபு வளர்நத சமூ� அரேப்பில் ஆணுக்குப் 

மபாரும், வீைமும், ்பாருளீட்்லும், ஈர�யும், பு�ழ்்பறுவதும் 
மபாைமவ பாலியல் நு�ர்ச்சியும் �ளிப்பும் ஆணரேக்குரிய சிறநத 
்சயல்�ளா�, ஆள்விரேயுர்ரேயா�ப் மபாற்றப்பட்்ே. அக்�ாைச் 
சமுதாயததில் வீைம் ் வளிப்படும் புறவாழ்க்ர�யும் �ாேம் ் வளிப்படும் 
அ�வாழ்க்ர�யும் ஆரண ரேயோ�க் ்�ாணடிருநதே. ஆணின் அ� 
வாழ்க்ர�மயாடு உறவு்�ாள்ளும் ்பண�ள் பைததிறததிேைா� 
இருநதார்�ள். இதில், ேரேவி, உரிரே ே�ளிர், �ணிர�, பைதரத, 
்�ாணடி ே�ளிர் என்ற வர��ளில் இருநத ்பண�ளில் ேரேவிமய 
முதலி்ம் ்பற்றிருநதாள். 

ேரேமயாள், இல்ைக் கிழததி, ேரேயுரற ே�ளிர் என்று 
தரைவனின் இல்ைததுக்கு உரிரே ்பற்றவளா�வும், “புதல்வன் தாய்” 
என்று அவேது வாரிசிரே அப்பழுக்கின்றிப் ்பற்றுத தருபவளா�வும் 
ேதிக்�ப்பட்்ாள். இததர�ய ேரேவிமயாடு ்சயலூக்�ோே அ� 
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வாழ்க்ர�ரய உ்ல் சார்நத பாலியல் வாழ்க்ர�ரயத ்தா்ர்வதற்கு 
அவளது இேவிருததி சார்நத உ்ற்கூற்றுச் ்சயற்பாடு�ள் நி�ழும் 
�ாைங�ள் சாத�ோ� இல்ைாத மபாது ்பாருளால் ்பறக்கூடிய 
பைததரே ஒழுக்�தரத ஆண மேற்்�ாண் ்சயைாேது அன்று 
்பரும் ஒழுக்�க் ம�்ாேதா�க் �ருதப்ப்வில்ரை.

ஆணின் பைததரே, ேரேவிக்கு இரழக்கும் பாலியல் 
துமைா�ோ�க் �ருதப்ப்ாேல், அவேது அ� வாழ்க்ர�யின் பாற்பட்் 
இன்ப நு�ர்ச்சியின் இயல்பாே ஒழுக்�ோ�மவ �ருதப்பட்்து. சேண, 
்பளதத அறவியல் ேதிப்பீடு�ளின் ்சல்வாக்கு ஓஙகிய பிறம� அது 
அறேற்றதா�, தீவிரேயா�க் �ணடிக்�ப்பட்்து (அ�.,26:4-16). 

(i) வனரவின் ேகளிரும் பிைனில் வினழயானேயும்:
அ� இைக்கியங�ளில் பிறருக்�ா� வாழும் மபைாணரே 

பர்ததவோ�த தரைவன் �ாட்்ப்பட்்ான். அமத தரைவன் 
பைதரத நாடுபவோ�வும் இருநதான். ேருதப் பா்ல்�ள் தரைவனின் 
இச்்சயரைச் சுட்டுகின்றே. குடும்பம் பிளவு ப்ாேல் இருக்�ப் 
்பாறுரேயு்ன் வாழும் ேேப்பான்ரே தரைவிக்கு மவணடும் 
என்பரதச் சுட்டும் ஒரு சான்மற தரைவனின் பைதரத நா்ல் ஆகும். 
வாயில் மநர்தலும் ேறுததலும் விட்டுப் பிடிக்கும் பணரபக் 
�ற்றுக்்�ாள்ள, �ர்ப்பிடிக்� உருவாேதா� வ.சுப. ோணிக்�ம் 
கூறுகின்றார்.22

தரைவன் ்�ாடுரே ்சய்யினும் தரைவி �ற்பினின்றும் சிறிதும் 
நிரை �ைங�ாப் ்பற்றியுர்யவள் என்பரதப் புைப்படுததப் 
பைததரேப் புரேவு அரேநதுள்ளதா�க் குறுந்தார�ச் 
்சாற்்பாழிவில் கூறப்பட்டுள்ளது.23

தரைவி �ற்புர்யவளா� இருக்� மவணடும் என்பது ஏற்� 
மவணடியமத. அதற்�ா�த தரைவேது ந்தரதயின் பணபற்ற 
தன்ரேரயக் �ாட்டும் உததி ஏற்� இயைாதது ஆகும். தரைவேது 
குரற�ரளப் ்பண ஏற்பாள். வறுரேக்கு வா் ோட்்ாள். 
மநர்ரேக்குத தயங� ோட்்ாள். ஆோல் ஒழுக்� ோறுபாட்ர் 
ஏற்றுக் ்�ாண்தா�ப் பா்ல்�ள் இல்ரை. மேலும், ஊ்லுக்�ா� 
அதன் வழி அர்யும் இன்பததிற்�ா�ப் பைதரதப் புரேவு 
அரேக்�ப்பட்்்தன்று இரறயோர் �ளவியல் உரையாசிரியர் 
கூறுவதா� ந.சுப்பு்ைட்டியார் கூறுவர். ஊ்லுக்குப் பைததரேதான் 
மவணடு்ேன்பதில்ரை. மவறு எததரேமயா �ாைணங�ள் உைகில் 
�ாணப்படுகின்றே. இது சிறநத �ாைணேன்று என்று கூறிச் ்சல்வம் 
�ாைணோ�ப் பைதரதரே ்பரும் வழக்�ாயிற்று24 என்பதில் ேட்டும் 
�ருததிரணவு ்�ாள்கின்றார் ஆசிரியர்.
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தரைவேது பைதரத நாட்்ம் மநைடியா�மவ ந்நதிருக்கின்றது. 
ேரறவுபட்்தா� இல்ரை. வீட்டிற்குக் கூட்டி வரும் அளவிற்கு 
இருநதிருக்கின்றது. பைதரத நா்ல் ்வளிப்பர்யா� ந்நததற்கு 
அ�நானூற்றின் பை பா்ல்�ள் சான்றா�த தி�ழ்கின்றே. 

பைதரதரய வதுரவ புரிதல், பாணனி்ம் உம்ேரே பைதரதயர் 
ேரே எேல், பைதரதரயத திருேணம் ந்தத எணணித தம்ேரேத 
்தருவில் ்சல்ைல், அவரே நயநது ்�ாண்தன் �ாைணோ� ஊர் 
அைைாகிறது. பைதரதமயாடு புேல் ஆடியது, பைதரத இவரேத 
மதடியது மபான்றவற்றால் தரைவனின் பைதரதரேத ்தா்ர்பு 
்வளிப்பா்ாகின்றது (அ�.,46:9-10; 96:9-10; 116:9-10; 176:24-25).

