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தமிழ்மாமணி முனைவர் சு.வேல்முருகன்
நிறுவநர்

புதுவை தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுக் கழகம்.
என் இனிய இளவல் முனைவர் க.பாலதண்டாயுதம் அவர்கள்
‘பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்’ எனும் தலைப்பில் ஆய்வு
நூல் எழுதியுள்ளார்.

பழந்தமிழ் இலக்கியமான சங்கப் பாக்களில் குடும்ப உறவைத்
தேடிக் கண்டறிந்து ஆய்வு முறைப்படி இந்நூலைப் படைத்துள்ளார்.
அவரின் அரிய உழைப்பு ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் தெரிய வருகிறது.
படிப்போர்க்கு எளிதில் புரியவைக்கிறது. அவரின் ஆய்வுத் திறத்தைப்
பலபடப் பாராட்டியே ஆக வேண்டும். ஆய்வில் உரமேற்றுகிற
வகையில் தக்க சான்றுகளை இடங்கண்டறிந்து பண்டைய புலவரைப்
ப�ோலப் பயன்படுத்தி, ஆய்வுக்கு அரண் சேர்த்துள்ளார்.
சங்கப் பாக்களைத் தேனைத் தேடித் திரியும் தேனீக்களைப்
ப�ோலக் க�ொண்டுவந்து, கற்கண்டுத் துண்டுப�ோலக் காட்சிப்
படுத்தியுள்ள முறை ஆய்வின் உத்தி நெறியைக் காட்டுவதாகும்.
அகத்துறைப் பாடல்களிலிருந்து தவைவன், தலைவி, களவு, கற்பு
எனக் காட்டித் திருமண வாழ்க்கையைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறார்.
குடும்பம் என்பதை விளக்கியுள்ளார். ஒரு பெண்ணின் பிறப்பு, பூப்பு,
நீராட்டு, திருமணம், கருவுறல், பிள்ளைப்பேறு எனப் படிநிலைகளை
ஒவ்வொன்றாகச் சான்றுகளுடன் விளக்கியுள்ள முறை அருமையிலும்
அருமை.

சங்ககால
வாழ்க்கையைப்
படிப்பவரின்
ஆர்வத்தைத்
தூண்டுகின்ற வகையில் எடுத்தியம்பியுள்ளார். நூலைக் கையில்
எடுத்தால் படித்த பிறகே வைக்க வேண்டும் என்ற அவாவை இந்நூல்
தருகிறது.

மிகச் சிறந்த ஆய்வு நூல் என்பதற்குச் சில சான்றுகளைக்
கூறலாம். ஒரு பெண்ணின் காலில் ஒலித்த சலங்கினைக் கழற்றுதல் சிலம்பு கழற்றுதல் எனப்படும். அதனை விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார்.
மகப்பேறு முடிந்த பெண்ணிற்குச் செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் -
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குளியல் - தீட்டு அகற்றுதல், அவள் மீது வீசக்கூடிய வாசனை புனிறு எனப்படும் என்பதை மிக அருமையாக விளக்கியிருக்கும்
முறையைப் பாராட்டியே ஆக வேண்டும்.
குழந்தைப் பெற்ற பெண்ணின் அருகில் பேய் வராமல் இருக்க,
கட்டிலில் வைத்த ப�ொருட்கள் யாவை என்பதை ஆய்வாளர் பட்டியல்
ப�ோட்டுக் காட்டியுள்ளார்.

கணவனை இழந்த பெண் கைம்மைக் க�ோலம் பூணுதல் சமுதாயம் அவளைத் தனியே வைத்துப் பராமரித்தல், அவள் பூவும்
ப�ொட்டும் இல்லாமல் இருத்தல், உணர்வுகளைத் தூண்டாமல் இருக்க
அதற்கான உணவை உண்ணுதல் ப�ோன்ற பல செய்திகள் இந்த நூலில்
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து ஒரு த�ொடர்ச்சியான தகவல் திரட்டாக
அமைந்துள்ளது.
கணவனை இழந்த பெண் - பூவில்லாமல் - ப�ொட்டு இல்லாமல்
இருந்தாள் என்பதைப் பூவிழுந்த வேங்கை மரம் தனியே இருந்தது
ப�ோல் என எழுதியுள்ள இடம் நம்மை சங்க காலத்திற்கே அழைத்துச்
செல்வதாகும். இப்படிப் பல நுண்ணிய செய்திகள் இதில் இடம்
பெற்றுள்ளன.
சங்கப் பாடல்களில் தேடல் முயற்சி செய்து அதில் அவர்
வெற்றி கண்டுள்ளார் என்றுதான் ச�ொல்ல வேண்டும். இவரை
இப்படித்தான் எழுத வேண்டும் என நெறிப்படுத்திய முனைவர்.
ராஜ்கெளதமன் அவர்களையும் இந்த இடத்தில் பாராட்ட வேண்டும்.
நல்ல
தேர்ந்த
நெறியாளரின்
பண்பட்ட
ஆய்வுத்
திறனை
ஆய்வாளருக்கும் அளித்துள்ளார் என நான் பாராட்டுகிறேன்.

பண்டைய தமிழன் எப்படி அறம் பிறழாமல் வாழ்ந்தான்.
அவனின் அக வாழ்விலும் புறவாழ்விலும் அறம் தவறியதே இல்லை
என்பதை ஆய்வாளர் மிகத் துல்லியமாக நேர்த்தியாகக் காட்டியுள்ளார்.

இந்த ஆய்வுநூல் இனிவரும் ஆய்வாளர்கட்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு
நூலாகும். சிறந்த வளமான ச�ொற்றொடர் அமைப்பில், ச�ொல்ல வந்த
செய்தியை மிகச் செப்பமாகத் தந்துள்ளார்.
அக்காலத்தில் இல்லறம் என்பது எப்படி இருந்தது. ஆண் மகன்
பரத்தையரை நாடிச் செல்லல். பரத்தையராக இருந்தாலும் அவளும்
ஒரே ஒரு ஆடவனுடன்தான் இருந்தாள்.
அவளுக்கும் ஒரு நியதி, ஒழுங்கு இருந்தது என்பதை அனைவரும்
ஏற்றுக் க�ொள்ளும் வகையில் சான்று காட்டி எழுதியுள்ளார்.
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கணவன் - மனைவி - குழந்தையுடன் கூடிக் களித்திருந்த
காட்சி, கணவன் இறந்த பின் பெண் மாற்றான் கையில் அகப்படாமல்
இருக்க, தீயில் விழுந்து இறந்து ப�ோதல் - உடன் கட்டை ஏறுதல்
ஆகியவற்றை ஆய்வுப் ப�ொருளில் அடக்கியுள்ளார்.
தலைப்புக்கு ஏற்ற வகையில் அப்படியும் இப்படியும் வெளியே
செல்லாமல், தலைப்புக்குள்ளேயே ஆய்வு செல்வது, இவரின் ஆய்வுத்
திறனைக் காட்டுவதாகும்.

முனைவர் க.பாலதண்டாயுதம் கடின உழைப்பாளி என்பதை
இந்நூல் ச�ொல்கிறது. இது விரைவில் நூலாக வர வேண்டும்.
ஆய்வுலகம் பாராட்ட வேண்டும். தமிழ் ஆய்வுக்கு இது ஒரு புது
வரவு. நூலாசிரியர் அவர்களைப் பலபடப் பாராட்டி வாழ்த்துகிறேன்.
அவர் மேலும் பல நூல்கள் படைத்துப் பேரும் புகழும் பெற
வேண்டும் எனப் பாராட்டுகிறேன்.
இவண்

சு.வேல்முருகன்
புதுச்சேரி.

எனை ஈன்றெடுத்த
தெய்வங்களுக்கு

சமர்ப்பணம்

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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வாழ்த்துரை

அறம் பாடும் கிராமிய வயல�ோசை

முனைவர். பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி,
துணையாசிரியர்

தமிழ்நெஞ்சம் பதிப்பகம்
"அறமில்லா வாழ்வு அழிந்து ப�ோகும்.
அறமில்லா நாடும் அழிந்தே ப�ோகும்"

புதுச்சேரி.

என்ற கருத்தின் அடிப்படையில்தான் புலவர் பெருமக்கள் அன்று
அறம் பாடினர். அறம் எனப்படுவது யாதெனில் யாருக்கும் தீமை
இலாத செயலும் நன்மை பயக்கும் செயலுமாம். இதைக் கருத்தில்
நிறுத்தி முனைவர். க. பாலதண்டாயுதம் ஓர் ஆழமான ஆய்வு
செய்துள்ளார்.

இந்நூல் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்படும்
குடும்ப
அறத்தைப் பற்றி மிக ஆழமாகப் பேசுகிறது. பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்
தாம் தமிழனின் மாண்பை, மரபை உலகறியச் செய்தன. தமிழ்
இலக்கியங்களில் குறிப்பிடத்தக்க இலக்கியமாக சங்க இலக்கியமே
விளங்குகிறது. அதன் நீண்ட நெடிய பரப்பை எந்த நவீன
இலக்கியங்களும் த�ொட முடிவதில்லை.

சங்க இலக்கியத்தில்
புலவர்களுக்குக் காதலைப் பாடுவது
இனிமையுடையதாக
இருந்திருக்கிறது.
புறப்பாடல்களைவிடவும்
அகப்பாடல்களே நம் ஆதித்தமிழனின் வாழ்வியல் விழுமியங்களை
எடுத்துரைக்கின்றன. காதல�ோடு சேர்த்து,
அறம் பாடுவதும்
அவர்களின் முக்கிய ந�ோக்கமாக இருந்திருக்கிறது. சமூகத்தில் நிலவும்
வன்முறைகளிலிருந்து வறுமையிலிருந்து வட்டத்திலிருந்து மக்கள்
விடுபட வேண்டி, புலவர்கள் அறம் பாடினார்கள். அதை ஆண் பெண் - குடும்பத்தினர் - சமூகத்தினர் காக்க வேண்டும் என்பதே
நடைமுறை
தத்துவமாக,
பண்பாடாக
அக்கால
மக்கள்
மேற்கொண்டிருந்தனர். அதைப்பற்றி மிக ஆழமாக நுட்பமாக
பாலதண்டாயுதம்
நிறைய சான்றுகள�ோடு மீளாய்வு செய்திருக்கிறார்.
சக மனிதனை மனிதனாகப் பார்ப்பது, சகமனிதனை மனிதனாக
நேசிப்பது மட்டுமன்றி சகல உயிர்களையும் தம்மைப் ப�ோல் பாவிக்க
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வேண்டுமென்பதைப் பாடிய புலவர் பெருமக்கள் பலர். இதனைச்
சீரிய முறையில் விளக்கிச் செல்கின்றார். ஆம், பெண்ணறம்,
மனைவியறம், ஆணறம், கணவன் அறம் எனத் தேர்ந்து கடைசியில்
குடும்ப அறம் என முறையாக தலைப்புப் பிரித்துக் க�ொடுத்திருப்பது
வியப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இவரின் ஆய்வு நூலானது இன்றைய
தலைமுறையினர் க�ொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நூல் தமிழ்கூறும் நல்லுலகுக்குப் புதிது என்றாலும் மக்கள்
மத்தியில் பேசப்பட வேண்டிய நூல்.

முனைவர். பாலா ஒரு கவிஞர் மட்டுமல்லர், தேர்ந்த மக்களிசைப்
பாடகர். புதுச்சேரியில்
நாட்டுப்புறப் பாடல்களைப் பாடுவதில்
குறிப்பிடத்தக்க இடத்தைத் தக்கவைத்திருப்பவர். இவருடைய இந்த
ஆய்வுநூல் அறிஞர் பெருமக்களிடத்தே கவனம் பெரும். சாமான்யபட்ட
மக்களும் படித்துப் பயனுற வழிவகுக்கிறது.

யாம் பெற்ற பயனை, இந்நல்லுலகு பெற வேண்டியது அவசியம்
எனும் முறையில் சிறப்புற அமையப்பெற்றுள்ளது.
ஆகவே
அனைவரும் இந்நூலை வாங்கிப்படித்து இன்புறுவீராக..
முனைவர். பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி,
புதுச்சேரி...

15.1.2019

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்

நன்றி நவில் என்னுரை

9

“என்நன்றி க�ொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி க�ொன்ற மகற்கு”

கலியுகக் காலத்தில் கால்தடம் பதிக்காமல் ஊன்றுக�ோல�ோடு
உலவும் சமூகத்தில் என்னை ஈன்றெடுத்த என் தாய் தந்தையருக்கு
நன்றி.

அறிவியல் விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் மானுட வாழ்க்கையானது
கரடுமுரடான
கலாச்சாரப்
பண்பாட்டுப்
பழக்கவழக்கங்களால்
தடைபட்டு நம் வாழ்வின் பாதையைத் தடம் புரளச் செய்கின்றன.
அத்தடைகளைச் செம்மைப்படுத்த மனித நேயம் இம்மண்ணில்
செழித்தோங்க குடும்பம் என்னும் அங்கத்தில் அடக்கம் க�ொள்ளும்
நாம், ‘ பெண் - மனைவி - தாய் - தலைவன் -கணவன் என்னும்
கட்டமைப்புக்குள் உள்ளடங்கி ஒவ்வொருத் தளங்களிலும் தடம்
பதிக்கிற�ோம். அத்தடங்கள் அனைத்தும் அறங்களாய் நின்று நம்மை
ஆட்கொள்ள இவ்ஆய்வு நூல் சிறிதளவேனும் உதவும் என்பதில்
மனநெகிழ்வு க�ொள்கிறேன்.
இந்நூலினைப் படித்தறியும் யாவரும் மனித வாழ்வின்
நெறிமுறைகளை
அறிந்துணர்ந்தால்
அனைத்து
நிலைகளிலும்
உயர்வடையலாம்
என்ற
உண்மைவியலை
இந்நூல்
வழி
வெளிப்படுத்தியுள்ளேன். ஒருவனின் மனதில் த�ோன்றும் குடும்பம்
சார்ந்த விழிப்புணர்வு எண்ணங்களை வார்த்தைகளால் வடிக்காமல்
சங்க இலக்கியத்தின் வாயிலாக வகைப்படுத்தித் தந்துள்ளேன்.

தமிழ் படிக்கின்ற ஆய்வு செய்கின்ற மாணவர்கள் நூலில்
மேற்கோளாகத் தரப்பட்டுள்ள செய்திகளுக்குரிய செய்யுள் அடிகளைத்
தேடி அலைய வேண்டாம் என்பதற்காகப் பாடல்களை உள்ளவாறே
மேற்கோள்களாகத் தந்துள்ளேன்.
தமிழ் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்தவர்களும், தமிழைப் பாடமாக
எடுத்துப் படிக்கின்றவர்களும், வரலாற்று - சமயம் - தத்துவம் பற்றிய
ஆர்வலர்களும், அறம் பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்பவர்களும் படித்துப்
பயன்பெறும் வகையில் இந்நூல் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நூலின் அடிப்படை த�ொன்மை வாய்ந்தது. ஆனால் கூறப்படும்
விளக்கங்கள் சில புதியன. காலமாற்றத்தைக் கணக்கில் க�ொண்டதால்
இப்புது முயற்சி இன்றியமையாததாகிறது.
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இவைகளனைத்தும் ஏத�ோ ஒரு வகையில் பயன்பாடுள்ள
பதிவுகளாக அமைந்தால் அதைவிட மகிழ்வு வேற�ொன்றுமில்லை.

இந்நூல் செம்மையுற்று வெளிவர ஆணிவேராய் நின்ற
நெறியாளர் முனைவர். ராஜ்கெளதமன் அவர்களுக்கும், எனக்கு
ஊக்கமும் உறுதுணையும் தந்து என் வாழ்வோடு பயணிக்கும் என்
அன்புத் துணைவியார் முனைவர். வி. தமிழ்மொழி அவர்களுக்கும்,
என் அன்புத் தங்கம் பா. பாவகி அவர்களுக்கும், நான் துவளுகின்ற
ப�ோது தட்டியெழுப்பிய கல்வி ஆசான் இ.சிவபூஷ்னம் அவர்களுக்கும்,
என் உடன் பிறப்புக்களுக்கும் என் நன்றியை நவில்கிறேன்.
இந்நூலுக்குச்
சிறந்தத�ொரு
அணிந்துரை
நல்கியத�ோடு
பிழைத்திருத்தம் செய்து நூலைச் செம்மைப்படுத்திய ச�ொல்லாய்வுச்
செல்வர் சு.வேல்முருகனார் ஐயா அவர்களுக்கும், வாழ்த்துரை நல்கி
இந்நூல் வெளிவர எம்மை இவ்வுலகம் அறிந்திட ஊக்கப்படுத்திய
ஆசிரியர்
முனைவர்.
(திருமதி)
பெண்ணியம்
செல்வகுமாரி
அவர்களுக்கும், கல்விக்கண் தந்த ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கும்,
ஒளியச்சு செய்து தந்த சு. சிவக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும்
அச்சகத்தார்க்கும் ஊழியர்கட்கும் எனது நன்றிகள். சிறந்த முறையில்
இந்நூலை வெளியிடும் தமிழ் நெஞ்சம் பதிப்பகத்தார்க்கும் என்
நன்றிகள் பற்பல.
குடும்பம் என்னும் கூட்டுக்குள் உளவுகின்ற குரலாய் இல்லாமல்
மானுடம் ப�ோற்றும் சமூகத்தில் சங்கமித்து சமநிலை கண்டு சமத்துவம்
பெறுவ�ோம்.
இவண்

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
குடியிருப்புப்பாளையம்.
புதுச்சேரி.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்

1. பழங்காலச் சமூதாயக் குடும்ப அமைப்பு
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பிற்காலத் தமிழகப் பண்பாட்டிற்குத் தாயகமாகத் திகழ்வது
சங்க காலப் பண்பாடாகும். இலக்கியம் என்பது ஒரு சமுதாயத்தின்
கண்ணாடி; சமூக நாகரிகத்தின் எதிர�ொலி. சமுதாயத்துடன் த�ொடர்பு
க�ொண்டுள்ள ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் தனக்கென ஒரு வாழ்வை
அமைத்துக் க�ொள்கிறான். அங்ஙனம் அமைத்துக் க�ொள்ளும்போது
அவன் சமுதாயத்துடன் இணைந்து வாழ வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது.
அப்பொழுது அவன் தன்னுடைய விருப்பங்களைச் சமுதாயத்திற்
கேற்பவும், அதன் சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஏற்பவும், வளைந்து க�ொடுத்து
நிறைவேற்றிக் க�ொள்ள வேண்டிய சூழல் உள்ளது. அவ்வாறான
சூழலில் ஒவ்வொருவரும் ஈடுபடும் ப�ோதுதான் ஒவ்வொரு நிலைக்கும்
சில வரையறைகள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டு அவ்வரையறைக்கு
உட்பட்டு நடக்கும் நிலையும் ஏற்படுகின்றது. அதுவே நாளடைவில்
வாழ்க்கைக்கு உகந்த அறங்களாக எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்
படுகின்றன. இவ்வாறாக, மனிதனின் அகவாழ்வு, புறவாழ்வு என
இரண்டிற்குமே அறங்கள் கூறப்பட்டுள்ளதைச் சங்க இலக்கியங்கள்
வழி அறியமுடிகின்றன.
இனி, குடும்பம், அதன் அமைப்பு மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த
அறங்களுள் குறிப்பிடத் தகுந்த ஆண் - பெண் அறங்கள், அவற்றின்
உட்பிரிவுகள்,
வரையறைகள்,
அவை
செயற்படும்
விதங்கள்,
அவற்றிற்கான நெறிமுறைகள், அவற்றிற்கிடையேயான பாகுபாடுகள்
ஆகியவற்றைச் சங்க இலக்கியத்தின் வழி ந�ோக்கலாம்

அ. குடும்பம் என்பதன் வரையறை:

சங்க காலம் ‘குடும்பம்’ என்ற அமைப்பு நிலைபெற்று விட்ட
காலம் ஆகும். குடும்பம் என்ற ச�ொல் சங்க இலக்கியங்களிலும்
த�ொல்காப்பியத்திலும் இடம் பெறவில்லை. மாறாக, ‘மனை’, ‘இல்’,
‘இல்லம்’, ‘குடி’ என்ற ச�ொற்கள் தான் குடும்பம் என்ற ப�ொருளில்
வழங்கி வந்துள்ளன. திருக்குறளில் தான், “குடும்பத்தைக் குற்றம்
மறைப்பான் உடம்பு?”1 என்று முதன்முதலில் கையாளப்பட்டிருக்கிறது.
குடும்பம் என்ற அமைப்பிற்கு வரையறையாக அறிஞர்கள் தரும்
விளக்கங்கள் கீழ்வருமாறு:
“குடும்பம் என்பது இயங்கும் தத்துவமாகும். இது ஒரு ப�ோதும்
இயங்காதிருப்பதில்லை.
சமுதாயமானது
கீழ்நிலையிலிருந்து
மேல்நிலைக்கு முன்னேறிச் செல்வதாகும். கீழான வடிவத்திலிருந்து
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மேலான வடிவத்திற்கு முன்னேறிச் செல்வதற்கும் குடும்பம் என்ற
அமைப்பே காரணமாகிறது”2 என்பார் மார்க்கன்.
“குடும்பம் என்னும் அமைப்பானது, ஓர் ஆணும் பெண்ணும்
அவர்களுடைய சமுதாய மரபுப்படி மணவாழ்வில் ஈடுபடும் நிலையில்
மட்டுமே
த�ோன்றமுடியும்.
அவ்வாறு
இணைந்தால்தான்
அச்சமுதாயத்தில் அவர்கள் குடும்பமாக ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படுவர்.
அவ்வாறன்றி ஒரே வீட்டில் ஓர் ஆணும் பெண்ணும் காதலர்களாகவ�ோ
வேறு வகையில�ோ உறவு பெற்று உண்டு மகிழ்ந்து வாழ்ந்தாலும்,
அவர்களிடையே சமுதாயம் ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய கணவன்,
மனைவி உறவு அமையாதவரை அவர்கள் குடும்பம் என்ற அமைப்பை
ஏற்படுத்த வியலாது”3 என்று குறிப்பிடுகின்றார் கி. பக்தவச்சலபாரதி.
“குடும்பம் என்பது திருமணத்தால் கட்டப்பட்ட மாந்தர்
குழுவாகும். இது இரத்தத் த�ொடர்புடையதாக அல்லது தத்து
எடுத்ததாக அமைந்திருக்கும். அவர்கள் ஒரே வீட்டில் வாழ்பவர்களாக
இருப்பர். சமுதாயத்தில் கணவன்-மனைவி, தாய்-தந்தை, மகன்-மகள்,
உடன் பிறந்தவர் என்ற உறவுடனும் ப�ொதுவான பண்பாட்டுடனும்
வாழ்வர்”4 என்ற கருத்தும் இங்கு ந�ோக்கத்தக்கது.
“குடும்பம் என்பது குறைந்த பட்சம் ஆண் ஒருவனும் பெண்
ஒருத்தியும் குழந்தைகள�ோடு சமுதாயத்தால�ோ அல்லது திருமணத்தால�ோ
அங்கீகரிக்கப்பெற்ற நிலையான உறவில் அமைவதாகும்”5 என்று
கே.எம். க�ோமதிசங்கர் குறிப்பிடுகிறார்.
“குழந்தைகளைப் பெற்று அவர்களை வளர்ப்பதற்காக ஏற்பட்ட
திட்டவட்டமான த�ொடர்புகளின் பால் உறவும் அமைந்த குழுவே
குடும்பமாகும்”6 என்று மக்ஐவர் கூறுகிறார்.
எனவே,
ஒருதார
மணம்தான்
குடும்பத்
த�ோற்றத்தின்
அடிப்படையாகும். ஆண்கள் தாம் ஈட்டிய செல்வத்தைப் பாதுகாத்துத்
தம் தலைமுறையினரிடம் விட்டுச் செல்வதற்காகத்தான் ஒருதார
மணமுறையும்
ஆணின்
ஆதிக்கமும்
நிலைநிறுத்தப்பட்டன.
பெண்களுக்குக் கற்பென்பதைப் புனித நெறியாகப் புகட்டிக் குடும்பம்
என்ற அமைப்புக்குள் நிலைநிறுத்தினர்.

I. குடும்ப அமைப்பு:

பழங்காலச் சமுதாயக் குடும்ப அமைப்பில் ‘தாய்வழிக் குடும்பம்’
(Matriarchal Family), ‘தந்தைவழிக் குடும்பம்’ (Partrirchal Family)
என்ற இரு பெரும் பிரிவுகள் இருந்ததை அறிய முடிகிறது. இவ்விரண்டு
பிரிவுகளையும் கீழ்வருமாறு காணலாம்.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்

1. தாய்வழிக் குடும்பத்தின் த�ோற்றமும் வீழ்ச்சியும்:
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தனிமனிதர்கள் ஒன்றுபட்டுக் கூட்டு வாழ்க்கை வாழத்தொடங்கி,
சமுதாய அமைப்பு நிலைபெறத் த�ொடங்கியவுடன் முதலில் ஏற்பட்டது
‘தாய்வழிச் சமூக’ அமைப்பாகும்.
பண்டைய மனித சமுதாயத்தில் ஆண்களும் பெண்களும்
கூட்டாகவே தம் உணவுக்காக விலங்குகளை வேட்டையாடத்
த�ொடங்கினார்கள். அன்றைய வேட்டையில் கிடைத்த உணவுகளை
அன்றைக்கே தின்று தீர்த்தார்கள். மறுநாளுக்கு உணவு வேண்டும்
என்ற உணர்வே அவர்களுக்கு உண்டாகவில்லை. அதனால் சேமிக்க
வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தேவையும் இல்லாமலிருந்தது.

அந்நாளில் மக்கள்தொகை மிகவும் குறைவாக இருந்ததால்
வேகமாக ஓடும் விலங்குகளை, க�ொடிய விலங்குகளை வேட்டையாட
ஒரு கூட்டு முயற்சி தேவையாக இருந்தது. அதனால், ஆணும்
பெண்ணும் சேர்ந்தே வேட்டைக்குச் செல்லும் நிலை நீடித்தது.
வேட்டையில் கிடைத்தவற்றை அனைவரும் சரிசமமாகப் பிரித்துக்
க�ொண்டனர்.

மழை, கடுங்குளிர் அல்லது கடும் வெப்பம் ஆகியவை இருக்கும்
காலங்களில் மனிதன் உணவைச் சேமித்து வைக்க வேண்டிய
கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டான். இதன் விளைவாக, தங்குவதற்கு
மலைக்குகைகளையும், பாறை இடுக்குகளையும் நாடத் த�ொடங்கினான்.
தனிமனிதன் கூட்டமாகப் பெருகினான். ஆண்-பெண் சேர்க்கையால்
பிறந்த எண்ணற்ற குழந்தைகளைத் தங்களுடன் வைத்துக்கொண்டு
வேட்டையாடுவது
மிகவும்
கடினமாக
இருந்தது.
அதனால்
குழந்தைகளைத் தனியே விட்டுச் செல்லும் சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டது.
சில வேளைகளில் தங்கள் குழந்தைகளை இழக்கும் சூழ்நிலைக்கும்
ஆளானார்கள். இதனால் சிலகாலம் வரை குழந்தைகளைப் பால்
க�ொடுத்துப் பாதுகாக்க பெண்களும் அவர்களுடன் தங்கவேண்டிய
அவசியம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, ஆண்கள் பெண்களைத்
தங்களுடன் வேட்டைக்கு அழைத்துச் செல்வதைத் தவிர்த்தார்கள்.
உணவு தேடாத காலங்களில் ஆண்களும் பெண்களும்
உறவுமுறை இல்லாமல் உறவு க�ொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். தாய்
மகனுடனும், சக�ோதரன் சக�ோதரியுடனும், தந்தை மகளுடனும்
கட்டுப்பாடின்றி ஒருவர�ோடு ஒருவர் உறவுக�ொண்டனர்.
இப்படிப்பட்ட
முறையற்ற
உறவுகளின்
மூலம்
பிறந்த
குழந்தைகளை அவர்களின் தாயை வைத்தே அடையாளம் கூற
ஆரம்பித்தார்கள். கருவுற்றது முதல் பெற்றெடுத்து, பேணி வளர்ப்பது
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வரை பெண்ணே முழுப் ப�ொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்வதால் இந்தப்
பெண்ணினத்தையே
ஒரு
தெய்வீகப்
பிறவியாக
மதித்துப்
ப�ோற்றினார்கள்.
இதன்
காரணமாகத்
‘தாய்வழிக்
குடும்பம்’
த�ோன்றியது.

இவ்வாறு, “ஒரு கருவைத் தாங்கி குழந்தையாகப் பெற்று வளர்க்கின்ற
ப�ொறுப்பு, உடல் அமைப்பு ரீதியாகப் பெண்ணைச் சேருகிறது.
உயிரியல் ரீதியாக அமைகின்ற இந்தத் த�ொடர்பு, வம்சாவழியை
உருவாக்குவதில்
பகிரங்க
முக்கியத்துவத்தைப்
பெண்ணுக்கே
அளிக்கிறது. எனவே தான், தாய்-குழந்தைத் த�ொடர்பு உயிரியல்
ரீதியாக வெளிப்பட்டதன் விளைவாகவே ‘தாய்வழிச் சமூகங்கள்’
அமைந்தன”7 என்பார் சுதாசேஷய்யன்.
இந்தத் தாய்வழிச் சமுதாய முறை இந்தியாவில் மட்டுமின்றி
உலகம் முழுவதுமே இப்படித்தான் உருவானதாக இருக்க வேண்டும்
என்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள்.

நாட�ோடியாய் உணவிற்காக வேட்டையாடித் திரிந்த மனிதன்
நெருப்பின் பயனை அறிந்து நிலங்களை உழுது பயிர் செய்து உற்பத்திக்
கருவிகளை
உருவாக்கிக்
க�ொண்டான்.
உற்பத்திக்
கருவிகள்
உருவாக்கப்படாத காலத்தில் வேட்டையாடுவதற்குப் பெண்ணின்
உதவி தேவைபட்டது. ஆனால், உற்பத்திக் கருவிகள் உண்டானதில்
பெண்களில் உழைப்பு அவர்களுக்குத் தேவையில்லாமல் ப�ோய்விட்டது.
உணவு உற்பத்திக்குத் தான் அவர்கள் தேவையற்றுப் ப�ோனார்களே
தவிர மனிதகுல உற்பத்திக்கு அவர்கள் மிகவும் தேவையாக
இருந்தார்கள். மனித இனம் த�ோன்றுவதற்கும் வளர்வதற்கும் பெண்ணே
முழுப்பொறுப்பாய் இருந்ததால் பெண்ணின் மதிப்பு சமூகத்தில் மிக
உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது.
தாய்வழிக் குடும்பம் தலைமைப் பெற்றிருந்த அந்தக் காலத்தில்
ஒரு தாய் மரணமடைந்தால் அவர்களுக்குச் ச�ொந்தமான அனைத்து
உடைமைகளும் அவளுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கே உரிமையாயின.
இதனால், ஆண் இனம் முழுவதுமே பெண்ணைச் சார்ந்து வாழும்
நிலைக்கு ஆளானது. அதுமட்டுமல்லாது, குடும்ப உறவில் ஆணைவிட்டு
பெண்ணோ, பெண்ணை விட்டு ஆண�ோ பிரிய நேர்ந்தால் அவர்களின்
குழந்தைகள் பெண்ணிடமே விடப்பட்டார்கள்.

புதிய குடியிருப்பு, புதிய வசதி, உற்பத்திக் கருவிகள் அறிமுகம்,
ப�ொருட்பெருக்கம் ஆகியவை பெருகப் பெருகக் குடும்ப உறவில்
புதிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. இந்த மாறுதலின் முதற்கட்டமாகப்
பெற்றோர்கட்கும், பிள்ளைகட்கும், சக�ோதரசக�ோதரிகட்கும் இடையில்
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இருந்த உறவு நிறுத்தப்பட்டது. தூர உறவுகளில் மணம் செய்து
க�ொள்ளப்பட்டது. அதுமுதல் ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்னும் முறையை
வளர்க்கத் த�ொடங்கினர். ஆனால், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி எனும் சம
உரிமை முறையை அவர்கள் வளர்க்க முனையவில்லை.
இங்ஙனமாக, தாய்வழிச் சமூகமாக அமைந்த கூட்டு வாழ்க்கையில்,
உடல் பலத்திலும் தசை வடிவிலும் ஆண் அதிகப்படியான ஆற்றல்
பெற்றவன்
என்ற
எண்ணம்
வலுப்பெறத்
த�ொடங்கியது.
வனவிலங்குகளிடமிருந்து ஏற்படக் கூடிய தாக்குதல்கள், ஆங்காங்கே
த�ோன்றக்
கூடிய
இயற்கைச்
சீற்றங்கள்
முதலானவற்றின்
பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பு நல்க, ஆணினுடைய உடல் பலம்
பயன்படத் த�ொடங்கியவுடன், பெண் மெல்ல மெல்ல பலவீனமானவள்
ஆனாள் என்று குறிப்பிடுகிறார் சுதா சேஷய்யன்.8
எந்த உயிரியல் காரணி பெண்ணுக்கு முதன்மை தந்து தாய்வழிச்
சமூகம் அமையக் காரணமாக இருந்தத�ோ, அதே உயிரியல் காரணி,
பெண்ணை ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் அடைத்து, உள்நோக்குப்
ப�ொறுப்புகளை அவள் மீது சாற்றியது. இவ்வாறாக, “தாய்வழிக்
குடும்பம்
வீழ்த்தப்பட்டது.
பெண்
அடிமையாக்கப்பட்டுத்
தாழ்த்தப்பட்டாள். ஆணின் காம உணர்ச்சிக்கு வடிக�ோலாகவும்,
பிள்ளைபெறும் இயந்திரமாகவும் அவள் மாற்றப்பட்டாள்”9 என்று
மார்க்ஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் தான் ஆண் இனத்தால் வலியுறுத்தப்பட்ட
கற்பு பெண் இனத்தின் இசைவுடன் சமுதாயத்தில் நிலைபெறத்
த�ொடங்கியது. நாளடைவில் உளவியல் சார்ந்த ஒரு பண்பாட்டுத்
தேவையாகவும் அது நிலைபெறத் த�ொடங்கியது. இப்படியாக,
பெண்கள் அடங்கியவர்களாகவும், ஆண்கள் சட்டத்திட்டங்களை
வகுக்கிறவர்களாகவும் ஆனார்கள்.

2. தந்தைவழிக் குடும்பத்தின் த�ோற்றமும் அதிகாரப்
பரவலும்:

பண்பாட்டுத்
தேவைக்காகப்
பாலியல்
உறவுகள்
முறைப்படுத்தப்பட்டாலும் தனிக்குடும்ப முறையைப் ப�ொறுத்த வரை
தாய்வழித் தலைமையே த�ொடர்ந்தது. தாய்க்குப்பின் குடும்பத்தின்
தலைமைப் ப�ொறுப்பும், செல்வாக்கும், அதிகாரமும் தாயிடமிருந்து
வாரிசுமுறையால் மகளை அடைந்தது. “மேலை நாடுகளில் மதங்கள்
உருக்கொள்ள ஆரம்பித்த ப�ோதுகூட அம்மதங்களை வழிநடத்தும்
தலைவர்களை நீக்கவும் பதவியில் அமர்த்தவுங் கூட பெண்கள் உரிமை
பெற்றிருந்தனர். அதுமட்டுமின்றி, ‘காசி’ ப�ோன்ற இளம் பெண்கள்
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பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்

மதத்தை வழி நடத்தும் மதக்குருமார்களாகவும் திகழ்ந்தனர்”10 என்று
குறிப்பிடுகின்றார் எஸ்.ஜே. பாஸ்கல் கிஸ்பர்ட்.

இந்தச் சமூக அமைப்பு கால ஓட்டத்தில் சிறுகச் சிறுக
மாற்றம்பெறத் த�ொடங்கியது. உழைப்பு நிலையிலிருந்து பெண்கள்
ஒதுங்கி, நிர்வாக நிலையில் அதிகாரம் செலுத்த முற்பட்டப�ோது
ஆண்கள் தலைமையில் புதியத�ொரு சமூகக் கூட்டமைப்பு உருவாகத்
த�ொடங்கியது. இக்கூட்டமைப்பே, ‘தந்தைவழிச் சமுதாயம்’ ஆகும்.

இதுவரையில் கால்நடைகளை மட்டுமே தமது உடைமையாக
உரிமை க�ொண்டாடிய ஆண் சமூகம், விவசாய நிலங்களையும் தமது
உடைமையாக நினைக்கத் த�ொடங்கியது. தான் பேணிப் பாதுகாத்த
இந்த அசையும் மற்றும் அசையா ச�ொத்துக்கள் யாவும் தனக்குப் பிறகு
தனது வாரிசுகளையே சென்றடைய வேண்டுமென்று விரும்பியது.
பெண்கள் தங்கள் வாரிசாகத் தன் மகளையே க�ொண்டது ப�ோல
ஆண்களும் தங்களது வாரிசாக தனக்கு மட்டுமே பிறக்கும் ஆண்
குழந்தையை வாரிசாகக் கருதினார்கள்.

ஒருவனுடைய வாரிசு என்று ஒருவனைச் சுட்டிக்காட்ட
வேண்டுமானால் அவன் அவனுடைய தந்தை வழியில் மட்டுமே
பிறந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அன்றைய காலக்கட்டத்தில்
அத்தகைய வாரிசை இனங்காணுவது இயலாததாயிருந்தது. சக�ோதர
தாய்வழி வட்டத்தில் உறவுகள் தவிர்க்கப்பட்டுங் கூட வேற்று வட்ட
உறவுகளிலும் பெண் தலைமை வழி வாரிசுமுறை இருந்ததால்
ஆண்களின் வாரிசு எண்ணம் ஈடேற வழி இல்லாமலிருந்தது. அதனால்
‘ஒருத்திக்கு ஒருவன்’ என்ற ‘ஒருதார மணமுறை’ மனித சமூகத்தில்
த�ோற்றம் பெற்றது.
தனக்குப் பிறந்த வாரிசு மட்டுமே தன் ச�ொத்துக்களை அடைய
வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்திற்காக ஒருதார மணமுறை சமூகத்தில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், அஃது பெண்களுக்கு மட்டும் என்ற
க�ோட்பாடாக ஆணாதிக்க தந்தைவழிக் குடும்பத்தால் உருவாக்கப்
பட்டது. “‘ஒருத்தி ஒருவன்’ என்று பெண்களுக்கு கற்பை வரையறுத்த
அதே சமயம் ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ என்று ஆண்களுக்குக் கற்புநெறி
வரையறுக்கப்படவில்லை. அதனால் ஆடவன் மட்டும் கட்டுப்பாடற்ற
காம
இச்சையால்
பெண்கள்
பலரை
மணக்க
உரிமை
உமையவனாயினான். இந்த உரிமையே பரத்தமை உருவாவதற்கு
வகுத்தது”11 என்ற கருத்தும் இங்கு ந�ோக்கத்தக்கது.
இங்ஙனமாக, தனி உடைமைப் பெருக்கமும், அரசு அதிகாரப்
பரவலும், ஆணைத் தலைமையாகவும், உடைமைக்கு உரியவனாகவும்
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க�ொண்ட குடும்ப அமைப்பின் இறுக்கமும் ஆணாதிக்க அல்லது
தந்தைவழிச்
சமுதாயப்
பண்பாட்டின்
வெளிப்படையான
நிறுவனங்களாயின என்கிறார் ராஜ்கெளதமன்.12

இப்படிச் ச�ொத்துரிமை பெறும் ஆதிக்க உணர்வாலும்,
கட்டுப்பாடற்ற காம இச்சைக்காகவும் பெண்கள் பலரை மணந்து
க�ொண்டாலும் தான் சேர்த்து வைத்த ச�ொத்துக்கள், தான் இறந்தபிறகு
மனைவி மூலம் வேற�ொரு ஆடவனுக்குச் சென்றுவிடக் கூடாது
என்பதற்காக உடன்கட்டை ஏறுதல், மறுமணம் செய்யக்கூடாது
என்பன ப�ோன்ற தடைகள் ஆணாதிக்க தந்தை வழிக் குடும்பத்தால்
உருவாக்கப்பட்டன.

இதனால் பெண்களில் நிர்வாகத் தலைமைப் ப�ொறுப்பு சிறிது
சிறிதாக ஆண்களின் தலைமைக்கு மாறியது. இவ்விதம், சமூகத்தில்
ஆண்கள் தங்களுக்குச் சாதகமான சூழ்நிலைகளை உண்டாக்கிக்
க�ொண்டது பெண்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. என்றாலும்,
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் முழுத்தேவையையும் ஆண்கள்
தங்கள் ப�ொறுப்பில் ஏற்றுக்கொண்டதால், பெண்கள் ஆண்களின்
கட்டளைக்கு அடங்கிப் ப�ோகும் நிலைக்கு ஆளானார்கள்.
இவ்வகையில் வெளிப்புறத் த�ொடர்பு, பாதுகாப்பு, உடல்
வலிமை ஆகிய காரணங்களால் ஆண் வலிமையானவனாகவும், பெண்
வலிமையற்றவளாகவும் கருதப்பட்டார்கள். இதன் விளைவாக, ஆணினுடைய
ஆதிக்கம் வலுபடத் த�ொடங்கியது. இவ்வாறாக சமூகத்தில், ஆணாதிக்க
தந்தைவழிக் குடும்பம் கால்கொண்டு வேரூன்றித் தனது அதிகாரத்தை
நிலைநிறுத்தத் த�ொடங்கியது.
இதுகாறும் கூறிய வற்றிலிருந்து குடும்பம் என்றால் என்ன
என்பதற்கு அறிஞர்கள் தந்த பல்வேறு விளக்கங்களையும், குடும்பம்
என்ற ச�ொல் சங்க இலக்கியங்களிலும், திருக்குறளிலும் கையாளப்பட்ட
விதத்தையும், குடும்ப அமைப்பில் தாய்வழிக் குடும்பத்தின் த�ோற்றமும்,
அது எவ்வாறெல்லாம் வீழ்த்தப்பட்டு ஆணாதிக்க தந்தை வழிச்
சமூகத்தின் கைக்கு மாறியது என்பதையும், தந்தைவழிக் குடும்பத்தின்
த�ோற்றமும், அது சமூகத்தில் காலூன்றிய விதத்தையும், உடல்
அமைப்பு ரீதியான உயிரியல் காரணி, பெண்ணைப் பலவீனமான
வளாகக் காட்டி, அவளை ஆணாதிக்கத்திற்கு உட்படுத்திய விதத்தையும்
அறிய முடிகிறது.
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உலகின் உயிர�ோட்டம் உயிரினங்களின் ஆண்-பெண் எனும்
இருமையால்
இயல்கின்றது.
ஒரு
முழுமையின்
சமக்கூறாக
இவ்விருமைகள் அமைகின்றனவே அன்றித் தம்முள் உயர்வு தாழ்வு
கற்பிப்பனவல்ல என்பது இயற்கை நியதி. ஆனால், இன்றைய உலகு
ஆணாதிக்கச் சமுதாயமாக, ஆண் பெண்ணை விட மேலானவன் என்ற
கருத்தில் செயல்படுவதாகப் ‘பெண்ணிய ஆய்வாளர்’ கருதுவர்.1 இதன்
வன்மையும் மென்மையும் தனித்த ஆய்விற்குரியன. இன்றைக்கு
ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் காணப்பட்ட த�ொல்பழங்காலச் சமூக
நீதிகள�ோடு அவைதீக, வைதீக நீதிகளும் கலந்து ப�ொதுவாக,
		
		

1. ‘அகநீதி’ (பெண்)

2. ‘புறநீதி’ அல்லது ‘சமூகநீதி’ (ஆண்)

என்று பாகுபடுத்தியதை அறியமுடிகிறது. இதில் பெண்ணுக்குரிய
அகநீதி என்பது ஆணுக்குரிய புறநீதியை விடவும் பழமையானது. இது,
தனி உடைமைப் பண்பாட்டிற்கு முந்தியகால இனக்குழுச் சமூக
நீதியின் சாயலில் காணப்படுகிறது என்பார் ஆய்வறிஞர்.2

பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் கூறப்பட்ட அறங்கள் ஒருதலைப்
பட்சமானவை.
சமூக
ந�ோக்கில்
இவைதாம்
இவர்களுக்கு
இயற்கையானவை எனக் கருதப்பட்டது. உடலின் வன்மை-மென்மை,
உடற்கூற்றுச் செயல்பாடுகளில் மாறுபாடுகள், பாலியல் வேலைப்
பகுப்பு ஆகிய இவற்றின் மீது பண்பாட்டு அடிப்படையில்
உருவாக்கப்பட்ட இந்த அறங்கள் குடும்பம் சமூகம் என்ற இரண்டு
இடங்களுக்கு உரியவையாகச் ச�ொல்லப்பட்டன.
பண்பாட்டுப் பாலியல் (Gender) அடிப்படையில் பெண்ணுக்கு
உடல் அழகு, மென்மைத் தன்மை, பணிவு, அடங்கிய பாலியல்,
கற்பொழுக்கம், சேவைச் செய்தல், அச்சம், மடமை, நாணம் ஆகியவை
அறங்களாக்கப்பட்டன எனக் குறிப்பிடுகிறார் ராஜ்கெளதமன்.3

பெண்நீதி
அல்லது
பெண்
அறம்
என்பது
பாலியல்
அடிப்படையில் அமைந்தது. ஆண் அறத்திற்காக, நாகரிகத்திற்காக,
பெண் அறம் அவளது பாலியல் எப்போதும் ஒடுக்கப்படுகிறது.
சுருங்கக் கூறின், பெண்ணறம் என்பது பாலியல் வாழ்வை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டது எனலாம். இதனைப் புலவர்கள் ‘அருள்
அறம்’ என்றார்கள். இதுவே, இயற்கையானது என்றார்கள். மேலும்,
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பெண்ணின்
‘அருள்
அறம்’
உலகத்தோடு
த�ொடர்புடையது
என்றார்கள். இங்ஙனம், பெண்ணிற்குப் பாலியல் அடிப்படையிலான
வாழ்வே முழுமையான வாழ்க்கையாகக் கூறப்பட்டதை அறிய
முடிகிறது. இப்படி, பண்பாட்டுப் பாலியல் வேறுபாடுகளுக்கான
மதிப்பீட்டு அளவைகளால் உருவாக்கப்பெற்ற இப்பெண்ணறம்,
முப்பெரும் நிலைகளில் பிரித்து செயல்படுவதைக் கீழ்வருமாறு
காணலாம்:
		
i. பெண் அறம்
		
ii. மனைவி அறம்
		
iii. தாய் அறம்
சங்ககாலச் சமூகம் பெண்மைக்கு அளிக்கும் விளக்கம்;
பெண்களின் ப�ொறுப்புகளாக, கடமைகளாகக் காட்டுவன; பெண்களின்
செயல்பாடுகள்; பெண்கள் பெற்ற மதிப்புகள்; அவர்களின் மதிப்பு
குறைந்த நிலை; சில தனிக் கூறுகள் ஆண், பெண் இவர்களிடையே
காணப்படும் வேறுபாடுகள் ஆகியன மேற்சொன்ன இம்மூன்று
அறங்கள�ோடு
ந�ோக்கப்பட்டு
அன்றைய
பெண்களின்
நிலை
அறுதியிடப்படுகிறது. இனி அவற்றைச் சங்க இலக்கியப் பதிவுகள் வழி
காணலாம்.