சங��ாைச் சமுதாயச் சூழரைப் பார்க்�த தரைவனின் ்சயல் 
அறவழிப்பட்்தா� உள்ளது. தரைவன் பிறர்க்்�ே வாழும் 
மபைன்பாளன். பிறர் நைமே தன் நைோ�ப் மபணுவான். சங�ச் 
சமுதாயம் மபாற்றுவது �ாதலும் வீைமும். ஆண ேக்�ள் மபாரைமய 
வாழ்வா� எணணுபவர். மபாரின் அழிவு�ரளப் புறநானூறு நன்கு 
விளக்குகின்றது. இநநிரையில் மபாரில் ஆண�ள் இறநதுப் 
வாய்ப்பிருநதிருக்கின்றது. இதோல், ஆண�ள் பற்றாக்குரறயும், 
அதோல் பை ்பண�ள் விதரவயாகியுமிருக்�ைாம். மபார் ்வற்றி 
�ாைணோ�ப் பிற நாட்டிலிருநது ்�ாண் வைப்பட்் ்பண�ளும் 
இருநதிருக்�ைாம். இம்மூன்று நிரையில் வரைவின் ே�ளிர் எணணிக்ர� 
்பரு� வாய்ப்புள்ளது. இநநிரையில் தான் தரைவனின் பைததரே 
நாட்்ம் சிநதரே வயப்பட்் அறச்்சயைா�த மதான்றுகின்றது. 
ஆதைவற்றவர்�ளுக்கு ஆதைவு ்�ாடுததவோ�த தரைவன் 
தி�ழ்கின்றான். தரைவன் ்சயல் நியாயோேதா� இருக்கின்றது. 
வரைவின் ே�ளிர் ்பயர்ப் ்பாருததம் பற்றிக் கூறும் ஒளரவ 
துரைசாமிப்பிள்ரளயவர்�ளின் �ருதது25 மேற்�ருததுக்கு வலுவூட்டுவதா� 
உள்ளது.

எததரேக் �ாைணங�ள் கூறித தரைவரே உயர்வு படுதத 
முயன்றாலும் தரைவேது வணடுத தன்ரேமய பைதரத நாட்்ததிற்குக் 
�ாைணமேயன்றி வரைவின் ே�ளிர் பற்றிக் கூறியிருக்கும் �ருததுக்�ள் 
�ாைண்ேன்பரத முழுரேயா� ஏற்� இயைாது.

மேலும், பைதரதயரை அவர்�ளது பாது�ாப்பிற்�ா�வும் 
நைனுக்�ா�வும் நாடியதா� எநத இ்ததிலும் ்சய்தி�ள் இல்ரை. 
தரைவன் இது பற்றி ஒரு வார்தரத கூ்க் கூறவில்ரை. எேமவ, 
பைதரத நாட்்மே அறவழிப்பட்் ்சயல் என்று கூற முடியாது. 
தரைவனின் பைதரத நாட்்ம் தரைவிக்கு இரழக்�ப்படும் 
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அநீதியாகும். இதோல், சமுதாயததிற்ம� அநீதி இரழப்பவோகின்றான். 
தரைவன் ்பாருள் மத் மவணடும். மதடும் ்பாருள் பிறர் நைன் 
நா்லுக்�ா� இருக்� மவணடும். பைதரதயர் ்தா்ர்பு ்நறியற்ற 
அறேற்றச் ் சயல் என்பமத சங�ப் பாக்�ள் உணர்ததும் �ணவனுக்�ாே 
அறங�ளாகும். 

(ii) விலஙகிைஙகள வழி அைமுணர்த்்தல்:
சங�ாைப் புைவர்�ள் தரைவனுக்குப் பைதரத நா்ல் தீது 

என்பரத இடிததுரைக்�வும், ஒருததிக்கு ஒருவன் என்ற அறதரத 
வலியுறுததவும் அதனின்றும் ோறுபட்்ால் விரளவு என்ே என்பரதச் 
சுட்்வும் �ாைான் பசு, இறால், ஆரே, எருரே, நீர்நாய் மபான்ற 
விைஙகிேங�ரளயும் அவற்றின் முரறயற்ற ்சயல்�ரளயும் ்�ாணடு 
புைப்படுதத முயன்றார்�ள். தரைவன் பைதரதரய நாடி, அவளுர்ய 
்தா்ர்பு ்�ாண்ான் என்பரத,

பெற்று நி்்மு்ைஇய கெங்�ட �லாரலான
ஊர் மடி �ங்குலில, பநலான தே்ள �ரிந்து,
கூர் முள் பவலி ப�லாடடின நீக்கி,
நீர் முதிர் �ழைதது மீது உ்ன இரிய
அம் தூம்பு வள்்ள மயக்கி, தேலாம்ர
வணடு ஊது �னி ம்ர் ஆரும் ஊர  (அ�.,46:1-6)

என்னும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. இதில், �ாைான் ்�ாட்டிரைச் 
மசறாக்கியது என்ற குறியீடு மூைம் தரைவேது பைததரே 
உணர்ததப்பட்்து.

பைதரதயர் மசரியில் அவரின் நைததிரே நு�ர்நத தரைவன், 
தேக்குப் பழி ஏற்படும் என்பதற்கு அஞசி, அப்பைதரதயர் ்சய்த 
ந�க்குறி தன் ோர்பிமை கி்க்�த தன் வீடு மநாக்கி விரைநது வநதான் 
(அ�.,176:1-12). நீர் நணடு ்வணகுருகிற்கு அஞசி மசற்றில் வலி 
ஏற்படும் படி ேணவரளயில் ேரறநதது என்னும் இப்பா்லின் வழி 
தரைவனின் பைததரேரய அறியமுடிகின்றது. தரைவன் பைதரதமயாடு, 
அைர் கூறுகின்ற ஊைார் அறியும் படி புேைாடிோன் (அ�.,246:1-4). 
தரைவனின் இச்்சயைாேது, ஆண சஙகு ஆைல் மீன் சாட்சியா�ப் 
்பண சஙர�ப் புணரும் என்ற குறியீட்டின் மூைம் உணர்ததப்பட்்து.

ஆரேயாேது வள்ரளக் ்�ாடியின் இரைச் ்சறிவில் 
தூஙகுவரத ்வறுதது, ஆம்பலின் இரைச் ்சறிவில் மபாய் 
உறஙகுவரதப் மபாைத தரைவன் தன் வீட்டில் உறஙகுவரத 
்வறுததுப் பைதரதயர் மசரிக்குச் ்சன்று, அவமைாடு ேகிழ்நதாடி 
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இன்பம் நு�ர்நது ்சருக்கிய நர்மயாடு இற்பைதரதபாற் ்சன்று 
தஙகிோன் (அ�.,256:1-7).

�ழனிக் �ரும்பின்மேல் ஊர்நது ஆரேயாேது இளம் ்வயிலில் 
�ாய்வது மபாை, தரைவேது பைதரதயருள் ஒருததி, அவரே இழி 
்சாற்�ளால் இ�ழ்நது மபசிோள்; சிேநது மநாக்கிோள்; அவேது 
ோரையிரே அறுதது எறிநதாள்; அவமோடு புைநது ்தருவழிமய 
்சன்றாள் (அ�.,306:1-8).

்பாய்ர�யில் ஆம்பரை மேய்நத எருரே, மசற்றில் உறஙகி, 
�ாரைப் ்பாழுதில் ப�ன்ரறக் ்�ாடிரயச் சூடி, ேள்ளரைப் மபான்று 
மூதூரில் புகுநதது மபாைத தரைவன் பைதரதயர் மசரியில் 
அப்பைதரதயரை இன்பம் துய்தது, இை்வல்ைாம் அவவிழிதத 
இன்பததில் ேயஙகிக் கி்நதான். பின்பு �ாரையில் தேது ்பருரே 
்�்வும், ஊரில் அைர் எழவும் நாணழின்றித தேது வீட்டிற்கு 
வநதான் (அ�.316:1-7).