I. பெண்ணுக்குரிய அக அறம்:

சங்க இலக்கியப் பாடல்களில், பெண்ணின் உடல் மற்றும்
குடும்பத்தில் அவளது பாலியல் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை வைத்தே
வருணிக்கப்பட்டாள். மகள், தங்கை, காதலி, தாய், முதியவள் என்று
அவளுடைய வாழ்நாளின் படிநிலைகள் வகுக்கப்பட்டன. இவை
அனைத்தும் ஆண்களை மையமாகக் க�ொண்டே வகுக்கப்பட்டன.

1. உடல் சார்ந்த புனைவுகள்:

சங்க இலக்கியங்கள் பெண்ணை அழகுப் பதுமையாகப்
படைத்துக் காட்டியுள்ளன. பெண்ணின் அழகு, பெருங்கவின்
(ஐங்.,20), த�ொல்கவின் (நற்.,14:300), பூவின் கவின் (களவியல்.,86),
இருங்கவின் (அக.,123) என்று வருணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சங்க இலக்கியங்களில் பெண்ணைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் ப�ோது,
அவளின் உடல், கூந்தல், முகம், நெற்றி, கண்கள், இதழ்கள், மூக்கு,
பற்கள், முலைகள், கைகள், த�ோள்கள், இடை, த�ொடை, அல்குல்,
கால்கள், பாதங்கள் என்று அனைத்து உறுப்புக்களையும் இவற்றில்
அணிந்த அணிகலன்களையும் மாலைகளையும், ஆடைகளையும்
அழகியல், பாலியல் மற்றும் புலன் நுகர்ச்சி அடிப்படையில்
வருணிக்கப்பட்டுள்ளன.
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மேலும், பெண்ணின் உறுப்புகளுக்குரிய அழகியல் உவமைகளாகப்
பிறை, வில், மேகம், பவளம், முத்து, காந்தள், கிளி, நீர்ச்சுழி, மயில்,
வாழை, குரும்பை, செம்பு, மாந்தளிர், தாமரை, குவளை, ஆம்பல்,
தாழை, முல்லை முதலான மலர்கள், நுங்கு, மணி முதலானவற்றைப்
பயன்படுத்தினார்கள். பெண்ணின் உறுப்புகள் ஆணின் ஐம்பொறி
நுகர்ச்சிக்கு உரிய பாலியல் ப�ொருட்களாகத் த�ோற்றமளிக்கின்றன.4
பெண்ணின் கண், த�ோள், அல்குல் ஆகியன அகன்றும் நுதல்,
அடி, நுசுப்பு ஆகியன சுருங்கியும் இருப்பதை அழகானது என்று ஒரு
புலவன் பாடியுள்ளான். சான்று:
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் ப�ோலஅகல் அல்குல், த�ோள், கண் என மூவழிப் பெருகி,
நுதல், அடி, நுசுப்பு என மூவழிச் சிறுகி,
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பின�ோடு,
		
(கலி. 108:1-4)

பெண்ணின் மார்பகத்தைப் பலவாறாக வருணித்துப் புலவர்கள்
பாடியுள்ளார்கள்.5 “ஆணைக் குறிக்கும்போது, அவனுடைய வீர, தீர
ஈரச் செயல்பாடுகளைக் கூறிய அதே புலவர்கள், பெண்ணைப் பாடிய
ப�ோது, அவளுடைய அங்கங்களையும், அவற்றின் பரிமாணங்களையும்
அவற்றுக்குரிய
பாலியல்
பெறுமதியையும்,
ஆணின்
நுகர்ச்சி
ந�ோக்கிலேயே வருணித்தார்கள்”6 என்கிறார் ராஜ்கெளதமன். இவ்வாறு,
பெண்ணை வருணிப்பது ‘புலமை நெறி’ யாக இருந்தாலும், அது
அவளைக் காட்சிப் ப�ொருளாக, நுகர்பொருளாகப் பார்க்கும்
ஆணாதிக்கப் ப�ோக்கை இனங்காட்டி நிற்கிறது எனலாம். மேலும்,
ஆணை இவ்வாறு அங்கம் அங்கமாக உவமைகள் கூறி வருணிக்கவில்லை
என்பதும் வெளிப்படை.

2. பெண்ணின் இயல்புகள்:

சங்கப் பாடல்கள், பெண்ணின் இயல்புகள் எவை? அவள்
எவ்விதம் செயல்பட வேண்டும்? என்பன பற்றிச் சில கருத்துக்களை
இயம்பியுள்ளன.
அவற்றை
அக்காலத்திற்குரிய
பெண்மையின்
விளக்கமாகக் க�ொள்ளலாம். சான்று:
அன்பும் மடனும் சாயலும் இயல்பும்
என்பும் நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும்
ஒன்றுபடு க�ொள்கை
(அக. 225: 1-4)

இவ்வாறு, அன்பு, மடம், மென்மை, இனிமை, அழகு ஆகியவற்றை
உடையவளாயிருத்தல் பெண்ணின் இயல்புகள் எனப்படுகின்றன.
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சமுதாயத்தில் உயர்ந்த குலமாகக் கருதப்பட்ட மனித குலத்தில் தான்,
ஆணுக்கொரு நீதி பெண்ணுக்கொரு நீதி த�ோன்றியிருக்கிறது.

சங்கப் பெண்மை, த�ொல்காப்பியர் காட்டும் பெண்மையுடன்
பெரிதும்
ஒத்திருப்பதும்
சுட்டத்தக்கது.
பெண்ணுக்குரிய
இலக்கணமாகத் த�ொல்காப்பியர்,
அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறத்த
நிச்சமும் பெண்பாற்குரிய என்ப.
		
(த�ொல்., களவு., நூற்பா: 8)
என்னும் நூற்பா வழி விளக்குகிறார்.

சங்ககாலம் தாய்வழிச் சமூகத்தின் எச்சமாகவும், தந்தை வழிச்
சமூகத்தின் த�ொடக்கமாகவும் அமைவதால், பெண்கள் தங்கள்
கணவரைத் தேர்ந்தெடுக்க உரிமை பெற்றிருந்த நிலையையும், பெறாத
நிலையையும் ஒருங்கே அடையாளம் காண இயலுகிறது.
காதலிக்கும் உரிமை பெற்ற மகளிர், மூன்று மாதத்திற்கு மேல்
தங்கள் காதலை நீட்டிக்காமல் திருமணம் செய்து க�ொண்டு கற்பு
வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இருந்தது.
காதல் மணம், ஏற்பாட்டு மணம் தவிர வேறுவகை மணமுறைகளும்
அக்காலக் கட்டத்தில் இருந்தததைத் த�ொல்காப்பியம் சுட்டுகின்றது.
இதனை,
இன்பமும் ப�ொருளும் அறனும் என்றாங்கு
அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை மருங்கின்
காமக் கூட்டம் காணும் காலை,
மறைய�ோர் தேஎத்து மன்றல் எட்டனுள்
துறை அமை நல்யாழ்த் துணைமைய�ோர் இயல்பே7
எனும் நூற்பாவால் தெளியலாம்.

சங்கப் பாடல்களில், பெண் பருவம் அடைந்து அவளது உடலில்
மாற்றங்கள் த�ோன்றும் ப�ோது, தாயிடமிருந்து எச்சரிக்கைக் குரல்
ஒலிக்கத் த�ொடங்கி விடுவதைக் காணமுடிகிறது. ஒரு பெண் காதலில்
ஈடுபட்டிருந்ததை
அறிந்த
அவ்வூர்ப்
பெண்டிர்கள்,
அவளது
அன்னையைக் கடைக்கண்ணால் ந�ோக்கி அலர் தூற்றினார்கள்
என்பதையும் அதனை உணர்ந்த தாய் மகளைக் க�ோல் க�ொண்டு
அடித்தாள் என்பதையும் பின்வரும் நற்றிணைப் பாடலடிகள்
விளக்குகின்றன:
சிலரும் பலரும் கடைக்கண் ந�ோக்கி,
மூக்கின் உச்சிச் சுட்டு விரல் சேர்த்தி,
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மறுகில் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற,
சிறுக�ோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப, (நற். 149:1-4)
இதன்மூலம் பெண், தனக்குரிய தலைவனைத் தானே தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமையை, காதலித்து மணக்கும் உரிமையைப் பெற்றிருந்தாள் என்பதை
முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது. ஏனெனில், சங்ககாலச் சமூகம்
காதல் வயப்பட்ட பெண்ணை, அடித்தல் - காவலில் வைத்தல்
ப�ோன்ற நிலைகளுக்கெல்லாம் உட்படுத்தியதே இதற்குக் காரணம்
எனலாம். இதன் வழி பெண்ணின் இயல்புகளையும், அவள்
செயல்படுவதற்கு சங்கச் சமூகம் வகுத்துள்ள வரையறைகளையும்,
தடைகளையும் சான்றுகள் மூலம் அறிய முடிகின்றன.

3. பெண்கள் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் வழிபாடுகள்:

சங்க காலத்தில் பெண்களின் மனநிலை எவ்வாறிருந்தது அவர்கள்
எவ்விதம் தங்கள் வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டார்கள் என்பன ப�ோன்ற
கேள்விகளுக்கு
விடைகாண
அவர்கள்
சார்ந்த
நம்பிக்கைகள்
வழிபாடுகள் ஆகியவற்றை இங்கே எடுத்துக் காட்டுவது தேவையாகிறது.
அவற்றுள், சங்கச் சமூகத்தில் பெண்கள் மேற்கொண்ட தைந்நீராடல்,
பாவை ந�ோன்பு, பிறைத�ொழுதல், யானையின் மிச்சிலை உண்ணல்
ஆகியவற்றை இனி விரிவாகக் காணலாம்.

(i) தைந்நீராடல்:

கன்னிப் பெண்கள் இளமையில் ந�ோற்கும் ந�ோன்புகளிலே ஒன்று
அம்பாவாடல் ஆகும். இதனை ‘தைந்நீராடுதல்’ என்றும் குறிப்பிடுவர்.
இவர்கள் தங்கள் தாய்மார்கள�ோடு தைந்நீராடலாகிய ந�ோன்பை
ந�ோற்றார்கள். மார்கழி மாதத்து நிறைமதி நாளாகிய திருவாதிரையில்
பூசகர் தெய்வத்திற்கு விழா எடுக்க கண்ணிப் பெண்கள் கூடி,
‘பூமியானது மழைவளம் பெற்றுக் குளிர்வதாக’ என்று அம்பா ஆடலை
மேற்கொண்டனர். அவர்களுக்குச் சடங்கு அறிந்த முதுபார்ப்பனிமார்
ந�ோன்பு ந�ோற்கும் முறைமையைத் தெரிவித்தனர். அவர்கள் காட்டிய
முறைப்படி அதிகாலை வேளையில் நீராடிக் கன்னிப்பெண்கள் ந�ோன்பு
ந�ோற்றார்கள் (பரி., 11:74-92).
தைத்திங்களில் கன்னிப் பெண்கள் தம் ஆயத்தாருடன் ஆறு,
குளங்களில் நீராடினார்கள், இதனையே பின்னாளில் மார்கழி நீராட்டு
என்றனர் (கலி., 59:12-13. ஐங்., 84:3-5 நற்., 80:6-8). இதன் மூலம்,
கன்னிப் பெண்கள் கூட்டமாக நீராடியதை அறியமுடிகிறது.
புகை, பூ, அவி ஆராதனை, அழல், பல ஏந்தி,
நகை அமர் காதலரை நாளணிக் கூட்டும்
வகைசாலும், வையை வரவு
(பரி., 6:11-13)
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என வையையின் வரவு கூறுதலில், பெண்கள் நதியில் நீராடி அதற்கு
ஆராதனை செய்வதற்கு வேண்டிய புகை, பூ முதலியவற்றை க�ொண்டு
சென்றது புலப்படுகிறது. அங்கு, வையைக்கு மடை க�ொடுத்தலையும்
காணமுடிகிறது.
வையை! நினக்கு மடை வாய்த்தன்று
(பரி., 11:87)
என்பதில் மகளிர் தைந்நீராடல் ந�ோன்பில்
படையலைக் குறித்து அறியமுடிகிறது.

நதிக்குப்

படைக்கும்

(ii) பாவை ந�ோன்பு:

பாவை ந�ோன்பில் வண்டல் விளையாட்டுக்கு உரிய பாவையை
நீர்துறையில் வைத்து, க�ொம்பு என்னும் இயம் ஒலிக்கக் கன்னிப்
பெண்கள் குரவைக் கூத்து ஆடினார்கள் (அக., 269:14-22). பாவையை
நீர்த்துறையில் அமைத்துச் செய்யும் ந�ோன்பு ஆதலால், இது ‘பாவை
ந�ோன்பு’ எனப்பட்டது. இப்பாவைக்கு அரும்பு முதலிய நீர்ப்பூக்களைப்
பறித்து அணிதலும் உண்டு. சான்று:
படிவ மகளிர் க�ொடி க�ொய்து அழித்த
ம�ொம்மன் அடும்பின் வெண்மணல் ஒரு சிறை8
இப்பாடலடிகள், அரும்பு மலரை ந�ோன்பு இயற்றும் பெண்கள்
க�ொய்ததைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. இங்கு, ‘படிவ மகளிர்’ என்று
சிறப்பித்துச் ச�ொல்லப்படும் ந�ோன்பு ந�ோற்கும் மேட்டுக் குடித் தமிழ்
பெண்களின் ந�ோக்கம் நல்ல கணவனை அடைவதாக இருந்தது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
அம்பாவாடல்
எனப்படும்
தைந்நீராடலினால்,
‘உலகம்
மழையால் குளிர்வதாக’ என வேண்டுதல் ஒரு பயன். மற்றும்
அக்கன்னிப் பெண்கள், தமக்கு ஏற்ற கணவனைப் பெற்று, அவனுடன்
கூடி என்றும் இன்பம் பெற்றுச் சுற்றமுடன் சிறந்து வாழவேண்டும்
என்று வேண்டுவதும் மற்றொரு பயனாகும். பாவை ந�ோன்பு
இயற்றுவார் பின்வரும் பயன்கள் தமக்கு வாயக்க வேண்டும் என்று
வேண்டுவதாகப் பதின�ோராம் பரிபாடல் குறிப்பிடுகிறது:

‘தைந்நீரே! யாம் ஆடும் அளவ�ொடு தெளிந்து வருகின்றாய். நீ
தக்காய்!’ என்கின்றனர் சிலர். இன்னும் சிலர், ‘எம் காதலரைத் தழுவும்
வீறு பெறுக என வேண்டுகின்றோம்’ என்கின்றனர். மற்றும் சிலர்,
‘பூவில் விழும் வண்டு பின்னர் அப்பூவை நீங்கித் தனியே விட்டுப்
ப�ோவது ப�ோலப் ப�ோகாமல், எம்மால் விரும்பப்படும் கணவர்
எம்மைப் பாதுகாப்பாராக’ என்கின்றனர். ‘என் கணவரும் யாமும்
கிழவர் கிழவியர் எனப் படாமல் இத்தவம் நிலைபெற இளமையைத்
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தர மகப் பெற்றுச் செல்வத்தோடும் சுற்றத்தோடும் நிலை பெறுக’ என
வேண்டுகின்றனர் வேறு சிலர். இக்கருத்து உணர்த்தும் பாடலடிகள்
பின்வருமாறு:
நீ தக்காய், தைந் நீர்! நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும்,
கழுத்து அமை கை வாங்காக் காதலர்ப் புல்ல,
விழுத் தகை பெறுக! என வேண்டுதும்! என்மாரும்,
பூ வீழ் அரியின் புலம்பப் ப�ோகாது,
யாம் வீழ்வார், ஏமம் எய்துக! என்மாரும்,
கிழவர் கிழவியர் என்னாது, ஏழ்காறும்,
மழ ஈன்ற மல்லற் கேள் மன்னுக! என்மாரும்9
“பாவை ந�ோன்பு ந�ோற்றார் விரும்பத் தக்க கணவனைப்
பெறுவர் என்பது அந்தக் காலத்து நம்பிக்கை. இது நாட்டிலே மழை
பெய்ய ந�ோற்கும் ந�ோன்பாகவும் கருதப்பட்டது. சங்க காலத்தில்
தைந்நீராடலாக இருந்தது, ஆண்டாள் காலத்தில் மார்கழி நீராடலாக
மாறியது”10 என்று தெ.ப�ொ. மீனாட்சிசுந்தரம் கூறுவதாக வே.
சீத்தாலட்சுழி அவர்கள் குறிப்பிடுவதிலிருந்து தைந்நீராடலும், பாவை
ந�ோன்பும் ஒன்றென்பதை அறிய முடிகிறது.
இத்தகைய தைந்நீராடலையும் பாவை ந�ோன்பையும் பிங்கல
நிகண்டு, பிள்ளைப் பாட்டின் ஒரு பகுதியாக் க�ொண்டு கூறுதலும்
இங்கு ஒப்பு ந�ோக்கத் தக்கதாகும். இதனை,
பேணும் சிறப்பின் பெண் மகவு ஆயின்,
மூன்றாம் ஆண்டில் குழமணம் ம�ொழிதலும்,
ஐந்தின் முதலா ஒன்பதின் காறும்,
ஐங்கணைக் கிழவனை ஆர்வம�ொடு ந�ோற்றலும்
பனிநீர் த�ோய்தலும் பாவை ஆடலும்11
என்னும் பிங்கல நிகண்டு நூற்பாவால் அறியலாம்.

(iii) பிறை த�ொழுதல்:

ப�ொதுவாகத் திங்களைப் ப�ோற்றி வழிபடுவது, பண்டை நாகரிக
நாடுகளில் சிற்சில வேறுபாடுகளுடன் இருந்ததைக் காணமுடிகிறது.
செழிப்பினையும் வளர்ச்சியினையும் வேண்டிப் பிறை த�ொழுவது
தமிழ்நாட்டின் மரபு. மங்கைப் பருவம் அடைந்த பெண்கள், நல்ல
கணவனும் சிறந்த வாழ்க்கையும் வாய்க்க வேண்டும், என்னும்
ந�ோக்கத்தோடு பிறையினைப் ப�ோற்றி வழிபட்டனர். இதனை,
புள்ளித் த�ொய்யில், ப�ொறி படு சுணங்கின்,
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை த�ொழூஉம்
புல்லென் மாலை, யான் இவண் ஒழிய (அக., 239:8-10)
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என்னும்
பாடலடிகளால்
அறியலாம்.
சந்திரனைப்
பெண்
தெய்வமாகவும் காதல் தெய்வமாகவும் கருதிப் ப�ோற்றுவது பண்டைத்
தமிழரின் வழக்கமாகும்.12 இவ்வாறு பிறைத�ொழுவதின் மூலம்
பெண்களுக்கிருந்த நம்பிக்கையை அறியமுடிகிறது.

(iv) யானையின் மிச்சிலை உண்ணல்:

திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகப் பெருமானின் ஊர்தியாகிய யானையைக்
கன்னிப் பெண்களும் வழிபட்டது கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த யானைப்
பூசையில், அதன் மத்தகத்தில் குங்குமத்தால் அலங்கரித்தனர். பூவ�ோடு
கூடிய இனிய நீரை அதன் மேல் ச�ொரிந்தனர். செவிகளிலே
வெண்சாமரத்தை வைத்து, அதன் மேல் பவளத்தால் செய்த நல்ல
காம்பினையுடைய
ப�ொற்குடையை
எடுத்தனர்.
அவ்யானை
உண்ணுதற்குச் ச�ோற்றுக் கவளத்தையும் படைத்தனர். பூசையின் பின்
யானை உண்ட மிச்சிலை கன்னிப் பெண்கள் உண்டனர். இவ்வாறு
பூசை செய்யாவிட்டால், மணமான பெண்கள் தம்மை மணந்து
க�ொண்ட கணவரின் அன்பைப் பெறமாட்டார்கள் என்றும், கன்னிப்
பருவத்திலுள்ள பெண்கள் நல்ல கணவனை அடைய மாட்டார்கள்
என்றும் நம்பினார்கள். இந்த யானைப் பூசையைப் பரிபாடல்
(19:85-94) விளக்குகிறது.
மேற்கூறிய நம்பிக்கைகளும் வழிபாடுகளும் மேட்டுக்குடித்
தமிழ்ப் பெண்களிடம் காணப்பட்டதேயன்றி, உழைத்துப் பிழைக்கும்
எளிய இனக்குழுப் பெண்களிடம் காணப்படவில்லை.13 இப்பெண்கள்
நல்ல கணவன் கிடைக்க வேண்டி எந்தக்கடவுளையும் வணங்கியதாகச்
சங்க இலக்கியத்தில் சான்றுகள் இல்லை.

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து பெண்கள் சார்ந்த நம்பிக்கைகளும்
வழிபாடுகளும் தைந்நீராடல், பாவை ந�ோன்பு, பிறை த�ொழுதல்,
யானை உண்ட மிச்சிலை உண்ணல் ஆகிய தளத்தில் இயங்கியதை
அறிய முடிகிறது.

4. பெண்கள் சார்ந்த சடங்குகள்:

மனித வாழ்க்கையில் சடங்குகள் இன்றியமையாத இடத்தை
வகிக்கின்றன.
சடங்குகள்
எல்லாம்
அந்தந்தப்
பண்பாட்டுச்
சமூகங்களுக்குப் ப�ொதுவானது. என்றாலும், அவை ஆணுக்கும்
பெண்ணுக்கும்
வேறுபடுகின்றன.
இவ்வேறுபாட்டைச்
சங்க
இலக்கியத்தில் குறிப்பாகக் காணமுடியும். ஆணுக்குரிய சடங்குகள்
அன்று, பெரிதும் அவனது சமூக ஆள்வினைகளான ப�ோர்,
வேளாண்மை, அரசாட்சி ஆகியவற்றைச் சார்ந்தே காணப்பட்டன.
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பெண்ணுக்குரிய சடங்குகள் அவளது பாலியல் உடல் இனவிருத்தி
சார்ந்தும் அல்லது இனவிருத்தித் தடை சார்ந்தும் காணப்படுகின்றன.
அவற்றில், பெண்கள் சார்ந்த சடங்குகள் அவர்களது பாலியல்
வாழ்க்கையை ஒட்டியே காணப்படுகின்றன. சங்ககாலப் பெண்களின்
வாழ்வில் மேற்கொண்ட சடங்குகளும் நம்பிக்கைகளும் பலவாக
இருந்தன என்றாலும், அவர்கள் வாழ்வில் குறிப்பாக, (i) பூப்பு, (ii)
மணம், (iii) கருவுயிர்த்தலும் குழந்தை பெறுதலும் என்ற மூன்று
நிலைகளில் பாலியல் சார்ந்த சடங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இனி,
சங்ககாலப் பெண்கள் சார்ந்த சடங்குகளைக் காணலாம்.

(i) பூப்பு:

இயற்கையின்
படைப்பில்
பெண்களுக்கு
ஏற்படும்
உடல்வகைப்பட்ட முதல் நிகழ்வு பூப்பாகும். இனவிருத்தி வளர்ச்சிக்கும்
பூப்பு மிக இன்றியமையாத பெளதீக மாற்றமாகும். “பெண் உடல்
ரீதியாகக் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து கருத்தரிக்கும் தகுதியை
அடைகிற நிலைக்கு மாறிச் செல்வதைக் குறிப்பது பூப்பு”14 என்று
ராஜ்கெளதமன் பூப்பிற்கு விளக்கம் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்ப் பேரகராதி சடங்கு கழித்தல் என்பதற்குப் “பெண்ணின்
முதல் ருதுவில் உரிய சடங்கு செய்தல்”15 என்று ப�ொருள் கூறியுள்ளது.
இங்கு ‘ருதுவாதல்’ என்று குறிக்கப்படுவது பெண் பூப்பு எய்துதலையே
ஆகும்.

சங்கத் தமிழரின் முதல் இலக்கண நூலான த�ொல்காப்பியத்தில்
கன்னிப்
பெண்
முதற்கண்
பூப்பெய்தியது
பற்றிய
செய்தி
காணகிடைக்கவில்லை. ஆனால், தலைவனும், தலைவியும் மணந்து
மக்கட்பேறு அடைதல் பற்றிப் பேசும் ப�ோது பூப்பு பற்றிய செய்தி
சுட்டப்படுகிறது. தலைவன் மக்கட்பேறு வேண்டித் தலைவியைப்
பிரியாது கூட வேண்டிய காலத்தைப் பற்றிச் ச�ொல்லும் ப�ோது
த�ொல்காப்பியம்,
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர் - ஆறு நாளும்
நீத்து அகன்று உறையார் என்மனார் புலவர்
பரத்தையின் பிரிந்த காலையான16
என்னும் நூற்பா வழி விளம்புகிறது. இதில், மணமான பெண்ணோடு
கணவன் புணரும் காலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இளம்பூரணர்,
“பூப்பினது புறம்பு பன்னிரண்டு நாளும் விட்டு அகன்றுறைவாரல்லர்”17
என்று உரை கூறியுள்ளார். இங்கு, இளம்பூரணர் “பூத்தோன்றி என்று
மாதவிடாயைச் சுட்டுகிறார்”18 என்பார் தி.ரமா.
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இந்நூற்பாவில், த�ொல்காப்பியம் கருவுருவாகும் காலம் பற்றியே
கூறியுள்ளது. பூப்பு என்னும் மாதவிடாய் பற்றி இந்நூற்பாவில்
வேற�ொன்றும் கூறப்படவில்லை. களவியலில் த�ொல்காப்பியர்,
முந் நாள் அல்லது துணை இன்று கழியாது;
அந்நாள் அகத்தும், அது வரைவு இன்றே19
என்று நூற்பா வகுத்துள்ளார். இதற்கு நச்சினார்க்கினியர், “இது
முந்நாளைப் பிரிவாகிய பூப்படை பிரிவு”20 என்று உரை கூறியுள்ளார்.

த�ொல்காப்பியம்
பூப்பைப்
பற்றிப்
ப�ொருளதிகாரத்தில்
கூறியிருந்தாலும் அதைப் பற்றி வேறு செய்திகளைக் கூறவில்லை.
ஆனால், இதற்குப் பின்வந்த இறையனார் அகப்பொருள்,
பரத்தையர் பிரிந்த கிழவ�ோன் மனைவி
பூப்பின் புறப்பா டீராறு நாளும் நீத்தகன்
றுறைதல் அறத்தா றன்றே21
என்னும் நூற்பாவிற்கு, புறப் பெண்டிர் மாட்டுப் பிரிந்த தலைமகன்
கிழத்தி பூப்புப் புறப்பட்ட நாள்முதற் பன்னிரு நாளும் நீத்தும்
அகன்றும் உறைதல் அறநெறியன்று என்று உரை வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

“பூப்புப் புறப்பட்ட நாள் முதலாகப் பன்னிரண்டு நாட்கள்
தலைவனும் தலைவியும் பிரிந்திருத்தல் கூடாது என்பதே த�ொல்காப்பி
யத்தின் கருத்தாக இருத்தல் வேண்டும்.”22 என்பார் நா.செல்வராசு.
இதன்மூலம், பூப்புத் த�ோன்றிய நாள் முதலாகத் தலைவன்
தலைவிய�ோடு கூடி இருத்தலே த�ொன்மை வழக்காக இருந்திருக்க
வேண்டுமென்பது புலப்படுகிறது.
சங்க இலக்கியத்தில் பெண் பூப்பு அடைந்ததை ஒட்டிச்
செய்யப்பட்ட சடங்குகளைப் பற்றி விரிவான சான்றுகள் காணப்பட
வில்லை. சில பாடல்களில் மட்டுமே பூப்பு அடைந்ததைப் பரத்தை
வீட்டிலிருக்கும் கணவனுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது என்பதற்குப்
பின்வரும் பரிபாடலடிகள் சான்றாகின்றன:
த�ோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்புற
நாள் அணிந்து, உவக்கும் சுணங்கறையதுவே;
கேள் அணங்குற மனைக் கிளந்துள, சுணங்கறை
		
(பரி., 9:19-21)
இங்கே குறிக்கப்படும் பூப்பு, குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து பெண்
கருத்தரிக்கும் பருவத்திற்கு மாறிச் செல்லுகின்ற பூப்பன்று, பூப்புக்கும்
கருத்தரிப்புக்கும் உள்ள உறவினைக் குறிக்கின்ற சான்றாக இதைக்
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கருதலாம் என்று ராஜ்கெளதமன் ‘பாட்டும் த�ொகையும் த�ொல்காப்பியமும்
தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும்’ என்ற தமது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.23
இப்பாடலடிகளில் இடம் பெறும் “சிவப்பு அணிகலன் பூப்பு
உணர்த்தும் படிமம்”24 என்று குறிப்பிடுவார் வே. அண்ணாமலை.

சங்க காலத்தில், குறுநில மன்னனின் மகள் பூப்பு அடைந்ததை
ஒட்டிச் சடங்குகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. இதற்கு,
பாரி பறம்பின் பனிச் சுனை ப�ோல,
காண்டற்கு அறியள் ஆகி, மாண்ட
பெண்மை நிறைந்த ப�ொலிவ�ொடு, மண்ணிய
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி, தண்ணென
அகில் ஆர் நறும்புகை ஐது சென்று அடங்கிய
கபில நெடு நகர்க் கமழும் நாற்றம�ொடு,
மனைச் செறிந்தனளே, வாணுதல்
(புற., 337:6-12)

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலடிகள் சான்றாகின்றன. இதில், பெயர்
குறிப்பிடாத ஒரு மறக்குடிச் சிற்றரசனின் மகள் பூப்பு அடைந்ததால்,
பிறரால் காண்பதற்கு அரியவளாக, பெண்மை நிரம்பிய ப�ொலிவ�ோடு
நன்கு வெளுத்து மடித்த துகில் ப�ோல, அகிலில் நறும்புகை கமழும்
கபில நிற வீட்டிற்குள் மனைச் செறிக்கப்பட்டாள் என்ற செய்தி
காணப்படுகிறது. இப்பாடலடிகளில் பெண்ணின் முதல் பூப்பும்
அதனைச் சார்ந்த சடங்குகளும் சுருக்கமாக இடம் பெற்றுள்ளன.
க�ோழி கூவும் நேரம் பூப்பு குறிப்பறியப்பட்ட செய்தி குறுந்தொகையில்
காணப்படுகிறது. சான்று: குக்கூ என்றது க�ோழி; அதன் எதிர்
துட்கென்றது என் தூஉ நெஞ்சம்25

இப்பாடலடிகளில் பூப்பு பற்றிய குறிப்பில்லை. ஆனால்,
இதற்குக் கூற்று எழுதிய�ோர் பூப்பெய்திய தலைமகள் உரைத்தது என்று
எழுதியுள்ளனர்.

மகளிர்க்கு மாதந்தோறும் ஏற்படும் பூப்பை மாதவிடாய் என்பர்.
மாதவிடாய் உள்ள மகளிரைக் ‘கலந்தொடா’ மகளிர் என்றழைத்தார்
(புற., 299:5-7).
“பூப்புத் தீட்டுக்குறியது. ஆனால் மங்களகரமானது”26 என்று
குறிப்பிடுவர் அறிஞர். பூப்புத் தீட்டுக்குரியதாக மதிப்பிறக்கம்
செய்யப்பட்டது, வைதீகப் பண்பாடு ஓங்கிய பிறகேயாகும். இனக்குழுச்
சமுதாயங்களில் பூப்பு செழிப்பின் சின்னமாகப் ப�ோற்றப்பட்டுச்
செழிப்பைத் த�ோற்றுவிக்கும் முகவராகக் கருதப்பட்டது.
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பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்

சங்க
அகப்பாடல்
ஒன்றில்,
‘ஒரு
பெண்
பேதைப்
பருவத்திலிருந்து பெதும்மைப் பருவம் அடைந்தவுடன், அவள் உடலில்
ஏற்படும் மாற்றங்களையும் மேலும் அவள் தாய், நீ அங்குமிங்கும்
ஓடாமல் இல்லத்தினுள்ளே இருக்க வேண்டும்’ என்றும் கூறுவதாகச்
செய்தி காணப்படுகிறது. இதனை,
முலை முகம் செய்தன; முள் எயிறு இலங்கின;
தலை முடி சான்ற; தன் தழை உடையை;
அலமரல் ஆயம�ொடு யாங்கணும் படாஅல்;
மூப்புடை முது பதி தாக்கு அணக்கு உடைய;
காப்பும் பூண்டிசின்; கடையும் ப�ோகலை;
பேதை அல்லை - பேதைஅம் குறுமகள்
பெதும்பைப் பருவத்து ஒதுங்கினை, புறத்து (அக.,7:1-7)
இதன்மூலம், பூப்பு எய்திய பெதும்பைப் பருவத்துப் பெண்
வீட்டுக்குள்ளேயே
இருக்க
வேண்டுமென்று
கூறப்பட்டுள்ளதை
அறியலாம். மேலும் முலை, எயிறு, தலைமுடி ஆகியவற்றில் ஏற்படும்
இடண்டாம்
நிலை
பாலியல்
பண்புகள்
இப்பாடலடிகளில்
பதிவாகியுள்ளன. முதற் பூப்பு எய்திய பெண் வீட்டு வாசலைத்
தாண்டிச் சென்றால் அணங்கு பற்றும், இதனால் வீட்டிற்குள்ளே ஒரு
புறத்தில் ஒதுங்கி காப்புப் பூண வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது
இப்பாடல் வழி தெரியவருகிறது.
மேற்கூறிய இக்கருத்தை உறுதி செய்யும் விதமாக நற்றிணைப்
பாடல் ஒன்றில், ‘இவள் பெதும்பை பருவம் நீங்க பெற்றாள், வளம்
ப�ொருந்திய
மாளிகையிலே,
பெயர்ந்து
ப�ோதற்கரிய
காவல்
உடையவள்’ என்ற செய்தி காணப்படுகிறது (நற்., 351:1-2).
மேற்கூறியவற்றிலிருந்து பூப்பும் அதனைச் சார்ந்த சடங்குகளும்
பெண் கருத்தரிக்கும் தகுதியை உடற்கூற்று ரீதியாகப் பெற்றுவிட்டாள்
என்பதையும் அவள் வீட்டிற்குள்ளே செறிக்கப்பட்டாள் என்பதையும்
அறியலாம்.

(ii) மணம்:

பெண், ஓர் ஆண் மகனுக்குரிய குழந்தைகளைக் கருத்தரிக்கும்
நிலைக்கு மாறிச் செல்லுவதற்கான சமூக வழக்கம் திருமணம் ஆகும்.
திருமணம் என்ற ச�ொல்லுக்குப் பண்டைத் தமிழர் கடி, மணம்,
மன்றம், வதுவை, வதுவை மணம், வரைவு எனப் பெயரிட்டு
அழைத்தனர்.
த�ொல்காப்பியம் உரிச்சொல்லாக உணர்த்தும் ‘கடி’ என்ற
ச�ொல்லுக்குப் பல ப�ொருள்களைக் கூறுகிறார்கள். அவற்றுள் நீக்குதல்,

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்

33

காப்பு என்னும் ப�ொருள்கள�ோடு பிற்காலத்தில் மணம் என்னும்
ப�ொருளும் சேர்ந்திருக்கலாம். ‘மண்ணுதலாகிய’ நீராடுதல் எனும்
சிறப்பால் மணமும், மன்றில் நடைபெறும் மாட்சியால் மன்றலும்,
வரையறை செய்வதால் வரைவும் அமைந்தன எனலாம். வதிதல்
என்பத�ோடு த�ொடர்புடையதாகக் கருதி வதுவை என்ற ச�ொல்
அமைந்ததாகக் க�ொள்ளலாம்.
“பூப்புச் சடங்கினைத் திருமணத்தின் முதற்கட்டம் எனலாம்”27
என்று ‘தமிழர் மானுடவியல்’ என்ற நூலில் பக்தவச்சல பாரதி
அவர்கள் கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் பூப்பு அடைந்த பெண்களே
திருமண
வாழ்விற்கு
ஏற்றவர்கள்
என்பதை
அறியலாம்.
“மணமாவதற்குரிய செவ்வி எய்திய பின்பே மகளிர் மணமுடித்துக்
க�ொடுக்கப்பட்டனர்”28 என்பார் சு.முத்தையா.
“கருத்தரிக்கும் பக்குவத்தை உடற்கூற்று ரீதியில் அடைந்து
விட்ட பெண், அதனைக் குடும்பத்திற்குள், சமூக அங்கீகரிப்போடு
செயல்படுத்த வேண்டியது நாகரிக சமுதாயத்தின் கட்டுப்பாடாகும்.
ஓர் ஆணின் மனைவி என்ற குடும்ப / சமூகத் தகுதியை ஒரு பெண்
ஈட்டிய பிறகே கருத்தரிக்கும் உரிமையைப் பெறுகிறாள். இத்தகைய
மனைவி / மனைக்கிழத்தி / இல்லாள் என்ற தகுதியை அவள் ‘வதுவை’
வழியாகப் பெற்றாள். இவ்விதத்தில் வதுவை என்ற சமூக நிகழ்வும்
(Cremont) அதன் சடங்குகளும் (Riltuals) பெண்ணின் இனவிருத்திச்
செயல்பாட்டிற்கு
இன்றியமையாதவையாகப்
ப�ோற்றப்
பட்டு
வந்துள்ளன.”29 என்று ராஜ்கெளதமன் கூறுவதிலிருந்து ஒரு பெண்
சமூக அங்கிகாரத்தோடு ஓர் ஆணுடன் சேர்ந்து வாழ்வதற்குத் திருமண
முறையே இன்றியமையாதது என்பதை அறியமுடிகிறது.
ஓர் ஆணும் பெண்ணும் கணவனும் மனைவியுமாக இல்லறம்
நடத்த இசைந்து ஒன்று சேருவதே திருமணம் ஆகும். இது சமூகத்தால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண் - பெண் உறவு நிலையைக் குறிப்பதாகும்.
“திருமணம் என்ற ச�ொல்லை நாம் திரு + மணம் எனப்
பிரிக்கலாம். மணம் என்பதே தமிழரின் பழைய மரபு தான். ஒரு
கன்னிப் பெண்ணின் கூந்தலிலே மலர் சூட்டி அவளை ஊரும் உறவும்
அறிய, தன் மனத்திற்கு இனியாளாக, வாழ்க்கைத் துணைவியாக
ஒருவன் ஏற்றுக் க�ொள்வதனாலே தான் மணம், திருமணம் என்ற
பெயர்கள் அச்சடங்கிற்கு ஏற்பட்டன”30 என்று சசிவல்லி கூறுவதும்
இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
திருமணம் என்ற விழாவும், சடங்கும் வரையறுக்கப்படாதிருந்த
இயற்கையான பாலியல் செயல்பாட்டினைக் குடும்பம் என்ற
செயற்கையான சமூக நிறுவனத்திற்குள் வரையறுப்பதாக அமைந்தன.
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“சடங்குகள் யாவற்றுள்ளும் மனித வாழ்வைப் பெரிதும்
பாதிப்பது திருமணச் சடங்கேயாதலால், சடங்கு எனும் ச�ொல்
யாழ்ப்பாணப் பேச்சு வழக்கில் திருமணத்தையே குறிக்கும்”31 என்பார்
செ. கணேசலிங்கன். ஆண் - பெண் பாலியலைச் சமூக அங்கீகரிப்பிற்கு
இட்டுச் செல்வதற்கு மணத்தை ஒட்டிய சடங்குகள் இன்றியமையாதவை
யாகின்றன.
“திருமணம்
என்ற
நிகழ்ச்சியே
32
த�ொடக்கமாக
அமைகிறது”
என்று
பாலசுப்பிரமணியன்.

நாகரிகக்
குடும்பத்தின்
குறிப்பிடுகிறார்
கு.வெ.

“திருமணங்கள் பெரும்பாலும் காதலின் அடிப்படையில் பல
சடங்குகளுடன் நிகழ்ந்தன”33 என்பார் ஏ.வி.சுப்பிரமணிய அய்யர்.

“திருமணச் சடங்குகள் பண்டைய மக்களின் வாழ்க்கை
முறையில் ஏற்பட்ட பலவகைப் பழக்க வழக்கங்களை அடிய�ொற்றி
எழுந்தவை. பண்டைத் தமிழர் அவற்றைக் ‘கரணம்’ எனக் குறித்தனர்”34
என்று வாழ்வியற் களஞ்சியம் விளக்கம் கூறியுள்ளது.

இம்மேற்கோள்கள் வழியாக மணம், குடும்பம் என்பவை மனித
நாகரிகத்திற்கு அடிப்படையானவை என்றும், மனித நாகரிகம்,
திருமணத்தின் வழியாகப் பாலியல் நாட்டங்களை ஒழுங்கமைத்தலால்
உருவானது என்றும் அறியலாம். இம்மாபெரும் மாற்றத்திற்குத்
திருமணம் சார்ந்த சடங்குகள் முக்கியப் பங்காற்றின.

த�ொல்காப்பியத்தில் கரணம்:

த�ொல்காப்பியம் திருமணச் சடங்கினைக் ‘கரணம்’ என்ற
ச�ொல்லால்
நான்கு
நூற்பாக்களில்
குறிப்பிட்டுள்ளது.35
இனி,
த�ொல்காப்பியர் கரணம் என்னும் மணச் சடங்கு பற்றி விளக்குவதைக்
கீழ்வருமாறு காணலாம்:
கற்பு எனப்படுவது கரணம�ொடு புணர
க�ொளற்கு உரி மரபின் கிழவன் கிழத்தியை,
க�ொடைக்கு உரி மரபின�ோர் க�ொடுப்ப, க�ொள்வதுவே36

கற்பு மணம் என்பது திருமணச் சடங்குடன், பெண்ணைக்
க�ொள்ளுதற்கேற்ற
தகுதியுடைய
தலைவனுக்கு,
தலைவியைக்
க�ொடுப்பதற்கு உரிமையுடைய பெற்றோர் க�ொடுப்ப தலைவன்
மணந்து க�ொள்வதாகும். இதற்கு இளம்பூரணர், “கற்பென்று ச�ொல்லப்
படுவது, கரணத்தொடு ப�ொருந்திக் க�ொள்ளுதற்குரிய மரபினை
யுடையார் க�ொடுப்பக் க�ொள்வது”37 என்று உரை கூறியுள்ளார்.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
இவ்வாறன்றி,
பெற்றோரும்
சுற்றத்தாரும்
உடன்போக்கில் கரணம் நடைபெறும் என்பதை,
க�ொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே
புணர்ந்து உடன் ப�ோகிய காலையான38

35
இல்லாமலும்

என்னும் நூற்பா விளக்குகிறது. இந்நூற்பாவின் மூலம் பெற்றோர்
இன்றியும் கரணம் நடைபெறும் என்பதை அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
தலைவியின் தாய் தந்தையர்க்குத் தெரியாமல், தலைவன்
தலைவியைத் தன்னூர்க்கு அழைத்துச் சென்று பெண்ணைக் க�ொடுக்கும்
பெற்றோர்கள் இல்லாமலே திருமணச் சடங்கை நிகழ்த்துவதும் உண்டு.

‘கரணம்’ என்ற சடங்கு முறை த�ோன்றுவதற்கான காரணத்தைத்
த�ொல்காப்பியர்,
ப�ொய்யும் வழுவும் த�ோன்றிய பின்னர்,
ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப39
என்னும் நூற்பாவழி விளக்கியுள்ளார். இதில் இடம் பெறும் “ஐயர் தலைவர். இது சமுதாயத் தலைவர்களைக் குறிக்கும்”40 என்பார் சாமி.
சிதம்பரனார்.