ஆண நீர்நாய் விடியற் �ாரையில் வாரள மீரே இரையா�த 
மதடுவரதப் மபாைத தரைவன் தன் பைததரே ஒழுக்�ததால் 
ஊ்ைல்ைாம் அைர் எழச் ்சய்து, விடியலில் தரைவிரய நாடி 
வநதான் என்பதற்கு,

க�லாய்்� நீர்நலாய்ப் பு்வு நலாறு இரும் ப�லாதது
வலா்ள நலாள் இ்ர பதேரும் ஊர!  (அ�.,386:1-2)

என்னும் பா்ைடி�ள் சான்றாகின்றே.
மேற்�ண் விைஙகிேங�ளின் ்சயல்�ள் புைப்படுததும் 

உட்்பாருள், தரைவன் பைதரதரய நா்ல், அவளு்ன் ்தா்ர்பு 
்�ாள்ளல், தரைவனின் இச்்சயல் குறிதது ஊரில் அைர் எழல், 
அவவைருக்கு அஞசித தரைவன் இல்லிற்குவைல், வரும்மபாது 
பைதரதச் மசரியில் சுற்றி அரைநத அநதச் ்சவவி ோறுப்ாதிருததல் 
மபான்றேவாகும்.

உள்ளுரற�ள் அரேததுமே உளவியல் சார்நதே. விைஙகுக் 
�ாட்சி�ள் ஒரு புறம் தரைவன் நிரைரய உள்ளுரறயா�ச் சுடுவதும், 
ேறுபுறம் தரைவி நிரை பற்றி உய்ததுணரும்படி சிை வரி�ள் 
அரேநதிருப்பதும் இஙகு அற்நறி பு�ட்டும் சிறப்பா� அரேநதுள்ளே. 
தரைவனின் பைததரே நா்ரை அறேற்றச் ்சயல் என்பரத உணர்தத 
விரும்பிய புைவர், அதரே, மநைடியா�க் கூறாேல், ‘மசற்று நிரை 
முரேஇய’ (அ�.,46:1), ‘இருஞ மசற்று அள்ளல்’ (அ�.,176:10), 
‘பழேம் உழக்கி’ (அ�.,256:6), ‘தூஙகு மசற்று அள்ளல் துஞசி’ 
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(அ�.,316:4), ‘புைவு நாறும் இரும் மபாதது’ (அ�.,386:1) என்னும் 
்சாற்்றா்ர்�ரளக் ்�ாணடு புைப்படுததிேர். 

இச்்சாற்்றா்ர்�ள், பைதரதத ்தா்ர்பு என்பது நன்னீரை 
உணபரத விடுததுச் மசற்று நீரை உணபதற்குச் சேம் என்றும், அது 
குடும்பதரதக் �ாப்பதா� இல்ைாது குடும்பதரதக் குரைக்கும் தன்ரே 
உள்ளது என்றும், �்ரே உணர்ரவத தைாது, ்பாறுப்பற்ற ேயஙகிய 
நிரைரயமய உருவாக்கும் என்றும், வாழ்வு அைர் பைப்பக் கூடியதா� 
அரேயும் என்றும் உணர்ததுகின்றே.

(iii) கவளைாண ச்தாழில் வழி அைமுணர்த்்தல்:
விைஙகிேங�ள் வழி அறக்�ருததுக்�ரள உணர்ததியது மபான்று 

மவளாண ்தாழில் வழி அரேநத உள்ளுரறயிலும் அறக்�ருததுக்�ள் 
எடுததியம்பப்பட்டுள்ளே. பைதரத ்தா்ர்பிரே அறேற்ற ்சயல் 
என்றும், இத்தா்ர்பாேது தம் ்தாழிரை விடுதது மவ்றான்றிரே 
நாடுவதற்குச் சேோேது என்றும் கூறப்படுகிறது. சான்று:

எரி அ்�ந்தேனை தேலாம்ர இ்் இ்்
அரிந்து �லால குவிததே கெந்கநல வி்ைஞர்
�ள் க�லாணடு மறுகும் ெலா�லாடு அளற்று உரின,
ஆய் �ரும்பு அடுக்கும் �லாய் புைல ஊர! (அ�.,116:1-4)

தம் நிரையில் நிரைததமை அறம் என்று கூறும் முரறயில் 
பைதரத நா்ல் இஙகுக் �ணடிக்�ப்பட்டுள்ளது.

(iv) ெமு்தாயச செய்திகள வழி அைமுணர்த்்தல்:
வசதி�ள் வாழ்க்ர�ரயப் பணபடுதத மவணடும், ்நறிப்படுதத 

மவணடும். அவவாறன்றி அவவசதி�ள் ்நறியற்ற வாழ்க்ர�க்கு 
வழிவகுக்�க் கூ்ாது. ் நறியற்றவர்�ளால்தான் வாழ்வின் ் நறிமுரற�ள் 
ோற்றம் ்பறுகின்றே. அது தவறு என்னும் அறதரதக் �ணவனுக்�ாே 
பைதரதயர் பிரிவு பா்ல்�ள் உணர்ததுகின்றே. 

இரும்ரப மபான்ற ம�ாட்டிரே உர்ய எருரே, நீர் நிரறநத 
குளோேது �ைங�, ஆம்பல், ்ேல்ைர் கிழியக் குவரள ேைரை 
ோநதிக் �ாஞசி நுணதாது ஈைம் புறதது உரறப்ப ்ேல்கிடு �ளவு 
வாய்த தஙகு நிரைக்�ண புகும். அதுமபாை, பைதரத �ைங�, அவர் 
தாய்ோர் �ைங�த திரிநது, பின்னும் வழியில் மவறு பைதரதயர் 
சிைரைக் கூ் நிரேக்கிறான் தரைவன் என்பரத,

இரும்பு இயனறனை �ருங்ப�லாடடு எரு்ம,
ஆம்�ல கமல அ்்கிழிய, குவ்ளக் 
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கூம்பு விடு �லம்ர் மலாந்தி, �்ரய 
�லாஞசி நுண தேலாது ஈரம் புறதது உ்ரப்�,
கமலகிடு �வுள அலகுநி்் புகுதேரும்
தேண து்ற ஊரன  (அ�.,56:3-8)

என்னும் பா்ைடி�ள் விளக்குகின்றே. இதில் எருரேயின் ்சயல் 
மூைம் தரைவனின் பைததரே ஒழுக்�ம் சுட்்ப்பட்டுள்ளது.

எருரேக் �்ாவாேது ோரை மவரள வரை ்பாய்ர�யிமை 
கி்நதுவிட்டுப் பின் எருரேயின் இரளய கி்ாரிரயத தழுவி 
மதாட்்க் �ாடு�ளிமை மேய்நது விட்டு, வயல்�ளிமை ்சன்று 
உறஙகுவரதப் மபாை, தரைவன் பைதரதயு்ன் நீர் விரளயாட்்யர்நது, 
மசாரை�ளில் விரளயாடிப் பின்பு தன் வீடு மதடி வநதான். இதரே,

ம்க் �ண எரு்ம மலாண நலாகு நலாழீ,
�்ப்்� நணணி, �ழைதது அலகும்
�லி மகிழ் ஊரன  (�லி.,146:3-5)

என்னும் பா்ைடி�ளால் ் தளியைாம். இப்பா்லில் தரைவன் ‘ோயப் 
பைததன்’ என்று மநைடியா�மவ சுட்்ப்்பறுகிறான். இஙகும் அவேது 
தன் ேகிழ்்வணணமே நிரற மவற்றப்படுகின்றது.

வைாலின் ்�ாழுஙகுரற விற்றுக் �ள் உணடு ஆடி அயர்நது 
கி்நது இை்வல்ைாம் உறஙகிய தரைவனுக்கு, அவன் ேரேவி 
�ாரையில் ்வஞமசாறு அளிததாள். அதுமபாை, இை்வல்ைாம் 
பைதரதயர் மசரிமய துரணயா�த திரிநத தரைவன், ரவ�ரறப் 
்பாழுதில் ேரேவிரய நிரேதது வநதான் என்று கூறப்படுகின்றது 
(அ�.,196:1-7).

உழவர்�ளின் இரசக்கு அஞசிப் பைநத ேயிைாேது ்தய்வம் 
உரறயும் ேரைய�தமத ்சன்று தஙகியது. அதுமபாை, தரைவன் 
ஊரில் எழுநத அைருக்கு அஞசி தன் வீட்டிற்கு வநதான் (அ�.,266: 
17-19). நீர் நாயாேது தாேரை ேைர் மபான்ற இனிதாேரத விட்டு 
வாரள மீரே நச்சித திரியும். இது வள்ரளக் ்�ாடி�ரள உழக்கிப் 
பிைப்பநதூரில் தஙகும். அது மபான்று, தரைவன் �ாதல் ேரேவிரய 
விடுதது, பைதரதயரின் தாயார் அறியாது �ைஙகும் வர�யில் 
அவரு்ன் ்தா்ர்பு ்�ாண்ான் (அ�.,6:16-19). மேற்கூறிய 
பா்ற்�ருததுக்�ள் தரைவனின் விைஙகுப் பணரப உணர்ததுவேவா� 
உள்ளே. இச்்சய்தி�ளில் இைணடில் எருரேயும், ஒரு பா்லில் நீர் 
நாயும் தரைவனின் ்சயலுக்குக் குறியீ்ாக்�ப்பட்டுள்ளே.

தரைவனின் மேற்�ண் தீய ்சயல்�மள அறேற்ற தன்ரேக்கு 



150	 பழந்தமிழ்	இலக்கியத்தில்	குடுமப	அறம

விததிட்்ே எேைாம். தீரே ்சய்பவன் இருப்பதால்தான் பைதரத 
நாட்்ம் இருப்பதால்தான் பைதரதயர் இருக்கின்றேர். பைதரதயர் 
இருநதாலும் அவர்�ரள நாடுபவர்�ளாகிய தீயவர் இருப்பதால்தான் 
அவர்�ள் பைதரதயர்�ளா� ோற்றப்படுகின்றார்�ள். இல்ரை்யனில் 
அவர்�ள் அநநிரைக்கு வை வாய்ப்மப இல்ரை எேைாம். ேனிதனின் 
்சயற்பாம் ஒரு சமுதாயதரத நல்ைதா�மவா, தீயதா�மவா ோற்றக் 
�ாைணோ� அரேகின்றது என்பது மேற்கூறிய சான்று�ளால் 
்தற்்றேப் புைப்படுகின்றது.

இது�ாறும் கூறியவற்றிலிருநது �ணவது ்பாருளீட்டும் �்ரே 
பற்றியும், அவன் வறியவரைக்�ாக்கும் பணபு பற்றியும், சுற்றம் 
மபாற்றும் அறப்பணபு பற்றியும், ஆன்ே நைன் சார்நத ஈதல் முரற, 
விரளவு, ்பாருள் பற்றியும், அவேது குடும்ப வாழ்க்ர�ப் பற்றியும், 
ேரேவியால் அவன் அர்யும் உயர்வு பற்றியும், அவேது 
நன்ேக்�ட்மபறு பற்றியும், அவேது பைதரதரே நாட்்ம் பற்றியும் 
விரிவா� அறியமுடிகின்றது.

இதுவரை குடும்பம் சார்நத அறததில் ்பண�ரளப் பற்றிய 
ஆண�ளின் ேதிப்பீடு�ள் ் பரும்பாலும் அரவ குைே�ள் - ் பாதுே�ள் 
பற்றியதாோலும் சரி, ர�ம்்பண வீட்டுமவரை ்சய்யும் ஏவல் 
்பண பற்றியதாோலும் சரி, ஆண�ளின் ்சயலூக்�ோே ஆள்விரே 
நா�ரி�ததின் அவேதிப்பிற்குரிய குறியீடு�ளா�மவ உள்ளே என்பது 
விளக்�ப்பட்டுள்ளே. இஙம� பாலியல் தளததில் ஆணுக்கும் 
்பணணுக்குோே அறங�ள் விளக்�ப்பட்டுள்ளே.
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முடிவுரர

பழங�ாைச் சமூதாயக் குடும்ப அரேப்பு என்னும் தரைப்பில் 
தனி ேனிதர்�ள் ஒன்றுபட்டுக் கூட்டுவாழ்க்ர� வாழத ்தா்ஙகி, 
சமுதாய அரேப்பு நிரை்பறத ்தா்ஙகியவு்ன் தாய் வழிச் சமூ� 
அரேப்மப முதன் முதலில் மதான்றியது என்று விளக்�ப்பட்டுள்ளது.
்தால் பழங�ாைக் குடும்ப வாழ்க்ர�யில் தரைரே இ்தரதப் 
்பற்றிருநத ்பண தன் தாய்ரே ்பருஙகுணததால் ஆண�ளுக்கு 
அரேதரதயும் விட்டுக்்�ாடுக்� ஆைம்பிததரதயும், இறுதியா�த தன் 
தரைரே இ்தரதயும் விட்டுக்்�ாடுதது, வீட்டுக் �்ரே�ரள 
ேட்டும் நிர்வகிக்�த ்தா்ஙகியரதயும், இநதச் சநதர்பதரத மி�ச் 
சரியா�ப் பயன்படுததிக் ்�ாண் ஆண இேம் �ற்பின் ்பயைாலும் 
ேதததின் ்பயைாலும் அவரள அ்க்கியாள முற்பட்்ரதயும் 
இததரைப்பின் வழி எடுததுக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளது. 

தனி உர்ரே மதான்றிய �ாைந்தாட்டுக் குடும்பம் என்பது 
ஆணாதிக்�ம் ்�ாண் அரேப்பா� உரு்வடுததரதயும், ்பணணும் 
ஆணின் உர்ரே�ளில் ஒன்றா� ோற்றப்பட்்ரதயும், இதரேச் 
்சய்தது பாலியல் வர� ஒடுக்குமுரற என்பரதயும் இதில் 
சுட்டிக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளது. எநத உயிரியல் �ாைணி ்பணணுக்கு 
முதன்ரே தநது, தாய் வழிச் சமூ�ம் அரேய �ாைணோயிற்மறா, அமத 
உயிரியல் �ாைணி, ்பணரண ஒரு குறுகிய வட்்ததிற்குள் அர்தது, 
உள் மநாக்குப் ்பாறுப்பு�ரள அவள் மீது சாற்றியரதயும், ஆணுக்குச் 
்சாநதோே உர்ரே�ள், அவனுக்கு ேட்டுமே பிறநத வாரிசு�ளுக்குப் 
மபாய்ச் மசருவரத உறுதி ்சய்ய ்பணணி்ம் �ற்பு 
வலியுறுததப்பட்்ரதயும் சான்று�ளு்ன் விளக்�ப்பட்டுள்ளே.