“ஒழுக்கக் கேடுகள் களவுவழி மணத்தில் ஏற்பட்ட பின்பு
சமுதாயத்தில் பெரிய�ோர்கள் ஏற்படுத்திய திருமணச் சடங்கையே
த�ொல்காப்பியர் கரணம் என்ற ச�ொல்லால் குறிப்பிட்டார்”41 என்று
‘தமிழர் திருமணம்’ என்ற தமது நூலில் சசிவல்லி கூறியுள்ளார்.
இத்தகைய
திருமணச்
சடங்குகள்
செய்யும்
உரிமை
அனைவருக்கும் உண்டு என்பதைத் த�ொல்காப்பியர் பின்வரும் நூற்பா
மூலம் விளக்கியுள்ளார்:
மேல�ோர் மூவர்க்கும் புணர்ந்த கரணம்
கீழ�ோர்க்கு ஆகிய காலமும் உண்டே42

“முதலில் நாகரிகமுடைய உயர்ந்த மக்களிடையிலே தான்
திருமணத்தைப் பற்றிய ப�ொய்யும் புரட்டுகளும் ஏற்பட்டன.
அவர்களுக்காகவே தலைவர்களால் சடங்குகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
பிற்காலத்தில் தான் அவ்விதச் சடங்குகள் செய்யும் வழக்கம் ஏனைய
தமிழர்களிடையிலும் ஏற்பட்டது”43 என்று குறிப்பிடுவார் சாமி.
சிதம்பரனார்.
“கரணம் என்பது ஏன்? என்று கேட்காமல் பின்பற்றக் கூடிய
சடங்கு. பெண்ணினுடைய உள்ளக் கிளர்ச்சியும், உணர்வுத் துன்பமும்
ஆணுடையதைக் காட்டிலும் மிகுதியாக இருப்பதால் கரணம்
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எனப்படும் இச்சமுதாயக் க�ோட்பாடு த�ோன்றியது”44 என்று விளக்கம்
கூறியுள்ளார் தெ.கலியாணசுந்தரம்.
“திருமணத்தன்று கரணம் நிகழும் என்று ச�ொல்லும் ப�ோது
கரணம் ஆணுக்கும் உண்டு பெண்ணுக்கும் உண்டு என்பது ப�ோல்
படினும், மெய்யாக ந�ோக்கின், கரணத்துக்கு உரியாள் பெண்ணே
என்று க�ொள்ள வேண்டும்”45 என்று வ.சுப.மாணிக்கம் கூறுவதிலிருந்து
திருமணச் சடங்கில் முக்கியத்துவம் பெறுபவள் பெண் என்பதை
அறியலாம்.
இதுகாறும் கூறிய த�ொல்காப்பிய நூற்பாக்களின் மூலம்
திருமணத்திலே சில சடங்குகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே
த�ொல்காப்பியர்
கருத்தாக
இருந்திருக்க
வேண்டும்
என்பதை
அறியலாம். இனிச் சங்கப் பாக்களின் வழி திருமணச் சடங்கினைக்
காணலாம்.

சங்க இலக்கியத்தில் பெண் சார்ந்த மணச் சடங்கு:

மக்கட்கு அவரவர் வாழ்நாளில் திருமணச் சடங்கு முதன்மை
யானதாகும்.
தலைவன்
தலைவரை
இணைக்கும்
பாலமே
திருமணமாகும். இச்சடங்கின் முதற்கட்டமாக மணம் பேசல் நிகழ்வு
நடைபெறும்.

மணம் பேசல்:

சங்ககாலத் தமிழர் மணமுறையின் த�ொடக்கமாக அமைவது
பெண் கேட்டுப் பெரிய�ோர் கூடி ஒப்பந்தம் செய்வதாகும். ஆணைச்
சேர்ந்தவர்கள், பெண் ஊருக்குச் சென்று பெண் பார்த்து, அவ்வூர்
மன்றத்தின் ஒப்புதல�ோடு பெண் க�ொண்ட வழக்கமே பெருவழக்காக
இருந்தது (குறு., 146). அகநானூற்றுப் பாடல�ொன்றில், பெண் வீட்டில்
பரப்பப்பட்ட புது மணலில் கூடிய பெரியவர்கள் மகிழ்ச்சியில் தேறல்
மாந்திப் பின்னர் ‘வதுவை’ என்ற சடங்கினை அயர்ந்தார்கள் என்று
கூறப்பட்டுள்ளது (அக., 221:1-4).
சங்க காலத்தில் பெண்களைச் சார்ந்த மணச் சடங்கு, ஆண்
வீட்டார், பெண் வீட்டாரை அணுகிப் பெண் கேட்டு மணம்
நிச்சயிக்கும்
நிகழ்விலிருந்து
த�ொடங்கியது.
இதில்,
இரண்டு
குடும்பங்களும் அவற்றைச் சேர்ந்த உறவினர்களும் மட்டுமின்றி,
இரண்டு ஊர்களும் சம்பந்தப்பட்டன. இதனை,
நன்று ஆகின்றால் - த�ோழி! நம் வள்ளையுள்
ஒன்றி நாம் பாட, மறை நின்று கேட்டு அருளி,
மென் த�ோட் கிழவனும் வந்தனன்; நுந்தையும்
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மன்றல் வேங்கைக் கீழ் இருந்து
மணம் நயந்தனன், அம் மலைகிழவ�ோற்கே
		
(கலி., 41:40-44)

என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். திருமணம் பேசி உடன்படும்
ப�ோது நல்ல இடமும், நல்ல நாளும் பார்ப்பது வழக்கம். ‘மன்றல்
வேங்கை கீழிருந்து மணம் நயந்தனன்’ என்பதின் மூலம் வேங்கை
மரத்தின் கீழிருந்து திருமணத்தை முடிவு செய்வர் என்பதையும்,
வேங்கைப் பூக்கும் காலம் திருமணம் நடத்தற்குரிய காலம் என்பதையும்
அறியலாம்.
“வேங்கை மரம் பூத்தால் அது மணத்திற்குரிய காலம் என்று
கருதி அப்பூ மலரும் காலத்தைத் திருமணத்திற்கு ஏற்ற பருவம் எனக்
க�ொண்டனர். மணம் என்ற ச�ொல்லே மலர்களை வைத்து வந்ததே”46
என்று கா.பெ. சந்திரசேகரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேற்கூறியவற்றிலிருந்து முறையான மணச்சடங்கிற்கு முன்னர்,
ஆண் வீட்டார் பெண் வீட்டாரிடம் மணம் பேசி ஒப்புதல் பெற்ற
வழக்கத்தை அறிய முடிகிறது.

சிலம்பு கழி ந�ோன்பு:

சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் பெண் குழந்தைக்குப் பாலுண்ணும்
பருவத்தில் கால்களில் சிலம்பு அணிவிப்பார்கள். இப்பெண் குழந்தை
வளர்ந்து கன்னியாய் இருக்கும் வரை சிலம்பணிந்து க�ொள்வாள்.
சிலம்பு சங்க காலத்தில் குமரிக்கு அடையாளமாகக் கருதப்பட்டது.
குமரிமைக் கழிவிற்குச் சிலம்பு அகற்றப்பட்டது. இவ்வாறு அகற்று
வதையே ‘சிலம்பு கழி ந�ோன்பு’ எனக் குறிப்பிட்டார்கள். இது
திருமணத்தின் ஒரு சடங்காகவும் மாறியது.

சங்கச் சமூகத்தில், திருமண வாழ்க்கையின் ப�ோது பெண்ணுக்கு
அவள் காலில் உள்ள சிலம்பு கழற்றப்படுவது சிறப்பானத�ொரு
நிகழ்ச்சியாக நடத்தப்பட்டது. சங்கச் சமூகம், ஒரு பெண் திருமணம்
ஆனவள் என்பதை அறிவிக்கும் ஒரு நிகழ்வாக, இன்றியமையாத ஒரு
விழாவாக இதனைக் கருதியது (அக., 385:16-18). இங்கு,
மாலை அணிய விலை தந்தான்; மாதர் நின்
கால சிலம்பும் கழற்றுவான்; சால
(பரி., 20:79-80)
எனப் பரத்தை ஒருத்திச் சூளுரைப்பதைக் காணும் ப�ோது, திருமணத்திற்குப்
பிறகும் பெண் சிலம்பு அணிந்திருந்தமையை அறியமுடிகிறன்றது.

இவ்வாறு, “குமரிக்குச் சிலம்பு அடையாளம் என்பதால் குமரிக்
கழிவுக்குச் சிலம்பு கழிவு வேண்டப்படும். எனவே, திருமணத்திற்குச்
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சிலம்பு கழி ந�ோன்பு காரணமாயிற்று. சடங்காயிற்று இன்றியமையாத
விழாவாயிற்று. இது சங்கச் சமுதாய வழக்கு”47 என்று வ.சுப.
மாணிக்கனார் குறிப்பிடுகின்றார்.
இங்ஙனமாக, கிடைக்கும் சான்றுகளைக் க�ொண்டு மேலும்
ஆழ்ந்து பார்த்தால் சிலம்பு கழித்தல் என்பது பெண்ணின் தாய்
வீட்டில் நிகழ்தல் வேண்டும்; அதற்குத் தடை ஏற்படின் கணவனது
வீட்டிலாவது நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது பெறப்படுகிறது
(அக., 315:6-8; நற்., 279:10-11). பெண் வீட்டில் சிலம்பு கழித்தல்
ந�ோன்பும், திருமணச் சடங்கும் நடத்தப்பட்டன என்பதை,
நும்மனை சிலம்பு கழீ, அயரினும்
எம்மனை வதுவை நல்மணம் கழிக எனச்
ச�ொல்லின் எவன�ோ மற்றே - வென்வேல்
மை அற விளங்கிய கழல் அடி
ப�ொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே (ஐங்., 399)
என்னும் பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. சிலம்பு கழி ந�ோன்பு
தலைவன்
வீட்டில்
நடைபெறுவதே
வழக்கம்,
சிறப்புமாகும்.
இப்பாடலில், நாற்றாய் சிலம்பு கழி ந�ோன்பு தலைவன் வீட்டில்
நடத்தாலும் திருமணமாவது தன் வீட்டில் நடைபெற வேண்டும்
என்று விரும்பினாள். இதிலிருந்து மணத்தின் முன் தலைவியின்
வீட்டிலேயே சிலம்பு கழித்தல் ந�ோன்பு நிகழ்த்தப்பட்டது அன்றைய
மரபெனத் தெரிகிறது.

“ஒருவன�ோடு பாலுறவு பூணும் வாழ்க்கைக்கு மாறிச் செல்லும்
பெண்ணின் சிலம்புகளைக் கழற்றும் சடங்கும், அவளது கன்னித்
தன்மை கழியும் செயலைக் குறிப்பதாகக் க�ொள்ள முடியுமா? என்பது
ஆய்விற்குரியது”48 என்று ராஜ்கெளதமன் கூறியுள்ளார்.

திருமணத்திற்குப் பின்பு பெண்ணின் வாழ்வு முழுமையும்
அவளது கணவனுடனேயே பின்னிப் பிணைந்து அவள் குடும்ப பணிக்கும்
உரியவளாகப் ‘பேரில் கிழத்தி’ ஆதல் (அக., 86:19) வெளிப்படை.
எனவே, “பெண் தன் தாய் வீடு மீது க�ொண்ட பற்றினை
முழுமையாகக் களைந்து கணவன் வீடு செல்கிறாள் என்பதைக்
குறிக்கும் குறியீடாக இச்சிலம்பு கழித்தலைக் கருதலாம். துணைவன்
இல்லப் ப�ொறுப்பேற்றத்திற்குரிய அறிகுறியாக அவன் தரும் சிலம்பு
அணிந்திருக்கலாம்.”49 திருமணத்திற்குப் பிறகு ஒரு பெண் தன் தாய்
வீட்டிற்குச் சென்றதற்கான குறிப்பு சங்கப் பாடல்களில் தென்படா
மையும், மகள் வீட்டிற்குச் செவிலி மட்டும் சென்று வருகிறாளேயன்றித்
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தாய�ோ, தந்தைய�ோ, உடன் பிறந்த சக�ோதரன�ோ சென்றதாகக்
குறிப்பின்மையும் இக்கருத்தை அரண் செய்கின்றன. சான்று:
மள்ளர் அன்ன மரவம் தழீஇ
மகளிர் அன்ன ஆடுக�ொடி நுடங்கும்
அரும் பதம் க�ொண்ட பெரும் பத வேனில்
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி, ஆய்கழல்
செஞ்சின விறல் வேற் காளைய�ொடு
இன்று புகுதறும் என வந்தன்று, தூதே (ஐங்., 400)
மாலை முன்றில் குறுங்காற் கட்டில்
மனைய�ோள் துணைவி ஆக, புதல்வன்
மார்பின் ஊரும் மகிழ்நகை இன்பப்
ப�ொழுதிற்கு ஒத்தன்று மன்னே
மென் பிணித்து அம்ம - பாணனது யாழே! (ஐங்., 410)

இதனைப் பின்வரும் கலித்தொகைப் பாடலடிகளும் வலியுறுத்தக்
காணலாம்.
சீர் கெழுவெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை
நீருளே பிறப்பினும், நீர்க்கு அவைதாம் என் செய்யும்?
தேருங்கால், நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே
		
(9:15-17)
மேற்கூறிய கருத்துக்களின் மூலம் சிலம்பு கழித்தல் என்பது
திருமணச் சடங்கின் ஒரு பகுதி என்பதையும், அது பெண் வீட்டில்
நிகழ்த்தப்படுவதே வழக்கம் என்பதையும் அறியலாம்.

மணச் சடங்கு:

திருமணம் நாகரிகத்திற்குத் தேவைப்பட்ட நிகழ்வாகும். சமூக
வாழ்வுக்கு இது அடிப்படையானதென்று அனைவரும் கருதுகின்றனர்.
சங்க காலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட திருமணச் சடங்கு முறைகளைப் பற்றி
நல்லாவூர் கிழார் (அக., 86) என்ற புலவரும், மூதெயினனார் (அக.,
136) என்ற புலவரும் சற்று விளக்கமாக எடுத்துரைத்துள்ளார்கள்.
அம்மணச் சடங்கு குறித்த விளக்கங்களைப் பின்வருமாறு காணலாம்.

நல்லாவூர் கிழார் பாடல் (86):

வைகறைப் ப�ொழுதில் திங்களும் உர�ோகிணியும் கூடிய
நன்னாளில் பெண் வீட்டில் திருமணம் நடந்தது. வரிசையாக
நடப்பட்ட கால்களையுடைய குளிர்ந்த திருமணப் பந்தலின் கீழ்
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புதிதாகக் க�ொணர்ந்த மணலைப் பரப்பி, இல்லத்தின் கண் விளக்கேற்றி
வைத்து, மலர் மாலைச் சூட்டித் திருமண விழாவைத் த�ொடங்கினர்.
திருமணத்திற்குப் ப�ொங்கலுடன், மிகுதியான ச�ோற்றையும் பரிமாறினர்.

திருமணச் சடங்குகளை நடத்துவதில் ஆர்வமுடைய முதுமை
அடைந்த
பெண்கள்
தலையிலும்
இடுப்பிலும்
தண்ணீர்க்
குடங்களையும், பானைகளையும் சுமந்து வரிசையாக நின்று முன்னும்
பின்னுமாக மாற்றி மாற்றிக் க�ொடுக்க, மக்களைப் பெற்ற மங்கல
மகளிர் நால்வர் கூடி நின்று க�ொண்டு, மணப்பெண்ணுக்குச் செய்ய
வேண்டிய சடங்குகளை எல்லாம் செய்தனர். பின்னர், ‘கற்பொழுக்கத்தி
லிருந்து சிறிதும் வழுவாமல் பல உதவிகளைக் கணவனுக்குச் செய்து
உன் கணவனைப் பெரிதும் விரும்புவாயாக’ என்று வாழ்த்தியத�ோடு
நீரில் நெல்லும் மலரும் கலந்து வதுவை நீராட்டினர். இவ்வினைகள்
யாவும் முடிந்த பின்னர் சுற்றத்தார், ‘சிறந்த இல்லறக் கிழத்தியாக
விளங்குவாய்’ என்று கூறி பெண்ணை உரியவனிடம் க�ொடுத்தனர்.
பின்னர் அன்றிரவு பெண் வீட்டில் மணமக்களுக்கு முதலிரவு
நிகழ்ந்தது.

மூதெயினனார் பாடல் (136):

திங்களும் உர�ோகிணியும் கூடிய நல்ல நாளில், புள் நிமித்தம்
பார்த்து, திருமண வீடு அழகுப்படுத்தப்பட்டது. அதிகாலையில்
இறைவழிபாடு செய்யப்பட்டு, உறவினர்களுக்கு நெய் கலந்த ச�ோறு
வழங்கப்பட்டது. திருமண முழவும், முரசும் முழங்க, மகளிர் கூடி
மணமகளை மங்கல நீராட்டினர். மெல்லிய மலரையுடைய வாகையின்
கவைத்த இலைகள�ோடு பள்ளத்தில் படர்ந்து கிடக்கும் அறுகம்
புல்லின் நீலமணி ப�ோன்ற நிறமுடைய இதழ்களையுடைய கிழங்கினுள்
உள்ள மணமிக்க அரும்புகளையும் விரவித்தொடுத்த காப்பு நூலை
மணமகளுக்குச் சூட்டினர். தூய்மையான திருமண ஆடையை
உடுத்தினர். மணப் பெண்ணை மணமகனுக்குக் க�ொடையாகக்
க�ொடுக்க மணமகள் வீட்டில் முதலிரவு நிகழ்த்தப்பட்டது.

மேற்கூறிய இவ்விரு அகநானூற்றுப் பாடல்களிலிருந்து சில
முடிவுகளைத் த�ொகுக்கலாம். சங்க காலத்தில் திருமணம், அது
த�ொடர்பான நிகழ்ச்சிகள், சடங்குகள் யாவும் மணப்பெண் வீட்டில்
நடத்தப்பட்டன. வைகறைப் ப�ொழுதில் த�ொடங்கிய மணம் அன்றே,
முதலிரவில் நிறைவடைந்தது. பெண் வீடு அலங்கரிக்கப்பட்டு,
புதிதாகப் பந்தலிடப்பட்டது. கீழே புதுமணல் பரப்பப்பட்டது.
அங்குத் திருமணம் நடத்தப்பட்டது. திருமணத்தை மகளிரும், முதிய
பெண்டிரும், புதல்வர் பெற்ற நான்கு பெண்களும் நடத்தினார்கள்.
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உறவினர் மணப்பெண்ணை வாழ்த்தினர். குறிப்பாக மணப்பெண்ணை
நீராட்டிப் புத்தாடை அணிவித்து, நடத்தி வந்தனர். திருமணத்திற்கு
வந்த
உறவினர்களுக்குக்
காலைப்
ப�ொழுதிலேயே
உணவு
வழங்கப்பட்டது. அவ்வுணவில் இறைச்சி இல்லை. மணப்பெண்ணை
வாழ்த்திய ப�ோது, கணவன் விரும்பும் படியாகப் பணிவிடை செய்து,
கற்பில் வழுவாமல், அவனது வீட்டுக்குரியவளாக நடந்து க�ொள்ளுமாறு
வாழ்த்தினார்கள்.
நல்ல சகுனம், நல்ல நாள் பார்த்து, கடவுளை வழிபட்டுத்
திருமணம் விடியற்காலையிலேயே த�ொடங்கப்பட்டது. பெண்ணை
அவளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஓர் ஆணுக்குக் க�ொடையாகக் க�ொடுப்பதே
மணம் எனக் கருதப்பட்டது.

இம்மணவிழாவில் நடத்தப்பட்ட சில வினைகளும், சடங்குகளும்
குறிப்பிடத்தக்கன. அவை பின்வருமாறு:
•
•
•

•

வாகை இலையையும், அறுகம்புல் கிழங்கில் துளிர்த்த
ம�ொட்டினையும் த�ொடுத்த நூலை மணப்பெண்ணுக்கு
அவளது உறவினர்கள் சூட்டினார்கள்.
மகளிர் மணமகளை மண நீராட்டினார்கள்.

முதிய பெண்டிர் தங்கள் தலை உச்சியில் குடத்தைச் சுமந்து
புதுமண் கலயத்தை எடுத்து வந்தார்கள். மணமகளைச்
சூழ்ந்து மணவினை நிகழ்த்திய ஆண் குழந்தைகளைப்
பெற்ற நான்கு பெண்களுக்கு இவர்கள் முறைப்படி எதை
முன் தருவது எதைப் பின் தருவது என்ற மரபு பிசகாமல்
சடங்குகளுக்குரியவற்றை எடுத்துத் தந்தார்கள்.
இந்த நான்கு பெண்களும், நெல்லும் மலர்களும் கலந்த
நீரை மணமகள் தலையில் தூவி வாழ்த்தினார்கள்.

இதில், வாகை இலையையும் அறுகம்புல் கிழங்கில் துளிர்த்த
ம�ொட்டையும் கலந்து த�ொடுத்த காப்பு நூல் மணப் பெண்ணுக்குச்
சூட்டிய சடங்கின் உட்கிடை பற்றிய ஆய்வு தேவை.

இவ்வாறு, சங்க காலத் திருமணத்தில் இன்றியமையாதனவாகக்
கருதப் பெற்ற இச்சடங்குகளை ‘முதன்மைச் சடங்குகள்’ என்று
குறிப்பிடுவார் சிலம்பு நா.செல்வராசு.50
“இச்சடங்கு ப�ொதுவாகச் செழிப்பு சடங்கிற்குள் அடங்குவதாகக்
கருதலாம். மணப் பெண்ணை மண நீராட்டுதல் என்ற சடங்கு
ரீதியான நீராடல் தூய்மைப்படுத்துவதைச் சுட்டுகிறது. அன்று
அரசர்கள் ப�ோருக்குப் புறப்படும் முன் நீராடினார்கள். வேற்படைக்கு
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நீர்ப்படை எடுத்தார்கள். வீர முரசினை நீராட்டினார்கள். இவ்வாறு
மங்கல நீராட்டுச் செய்யப்படுகிற ப�ோது சுத்திகரிப்பு நிகழ்தல்
என்பதற்கும் மேலாக வேற�ொரு உயர்நிலையை, சாதனையை
வெற்றியை ஈட்டுவதற்காக ஒருவரை உடல் ரீதியில் குறியீட்டுப்
பாங்கில் நீரில் இட்டுக் குளிப்பாட்டும் சடங்கு நிகழ்த்தப்படுவதாகக்
க�ொள்ளலாம். மணப் பெண்ணை மங்கல நீராட்டி சடங்குப் பாங்கில்
சுத்திகரிப்பது, அவளைக் கன்னிப் பெண் என்ற நிலையிலிருந்து
ஆணுக்குரியவளாக, அவன் வீட்டுக்குரியவளாக அவனது புதல்வனைப்
பெறப் ப�ோகிறவளாக மாறுவதற்கான ஒரு தயாரிப்புச் சடங்காகக்
க�ொள்ளலாம்”51 என்பார் ராஜ்கெளதமன்.
நீரின் புனிதத் தன்மை கருதியே அது திருமணச் சடங்கின்
தலைமைச் சடங்காகவும் ப�ோற்றப் பெற்றுள்ளது. இது வரை கண்ட
சங்ககாலத் திருமணத்தில், ஆண் பெண் கழுத்தில் தாலி கட்டும்
சடங்கோ, ஆண் வீட்டார்க்குப் பெண் வீட்டார் ப�ொருள் தரும்
வழக்கம�ோ, திருமணத்தை ஓர் ஆண் நடத்தி வைக்கும் முறைய�ோ,
புர�ோகிதன் ஓத, அக்கினியைச் சாட்சியாக வைத்து அதனை வலம்
வருவத�ோ, அம்மி மிதித்து அருந்ததியைப் பார்க்கும் வழக்கம�ோ காணப்பட
வில்லை. தமிழ் இனத்தின் மிகத் த�ொன்மை வாய்ந்த மணமுறையில்
வைதீகத்தின் தாக்கம் காணப்படவில்லை. வைதீகத்தின் தாக்கத்தையும்
மீறிய த�ொன்மைப் பண்பினைத் தமிழர் மணமுறையில் காணலாம்.
வைதீகத் தாக்கம் பிற்பட்டது ஆகும். வேதம் ஓதிய பிராமணன்
நடத்தி
வைத்த
திருமணத்தில்
அக்கினியை
வலம்
வருவது
ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது. சான்று:
காதல் க�ொள் வதுவை நாள், கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய
மாதர் க�ொள் மான் ந�ோக்கின் மடந்தை தன் துணையாக,
ஒதுடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் ப�ோல்
		
(கலி., 69:3-4)

இதுகாறும் கூறியவற்றின் மூலம் ‘மணம்’ என்ற சடங்கு
த�ொல்காப்பியரால் ‘கரணம்’ என்ற ச�ொல்லால் அழைக்கப்பட்டதை
அறியமுடிகிறது. சங்ககாலத் திருமணத்தில் சிலம்பு கழி ந�ோன்பு ஒரு
பகுதியாக இருந்துள்ளது. திருமணச் சடங்கு முறைகள் பெண்ணுக்கு
உரியதாகக்
காணப்படுகின்றன.
அவற்றை
நிகழ்த்துபவர்களும்
பெண்களே.
இன்றும் பருவம் வந்த பெண்களுக்கு நடத்தப்படும் சடங்கு,
கருவுற்ற
மகளிர்க்கு
நடத்தப்படும்
வளைகாப்பு
ப�ோன்றவை
பெண்களாலேயே நடத்தப்படுகின்றன.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்

(iii) கருவுயிர்த்தலும், குழந்தைப் பெறுதலும்:

43

திருமணச் சடங்கின் மூலம் ஆணுக்கு உரிமையாக்கப்பட்ட
பெண், தன் கணவனுக்கு மட்டுமே கருத்தரிக்கும் உடற் கூற்றுச்
செயல்பாட்டைக் கருவுயிர்த்தல் என்பர். கருவுயிர்த்தலின் இறுதிப்
பயனே குழந்தைப் பெறுதலாகும். குழந்தைப் பெறுதல் என்பது
பெண்ணால் மட்டுமே அடையத் தக்க உயர்ந்த பேறு ஆகும். ஒரு
பெண் ‘தாய்மை’ நிலையை அடைய குழந்தைப் பெறுதல்
இன்றியமையாத ஒன்றாகும். குழந்தை பிறப்பைய�ொட்டிச் சடங்குகள்
பல நிகழ்த்தப்படுதல் த�ொன்றுத�ொட்டு வரும் வழக்கம் ஆகும்.
சடங்குகளின் அதிகரிப்பைக் க�ொண்டு இதன் முக்கியத்துவத்தை
உணரலாம்.
“மனிதராகப்
பிறப்பவர்கள்
பெற
வேண்டிய
பேறுகள்
யாவற்றிலும் மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்று மக்கட்பேறு என்பதே
ஆகும்”52 என்று வே. முனுசாமி கூறுவதிலிருந்து மக்கட்பேறு சமூகத்தில்
எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்பட்டது என்பதை
அறியமுடிகிறது.
த�ொல்காப்பியம், குழந்தை பிறந்ததும் மேற்கொள்ளும் சில
சடங்கு
முறைகளைக்
கற்பியலில்
பின்வரும்
நூற்பா
வழி
விளக்கியுள்ளது:
புதல்வற் பயந்த புனிறு தீர் ப�ொழுதின்,
நெய் அணி மயக்கம் புரிந்தோர் ந�ோக்கி,
ஐயர் பாங்கினும் அமரர்ச் சுட்டியும்,
செய் பெருந் சிறப்பொடு சேர்தற் கண்ணும்53

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ‘புனிறு’, தீட்டு என்ற ப�ொருளில்
வந்துள்ளது.

“பிரசவித்த பிறகு பெண்ணின் ‘புனிறு’ நீங்குவதற்கான
தூய்மைப்படுத்தும்
சடங்குகள்
நிகழ்த்தப்படுகின்றன”54
என்று
ராஜ்கெளதமன்
கூறுவதிலிருந்து
குழந்தை
பிறப்பைய�ொட்டிச்
சடங்குகள் நிகழ்த்தப்பட்டன என்பதை அறியலாம். குழந்தைப்
பிறப்போடு அகற்றப்படத் தக்கத�ொரு ‘அசுத்தம்’ குழந்தையை ஈன்ற
தாயிடம் த�ொற்றிருப்பதாகக் கருதியதை இதனால் உணரலாம்.
“குழந்தையைப் பெற்ற தாய் வாலாமை என்பதன் காரணமாகக்
குறிப்பிட்ட கால எல்லை வரை தனித்துப் பிறரைத் தீண்டாமலும்,
பிறர் உண்ணும் கலங்களைத் தீண்டாமலும் வாழ்வாள். வாலாமைக்
காலம் கழிந்த பின்னர் அவள் நீராடித் தூய்மை செய்து க�ொண்டு
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அனைவருடனும் கலந்து வாழ்வாள்”55 என்று வாழ்வியற் களஞ்சியம்
கூறுவதின் மூலம் குழந்தை பிறந்த சில காலம் வரை பெண்
தீட்டுக்குரியவளாகக் கருதப்பட்டுப் பின்பு அதைப் ப�ோக்குவதற்குச்
சடங்குகள் செய்யப்பட்டன என்பதை அறியலாம்.
பெண் கருவுயிர்த்தல் மற்றும் குழந்தை பெறுதல் பற்றிய
செய்திகளும் அவை த�ொடர்பான கருத்துக்களும் சங்க இலக்கியத்தில்
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை பின்வருமாறு:
• கருவுறுவதற்காகச் செய்யப்பட்ட சடங்கு
• கருவுற்ற பின் செய்யப்படும் சடங்குகள்
• கருவுற்ற பெண்களின் வேட்கை
• குழந்தை பெற்ற பிறகு செய்யப்பட்ட சடங்குகள்

கருவுறுவதற்காகச் செய்யப்பட்ட சடங்கு:

பெண்கள் கருவுறுவதற்காகவும் சங்க காலத்தில் சடங்குகள்
நிகழ்த்தப்பட்டன. சேர வேந்தன் மனைவி ஒருத்தி சூலுறுவதற்காக,
க�ொடுமணம் ஊர், பந்தர் ஊரின் முத்துக்களைச் சேகரித்தனர்.
கலைமானைப் பிடித்து அதன் த�ோலை விரித்துப் பதப்படுத்தி வட்ட
வடிவமாக அறுத்துச் சேகரித்தார்கள். பின்னர் அதன் வட்டவடிவ
மான்தோலின் ஓரங்களில் அணிகலன்களையும், முத்துக்களையும்
ஒன்றோடு ஒன்று ப�ொருத்துமாறு அமைத்தனர். கூர்மையான ஊசியால்
உள்ளமைத்துத்
தைக்கும்
வல்லோனைக்
க�ொண்டு
அதனைச்
செய்தார்கள். அவனும் அவ்வாறு தைத்த மான்தோலைத் தேவியின்
த�ோளில் சூட்டும்படி அமைத்தான். கருவுற்ற தேவி, பத்துத் திங்கள்
நிரம்பிய பின் புதல்வனைப் பெற்றாள் என்று பதிற்றுப்பத்துப் (74:
5-21) புலப்படுகிறது.
இதில், பெண் கருவுயிர்ப்பதற்காகச் செய்யப்பட்ட சடங்கைப்
பற்றிய செய்திகள் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. அவள் கருவுற்றதற்காகச்
செய்யப்பட்ட சடங்கு பற்றிய செய்திகள் இல்லை. மேலும்,
இப்பாட்டில் குறிப்பிடப்பெறும் சடங்கினை வைதீகத்தின் ‘புத்திர
காமேஷ்டி’ யாகம் என்று உரை மரபு குறித்துள்ளது. எனவே, அதனைத்
தமிழர்க்குரிய சடங்காகக் கருதுவதில் சிக்கல் உள்ளது.

கருவுற்ற பின் செய்யப்படும் சடங்குகள்:

கருவுற்ற பெண்கள் கடவுளை வழிபட்டுப் பலி செலுத்தச்
சென்றார்கள். அப்பெண்கள், விளக்கு முன்னே செல்ல அதனைத்
த�ொடர்ந்து பின்னே சென்றார்கள். அவர்கள் சென்ற ஊர்வலத்தில்
யாழ், முழவு, ஆகுளி முதலான கருவிகள் இசைக்கப்பட்டன (ம.கா.,

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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604-610). மதுரை நகரத்தில் இரவின் முதற்சாமத்தில் நடைபெறும்
நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக, சூலுற்ற மகளிர் கடவுளைத் த�ொழுது தந்த
மடைப்பலியைச்
சாலினி
என்ற
தேவராட்டி
கடவுளுக்குச்
செலுத்தியதாக மதுரைக்காஞ்சி குறிப்பிடுகின்றது.
கருவுற்ற பெண்கள் தெய்வங்களுக்குப் பலிச்சோறு படைப்பது
ஒரு
சடங்காகவும்,
வழிபாட்டு
முறையாகவும்
இருந்ததை
இவ்விலக்கியம் புலப்படுத்துகின்றது.

கருவுற்ற பெண்களின் வேட்கை:

பெண் பன்னிரண்டு மாதங்களாகக் குழந்தையைச் சுமந்தாள்
என்றும், அவள் புளியைச் சாப்பிட ஆசைப்பட்டாள் என்ற செய்தியையும்,
முந்நாள் திங்கள் நிறை ப�ொறுத்து அசை,
ஒதுங்கல் செல்லாப் பசும் புளி வேட்கைக்
கடுஞ்சூல் மகளிர்
(குறு., 287:3-5)
எனவரும் பாடலடிகளால் அறியலாம். இதில், பெண் பன்னிரண்டு
மாதம் தன் வயிற்றில் கருவைச் சுமந்தாள் என்ற செய்தி புதியதான
ஒன்றாகவும் மேலும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் இக்கருத்து புதிரான
ஒன்றாகவும் இருக்கிறது.
மேலும், கருவுற்ற பெண்ணுக்குப் புளிப்புச் சுவை மீது மட்டுமின்றி,
மண்ணைத் தின்பதிலும் அவளுக்கு ஆர்வமுண்டு என்பதை,
வயவுறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே (புற., 20:14-15)
என்னும் பாடடிலகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. இப்பாடலில் இடம்
பெறும் ‘வயவுறு மகளிர்’ என்பது கருவுற்ற பெண்களைக் குறிக்கும்.
“கரு உயிர்த்த பெண்கள் ஒரு மாதகாலம் தீட்டுடையவர்களாகக்
கருதப்படுகின்றனர். கருத்தரித்த பெண்களுக்கு ஏழாம் மாதம் ‘புளிகுடிச்
சடங்கு’ நடத்தப்படுகிறது. அப்பெண்ணின் விரலில் மந்திரவாதி
செம்பு ம�ோதிரம் அணிவிப்பர். பின் அவள் ஏழு உருண்டை
புளிச்சோறும் ஏழு கரண்டி அளவு புளிச்சோறும் அருந்த வேண்டும்”56
என்று இரா. முருகன் அவர்கள் மலைவேடன் பழங்குடி இனத்தவரின்
பேறுகால சடங்கு முறையைக் கூறுவதிலிருந்து, கருவுற்ற பெண்கள்
புளிப்புச் சுவையை அருந்துவது விருப்பத்தோடு மட்டுமின்றி அது
சடங்காகவும் நிகழ்த்தப்பட்டது என்பதை அறிய முடிகிறது.

குழந்தை பெற்ற பிறகு செய்யப்படும் சடங்குகள்:

கருவுயிர்த்தலைத் த�ொடர்ந்து பெண்ணுக்குச் செய்யப்பட்ட
தனிச் செறிப்பு உணவு, பாலியல் விலக்கு த�ொடர்பான சடங்குகள்
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பற்றிச் சங்கப் பாக்களில் சான்றுகள் இல்லை. ஆனால், கருவுற்ற
பெண்ணுக்குப் பிள்ளை பெற்ற பிறகு செய்யப்பட்ட சடங்குகள்
பற்றிய சான்றுகள் காணப்படுகின்றன.
குழந்தையைப்
பெற்றவளின்
உடம்பு
உருக்குலைந்தும்,
தூய்மையின்றியும், நல் மணமின்றியும் இருக்கும் என்று பின்வரும்
ஐங்குறுநூறு பாடலடிகள் குறிப்பிடுகின்றன:
தூயர்; நறியர் - நின் பெண்டிர்;
ப�ோய் அணையம், யாம்; சேய் பயந்தனமே
		
(ஐங்., 70:4-5)

குழந்தையைப் பெற்ற மனைவி தன் கணவன் பரத்தையிடமிருந்து
வந்தப�ோது இவ்வாறு வசைபாடினாள். மேற்கண்ட செய்திகள்
இப்பாடலடியில் குறிப்பாகக் காணப்படுகின்றன. குழந்தை ஈன்றதால்
தன் மேனி தூய்மையும் நறுமணமும் இன்றி இருப்பதாகத் தலைவி
மறைமுகமாகக் கூறினாள்.
குழந்தை பெற்ற பெண்ணோடு ‘புனிறு’ நாற்றம் என்ற ஒரு
நாற்றம் பற்றிய தகவல் சங்கப் பாடல்களில் காணப்படுகிறது. புனிறு
என்றால் தீட்டு, அசுத்தம் என்ற ப�ொருளில் கூறப்படுவதற்கான நேரடிச்
சான்று இல்லைஎன்றாலும், புலால் நாற்றம் என்ற ப�ொருளில்
வந்துள்ளது. சான்று:
...... புனிற்றுப் புலால் நெடுவேல் (புற., 99:6)
குட்டியை ஈன்ற விலங்குகளுக்கும் ‘புனிறு’ என்ற பண்பைச் சங்கப்
புலவர்கள் சூட்டியுள்ளார்கள். ‘புனிற்று ஆ’ என்றால் ஈன்றணிமையுள்ள
பசு என்றும் ‘புனிறு’ என்றால் ஈன்றணிமை, புதிய ஈரம் என்றும்
புனிறுதீர் ஏனல்’ என்றால் முற்றின ஏனல் என்றும் மர்ரே ராஜம்
பதிப்பு குறிப்பிடுகிறது.
“ஈன்று’, ‘ஈனுதல்’.... என்ற ச�ொற்கள் புதிதாக ஒன்றை
உண்டாக்குதல் என்று ப�ொருள் படுகின்றன. ‘ஈன்று புறந்தருதல்’
என்றால் குழந்தை பெறுதலைக் குறிக்கும்”57 என்று ராஜ்கெளதமன்
கூறுவதிலிருந்து புனிறு என்பது ‘ஈனுதல்’ என்பத�ோடு த�ொடர்புடைய
ச�ொல் என்பதை அறியலாம்.
குழந்தையைப் பெற்ற பெண்ணையும் பிறந்த குழந்தையையும்
பராமரித்த செவிலியைப் ‘புனிறு நாறு செவிலி’ என்ற அழைத்தனர்
(நற்., 40:6). பெண் பிரசவமாகிய ப�ோது அவளைத் தனியே படுக்க
வைப்பதற்காக, த�ோல் வாரினால் கட்டப்பட்ட கட்டில் ஒன்று
தயாரிக்கப்பட்டது. அதில் ஊசி க�ொண்டு, வாரால் கட்டில் செய்வதன்
இழிசினன் என அழைக்கப்பட்டான். இதனை,
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சாறு தலைக் க�ொண்டென, பெண் ஈற்று உற்றென,
பட்டமாரி ஞான்ற ஞாயிற்று,
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது
ப�ோழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாத�ோ
		
(புற., 82:1-4)

என்றும் பாடலடிகள் எடுத்தியம்புகின்றன. ‘இழிசினன் என்றால்
இழிபிறப்பாளன் என்று சங்க சமுதாயத்தில் கருதப்பட்டது. பெண்
பிரசவமாகி அவளைத் தனியே படுக்க வைப்பதற்காக, வாரால் கட்டில்
கட்டியவன் இழிசினன் என்றால், பிரசவத்தோடு த�ொடர்புடைய
இழிவு ஒன்று இருந்திருக்கக் கூடும் என்பதை உய்த்தறியலாம். ‘புனிறு’
என்பதைத் தீட்டு எனப் ப�ொருள் க�ொள்ள அகச்சான்றாக இப்பாடல்
அமைந்துள்ளது.
ஈன்றணிமையால் ஏற்பட்ட விரும்பத்தகாத விளைவுகளை
அகற்றுவதற்கான சடங்குகள் சங்க காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அவற்றில் ஒன்று புனிதப்படுத்தும் சடங்கு, மற்றொன்று காப்புச்
சடங்காகும்.

புனிதப்படுத்தும் சடங்கு:

குழந்தை பெற்ற பிறகு உடலில் ஏற்படும் சில மாற்றங்களால்
பெண் தீட்டுக்குரியவளாகக் கருதப்பட்டு அவளைத் தூய்மைப்
படுத்துவதற்குப்
புனிதப்படுத்தம்
சடங்குகள்
நிகழ்த்தப்பட்டன.
இவற்றுக்கான தகவல்கள் சங்கப்பாக்களில் காணப்படுகின்றன.
குழந்தை பெற்று, குறிப்பிட்ட காலம் வரை தனியே பாதுகாக்கப்
பட்ட பெண், ‘புலவுப் புனிறு’ தீர்ந்த பிறகு, சுற்றத்தார�ோடு
புறப்பட்டுப் புனித குளத்தில் நீராடினாள் (ம.கா., 600-603). பெண்,
குழந்தை பெறுவது அக்குடும்பத்தில் உயர்ந்த ஒரு நிகழ்வாகப்
ப�ோற்றப்பட்டது. இதனை,
........................... நேரிழை
கடும்புடைக் கடுஞ்சூல் நம் குடிக்கு உதவி (நற்., 370:1-2)
என்னும் பாடலடிகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. ஆயினும் அது
‘புலவுப்புனிறு’ க�ொண்டது; தீர்த்து வைக்கப்பட வேண்டியது; தீட்டுக்
க�ொண்டது என்று கருதப்பட்டது. இதனை அகற்றவே நீராட்டுச்
சடங்கு செய்யப்பட்டது.

பிரசவமாகிய வீட்டில் மணி அடிக்கப்பட்டது. தென்னங்
கீற்றுக்களால் வேயப்பட்ட பந்தலின் கீழ் மணல் பரப்பப்பட்டது.
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பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்

அதில் ஒரு பக்கமாக அணிகலன் அணிந்து பெண்கள் நன் நிமித்தமாக
நின்றார்கள். மணம் மிக்க ஆடை விரித்த மெல் அணை மீது புனிறு
நாறுகின்ற செவிலிய�ொடு, பிறந்த புதல்வன் உறங்கினான். வெண்
கடுகு கலந்த நெய் பூசி, நீராடி, உடல் முழுவதும் பசுநெய் வாசம்
கூர்ந்த தாய் தனது இமைகளை மூடி படுத்திருந்தாள். சான்று:
நெடு நா ஒள் மணி கடி மனை இரட்ட
குரை இலைப் ப�ோகிய விரவு மணற் பந்தர்,
பெரும்பாண் காவல் பூண்டென, ஒரு சார்,
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப,
நெறி உற விரிந்த அறுவை மெல் அணைப்
புனிறு நாறு செவிலிய�ொடு புதல்வன் துஞ்ச,
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈரணிப்
பசுநெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கைச்
சீர்கெழு படந்தை ஈர் - அமை ப�ொருந்த58

இப்பாடலடிகளின் மூலம், ‘நீர்’ புனிதத் தன்மை க�ொண்டதாகக்
கருதப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

இவ்வாறு, “நீராடல் என்பது உயர்ந்தத�ொரு நிலையை, தகுதியை
ஈட்டும் முன்பாக நிகழ்த்தப்பட்டதாகத் தெரிகின்றது. இந்த நீராட்டு
என்பது காப்பு, சுத்திகரிப்பு, தகுதிப்படுத்துதல் முதலானவற்றை
உட்கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட சடங்காகக் காணப்படுகிறது. குழந்தை
ஈன்ற பெண்ணுக்கும் இத்தகைய ந�ோக்கில் நீராட்டுச் சடங்கு நிகழ்த்தப்
பட்டிருக்க வேண்டும். இதன் உடன் நிகழ்வாகப் புனிதப்படுத்துதல்
(divination)
நிகழ்த்தப்பட்டது”59
என்று
குறிப்பிட்டுள்ளார்
ராஜ்கெளதமன்.

காப்புச் சடங்கு:

சங்க காலத்தில் குழந்தை பெறுதல் என்ற நிகழ்வு ‘புனிறு’
அல்லது தீட்டோடு த�ொடர்பு படுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்பட்டது.
குழந்தை பெற்ற பெண் படுப்பதற்கென்று தனிக் கட்டில் செய்யப்
பட்டது. தீட்டுக் காலம் முடியும் வரை அவள் தனிக்கட்டிலில்
படுத்திருந்தாள். பிரசவத் தீட்டு பரவாத படி அவள் பாதுகாக்கப்பட்டது
ப�ோல, அந்தப் பிரசவ தீட்டால் கவர்ந்திழுக்கப்படும் பேய் மற்றும்
தீய சக்திகளை நெருங்க விடாதபடி தடத்துக் காக்கும் ‘மாந்திரீக’
ஆற்றல் படைத்த இயற்கைப் ப�ொருட்களை அவள் இருக்கும்
இடத்தில் தூவினார்கள் (புற., 281:1-7). இரவங்கனி, வேப்பந் தழை,
மை இழுது. ஐயவி என்னும் வெண்கடுகு, நறும்புகை ஆகியவை தீய
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சக்திகளை விரட்டும் பண்பு க�ொண்டவை என்று சங்ககால மக்கள்
நம்பினார்கள்.
“பிறந்த குழந்தையைத் தீய ஆவிகள் அல்லது பேய்கள் தீண்டி
வருத்தாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஐயவி புகைத்தல்
சங்ககாலத் தமிழர் மரபு”60 என்று குறிப்பிடுகிறது வாழ்வியற் களஞ்சியம்.
இதுவரை கூறியவற்றின் மூலம், பெண் கருத்தரித்துக் குழந்தை
பெறுவது உயர்ந்த செயலாகக் கருதப்பட்டாலும் அது தீட்டுக்
குரியதாகக் கருதப்பட்டு, அதை அகற்ற புனிதப்படுத்தும் சடங்கு
மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பதையும், தீய சக்திகள் நெருங்காதவாறு
காப்புச் சடங்குகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பதையும் அறியலாம்.

5. பெண் - கைம்மை:

கணவன் இறந்த பின்னர் பெண்ணின் பாலியல் செயல்பாடு
தடை செய்யப்படுகிறது. பாலியல் என்னும் உடல் ரீதியான செயல்பாடு
கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு நிரந்தரமாக மறுக்கப்பட்ட நிலையே
கைம்மை நிலையாகும்.

கணவன் உயிர�ோடு இருக்கும் காலத்தில் மனைவிக்குக்
கிடைக்கும் பெருமைகள், உரிமைகள் அனைத்தும் அவன் இறந்த
பின்னர் மறுக்கப்படுகின்றன. கணவனை இழந்தவர்கள் வெள்ளாடை
உடத்த வேண்டும். பூ, வளையல், ப�ொட்டு மற்றும் அணிகளன்கள்
அனைத்தையும் நீக்க வேண்டும். தலைமுடியை அகற்ற வேண்டும்.
ப�ொழுது மறுத்துண்ணல் வேண்டும் என்றெல்லாம் வற்புறுத்தப்
பட்டார்கள். அவர்களின் குழந்தைகள் வளர்ந்து தாயைப் பேணுகின்ற
நிலை ஏற்படும் வரை விதவை வாழ்வானது அவலமானதாகக்
கருதப்பட்டது. குழந்தை இல்லாத கைம் பெண்ணின் வாழ்க்கை
க�ொடிய துன்பமாகவே அமைந்திருந்தது. இவர்கள், பிறருடைய
ஆதரவிலும், இரக்கத்திலும் தன் வாழ்நாளைக் கடத்த வேண்டிய
நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். ‘கைம்மை’ மேற்கொண்ட பெண்கள்,
‘கழிகல மகளிர்’ (புற., 280:141), ‘த�ொடிகழி மகளிர்’ (புற., 238:6)
‘உயவல் பெண்டிர்’ (புற., 246:10), ‘பருத்திப் பெண்டிர்’ (புற.,
326:5), ‘ஆளில் பெண்டிர்’ (நற்., 353:1) எனப் பலவாறாகச்
சுட்டப்பட்டார்கள்.
கணவனை இழந்த குலமகளிரை ‘கைம்மை மகளிர்’ என்றனர்.
அம்மகளிர் வாழும் வாழ்க்கை கைம்மை வாழ்வாகும். பெண்ணின்
ஒப்பனை, கணவன் இறந்த பிறகு அழிக்கப்பட்டு கைம்மைக்குரிய
த�ோற்றம் உருவாகிறது. பெண் தான் அணிந்துள்ள அணிகலன்களைக்
களைவதும் தலைமுடியை மழிப்பதும் அவள், பாலியல் வாழ்விற்குத்
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தடைசெய்யப்பட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கின்றன.
இதனை,
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய
வென்வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி
க�ொய்ம் மழித்தலைய�ொடு கைம்மையுறக் கலங்கிய
கழிகல மகடூஉ
(புற., 261:15-18)

என்ற பாடலடிகளின் வழி அறிய முடிகிறது. கைம்மை மகளிர் கையில்
வளை அணியாமல் வாழ்ந்தனர் என்பதற்குச் சங்க இலக்கியத்தில்
சான்றுகள் காணப்படுகின்றன.

(i) கைம்மை ந�ோன்பு:

சங்க இலக்கியத்தில் கற்பு என்பது ஓர் ஆணுக்கு மட்டுமே
உரிய பாலியல் நுகர்வுப் ப�ொருளாகப் பெண் தன்னைக் கட்டுப்படுத்த
வேண்டியதையும், கைம்மை என்பது அந்த ஆணை இழந்த
பெண்ணுக்கு மட்டுமே உரியது என்பதையும் குறித்தன. சங்க காலச்
சமூகத்தில் கைம்மை ந�ோற்ற பெண்கள் அனைவரும் வீரர் அல்லது
மன்னர்களின்
மனைவியராகவ�ோ,
உரிமை
மகளிராகவ�ோ
காணப்படுகிறார்கள். இத்தகைய கைம்மையின் ந�ோன்புகளாகப்
பின்வருவனவற்றைச் சங்கப்பாக்கள் குறித்துள்ளன. அவையாவன:
த�ொடிகழி மகளிர்
கைம்மையில் கூந்தல் கலைதல்
கைம்மை மகளிரின் உணவு

த�ொடிகழி மகளிர்:

கணவன் மாண்டதும் த�ொடி நீக்கிப் ப�ொலிவிழந்த உரிமை
மகளிர் ப�ோலப் பாடுநர் தம் சுற்றமும் பழைய அழகற்றுப் ப�ொலிவிழந்தது
என்பதற்குப் புறநானூற்றுப் பாடலடிகள் சான்றாகின்றன. அவை
பின்வருமாறு:
த�ொடி கழி மகளிரின் த�ொல்கவின் வாடி
பாடுநர் கடும்பும் மையென் றனவே	
(புற., 238:6-7)
இதன் மூலம், கைம்மை மகளிர் வளையணியாமல் இருந்த செய்தி
புலப்படுகிறது. இங்கு, ‘த�ொடிகழி மகளிர்’ என்பது கைம்மை
மகளிரைக் குறித்தது.
கணவன் இறந்த செய்தியைக் கேட்ட மனைவி
இல்லாத தன் வெறுங்கையைத் தலைமேல் வைத்துக்
அழுதாள் என்பதனை,

வளையல்
க�ொண்டு

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
வளை இல், வறுங்கை ஓச்சி
கிளையுள் ஒய்வல�ோ? கூறுநின் உரையே
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என்னும் பாடலடிகளின் மூலம் அறியலாம். இதிலிருந்து, கைம்மை
மகளிர் வளையணியாமல் இருந்த செய்தியை அறியமுடிகிறது.

கணவன் இறந்த நிலையில் த�ொடி களையப்பட்ட செய்தியும்
சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகிறது.61 ச�ோழன் கரிகால் பெருவளத்தான்
மாண்டப�ோது அவனது உரிமை மகளிர் இழைகளைந்து நின்ற காட்சி,
இடையர்கள் தம் கால்நடைகள் உண்பதற்காகப் பூவ�ோடு உதிருமாறு
க�ொய்தலின் காட்சியளிக்கும் கட்டிழந்த வேங்கை மரம் ப�ோலப்
ப�ொலிவிழந்ததாகப் புறநானூறு காட்டுகிறது (புற., 244:15-17).
இவ்வாறு சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் கைம்மை ந�ோற்ற பெண்கள்
அனைவரும் வீரர் அல்லது மன்னர்களின் மனைவியராகவ�ோ, உரிமை
மகளிராகவ�ோ காணப்படுகிறார்கள்.

கைம்மையில் கூந்தல் களைதல்:

இரவலர் பலர் வந்து ஆரவாரம் நிறைந்திருந்த மனை, இன்று
வள்ளலின்மையால் ஆரவாரழின்றி இருந்தது என்பதைக் கூறுவதற்குக்
கூந்தல் களைந்த, த�ொடி நீக்கிய, அல்லி அரிசியை உணவாக உண்ணும்
கைம்மை மகளிரை உவமையாகக் கூறியுள்ளார் புலவர். இதனை,
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர்
கூந்தல் க�ொய்து குறுந்தொடி நீக்கி
அல்லி உணவின் மனைவிய�ோடு இனியே
புல்லென்ற னையால் வளங்கெழு திருநகர் (புற., 250:3-6)
எனவரும் பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும், கைம் பெண்கள்
கூந்தல் களைந்த நிகழ்வைப் புறநானூறு (புற., 25:12-14. புற., 280:11.
புற., 261:17) எடுத்தியம்புகிறது.

“எல்லாப் பெண்களாலும் உடன் உயிர் துறத்தலை ஏற்க
இயலவில்லை. இந்நிலையில் கணவனுக்கே உரிமையுடைய கூந்தலை
இழப்பதன் மூலம் தன் உயிரையே கணவனுக்குத் தியாகம் செய்வதாக
நம்பினர். கூந்தல் இழப்பது தன் உயிரை இழப்பதற்கு இணையாகக்
கருதப் பெற்றிருக்க வேண்டும்”62 என்று நா. செல்வராசு கூறியது
சிந்தனைக்குரியது.
மேற்கூறியவற்றின் மூலம், கூந்தலைத் த�ொடும் உரிமை
கணவனுக்குரியதாக இருந்ததினால் அவன் இறந்தவுடன் அவனுக்குரிய
கூந்தலும் களையப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை உணரலாம்.
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இவ்வாறு, “கைம்மையில் பெண் தனது கூந்தலைக் கலைவதை,
அவள் தனது பாலியல் சக்தியைக் களைவதன் சடங்கு வயப்பட்ட
அடையாளமாகக் கருதலாம்”63 என்று ராஜ்கெளதமன் அவர்கள் கூறும்
கருத்தும் இங்கு ஏற்புடையதாகும்.

இதன் மூலம், கூந்தல் உணர்வு மிக்க பாலியல் மையங்களில்
ஒன்று என்பது புரிகிறது. இதனால், கணவனை இழந்த மகளிரின்
கூந்தல் களையப்பட்டதாகக் கருதலாம்.

கைம்மை மகளிரின் உணவு:

கணவனை இழந்த மகளிர் உரிய காலத்தில் உண்ணாமல் காலம்
தாழ்த்தி
உண்டனர்
என்ற
தகவலும்
சங்கப்
பாக்களில்
காணப்படுகின்றன. இதனை,
பெருவளக் க�ொழுநன் மாய்ந்தென
ப�ொழுது மறுந்து இன்னா வைகல் உண்ணும்
		
(புற., 241:3-4)
என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம்.

“கணவன் இறந்தமையால் புதல்வர் முதலிய குடும்பத்தவர்களை
வளர்க்குங் கடமையினை மேற்கொண்ட மகளிர், ஒரு நாளைக்கு ஒரு
வேளையே உணவருந்தி கைம்மை ந�ோன்பினை மேற்கொண்டனர்”64
என்பார் க. வெள்ளைவாரணன்
கைம்மை மகளிர், எள்ளுத்துவையலும், புளிகூட்டிச் சமைத்த
வேளைக் கீரையையும் உண்டனர் (புற., 246:78). இவர்கள் அதிகாலை
வேளையிலேயே எழுந்து பனி நீராடி, கீரை உணவு உண்டு
ந�ோன்பிருந்தார்கள் (புற., 248:3-5).
“கணவனை இழந்து கைம்மை நிலையடைந்த பெண்டிர்
வாழ்வின் அடிப்படைத் தேவைக்கான உணவு, உடை, உறையுள்
ஆகியவற்றில் தன் விருப்பத்திற்கு மாறான கட்டுப் பாட்டுடன் வாழ
வேண்டியதாயிற்று”65 என்று கைம்மைக்கான நிலையைப் பற்றிக்
குறிப்பிடுகிறார் ந. கடிகாசலம்.

கைம்மை மகளிர் அல்லி அரிசியை உணவாக உட்கொண்டனர்
என்ற தகவலை,
சிறு வெள்ளாம்பல் அல்லி யுண்ணும்
கழிகல மகளிர்
(புற., 280:13-14)
என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம். இதில் வரும் ‘கழிகல மகளிர்’
என்பது கைம்மை மகளிரைக் குறிக்கிறது.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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“கைம்மை ந�ோன்பு ந�ோற்கும் பெண்டிர்க்கு நெல்லியரிசிச்
ச�ோறு உணவாகாது, அல்லியரிசியே உணவாகப் பயன்படுகிறது”66
என்று இள. தாணம்மாள் எதுகை நயத்தோடு கூறியுள்ளார்.

“இவ்வரிசி உணவு நெய்ப்போ, க�ொழுப்போ இல்லாதது, புலன்
உணர்ச்சிகளைத் தூண்டாதது, புலன் அடக்கத்திற்குத் துணையாகும்
உணவு. இதனால் கைம்பெண்கள் இவ்வுணவை அன்றாட உணவாகக்
க�ொள்வர். இவர்கள் உப்பு, இனிப்பு, நீக்கியே உண்பர். நெய்ப்பு
உள்ளதையும், க�ொழுப்புள்ளதையும் உண்ணார். எனவே அவருக்கு
ஏற்ற உணவாயிற்று”67 என்பார் க�ோவை. இளஞ்சேரன்.
மேலும், “கைம்மை ஏற்ற பெண்களின் உணவு அவர்களது பசியைப்
ப�ோக்கப் பயன்பட்டனவேயன்றி, உடலை வளர்ப்பதற்காக இல்லை”68
என்ற ராஜ்கெளதமன் கூற்றும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
மேற்கூறியவற்றிலிருந்து, கணவனை இழந்த மகளிருக்கு ஒப்பனை
செய்வதில் தடை விதிக்கப்பட்டத�ோடு உணவிலும் தடை விதிக்கப்
பட்டமையை அறியமுடிகிறது.

(ii) உயவல் பெண்டிரும், பருத்திப் பெண்டிரும்:

கணவனை இழந்த மகளிர் பாயில் படுத்து உறங்கக் கூடாது
என்பதற்குக் கீழ்வரும் பாடலடிகள் சான்றாகின்றன:
பரற்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதியும்
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாத�ோ69

இங்கு வரும் ‘உயவல் பெண்டிர்’ என்பது கணவரை இழந்த மகளிரைக்
குறிக்கிறது.

“கூந்தலை மழித்தல், அணிகலன் களைதல், வளைத�ொடி களைதல்,
சுவையும் உரமும் அற்ற உணவைப் ப�ொழுது மறுத்து உண்ணுதல்,
அதிகாலை எழுந்து பனிநீராடல், உடலை வருத்துதல், பருவ வனப்பை
வாடச் செய்தல், புலன் நுகர்வு மறுத்தல் ஆகியவற்றைக் க�ொண்டவையாகக்
‘கைம்மை’ பெண்ணுக்கு உரிமையாக்கப்பட்டது. உணவு, படுக்கை,
உருவத் த�ோற்றம் முதலானவற்றில் கைம்பெண்ணுக்கு வரையறுக்கப்
பட்டவை எல்லாம் சடங்குகளைப் ப�ோல அமைந்திருக்கின்றன”70
என்கிறார் ராஜ்கெளதமன்.
கணவனை இழந்த நிலையில் இம்மகளிர், தம் வாழ்வினை
பஞ்சினால் நூற்றுக் கழிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தின் பாற்பட்டதால்
‘பருத்திப் பெண்டா’னார்கள். பாதுகாப்பவர் எவரும் இல்லாததால்
‘ஆளில் பெண்டு’ மானார்கள் (புற., 326:5. நற்., 353:1-2).
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(iii) கைம்மை மகளிர் பிண்டம் க�ொடுத்தல்:

கணவன் இறந்த பிறகு பிண்டம் வைக்க மனைவி தன் கண்ணீர்
க�ொண்டு தரையை மெழுகினாள் (புற., 249:10-14). நேற்றுப் பலர�ோடு
உண்டவன் நிலை இன்று பிண்டம் உண்ணுமாறு ஆயிற்று என்ற
ப�ொருளில் கீழ்வரும் பாடலடிகள் அமைகின்றன:
ந�ோக�ோ யானே? தேய்கமா காலை!
பிடி அடி அன்ன சிறுவழி மெழுகி,
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த
இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன் க�ொல்
உலகு புகத் திறந்த வாயில்
பலர�ோடு உண்டல் மரீஇய�ோனே?
(புற., 234)

இதன் மூலம், கைம்மை மகளிர் தம் கணவர்க்குப் பிண்டம்
க�ொடுத்தல் என்பது ஒரு சடங்கு முறையாகக் காணப்பட்டதை
அறியமுடிகிறது.

(iv) உடன் உயிர் மாய்தல்:

கணவன் இருக்கும் வரை அவனே உலகம் என்று வாழ்ந்த
மனைவி அவன் இறந்த பிறகும், அவனுக்காக உயிர் துறக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு செய்பவள் தலைக்கற்பினள் என்றும் சுவர்க்கம் புகும்
தகுதியைப் பெறுவாள் என்றும் கருதப்பட்டாள்.
........ பெண்டிரும்
பாசடகு ழிசையார், பனிநீர் மூழ்கார்,
மார்பகம் ப�ொருந்தி ஆங்கு அமைந்தனரே (புற.,62:13-15)
எனும் இப்புறநானூற்றுப் பாடலடிகள், கணவன் இறந்த செய்தி
கேட்டவுடன் கைம்மை ந�ோன்பு ந�ோற்பதைத் தவிர்த்து அக்களத்தின்
கண்ணே கணவன் மார்பில் ப�ொருத்தி உயிர் துறக்கும் மனைவியின்
நிலையை விளக்குகின்றன.

(v) சதி அல்லது உடன் கட்டை ஏறுதல்:

உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் வைதீகத் தாக்கத்தினால்
ஏற்பட்டதாகும். உடன் கட்டை ஏறுதல் என்பது கணவன் இறப்பின்
அவனுடைய சிதையிலே மனைவியும் வீழ்ந்து இறக்கும் செயலாகும்.
இச்செயல் தமிழ் இலக்கியங்களில் ‘எரிபுகுதல்’, ‘தீப்பாய்தல்’,
‘உடன்கட்டை ஏறுதல்’ என்ற ச�ொற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. சதி
என்பது உடன்கட்டை ஏறின பெண்ணின் சிறப்புப் பெயராகக்
குறிக்கப்படுகிறது.
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பண்டைகாலத்தின் இறுதியில், கணவனது உடல் எரிக்கப்படும்
ப�ோது மனைவி அதில் வீழ்ந்து இறப்பது புனிதமான செயலாகப்
ப�ோற்றப்பட்டது.

“உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் முதலில் அரசகுலப் பெண்களிடம்
தான் த�ோன்றிருக்க வேண்டும் என்றும், அரசனின் மறைவிற்குப் பிறகு
பகை நாட்டு அரசனால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுப் பல துன்பங்களுக்கு
உள்ளாகக் கூடும் என்றும், இக்காரணங்களாலும் அரசகுலப்பெண்கள்
உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கத்தை மேற்கொண்டிருக்கலாம்”71 என்றும்
கருதுவார் க. பானுமதி சேகர்.
ஆய்அண்டிரன் இறந்தப�ோது அவன் உரிமை மனைவியர் உடன்
உயிர் நீத்த செயலைக் குறிக்கும் புறநானூற்றுப் பாடலடிகள்
பின்வருமாறு:
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன்
க�ோடு ஏந்து அல்குல், குறுந்தொடி மகளிர�ொடு
காலன் என்னும் கண்ணில் உய்ப்ப
.......................................
.......................................
ஒள் எரி நைப்ப உடம்பு மாய்ந்தது
(புற., 240:3-10)
கணவன் இறந்த நிலையில் மனைவி தீயில் வீழ்ந்து உயிரை
மாய்த்துக் க�ொள்ளும் நிலையை இச்சங்கப்பாடல் புலப்படுத்துகிறது.

பூதப்பாண்டியன் இறந்த பின் உயிர் வாழ விரும்பாத
பெருங்கோப்பெண்டு உடன்கட்டை ஏறமுயற்சிக்கிறாள். நாட்டின்
நலம் கருதி அவள் செயலைப் பெரிய�ோர் தடுக்கின்றனர். அதற்குப்
பெருங்கோப்பெண்டு சான்றோரை ந�ோக்கிப் பாடுவதாக அமையும்
பாடலடிகள் கீழ்வருமாறு:
பெருங்காட்டுப் பண்ணிய கருங்கோட்டு ஈமம்
நுமக்கு அரிதாகுக தில்ல; எமக்கு எம்
பெருந்தோட் கணவன் மாய்ந்தென, அரும்பு அற
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை
நள் இரும் ப�ொய்கையும் தீயும் ஓரற்றே (புற., 246:11-15)

இங்ஙனமாக, சமுதாயத்தில் கைம்மை ந�ோன்பு ந�ோற்றுச்
சடப்பொருளாக உயிர் வாழ்வதை விட கணவனுடைய ஈமத் தீயில்
வீழ்வது தாமரைப் ப�ொய்கையுள் வீழ்வது ப�ோன்றதென, பூதப்
பாண்டியன் மனைவி பெருங்கோப்பெண்டு கைம்மை ந�ோன்பினை
வெறுத்துத் தீப்பாய்கிறாள். கணவன் இல்லாத உலகில் தாமரைத்
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தடாகமும் தீயைப் ப�ோன்றதே என்று கூறும் மனைவியை இதில்
காணமுடிகிறது.

மேலும், ஈமத்தாழியுள் புகுந்து உயிர் விட்டப் பெண்ணையும்
சங்கப்பாக்கள் காட்டத் தவறவில்லை. இதனை,
கலம் செய் க�ோவே! கலம் செய்கோவே
அச்சுடைச் சாகாட்டு ஆரம் ப�ொருந்திய
சிறுவெண் பல்லி ப�ோல, தன்னொடு
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி
வியல் மலர் அகன் ப�ொழில் ஈமத்தாழி
அகலிதாக வனைம�ோ
நனந் தலை மூதூர்க் கலம் செய்கோவே!
(புற., 256)
என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம்.

இதன்மூலம், கணவன் இறந்த பின் தன் கற்பினைக் காத்துக்
க�ொள்ளும் ப�ொருட்டு, அவன் சிதையில் இறங்கி உயிர்விட வேண்டும்
என்ற சதி பழக்கம் அக்காலம் த�ொட்டு இருந்து வந்துள்ளதை
அறியமுடிகிறது. தற்கொலைக்குச் சமமான இச்செய்கையைச் சமூகம்
தடுப்பது ப�ோல் காட்டினாலும் அதை அங்கீகரித்தே வந்தள்ளது.
‘இடையாயக் கற்பாக’ அதைப் ப�ோற்றியும் வந்துள்ளதை அறிய
முடிகிறது. சதி இறங்கிய பெண்களை ‘எம்மை விரும்பிய மனைவி’
(புற.,210:5) என்றும், ‘பெரிய நல்லோள்’ (த�ொல்.,புறத்., நூற்பா:19:30)
என்றும், கைம்மை ந�ோற்கும் பெண்களைத் ‘தம்மை விரும்பிய காதலி’
(புற.,234:3) என்றும் ஆண்கள் அடையாளப்படுத்தினார்கள். “உணவிலும்
உடையிலும் ஒப்பனையிலும் கட்டுப்பாடுகள் மலர்ந்த கைம்மை
க�ோலம், உடன்கட்டை ஏறாத பெண்களுக்குச் சமுதாயம் அன்று
வழங்கிய தண்டனை ஆகும்”72 என்று டி. சாந்தி கூறியுள்ளார்.

த�ொல்காப்பியரும் தம் காலத்து கைம்மை நிலையினைக்
கணவனிடத்திலிருந்து மனைவி தனியாக அழுவதைத் ‘தாங்கரும்
பையுள்’ என்றும், கணவன் இறந்ததும் மனைவி உடனுயிர் நீத்ததைக்
கண்டோர் பிறர்க்குக் கூறுதல் ‘மூதானந்தம்’ என்றும், கணவனை
இழந்த ஒருத்தி தன் தனிமையைக் கூறியழுதல் ‘முதுபாலை’ என்றும்,
கணவனுடன் எரிபுகச் செல்லும் ப�ோது விலக்குவதை மறுத்து உடன்
எரிபுகுவதைப் ‘பாலை நிலை’ என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டிருப்பது
பழந்தமிழகத்தில் கணவனை இழந்த மகளிரின் துயர நிலையினை
உணர்ந்து க�ொள்ள வாய்ப்பாக அமைகிறது (த�ொல்.,புறத்., நூற்பா:19).
ஆணாதிக்கம் உள்ள எந்தவ�ொரு நாட்டிலும் இனத்திலும் ஆண் பெண்
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பாகுபாடும் வேறுபாடும் இருந்தே தீரும். இளம் பெண் விதவையானால்
ஒழுக்கநிலை தவறக் கூடும் என்ற ஐயப்பாடே இதற்குக் காரணம்
எனலாம். வெள்ளை உடை அணிதல் ஒழுக்கத் தூய்மையைக்
காட்டுவதற்காகவே என்று கருதப்படுகிறது. இதேப�ோல், உணவுக்
கட்டுப்பாடும் பிறவும் உணர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தவே என்று
அக்கால மக்கள் கருதியிருக்கக் கூடும்.

ப�ோரில் த�ோற்றவர்களின் நிலங்களையும், நாடுகளையும் வென்றவர்கள்
பாழ்படுத்துவத�ோடு நில்லாமல் அவ்வீரனின் மனைவியரின் கூந்தலை
அரிதலும் அவர்களைக் கைது செய்து தம் நாட்டிற்குச் சென்று தம்
விருப்பம் ப�ோல் நடத்தலும் நடைமுறையிலிருந்திருக்கிறது. எனவே,
அந்நிலையினை அடைவதைக் காட்டிலும் உடன் எரிபுகுதல்
சிறப்பென்று
த�ோல்வியுற்றவர்களின்
மனைவியர்
கருதியிருக்க
வேண்டும்.

எனவே, கணவன் இறந்ததும் உடன் உயிர் விடுதல் தலையன்பு
எனவும், எரிபுகுதல் இடையன்பு எனவும், தாமத நிலை கடை அன்பு
எனவும் கூறப்பட்டன. தாமத நிலையினைக் காட்டும் இலக்கியங்கள்
‘தபுதார நிலை’ யினைப் பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை. பெண்பாற்
புலவர்கள் பலர் இருந்திருப்பினும் அவர்கள் வாழ்வோடு கூடிய பல
பாடல்கள் அகத்திலும் புறத்திலும் காணப்பட்ட ப�ோதிலும் அவர்கள்
தபுதார
நிலையினைக்
காட்டவில்லை
என்பது
இங்குக்
கவனத்திற்குரியதாகும்.
இதுவரை கூறியவற்றிலிருந்து பெண்கள் சார்ந்த சடங்குகளில்
பூப்பு, மணம், கருவுயிர்தலும் குழந்தை பெறுதலும் ஆகிய சடங்குகள்
யாவும் அவர்களைக் குடும்பத்திற்குள் பாலியல் வாழ்க்கை நடத்த
அழைத்துச் செல்லக் கூடியதாகக் காட்டப்பட்டது என்பதையும்,
கைம்மைக்குரிய ந�ோன்புகள் அவளது பாலியல் வாழ்விற்குத் தடை
ஏற்படுத்தக் கூடிய நிலையில் காணப்பட்டன என்பதையும் முதல்
மூன்று
சடங்குகளுக்கும்
எதிரானது
கைம்மை
என்பதையும்,
சமூகத்திலிருந்து அவளைப் பிரித்துச் செல்வதாகவே இச்சடங்கு
முறைகள் அறங்களாக அமைந்துள்ளன என்பதையும் அறியமுடிகிறது.

6. பெண்கள் பெற்ற சமூக மதிப்புயர்வுகள்:

குறிப்பிட்ட வயது வரும் வரை, பெண்கள் எந்தவிதக் கட்டுப்பாடும்
இன்றித் தமது விருப்பம் ப�ோல் ஆடிக் களித்தார்கள். நீராடல்,
மலைவளம், ச�ோலை வளம் காணல் முதலானவற்றில் ஆண்களுக்கு
நிகராக மட்டுமின்றி, அவர்கள�ோடு இணைந்தும் இன்பம் எய்தினார்கள்.73
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சங்கச் சமூகம், பெண்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிக் கிடக்காமல்
புறத்தே வந்து, வெளியுலகக் களியாட்டத்தில் ஆண்கள�ோடு சமமாகப்
பங்கேற்றதை,
நறவு நாள் செய்த குறவர் தம் பெண்டிர�ொடு
மான்தோல் சிறுபறை கறங்கக் கல்லென
வான் த�ோய் மீமிசை அயரும் குரவை (ம.கா. 320-322)
எனும் குறிப்பால் உணர்த்துகிறது. இதன்மூலம், பெண்களுக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் பெரும்பாலும் ஆண்களைச் சார்ந்தே
இருந்ததைச் சங்கப் பாக்களின் வழி அறியமுடிகின்றன.

7. கல்வி கற்ற பெண்கள்:

சங்க காலச் சமுதாயத்தில் கல்வியின் பெருமை உணரப்
பட்டிருந்ததைப் புறநானூற்றின் வழி அறிய முடிகின்றது (புறம்.183).
அதிலும் பெண்களின் நிலையைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்வதற்குப்
ப�ோதுமான சான்றுகள் இல்லை எனலாம். கிடைக்கின்ற தரவுகள்,
புலமை வாய்ந்த பெண் மக்களை அடையாளம் காட்டுகின்றன.
சங்க இலக்கியத்தில் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற்
புலவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். ஒளவையார், காக்கைப் பாடினியார்
நச்செள்ளையார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார்,	மாற�ோக்கத்து நப்பசலையார்,
வெறியாடியக் காமக் கன்னியார் முதலான பெண்பாற் புலவர்கள்
காணப்படுகின்றார்கள்.

ந. சஞ்சீவியின், ‘சங்க இலக்கிய ஆராய்ச்சி அட்டவணைகள்’,
என்னும் நூல், பெண்பாற் புலவர் என உறுதிபடக் கூறக்கூடியவர்களாக
முப்பதின்மரைக்
காட்டுகிறது.74
இவர்களுள்
மிக
அதிகமான
பாடல்களை
(59-பாடல்கள்)
பாடியுள்ள
ஒளவையாரே
புறநானூற்றுள்ளும் மிகுதியாகப் பாடிய புலவர் என்ற சிறப்பினைப்
பெண்களுக்குப் பெற்றுத் தருகிறார்.
பதிற்றுப்பத்துள் ஆறாம் பத்தைப் பாடிய காக்கைப்பாடினி
நச்செள்ளையாரும் குறிக்கத் தக்கவராவர். இப்புலவர் இனம்,
அரசக்குடும்பத்தினர் (பூதப் பாண்டியன் க�ோப்பெண்டு, பாரி மகளிர்)
முதல், சாதாரண குடிமக்கள் (வெண்ணிக் குயத்தியார், குறமகள்
இளவெயினி, காவல் பெண்டு) வரையிலாக அமைந்திருப்பதும்
சுட்டத்தக்கது. இதன் மூலம், கல்வி எல்லாச் சாதியினருக்கும்
ப�ொதுவானதாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து க�ொள்ள
இயலுகின்றது.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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இவர்களுள் ஒளவையார், முடத்தாமக் கண்ணியார் ப�ோன்றவர்கள்
அரசியல் த�ொடர்புடையவர்களாகவும் சமூகத்தில் மதிப்பு பெற்றவர்
களாகவும், சமூகத்தோடு த�ொடர்புடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.
இவர்களைப் பற்றிய விரிவான செய்திகளை அறிந்துக�ொள்ள
இயலவில்லை என்றாலும், ஆணாதிக்க சக்தியால் அகப்பட்டுக்
க�ொள்ளாத பெண்களும் திருமணப் பந்தத்தில் சிக்கி இல்லறத்திற்குள்
தனிமைப்படுவதை விரும்பாத பெண்களும் அக்காலத்திலேயே கல்வி
கற்றுச் சமூக மதிப்பு பெற்றுள்ளதையும் அறிந்துக�ொள்ள இயலுகிறது.

அன்றைய, “மகளிர் கற்ற கல்வி அவர் தம் உடலுறுப்புகளுக்குப்
பயிற்சி தருவதாகவும் திருமணத்திற்குப் பிறகு இல்லற வாழ்வில்
ஈடுபடுவதற்குத் துணை செய்யும் கருவியாகவும் அமைந்தது. குடும்பக்
கல்வியினைத் தாயிடமும் செவிலித் தாயிடம் த�ோழியிடமும் கற்றாள்.
ஆடவர்க்குரிய கல்வி வேறு; மகளிர்க்கு வேண்டிய கல்வி வேறு”75
என்று கருத்துரைப்பர். ஆனால், இதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் ஓரளவு
அடிப்படைக் கல்வியைப் பெண்கள் பெற்றிருந்தார்கள் என்பதை,
தமது ப�ொழுது ப�ோக்குகளில் ஒன்றாக, பறவைக் கூட்டம், உப்பு
வண்டிகள், கடலில் செல்லும் திமில்கள் ஆகியவற்றை எண்ணுதலைக்
க�ொண்டு அறியமுடிகின்றது.76 மேலும், கிடைத்த சூழலுக்கேற்ப
மேற்கல்வியில்
தேர்ச்சிப்
பெற்றிருத்தல்
வேண்டும்
என்பதும்
பெறப்படுகிறது.

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து பெண்ணறத்தின் வரையறை
பற்றியும் அது மூன்று பெரும் பிரிவுகளில் ஒன்றான பெண் அறம்
செயல்படும் விதம் பற்றியும் பெண்ணின் உடல் சார்ந்த புனைவுகள்
மற்றும் இயல்புகள் பற்றியும், பெண்கள் மேற்கொண்ட தைந்நீராடல்,
பாவை ந�ோன்பு ந�ோற்றல், பிறை த�ொழுதல், யானையின் மிச்சிலை
உண்ணல் ஆகிய நம்பிக்கைகள் சார்ந்த வழிபாடுகள் பற்றியும்,
பெண்கள் சார்ந்த சடங்குகளான பூப்பு, மணம், கருவுயிர்த்தலும்,
குழந்தைப்பெறுதலும் பற்றியும், பெண்களின் கைம்மை ந�ோன்பு
பற்றிய விரிவான தகவல்களும், பெண்கள் பெற்ற சமூக மதிப்புகள்
பற்றியும், கல்வி கற்ற பெண்கள் பற்றியும் அறிந்து க�ொள்ள முடிகிறது.
இனி, மனைவிக்குக் கூறப்பட்ட அறங்களை அடுத்து வரும் தலைப்பில்
காணலாம்.

அடிக்குறிப்புக்கள்:

1. இரா. பிரேமா, பெண்ணியம், ப.முன்னுரை.
2.	ராஜ் கெளதமன், தலித் பார்வையில் தமிழப் பண்பாடு, பக.155-156.
3.	ராஜ் க�ொளதமன், அறம்/ அதிகாரம், பக்.156.
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8. நற்., 272:2-3.
9. பரி., 11:115-121
10.	வே. சீத்தாலட்சுமி, தைந்நீராடலும் பாவை ந�ோன்பும், ப.728.
11. பிங்கல் நிகண்டு, நூற்பா:1369.
12.	ம.கா.,193-194. குறு., 178:5. 307:1-3.
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ஒருதார மணம்தான் குடும்பத் த�ோற்றத்தின் அடித்தளமாகும்.
சமுதாயத்தில் உயர்ந்த குலமாகக் கருதப்பட்ட குலத்தில் தான்
ஆணுக்கோர் அறமும் பெண்ணுக்கோர் அறமும் த�ோன்றியிருக்கிறது.
பெண், ஓர் ஆண் மகனுக்கு மட்டுமே பாலியல் உரிமை
க�ொண்டவளாக ஆவதுதான் திருமணம் எனப்பட்டது. திருமணத்தின்
ப�ோது ஆணும் பெண்ணும் ஒத்த ஆண்மை அல்லது பெண்மை,
பிறப்பு, குலச்சிறப்பு, அழகு, கல்வி, வயது, அன்பு, அருள், செல்வம்,
உணர்வு என்ற பண்புகளைச் சரிசமமாகப் பெற்றிருக்க வேண்டும்
என்பதைத் த�ொல்காப்பியர்,
பிறப்பே, குடிமை, ஆண்மை, ஆண்டொடு
உருவு, நிறுத்த காம வாயில்
நிறையே, அருளே, உணர்வொடு திரு என
முறையுறக் கிளந்த ஒப்பினது வகையே1
என்னும் நூற்பா வழி விளக்கியுள்ளார். மேலும், ஆண் இப்பண்புகளில்,
மிக்கோனாயினும் கடிவரையின்றே2

என்று த�ொல்காப்பியர் சுட்டியுள்ளார். இதன்மூலம், பெண் ஆணைவிட
இப்பண்புகளில் சிறந்து விளங்கக் கூடாது என்ற எதிர்மறைப்
ப�ொருளையும் உணர்த்துகின்றார். குலமகளுக்கு அச்சம், மடம்,
நாணம், பயிர்ப்பு என்ற பண்புகளும், கற்பு, நல்லொழுக்கம், மென்மை,
ப�ொறுமை ஆகிய பண்புகளும் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டன.3

‘கற்பு’ என்ற ‘பதிவிரதா தர்மம்’ பெண்ணை ஆணின்
அடிமையாக்கி, அவள் இயக்கத்தை இல்லறத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தியது.
இவர்கள் ‘இல்லாள், ‘மனையாள்’ என்ற பெயர்களுடன் ஆண்களின்
அதிகாரத்திற்கும், விருப்பத்திற்கும் கட்டுப்பட்டு எவ்வித உலகத்
த�ொடர்பும் அறிவும் பெற வாய்ப்பின்றி இல்லத்திற்குள்ளேயே
ஒடுக்கப்பட்டார்கள்.
மனைவியின் உயர்ந்த பண்புகளாக, அறங்களாகக் கருதப்படுவன
பாலியல் செயல்பாடுகளும், மனையுறை மகளிர் தம் உயிரினும்
மேலான கணவனைப் பேணுதலும், மயக்குறு மக்களைச் சிறப்புற
வளர்த்தலும், வருந்தி வருகின்ற விருந்தினர்களை இன்முகம் காட்டி
உபசரித்தலும், துன்பம் எனக் கருதாமல் தன் சுற்றித்தினரைத்
தழுவுதலும் ஆகும். மேலும், அக்கால குலமகளிர் அறம், ஒழுக்கம்,
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வீரம் முதலிய பண்புகளிலும் சிறந்து விளங்கினர். இதனைச் சங்க
இலக்கியங்களின் வழிக் காணலாம்.

1. மனைவியின் இயல்புகள்:

சங்கப் பாடல்கள் மனைவியின் இயல்புகள் எவை? அவள்
எப்படி இயங்க வேண்டும் என்பன பற்றிச் சில கருத்துரைக்கின்றன.

அன்பு, மடம், மென்மை, இனிமை, அழகு ஆகியவற்றுடன்
கற்பிற்கு முதலிடம் தருவது பெண்மை எனப்படுகிறது. பெண்மை சான்று,
பெறுமடம் நிலைபெற இறைக்கற்பு க�ொள்ளுதல் இன்றியமையாத
தாகும். பெண்ணின் மென்மை அவளுக்கு ஆண்களிடத்தில் மதிப்பைப்
பெற்றுத்தரும் (பதி.பத்து. 70:14-16; புற.,68:6) எனக் கூறப்பட்டது.
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று (கலி.47:21)
என்னும் கூற்றால் பேணப்படுதலே பெண்மை என்று வரையறுக்கப்
படுதலையும்
காணலாம்.
பெண்ணுக்குக்
கணவனே
தாயும்
தந்தையுமாய் (குறு.,93:3), நீரின்றி அமையா உலகம் ப�ோல அவனின்றி
அவள்
இல்லை
(நற்.,1:1-7)
என்பன
ப�ோன்ற
சான்றுகள்
காட்டப்படுகின்றன. எனவே, ‘இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சும்’
(பரி.20:89-90) ஆறிய கற்பினளாய், ஊடினும் இனிய கூறும்
இன்னகையாளாய்
அமைதல்
(பதி.பத்து.,16:10-11)
மனைவிக்கு
வேண்டப்படுகிறது.

பெண், மனைவி என்ற நிலையினை அடையும் ப�ோது
கணவனைத் தனது உயிராகக் கருதுகிறாள்; கணவனுக்குத் தன்
கைப்படச் சமைத்து உண்பித்தலிலேயே மகிழ்வுக�ொள்கிறாள். மேலும்,
கணவன் மகிழ புதல்வரை ஈன்று புறந்தருதல் மனைவியின் தலையாய
கடமையாகிறது.4 திருமணமான பெண் தன் வீட்டாரின் உதவியினைப்
பெறுவது இழிவாகக் கருதப்பட்டிருக்கிறது. இது, மனைவியானவள்
கணவனின் இன்பத்தில் மட்டும் அன்றித் துன்பத்திலும் பங்கு க�ொண்டு
வாழ்ந்திருந்தாள் என்பதைக் காட்டுகிறது (நற்.110:8-13. கலி.6:10-11).

பெண்ணுக்குரிய அரிய கலைகளில் ஒன்று அலங்கரித்துக்
க�ொள்வதாகும். மனைவியானவள் அவ்வணி செய்தலைத் தனக்காகச்
செய்யாமல் தன் கணவனுக்காக மட்டுமே செய்து க�ொள்வது ஒரு சிறந்த
அறமாகச் சங்க சமூகத்தில் ப�ோற்றப்பெற்றது.5 மனைவி, தன் கணவனுக்காக
அவனது நலத்திற்காக வழிபாடு செய்தமையையும் பெண்மை, தன்னை
ஆணுக்குள் அடக்கமாக வெளிக்காட்டுவதையும் சங்கப்பாக்கள்
விளக்குகின்றன.6

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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கணவன் மறுமணம் புரிந்த ப�ொழுதும் அதனை வாழ்த்தி
வரவேற்றலும், பரத்தமை நாடின் அதனையும் இகழாத கடவுட் கற்பின்
தன்மையால் ஏற்றுக் க�ொள்ளுதலும் அவ்வாறு இல்லாமல், எதிர்த்துப்
புலவி காட்டல் மனைகெழு மடந்தைக்குத் தகாது என்பதுடன்
அவளுக்கு வறுமையை அது உருவாக்கும் எனக் கருதுதலும், தனக்காகக்
காதலனைக் கடிந்துரைப்போரைத் தடுத்தலும் சிறந்த மனைவியின் நல்
அறமாக அன்று கருதப்பட்டது.7
கணவனுக்குப் பழிநேராது அவன் பரத்தமையை மறைக்க
முயல்வதும் மனைவியின் கடமைகளுள் ஒன்றாகிறது என்பதும் இங்குச்
சுட்டத்தக்கதாகும் (அக.,116:9-12. 44:9-10). இத்தகைய செயல்கள்,
சாதாரண எளிய இனக்குழுப் பெண்களிடம் காணப்படவில்லை
என்றும், செல்வச் செழிப்பு மிக்க வயல் வளம் நிறைந்த மேட்டுக்குடித்
தமிழ்ப்
பெண்களிடம்
மட்டுமே
காணப்பட்டது
என்றும்
ராஜ்கெளதமன் குறிப்பிடுகின்றார்.8
அக்காலப் பெண்ணின் எண்ணமும் செயலும் குடும்ப வாழ்வின்
தடையற்ற நலனை மட்டுமே கருத்தில் க�ொண்டு அமைந்ததை,
விருந்து எதிர் க�ொள்ளவும், ப�ொய்ச்சூள் அஞ்சவும்
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்கக் காணவும்,
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும், என் புலவி தாங்காது
அவ்வவ் இடத்தான் அவை அவை காண
பூங்கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும்
மாய மகிழ்நன் பரத்தமை
ந�ோவென், த�ோழி! கடன் நமக்கு எனவே (கலி.,75:27-33)
என்று ம�ொழிதல் க�ொண்டு காட்டலாம். இதன் காரணமாக மனைவி
குடும்பத்திற்கு விளக்கானாள். இதனை,
ஒண் சுடர்ப் பாண்டிற் செஞ்சுடர் ப�ோல,
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற - சுனைப் பெயல்
பூப் பல அணிந்த வைப்பின்
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே	
(ஐங்.,405)
என்னும் ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல் வழி தெளியலாம்.

2. பாலியல் பண்புகள்:

ஒருதார மணமுறையில் நிறுவப்பட்ட குடும்பத்தில், ஓர் ஆணுடைய
செல்வ உடைமைக்கு உரிய ஆண் சந்ததியை இனப்பெருக்கம் செய்கிற
உயிரியல் செயற்பாட்டிற்கு ஏற்ற இயல்புகளைக் க�ொண்டவளாக
மனைவி கருதப்பட்டாள். மனைவியுடைய அடிப்படையான பணியாக,
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கணவனின் அன்றாட உடலியல் தேவைகளைப் பூர்த்திச் செய்வது
மற்றும் உணவுப் பசியைத் தீர்த்து இன்பம் தருவது என
வரையறுக்கப்பட்டது.

சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பாக அகப்பாடல்களில் ஆண் பெண் பாலியல் உறவைப் பற்றிய உடல் மாற்றம், மனநிகழ்வுகள்
அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இடம்பெற்றுள்ளன. ‘த�ோளைத்
தழுவுதல், ‘முயக்கம்’ என்று இலை மறைக்காயாக உடல் புணர்ச்சியைக்
குறித்ததனால் இதனை, ‘இயற்கைப் புணர்ச்சி’ என்றழைத்தார்கள். பல
இடங்களில் இயற்கைக் காட்சிகளின் நிகழ்ச்சிகளைக் குறியீடாகக்
க�ொண்டு பாலியல் உறவைச் சுட்டினார்கள்.9 சங்கப் புலவர்கள்
பாலியல் உறவை மறைமுகமாக வருணித்தார்கள். இதையே தான்
இலக்கணக்காரர்கள் ‘இறைச்சி’ என்றார்கள்.
அதுமட்டுமின்றி, ஓரிரு இடங்களில் பாலியல் உறவைச் சில
புலவர்கள் வெளிப்படையாகவும் வருணித்தார்கள் என்பதற்குச் சங்கப்
பாக்கள் சான்று பகர்கின்றன.10 இதில், “ஆண் என்பவன் உயிர். பெண்
என்பவள் உடல். கலவி என்பது உடல�ோடு உயிர் இணைவது ப�ோன்றது
என்றும் உடலில் இயக்கத்தை ஏற்படுத்துவது உயிர்; உயிர்
செயலூக்கமானது, உடல் உயிரால் இயக்கப்படுவது என்பதை ஆண்பெண் பாலியல் அறமாக நீட்டிக் க�ொள்ளலாம்”11 என்றும்
ராஜ்கெளதமன் குறிப்பிடுகிறார்.
மேலும், சங்க இலக்கியத்தில் காதலனின் கண்களைப் ப�ொத்தி
விளையாடுவது, காதலியின் மார்பில் ஓவியம் எழுதுவது, முத்தம்
தருவது, தாயைப் ப�ோல இனிமையான ம�ொழியைப் பேசுவது ப�ோன்ற
சில காதற் செயற்பாடுகளும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனை,
பணைத் த�ோட் குறுமகள் பாவை தைஇயும்
பஞ்சாய்ப் பள்ளம் சூழ்ந்தும், மற்று - இவள்
உருத்து எழுவன முலை ஒளிபெற எழுதிய
த�ொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் (குறு.,276:1-4)
அகல் அருங் கானத்து அல்கு அணி ந�ோக்கி,
தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு
தீம்தொடை நரம்பின் இமிரும்
வான் த�ோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே
		
(நற்.,17:3-10)
என் கைக்கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும்
தன் கைக்கொண்டு என் நல்நுதல் நீவியும்,

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
அன்னை ப�ோல இனிய கூறியும்,
கள்வர் ப�ோலக் க�ொடியன் மாத�ோ
		

என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம்.
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(நற்.,28:1-4)

பெண்ணின் மார்பு ஆணுக்கு இன்றியமையாத பாலியல் நுகர்ச்சி
உறுப்பாக இருந்ததையும், பாலியல் புணர்ச்சிக்கு இது வாயிலாக
இருந்ததையும் சங்கப் பாடல்கள் வழி அறியமுடிகின்றன.12 இவ்வாறு,
பெண்ணின் மார்பகம், கணவனின் பாலியல் உணர்வைத் தூண்டி
நிறைவு செய்வதாகவும், ஆண் குழந்தையின் பசியைப் ப�ோக்குவதாகவும்
த�ொடர்புபடுத்தப்பட்டதைக் கீழ்வரும் கலித்தொகைப் பாடலடிகளால்
தெளியலாம்:
உறு வளி தூக்கம் உயர் சினை மாவின்
நறு வடி ஆர் இற்றவை ப�ோல் அழிய,
கரந்து யான் அரக்கவும், கை நில்லா வீங்கிச்
சுரந்த என் மென் முலைப் பால் பழுதாக - நீ
நல் வாயில் ப�ோத்தந்த ப�ொழுதினான் (கலி. 84:1-5)
இங்ஙனம், பெண் ஆணின் பசிகளைப் ப�ோக்குபவள் என்ற ஒரே
பார்வையில் தான் அவளது பாலியல் உறவு ந�ோக்கப்பட்டது என்பார்
ஆய்வறிஞர்.13

மேலும், பெண்ணின் உடல் தளிரைவிட மெல்லியது. என்றாலும்
கூட, அது புணர்வதற்கு இனியது என்கிறது குறுந்தொகைப் பாடல்
ஒன்று. சான்று:
க�ோடல், எதிர் முகைப் பசுவீ முல்லை,
நாறு இதழ்க் குவளைய�ொடு இடையிடுபு விரைஇ
ஐது த�ொடை மாண்ட க�ோதை ப�ோல,
நறிய நல்லோள் மேனி
முறியினும் வாய்வது; முயங்கற்கும் இனிதே	 (குறு., 62)

இவ்வாறு, புணர்ச்சி செயலில் ஆண் செயலூக்கமானவனாகவும்,
பெண்
அடங்கியவளாகவும்
வழங்குபவளாகவும்
இருப்பதற்கு
ஆணுடைய வலிமையான உடலும், பெண்ணின் மெல்லிய உடலும்
காரணங்களாகக் காணப்பட்டிருக்கின்றன என்ற கருத்தும் இங்கு
கவனத்திற்குரியது.14 மேலும், ஆண் அறம் அவனின் வலிமையான
உடல் மீது கட்டப்படுகிறது என்றும் பெண் அறம் அவளது
மென்மையான உடல் சார்ந்தது என்று கூறும் ராஜ்கெளதமன் கூற்றும்
இங்குப் ப�ொருந்துவதாகும்.15
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இப்படியாகப் பெண், ஒருவன�ோடு மட்டுமே பாலியல்
வாழ்க்கை நடத்தி அவனுக்கு மகிழ்வூட்டி, அவனைச் சார்ந்த
வம்சாவழியை வளர்க்க வேண்டும் என்று கடுமையாக அதே நேரத்தில்
மறைமுகமாகவும் நிர்பந்திக்கப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

3. கணவனைப் பேணும் பண்பு:

கற்புடைய மகளிர் தம் கணவனுக்கு உணவு முதலியன சமைத்து
உபசரித்து அவன் விருப்புடன் உண்பதைக் கண்டு பெருமகிழ்வு
க�ொண்டனர் (குறு.,167:1-6). மனையறம் நடத்திய மகளிர் கணவனின்
வருவாய் அறிந்து அதற்கேற்பச் சிக்கனமாகச் செலவு செய்து
குடும்பத்தை நடத்தினர் (குறு.,283:1-2). இது வரவிற்கேற்ற செலவு
செய்தலைப் பற்றிப் பேசுகிறது. குடும்ப அறத்தின் அடிப்படை
ந�ோக்கமாக
அமைவது
ஈகை
அறமாகும்.
இது
அன்பின்
அடிப்படையிலேயே நடக்கும். பேச்சுகளாலும் எண்ணங்களாலும்
வறுமையுற்றோர்க்குத் தம்மால் இயன்ற உதவிகளைச் செய்வதே
குடும்பத்தாரின் கடமையாகிறது.
குலமகளிர், இல்லறத்தில் கணவன் இல்லாதப�ோது அவனின்
பணிகளைச் செய்து குறைகளைத் தீர்த்தனர். குடியை உயரச் செய்வது
குடும்ப மகளிரின் இயல்பாக இருந்தமையை,
பண்டும் பண்டும் பாடுநர் உவப்ப
(புற.,151:1)
எனத் த�ொடங்கும் புறப்பாடல் வழி அறியலாம்.

கணவன்மார்கள்
தங்களை
இகழ்ந்தாலும்,
அடித்தாலும்,
உதைத்தாலும் குலமகளிர் ப�ொறுத்துப் ப�ோவதுடன், அவர்களைப்
ப�ோற்றி வணங்கும் பழக்கம் உடையவராகவும் இருந்தார்கள்
(பரி.,20:88-89; நற்.,247:3-9). குலமகளிர் கணவனைத் தவிர பிற
அந்நிய ஆடவர்கள�ோடு பேசுதல் கூடாது; கணவன�ோடு பேசும்
ப�ோதும் கூட சில வரையறைகளுக்கு உட்பட்டுதான் பேச வேண்டும்
தலைவி
தலைவனிடம்
தன்னுறு
வேட்கையை
ம�ொழிதலும்,
தற்புகழ்ந்து பேசலும் அறவே கூடாது என்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டாள்.
இதனை,
தன்உறு வேட்கை கிழவன் முன் கிளத்தல்
எண்ணும் காலை, கிழத்திக்கு இல்லை;
பிறநீர் மாக்களின் அறிய, ஆயிடைப்
பெய்த நீர் ப�ோலும் உணர்விற்று என்ப16
என்னும் த�ொல்காப்பிய நூற்பாவால் அறியலாம்.
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மனைவி விருந்து எதிர் க�ொள்ளும் ப�ோது, கணவன்
மூலமாகத்தான் பிற ஆடவருடன் பேசுதல் வேண்டும். கணவன்
வெளியில் சென்றிருக்கும் ப�ோது விருந்தினருக்கு விருந்து உபசரிக்கும்
ப�ோது ஏதாவது ஓர் அஃறிணைப் ப�ொருளையாவது முன்னிறுத்தி
அதனுடன் பேசுவது ப�ோல்தான் பேச வேண்டும் (புற.,85:5-8; 86:1-6).
இவ்வாறு, பெண் அச்ச உணர்வு அதிகமுடையவளாக ஒரு
கட்டுக்குள்ளே தன்னை ஒடுக்கிக் க�ொண்டும் வாழ்ந்திருக்கிறாள்;
தானே தன்னை அடிமைப்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறாள். இந்நிலையே
ஆண்கள் அவர்களைத் தம்கீழ் அடக்கி வைக்க வாய்ப்பாக
இருந்திருக்கிறது17 என்ற சி.சுந்தரேசன் அவர்களின் கூற்றையும் கருத்தில்
க�ொள்ள வேண்டும்.

4. கற்பொழுக்கம்:

கற்பு என்ற ச�ொல்லிற்குக் ‘கணவன் கற்பித்த வழியல் மனைவி
நிற்றல்’ என்றும், ‘கற்போன்ற திண்மை நெஞ்சு உடையவளாயிருத்தல்’
என்றும் ப�ொருள் வரித்துள்ளன.18 ஆனால் த�ொல்காப்பியர் களவியலில்,
உயிரினும் நாணம் சிறந்தது
அந்நாணத்திலும் கற்புச் சிறந்தது19
என்று குறிப்பிடுவார்.

“களவின் முடிவான கற்பினைப் பற்றி ஆராய்ந்த ப�ொழுது
‘கற்பென்றால் தலைவியின் மனநிறை - மனத்திண்மை, தலைவன் மீது
க�ொள்ளும்
அன்பு,
விருந்தோம்பல்,
தலைவனின்
பரத்தையர்
ஒழுக்கத்தைக் கடிந்து அவனைத் திருத்தி ஏற்றுக் க�ொண்டு குடும்பக்
கட்டுப்பாடு குலையாமல் காத்தல்’, என்று கிடைத்த விளக்கத்தால்
‘கற்பு’ என்ற ச�ொல் சமுதாய அறத்தை வலியுறுத்த எழுந்ததே என
அறியமுடிகிறது”20 என்கிறார் இராம.சண்முகம். இத்தகைய கற்புவாழ்வு
அமைவதையே சங்க காலத் தலைவியர் விரும்பினர் என்பதையும்
உணரமுடிகிறது.
களவிற் சிறந்த தலைவனைத் தலைமகள் வழிபட்டுப் பிரியா
விடைபெறுவதை அறமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது (கலி.,9:23-24;
19:11). இங்கு இல்லறவியலில் களவியலும், கற்பியலும் சிறந்த
அறங்களாகப் ப�ோற்றப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

(i) கடவுட் கற்பு:

குலமகள் தங்கள் கணவனைக் கடவுளாகத் த�ொழவேண்டும்
என்பதும் அவர்களுக்குப் பிற தெய்வ வணக்கம் கூடாது என்பதும்
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ப�ொது விழாக்களிலும், கடவுள் விழாக்களிலும் கலந்து க�ொள்ளும்
உரிமை அவர்களுக்கு இல்லை என்பதும் சங்க இலக்கியங்கள் வழி
பெறப்படுகிறது.

கணவன் பரத்தமை மேற்கொண்டாலும் அதைக் கடிந்து
உரைக்கலாமே
தவிர,
அவனை
மறுத்துரைக்க
மனைவிக்கு
உரிமையில்லை. கணவனின் பரத்தமையைப் ப�ொறுத்து ஏற்றுக்
க�ொள்ளும் பெண்கள், ‘கடவுட் கற்பு’ உடையவர்கள் என்று
ப�ோற்றப்பட்டார்கள் (குறு.,252:3-8; அக.,184:1-4).

(ii) முல்லை சான்ற கற்பினர்:

குலமகள், கணவன�ோடு இணைந்து வாழும் காலங்களில்தான்
தன்னை அலங்கரித்துக் க�ொள்ளும் உரிமையைப் பெற்றிருந்தாள்.
கணவன் பிரிந்து செல்லும் ப�ோது அவன் வரும் வரை க�ோலம்
க�ொள்ளாது, அவன் வரவை எதிர் ந�ோக்கும் பெண்கள் ‘முல்லை
சான்ற கற்பினர்’ (நற்.,142:9-11.சி.ஆ.,30) என்று ப�ோற்றப்பட்டார்கள்.
கணவன் ப�ோர் மற்றும் ப�ொருளீட்டுதல் நிமித்தமாகப்
பிரிந்திருக்கும் காலங்களில் மங்கல அணி தவிர பிற அணிகளன்கள்
எதுவும் இன்றிப் ‘புனையா ஓவியமாக’ இருக்க வேண்டும். கணவனைப்
பிரிந்திருக்கும் காலங்களில் பூ வைக்கும் உரிமையைக் கூட குலமகளிர்
இழந்தனர். மேலும், கணவனைப் பிரிந்திருந்த பெண்கள் கூந்தலையும்
உடலையும் பேணாது காணப்பட்டதையும் சங்கப்பாக்களின் வழி
அறியமுடிகின்றது.21
இதன் மூலம், பெண்ணின் அழகும் அலங்காரமும் அவளுக்காக
அன்று, அவளின் கணவனுக்காக என்ற சமூக நிலை தெளிவுபடுகிறது.

(iii) அறஞ்சால் கற்பு:

‘அறஞ்சால் கற்பு’ என்பது அறம் நிறைந்த கற்பு என்று
ப�ொருள்படும். “மனையறத்திற்குரிய அறம் பலவும் கற்றுத் தெரிந்த
அறிவும் செயலுமுடைய வென்பது த�ோன்ற ‘அறஞ்சால் கற்பு’
என்றார்”22 என்று உரை விளக்கம் தருகிறது. இல்லறத்திற்குரிய
அறநெறி செயலும் கற்பாகச் ச�ொல்லப்பட்டிருப்பதை,
வண்டன் அனையை மண் நீயே; வண்டுபட
ஒலிந்த கூந்தல், அறம் சால் கற்பின் (பதி.பத்து.,31:23-24)
என்னும் பாடலடிகள் உறுதிபடுத்துகின்றன.
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(IV) ஆறிய கற்பு:

“சீறுதற்குரிய காரண முன்வழியும் சீற்றமுறாது தனித்தொழுகும்
அறக் கற்புடையார் என்பதற்கு ‘ஆறிய கற்பின்’ என்று கூறினார்”23
என்று விளக்கம் தருகிறார் உரையாசிரியர்.சான்று:
ஆறிய கற்பின், அடங்கிய சாயல்
(பதி.பத்து.16:10)
இத்தொடருக்கு, “கணவன்பால் சினந்து துணிதற்குரிய காரணங்கள்
உளவாகிய வழியும் அது செய்யாது இன்சொல்லும் பணிநடையும்
க�ொண்டிருப்பது த�ோன்ற “ஆறிய கற்பு” என்றும் கூறினார்”24 என்று
விளக்கம் தரப்படுகிறது.
இங்கு, கணவன் மீது க�ோபம் க�ொள்ளக் காரணம் இருந்த
வழியும் அவன்மேல் க�ோபம் க�ொள்ளாது இன்சொல் பேசலும்
பணிந்து நடத்தலும் கற்பாகச் ச�ொல்லப்படுகின்றன.

(V) கற்பிறை க�ொண்ட புரைய�ோள்:

இத்தொடருக்குக் கற்பு நெறிக் கண்ணே தங்கின உயர்ந்தவள்
என்று ப�ொருள்படும். உரையாசிரியர் கற்பு என்பதற்குப் பின்வருமாறு
ஒரு விளக்கம் தருகிறார்.

“கற்பாவது, தன் மென்மைத் தன்மையைப் பெற்றோராலும்
சான்றோராலும் நூன்முகத்தாலும், இயற்கையறிவாலும் அறிந்து
எக்காலத்தும் தன்னைப் பாதுகாத்தொழுகும் அறிவுடைமை நினைவு,
ச�ொல், செயல் என்ற மூன்றும் கற்பு நெறியே நிற்றலின், ‘கற்பின்
க�ொண்ட புரைய�ோள்’ என்றார். இதற்குக் கற்பால் இறைமைத் தன்மை
பெற்ற புரைய�ோள் என்றுரைப்பினும் அமையும்”25 என்பது உரை.
தன்னைக் காக்கும் அறிவுடைமை கற்பு என்றும் கற்புடையவள்
தெய்வத் தன்மை பெற்றவள் என்றும் விளக்க உரை கூறுவதை
அறியலாம். இதனை,
கற்பு இறை க�ொண்ட கமழும் சுடர் நுதற்
புரைய�ோள் கணவ!
(பதி.பத்து.,70:15-16)
எனவரும் பதிற்றுப்பத்துப் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன.

(VI) காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பும்:

காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின்	

(பதி.பத்து.65:9)

அழகிய கடவுளரையும் ஏவல்கொள்ளும் கற்பு என்பது
இத்தொடரின் ப�ொருளாகும். உரையாசிரியர், “கற்புடை மகளிரைத்
தெய்வமென்றும், அவர்களுக்குத் தெய்வமும் ஏவல் செய்யுமென்றும்
கூறுவதாயின் ‘கடவுளுமாளுங் கற்பின்’ என்கிறார்”26 என்று கூறுகிறார்.
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கற்புடைய பெண்கள் தெய்வத்தன்மையுடையவராக விளங்குவர்
என்பதை இத்தொடரும், த�ொடரின் உரை விளக்கமும் தெரிவிக்கின்றன.
பதிற்றுப்பத்து மகளிரைச் சில ப�ொதுச் ச�ொற்களால் குறிப்பிடுகிறது.
அத்தொடர்களால் மகளிர் குறிக்கப்படுவதற்குரிய காரணத்தை உரை
விளக்குகிறது.

(VII) வசையில் மகளிர்:

வசையில் மகளிர் (பதி.பத்து.,12:23) “கற்பு நலம் உடைய
மகளிரை வசையில் மகளிர் என்றும் கூறினார்”27 என்பது உரைவிளக்கம்.
இதிலிருந்து குற்றமில்லாதிருத்தல் கற்பு நலம் உடைய பெண்ணின்
மாண்பாகும் என்பது பெறப்படுகிறது.

(VIII) புரைய�ோள்:

புரைய�ோள் (பதி.பத்து.,16:18) “புரை உயர்ச்சி அஃதாவது
கற்பாலுளதாகும் சிறப்பு”28 என்று உரைவிளக்கம் தருகிறார் ஆசிரியர்.
பெண்ணுக்கு உயர்ச்சி கற்பால் வருவது என்ற கருத்து இங்கு
வலியுறுத்தப்பெறுகிறது.

(IX) ஆன்றோள்:

ஆன்றோள் (பதி.பத்து.,55:1) “கற்புடைய மகளிர் பால் காணப்படும்
மாண் குணமனைத்தும் நிரம்பியிருத்தல் பற்றி, அரசமாதேவியை
‘ஆன்றோர்’ என்றார்”29 என்பது உரை.

(X) த�ோன்றிய நல்லிசை ஒண்ணுதல் மகளிர்:

“த�ோன்றிய நல்லிசை ஒண்ணுதல் மகளிர்” (பதி.பத்து.,57:12-13)
இத்தொடர், இல்வாழ்வில் அறம் செய்து புகழ் மிகுத்தல் மகளிர்
கடமை என்கிறது. இவ்வாழ்வின் குடிப�ொருள் நல்லிசை நிலை
பெறுவித்தலெனக் கருதிய�ொழுகுவது அவ்வாழ்க்கைத் துணையாம்
மகளிர் கடமையாதலை உணர்ந்து அறஞ்செய்து புகழ் மிகுத்தல் பற்றித்
“த�ோன்றிய நல்லிசை ஒண்ணுதல் மகளிர் என்றார்”30 என்று உரை
கூறுகிறது.

(XI) சேணாறு நல்லிசைச் சேயிழைக் கணவ:

“சேணாறு நல்லிசைச் சேயிழைக் கணவ” (பதி.பத்து.,88:36)
கற்புடைமையாலுண்டாகிய நல்ல புகழானது நெடுந்தொலைவு சென்று
பரவிய செவ்விய இழையணிந்தவளுக்குக் கணவனே என்பது இத்தொடரின்
ப�ொருளாகும். பெண்ணுக்குப் புகழே கற்புடைமையால் உண்டாவதுதான்
என்ற கருத்து இவ்விளக்கத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது.
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இத்தொடரின் விளக்கமாக, “ஆடவர்க்குளவாகும் சிறப்பும் சீர்மையும்
அவர்தம் மனைமாண் மகளிரின் கற்பாற் பிறக்கும் புகழாதலின் அதனையுடன்
கூறுவார். ‘சேணாறு நல்லிசைச் சேயிழை கணவ’ என்றார்”31
உரையாசிரியர். பெண்ணுக்கு அவள் கற்பால் புகழ் உண்டாகும்.
ஆடவர்க்குச் சிறப்பும் சீர்மையும் அவர் மனைவியின் கற்பால் பிறக்கும்
புகழால் உண்டாகும் என்கிறார்.

(XII) கற்புடைப் பெண்ணின் மாண்பு:

கற்புடைய பெண் கணவன் தன்னைப் பிரிந்து வினைமேற்
சென்ற காலத்து ஒப்பனை செய்துக�ொள்ள மாட்டாள் என்பதை,
“மண்ணாவயின் மணம் கமழ்கொண்டு” (பதி.பத்து.,21:33) என்ற
பதிற்றுப்பத்து அடியால் உணரமுடிகிறது. இக்கருத்தைக் “காவலன்,
நாடு காவற்கும் வினை செய்தற்கும் பிரிந்த வழிக் கற்புடை மகளிர்
தம்மைய�ொப்பனை செய்து க�ொள்ளாராகலின்”32 என்று உரையும்
கூறுகிறது.

(XIII) கற்பும் அருந்ததியும்:

கற்பில் சிறந்த பெண்ணை அருந்ததிய�ோடு ஒப்பிட்டுக் கூறல்
சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகிறது. பதிற்றுப்பத்தில் இரு
இடங்களில் அருந்ததி பற்றிய குறிப்பு வருகிறது. சான்று:
அரக்கத்தன்ன நுண் மணற் க�ோடு க�ொண்டு
ஒண் நுதல் மகளிர் கழல�ொடு மறுகும்
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும்; பிறவும்
		
(பதி.பத்து.,31:27-29)
வானம் ப�ொழுத�ொடு சுரப்ப, கானம்
த�ோடு உறுமட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல,
புள்ளும் மிஞிறும் மாச்சினை ஆர்ப்ப
பழனும் கிழங்கும் மிசையறவு அறியாது
		
(பதி.பத்து.,89:17-20)

இதில், இரண்டாவது சான்றில், “வதுவைக் காலத்தில் மகளிர் தாம்
மணக்கும் கணவனைப் பிரியாமல் கற்புவழிய�ொழுகும் ப�ொறுப்பு
மேம்படுதற்கு அருந்ததியைக் காண்டல் மரபாதல் த�ோன்ற ‘வதுவை
மகளிர் ந�ோக்கினர்’ என்றும் பின்னர்த் தம் வாழும் நாட்களில்
வாழ்நாளெல்லையை அறிதற்கு அவ்வருந்ததி மீனைக் காண்பதும்
மரபாதல் பற்றிப்’ பெயர்ந்து வாழ்நாளறியும் ந�ோக்கத்து வயங்கு சுடர்
என்றும் கூறினார்”33 என்ற விளக்க உரையிலிருந்து அருந்ததியைத்
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திருமணத்தின் ப�ோது காணல் ஒரு சடங்காக அன்று நடத்தப்
பெற்றமையும் அவ்வாறு காணுதல் கற்பு மேம்படுதற்காக எனவும்
தெரிகிறது.

(XIV) இல்லறமும் கற்பும்:

இல்லறத்தில்
ஒழுகி
நல்லறம்
காணுதல்
கற்பெனக்
கருதப்படுகிறது. ‘கனவினும் பிரியா உறையுள�ொடு’ என்ற த�ொடருக்கு
(பதி.பத்து.,89:15) “நனவிற் விரியினும் கனவிற் கண்டு நனவிற்
கூடினார். எய்தும் இன்பம் பயனைப் பெறுதலின் மனையின்
கண்ணிருந்து நல்லறம் புரியும் கற்புச் சிறப்பினைக் ‘கனவினும் பிரியா
உரையுள்’ என்று கூறுகிறார்”34 என்ற பகுதியிலிருந்து அறிய முடிகிறது.

(XV) கற்பும் கல்வியும்:

கற்பு என்பதற்குக் கல்வி என்ற
சான்று:
த�ொலையாக் கற்பு
மேம்படு கற்பின்

ப�ொருள் காணப்படுகிறது.
(பதி.பத்து.,43:31;80:16)
(பதி.பத்து.,59:8)

“கேடில் விழுச்செல்வம் என்பது பற்றி, ஈண்டுக் கல்வியறிவு
‘த�ொகையாக் கற்பு’ எனப்பட்டது. கற்றல் வினை கல்வியாதலின்,
கற்பினை கற்றுக் கற்றாங்கொழுகும் ஒழுக்கம் கற்பெனவறிக. இனி,
கற்பாவது கல்வி கேள்விகளினால் ஆய செயற்கை அறிவால்
உண்மையறிவு தூய்மை பெய்தப் பிறக்கும் மனத்திட்பம் எனினுமாம்”35
என்றும் கூறுகிறார். எனவே, கற்பு என்பதற்குக் கல்வி; மனத்திட்பம்
என்ற இருப�ொருளும் காணப்படுதலை அறியமுடிகிறது.
இவ்வாறு வரும் கற்பு, காவல், வழிபாடு ஆகிய ஒடுக்குமுறைகள்
பெண்ணின் பாலியல் நடத்தையை ஒருவனை மட்டும் சார்ந்திருக்க
ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டன என்பதை அறிய முடிகிறது. அதுமட்டுமின்றி,
“பாலியலில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இந்தச் சார்பு நிலை,
பெண்ணை முழுமையாகச் சிறுவயது முதல் சாகும் வரை ஏதாவது ஓர்
ஆணைச் சார்ந்தே வாழும் நிலைக்குத் தள்ளியது என்றும் அந்த ஆண்,
தந்தையாக, சக�ோதரனாக, கணவனாக, மாமனாராக, மகனாக
இருக்கலாம் என்றும் பெண் அறம் காவலால் சாத்தியமாகிறது”36
என்றும் வரும் ராஜ்கெளதமன் கூற்றும் இங்குக் கவனத்திற்குரியதாகும்.
மேலும், பெண்களின் கற்பு பலவாறாகப் ப�ோற்றப்பட்டிருப்பதை
பின்வரும் சங்க இலக்கியப் பதிவுகள் வழி அறியமுடிகின்றன.37
மேற்கூறிய த�ொன்மையான பெண்ணின் இன்ப அறத்தின் இழப்பிற்குத்
தெய்வீக இழப்பீட்டை வழங்கியுள்ளதை அறிய முடிகிறது.
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சங்க காலச் சமூகத்தில் பெரிதும் ப�ோற்றப்பட்ட பேரறம்
விருந்தோம்பலாகும். விருந்தோம்பல் என்பது தமிழர் பண்பாட்டில்
மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். விருந்து புறத்திருக்கும் ப�ோது தானும்
உண்ணாத சிறந்த ஒழுக்கத்தைக் க�ொண்டிருந்தனர். விருந்தோம்பலில்
மனைவியின் பங்கே பெரும்பான்மையுமாக இருந்தது.
விருந்து ப�ோற்றுதலே மனைவியின் கடமையாகவும் அறமாகவும்
ப�ோற்றப்பட்டது (த�ொல்.,கற்பு.,நூற்பா: 11:34). இந்த விருந்தினர்
யார்? என்பதைத் த�ொல்காப்பியர்,
விருந்தே தானும்
புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே38
என்னும் நூற்பாவால் புலப்படுத்துகிறார்.
‘விருந்து’ என்பது ‘புதுவது - புதிய கருத்து’ என்பதாகும்.
எனவே, விருந்தினர் என்போர், குடும்பத்திற்கு வருகை தருபவர் என்று
‘அபிதான சிந்தாமணி’ குறிப்பிடுகிறது39
விருந்தினர்கள் வந்துவிட்டால் மனதிலுள்ள துன்பங்களை
அவர்கள் அறியாதபடி மறைத்துக் க�ொண்டு செயல்பட்ட நிலையினை,
சிறுமுள் எயிறு த�ோன்ற
முறுவல் க�ொண்ட முகம்காண் கம்மே (நற்.,120:11-12)
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும்
முல்லை சான்ற கற்பின்
மெல் இயற் குறுமகள் உறைவின் ஊரே (நற்.,142:9-11)

என்னும் நற்றிணைப் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன.

செல்வ
நிலையில்
மட்டுமின்றி
ஏழ்மை
நிலையிலும்
விருந்தோம்பலைத் தம் கடமையாகக் க�ொண்டு உபசரித்தமையை,
சென்றதற் க�ொண்டு மனைய�ோள் விரும்பி
வரகுந் தினையு முள்ளவை யெல்லாம்
இரவன் மாக்க ளுணக்கொளத் தீர்ந்தெனக்
குறித்துமா றெதிர்ப்பை பெறாஅ மையிற்
குரலுணங்கு விதைத்தினை யுரல்வாய்ப் பெய்து
சிறது புறப்பட்டன் ற�ோஇலனே தன்னூர்
வேட்டக் குடித�ொறுங் கூட்டு (புற.,333:8-14)
என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலடிகளால் அறியலாம். அதனால் தான்
பெண்ணை,

76

பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்
இல்லது படைக்கவும் வல்ல னுள்ளது
தவச்சிறி தாயினு மிகப்பல ரென்னாள்
நீணெடும் பந்த ரூண்முறை யூட்டும்
இற்பொலி மகடூஉப் ப�ோலச் சிற்சில

என்று ப�ோற்றப்படுவதைக் காணமுடிகிறது.

(புற.,331:6-9)

இல்வாழ்க்கையின் முக்கிய அறங்களாக விளங்குவன, வரும்
விருந்தினரை ஓம்புவதும், உற்றாற் உறவினர்களை உபசரிப்பதும்,
இரந்து வருபவர்களுக்கு ஈகைபுரிவதும் ஆகும். அதில், விருந்தினரை
இன்முகம் க�ொண்டு வரவேற்று அவர்களுக்கு இனிய உணவைச்
சமைத்து இல்ல மகளிர்கள் விருப்புடன் பரிமாறினார்கள் (நற்.,81:6-9;
374:7-8).
சங்ககால மகளிர் இரவில் மட்டுமல்லாமல் நள்ளிரவில் வரும்
விருந்தினரையும் உபசரித்தார்கள் (நற்.,41:6-10; 142:9-11). இதன்மூலம்
குலமகளிர் விருந்தினருக்குச் ச�ோறு ஆக்கியதால் நெற்றியில் வியர்வை
வழிவதையும், இரவென்றும் பாராமல் இன்முகத்துடன் உபசரித்ததையும்
அறியமுடிகின்றது.
தன் வீட்டிற்குப் புதியவராய் வருபவர்களுக்கு அவரின் வருத்தம்
நீங்க, இனிமையாகப் பேசி, ஆறுதல் கூறி கணவன் இல்லாத ப�ோது
தன் பிள்ளைகளைக் க�ொண்டு விருந்துக்கு வேண்டியவற்றைக்
க�ொடுத்து உபசரித்தார்கள் (மலை.க.,167;185). இதன் மூலம் கணவன்
இல்லாத காலத்திலும் பெண்கள் விருந்தோம்பியதை அறியமுடிகிறது.

குலமகளிர், இரவு நேரத்தில் விருந்தினர்களை வரவேற்று
உபசரித்துப் பின்னர், வேறு யாராவது இருக்கிறார்களா? என்று
ஆராய்ந்த பிறகே இல்லத்தின் வாயில் கதவை அடைத்தனர்
(குறு.,118:2-5; புற.,331:6-9). இங்ஙனமாக, உணவைச் சமைத்துப்
படைத்துப் பரிமாறுகிற குலமகளிர்க்குக் குடும்பத்தில் கெளரவம்
கிடைத்ததாக நம்பப்பட்டது. இந்தக் கெளரவத்தை அடைய பெண்
மாடு ப�ோன்று உழைக்கவும் தயாராக இருந்தாள்40 என்பார் கருத்தும்
இங்குக் கவனத்திற்குரியது. இவ்வாறு, செல்வர் வறியர் என்ற
பேதங்களன்றி எல்லோரும் தத்தம் முயன்ற வரையில் விருந்தோம்பும்
பண்பை மேற்கொண்டிருந்தனர் என்பதை அறியமுடிகிறது.

6. மனைவியின் குடும்பப் பணிகள்:

மகள், மனைவியானதும் அவள் பணி வேறு சில குடும்பப்
ப�ொறுப்புகளை ஏற்பதாகிறது. குழந்தை பராமரிப்புடன் இல்லத்திற்குத்
தேவையான ப�ொருட்களை வாங்கும் ப�ொறுப்பையும் அவர்கள்

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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ஏற்றார்கள் (புற.,318:1-7; ஐங்.,47:1-3). மனைவிக்குரிய மிகப் பெரிய
ப�ொறுப்பாகச் சங்கச் சமூகம் காட்டுவது விருந்தோம்பலாகும்.
செல்வந்தர்கள் மட்டுமின்றி ஏழ்மை நிலையில் இருப்பவர்களும்
அதனைத் தம் கடமையாகக் கருதி, விதைக்கு என வைத்திருக்கும்
தினையைக் கூட விருந்தினருக்குப் பயன்படுத்தியதைச் சங்கப் பாடல்
ஒன்று கூறுகின்றது. சான்று:
தங்கினிர் சென்மோ புலவிர் நன்றும்
சென்றதற் க�ொண்டு மனைய�ோள் விரும்பி
வரகுந் தினையு முள்ளவை யெல்லாம்
சிறது புறப்பட்டன் ற�ோஇலனே தன்னூர்
வேட்டக் குடித�ொறுங் கூட்டு
(புற.,333:7-14)
எனவே தான் மனைவி,
...................... உள்ளது
தவச்சிறி தாயினு மிகப்பல ரென்னாள்
நீணெடும் பந்த ரூண்முறை யூட்டும்
இற்பொலி மகடூஉப்
(புற.,331:6-9)
எனப் ப�ோற்றப்பட்டாள்.
வீட்டைத் தூய்மைப்படுத்தி உடல் நலங்காக்கும் குலமகளிர்,
தம் கணவர் ப�ோரிலும் வேட்டையாடலிலும் பெற்ற புண்களுக்கு
மருந்திட்டு ஒரு மருத்துவராகச் செயல்படுவதுடன் அவர்தம் ந�ோயின்
தன்மை தணிய இன்குரலில் பாடி ஆற்றுவிப்பது அவர்தம் பணிகளில்
ஒன்றாக இருப்பதும் இங்குச் சுட்டத்தக்கதாகும்.41
கணவன் வேட்டையாடிக் க�ொண்டு வந்த மான், பன்றி
ப�ோன்றவற்றின் இறைச்சியைத் தன்குடியில் உள்ளோர் அனைவருக்கும்
பகிர்ந்தளிப்பது மனைவியின் கடமையாகச் சுட்டப்படுகிறது.42 காலைப்
ப�ொழுதிலே தயிர் கடைந்து அதனை ம�ோராக்கி விற்று, அதனின்றும்
கிடைத்த வருவாயில் சுற்றத்துடன் பகிர்ந்துண்டும், நெய்யை விற்று
அதிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாயில் நல்ல கறவைப் பசுக்களைப்
பெற்றுத் தன் குடும்பத்தினை மேலும் மேலும் வளம் பெறச் செய்யும்
ஆய மகளிரை,
ஆம்பி வால் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ்
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி, நுரை தெரிந்து
புகர் வாய்க் குழிசி பூஞ் சுமட்டு இரீஇ
நெய்விலைக் கட்டிப் பசும் ப�ொன் க�ொள்ளாள்
எருமை, நல் ஆன், கருநாகு, பெறூஉம் (பெ.ஆ.,157-165)
எனக் காட்டியிருப்பது எண்ணத் தக்கது.
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பெண்கள் அன்று குடும்பப் பணியில் ஆடவருக்கு நிகராக
விளங்கியதை இவை தெளிவாக உணர்த்துகின்றன. இவற்றை ந�ோக்கி,
“பயிர் செய்கை, கால்நடை வளர்ப்பு ஆகிய பணிகளைச் சுற்றியே
பெண்களின் வாழ்க்கை பின்னிடப்பட்டிருந்தது; இவற்றிலிருந்து
உணவுக்காக எழுந்த தேவைகள் அனைத்தையும் தமது உழைப்பினால்
பூர்த்தி செய்தனர்; இவர்களின் இந்த உழைப்பின் விளைவு சிறு
கைத்தொழில்களின் வளர்ச்சியாகும்”43 என்ற சாந்தி சச்சிதானந்தத்தின்
கூற்று இங்கு உறுதிபடக் காணலாம்.

இவ்வாறு, உற்பத்தியில் தன்னுடைய உழைப்பைக் க�ொடுத்த
ப�ோது ஆணுக்கு இணையாக இருந்த பெண், தன் நிலைமையிலிருந்து
மாறி, வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்ணாக உருமாறி விட்டாள்
என்பதையும் ஆணின் உடைமைப் ப�ொருளாக விளங்கினாள்
என்பதையும் அறிய முடிகிறது.

7. மனைவியின் நம்பிக்கை சார்ந்த செயற்பாடுகள்:

சங்கச் சமூகத்தில் மனைவியின் மனநிலை எவ்வாறிருந்தது. தம்
வாழ்வை அவர் எப்படி எதிர் க�ொண்டார் என்பனவாகிய
கேள்விகளுக்கு விடைகாண அவர்தம் நம்பிக்கை சார்ந்த செயல்பாடுகள்
சிலவற்றை இங்குச் சுட்டுதலும் தேவையாகிறது. அவற்றுள், சங்க
காலச் சமுதாயத்தில் குலமகளிர் மேற்கொண்ட வழிபாடு, ந�ோன்பு,
பாடல், உணவு ஆகியன இங்கு ந�ோக்கப்படுகின்றன.

(i) வழிபாடும் ந�ோன்பும்:

மிக அரிதாகத் கணவனுடன் க�ோயிலுக்குச் சென்று மனைவி
வழிபடுவதாகப் பரிபாடலில் காணப்படுகிறது. சான்று:
எள்ளுநர்க் கடந்து அட்ட இகல் நேழியவை;
மண்ணுறு மணி பாய் உருவினவை;
எண் இறந்த புகழவை; எழில் மார்பினவை
ஆங்கு,
காமரு சுற்றம�ொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை

என்றாலும், பெரும்பாலும் குலமகளிர் தனித்து வழிப்பட்டதையே
சங்க இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன (ஐங்.,1:2; 4:2; 1:5-6).

விரும்பியவனே கணவனாகக் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் இல்லுறை
கடவுளுக்கு வழிபாடு செய்வதும்; தலைவன் பிரிந்திருக்கும் ப�ொழுது
அவன் நலம் நாடி வழிபடுவதும்; அவன் சூள் ப�ொய்த்தமையால்
சூளேற்ற கடவுள் வருத்துதல் கூடாது என அக்கடவுளை உயிர்ப்பலி
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(அக.,282:12-18;

115:1-7;

திருமணமான பெண்கள், க�ோயில் வேள்வியுள் யானை உண்ட
எச்சிலைக் கணவனின் அன்பு நிலைத்திருக்கும் ப�ொருட்டு அருந்துதலும்,
மீன் பிடித்து நலம�ோடு திரும்பிய கணவனுக்காகக் கடல் தெய்வத்திற்கு
வழிபாடு நிகழ்த்துவதும் ந�ோக்கத்தக்கன (பரி.19:92-94; அக.,240:5-9).
இக்குறிப்புகளால், மனைவியின் வழிபாடு கணவனுக்காகவும், அவன்
நலனுக்காகவும் மட்டுமே அமைதல் வெளிப்படை. இக்கருத்தினை,
விடர்முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்குக்
கடனும் பூணாம்; கைந் நூல் யாவாம்;
புள்ளும் ஓராம்; விரிச்சியும் இல்லாம்;
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே த�ோழி!
உயிர்க்கு உயிர் அன்னர் ஆகலின், தம் இன்று
இமைப்பு வரை அமையா நம் வயின்
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லிய�ோர் மாட்டே
		
(குறு.,218)
எனும் குறுந்தொகைப் பாடலும் வலியுறுத்தக் காணலாம்.

இவ்வாறு, கணவனைச் சுட்டியே நிகழ்ந்த வழிபாடும் ந�ோன்பும்,
கணவனையே தெய்வமாகக் கருதியதற்கும் வழிவகுத்ததை,
வாங்கு அமை மென் த�ோட் குறவர் மட மகளிர்
தாம் பிழையார், கேள்வர்த் த�ொழுது எழலால், தம் ஐயரும்
தாம் பிழையார் தாம் த�ொடுத்த க�ோல்	 (கலி.,39:16-18)
என்னும் பாடலடிகள் காட்டுகின்றன.

(ii) பாடலும் உணவும்:

பெண்களின் பணிகள் பலவும் பணிச்சுமை உணராதிருப்பதற்காகப்
பாடிக்கொண்டே நிகழ்வதாகச் சங்கப்பாக்கள் பகருகின்றன. விழா
மற்றும் ஓய்வு நேரப் ப�ொழுது ப�ோக்குகளில் ஆட்டமும், பாட்டும்
சிறப்பிடம் பெறுகின்றன. சூழல் எதுவாக இருந்தாலும் ஆடுவ�ோர்,
பாடுவ�ோர் யாராக இருப்பினும் பாடற்பொருண்மை ஆண்களைப்
பற்றியதாக இருப்பது குறிக்கத்தக்கதாகும்.44 வினைவயிற் பிரிந்த
தலைவன் திரும்புவதைக் குறிக்கும் பாடல்கள் மிகுதியும், சங்க
இலக்கியத்தில் காணப்படுகின்றன.45 இங்கு, வினை மேற்கொண்டு
மீண்டு வரும் தலைவனுக்கு அளிக்கவிருக்கும் விருந்திற்கு முதன்மை
அளிப்பது சிந்தனைக்குரியதாகும்.
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.............. நிற் பிரிந்துறைநர்
த�ோள்துணையாக வந்தனர்;
ப�ோது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே

(ஐங்.,496:3-5)

எனத் தலைவன் திரும்பிய பின்பே குலமகளிர் தம்மை அழகு
செய்வதையும் இத்துடன் இணைந்து ந�ோக்கும் ப�ொழுது, கணவர்
பிரிவின் ப�ோது மனைவியின் உணவும் மிக எளிமையானதாக
இருந்திருக்கும�ோ என்ற எண்ணமும் எழுகிறது. இங்கு, கைம்பெண்களின்
புல்லரிசி உணவும் உடன் ஒப்பு ந�ோக்கத்தக்கதாகும்.
மேற்கூறியவற்றை ஒருங்கிணைத்துக் காணுகையில் சங்கச் சமூகப்
பெண்களின் வாழ்வும் உயிரும் ஆண்களை மையமிட்டே அமைக்கப்
பட்டிருந்ததைத் தெளிவாக காணமுடிகிறது.

8. மனைவி பெற்ற சமூக மதிப்புயர்வுகள்:

குலமகளிருடன் இணைந்து கணவன் ப�ோற்றப்படுவதைச் சங்கப்
பாக்கள் விளக்குகின்றன.46 இங்குப் பெண்மையால் ஆணுக்குச் சிறப்பா?
அன்றி, ஆணின் பெருமை பெண்ணுக்குமாகச் சார்பு பெற்றுள்ளதா
என்ற ஐயம் எழுகிறது.

“மகளிரைச் சார்ந்த வகையால் பாடுதலின்றித் தனித்துப் பாடுதல்
மரபு அன்றாதலின் இங்கே சேரன�ோடு சார்த்தி அவன் மாதேவியைச்
சிறப்பித்தார்”47 எனப் பதிற்றுப்பத்தின் பழைய உரையாசிரியர் (14:15)
நவில்வதும் நினைக்கத்தக்கது. இங்குக் கிடைக்கும் குறிப்புக்கள்
இரண்டையுமே அரண் செய்கின்றன. முற்றிலுமாகப் புறக்கணிக்கப்
படாது, உரிமை ஆடவருடன் இணைத்தேனும் பாராட்டுப் பெற்றுள்ள
நிலையில் இம்மதிப்பு இடம் பெறுகிறது என்பார் ச.சிவகாமி.48
பெண் மகவு மிக்க விருப்புடன் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டதைச்
(நற்.,201:1; கலி.,50:12-13) சங்கக் குறிப்புக்கள் உணர்த்துகின்றன.
இதன்மூலம் சங்ககாலச் சமூகத்தில் கணவனை வைத்தும் அவனுடைய
இல்லத்தை வைத்துமே மனைவிக்குப் பெருமதிப்புகள் உண்டாயிற்று
என்பதை அறியமுடிகிறது.