்பண அறம் என்னும் தரைப்பில் ஆணின் நு�ர்ச்சி 
மநாக்கிமைமய ்பணணும், அவளது அங�ங�ளும், அவற்றின் 
பரிோணங�ளும், அவற்றிற்குரிய பாலியல் ்பறுேதி�ளும் 
மநாக்�ப்பட்்ே என்பதும், இது அவரளக் �ாட்சிப் ்பாருளா�, 
நு�ர் ்பாருளா�ப் பார்க்கும் ஆணாதிக்�ப் மபாக்ர� இேங�ாட்டி 
நிற்கிறது என்பதும், இவவாறு ஆணே�ரே அங�ம் அங�ோ� 
உவரே�ள் கூறி வர்ணிக்�ாத த�வலும் சுட்டிக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளே. 
சங��ாைச் சமூ�ததில் ஒரு புறம், ்பண தேக்குரிய தரைவரேத 
தாமே மதர்ந்தடுக்கும் உரிரேரய, �ாதலிதது ேணக்கும் உரிரேரயப் 
்பற்றிருநதாள் என்பதும் ேறுபுறம், �ாதல் வயப்பட்் ்பணரண 
அடிததல் �ாவலில் ரவததல் மபான்ற நிரை�ளுக்்�ல்ைாம் 
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உட்படுததப்பட்்ாள் என்பதும் விளக்�ப்பட்டுள்ளே. இவவாறு 
ஒடுக்குமுரற�ளுக்கு உள்ளாக்�ப்பட்் ் பண, ஓர் ஆண குழநரதக்குத 
தாயாகி வாழ விதிக்�ப்பட்டிருநதாள் என்பதும் சுட்டிக்�ாட்்ப் 
பட்டுள்ளது.

தர், தணிக்ர�, தண்ரே ஆகிய �ட்டுப்பாடு�ள் 
்பணணுக்கும், உரிரே�ள் ஆணுக்கும் வழங�ப்பட்்ே. ்பண�ள் 
தேக்கு விதிக்�ப்பட்் விதி�ளுக்கு உ்ன்பட்்ேமை அன்றி 
எதிர்ப்புக்குைல் எழுப்பவில்ரை என்பரதயும், ்பாழுதுமபாக்கு�ளிலும், 
�ரைஞர்�ளிர்மயயும் மவறுபாடு �ாண இயைவில்ரை என்பரதயும் 
்பண�ளுக்குக் �ல்வியறிவு புறக்�ணிக்�ப்ப்வில்ரை என்பரதயும் 
சான்று�ளு்ன் விளக்�ப்பட்டுள்ளே. ்பணணின் நம்பிக்ர�ச் சார்நத 
்சயற்பாடு�ளாே ரதநீைா்ல், பாரவ மநான்பு, பிரற ்தாழுதல், 
யாரேயின் மிச்சிரை உணணல் ஆகிய அரேததும் ஓர் ஆரணச் 
சார்நமத அரேநதிருநதே என்பதும் அதுமவ சிறநத அறோ� 
மநாக்�ப்பட்்து என்பதும்’ எடுததுக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளே.

ேனிதரின் வாழ்க்ர� ச்ஙகு�ளால் பிரணக்�ப்பட்டுள்ளதும், 
அதிலும் ்பண�ளின் வாழ்வில் ச்ஙகு�ள் முக்கிய இ்ம் வகிப்பதும் 
விளக்�ப்பட்டுள்ளே. ்பணணின் பாலியல் வாழ்க்ர� மூன்று 
படிநிரை�ளா�ப் பிரிததுப் பார்க்�ப்பட்டுள்ளது.

இேவிருததி வளர்ச்சிக்குப் பூப்பின் இன்றியரேயாரே பற்றியும், 
்தால்�ாப்பியர் பூப்ரபக் �ருததரிக்கும் �ாைததிற்குரிய பருவம் என்று 
கூறியுள்ளதும், அது இே விருததிக்குரிய வலிரேரயப் ்பணணுக்கு 
உறுதிப்படுததியதால் அப்்பண பிறைால் தீண் முடியாதவளா� 
மநாக்�ப்பட்்தும் விளக்�ப்பட்டுள்ளே. பூப்ரப்யாட்டிச் ் சய்யப்பட்் 
ச்ஙகு�ள் யாவும் அவள் �ருததரிக்கும் தகுதிரய உ்ல் அளவில் 
்பற்றுவிட்்ரதயும் உணர்ததிே என்ற விளக்�ங�ள் ்�ாடுக்�ப் 
பட்டுள்ளே.

ஆணும் ்பணணும் ்தால்�ாப்பியம் கூறிய �ைணம் ச்ஙகு 
முரறயின் வழியா�க் �ருததரிக்கும் நிரைக்கு ோறிச்்சல்வதற்�ாே 
சமூ� வழக்�ம் என்று விளக்�ப்பட்டுள்ளது.சங� இைக்கியததில் 
திருேணச் ச்ஙகில், முதல் நி�ழ்வாே ேணம் மபசலில் நல்ை நாள் 
பார்க்�ப்பட்்தும், ்பண வீட்்ாரி்ம் ஆண வீட்்ார் ்சன்று 
்பண ம�ட்்தும், மவஙர� ேைததின் கீழ் அேர்நது ்பண மபசியதும் 
இ்ம் ்பற்றுள்ளே. சிைம்பு�ழி மநான்பில், சிைம்பு �ன்னிக்கு 
அர்யாளோ�க் �ருதப்பட்டுத திருேணததில் சிைம்பு �ழிமநான்பு 
என்ற ச்ஙகு நி�ழ்ததப்பட்்தும், அச்ச்ஙகு ்பண வீட்டிமைமய 
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நி�ழ்ததப்பட்்மத வழக்�்ேன்பதும் விளக்�ப்பட்டுள்ளது. உ்ன் 
மபாக்குக் �ாைததில் சிைம்பு�ழி மநான்பு ஆண வீட்டில் நி�ழ்ததப் 
பட்்ே என்ற ்சய்தியும் இ்ம்்பற்றுள்ளது. ேணச் ச்ஙகில் 
சங��ாைத திருேணததில் நர்்பற்ற ச்ஙகு முரற�ள் அரேததும் 
அ�நானூற்றுப் பா்ல்�ளில் கூறப்பட்்ரவ என்பது விளக்�ப் 
பட்டுள்ளது. திருேணச்ச்ஙகு முரற�ள் அரேததும் ்பணணுக் 
குரியதா�மவ �ாணப்படுகின்றே என்ற விளக்�மும் தைப்பட்டுள்ளது.

�ருவுருவதற்�ா�ச் ் சய்யப்பட்் ச்ஙகு முரறயில் ் பண �ருவுற்றப் 
பின்ேர் ்சய்யப்பட்் ச்ஙகு முரற�ள் ேட்டுமே இ்ம்்பற்றுள்ள 
்சய்தி விளக்�ப்பட்டுள்ளது. �ருவுற்றப்பின் ்சய்யப்படும் ச்ஙகில் 
சூலுற்றப் ்பண�ள் ்தய்வங�ளுக்குப் பலிச் மசாறு பர்தத ்சய்தி 
தைப்பட்டுள்ளது. �ருவுற்றப் ்பண�ளின் ‘ேசக்ர�யில்’ ஏற்படும் 
நாவின் சுரவ ோற்றம் பற்றி விளக்�ம் தைப்பட்டுள்ளது. குழநரதப் 
்பற்ற பின்பு ்பண�ளின் உ்ல் தூய்ரேயின்றிப் புனிற்று நாற்றம் 
�ாணப்படுவதா�வும், அது தனிததுவம் வாய்நததா�க் �ருதப்பட்டு 
குழநரதப் ்பற்ற ்பண�ள் நீைாடிோர்�ள் என்ற த�வல் 
்�ாடுக்�ப்பட்டுள்ளது. குழநரதப் ்பற்றப் ்பணரணத தீய ஆவி�ள் 
தீண்ாதவாறு �ாப்புச் ச்ஙகு�ள் மேற்்�ாள்ளப்பட்்தும் நிறுவப் 
பட்டுள்ளே.