9. மனைவியின் சமூக மதிப்புக் குறைதல்:

கணவனுக்கு இணையான, ஒத்த, சமமான நிலை மனைவிக்கு
மறுக்கப்படுதல், மனைவிக்கு மட்டுமே உரித்தாக விதிக்கப்படும்
கட்டுப்பாடுகள் ஆகியன மனைவியின் மதிப்பைக் குறைத்தலாக இங்கே
வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலாக
எப்படி எச்சூழல்களில் மனைவியின் மதிப்புக் குறைவு அமைகிறது
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என்பதை இப்பகுதி காட்டுகிறது.
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல்
மனையுறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர் (குறு.,135:1-2)
எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லவை வாழிய நிலனே (புற.,187:3-4)

என்பன ப�ோன்ற கூற்றுகள், மனைவி கணவனுக்கு உட்பட்டமைவர்
அல்லது அமையவேண்டும் என்பதை வெளிப்படையாகத் தருகின்றன.
பெண் குழந்தை வரம் வேண்டி இறைவழிபாடு நடத்திடினும்,
நிலத்தில் கால்படவிடாது கண்ணினும் பெரிதாகத் தந்தையும் தாயும்
தம் பெண்ணைப் ப�ோற்றி வளர்ப்பினும், அவர்க்கு இம்மை
உலகப்புகழும் மறுமை உலக இன்பமும் குறைவின்றித் தருவது
கணவனே என்பது சங்கச் சமூக ஆணாதிக்கக் கருத்தாகும் (ஐங்.,257:
1-2; அக.,112:1-3; 56:1-5). குலமகளிர்க்கு இல்லத்தில் தங்கி, அடங்கி
வாழும் வாழ்வை விட இனிமையான வேறு ஒன்று இருக்கிறதா? எனக்
குறுந்தொகைப்
பாடல்
ஒன்று
மறைமுகமான
கேள்வியை
எழுப்பியுள்ளது. இதனை,
அமர்க்கண் ஆமான் அம் செவிக் குழவி
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ, இனம் தீர்ந்து
கானம் நண்ணிய சிறுகுடிப் பட்டென
இளையர் ஓம்ப மரீஇ, அவண் நயந்து
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லியாங்கு
மருவின் இனியவும் உளவ�ோ?
செல்வாம் - த�ோழி! - ஒவ்வாங்கு நடந்தே
(குறு.,322)

என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். இப்பாடலின் மூலம் பெண்ணும்
இக்காட்டுப் பசுவின் கன்று ப�ோல, கணவனுக்கு அடங்கியவளாகப்
படிப்படியாக இல்லத்தில் வைத்து வசப்படுத்தப்பட்டாள் என்பதை
அறியமுடிகிறது. “இப்படி மிகையாக வசக்கப்பட்டவர்கள் மேட்டுக்குடித்
தமிழ்ப் பெண்களே என்றும் இதற்குப் பார்ப்பன வைதீகப் பண்பாடு
பெரும் துணை புரிந்தது”49 என்றும் ராஜ்கெளதமன் குறிப்பிடுகிறார்.
பெண், ஆணின் உடைமைப் ப�ொருளாகக் கருதப்பட்டதை,
ஓஓ! இவள் ப�ொருபுகல் நல் ஏறு க�ொள்பவர் அல்லால்
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா
எல்லாரும் கேட்ப, அறைந்து அறைந்து எப்பொழுதும்
ச�ொல்லால் தரப்பட்டவள்
(கலி.,102:9-12)
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என்னும் பாடலடிகள் காட்டுகின்றன. பெண்ணை ஆண் விலை க�ொடுத்துப்
பெற்றுக் க�ொள்வதும் சமமின்மையைக் காட்டுகிறது.50 பிற சங்கப்
பாக்களும் மேற்சொன்னத�ோடு இணைத்துக் காணத்தக்கவையாகும்.51
இதில், பெண் ஆணுக்கு வழங்கப்பட்ட க�ொடை என்பதை
அறியமுடிகிறது.

திருமணச் சடங்கில் பெண் மட்டுமே அதற்குரிய அடையாளமாக
இழையணிதலும், சிலம்பு கழித்தலும் அமைய, இத்தகையன
ஆணுக்கின்மையும் காணப்படுகிறது (புற.,127:5; நற்.,279:10-11).
இவையும் ஒரு வகையில் பெண் ஆணுக்குக் கட்டுப்பட்டவள் என்பதை
உணர்த்துகின்றன. திருமணத்தின் ப�ோது,
வால் இழை, மகளிர் நால்வர் கூடி
கற்பினின் வழாஅ’ நற்பல உதவிப்
பெற்றோன் பெட்கும் பிணையை ஆக (அக., 86: 12-14)
என வாழ்த்துவதும் மேற்சொன்ன அறனாக அமைகின்றன. திருமண
விழாவின் ப�ோது ஆண், பெண்ணின் தலையில் பூச்சூடலும் இதனை
வலியுறுத்துவதாகும். இதனைப் பின்வரும் ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல்
அடிகளால் தெளியலாம்:
இழை அணி மடந்தையின் த�ோன்றும் நாட
இனிது செய்தமையால்: நுந்தை வாழியர்
நல் மனை வதுவை அயர, இவள்
பின் இருங் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே! (ஐங்.,294:2-5)

ஆடவரின் பலதார மணத்தைச் சங்கச் சமூகம் பாராட்டி
ஏற்றுக்கொண்டதைச் சங்கப் பாடல்கள் (புறம்.,209:16-19; 224:6-9)
காட்டுகின்றன. ஆனால் க�ொண்ட கணவனால் புறக்கணிக்கப்பட்ட
குலமகளிர், நீர் அருந்தியபின் வீசியெறியப்பட்ட பனை ஓலைக்
குடையாக, சூடியபின் கழிக்கப்பட்ட பூவாக இழித்துரைக்கப்படுதல்
இங்குக் கவனத்திற்குரியதாகும். சான்று:
த�ோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர்
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓரன்னர்
நன்குநர் புரிந்து நலன் உணப்பட்டோர்
அல்குநர் ப�ோகிய ஓர் ஓரன்னர்
கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர்
என ஆங்கு
யானும் நின்னகத்து அனையேன்; ஆனாது
		
(கலி.,23:8-15)
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ஆண்களின் இன்பக் களியாட்டத்திற்குப் பெண்கள் கள்ளெடுத்து
உதவுதல் இயல்பான ஒன்றாகக் காட்டப்படுகிறது (ப�ொ.ஆ.85-89;
புற.,397:6-8). புலவர், புரவலரை வாழ்த்தும் ப�ொழுது,
ப�ொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நிற் புகழ்ந்து ஏத்த
இலங்கு இழை மகளிர் ப�ொலங் கலத்து ஏந்திய
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப, நாளும்
மகிழ்ந்து இனிது உறைமதி, பெரும!
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே!
(ம.கா.,778-782)
என வாழ்த்துவதும் பெரிதும் சிந்திக்கத்தக்கதாகும். பெண் ஆணின் ப�ோகப்
ப�ொருளாகக் கருதப்பட்டதையே இது உணர்த்துகிறது. ஆங்காங்கே
தென்படும் பெண்ணைப் பற்றிய எல்லை மீறிய வருணனைகளும்
இதனை உறுதிப் படுத்துகின்றன (ப�ொ.ஆ.,6-8; 35-41). பெண்களுக்குக்
கற்பொழுக்கம் வலியுறுத்தப்பட்ட அதே நேரத்தில் ஆண்கள்
பரத்தமையில் திளைத்த ப�ொழுது கண்டிக்கப்படவில்லை. மாறாக,
சேக்கை இனியார்பால் செல்வான் மனையாளால்
காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடும�ோ? கூடா;
தகவுடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார்
		
(பரி.,20:86-88)
எனப் பாதிக்கப்பட்ட மகளிர் பதிவத மாதராகி அதனை இயல்பாக
எண்ணி ஏற்றுக் க�ொள்ளுமாறு சங்கச் சமூகம் அறிவுறுத்தியுள்ளதை,
பதிவத மாதர், பரத்தையர் பாங்கர்;
(பரி.,10:23)
என்னும் பரிபாடலடியினால் அறியலாம்
கணவன் பரத்தையிற் பிரிந்த ப�ொழுது, குலமகளிரின் ஏவல்
மகளிர் நிகழ்த்தும் செவ்வணி நிகழ்வு, மனைவியின் மதிப்புக்
குறைதலில் ஆழமாக ந�ோக்கத்தக்கதாகும்.
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர்
		
(பரி.,20:22)

இது சங்ககாலச் சமூகத்தில் “பெண்டிர், ஆடவர்க்கு வாரிசுகளைப்
பெற்றுத் தரும் கருவியாகக் கருதப்பட்டனர�ோ என்ற எண்ணத்தை
எழுப்புகிறது”52 என்கிறார். ச.சிவகாமி. இவ்வொரு சான்றைத்தவிர
வேறு, சங்கப்பாக்களில் அறியவராமை அக்காலத்திலேயே இவ்வழக்கம்
கடியப்பட்டிருக்கலாம் என்ற உணர்வையும் தருகிறது.
குடும்பப் ப�ொறுப்பின் பெரும் பகுதியை மனைவியே கவனித்துக்
க�ொண்ட ப�ோதிலும், நாடி வந்த இரவலருக்குப் பரிசில் அளித்தல்
ஆணின் உரிமையாகக் காணப்படுகிறது. மனைவிக்கு அவ்வுரிமை
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இன்மையை, வள்ளல் பேகனின் மனைவி கண்ணகி, அவன் பிரிவால்
ப�ொருள் வேண்டி வந்த புலவர்க்குப் ப�ொருள் அளிக்க இயலாத
துயரத்தால் வருந்தி அழுவதிலிருந்து பெறலாம் (புற.,143:8-5).
அரிதாக, பெண்ணும் ஈகையில் ஈடுபட்டதைப் பின்வரும் புறநானூற்றுப்
பாடலடிகளால் தெளியலாம்:
புன்றலை மடப்பிடி பரிசி லாகப்
பெண்டிருந் தம்பதங் க�ொடுக்கும் அவன்புகழ்க் 		
		
(புற.,151:4-5)
இது சிறப்பு நிலையைக் காட்டுகிறது என்பதுடன், இது தவிர வேறு
சான்று இல்லை என்பதும் ந�ோக்கத்தக்கதாகும். பெஞ்சித்திரனார் தம்
மனைவியிடம்,
மாரி வண்குடை காணிய நன்றும்
சென்றது மன்னெங் கண்ணுளங் கடும்பே
பனி நீர்ப் பூவா மணிமிடை குவளை
(புற.,153:5-7)
என ம�ொழிதலும்,
வலியுறுத்துகிறது.

ஈகையில்

கணவனின்

கையே

முன்னின்றதை

தென்புல வாழ்நராகிய முன்னோர்க்குச் செய்யும் வழிபாட்டு
உரிமையும் குலமகளிர்க்கு மறுக்கப்பட்டு, ஆண்களுக்கு மட்டுமாக
விதித்திருப்பதும், பெண்கள் ஆண்கள�ோடான சமநிலையிலிருந்து
கீழிறக்கப்பட்டதை உணர்த்துகிறது. சான்று:
தென்புல வாழ்நர்க் கருங்கட னிறுக்கும்
ப�ொன்போற் புதல்வர்ப் பெறாஅ தீரும் (புற.,9:3-4)
பகைவரை அவமதித்தலின் ஒரு கூறாக அவரைப் பெண்ணாக
உருவகித்தலும் இங்குச் சுட்டத்தக்கது (முருகு.,67-69). இச்சொல், ஆண்கள்
பெண்களைவிட உயர்ந்தவர் என்ற உணர்வின் வெளிப்பாடாகும்.
ப�ோர்க்களத்தருகில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்திற்குச் செல்ல
வேண்டியவருள் ஒருவராகப் பெண்கள் சுட்டப்படுதலும் இங்கு
இணைத்துக் காணத்தக்கது (புற.,9:1-6).

ப�ோர்புரிவதற்கு, மகளிர் ஏற்படையர் அல்லர் என்பது இதன்
கருத்தாகும். இதற்குப் பிறித�ொரு காரணமும் கற்பிக்கப்படுகிறது. இது
குறித்து எஸ்.இராமக்கிருஷ்ணன் அவர்கள், “ப�ோர் வீரத்தைப் ப�ோற்றும்
சமுதாயத்தில் மகளிர் களம் புகுந்து விந்தை நிகழ்த்தும் உரம்
உடையரே ஆயினும், ப�ோர்களில் பெண்கள் அழிந்தால் வமிசம்
விளங்குவதற்கு வாய்ப்புக் குன்றும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
ஆடவர் பலர் களத்தில் உயிரிழந்தனராயினும் பலதார மணமறையினால்
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அனைத்துப் பெண்களும் இல்லறம் ஓம்பி மக்கட் செல்வத்தை
அடைவது சாத்தியம். பெண்களே களம் புகுந்து பல்லாயிர கணக்கில்
மாண்டனர் எனின் மக்கள் செல்வப் பெருக்கத்துக்கு வழியில்லாது
ப�ோகும்”53 என்று கூறுவதும் இங்குக் கவனத்திற்குரியதாகும்.

இவ்வாறு, குல மகளிர்க்கு அளிக்கப்பட்ட மதிப்பை விட
அவர்தம் மதிப்பைக் குறைத்தலே சங்ககாலச் சமூகத்தில் மிகுதியாக
நிலவியதை இவை காட்டுகின்றன.

10. பரத்தைமை:

‘ஒருத்திக்கு ஒருவன்’ என்று வற்புறுத்தும் சங்கச் சமூகத்தில்
‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ என்ற வரையறை இல்லை. ஆண் மகன், வேறு
பெண்ணோடு த�ொடர்பு வைத்துக்கொள்ளவும், மணம் செய்து க�ொள்ளவும்
சமூகம் அங்கீகரித்துள்ளது. சங்கச் சமூகத்தில் பரந்து காணப்பட்டத�ொரு
குறையாகப் பரத்தைமை அமைகிறது. “பரத்தைமை பெற்ற வருவாயில்
வாழ்க்கை நடத்தியதால் பரத்தையரைத் த�ொழிலாளராகக் காட்டுவர்”54
என்பர் ஆய்வறிஞர்.
ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற விதிமுறை சமூகத்துள் புகுத்தப்பட்ட
ப�ொழுது, உடனடியாக அதனை, ஏற்க இயலாத அல்லது விரும்பாத
மகளிரைப் பிறரிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டப் ‘பரத்தை’ என
அழைத்திருக்கலாம் என்பார் ச.சிவகாமி.55
மேலும், “ப�ொது மகளிர் முறை என்பது ஒருதார மணமுறைக்கு
அக்கம் பக்கமாகவே ஆண்களுக்கும், மணமாகாத பெண்களுக்கும்
இடையே நிகழும் மணநிலைக்குப் புறம்பான புணர்ச்சி”56 எனச்
சங்ககால பரத்தமையை அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள்.
காலப் ப�ோக்கில், குலமகளிர் ப�ோன்று வாழ விரும்பிய
நிலையில் இவர்கள் தன்னை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட ஆடவனுடன்
மட்டும் வாழ்க்கை நடத்திக் ‘காமக்கிழத்தியர்’ ஆனார்கள். மேலும்,
இம்மகளிரை ஆண்கள் மணம் செய்து க�ொண்டார்கள் (கலி.,82:9-24).
பரத்தை, தன்னை விரும்பும் ஆடவன் இல்லத்திற்கே வரல்
(கலி.,90:10-19), அவள் புதல்வன் மீது உரிமை க�ொண்டு பாராட்டுதல்
(கலி.,86:11-24), பரத்தமை க�ொண்டோனின் பெண்டும் பரத்தையும்
ஒருவருக் க�ொருவர் உறவுமுறை கூறிக் க�ொள்ளுதல் (அகம்.,386:815;16:6-16), தனித்தும் ப�ொது விடத்திலும் ஒருவருக் க�ொருவர்
சண்டையிட்டுக் க�ொள்ளுதல் (ஐங்.,68:3-4; பரி.,20:33-95), தலைவன்
மீது தலைவியிடமே வந்து குற்றஞ்சாட்டுதல் (கலி.,77:12-15) ஆகிய
காட்சிகள் பரத்தமை மறை ஒழுக்காக அன்றிப் பலரறி வினையாக
அமைவதைச் சுட்டுகின்றன.
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இப்பரத்தைமை சங்கச் சமூகத்தில் இரட்டை நிலையைக்
காட்டுகிறது. ஒரு புறம், ஆண்கள் இயல்பாக இப்பரத்தமையைக்
க�ொண்டதும் மற்றொருபுறம்,
தீதி னெஞ்சத்தக் காதல் க�ொள்ளாப்
பல்லிருங் கூந்தல் மகளிர்
ஒல்லா முயக்கிடைக் குழைக வென் தாரே (புற.,73:12-14)
என இகழ்ந்துரைப்பதும் முரண்பாட்டைக் குறிக்கின்றது.

மேலும், பரத்தையரைக் குலமகளிர�ோடு ஒப்பிடும் ப�ோது கலை,
ஒப்பனை என்பவற்றில் தகுதி பெற்றவர்களாகத் திகழ்ந்திருந்தனர்.
பரத்தைவயிற் சென்று மீளும் தலைவனிடம் தலைவி ஊடல்
க�ொள்ளவும், கடிந்து பேசவும் முடிகின்றதே தவிர, அவனை முற்றிலும்
மறுக்க இயலவில்லை. காமக் கிழத்தியைத் தன் இல்லத்திற்கே
அழைத்து வரும் தலைவனிடம், தலைவி, ‘மாமலை நாடனே! நீ
விரும்பி, உன்னால் நம் மனைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட இவள் எமக்கு
நன்னிலும் நல்லவள்’ என்று கூறி வரவேற்கும் நிலையிலும் தன்
மகனின் தாய் எனப் ப�ோற்றும் நிலையிலும் தான் உள்ளாள் என்பதனை
ஐங்குறுநூற்றின் (292) வழி அறியமுடிகிறது.

பரத்தையர் ப�ொது ந�ோக்கில் தூற்றுதலுக்கு உரியவர்களாக
இருந்தாலும், அவர்களும் ஆண்களின் அதிகாரத்தின் வசப்படும்
அபலைகளாகவே இருந்திருக்கின்றார்கள். ஆண் மகன் விரும்பும்
ப�ோது இன்பம் நல்குவதும், அவன் விட்டு விலகிச் செல்லும் ப�ோது
துவளாது இருப்பதும் அவர்களின் வாழ்வியலாகும் (பரி.,20:48-58).

இவ்வாறு, சமூகத்தின் தூற்றலுக்கு ஆளாகும் அப்பெண்களுக்
கென்று ஒரு வாழ்க்கை இல்லை என்பதை அறிய முடிகிறது. அவர்கள்
மணம் செய்து க�ொண்டதாகவ�ோ, குழந்தைகள் பெற்றுக் க�ொண்டதாகவ�ோ
செய்திகள் இல்லை; மண வாழ்க்கைக்கும் குழந்தைப்பேற்றிற்கும்
ஏங்குவதாகத்தான் பல பாடல்கள் காட்டுகின்றன.
இதற்குச் சான்றாக, “எம்மைப்போல் செல்வந்தர் வீட்டிற்கு
மணமாகிச் சென்று, ஆண் குழந்தைகளைப் பெறுவதற்கு உன்னால்
முடியுமா? ஒரு மகனுக்கு நீ தாயாக முடியுமா?” என்று தலைவி எள்ளி
நகையாடியதிலிருந்து மேற்சொன்ன பரத்தையின் நிலையை அறிந்து
க�ொள்ள இயலும் (அக.,176. 16).

அவர்கள் தங்களை நாடிவரும் ஆண்மகனிடம் ஊடல்
க�ொள்ளவும் இயலாதவர்கள். அப்படி ஊடினால் அவன் தங்களை
விட்டுப் பிரிந்து சென்று விடுவான�ோ என்ற அச்சம் அவர்களிடமும்,
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அவர்களைச் சார்ந்த முதுபெண்டீர் இடமும் இருந்ததைப் பரிபாடல்
(6:96-100) காட்டுகின்றது. ஆண், பெண் இருபாலர் த�ொடர்பால்
நிகழும்
இப்பரத்தமையில்
பெண்
மட்டும்
‘பரத்தை’
என
இகழப்படுவது எண்ணத்தக்கது. மற்றும்,
ப�ொய் ப�ோர்த்துப் பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனைத்
தூண்டிலா விட்டுத் துடக்கி, தான் வேண்டியார்
நெஞ்சம் பிணித்தல் த�ொழிலாத் திரிதரும் (கலி.,85:22-24)
எனவரும் பாடலில் ஆடவரைக் குற்றஞ் சாட்டாது, பெண்ணை
மட்டும் குற்றம் சாட்டினர். சான்று:
மாயப் ப�ொய் பல கூட்டி, கவவுக் கரந்து,
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி
நுண் தாது உண்டு, வறும் பூத் துறக்கும்,
மென் சிறை வண்டினம் மான, புணர்ந்தோர்
		
(ம.கா.,570-574)

எனப் பழித்துரைத்தலும் சங்கச் சமூகத்தின் மற்றொரு இரட்டை
நிலையைக் காட்டுகிறது. மற்றும், இத்தொழிற்பெண்களின் மகவிற்கும்
சமூகத்தில் உரிய மதிப்பளிக்கப்படவில்லை என்பதை,
புன் மனத்து உண்மைய�ோ அரிதே; அவரும்,
பைந்தொடி மகளிர�ொடு சிறுவர்ப் பயந்து,
நன்றி சான்ற கற்போடு
எம்பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே
(நற்.,330:8-11)
எனவரும் நற்றிணைப் பாடலடிகளால் தெளியலாம்.

இவற்றை ந�ோக்க, “அடிக்கடிப் ப�ோர்கள் நிகழ்ந்தமையால்
ஆடவர் பலர் ப�ோரில் மடிந்தனர். அதன் விளைவாக நாட்டில்
ஆடவர் த�ொகை குறைந்தது. பெண்டிர் த�ொகை மிகுதியாயிற்று. சங்க
காலத்தில் ஒருவன் ஒருத்தியைத் திருமணம் செய்து க�ொள்ளும்
முறையே இருந்தது. இதனால், திருமணம் செய்து க�ொள்ள வாய்ப்பற்ற
மகளிர் பரத்தையராகும் நிலை உண்டாயிற்று எனலாம்”57 எனும் கூற்று
இங்கு முரண்படக் காணலாம்.

இந்த அவலச் சூழல்களுக்கு இடையேயும், “தன் கலைத்
திறத்தையும் அறிவுத் திறத்தையும் வளர்த்துக் க�ொள்வதன் மூலம்
கணிகை ஒரு தனித்தன்மை க�ொள்கிறாள்; ஆணுக்கு இணையான
திறன் க�ொள்கிறாள்”58 என்று சைமன் டி.பெளலாயர் என்ற
பெண்ணியவாதி கூறும் கருத்து சங்க காலப் பரத்தையருக்கும்
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ப�ொருந்தும். அதுமட்டுமின்றி, அப்பெண்கள் குலப் பெண்களை விட
அறிவும், ஆற்றலும் மதிநுட்பமும் பெற்றவர்களாக, சில பல
சமயங்களில் ஆணின் பிழைகளைச் சுட்டிக் காட்டுபவர்களாகவும்
விளங்கினார்கள்.
இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து, அடிப்படையில் இவர்கள்
திருமண உறவுக்கு விலக்கப்பட்டவர்கள் என்பதையும், ஆண்களின்
நீதிகளால் மிகக் கடுமையாகத் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதையும்,
சமூகத்தில் அவர்களுக்குக் கிடைத்த இழிநிலைகள் இன்னதென்பதையும்
அறியமுடிகிறது.

(i). சங்ககாலச் சமூகத்தில் பரத்தையரின் செல்வாக்கு:

சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் பரத்தைமை ஒழுக்கம் என்பது
ஒருவகைக் குடும்ப ஒழுக்கம் ப�ோலப் பரவிக் கிடந்ததையும், வரைவின்
மகளிரின் வாழ்க்கைக்கும், வளர்ச்சிக்கும் ஏற்ற அகச் சூழ்நிலை
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அமைந்திருந்ததையும் சங்கப் பாக்களின்
வழி அறியமுடிகிறது.
ஆனால், இப்பரத்தமை என்பது ஓர் வரையறைக்கு உட்பட்டதாக
இருக்க
வேண்டும்
என்றும்
பண்டைய
தமிழ்ச்
சமூகத்தில்
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மனைவியைப் பிரியாமல் கணவன் பரத்தமையில்
ஈடுபட்டப�ோது அதனை ஏற்றுக் க�ொண்ட தமிழ்ச் சமூகம் அதே
வேளையில், மனைவியைத் துறந்து பரத்தையர் வீடே கதி என்று
கிடந்த கணவனைப் பழிக்கவும் தவறவில்லை.
குடும்பத்தைப் பிரியாத கணவனின் பரத்தமையைச் சங்கச்
சமூகம் வெறுக்காமல், அப்பரத்தமை ஒழுக்கத்தையும் வாழ்க்கையின்
ஓர் அங்கமாக ஏற்றுக்கொண்டதற்குச் சங்க இலக்கியத்தில் சான்றுகள்
பல உள்ளன. என்றாலும், அப்பரத்தமை வரம்பு மீறும் ப�ோதும்
கண்டிக்கவும் பட்டது என்பதற்குச் சங்ககால மன்னன் பேகனின்
வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
இடையறா இன்பப் புணர்வுக்கென்று கணவன் பரத்தனாக
வெளியே சென்றப�ோது அவன் செயலை மனைவி வெறுத்தும் ஊடல்
க�ொண்டும் வருந்தினாள் என்றாலும், அவளை ஒதுக்கித் தள்ளவில்லை.
இறுதியில் அவன�ோடு உடனுறைவதையே அவள் விரும்பினாள். எனவே,
“எந்நிலைக் கணவனையும் நந்நிலைக் கணவனாகக் க�ொண்டொழுகு
வதே
மனைவியின்
அதிகாரக்
க�ொள்கையாக
இருந்தாலும்
பரத்தமைக்குச் சமுதாயத்தில் பேரெதிர்ப்பு இல்லாமையாலும் பலரின்
இல்லற வாழ்க்கையில் பரத்தமை பிரச்சனை இருந்தாலும் பிரிவின்றிப்
பிளவின்றி இயங்கிற்று”59 என்று வ.சுப.மாணிக்கனார் குறிப்பிடுகிறார்.
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“சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் பரத்தையர் என்போரை
விலைமகளிராகவ�ோ அல்லது ஆடவர் பலருடன் த�ொடர்பு க�ொண்டவ
ராகவ�ோ கருத இயலாது. இவர்கள் தலைவனின் இன்னொரு மனைவி
என்ற அந்தஸ்தைப் பெற்றவர்கள் என்பது தான் சரியான அளவீடாகும்
என்றும், தலைவன் இல்லறத் த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கு முன் வரைந்து
க�ொள்ளப்பட்ட இன்னொரு தலைவியே பரத்தையாவாள்”60 என்றும்
பரத்தையருக்கு விளக்கமளிக்கிறார் சிலம்பு நா.செல்வராசு.

சங்க இலக்கியங்களிலே காணப்பெறும் பரத்தையர், பரத்தை
என்ற ச�ொற்கள் தலைமகளினும் வேறானவர் அல்லது அயலவர் என்ற
ப�ொருளிலே குறிக்கப் பெற்றுள்ளார். இந்தப் பரத்தை என்ற ச�ொல்
சங்க காலத் தலைவனுக்கு இருந்த பல மனைவியரை அதாவது
த�ொன்முறைக்
கிழத்தியினின்றும்
(தலைமகள்)
வேறானவரைக்
குறிக்கிறது.

காமக் கிழத்தி, காதற் பரத்தை, சேரிப் பரத்தை, நயப்புப் பரத்தை,
இற்பரத்தை, இல்லிடப் பரத்தை முதலான பரத்தையர் குறித்த
பல்வேறு பெயர்கள் சங்க அகப்பாடல்களின் திணை துறைக் குறிப்புக்களில்
காணப் பெறுகின்றனவே தவிர, இப்பெயர்களில் ஒன்றேனும் மூலப்
பாடல்களில் காணப் பெற்றிலது. ஆகவே, விலை மகளிர் இல்லது
ப�ொருட்பறிக்கும் இழிநிலையினரே சங்க காலத்தில் பரத்தையர் என்ற
பெயரில் இருந்தனர் என்றும், மேலே குறிப்பிட்ட பரத்தையர்
பிரிவுகள் இந்த அகப்பாடல்களைத் த�ொகுத்த த�ொகுப்பாசிரியர்
காலத்தில் நிலவிய பரத்தமையைக் காட்டுகின்றதேயன்றிப் பாடல்கள்
பாடப் பெற்ற காலத்துச் சமுதாய நிலையைக் காட்டவில்லை என்று
நிறுவுகிறார் சிலம்பு நா.செல்வராசு அவர்கள்.61

“ஆனாலும், இக்கருத்து முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கதல்ல.
இவர் குறிப்பிடும் காமக்கிழத்தியராகிய இல்லறப் பரத்தையர் அதாவது
ஒருவனுக்கே உரிமை பூண்டு வாழும் மனைவியரல்லாத பிற மகளிர்
பெரும்பான்மையராக விலை மகளிரும் இருந்துள்ளனர் என்பதற்குப்
புறநானூற்றிலும் கலித்தொகையிலும் ஆதாரம் கிடைக்கின்றது”62
என்று சிலம்பு நா.செல்வராசு அவர்களின் கருத்தை மறுத்துரைக்கிறார்
சி.எஸ்.முருகேசன்.
‘விலைமகளிர் செல்வமுடைய�ோரைச் சேர்வது ப�ோல நில
மகளாகிய நான் வலியும் சூழ்ச்சியுமுடைய மன்னர்பால் மாறி மாறித்
தங்குகின்றேனே’ என நிலமகள் விலைநலப் பெண்டிர் ப�ோல உள்ள
நிலையை நினைத்து அழுகின்றாள் என நிலமகள் அழுத காஞ்சியாகப்
புறநானூறு (365:1-10) தெரிவிக்கின்றது. இதில் குறிப்பிடபெறும்
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விலைநிலப் பெண்டிர் என்பவர் பரத்தையருள் ஒரு வகையினராகிய
சேரிப் பரத்தையரைக் குறிக்கின்றது.

முல்லைக் கலியின் முதற்பாடலில் ஆயரிளைஞர் தாம் விரும்பும்
கன்னியரைப் பெறும் ப�ொருட்டுக் குறித்த ஏறுகளைத் தழுவுகின்றனர்.
ஆயரின மகளிர் தமக்குள் தாம் உரையாடுகின்றனர். அதில், ஏறு
க�ொள்ள வல்லார் திரளிடையே நின்று வீரம் பேசுகின்ற ப�ொதுவன்
நமக்கு ஒரு நாள் உறவினர் ஆகாமற் ப�ோவதில்லை. அவனைக் கண்டு
எம் கண்களும் காதற் பயிரினை வளர்க்கின்றன என்று தலைவி
த�ோழியுடன் பேசிக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது அங்கே த�ொழுவினுள்
ஏறுகளும் வருந்தித் தளர்ந்தன. ஆயர்களிற் பலர் புண்பட்டனர். மணம்
கமழும் கூந்தலினரான ‘ப�ொது மகளிர்’ எல்லாரும் தம்மைக் காதலித்த
ப�ொதுவர்களுடன் சேர்த்துக் களித்து ஆட விரும்பியவர்களாக முல்லை
மலர் நிறைந்த குளிர்ந்த ச�ோலையினுள்ளேயும் சென்று புகுந்தனர்
என்று உரையாடுகின்றனர். இதனை,
க�ோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள்
தாளாண்மை கூறும் ப�ொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள்
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை; அவர் கண்டு
வேளாண்மை செய்தன கண்
ஆங்கு, ஏறும் வருந்தின; ஆயரும் புண் கூர்ந்தார்;
நாறு இருங் கூந்தல் ப�ொதுமகளிர் எல்லாரும்
முல்லை அம் தண்பொழில் புக்கார், ப�ொதுவர�ோடு
எல்லாம் புணர் குறிக் க�ொண்டு
(கலி.,101:43-50)
என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. இதில், ப�ொது மகளிர் என்பது
முல்லைக்கலியில் வருவதால் ஆயமகளிர் என்றும் சிலர் ப�ொருள்
க�ொள்வர். என்றாலும், ஆழ்ந்து ந�ோக்கினால் ப�ொது மகளிர், ப�ொதுவர்
என்பது இன்பத்தைப் ப�ொதுவாக்கி விற்பனை செய்யும் ஆடவரையும்
குறிக்கின்றதெனலாம்.

இப்படி, ஆணின் ப�ொருளும் பெண்ணின் மெய்யும் பண்ட
மாறுதலைப் பண்டைச் சமுதாயம் பார்த்துக் க�ொண்டு இருந்ததே
ய�ொழிய அதனைத் தடுக்க முடியவில்லை. “இந்தப் பரத்தையர்களை
நாற்றுக்கிடையே த�ோன்றும் களையெனக் கருதாது வரம்பில் வளரும்
பூஞ்செடிகளாகக் கருதிற்று”63 என்பார் வ.சுப.மாணிக்கனார்.
சங்க இலக்கியங்கள் பரத்தையரை இல்பரத்தையர், காதற்
பரத்தையர், சேரிப்பரத்தையர் என்று மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகச்
சுட்டியுள்ளன.
த�ொல்காப்பியத்தை
முதனூலாகக்
க�ொண்ட
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அகப்பொருள் விளக்கமும் பரத்தையர் பிரிவுக்குரிய பரத்தையர்களாக
இப்பிரிவினரையே இனங்காட்டியுள்ளன.64
தலைவன் தலைவியரை இகழ்ந்து உரைப்பத�ோடு தம்மைப்
புகழ்வர்; நிகழ் ப�ொருள் காப்பர்; காதற் பரத்தையரைப் புகழ்வதுடன்
தம்மை இகழ்ந்து கூறுதலும் உண்டு எனச் சேரிப்பரத்தையர் இயல்பை
அகப்பொருள் விளக்கம் தெரிவிக்கின்றது.65

காதற் பரத்தையர் என்பவர் ஆடலும், பாடலும் வல்லாராகி,
அழகும் இளமையும் கூட்டி இன்பமும் ப�ொருளும் வெஃகும் இயல்பினர்.
இவர் யாரையும் விரும்பாத இயல்பினால், சேரிப்பரத்தையருடைய
மகளிராய், தன் அன்பினால் தலைமகன�ோடு கூடுவர். ஆயினும்
இவர்களுள்ளும் தலைமகனால் மணந்து க�ொள்ளுதற்குரியவரும்
உள்ளனர். இதனை, அகப்பொருள் விளக்கமும்.
யாரையும் நயவா யியல்பிற் சிறந்த
சேரிப் பரத்தையர் மகளிராகிக்
காதலிற் புணர்வோர் காதற் பரத்தையர்66
என்னும் நூற்பாவால் இவர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

இற்பரத்தை என்பவர் ‘காமக்கிழத்தியர்’ என்றும் அழைக்கப்
பட்டனர். இவர்கள், சேரிப்பரத்தையர் ப�ோலப் பலருக்கும் உரியாரன்றி
ஒருவருக்கே உரிமை பூண்டு வரும் குலப் பரத்தையர் மகளிராகி காமங்
காரணமாகத்
தலைமகனால்
மணந்து
க�ொள்ளப்பட்டவராவர்.
இவர்களை அகப்பொருள் விளக்கம்,
ஒருவன் றனக்கே யுரிமை பூண்டு
வருகுலப் பரத்தையர் மகளிராகிக்
காமக்கு வரைந்தேர் காமக் கிழத்தியர்67
என்னும்
நூற்பாவால்
இனங்காட்டுகிறது.
இவர்களை,
முறைவதுவைப் பெண்டிர்’ (த�ொல்., கற்பு.,நூற்பா:31:1)
த�ொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார்.

‘பின்
எனத்

இற்பரத்தையர் அரசர்களுடனும், ப�ொருள் வளம் க�ொண்டவர்
களுடனும் மணம் செய்து க�ொண்டு வாழ்ந்தனர். இவர்கள் மனைவிக்கு
ஒத்த நிலையில் அன்பும், காதலும் உடையவர்களாக் க�ொண்டானிடம்
இணைந்து வாழ்ந்து வந்தார்கள்.

இதில்
சேரிப்பரத்தையர்
இற்பரத்தையர்
ப�ோலில்லாமல்
ஒருவனுடன�ோ அல்லது அடுத்தடுத்து ஆண்கள் பலருடன�ோ ஒரு
விலையைப் பெற்றுக் க�ொண்டு தற்காலிகமாக உறவு க�ொள்பவர்களாவர்.
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இந்தவகையேயன்றி வேறு சில அரசியல் காரணங்களாலும்
பரத்தையர் த�ோற்றம் க�ொண்டனர். பகைநாடுகளின் மேல் ப�ோர்
மேற்கொண்டு செல்லும் மன்னரும் வீரரும் வெறுங்கையுடன் திரும்பாமல்,
ப�ோரின் ப�ோது அந்நாட்டின் கண் க�ொள்ளையடிக்கப்பட்ட பெருஞ்
செல்வங்களுடன் திரும்பினார்கள். அப்படிக் க�ொள்ளையடிக்கப் பட்ட
செல்வங்களுள் பெண்களும் அடங்குவர்.

பகை நாட்டிலிருந்து கவர்ந்து வரப்பட்ட மகளிர் அரசர்களால்
அடிமையாக்கப்பட்டு அரண்மனை சேடிகளாக்கப்பட்டனர். இவ்வாறு
அடிமையாக்கப்பட்ட மகளிர் ‘க�ொண்டி மகளிர்’ என்றழைக்கப்
பட்டனர். இக்கொண்டி மகளிர் பகை நாட்டிலிருந்து வந்தவர்
என்றாலும் நாளடைவில் சூழ்நிலைக்கேற்பத் தம்மை மாற்றிக்கொண்டு
‘பரத்தமையை’ வேறு வழியின்றி ஏற்றுக் க�ொண்டனர்.
ப�ோர்க்களத்திலும் ப�ோரின் கண்ணும் இல்லறப் பெண்டிர்
விலக்கப்பட்ட நிலையில் இந்தக் க�ொண்டி மகளிர் ப�ோர்ப்
பாசறைகட்குப்
படைவீரர்களின்
தேவைக்காக
அழைத்துச்
செல்லப்பட்டனர்.
எண்ணரும் பாசறை பெண்ணொடும் புணரார்68
என்றும்

புறத்தோன் ஆங்கண் புணர்வது ஆகும்69

என்னும் ப�ோர்ப் பாசறைக்கண் நிகழ்ந்த இத்தகைய புறப்பெண்டிர்
புணர்ச்சியைத் த�ொல்காப்பிய நூற்பா சுட்டுகின்றது.

இவ்வகை பாசறைகளுக்கு வீரர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான
கணிகையரையும் அவரவர் தாதியரையும் கூட அழைத்துச் சென்றனர்
என்பது த�ொல்காப்பிய உரையாசிரியர்களால் உணர்த்தப்பட்டுள்ளது.
ப�ோர்ப் பாசறைகளைய�ொட்டிப் பெரும் பரத்தையர் விடுதிகளும்
அரசனின் ஒப்புதலுடன் இயங்கும்”70 என்று ‘ப�ோரும் அறக்கேடும்’
என்ற நூலின் ஆசிரியர் எஸ்.எல்.இராய் தெரிவித்துள்ளார்.

மனைவியரைத் தம்முடன் ப�ோர்க் களங்களுக்கு அழைத்துச்
செல்லா மரபை த�ொல்காப்பியர்,
எண்ணரும் பாசறை பெண்ணொடும் புணரார்71

என்று சுட்டிய ப�ோதிலும், அதற்கு ஒரு சான்றாக முல்லைப்பாட்டு
மனைவியின் ப�ோர்க்களப் பிரிவை விரித்துரைத்துள்ளது. ப�ோரின் ப�ொருட்டுப்
பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் தன் அரசியை அரண்மனையில் விட்டு
வந்ததை ‘நெடுநல்வாடை’ உணர்த்தியுள்ளது. அகத்துறை இலக்கியங்களும்
ப�ோரற்ற காலங்களில் பாசறையில் தலைவன் தலைவியின் பிரிவினை
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நினைத்துக் கலங்குவதாகப் ‘பாசறைப் புலம்பல்’ என்னும் துறையை
அமைத்துப் பாடின.

திருமணமான பின்பு கணவன் கல்வி கற்பதற்கோ ப�ொருள்
தேடுவதற்கோ தன் மனைவியை விட்டுப் பிரியநேரிடின் அப்பிரிவு
மூன்றாண்டுகளுக்கு மேல் நீடிக்கக் கூடாது என்பது மரபு. மன்னனுடைய
ப�ோர்ப் பணியை மேற்கொண்டோ அல்லது அவனது கடமைகள்
காரணமாகவ�ோ அல்லது ப�ொருள் தேடவ�ோ கணவன் தன் மனைவியை
விட்டுப் பிரிய நேர்ந்தால், அப்பிரிவு ஓராண்டிற்கு மேல் நீடிக்கக்
கூடாது. பறத்தையர் உறவை மேற்கொண்டு மனைவியைப் பிரிந்து
சென்றவனும் தன் மனைவிக்குப் பூப்புத் த�ோன்றி மூன்று நாள் கழித்துப்
பன்னிரண்டு நாள் வரையில் மீண்டும் வந்து தன் மனைவியைக் கூட
வேண்டும்.

ஆனால், சங்க காலத்திய கட்டுப்பாடு சிலப்பதிகார கதை
நிகழ்ந்த காலத்தில் தளர்ந்து விடவே க�ோவலன் கண்ணகியை விட்டுப்
பிரிந்து நீண்ட நாள் மாதவியுடனே வாழ்ந்தான். இஃது பேகன்
வாழ்க்கையிலும் எதிர�ொலிப்பதைப் புறநானூறு எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
தன் மனைவி கண்ணிகியைப் பிரிந்து பேகன் பரத்தை ஒருத்திய�ோடு
நெடுங்காலம் வாழவே புலவர் ஒருவர் தலையிட்டுப் பேகனைக்
கண்டித்து அவனை நெறியான வாழ்க்கைக்குத் திருப்பியுள்ளமைப்
புலனாகிறது.72
பரத்தையின் த�ொழில் பாடுதலும் ஆடுதலுமாக இருந்தது
என்பதும், பரத்தையரைச் சிலர் இரண்டாவது மனைவியராகத்
திருமணம் செய்து க�ொண்டனர் என்பதும், அதனால் மனைவி தன்
கணவன் பரத்தையரிடத்துச் சென்று விடக் கூடாது என்பதில் அதிக
அக்கறை உடையவளாக இருந்தாள் என்பதும் அகப்பாடல்களால்
புலனாகின்றது.
இங்ஙனமாக,
சங்ககாலத்தில்
அரசர்களும்,
குடிமக்களும்
பரத்தமை க�ொண்டு ஒழுகுதலை ஒரு பெருமையாகவும் தங்கள்
ஆண்மைக்குக் கிடைத்த மரியாதையாகவும் கருதினார்கள். அதனால்,
அரசர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அறிவுறை கூறிய சங்கப் புலவர்கள்
கூடப் பரத்தமை ஒழுக்கத்தைக் கடிந்ததாகச் சங்க இலக்கியத்தில்
சான்றுகள் காணப்படவில்லை. இதனால் அக்காலத்தில், பரத்தமை
என்பது ஓர் இயல்பான அமைப்பாகவும் சமூகத்திற்குத் தேவையான
ஒன்றாகவும் கருதப்பட்டது புலனாகின்றது.
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11. அரசு குலப் பெண்கள்:

சமூகத்தில் ப�ொருளாதார நிலையில் உயர்வு பெற்றிருந்த
அரசகுலப் பெண்களைப் பற்றிச் சங்கப் பாக்கள் சில குறிப்புக்களைத்
தந்துள்ளன. ப�ொது நிலையில் ந�ோக்கும் ப�ோது இவர்கள் பிற
பெண்களை ஒப்பவே இருந்தார்கள் (புற.,166:13-18. 144). அவ்வாறு,
சில ஒப்புமைகள�ோடு இருந்தாலும் அரசகுலப் பெண்கள் என்ற தகுதி
காரணமாகச்
சில
தனித்த
மதிப்பிழத்தல்களையும்
இவர்கள்
அடைந்தார்கள். அரசன் ப�ோரில் த�ோலிவியடைந்தால், மாற்றரசனால்
இவர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் (பதி.பத்து.,எட்டாம் பதிகம்:4-10).
இப்பெண்களது கூந்தலைக் க�ொய்து, அதில் கயிறு திரித்து, அதனால்
யானைகளைக் கட்டிழுத்து அவமதிக்கப்பட்டார்கள் (பதி.பத்து.,5
பதிகம்:15-17).
இவ்வாறு, “கூந்தலைக் களைவது சங்க காலத்தில் ஆணுக்குக்
கூறப்படவில்லை. கணவனை இழந்த பெண் கைம்மை கூறும் சுய
வதையின் ப�ோதும், த�ோற்றவனின் பெண்களை அவமானப்படுத்துகின்ற
அடையாளச் செயலின் ப�ோதும் பெண்களின் கூந்தல் மழிக்கப்பட்டது.
பெண்ணின் கூந்தலை மழித்தல், மார்பை அறுத்தல் என்பவை
வேற�ொரு இனக்குழுப் பண்பாட்டு மரபின் உடல் சார்ந்த தண்டிக்கும்
சடங்காக இருக்கலாம்”73 என்று கருதுகிறார் ராஜ்கெளதமன்.
க�ொண்டி மகளிராகிச் சிறைபிடிக்கப்பட்டு வெற்றி பெற்றோர்
நாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அங்கு ஊர்ப் ப�ொதுமன்றத்துக்
க�ோயில்களில் விளக்கேற்றுதல் முதலான பணிகளைச் செய்யும் குற்றேவல்
மகளிராயினர் (ப.பா.,246-248). இவையே அரச மகளிரை உடன்கட்டை
ஏறத் தூண்டியிருக்கலாம். அரச மகளிராயினும் சமூகத்தின் ப�ொது
விதிகள் அவர்களுக்கும் ஏற்புடையதே என்பதை உடன்கட்டை ஏறிய
பெருங் க�ோப்பெண்டிர் பாடல் ஒன்று வலியுறுத்துவதைக் கீழ்வருமாறு
காணலாம்:
உயவற் பெண்டிரே மல்லே மாத�ோ
பெருங்காட்டுப் பண்ணிய கருங்கோட்டு ஈமம்
நுமக்கரி தாகுக தில்ல வெமக்கெம்
பெருந்தோட் கணவன் மாய்ந்தென அரும்பு அற
வள்ளித ழவிழ்ந்த தாமரை
நள்ளிரும் ப�ொய்கையுந் தீயும�ோ ரற்றே	 (புற.,246:10-15)
இவ்வாறு, அரண்மனைக் கிளிகளாக வாழ்ந்த அரச மகளிரின்
வாழ்க்கை நிச்சயமற்றதாகவும், கட்டுப்பாடும், காவல் மிகுந்ததாகவும்
இருந்ததை அறியமுடிகிறது.
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இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து சங்க காலப் பெண்களின்
நிலையை அறிய உதவும் காரணிகளாகக் கருதப்பட்ட பரத்தமை
பற்றியும், அவர்களது சமூகச் செல்வாக்குப் பற்றியும் அரசகுலப்
பெண்களைப் பற்றியும் சமூகத்தில் அவர்களுக்கிருந்த அவல நிலை
பற்றியும் அறியமுடிகிறது.