ர�ம்ரே மநான்பில் �ணவன் இறநத பின்பு ்பண தேது 
கூநதரைக் �ரைநது, அணி�ைன்�ரள எல்ைாம் துறநது, பிற ஆ்வர் 
தம்ரே மநாக்�ா வணணம் அைஙம�ாைப்படுததிக் ்�ாணடு வாழ 
மவணடும் என்று சங�ச் சமூ�ம் �ட்்ாயப்படுததியது என்றும் மேலும் 
அவள், ‘அல்லி அரிசி’ என்ற சததில்ைாத அரிசியால் சரேக்�ப்பட்் 
நீர்விட்் மசாற்ரற ்வநத மவரளக் கீரைரய எள் துரவயலு்ன் 
உணடு, தன் புைன்�ரள அ்க்கியாளப் பழக்�ப்படுததப்பட்்ாள் 
என்றும் படுக்ர�யில் சு�ம் கூ்ாது என்பதற்�ா�, பைற் �ல்லில் 
படுக்கும்படி �ட்்ாயப்படுததப்பட்்ேர் என்றும் அதுமவ ் பணணுக்குரிய 
அறம் என்றும் இததரைப்பின் வழி எடுததாளப்பட்டுள்ளே. �ணவரே 
இழநத பின்ேர்ப் ்பணணின் பாலியல் ்சயல்பாடு தர் ்சய்யப் 
பட்்தும் இஇச்்சயல் ஆரண இழநத ்பணணுக்கு ேட்டுமே உரிய 
அறோ�க் �ருதப்பட்்து என்பதும் விளக்�ப்பட்டுள்ளது.

ேரேவி அறம் என்ற தரைப்பில் ேரேவியின் உயர்நத பணபு 
அறங�ளா� அவளது பாலியல் ் சயற்பாடு�ளும் �ணவரேப் மபணுதலும், 
நன்ேக்�ரளப் ்பற்று வளர்ததலும், விருநமதாம்பலும் சுற்றததிேரைத 
தழுவுதலும் ஆகியே �ருதப்பட்்ே என்பது சுட்டிக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளே.
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�ணவனுக்கு அ்ஙகியவளா�க் கூறப்பட்் ேரேவி தன் 
உரிரே�ளில் பைவற்ரறக் �ணவணுக்�ா� விட்டுக் ்�ாடுக்� 
மநர்நதரதயும், �ணவனுக்கு இல்ைாத �ட்டுப்பாடு�ள் யாவும் 
ேரேவிக்கு ேட்டும் விதிக்�ப்பட்்ரதயும், �ணவனுக்குத 
மதரவயில்ைாத �ற்பு ்நறி ேரேவிக்கு ேட்டும் �ட்்ாயோ� இருக்� 
மவணடும் என்று வற்புறுததப்பட்்ரதயும், �ணவன் பை ்பண�ரள 
ேணக்�ைாம் அல்ைது பை விரை ோதர்�ளு்ன் உறவு ்�ாள்ளைாம்; 
ஆோல், ேரேவிமயா �ணவரே அன்றி யாரையும் �ேவிலும் 
�ருதக்கூ்ாது என்று வலியுறுததப்பட்்ரதயும், இதுமவ ேரேவிக்குரிய 
சிறநத அறங�ளா�ப் மபாற்றப்பட்்ரதயும் சான்று�ள் மூைம் 
நிறுவப்பட்டுள்ளே.

ேரேவிக்குத தைப்படும் ேதிப்பு�ள் அவளது �ணவரேச் 
சார்நமத அரேநதே என்பதும் அவளுக்கு அளிக்�ப்பட்் ேதிப்பு�ரள 
வி், ேதிப்புக் குரறவு�மள மிகுதியா� இருநதே என்பதும், 
ேரேவியின் நம்பிக்ர�ச் சார்நத ்சயற்பாடு�ள் அரேததும் �ணவன் 
என்னும் குறுகிய வட்்ததிற்குள்மளமய அரேநதிருநதே என்பதும் 
அதுமவ சிறநத அறங�ளா� வற்புறுததப்பட்்ே என்பதும் 
விளக்�ப்பட்டுள்ளே.

பணர்யத தமிழ்ச் சமூ�ததில் பைதரத்யாழுக்�ம் ஒருவர�க் 
குடும்ப்வாழுக்�ம் மபாைப் பைவிக்கி்நததும், இநதப் பைதரதரே 
என்பது ஓர் வரையரறக்குட்பட்்தா� அரேய மவணடும் எேறு 
அன்ரறய சமூ�ததால் எதிர்பார்க்�ப்பட்்தும் இஙகுச் சுட்டிக்�ாட்்ப் 
பட்டுள்ளது. ஆணுக்குக் கூறப்பட்் சமூ� அறதரத ேரேவி, அன்பும் 
அருளும் நிரறநத ேனித வாழ்க்ர�க்குள் மீணடும் �ணவரேக் 
்�ாணடு வருவதற்�ா�ப் பயணபடுததிக் ்�ாண்ாள் என்பதும் இதில் 
விளக்�ப்பட்டுள்ளே. 

தாய் அறம் என்னும் தரைப்பில் தாய்க்குரிய குடும்பப் பணி�ள் 
அல்ைது ஒழுக்�ம், நன்ேக்�ரளப் ்பறல், அவர்�ரளப் மபணல், 
அவளுர் வீைம் ஆகியே அறங�ளா�ப் மபாற்றப்பட்்ே என்பது 
எடுததுக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளே.

எல்ைாப் பருவங�ளிலும் அதாவது ்பண, ேரேவி, தாய் என்ற 
நிரை�ளில் ்பண அவளுக்ம�ற்ற பணி�ரள நிரறமவற்றிக் குடும்பப் 
்பாறுப்புக்�ரள ஏற்றிருநதாளும் தரைரேப் ்பாறுப்பு அவளுக்கு 
அளிக்�ப்ப்வில்ரை என்பதும் இததரைப்பின் மூைம் சுட்டிக்�ாட்்ப் 
பட்டுள்ளே.
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்பற்ற பிள்ரள�ளின் ந்தரத ேற்றும் அவர்�ளின் திருேணம், 
அவர்�ளின் குழநரதப் மபறு முதைாேவற்ரறக் �வனிக்கும் முழுப் 
பணியும் தாய்க்கு ேட்டுமே இருநதது. இது தாய் வழிச் சமூ�ததின் 
எச்சோ� இருக்�ைாம் என்ற �ருததும் சான்று�மளாடு நிறுவப் 
பட்டுள்ளே.

்பண இளரேயில் ் பற்மறார் �ட்்ரளப்படியும், திருேணததிற்குப் 
பின் �ணவன் �ட்்ரளப்படியும், �ணவன் இறப்பிற்குப் பின்பு பிள்ரள�ள் 
�ட்்ரளப்படியும், ந்க்� மவணடுமே தவிை தன்னிச்ரசயா� 
ஒருமபாதும் இயங�க் கூ்ாது என்று சங�ச் சமூ�ம் அறததின் 
வாயிைா� அவர்�ளுக்�த தர் விதிததது என்பதும், �ன்னி�ாதாேம். 
்பண�ரள விரை்�ாடுதது வாஙகி ேணம் புரியும் முரற, ‘சதி’ 
என்னும் உ்ன்�ட்ர் ஏறும் முரற, ர�ம்ரே மநான்பு ஆகிய இரவ 
எல்ைாம் ்பணணுக்குரிய அறங�ளா�ப் மபாற்றப்பட்்ே. இரவ சங�ச் 
சமூ�ததில் எவவித உரிரே�ளுேற்றுப் ்பண�ள் இருநத அடிரே 
நிரைரயமய �ாட்டுகின்றே என்பதும் இதன் வழிப் ்பறப்படுகின்றே.

சுருங�க் கூறின் சங��ாைப் ்பண�ள், ஆணின் அ்க்கு 
முரறக்கும் அதி�ாைததுவததிற்கும் ஆட்பட்்ார்�ள். பைநது விரிநத 
சமூ�ததில் குடும்பம் என்ற மி�ச் சிறிய குறுகிய வட்்ததிற்குள் 
வாழ்நதவர்�ள். தேக்்�ே ஒரு வாழ்க்ர�யின்றித, �ணவனின் வாழ்மவாடும் 
தாழ்மவாடும் தன்ரே இரணததுக் ்�ாணடு அவனுக்�ா�மவ தான் 
பர்க்�ப்பட்டுள்மளாம் என்ற அரசக்� முடியாத நம்பிக்ர� 
உர்யவர்�ள். பணபாடு, ேதம், ்பாருளாதாைம், பாலியல் ரீதியாே 
அ்க்குமுரறக்கும் மேைாணரேக்கும் ஆதிக்� ் வறிக்கும் அடிபணிநது 
வாழ்நதவர்�ள். இறுதியா� உ்ைரேப்புக் �ாைணோ�ப் 
பைவீேோேவர்�ள் என்றும் தனிதது இயங� இயைாதவர்�ள் என்றும் 
ஆணாதிக்�ச் சமூ�ததால் �ற்பிக்�ப்பட்டுக் �ாைங�ாைோ� ஏற்று 
வாழ்நதார்�ள். இரவமய குடும்ப அறததுள் ்பணணுக்�ாே அறோ�ச் 
சங�ச் சமூ�ம் இேங�ாட்டி நிற்கின்ற்தேைாம். 

தரைவன் அறம் என்னும் தரைப்பில் தனி உர்ரேச் சமூ� 
அரேப்பில் அறம், ் பாருள், இன்பம் என்னும் முப்்பரும் குறிக்ம�ாள்�ள் 
ஆணுக்கு ேட்டுமே கூறப்பட்டுள்ளது என்று விளக்�ப்பட்டுள்ளது. 
�ளவு வாழ்க்ர�யில் தரைவனுக்குப் பணிவாே ் ோழியும், தரைவிரய 
விட்டுப் பிரியாத எணணமும் அறங�ளா�க் கூறப்பட்டுள்ளே 
என்பதும், தரைவி வீட்டில் ்தாணடு ்சய்மதனும் அவரள அர்ய 
விரும்புவதும் இர்யூறு�ரளப் ்பரிதா� எணணாத பணபும் �ளவு 
வாழ்க்ர�யில் தரைவனுக்குரிய அறங�ள் என்பதும் இதில் 
சுட்டிக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளே.
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அ� வாழ்க்ர�யும் புற வாழ்க்ர�யும் சிறக்�த தரைவன் 
்பாருளீட்் மவணடும் என்பதும், ்பாருள் வழிப் பிரிநதாலும், 
மபார் வழிப் பிரிநதாலும் அ� வாழ்க்ர�யில் தரைவனுக்குத தரைவி 
பற்றிய சிநதரே மவணடும் என்பதும் ்பாருள் வயிற் பிரிவின் வழி 
உணர்ததும் அறங�ளா� விளக்�ப்பட்டுள்ளே.

�ள்வாழுக்�ம் திருேணததில் முடிதமை அறம் என்பரத 
வலியுறுதத விைஙகிே வாழ்வு நி�ழ்ச்சி�ள் வழியும் பற்பை ்தாழில்�ள் 
வாயிைா�வும் தரைவனுக்கு அறக்�ருததுக்�ள் ்சால்ைப்பட்்ரதச் 
சான்று�ளு்ன் நிறுவப்பட்டுள்ளே.

்பாருள், உர்ரே, வலிரே, அதி�ாைம், மேைாதிக்�ம் ஆகிய 
வற்றிற்குத தரைவன் உரிரே பூண்வன் எேபதும், அவவாதிக்�தரத 
நிரைநிறுததத தரைவன் ்சயலூக்�ோே பாலியல் ்சயல்பாட்ர்க் 
�ட்டுப்படுதத மவணடும் என்பதும், ஆணின் பாலியல் ்பணரண 
ஆள்வதும் ்பண அதற்குள் அ்ஙகுவதும் மேைாதிக்� அைசியல் 
பணபு என்பதும் இதில் சுட்டிக்�ாட்்ப் பட்டுள்ளே.

ஆண அறதரதச் சார்நமத ்பண அறம் இயங� மவணடியது 
பற்றியும் திருேணததிற்கு முநரதய அவேது நிரை பற்றியும் �ாதரை 
்வளிப்படுததுவதில் தரைவனுக்கு இருநத தர்யின்ரே பற்றியும் 
்சயலூக்�ோே பாலியலில் அவனுக்குள்ள அதி�ாைதரதப் பற்றியும் 
சான்று�ள் மூைம் விளக்�ப்பட்டுள்ளே. 

�ணவன் அறம் என்னும் தரைப்பில் ்பாருளீட்டி, சுற்றம் 
�ாதது, விருநமதாம்பி, நன்ேக்�ரளப் ்பற்று வாழ்வது �ணவனுக்குரிய 
அறங�ளா� விளக்�ப்பட்டுள்ளே. 

தனி உர்ரே மதான்றிய �ாைந ்தாட்டுக் குடும்பம் என்பது 
ஆண ஆதிக்�ம் ்�ாண் அரேப்பா� உரு்வடுததது பற்றியும் 
குடும்பதரத நல்ை முரறயில் ந்தத �ணவன் புறவழியில் ் பருரேயும் 
சிறப்பும் உர்யவோ� அறச் ்சவவி பர்ததவோ�த தி�ழ்தல் 
பற்றியும் சுட்டிக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளே.

்பாருளீட்டுவதும், மபார் புரிவதும் �ணவனின் �்ரே 
என்பதும், உர்ரே மசர்ப்பது அவனுக்கு உயிர்மபான்ற்தன்பதும் 
்பாருளீட்டுவதற்�ா�க் குடும்பதரத விட்டு அ�லுவதும், ்சயலூக்கு 
ோே ேேதரதக் ்�ாணடிருப்பதும் �ணவனின் பணபு என்பதும் 
இதில் எடுததுக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளே.

சுற்றததார்க்கு, மநருகின்ற துன்பதரதப் மபாக்�வும், அவர்�ரளத 
தாங�வும், அவர்�ள் வயிறாற உணணவும், ் நாதுேைாைரை அன்மபாடு 
உபசரிக்�வும், பிறர்க்கு உதவி ்சய்யவும், �ணவன் ்பாருளீட்் 
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மவணடும் அதுமவ சிறநத அறம் என்பதும் இஙகுச் சங�ப்பாக்�ள் வழி 
விளக்�ப்பட்டுள்ளே.

சங� �ாைததில் ஈநதுவக்கும் இன்பமே மபரின்போ�க் �ருதப் 
பட்்து. ஈதல் முரறயும், ்பாருளும், ஈதலிோல் கிர்க்கும் 
பயரேயும் அர்வதற்குத தரைவன் ் பாருளின் இன்றியரேயாரேரய 
உணர்நது ்பாருளீட்்ச் ்சன்றான் என்பதன் மூைம் �ணவனின் 
ஆணரே நைன் சார்நத அறம் விளக்�ப்பட்டுள்ளது. 