12. சமூக அறத்தை மனைவி பயன்படுத்துதல்:

ப�ொருளாதாரத்தின் மூலம் ஆதிக்க உணர்வு பெற்ற ஆண்மகனை,
அன்பும், அருளும் நிறைந்த மனித வாழ்க்கைக்குள் மீண்டும் ஈர்ப்பதற்கு
மனைவிக்குச் சங்க காலத்தில் ஆணுக்குச் ச�ொல்லப்பட்ட சமூக
அறங்களே கருவிகளாக இருந்தன.

சங்கச் சமூகத்தில் ஆணுக்குச் ச�ொல்லப்பட்ட நிலையாமை
என்ற அறத்தைப் பெண் தன் ந�ோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தியமையைப்
பின்வரும் நற்றிணைப் பாடல் வழி அறியலாம்:
வைகல் த�ோறும் இன்பமும் இளமையும்
எய் கணை நிழலின் கழியும், இவ் உலகத்து;
காணீர் என்றல�ோ அரிதே
(நற்.,46:1-3)
இதன்மூலம், இன்பமும் இளமையும் நிலையில்லாதது. எனவே
இவ்விரண்டும் இருக்கும் ப�ோதே வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும்
என்று நிலையாமையைச் சுட்டிக் காட்டி இன்ப நுகர்ச்சியைப் பெண்
வலியுறுத்தியதை அறியமுடிகிறது.

இக்குரல், “மிகத் த�ொன்மையான, தனி உடைமை உறவுகள்
வலுப் பெற்றிராத காலத்தின் குரல் என்றும், இதுவே இன்பக்
க�ொள்கை சார்ந்த பெண்ணின் குரல்”74 என்றும் ராஜ்கெளதமன்
குறிப்பிடுகின்றார்.

பெண் அறம் என்பது இன்ப அறத்தை வலியுறுத்துவது. எனவே,
மனைவிய�ோடு கணவன் சேர்ந்து இன்பத்தில் திளைத்து வாழ்வதே
சங்ககாலத்தில் அறம் என்று கூறப்பட்டது (அக.,5:22-24). சமூகப்
ப�ொது அறத்தில் அடங்குவதான ந�ோய், ந�ோய்க்கான மருந்து,
மருத்துவர் ப�ோன்ற அறங்களைப் பெண் தனக்கான அருள் அறத்தில்
பயன்படுத்தினாள் என்பதை,
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர, தம்
ச�ொல்லினான் எய்தமை அல்லது, அவர் நம்மை
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடுவிசை
.............................................
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தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின்
நீங்கரிது உற்ற அன்று, அவர் உறீஇய ந�ோயே
		
(கலி.,137:8-28)

எனும் கலித்தொகைப் பாடலடிகளினால் தெளியலாம்.

பெண், காதல் வயப்படுவதை ந�ோய் என்றும், அதற்கான
மருந்தைக் காதலன் என்றும் கூறினாள்.75 தன்னைப் பிரிந்த ஆணைப்
பெண், ‘அறன் இலாளள்’ (ஐங்.,118) என்றும், ‘நாம் அழப் பிறந்த
அறனியாளன்’ (ஐங்.,229) என்றும் பழித்தாள். ஏனெனில், ‘அறம்’ என்று
ச�ொன்னாலே அது, ஆணுக்கும், அவனை மையமாகக் க�ொண்டமைந்த
ஆணாதிக்க சமுதாயத்திற்கும் உரியது என்றாக்கப்பட்டது. எனவே,
அறத்தோடு வாழ்ந்து அறனாளன் என்று பெயர் எடுப்பது இத்தகைய
சமுதாயத்தில் ஆணுக்குரிய அறமாகும். இங்குப் பெண்ணைப் பிரியாமல்
வாழ்வதே அவனுக்கு அறனாளன் என்ற பெருமையைத் தரும்
என்பதால் பெண் ப�ொது நீதியைத் தன் நீதியாகப் பயன்படுத்தினாள்”76
என்பார் ஆய்வறிஞர்.
ஆண், பெண்ணை விட்டு விலகாமல் சேர்ந்திருப்பதே சான்றோன்
பண்பு என்பதை,
நாருடை நெஞ்சத்து ஈரம் ப�ொத்தி,
ஆன்றோர் செல் நெறி வழா அச்
சான்றோன் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை தெளிமே
		
(நற்.,233:7-9)
என்னும் நற்றிணைப் பாடலடிகளால் தெளியலாம். அதாவது, ஆண்
சான்றோன் என்ற சமூக மதிப்பைப் பெற வேண்டும் என்றால் அவன்
பெண்ணை விட்டுப் பிரியாமல் வாழ வேண்டும் என்ற கருத்து இங்கு
வலியுறுத்தப்படுகிறது. ‘அறம்’ என்ற ஆணுக்குரிய மதிப்பீட்டுச்
ச�ொல்லைப்
பெண்,
தன்னுடைய
இன்ப
அறமாக
இடம்
பெயர்த்தமையை,
கையறத் துறப் ப�ோர்க் கழறுவ ப�ோல,
மெய் உற இருந்து மேவர நுவல
இன்னாது ஆகிய காலை, ப�ொருள் வயிற்
பிரியல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனின்
அரிது மன்றம்ம, அறத்தினும் ப�ொருளே? (நற்.,243:7-11)
என்னும் நற்றிணை அடிகளால் அறியலாம்
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இவ்வாறாக, மிகப் பழமையான பெண் அறம் பின்னால்
உருவான சமூக ஆண் அறத்தை முடிந்த வரையில் தன் வசப்படுத்த
முயன்றுள்ளது. இதன் விளைவாக இயற்கையான பெண் அறம்
ஒடுக்கப்பட்டு அடக்கப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

“ஆனால், மனித இயற்கைக்கு மாறான இயற்கையை ஒடுக்குகிற
தனி உடைமைக்கால ஆண் அறத்தைதான் மனித இயல்பானதாக
ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் இன்று வரை நிலைநாட்ட முயன்று வருகிறது.
இந்தக் கபடத்தையும் இயல்புக்கு முரணான பண்பாட்டையும்
உடைத்து அம்பலப்படுத்தக் கூடிய ஆற்றல் பெண் அறத்திற்கே உண்டு.
இதற்கு அடுத்துத் தலித்துக்களின் அறத்திற்கும் உண்டு”77 என்பாரது
கருத்தும் இங்கு ஏற்புடையதே.

மனைவியறத்தில் மழலை இன்பமும் உள்ளடங்கியிருப்பதைப்
பின்வரும் ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல் ஒன்று எடுத்தியம்புகிறது:
வேனிற் திங்கள் வெஞ் சுரம் இறந்து
செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே; நன்றும்
நின் நயந்து உறைவி கடுஞ் சூற் சிறுவன்
முறுவல் காண்டலின், இனித�ோ
இறு வரை நாட! நீ இறந்து செய்பொருளே?
(ஐங்.,309)
பெண்கள், அவர்களது த�ோழிகள�ோடு சுதந்திரமாக வெளியே
சென்று விளையாட வேண்டும் என்றும், அவர்களை வீட்டுக் காவலில்
வைப்பது அறம் ஆகாது என்றும், அப்படிச் செய்தால் செல்வம்
குறையும் என்றும் புலவர் ஒருவர் எச்சரித்திருக்கிறார். இதனை,
விளையாடு ஆயம�ொடு ஓரை ஆடாது,
இளைய�ோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்திருத்தல்
அறனும் அன்றே; ஆக்கமும் தேய்ம் என
(நற்.,68:1-3)

என்றும் பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. இங்குப் பெண், தமது
காதல் வாழ்விற்குத் தடை வந்தப�ோது ‘அறம்’, ‘ஆக்கம்’ ஆகிய
ப�ொதுவான அறச் ச�ொற்களைத் தமக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்
க�ொண்டமையை அறியமுடிகிறது.

இவ்வாறு, ஒரு பெண், திருமணத்திற்கு முன்பு காதலிப்பது,
அந்த ஆண்மகன�ோடு உடன் ப�ோக்கு மேற்கொள்வது ஆகிய
வழக்கங்கள் த�ொன்மைக் காலச் சமூக இனக்குழுக்களின் ‘அறங்களாக’
இருந்தன என்றும், இவை பின்பு, தனி உடைமைச் சமூக அமைப்பில்
தடைசெய்யப்பட்டன என்றும், ஆண் அறங்களால் இவை தணிக்கை
செய்யப்பட்டன78 என்றும் குறிப்பிடுகிறார் ராஜ்கெளதமன்.
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காதல் வாழ்க்கையில் ப�ொய்யும் வழுவும் நுழைந்துவிட்டதைப்
பின்வரும் அகநானூற்றுப் பாடல் ஒன்று விளக்குகிறது:
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர!
ப�ொய்யால்; அறிவென், நின் மாயம் அதுவே
கையகப் பட்டமை அறியாய்;
(அக.,256:7-10)
இதன் காரணமாக, களவு வாழ்க்கையில் பழிவர இடமுண்டு.
ஆகையால், விரைவில் திருமணம் செய்வதே சிறப்பு என்பதை,
கழியக் காதலர் ஆயினும், சான்றோர்
பழிய�ொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார்;
வரையில் எவன�ோ? வான் த�ோய் வெற்ப!
கணக் கலை இருக்கும் கறி இவர் சிலம்பின்
மணப்பு அருங் காமம் புணர்ந்தமை அறியார்
		
(அக.,112:11-15)
என்னும் பாடலடிகள் வலியுறுத்துகின்றன.
எனவே, இச்சூழ்நிலையில் பெண், ஆணை நெறிப்படுத்த,
அவனை மணக்க வைக்க, அவனுக்குக் கூறப்பட்ட சமூக அறங்களைப்
பயன்படுத்தினாள். சான்று:
.................................... காதலர்
நிலம் புடைபெயர்வதாயினும், கூறிய
ச�ொல் புடைபெயர்கல�ோ இலரே; வானம்
.............................................
.............................................
பெரு மர ஒடியல் ப�ோல
அருள் இலேன் அம்ம, அளியேன் யானே
(நற்.,289)

இங்கு, ஆணுக்குக் கூறப்பட்ட ச�ொன்ன ச�ொல் தவறாமை என்ற
அறத்தைப் பெண் தனக்கான அறத்திற்குச் சாதகமாயப் பயன்படுத்திக்
க�ொண்டாள் என்பதை அறியமுடிகிறது.
எனவேதான் பெண் இங்குச் சமூக அறத்தைச் சுட்டிக் காட்டி,
அகவாழ்க்கையில் ஆண் கடமையினின்றும் வழுவாத சான்றோனாக
இருக்குமாறு உணர்த்தினாள் (நற்.,327). இதன் காரணமாகப் பெண்,
ஆணுக்குக் கூறப்பட்ட செங்கோண்மை, ‘ஈகை’ ஆகிய அறங்களைச்
சுட்டிக் காட்டி, அவற்றை அகவாழ்விலும் பின்பற்றச் ச�ொன்னாள்
(கலி.,42:20-21).
“இப்படிப் பெண்கள் கூறியதாகப் பாடியது புலவர்களே
என்றாலும், புலவர்களின் சமத்காரமாக இவை இருந்தாலும், பெண்கள்
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இப்படியின்றி வேறு விதமாகப் பேசியிருக்க முடியாதென்பதை
ஊகிப்பதில் பெரிய பிழை ஏதும் நேராது”79 என்கிறார் ராஜ்கெளதமன்.
இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து மனைவியின் இயல்புகள் பற்றியும்
அவள் இயங்கும் விதம் பற்றியும், உற்பத்தியில் தன்னுடைய
உழைப்பைக் க�ொடுத்து ஆணுக்கு இணையாக இருந்த நிலை மாறி
வீட்டு வேலைச் செய்யும் பெண்ணாக உருமாற்றப்பட்டு ஆணின்
உடைமைப் ப�ொருளாக விளங்கிய தன்மைப் பற்றியும், மனைவியின்
நம்பிக்கைச் சார்ந்த செயற்பாடுகள் பற்றியும், கணவனை வைத்து
மனைவிக்குக் கிடைத்த பெரு மதிப்புகள் பற்றியும் அவளது மதிப்புக்
குறைந்த தன்மை பற்றியும், சங்க காலப் பெண்களின் நிலையை உறுதி
செய்ய உதவும் காரணிகள் பற்றியும் மனைவி ஆணுக்குக் கூறப்பட்ட
சமூக அறத்தைப் பயன்படுத்தும் விதம் குறித்தும் அறிய முடிகிறது.
இனி தாய் அறம் செயல்படும் விதத்தைக் காணலாம்.

அடிக்குறிப்புக்கள்:

1.	த�ொல், ப�ொருள்., மெய்ப்பாட்டியல், நூற்பா:25.
2. மேலது., களவியல், நூற்பா:2.

3. மேலது., நூற்பா:8. கற்பியல், நூற்பா:11.

4. குறு.,167:1-6. நற்.,142:9-10. ம.கா.,600. புற.,312:1.
5. ஐங்., 496:3-5. நெ.வா., 53-56.

6.	ம.கா., 550-556. குறு., 218. நற்., 397:7-9. குறு., 49:3-5.
7. ஐங்.,292:2-5. குறு.,252. 206:5-6.

8.	ராஜ்கெளதமன், தலித் பார்வையில் தமிழ்ப் பண்பாடு, ப.134.
9. ஐங்.,40. நற்.,28. குறு.,204. ஐங்.,263.

10. அக.,198:2-5. 305:1-5. 58:3-9. நற்.,314:1-4. 139.
11.	ராஜ்கெளதமன், அறம்/ அதிகாரம்,ப.165.

12. பரி.,12:49-51. அக.,180:8-9. 26:8-10. நற்.,314:4-7.

13.	ராஜ்கெளதமன், தலித் பார்வையில் தமிழ்ப் பண்பாடு, ப.152.
14.	ராஜ்கெளதமன், தலித் பார்வையில் தமிழ்ப் பண்பாடு, ப.153.
15.	ராஜ்கெளதமன், அறம்/ அதிகாரம், ப.165.
16.	த�ொல்., களவு., நூற்பா:28.

17. சி.சுந்தரேசன், பழந்தமிழகத்தில் பெண்கள் நிலை, ப.47.
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28. பதி.பத்து., உ.வே. சாமிநாதையர் (பழைய உரை), ப.41.
29.	கா. க�ோவிந்தன், தமிழர் வரலாறு, ப.263.

30. பதி.பத்து., உ.வே.சாமிநாதையர், (பழைய உரை), ப.272.
31. மேலது., 419.

32.	க.க�ோவிந்தன், தமிழர் வரலாறு, பக்73-74.

33. பதி.பத்து., உ.வே.சாமிநாதையர் (பழைய உரை) ப.426.
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குடும்ப அமைப்பில் மிகவும் இன்றியமையாத பங்கு வகிப்பவள்
தாய் ஆவாள். சமுதாய அமைப்பு நிலை பெற்று வளரத் த�ொடங்கியவுடன்
முதலில் ஏற்பட்டது ‘தாய்வழிச் சமூக’ அமைப்பேயாகும். தாய் வழிச்
சமூகத்தில் பெண்ணிடம் இருந்த தலைமைப் ப�ொறுப்பு ஆணாதிக்கத்
தனி உடைமைச் சமூகத்திற்கு இடம்பெயர்ந்தப�ோது தலைமைப்
ப�ொறுப்பு ஆணின் கைக்கு மாறியது. இத்தகைய தனிவுடைமைச்
சமூகத்திற்கு ஆண் தான் உடைமைக்கு உரிமை க�ொண்டவனாக
இருக்கிறான். இதன் விளைவாகக் குடும்பத்திலும், சமூகத்திலும் பெண்
ஒரு ‘இரண்டாந்தரப் பிறவியாக’ (Second Grade Person)
கருதப்பட்டாள் என்பதை அறியமுடிகிறது. இதன் மூலம் ஆணை
வைத்தும் அவனது குடும்பத்தை வைத்துமே பெண்ணுக்கு மதிப்புகள்
க�ொடுக்கப்பட்டன. இனி, தாய்க்குரிய அறம், அவளது ஒழுக்கம், நன்
மக்களைப் பெறல், அவர்களைப் பேணல், அவளுடைய வீரம்
முதலியவற்றைப் பின்வருமாறு காணலாம்.

1.தாய்க்குரிய குடும்பப் பணிகள்

முதலில் ஒரு பெண்ணுக்குத் தரப்பட்ட அடையாளம் ‘தாய்’
என்பதாகும். வாழ்வின் தலையாய பகுதியாக நடுநிற்கும் பருவத்தில்
பெண் மிக எளிய நிலையிலும் குடும்பத்தைச் சிதைய விடாது
சிறப்பாக நடத்திச் செல்பவளாகத் திகழ்வதால் கணவனுக்கும் அவள்
தாயாகிறாள்.1
இத்தாய்மைப்
பண்பு
பல்வேறு
சூழல்களிலும்
பலவாறாகச் சங்கப் பாடல்களில் எதிர�ொலிக்கின்றது. அவற்றுள்
குழந்தை வளர்ப்பு முதன்மை பெறுகிறது.

(i) குழந்தைகளைப் பேணல்:

குலமகளிர், கணவனை உயிராக எண்ணியது ப�ோன்றே
மயக்கத்தைத் தரும் இனிய குழந்தைகளையும் உயிரெனக் காத்து
வந்தனர். குழந்தை வளர்ப்பில் தாயின் அன்பும் பரிவும் பெருகி
நிற்பதையும், தவறு செய்யுங்கால் கண்டித்தலையும் சங்க இலக்கியப்
பதிவுகள் வழி காணமுடிகிறது.2 குடும்ப வாழ்க்கையின் சிறந்த பேறாக
விளங்குவது ‘மக்கட்பேறு’ ஆகும். ஒருவருக்கு எவ்வளவுதான் செல்வம்
இருந்தாலும், எவ்வளவு இன்பமாக இருந்தாலும் உண்டு களித்து
வாழ்ந்தாலும், மக்கட்பேறு இல்லையெனில் அவ்வாழ்வு சிறப்பதில்லை
என்பதை,
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குறு குறு நடந்து சிறுகை நீட்டி
இட்டுந் த�ொட்டுங் கவ்வியுந் துழந்தும்
நெய்யுடை யடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும்
மயக்குறு மக்களை யில்லோர்க்குப்
பயக்குறை யில்லைத் தாம் வாழும் நாளே (புற.,188:3-7)

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். இதன்மூலம்,
மயக்குறும் மக்களைப் பெறாதவரின் வாழ்நாள் பயன் இல்லாதது
என்று கூறுவதன் மூலம் சங்க காலத்தில் ஒரு தாய்க்குக் குழந்தைப்
பேறு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை அறிய முடிகிறது. மேலும்,
ஈன்று புறந் தருத லென்றலைக் கடனே	
(புற.,312:1)
எனவரும் புறப்பாடலடியின் வழி தாயின் கடமைகளுள் ஒன்றாக
மக்கட்பேறு அமைவதினை அறியமுடிகிறது.

தந்தையின்
மறுபிறவி
ஈடேற்றத்திற்குத்
தேவைப்படுகிற
‘தென்புலத்தார்’ (புற.,9:3-4) கடமையைச் செய்ய ஓர் ஆண் குழந்தை
அவசியமாகிறது. அத்தகைய மறுபிறவி ஈடேற்றத்திற்குக் கற்பொழுக்கம்
உள்ள மனைவி பெற்றெடுக்கும் ஆண் குழந்தைகள் இருக்க வேண்டும்
(பதி.பத்து.,74:17-22). இதன் மூலம், நீர்க் கடன் செய்வதற்குப் புதல்வர்
பேறு இன்றியமையாதது என்பதை அறியமுடிகிறது.

புதல்வர்களைக் ‘குடிக்கு விளக்கு’ என்று ப�ோற்றினார்கள்.
இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இன்பம் பெறுவ�ோர் புதல்வர் பெற்றோரே
என்பது பழம�ொழியாகவே நாட்டில் விளங்கியது (அக.,184:1-4;
66:1-6). இதன்மூலம், குழந்தையைப் பெற்றெடுத்து அதனைச்
செம்மையுற வளர்ப்பது தாயின் கடமை என்பதை அறியமுடிகிறது.
அறிவு நலம் சார்ந்த பிள்ளைகளைப் பெற்ற தாய் தந்தையைப் பிறர்
ப�ோற்றிப் புகழ்வதை,
நீவா ழியர்நின் றந்தை
தாய் வாழியர்நிற் பயந்திசி ன�ோரே
(புற.,137:14-15)
என்னும் பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.

தாயின் அரவணைப்பில் வளரும் குழந்தைகள் இயற்கையாகவே
மறப்பண்பினைக்
க�ொண்டு
விளங்கினார்கள்
என்பதையும்,
அவர்களுடைய பழக்கவழக்கங்கள், விளையாட்டுக்கள் த�ொழில்கள்
யாவுமே ப�ோர்ப் பண்பு க�ொண்டனவாகவே இருந்தன என்பதையும்
தாய் தன் குழந்தைக்கு ஐம்படைத் தாலி அணிவித்து மகிழ்ந்த
செய்தியையும் புறநானூற்றின் (77:1-7) மூலம் அறியமுடிகிறது.
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குழந்தையின் தளர் நடையும், மழலைப் பேச்சும் தாய்க்கு
இன்பம் தரும் என்பதையும் தாயானவள் குழந்தைக்கு அம்புலி
காட்டியும், சுற்றிக் காட்டியும், குழந்தைக்கு உணவு ஊட்டி
வளர்த்தமையைச் சங்கப் பாக்கள் பதிவு செய்துள்ளன.3 மேலும், தம்
மக்களில் உயர்ந்து சிறந்த மகனைத்தான் ஒவ்வொரு தாயும் நேசிப்பாள்
என்பதை,
பிறப்போ ரன்ன உடன்வயிற் றுள்ளும்
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனந்திரியும்
(புற.,183:3-4)
என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன.

இவ்வாறு, தன் மகன் ஒரு சான்றோன், மேல�ோன் என்கிற சமூக
மதிப்பைப் பெறுகிறப�ோது அவன் நிழலில் தாய் உவகை பெறுகிறாள்.
இங்ஙனம், ‘தாய்’ என்பதற்காகவே அல்லது ‘தாயாகக் கூடியவள்’
என்பதற்காகவே மட்டுமே ஒரு பெண் மதிக்கப்பட்டாள் அல்லது
அவளுக்கு உரிமைகள் வழங்கப் பெற்றன என்பதை அறியமுடிகிறது.

(ii) தாய்மை ந�ோக்கு:

வறுமைத் துயரில் வாடுவ�ோரை ‘ஈன்றோள் நீத்த குழவி ப�ோல’
எனப் பேசுவதும் பெண்ணின் பணிகள் தாய்மை ந�ோக்கோடு
நிகழ்த்தப்பட்டதை உணர்த்துகின்றன. சான்று:
ப�ொய்யா வெழினி ப�ொருதுகளஞ் சேர
ஈன்றோ ணீத்த குழவி ப�ோலத்
தன்னமர் சுற்றந் தலைத்தலை யினையக்
கடும்பசி கலக்கிய இடும்பைகூர் நெஞ்சம�ொடு
		
(புற.,230:6-9)
மேலும், விருந்தினரை மகவாக எண்ணிப் ப�ோற்றியதையும் பின்வரும்
மலைபடுகடாம் அடிகளின் வழி தெளியலாம்:
அகம் மலி உவகை ஆர்வம�ொடு அனை,
மக மறை தடுப்ப, மனைத�ொறும் பெறுகுவிர்
		
(மலை.க.,184-185)

(iii) திருமணப் பணிகளை மேற்கொள்ளல்:

தன்மனைக்கண் நிகழும் திருமணப் பணிகளை நிறைவேற்றும்
ப�ொறுப்பும் தாயின் பாற்பட்டதை,
கானக நாடன் வரையின்,
மன்றலும் உடையாள் க�ொல் த�ோழி யாயே (ஐங்.,252:3-4)
என்னும் பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்றன.
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பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்

மகளின் ஒவ்வொரு படி நிலைகளையும் கவனிக்கும் தாய்,
அவளுடைய மன உடல் வேறுபாடுகளையும் உடனே அறிந்து
க�ொண்டு விடுகிறாள் என்பதனைச் சங்க இலக்கியப் பாக்கள்
உணர்த்துகின்றன.

தன் மகளின் உடல் மெலிவதைப் பார்த்துக் கவலை க�ொள்ளும்
தாயானவள், இம்மெலிவிற்குக் காரணம் அறியும் ப�ொருட்டுக்
கட்டுவிச்சியை
நாடும்
பாடலையும்
சங்க
இலக்கியத்தில்
காணமுடிகிறது. சான்று:
அகவன் மகளே! அகவன் மகளே!
மனவுக் க�ோப்பு அன்ன நல் நெடுங் கூந்தல்
அகவன் மகளே! பாடுக பாட்டே;
இன்னும் பாடுக, பாட்டே அவர்
நல் நெடுங் குன்றம் பாடிய பாட்டே
(குறு.,23)
அதுமட்டுமல்லாது, மகளின் கூந்தலில் ஏற்படும் நறுமணம்
மற்றும் மாறுதல்களையும் பண்ணோக்குபவளாகத் தாய் திகழ்கின்றாள்
என்பதை,
பெய் ப�ோது அறியாத் தன் கூழையுள் ஏதிலான்
		
(கலி.,107:14)
என்னும் பாடலடி விளக்குகின்றது.

மகளின் களவுச் செயல்களைப் பற்றி அறிந்து வரும் ப�ொறுப்பும்,
உடன் ப�ோக்கில் பிரிந்த மகளை நினைத்து வருந்தும் ப�ொறுப்பும்
தாய்க்கு உண்டு (நற்.,179:5-7; கலி.,39:1-10). தலைவன�ோடு உடன்
ப�ோக்குச் சென்ற மகளின் பாதம் பாலை வழியைக் கடக்கும் ப�ோது
எவ்வித
துன்பத்திற்கும்
உள்ளாகாமல்
இருக்க
தெய்வத்திடம்
வேண்டுபவளும், உடன் ப�ோக்கைத் மேற்கொண்ட மகள், மீண்டும்
தன் வீடு வந்து சேர வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் கருங்காக்கைக்குப்
ப�ொற்பாத்திரத்தில் உணவிடுபவளும் தாய்தான் (குறு.,378; 210;
ஐங்.,391:1).
உடன் ப�ோக்கில் பிரிந்த மகளை மருமகன் வீட்டில் சென்று
காணும் ப�ொறுப்பும் தாய் அல்லது செவிலித் தாய்க்கே இருப்பதாகச்
சங்க இலக்கியப் பாக்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இதனை,
முனிதளிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல்
கழுவுறு கலிங்கம், கழாஅது உடீ,
குவளை உண்கண் குய்ப்புகை கழூமத்
தான் துழந்து அட்டதீம் புளிப் பாகர்
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‘இனிது’ எனக் கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே (குறு.,167)
என்னும் குறுந்தொகைப் பாடலடிகள் வழி அறியலாம்.
மகள் பிரிந்த வேதனையிலும் கூட அக்காலக் கட்டத்தில்
இருந்த
திருமணச்
சடங்கான
சிலம்புக்கழீஇ,
ந�ோன்பினைச்
செய்யவில்லையே என்ற தாயின் வேதனையையும் (நற்.,279),
தலைவனுடன் சென்ற ஊரின் கண் (அச்சடங்கு) நடப்பதை
எண்ணியும், அதனைப் பார்க்கும் பேற்றினைத் தான் பெறவில்லையே
எனத் தாய் ஏங்குவதையும் (ஐங்.,339), இத்துன்பத்திற்கெல்லாம்
காரணமான தலைவனின் வளர்ப்பு முறையை எண்ணி அவனுடைய
தாயைப் பலவாறாகத் தூற்றுவதையும் (ஐங்.,373) சங்க இலக்கியங்கள்
வழி அறியமுடிகின்றன.
இவ்வாறு, பல்வேறு நிலைகளில் துன்பம் அடைந்த தாய்,
மகளின் குழந்தைப் பேற்றினை எண்ணி மகிழ்கின்றாள் (ஐங்.,408.
401). இவ்வாறு, தந்தை கூற்றுக்கள் இல்லாமையும், ஒரு காலத்தில்
பெற்ற பிள்ளைகளின் நடத்தை மற்றும் திருமணம் முதலானவை
பற்றிக் கவனிக்கும் முழுப் பணியும் தாய்க்கே இருந்தது என்பதையும்
மேற்சொன்ன சங்க இலக்கியக் குறிப்புக்கள் உணர்த்துவதாகக்
க�ொள்ளலாம். இக்குறிப்புத் தாய்வழித் தலைமையின் எச்சமாகும்4
என்ற க.ப.அறவாணன் கருத்தும் இங்குச் சுட்டத் தகுந்ததாகும்.

2.மூதின் மகளிர்:

சங்க இலக்கியங்களில் ‘மூதின் மகளிர்’ என்ற பெண்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். இவர்கள் ப�ோர்க்களம் சென்று ப�ோரிட்டவர்கள்
இல்லை என்றாலும் வீர உணர்வும், அஞ்சா நெஞ்சமும், மன உறுதியும்
க�ொண்டவர்களாத் திகழ்ந்தார்கள் என்பதைச் சங்க இலக்கியச்
சான்றுகள் வழி அறிய முடிகின்றன.
ஒரே மகனைப் ப�ோருக்கு அனுப்பிய வீரத்தாயினையும், மகனின்
மார்பில் புண்பட்டதை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைந்த வீரத்தாயினையும்
புறநானூற்றுப் (276:1-6;273:1-6) பாடல்களில் காணலாம். மகனின்
வீரம் கண்டு வாடிய அவள் மார்பு, ஊறிச் சுரந்ததையும், ப�ோர்
முடிந்தவுடன் மகளிரும், தாய்மார்களும் ப�ோர்க்களம் சென்ற
செய்தியையும் சங்கப் பாக்கள் வழி அறியமுடிகிறது.5
இவ்வாறு, “ப�ோர் முடிந்தவுடன் வீரர்களின் தாயாரும்
பெண்டிரும் ப�ோர்க்களஞ் சென்று அங்கு வீழ்ந்துகிடப்போரின்
நிலையை அறியும் வழக்கம் கி.பி. ஆயிரத்து எண்ணூறு வரை தமிழ்
நாட்டில் இருந்துள்ளது”6 என்கிறார் ஜீ. சுப்பிரமணியபிள்ளை.
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மேலும், மூதின் மகளிரைப் பற்றிய செய்திகள் புறநானூற்றில்
மிகச் சில பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளன (புற.,279;278;281;270)
என்பதையும், ப�ோரில் காயம் பட்ட வீரர்களுக்கு அருகில் இருந்து,
புண் ஆற்றும் பெண்களும் புறத்திணையில் சுட்டப்பட்டுள்ளார்கள்
(த�ொல்.,ப�ொருள்:புறத்:19) என்பதையும் அறியமுடிகிறது.
இச்செய்திகள் மூலம், படை வீரர்களைப் பெற்ற தாயாரும்
மனைவியரும் மூதின் மகளிராகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் என்பது
புலப்படுகின்றது.

3. முதுமை அடைந்த தாய்:

முதுமையடைந்த பெண்கள் பற்றியும் சங்கப் பாக்கள் சில
குறிப்புக்ளைத் தருகின்றன. அவர்களுக்கென்றும் சில குடும்பப்
பணிகளிலிருந்தமையை விரிச்சிக் கேட்டல் க�ொண்டு அறியலாம்.
சகுணம் பார்ப்பதில் நம்பிக்கை க�ொண்ட சங்கச் சமூகத்தினர் ஒரு
செயலைத் துவங்கும் ப�ொழுதும், மனத்துன்பத்தால் வருந்தும் ப�ோதும்,
விரிச்சிக் கேட்டனர். ‘நெல்நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும்’ (புற.,280:6-7)
இவ்வழக்கினை, செம்முது பெண்டிரே மேற்கொண்டனர் என்பதை
அறியலாம் (மு.பா.6-11). வீட்டில் உள்ள இளஞ்சிறுவர்களைப்
பாதுகாப்பதுடன் புறத்தே வழிபாடு ப�ோன்றவற்றிற்காக அழைத்துச்
சென்று வருதலும் (ம.கா.460-467), மனையுறை மகளிரை வயதான
மகளிர் கண்காணிப்பதும் (குறு.,159) கூட இங்கு இணைத்துக்
காணத்தக்கதாகும்.
மிகவும் தளர்ந்த நிலையில் ‘க�ோல் கால் ஆக முன்றில் ப�ோகா’
நிலையை அடைகையில் அத்தாயைப் பாதுகாக்கும் ப�ொறுப்பு அவள்
மகனுக்குரியதாகிறது (புற.,159:1-6). அங்ஙனம் யாரும் இல்லாத
சூழ்நிலையில் தம் முயற்சியாலேயே ப�ொருளீட்டி வாழ்வு நடத்தியதை,
பெரும் பின்னிட்ட வால் நரைக் கூந்தலர்
நன்னர் நலத்தர், த�ொல் முது பெண்டிர்
செந்நீர்ப் பசும் ப�ொன் புனைந்த பாவை
செல் சுடர்ப் பசு வெயில் த�ோன்றியன்ன
செய்யர், செயிர்த்த ந�ோக்கினர், மடக் கண்,
.............................................
.............................................
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம்
கமழ் நறும் பூவ�ொடு மனைமனை மறுக (ம.கா.408-423)
என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம்.
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இவ்வாறு சிறுவயது முதல் (பெண், மனைவி, தாய்) முதுமை
வரை பெண்கள் ஏதேனும் ஒரு குடும்பப் பணிகளை ஏற்றுக்
க�ொண்டவர்களாகக்
கடமையுணர்வுடன்
செயல்பட்டதைச்
சங்கப்பாக்கள் வழி அறியமுடிகிறது.

4. தாய் பெற்ற சமூக மதிப்புயர்வுகள்:

திருமணச் சடங்குகளில் பெண்களே பங்கேற்றலும் அவர்
பெருமைக்குரியதாகிறது. இதனை,
கேடு இல் விழுப் புகழ் நாள் தலைவந்தென
உச்சிக் குடத்தர், புத்தகல் மண்டையர்,
ப�ொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர்
முன்னவும் பின்னவும் முறை முறை தரத்தர
		
(அக.,86:7-10)
என்னும் அகநானூற்றுப் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. ஆயினும்,
இச்சிறப்பு புதல்வனைப் பெற்ற மங்கல மகளிர்க்கு மட்டுமே உரியது
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். எனவே, ஒரு வகையில் மதிப்பும்,
தன்னிலை காரணமாக ஒருவகையில் மதிப்பின்மையும் ஒருங்கே
அமைதல் இங்குச் சுட்டத்தக்கதாகும். அரசனை வாழ்த்தும் ப�ொழுது,
வேயுழற் பனைத்தோள் இவள�ோடு
ஆயிரம் வெள்ளம் வாழிய பலவே (பதி.பத்து.,21:37-38)
என வாழ்த்துதல்; அவனைப் பெற்ற தாயை,
வயிறு மாசிலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே

(பதி.பத்து.,20:27)

எனப் ப�ோற்றுதல்;
ஆராத் திருவீர் சேரலாதற்கு வேளாவிக்
க�ோமான் பதுமன் தேவி ஈன்ற மகன்
		
(பதி.பத்து.,4 பதிகம்:1-3)
எனத் தாயையும் முன் வைத்து அறிமுகம் செய்தல் ஆகியன அன்று
சங்கச் சமூகம் பெண்மைக்கு அளித்த மதிப்பை முன்னிறுத்துகின்றன.
இதன்மூலம், ஓர் ஆணை வைத்து தான் பெண்ணுக்கு மதிப்பு
ஏற்பட்டது என்பதை அறிய முடிகிறது.

5. தாயின் சமூக மதிப்புக் குறைதல்:

பிறந்த குழந்தைக்குப் பெயர் சுட்டுவதிலும் இரு நிலைகளில்
வேறுபாடு காட்டப்படுகிறது.முதலாவதாக முன்னோர் பெயரைப்
புதல்வன் மட்டுமே பெறுகிறான். புதல்விக்கு இச்சிறப்பு எங்கும்
காணப்படவில்லை. இதனை,
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இகலியிருப்பேனாயின், தான் தன்

(கலி.,75:23)

எனும் பாடலடி விளக்கும். முன்னோரிலும் தந்தை பெயரே,
மே தக்க எந்தை பெயரன்
(கலி.,81:35)

எனப் ப�ோற்றப்படுகின்றதேயன்றித் தாய்க்கு அவ்வுரிமைய�ோ பெருமைய�ோ
இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. புதல்வனைப் பெற்ற பெண்ணே தனிச்
சிறப்புக் க�ொள்வதைச் சங்கப் பாக்கள் அறிவுறுத்துகின்றன.7 பரத்தையிற்
பிரிந்த
ஆடவன்
தன்
நடைப்புதல்வனை
நினைத்து
வீடு
திரும்புகின்றானே தவிர, மகளை விரும்பியல்ல என்பதும் இங்குச்
சுட்டற்குரியதாகும். சான்று:
தளர்நடைப் புதல்வனை உள்ளி, நின்
வள மனை வருதலும், வெளவிய�ோளே	
(ஐங்.,66:3-4)
இவ்வாறு, ‘தாய்’ என்கிற இந்த அடையாளத்தின் விளைவு, சில
இடங்களில் அதீதமாகச் செயல்பட்டதைச் சங்க இலக்கியங்கள் சான்று
பகர்கின்றன.

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து தாய்க்குரிய குடும்பப் பணிகள்
பற்றியும், கடமைகள் பற்றியும், மூதின் மகளிர் பற்றியும், புதல்வர்கள்
மூலம் தாய்க்குக் கிடைத்த பெறுமதிப்புகள் மற்றும் மதிப்புக் குறைதல்
பற்றியும் அறியமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்புக்கள்:

1. நற்., 110:10-13. குறு., 295:3-6. 91:11.
2. நற்., 110:1-8. குறு., 246:3-8.

3. அக.,16:4-5. புற.,92:1-3. கலி.,80:14-15.
அக.,219:5-9. கலி.,83:17-19. 81:1-10.

80:18-19.

4.	க.ப. அறவாணன், தமிழ் இலக்கியச் சமூகவியல், ப.66.
5. புற., 295. 19:11-15.

6. ஜீ. சுப்பிரமணியப்பிள்ளை, தமிழ் உள்ளம், ப.76.
7. புற.,270. 6. 276:3. நற்.,370:5-6.

80:10-11.
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ஆணுக்குரிய அறத்தைப் புறநீதி அல்லது சமுதாய நீதி என்று
பாகுபடுத்தலாம். ஆணுக்குரிய புறநீதி என்பது புதிய தனி உடைமை,
முடியாட்சி, வேளாண்மை, நாகரிகம் ஆகிய சமூக அறங்களை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு எழுந்தது எனலாம். இங்கு, ஆண் அறம்
என்பது தனி உடைமைச் சமூகத்தை ஒட்டியதாக அமைந்துள்ளது.
சங்கச் சமூகம் ஆணுக்குரிய அறங்களாகப் பெருமை, வலிமை, அழகு,
புகழ், அறிவு, கடமை, உரிமை, ஆள்வினை, செயலூக்கமான பாலியல்,
அதிகாரம் ஆகியவற்றைச் சுட்டியுள்ளன. இங்கு, ஆணின் பாலியல்
செயல்பாடு அவனது தனி உடைமை வளர்ச்சிக்கும் சமுதாய
முன்னேற்றத்திற்கும் தடையாக இருப்பதால் அவனது பாலியல்
பல்வேறு வழிகளில் அமுக்கப்பட்டு மடைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
எனவே தான், ஆணின் அறம் ‘செயற்கை’ யானது என்கிறார்கள்
புலவர்கள். சுருங்கக் கூறின், ஆணின் அறம் அவனது சமூகச்
செயல்பாட்டை ஒட்டி உருவாகிறது. ஆதலால், ஆண் அறம் ‘ப�ொருள்
அறம்’ எனப்படுகிறது.

ஆண் அறம், அவனின் வலிமையான உடல் மீது கட்டமைக்கப்
பட்டுள்ளது. எனவே தான் சங்கப்பாக்கள் ஆண், வலிமையான
உடலைக் க�ொண்டவன்; திரண்ட த�ோளையும் அகன்ற மார்பையும்,
நீண்ட கைகளையும் க�ொண்டவன், காலில் வீரக் கழல் அணிந்தவன்
என்று வருணித்துள்ளன. இங்கு, பெண்ணின் உறுப்புக்களை அழகியல்
மற்றும் புலன் நுகர்ச்சி அடிப்படையில் வருணித்த சங்கப் புலவர்கள்,
ஆணின் உறுப்புக்களை அவ்வாறு உவமைகள் கூறி வருணிக்கவில்லை
என்பதைச் சங்க இலக்கியப் பாக்களைக் கூர்ந்து ந�ோக்கினால்
தெரியவரும்.

இவை எல்லாம், ஆணுடைய சமூகச் செயல்பாடுகளான ப�ோர்
புரிதல், வினைமேற்செல்லுதல், ஆட்சி புரிதல், பகைவனை அடக்குதல்
ஆகிய ஆதிக்கச் செயல்பாடுகளுக்கு உறவுள்ளதாக அமைந்தன. மேலும்,
பெண்ணுக்கு மறுக்கப்பட்ட அறிவு, கல்வி, சால்பு ஆகிய அனைத்தும்
ஆணுக்குரியதாகச் ச�ொல்லப்பட்டன. இதன் காரணமாகவே ஆண்
சான்றோன், பேரறிவாளன், புலவன் என்று அறிவுடன் சம்பந்தப்
பட்டவனாகப் ப�ோற்றப்பட்டான் என்பதை அறிய முடிகிறது.
ஆணுக்குரிய இத்தகையச் சமூகச் செயல்பாட்டை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
அவனுக்கான
அறத்தை
இருபெரும்
பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கலாம். அவை கீழ்வருமாறு:
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I. தலைவன் அறம்
II. கணவன் அறம்

சங்ககாலச் சமூகம் ஆண்மைக்கு அளிக்கும் விளக்கம் ஆண்களின்
குடும்பப் பணிகளாக, கடமைகளாகக் காட்டுவன; ஆண்களின்
செயல்பாடுகள்; ஆணுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் ஆகியன
மேற்சொன்ன இவ்விரண்டு அறங்கள�ோடு ந�ோக்கப்பட்டு ஆணாதிக்கத்
தந்தை
வழி
சமூகத்தில்
அன்றைய
ஆண்களின்
நிலை
அறுதியிடப்படுகிறது. இனி அவற்றைச் சங்க இலக்கியச் சான்றுகள்
வழி காணலாம்.