நன்ேக்�ட்மபறு குடும்பததின் நற்பயன் என்பதும், அவற்றுள் 
ஆணகுழநரதப் மபறு சிறநததா�ப் மபாற்றப்பட்்்தன்பதும், ஆணவழிச் 
சமூ�ோதலின் ஆண குழநரதப் மபறு விரழயப்பட்்்தன்பதும் 
தநரதயின் ேறுபிறவி ஈம்ற்றததிற்குத மதரவப்படுகிற ்தன்புைததார் 
�்ரேரயச் ்சய்வதற்குத தகுதியாேவன் ஆணகுழநரத ேட்டுமே 
என்ற த�வலும் இதில் சுட்டிக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளது.

தரைவன் தரைே�ரளயும் ேணநது பைதரதயர் பைரையும் 
திருேணம் ்சய்து்�ாண்ான் என்ற த�வலும் சான்று�ள் மூைம் 
நிறுவப்பட்டுள்ளே. திருேணததின் மூைம் அர்யப்்பற்ற பைதரத 
யாேவள் முழு அன்பிற்கும் பாததிைோேவளா� ந்நது ்�ாண்ாள் 
என்பதும் எனினும், அவளுக்கு இல்ைறததிற்குரிய வாரிசு உரிரே�ளும் 
இதை ்சாததுரிரே�ளும் ஆணாதிக்� சமூ�ததால் ேறுக்�ப்பட்்தும் 
சுட்டிக்�ாட்்ப்பட்டுள்ளது.

பைதாை ேணததால் மதான்றிய வாரிசுரிரேப் மபாட்டி�ள், 
பூசல்�ள் ஆகியரவ�ரளத தவிர்க்� வதுரவச் ச்ஙகு மதான்றிோலும் 
அவவதுரவச் ச்ஙம� தரைவனுக்குப் பைரை உரிரேயாக்கியது 
என்பதும் அப்பைரினும் ஒருததிரய ேட்டுமே இல்ைறததிற்கு 
உரிரேயாக்கியது என்பதும் அநத ஒருததியின் சநததிமய வாரிசுக்கு 
உரிரே ்பற்றது என்பதும் சான்று�ள் வழி நிறுவப்பட்டுள்ளே.

ேன்ேர்�ளும் ேக்�ளும் பைதரதரே பூணடு ஒழுகுதரை ஒரு 
்பருரேயா�வும் தங�ள் ஆணரேக்குக் கிர்க்கும் ேரியாரதயா�வும் 
�ருதிோர்�ள் என்பதும் அதோல் ேன்ேவர்�ளுக்கும் ேற்றவர்�ளுக்கும் 
அறிவுரை கூறிய சங�ப் புைவர்�ள் கூ்ப் பைதரதரே ஒழுக்�தரதக் 
�டிநததா�த த�வல் இல்ரை என்ற த�வலும், அதோல் பைதரதரே 
என்பது ஓர் இயல்பாே அரேப்பா�வும் சமுதாயததிற்குத மதரவயாே 
ஒன்றா�வும் அக்�ாைததில் �ருதப்பட்்து என்ற �ருததும் இஙகுத 
தைப்பட்டுள்ளது. 

பைதரதயி்ம் ்சன்று வநத தரைவரேத தரைவியின் தாமயா, 
தேமைா, சான்மறார்�மளா இடிததுரைதததா�ப் பா்ல்�ள் இல்ரை. 
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தரைவனின் பைதரதரேக்குத மதாழன் துரணநின்ற ்சய்தியும் 
அவரேத தரைவியும் மதாழியும் இடிததுரைக்கும் பா்ல்�ளும் தான் 
�ாணப்படுகின்றே. இவற்ரற மநாக்கும் மபாது ஆ்வனின் பைதரதரே 
ஒழுக்�ம் சமூ� அஙகீ�ாைம் ்பற்றுள்ளரத இதன் வழி அறிய 
முடிகின்றது.

சுருங�க் கூறின் ஆண அறம் என்பது அவனுர்ய வலிரேயாே 
உ்ல் மீது �ட்்ரேக்�ப்பட்்து. ஆணுக்கு அவன் மேற்்�ாள்ளும் 
விரேமய உயிைாகின்றது. �ளவு நிரையில் தரைவிரயக் �ாணுவதும், 
�ாண இயைவில்ரை என்றால் வி்ாது முயன்று ்வற்றி ்பறுவதும் 
உயிைா� அரேய, �ற்பு நிரையில் விரேமேற் ்சல்ைல், முயன்று 
்பாருளீட்்ல் என்பது உயிைாகின்றது. ஆணின் இச்்சயற்பாடு�ள் 
அரேததும் அவேது சமூ� ்சயல்பாட்ர் ஒட்டிமய அரேநதது 
எேைாம். 

மேலும் ஆண�ள் ்பண�ரள, ்ேன்ரேயாேவர்�ள்; ேக்�ட் 
மபற்றிற்கு இன்றியரேயாதவர்�ள்; ஆண�ளின் அன்பிற்குரியவர்�ள்; 
அறியாரேக் ்�ாண்வர்�ள்; ்பாறுரே நிரறநதவர்�ள் என்னும் 
�ணிப்பில் இவர்�ரளப் பாது�ாப்பரதத தேது ்பாறுப்பா�க் 
�ருதிோர்�ள்; எேமவ ்வளிப்பர்யாே அன்பாலும் பரிவாலும் 
்பண�ரளத தேது ேரறமு� ஆளுர�க்குட்படுததிோர்�ள். அதன் 
நிரை மபற்றிற்�ா�ப் ்பண�ளுக்குக் �்ரே�ரளயும் �ட்டுப்பாடு 
�ரளயும் வரையறுததார்�ள் எேைாம். எேமவ குடும்பததிலும், 
சமுதாயததிலும் ஆணுக்கு அதி�ாைம் ஏற்படுவதற்கு மூை�ாைணம் 
்பணரணப் பாலியல் ரீதியில் ஒடுக்கியமத என்ற அறவழிப்பட்் 
சிநதரேயும் இநநூல் வழிப் ்பறப்படுகிறது. 
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15). தாணம்ோள். இை., ‘சங� இைக்கியததில் ேைர்�ள், (வாேதி 
பதிப்ப�ம், ்சன்ரே: 1981).

16). திருக்குறள், (தண்பாணிப்பிள்ரள விருததியுரை), (�ழ� 
்வளியீடு: ்சன்ரே: 1956).

17). ‘திருக்குறள், (பரிமேைழ�ர் உரை), (�ழ� ்வளியீடு: ்சன்ரே: 
1969). 

18). பக்தவச்சை பாைதி. கி., ‘பணபாட்டு ோனி்வியல், (ேணிவாச�ர் 
பதிப்ப�ம், ்சன்ரே: 1990). 

19). பழனிச்சாமி. ்ச., ‘புறநானூற்றில் தமிழர்பணபாடு, (வாணி 
பதிப்ப�ம், ம�ாரவ: 1989).



முனைவர்	க.	பால்தண்ாயு்தம	 163

20). பாைசுப்ைேணியன். சி., ‘சங� �ாை ே�ளிர், (பாரி நிரையம், 
்சன்ரே: 1983). 

21). பாஸ�ைதாஸ. ஈ.ம�ா., ‘அ�ப்்பாருள் பா்ல்�ளில் தரைவி, 
(திருேரே பப்ளிஷர்ஸ, ம�ாரவ: 1979). 
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