I. தலைவன் அறம்:

தனி உடைமைச் சமூக அமைப்பில் ஆணுக்கு மட்டும் கூறப்பட்ட
குறிக்கோள்கள் அறம், ப�ொருள், இன்பம் (தர்மம், அர்த்தம், காமியம்)
என்னும் மூன்றாகும். ஆண், பெண் ஆகிய இருவரின் அன்பு வாழ்க்கையைத்
த�ொல்காப்பியம்,
இன்பமும் ப�ொருளும் அறனும் என்றாங்கு
அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை மருங்கின்,
...............................................
துறை அமை நல்யாழ்த் துணைமைய�ோர் இயல்பே1
என்னும் நூற்பா வழி விளக்கியுள்ளார். அறத்தினால் ப�ொருளாக்கி,
அப்பொருளால் இன்பம் நுகர்தல் சிறப்பாகும் என்பதைக் கருதி,
இன்பத்தை முதலிலும் அதற்குக் காரணமான ப�ொருளை அதனையடுத்தும்
இவ்விரண்டிற்கும் மூல காரணமான அறத்தை அதன் பின்னரும்
ஆசிரியர் அமைத்திருக்கிறார்.
பிறர்க்கு உதவி என்பது வாழ்வதற்கும், தனக்கு நேரும் பகை
முதலியவற்றை நீக்கி வெற்றி பெறுவதற்கும் தன் மனம் விரும்பும்
காதல் இன்பத்தை நுகர்தலுக்கும் ப�ொருளே ஆதாரமானது என்று
எண்ணித் தலைவன் ப�ொருள் முயற்சியை மேற்கொண்டான் (கலி.,11:
1-5). மேலும், அறமும் இன்பமும் ப�ொருளால் நிலைபெறுவது.
ஆதலின், ப�ொருளை இரண்டிற்கும் இடைமடுத்துக் கூறியதை,
சிறப்புடை மரபிற் ப�ொருளு பின்பமும்
அறத்து வழிப் படூஉந் த�ோற்றம் ப�ோல (புற.,31:1-2)
எனவரும் பாடலடிகளால் இதன் உண்மையைத் தெளியலாம். எனவே
தான், ப�ொருள் தேடுதல் ஆணுக்கு உரியவையாகச் ச�ொல்லப்பட்டது.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்

1. களவு வாழ்க்கையில் தலைவனுக்கான அறங்கள்:
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உள்ளத்தாலும் உடலாலும் பாலதாணையால் கூடியவர்கள்
மணம் புரிந்து க�ொள்ளும் காலம் வரை, மேற்கொள்வது களவு
எனப்படுகிறது. இக்கருத்தினையே த�ொல்காப்பியம், ‘அன்போடு
புணர்ந்த ஐந்திணை’ என்றும் ‘பாலதாணை’ என்றும் கூறுகிறது.2
திருமணத்திற்கு முந்தைய நிலைகளில் தலைவன் எப்படிப்பட்டவனாக
இருக்கிறான், களவு வாழ்க்கையில் அவனுக்கான அறங்கள் என்ன
என்பதையும் சங்கப் பாக்களை அடிய�ொற்றி இனிக் காணலாம்.

(i) தலைவனின் பணிவும், ம�ொழியும்:

புற வாழ்க்கையில் அஞ்சா நெஞ்சுடையவனாகத் திகழ்ந்த
தலைவன், அக வாழ்க்கையில் இரந்து நிற்பவனாக மாறவேண்டியிருந்தது.
அரசன் ப�ோன்ற த�ோற்றமுடைய தலைவன், தலைவியின் காதலைப்
பெறுவதற்காக, இரந்து நிற்கும் புரவலனைப் ப�ோலத் த�ோன்றினான்
என்பதை,
திருமணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து
புரவலன் ப�ோலும் த�ோற்றம் உறழ் க�ொள (அக.,32:2-3)
என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். இவ்வாறு தலைவன், இரந்து
நின்றத�ோடு மட்டுமல்லாமல், தன் செயல் கைகூடப் பெற பணிவான
ச�ொற்களாலும் பேசினான் (கலி.,47:1; அக.,32:3-4).

(ii) குறியிடம் சந்தித்தல்:

தலைவன் குறியிடம் வந்து தலைவியைச் சந்தித்தல் வேண்டும்.
காதலில் ஈடுபட்டோர் கூட்டத்தினின்றும் விடுபட்டுத் தனிமையை
நாடுவது இயற்கையானது. காலம், இடம் வசதிற்கேற்ப குறியின்
தன்மைகள்தான் மாற்றம் பெறுகின்றதே தவிர பகற்குறியும், இரவுக்
குறியும் அல்ல. குறியும் சங்க காலம் துவங்கி இன்று வரையும் மாற்றம்
பெறவில்லை எனலாம்.

பகற்குறி வீட்டிலிருந்து த�ொலைவிலும், இரவுக்குறி இல்லத்திற்
குள்ளும் அமையும் என்பார் த�ொல்காப்பியர் (களவியல், நூற்பா:41;
42). தவைன் தலைவியை நினைத்து வருந்திக் குறியிடத்திற்கு வந்து,
ஊசலின்றி ஒழிந்த இடத்தை ந�ோக்கினான். சுனையை ந�ோக்கினான்.
தினைப்புனத்தையும் ந�ோக்கினான் (அக.,38:4-14). தலைவன், பிறர்
வர இயலாத தனியிடத்திலும், ஒருவரைய�ொருவர் இன்னார் என்று
அறியாத மிகப் பெரிய ஊரிடத்திலும் தலைவியைச் சந்தித்து
மகிழ்ந்தான் (குறு.,113. நற்., 331:11-12).
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தலைவன் தலைவியைக் காண காட்டில் வளைந்த விரல்களை
உடைய கரடியானது, உள்ளிருக்கும் பாம்பும் இறக்குமாறு, வடுக்கள்
ப�ொருந்திய புற்றுக்களைத் த�ோண்டிக் க�ொண்டிருக்கும் கடுமையான
வழியில் வந்து சென்றான் எனவும், பகலும் அஞ்சுகின்ற பனிக்கடுஞ்
சுரனில் இரவு நேரத்தில் வந்தான் எனவும் அகநானூறு சுட்டுகின்றது.3
இதேப�ோன்று, தந்தையின் கைவேலுக்கும் அஞ்சாது வரும் தலைவனின்
பண்பை,
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி
அஞ்சாய�ோ, இவள் தந்தை கை வேலே?
(ஐங்.,60:3-4)
எனவரும் ஐங்குறுநூற்றுப் பாடலடிகளும் சான்று பகர்கின்றன.
இவ்வாறு, தலைவன் குறியிடத்து வந்து தலைவியைக் கண்டு மகிழ்வது
களவிற்கு அறமாகின்றது.
இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து களவு நிலையில் தலைவனுக்குப்
பணிவான ம�ொழி வேண்டும் என்பதையும் தலைவியைப் பிரியும்
எண்ணம் கூடாது என்பதையும் அறியமுடிகிறது.

2. தலைவன் கூற்றுக்களுணர்த்தும் அறங்கள்:

அகத்திணை காட்டும் தலைவன் கல்வி, அறிவு ஒழுக்கங்களால்
சிறந்தவன். வழிவழியே வரும் உயர்குடியில் பிறந்தவன். இவனும்
தலைமகளும் ஓருயிரும் ஈருடலும் ப�ோல நட்பினை உடையவர்கள்.
இவர்கள் த�ொடர்பு பிறவி த�ோறும் த�ொடர்ந்து வருவதாகக்
கூறப்படுகிறது. இதனை,
ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வயின்
ஒன்றி உயர்ந்த பாலதாணயின்4
என்று த�ொல்காப்பியர் கூறுகின்றார்.
சமுதாயத்திலும், அக வாழ்க்கையிலும் ப�ொதுவாகத் தலைவனின்
நிலை சுட்டப்பட்டுள்ளது. அக வாழ்க்கையில் அதிலும் குறிப்பாகக்
களவு நிலையில் தலைவனின் பண்பு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக
உள்ளது. களவில் தலைவனுக்குரிய இலக்கணம், அறம் இதுதான் எனச்
சுட்ட வைப்பதாக உள்ளது.

(i) பெண்ணைக் குறிப்பறிதல்:

களவின் த�ொடக்க நிலையில் பிறர் தலையீடு தேவையில்லை.
அதாவது, கண் களவு க�ொள்ளும் ப�ோது எந்த உதவிக்கும் வேலை
இல்லை. அதன் பின்னர் நடக்கும் சந்திப்புக்களுக்கு மட்டுமே உதவி
அவசியமாகின்றது. முதல் நிலையில், தலைவனே தலைவியின் உள்ளக்
குறிப்பு அறிதலைச் சங்கப்பாக்கள் காட்டுகின்றன.
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நெல்லும் உப்பும் நேரேயாகும் என்று சேரித�ோறும் நுவலும்
ஒரு பெண்ணிடம் உன் உடம்பிலுள்ள உப்பின் விலை அறிந்திலமே
என்று வினவுகின்றான் தலைவன். இவளது பதில் அவனது உள்ளக்
குறிப்பிற்கேற்ப முறுவலாகியது (அக.,390:8-15). களவு நிலையில்
தலைவனுக்குள்ள
மனப்போக்கின்
தன்மையை
விளக்குவதாகப்
பின்வரும் பாடலடிகள் அமைகின்றன:
ஆன்ற கற்பின் சான்ற பெரியள்,
அம்மா அரிவைய�ோ அல்லள் தெனாஅது
ஆஅய் நல்நாட்டு அணங்குடைச் சிலம்பில்,
கவிரம் பெயரிய உருகெழு கவாஅன்,
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும்
சூர்மகள் மாத�ோ என்னும் - என் நெஞ்சே
		
(அக.,198:12-17)
இதில், தலைவியைச் சூரர
எண்ணுவதை அறியமுடிகிறது.

மகளிருள்

ஒருத்தியாகத்

தலைவன்

(ii) ந�ோய் தரும் பார்வை:

தலைவியின் பார்வையை ந�ோய் ந�ோக்கமாக எண்ணுகின்றான்
தலைவன். அவனைப் பாங்கன் இடித்துரைக்கிறான். இதனால்
தலைவன், தலைவியின் காதல் நிறைந்த பார்வையை நீ நேருக்கு நேர்
கண்டிருந்தால், என்னை இப்படி இடித்துரைக்கமாட்டாய் என்கிறான்
(அக.,130). தலைவியின் கயல் ப�ோன்ற கண்கள், தலைவனின் உயிருக்கு
ந�ோயாயிற்று என்பதைப் பின்வரும் பாடலடிகளால் தெளியலாம்:
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு,
..............................................
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி,
வெய்ய உயிர்க்கும் ந�ோய் ஆகின்றே (அக.,140:10-15)
இங்கு, தலைவனின் ந�ோய்க்கு உப்பு வண்டியை வருந்தி இழுக்கும்
எருதின் ந�ோய் உவமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

(iii) தலைவியைப் பெற த�ொண்டு செய்தல்:

காதல் ந�ோய் க�ொண்ட தலைவன், தலைவியின் வீட்டில்
த�ொண்டு செய்தேனும் அவளை மணக்க விரும்புகிறான். இதனையே,
பெருமையும் உரனும் ஆடூஉ மேன5
எனத் தலைமகனுக்கு இலக்கணம் கூறுகின்றது த�ொல்காப்பியம்.
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பெருமை என்பதற்கு அறிவு, ஆற்றல், புகழ், க�ொடை,
ஆராய்ச்சி, பழிபாவங்கட்கு அஞ்சுதல் என்றும், உரன் என்பதற்குக்
கடைப்பிடியும் நிறையும் கலங்காது துணிதலும் முதலிய வலிமையின்
பகுதி என்றும் ப�ொருள் கூறுவார் நச்சினார்க்கினியார்.6
சிறந்த ப�ொருட்களை எல்லாம் மரக்கலம் நிறையக் க�ொண்டு
வந்து விலையாகக் க�ொடுத்தாலும் கூட பெறுவதற்கு அரியவள்
தலைவி. எனவே, உப்புப் பாத்திகளில் அவள் தந்தைக்காகப் பணி
செய்து வருந்தியும், புணைய�ோடு புகுந்தும், அவன் வயமாகியும்,
அவனைப் பணிந்தும், அவனைச் சார்ந்தும் இருந்தால் அவளைத்
தமக்குத் தருவான் என எண்ணுகின்றான் தலைவன் (அக.,280:4-11).

(iv) துன்பத்தைக் கண்டு அஞ்சாத மனம்:

இடையூறுகளைப் பெரிதாக எண்ணாது, வினையே உயிர் என்ற
க�ொள்கை உடையவனாகவும் தலைவன் காணப்பட்டான். தலைவன்
கடமையை மறவாது ப�ோற்றுபவன் என்பதைக் குறுந்தொகை (135:1),
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே

என்று கூறுகின்றது. களவுக் காலத்தில் தலைவன் தலைவியைக் கண்டு
மகிழ மழை ப�ொழியும் நடு இரவிலும், காட்டுப் பாதையிலும்,
இடுக்கு நெறிகளிலும், இடையிடையே த�ோன்றும் பாம்பு, யானை,
புலி, சிங்கம், யாளி, முதலை ப�ோன்றவற்றிற்கு அஞ்சாது சென்றான்
என்பதை அகப்பாடல்கள் அனைத்துமே கூறுகின்றன. தலைவனுடைய
இப்பெருமையும் உரனும் அகநானூற்றுப் (88:6-15) பாடல்களில்
தெளிவாகப் புலனாகின்றன.
மூங்கில் நிறைந்த காட்டில் கரடி, உள்ளிருக்கும் பாம்பும் இறந்து
படுமாறு புற்றுக்களைத் த�ோண்டிக் க�ொண்டிருக்கும் கடிய வழியென்று
கூறப்பட்டுள்ளமை
அதன்
வழியே
வரும்
தலைவனின்
கடமையுணர்வைக் காட்டுகின்றது. இரவுக்குறி நாடி வரும் தலைவனின்
வழி இடர்பாடுகளைக் குறுந்தொகையும் பின்வருமாறு கூறுகின்றது:
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன்,
சிறு கட் பெருங் களிறு வயப் புலி தாக்கித்
த�ொல் முரண் ச�ொல்லும் துன் அருஞ் சாரல்,
நடு நாள் வருதலும் வரூஉம்.
(88:1-4)

மேலும், பல நாட்கள் முயன்றும் தலைவியைக் காணப் பெறாத
தலைவனையும், அல்ல குறியிட்டு நெஞ்சமழியாத தலைவனையும்
அகநானூற்றில் (212:10-12; 338:10-21) காணலாம்.
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இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து பெண்ணைக் குறிப்பறிதல், அவள்
பார்வை ந�ோய் தருதல், அவள் வீட்டில் த�ொண்டு செய்தேனும்
அவளை அடைய விரும்புதல், இடையூறுகளைப் பெரிதாக எண்ணாத
பண்பு ப�ோன்றவை களவு வாழ்வில் தலைவனுக்குரிய அறங்களானதை
அறியமுடிகின்றது.

3. ப�ொருள்வயிற் பிரிவின் வழி அறமுணர்த்தல்:

வாழ்க்கையாகிய
தேரைச்
செலுத்துவதற்குத்
தலைவனே
அச்சாணி. அவனுக்குத் தலைவிப�ோல் அச்சிந்தனை வழி அறம்
ப�ோற்றல் மட்டும் ப�ோதாது. அவளது அறம் ப�ோற்றும் செயலுக்குத்
தலைவனது
புறச்செயலும்
மிக
இன்றியமையாததாகின்றது.
புறச்செயலுக்குப் ப�ொருள் அடிப்படையானதாகும். அப்பொருளீட்டத்
தலைவியைப் பிரிதல் இன்றியமையாததாகின்றது.
காலச் சூழல் பிரிவு நீட்டலுக்குக் காரணமானது என்று கூறலாம்.
இதற்குக் காரணம், தற்காலம் ப�ோல் நவீன வசதிகள் சங்க காலத்தில்
இல்லாததேயாகும். இக்காலத்தில், குறுகிய தூரத்தைச் சில மணி
நேரங்களிலும் மிக நீண்ட நேரங்களை மிகக் குறைந்த நாட்களிலும்
கடக்க முடிகின்றது. திரும்பவும் முடிகின்றது. அந்த அளவிற்கு நவீன
முறையில் மிக வேகத்தில் செல்லக் கூடிய ப�ோக்குவரத்து வசதிகள்
பெருகியுள்ளன.

சங்கச் சமுதாயத்தில் பிரிவென்பது நாட்கணக்கில் இருந்தது.
அதற்குப் ப�ோக்குவரத்து வசதியின்மையும் ஒரு காரணம் என்பதனைச்
சங்கப் பாடற் செய்திகள் வழி ஊகித்தறிய முடிகின்றது. காடு பல
கடந்த செய்திகளை உள்ளடக்கியப் பாலைப் பாடல்கள் எல்லாம்
இதனையே வலியுறுத்துகின்றன. தலைவனது பிரிவில் பெரும்பான்மை
இடம்பெறுவது ப�ொருள் வயிற் பிரிவும், சிறுபான்மை இடம் பெறுவது
ப�ோர் வயிற் பிரிவுமாகும்.

(i) தலைவனின் மன நிலை:

விலங்குகள் எவ்வாறு தன் இணையைப் பிரியாது துன்பத்திலும்
அதனைக் காத்து நிற்கின்றத�ோ அதுப�ோல, தன்னை நம்பிய
பெண்ணைக் கைவிடாது உடன் வைத்துக் காக்க வேண்டும் என்னும்
அறத்தைத் தலைவன் தனது கூற்றின் வழி புலப்படுத்தியுள்ளான்.
இதனை,
ஆறு செல் மாக்கள் ச�ோறு ப�ொதி வெண் குடை
கனை விசைக் கடு வளி எடுத்தலின், துணை செத்து
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண்,
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கரு முக முசுவின் கானத்தானே (அக.,121:12-15)

என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். இதில், ஆய் எயினனாற் பட்டு
வீழ்ந்த மிஞிலியின் உடலுக்குப் பறவைகள் நிழல் தந்ததுப�ோல
தலைவனது பிரிவால் வருந்திய தலைவிக்கு அவனது வருகை
மகிழ்வைத் தந்தது என்னும் கருத்து உள்ளுறையாக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவால் தலைவி அழகழிவாள். பசலைப் படரும். புனை எழில்
அழியும். எனவே, அழிவின் நிலையை அடையும் முன் அவளை
மனத்திற் க�ொண்டு ப�ொருள் ஈட்டலாகிய புறச்செயலை விரைந்து
முடிக்க வேண்டும் என்னும் அறக்கருத்தை அகநானூறு (84:6-10;
204:4-9) தெரிவிக்கிறது. இதன் உட்பொருள், தலைவன் தலைவியை
நினைவில் க�ொண்டு விரைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்பதாகும்.
உடல் பிரிந்தாலும் உள்ளம் ஒன்றியதாக இருக்க வேண்டும்
என்ற கருத்தை உள்ளீடாகக் க�ொண்ட சில செய்திகள் சங்கப்
பாக்களில் காணப்படுகின்றன. தலைவன் ப�ொருள் தேடப் ப�ோதல்
அல்லது தவிர்த்தல் எனும் இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு முடிவை
மேற்கொள்ளாது ஊசலாடும் உள்ளம் உடையவனாக உள்ளான்
என்பதை,
இறவ�ொடு வந்த க�ோதைய�ொடு பெயரும்
பெருங் கடல் ஓதம் ப�ோல,
ஒன்றின் க�ொள்ளாய், சென்று தரு ப�ொருட்கே
		
(அக.,123:12-14)

என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம். இப்பாடலடிகள், வாழ்விற்குப்
ப�ொருள் அவசியமானது, அதற்காகப் பிரிந்தாலும் தலைவனின்
உள்ளம் தலைவியை நினைத்து விரைந்து செயல்பட வேண்டும்
என்னும் கருத்தை உள்ளுறையாகக் க�ொண்டுள்ளன.
ப�ொருள் வயிற் பிரிவால் நலிந்த தலைவியை, வினைமுடிந்து
வருகின்ற செய்தியால் தெளிவுற வைக்க வேண்டும் என்னும் அறத்தைப்
பின்வரும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன:
அடு ப�ோர் ழிஞிலி செரு வேல் கடைஇ,
முருகு உறழ் முன்பொடு ப�ொருது களம் சிவப்ப,
ஆ ஆய் எயினன் வீழ்ந்தென, ஞாயிற்று
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு
வம்பப் புள்ளின் கம்பலைப் பெருந்தோடு
விசும் பிடை தூர ஆடி, ம�ொசிந்து உடன் (அக.,181:5-10)
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பிரிவிலும் தலைவனின் எண்ணம் தலைவி பற்றியதாக இருக்க
வேண்டும் என்னும் அறத்தைச் சங்கப் பாக்கள் உள்ளுறைகள் வழி
விளக்குகின்றன.7 இச்செய்திகள் புலப்படுத்தும் அறம், எப்பொழுதும்
தலைவனுக்குத் தலைவி பற்றிய சிந்தனை வேண்டும் என்பதாகும்.
ப�ோர்த்தொழிலில் ஈடுபடினும் அரசன் ப�ோர்வழிப் பிரிவாகிய
வருத்தத்தை உணடு செய்யினும் அவன் நினைவு தலைவி பற்றியதாக
இருக்க வேண்டும். கார்காலம் வந்ததைக் கூறுவதன் மூலம் தலைவி
பற்றிய எண்ணம் இருப்பது உள்ளடங்கியுள்ளது. தலைவியின்
வருத்தத்தைத் தேர�ோசை நீக்கும். வினை முடிந்ததும் வீடு திரும்பும்
விருப்பமுடையவன் தலைவன் எனும் பல உட்பொருட்களே
மேற்கூறிய நான்கு செய்திகளிலும் மறைமுகமாகச் சுட்டப்பட்டுள்ளன.
ப�ொதுவாக இக்கருத்துக்கள் உணர்த்தும் அறம் என்னவெனில்,
தலைவனின் சிந்தனை தலைவி பற்றியதாக இருக்க வேண்டும்
என்பதாகும்.

(iii) தலைவியைப் பெற முயற்சித்தல்:

தலைவியை அடைவதில் ஏதேனும் இடையூறு ஏற்படின்
ப�ொருள் க�ொடுத்தேனும் அவளை அடையத்தயங்கக் கூடாது என்பதை
அறிவுறுத்தக் கீழ்க்கண்ட பாடலடிகள் சான்றாகின்றன:
............................ பாண்மகள்
நெடுங் க�ொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில்
பழஞ் செந் நெல்லின் முகவை க�ொள்ளாள்,
கழங்கு உறழ் முத்தம�ொடு நன்கலம் பெறூஉம்
		
(அக.,126:9-12)

இங்கு, தலைவி உலகியல் முறைப்படி தனக்குக் கிடைக்கவில்லை
என்றால், நற்பொருட்கள் க�ொடுத்தேனும் அவளைப் பெறவேண்டும்
என்பதும், ப�ொருளைக் காட்டிலும் தலைவியே சிறந்தவள் என்ற
எண்ணம்
தலைவனுக்கு
வேண்டும்
என்பதும்
உள்ளுறையாக
அமைந்துள்ளது. இதில், தலைவியைப் பெறவேண்டும் என்ற ஒரே
சிந்தனைத் தலைவனுக்கு இருப்பதை அறியமுடிகிறது.
ஊடல், கூடலில் முடிவு பெற வேண்டும் என்னும் ப�ொருளில்
பின்வரும் பாடலடிகள் அமைந்துள்ளன:
மலைமிசைத் த�ொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம்
தலை நாள் மாமலர் தண் துறைத் தயங்கக்
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கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று
அறல் வார் நெடுங் கயத்து அரு நிலை கலங்க
		
(அக.,126:3-6)
இதில், வெள்ளமானது மலரை அலைத்தத�ோடு மட்டும்
அல்லாது கடற்கரையையும் கத்தி இடித்தது என்று கூறியிருப்பது,
தலைவியது உள்ளத்தை நெகிழ்வித்தத�ோடு மட்டுமின்றி உரன் மிகுந்த
த�ோழியையும் வருத்துவதாயிற்று. எனவே, ஊடல் ஒழிக்க வேண்டும்
என்ற அறம் இதனுள் உட்புதைந்துள்ளமை தெளிவாகின்றது.
இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து, புறவாழ்வு சிறக்கப் ப�ொருள்
ஈட்ட வேண்டும் என்பதும், அகவாழ்க்கையில் தலைவன் எண்ணம்
தலைவி பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதும், நின்ற ச�ொல்லனாகத்
தலைவன் விளங்க வேண்டும் என்பதும், ப�ொருள் வயிற் பிரிவின் வழி
உணர்த்தும் அறங்களாக இருப்பதை அறியமுடிகின்றது.

4. தலைவனை இடித்துரைக்கப் பயன்படும்
அறக்கருத்துக்கள்:

களவுக் காலத்தில், களவுப் புணர்ச்சியில் மட்டுமே நாட்டம்
க�ொண்டுள்ள தலைவனை, அம்மயக்க நிலையிலிருந்து மீளச் செய்து,
அவளை
வரைவை
ந�ோக்கித்
திசை
திருப்புவது
மிகவும்
அவசியமாகின்றது. எனவே, களவின் த�ொடக்கம் கற்பாக முடிய
வேண்டும்
என்னும்
அறத்தைப்
புலப்படுத்த
தலைவனுக்கு
விலங்கினங்கள்,
சமூக
நிகழ்வுகள்,
த�ொழில்
ஆகியவற்றின்
குறியீடுகளைக் க�ொண்டு அறக்கருத்துக்கள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

(i) விலங்கின வாழ்வு நிகழ்ச்சிகளின் வழி அறமுணர்த்தல்:

அஞ்சுவதற்கு அஞ்ச வேண்டும், அதனின்றும் மாறுபட்டால்
விலங்கிற்கும் மனிதனுக்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் ப�ோகும் என்பதை
உணர்த்த முயன்ற சங்கப் புலவர், யானையானது அஞ்ச வேண்டாததற்கு
அஞ்சி அந்த அச்சத்தால் மூங்கில்கள் ஒடியுமாறு விரைந்து சென்றது
என்று யானையின் செயலை அமைத்துக் காட்டினார். இதனை,
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முகவேழம்
மழை படு சிலம்பில் கழைபடப் பெயரும் (அக.,12:11-12)
என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. இது உணர்த்தும் குறிப்புப்
ப�ொருள், தலைவன் யானை ப�ோன்று செயல்புரியாமல், அஞ்சாமல்
பெற்றோரின் இசைவைக் கேட்டுத் தலைவியை மணந்து க�ொள்ள
வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல், பிரிவால் துன்பம் விளைவிக்கக்
கூடாது என்பதாகும்.
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யானை தான் மட்டுமே உண்டு மகிழ்ந்தத�ோடல்லாமல், தன்
இனத்தையும் உண்பித்து மகிழ்ந்தது என்பதை,
கிளை பாராட்டும் கடுநடை வயக்களிறு
முறை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த
		
(அக.,218:1-2)

என்னும் பாடலடிகள் க�ொண்டு தெளியலாம். இதில், தலைவனும்
யானை ப�ோன்று சுற்றம் காக்கும் தன்மையுடையவனாகச் செயல்பட
வேண்டும் என்ற அறக்கருத்து உணர்த்தப்பட்டுள்ளது.

நப்பசலையார் பாடலில் ஆண்யானை, நிறைசூள் ஆமை
முட்டையிட்டு அது குஞ்சு ப�ொறிக்கும் வரை பேணிப் பாதுகாத்தது
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உணர்த்தும் அறம், தலைவன் தன்
காதல் வாழ்வில் களவை மறைவாக நிகழ்த்தினாலும் மணமாக
உருப்பெறும்
வரை
அக்களவு
ஒழுக்கத்தைப்
பாதுகாகக்க
வேண்டியவனாகிறான் என்பதாகும் (அக.,160:5-8). இதில், எடுத்த
செயலில் நல்ல முடிவு வேண்டும் என்ற அறம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
ப�ொருளும் வேண்டும் அதே சமயம் தலைவியின் நலனும்
வேண்டும் என்னும் அறத்தை மாமூலனார் தம் பாடலில், உண்பதற்கு
உணவு இல்லாத காலத்திலும் கூட களிறு தன் பிடியைப் பிரியாது
வாழ்ந்திருக்கும் என்னும் காட்சியின் மூலம் விளக்கியுள்ளார் (அக.,91:
1-9). இதில், யானையில் மூலம் ஆசிரியர் கூற வந்த ப�ொருள்
என்னவெனில், ப�ொருளுக்காகப் பிரிந்தாலும் அதிலேயே ஆழ்ந்து
விடாமல் அக்காட்சிகளைக் கண்டு தலைவன், தலைவியை நாடி
வரவேண்டும் என்பதாகும்.

(ii) த�ொழில்கள் வழி அறமுணர்த்தல்:

விலங்குகளின் செயல்களை எடுத்துச் ச�ொல்லி தலைவன்
விலங்குணர்வு இன்றி மனிதனாகத் திகழ வேண்டும் என்று அறம்
உணர்த்திய சங்கப் புலவர்கள், அவரவர் செய்யும் த�ொழில்கள் வழியும்
எளிதில் புரிந்து க�ொள்ளுமாறு அறக்கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளார்கள்.

கானவன் மறைந்திருந்து யானையை வென்றான். ஆயினும், பின்
அதன் தந்தத்தைத் தன் குரம்பையில் பலரும் அறியச் செருகி வைத்துக்
கள்ளுண்டு ஊண் புழுக்கயர்ந்து மகிழ்ந்தான் (அக.,172:6-13). இதில்,
த�ொழில் எப்படி மறை வெளிப்பாடாகி மகிழ்ச்சிக்கு வழி வகுத்தத�ோ
அதுப�ோன்று, மறைவாகிய களவும் அதிலிருந்து மாறுபட்டு வரைவு
ந�ோக்கி
வெளிப்பட்டு
உறவினருடன்
மணவிருந்து
அயர்ந்து
இன்புறுதலே அறம் என உட்பொருளாகியதை அறியமுடிகின்றது.
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மேலும், வேட்டையாடச் சென்ற குறவன், முள்ளம் பன்றியை
அம்பெய்து க�ொல்ல அதனால் காட்டு மல்லிகை குருதியுடன்
அசைந்தாடியது என்று சங்கப் பாடல் ஒன்று குறிப்பிடுகின்றது. இங்கு,
வேட்டையாடலால் காட்டு மல்லிகை அசைந்தாடுவது ப�ோல் களவுச்
செயலானது அலர்வாய்ப் பெண்டிரால் தூற்றலுக்குட்பட ஏதுவானது
என்று குறிப்பால் உணர்த்தப்பட்டுள்ளது (அக.,182:6-8).
மேற்சொன்ன இவ்விரு கருத்துக்கள் உணர்த்தும் அறம் என்பதும்
வரைவு வேண்டும் என்பதாகும். இதன் மூலம், வேட்டையாடும் த�ொழில்
வாழ்வியல் அறமாக எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளதை அறியமுடிகின்றது.
பரதவர் முறையாக அன்றி எதிர்பாராது கிடைத்த சுறாமீனைப்
பலருக்கும் பகுத்துக் க�ொடுத்தனர். அடுத்து, நுளையர் கடலுள் கிடந்த
மீனை ந�ோக்கி உயிர் வருந்தியமையை நினைக்காது உறங்குதல்,
பரதவரின் உளிபட்டு மீனானது வலி இழந்து ஒதுங்குதல், புலால்
நாற்றம் ப�ோக நீலமும், க�ொன்றையும் சேர்த்துக் கட்டிச்சூடுதல்
ப�ோன்ற
காட்சிகள்
புலவர்களால்
சங்கப்
பாக்களால்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.8 இக்காட்சிகளில் சில அறக்கருத்துக்கள்
பதிவாகியுள்ளன. எதிர்பாராத களவில், இன்புற்று வாழ்தல் அலருக்கு
இடம் க�ொடுக்கும். களவு நீட்டிக்கத் தலைவி பலரது அலருக்கு
ஆளாகின்றாள். தலைவியின் இந்த இக்கட்டான நிலையில் தலைவன்
அமைதிய�ோடிருந்தால் மேலும் வருத்தத்தை உண்டு செய்யும். நலன்
நுகர்ந்து கைவிடப்பட்ட தலைவி நலன் இழந்து வலியிழப்பாள்.
ஊரலர் ஒழிய மணம்புரிய வேண்டும் ஆகிய இவைகளே பரதவர்களின்
செயல்களில் உட்புதைந்த கருத்துக்களாகும். இவை, உணர்த்தும் அறம்,
காதலித்தவரைக் கைவிடுதல் அறனன்று. எதிர்பாராத களவு ஒழுக்கம்
வரைவின் எதிர்ப்பார்பை அடைய வேண்டும் என்பதாகும். இதில்,
பரதவர் த�ொழிலும் அவர்தம் செயலுமே அறம் உணர்த்தும் கருவாக
இடம் பெற்றுள்ளதை அறிய முடிகின்றது.
பிரிவு உரிப்பொருள், சேர்ந்து வாழ்தலே சிறப்பு என்னும்
அறத்தை உணர்த்தும் இயற்கைக் காட்சியைக் கீழ்வரும் பாடலடிகள்
விளக்குகின்றன:
செய்வினைப் பிரிதல் எண்ணி, கைம்மிகக்
காடு கவின் ஒழியக் கடுங் கதிர் தெறுதலின்,
நீடு சினை வறிய ஆக, ஒல்லென
வாடு பல் அகல் இலை க�ோடைக்கு ஒய்யும்
முளி அரிற் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரிச்
சுடர் நிமிர் நெடுங் க�ொடிவிடர் முகை முழங்கும்
வெம்மலை அருஞ் சுரம் நீந்தி
(அக.,143:1-8)
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இதில், தலைவனின் பிரிவு என்னும் ச�ொல்லே தலைவியை
வாட்டிவிட்டது. என்பதை வலியுறுத்த, தேக்கிலை என்று கூறாமல்
‘வாடுபல் அகலிலை’ என்று அமைத்தார் புலவர். மேலும், இங்குக்
‘க�ோட்டைக்கு ஒய்யும், என்பது பிரிந்த நிலையைக் குறித்தது. இங்குப்
பிரிவுக் குறிப்பு வாடலுக்கும், பிரிவு க�ோடைக்கும் ப�ொருளானது.
‘சினை வறியவாக’ என்பது தலைவி உயிரற்ற உடலாகப் ப�ோகின்றாள்
என்பதை உணர்த்தியது. இப்பாடலில் தலைவியின் உயிர் தலைவனிடம்
உள்ளது என்றும், தலைவியின் உயிர் தலைவனிடம் உள்ளது என்றும்,
வினையை மேற்கொள்வதென்பது உயிர் ப�ோன்றது என்றாலும் தனியே
ப�ொருளாக எண்ணக் கூடாது என்றும், வாழ்வின் பெரும்பொருளை
அடைய ஆதாரமாய் இருக்கும் தலைவியைச் சேருவதே அறம் என்றும்
எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
இதில்,
ஒவ்வொரு
ச�ொல்லுமே
தலைவனுக்குத் தலைமகளது நிலையை உணர்த்தி அறத்தின் வழி
நடக்குமாறு கேட்பது ப�ோல் உள்ளது.
இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து களவ�ொழுக்கம் திருமணத்தில்
முடிதலே அறம் என்பதை வலியுறுத்த விலங்கினங்கள் மற்றம் பற்பல
த�ொழில்களின்
வாயிலாகத்
தலைவனுக்கு
அறக்கருத்தக்கள்
ச�ொல்லப்பட்டதைச் சங்கப் பாக்களின் வழி அறியமுடிகின்றது.

5. தலைவனின் செயலூக்கமான பாலியலும் காதல்
ம�ொழியும்:

காதலர்கள் கூடும் கூட்டம், ஒருவர் மெய்யும் மற்றவர் உடம்பும்
உட்புகுவது ப�ோன்று அவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்தது. சான்று:
மெய்புகுவன்ன கைகவர் முயக்கின்
(அக.,379:15)
காதலியை நெருக்கமாகத் தழுவிக் க�ொண்டு, இரவு கழியும்
வரை நூலிடை கூட விலகினால் அதனால் தங்கள் முயக்கத்திற்கு
வருந்தி, கழிபெரும் காம நுகர்ச்சியே சிறந்தது என்று இன்ப
நுகர்ச்சியைப் ப�ோற்றினர் (நற்.,314:3-7; அக.,361:4-7). காதல் என்பது
அன்பின் முதிர்ந்த நிலை. சாதாரணமாக நிகழும் அன்பைக் காமம்
என்பர்.
காமம் கலந்த காதல் உண்டு எனின்,
நன்றுமன் அது நீ நாடாய் கூறுதி
(அக.,268:6-7)
என்பதனால் காமம் கலந்து பெருகி முதிர்ந்த நிலையில் அது காதலாக
விளைகிறது. அது இருவரின் மெய்யுறு புணர்ச்சியில் ப�ோய் முற்றுகிறது.
சான்று:
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி
புலத்தலின் சிறந்தது, கற்பே.
(பரி.,9:15-16)
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இப்பாடலடிகள், காமம் காதலாய்ப் பெருகிக் காதலரிடையே
இன்பத்தைத் த�ோற்றுவிப்பதைப் புலப்படுத்துகின்றன.
ஒத்த தகுதி படைத்த ஆணும், பெண்ணும் எதிர்படும் காலத்து,
ஒத்த உணர்ச்சியுடையாரிடையே நுட்பமாகப் ப�ொருந்தி அமைவதே
காம உணர்ச்சி என்படுகிறது. பேய் தான் கண்ட கனவை வெளியிற்
கூறாதது ப�ோன்று இருவர் இடத்தும் காம உணர்ச்சியும் மறைத்து
வைக்கப்படுகிறது. இதனைப் பின்வரும் பாடலடிகளால் அறியலாம்:
இடைபிறர் அறிதல் அஞ்சி, மறை கரந்து,
பேஎய் கண்ட கனவின், பல் மாண்
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் (அக.,303:1-3)
இப்பாடலடிகள், இருவர் இடத்தும் முதற்கண் அரும்புகின்ற
காமநிலையை அறிவிக்கின்றன. இங்கு, ஆணின் பாலியல் என்பது
பெண்ணை ஆள்வது பெண் அதற்குள் அடங்குவது. இப்படிப்பட்ட
ஆண் - பெண் உறவை அரசியல் பண்புடையதாக ஃபூக்கோ கருதுவார்
என்கிறார் ராஜ்கெளதமன்.9

இந்தக் காமத்தின் வளர்ச்சிக்கு இடையீடாகக் குறிக்கிடுவது
நாணம். காமத்தின் எழுச்சி மிக மிக நாணம் விலகி ஓடுகிறது. அவர்
தம் அறிவை மயக்குகிறது (குறு.,149:1-6; 231:4-6). இதில், நாணத்தை
அடிமைப்படுத்தக் காமம் மீதூர்தல் பெறப்படுகிறது.

காம உணர்ச்சியுற்றார் பிறருடைய அலர் ம�ொழிக்கு அஞ்சினால்
அவர்தம் காமம் கைகூடாது ப�ோகும். காமத்தை விட்டு விட்டால் எஞ்சி
இருப்பது நாணம் ஒன்றே ஆகும். ஆகவே, காமமும் அலர்மொழியும்
ஒன்றுக் க�ொன்று முரணாக அமைந்தது காதல் வெற்றிக்கு
இடையூறாகக் குறுக்கிடும் என்பதை,
கெளவை அஞ்சின் காமம், எய்க்கும்,
எள் அற விடினே, உள்ளது நாணெ;
பெருங் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ
நாருடை ஒசியல் அற்றே
கண்டிசின், த�ோழி - அவர் உண்ட என் நலனே
		
(குறு.,112:1-5)
என்னும் குறுந்தொகைப் பாடலடிகளால் தெளியலாம். மேலும், ஆணும்
பெண்ணும் தம் கருத்தொத்துக் காதலின்பம் மறைவாகப் பெறுகையில்
பிறர் அறிய நேரிடில் அது அலராகி, அம்பலமாகிப் பெண்ணுக்குக்
குறைவு தருகிறது (குறு.,373:3; கலி. 105:61-69). அலரால் ஆணுக்கு
எந்தவிதப் பாதிப்பும் இருப்பதாக அறிய முடியவில்லை.
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காமத்தால் நலியும் காதலிக்கு அன்பு ம�ொழி கூறி ஆற்றுவிக்கின்ற
தன்மை தலைவன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே இயைவதாகும். அவன் உரிய
காலத்தில் வந்து அன்பு செய்யாமல் ப�ோனால், காதலியின் நிலை
இரங்கத் தக்கதாகிவிடும் (நற்.,94:2-3; 94:7-9). இதன்மூலம், ஆண்தான்
பாலுறவுச் செயலில் செயலூக்கமான பாத்திரத்தை வகிப்பவன்
என்பதை அறியமுடிகிறது.
காமம் கை கடந்து செல்லுமாயின், அது தாங்குதல் எளிதன்று.
எனவே, நாணத்தைக் கைவிட்டுக் காமத்திற்கு ஒரு எல்லை காண
வேண்டும் என்று விரைவது காதலரின் இயல்பு. சான்று:
ச�ொல்லின் ச�ொல் எதிர் க�ொள்ளாய், யாழ நின்
திருமுகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென்
காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளித�ோ? (நற்.,39:1-3)

எனவரும் தலைவன் பேச்சு காதலரின் மனநிலையை நன்கு புலப்படுத்துகிறது.
காமம் விரைவில் கைகூடாதப�ோது இருபாலரிடத்தும் அது நெருப்பைப்
ப�ோலச் சுடும் தன்மையுடைதாய் அவர்களை மிகவும் துன்புறுத்தி
விடுகிறது. இதனைக் கீழ்வரும் பாடலடிகளால் உணரலாம்:
அழல் மன்ற, காம அரு ந�ோய் நிழல் மன்ற
நேரிழை ஈத்த இம் மா
(கலி.,139:30-31)

இது, விரும்பிய காதலியை முறைப்படி மணந்து க�ொள்ளக்
கூடாத நிலையில், மடலேறுதலைத் தனக்கு உற்ற ந�ோய்க்குரிய
உபாயம் என்று துணிந்து விட்ட காதலனது காமத்தின் உச்சநிலையைக்
காட்டுகிறது. மேலும், தன்னை விரும்பாத பெண்ணை மடலேறி அதன்
வழிப் பெறுதலும் கட்டாயத்தின் பாற்படுவதேயாகும் (கலி.,138:8-13;
குறு.,173). ஆடவனின் மேலாண்மையை எடுத்துக்காட்டுவனவற்றுள்
இதுவும் ஒன்று எனலாம்.
காமத்தால் நாண் இழந்து நிற்கின்ற தலைவனை அவன்தன்
பாங்கண் கடிந்து, அதனைப் பாராட்டாது இருக்குமாறு அறிவுரை
கூறுவதும் உண்டு. காமம் என்பது பேய�ோ அல்லது பெரு ந�ோய�ோ
அன்று. தாங்கும் மனவலிமை இல்லாதவர்களைத் தான் அது பெரிதும்
துன்புறுத்துகிறது என்று பாங்கன் எடுத்துக் கூறுவது ஓர் உலகியல்
(குறு.,136:1-5; 204:1-5). ஆனால், தலைவன�ோ தனக்கும் அதன்
தன்மை தெரியும் என்றும், தானும் நாணம், நட்பு, பணிவு, பயன்
ஒழுக்கம் முதலியவற்றில் காமத்திற்கு இலக்காகும் முன், சிறந்த
நிலையில் இருந்ததுண்டு என்றும், இதைப் பற்றி அறிவுரை கூறும்,
உன்னை விடவும் நான் நன்கு அறிவேன் என்றும் அவனுக்கு
எதிர்மொழி அளிக்கிறான். இதனை,
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நயனும், நண்பும், நாணு நன்கு உடைமையும்,
பயனும், பண்பும், பாடு அறிந்து ஒழுகலும்
நும்மினும் அறிகுவென் மன்னே

(160:1-3)

என்னும் நற்றிணைப் பாடலடிகளால் அறியலாம். இவ்வாறு,
பாலியலை
ஒடுக்குவதும்
அல்லது
அதனைப்
பேரின்பமாகப்
புனிதப்படுத்துவதும்
அதிகாரத்தை
உருவாக்குகின்றன
என்பார்
ராஜ்கெளதமன்.10

இன்பம் துய்ப்போர் ஒருவருக்கொருவர் இன்றியமையாதவராய்
ஒருவர் இடத்து ஒருவருக்குள்ள பெரு விருப்பத்தைத் தம் இனிய
காதல் ம�ொழிகளால் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆனால், அதிலும்
ஆண்தான் ஆசையைத் தன் காதலைத் தடையின்றி வெளிப்படுத்த
வேண்டியவன் என்ற பாகுபாடு நிலை நாட்டப்பட்டது.11 இவை,
காதலன் தன் காதலியின் நலங்கண்டு தனது பெருவிருப்பத்தை
ம�ொழிகளால் வெளிப்படுத்திய பகுதிகளாகும். தலைவன் ஆறு
(புற.,58:1; 399:1), மலை (புற., 129:4; 131:1), ஊர் (புற.,342:11),
விலங்குகள் (குற.,179:10; 168:14), பெண்கள் (நற்.,191) உள்ளிட்ட
அனைத்திற்கும் உரிமையுடையவனாகச் சுட்டப்படுகின்றான்.

6. தலைவன் தலைவியர் ஒப்புமை:

ஒத்த தலைவன் தலைவியர் ஊழ் வயத்தால் ஒன்று பட்டு
வாழ்க்கைக்குத் துணையாக அமைவர் என்று சங்க கால மக்கள்
நம்பினர். தலைவன் தலைவியர்க்குப் பத்து வகையான ஒப்புமைகள்
கூறப்பட்டன.12 இதில் ஒத்தப் பண்புகளைச் சரிசமமாகப் பெற்றிருக்க
வேண்டும் என்று கூறும் த�ொல்காப்பியர் ஆண் இப்பண்புகளில்,
மிக்கோனாயினும் கடிவரையின்றே13

என்று சுட்டியுள்ளார். மேலும், இவ்விருவருக்கும் ஒத்த அன்பு
நிகழ்வதற்கு இடையூறாக இருக்கின்ற குண நிகழ்ச்சிகளையும்
த�ொல்காப்பியர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்:
நிம்பிரி, க�ொடுமை, வியப்பொடு, புறம�ொழி
வன்சொல், ப�ொச்சாப்பு, மடிமைய�ொடு, குடிமை,
இன்புறல், ஏழைமை, மறப்பொடு ஒப்புமை
என்று இவை இன்மை என்மனார் புலவர்14
இந்தக் குணங்கள் எல்லாம் கண்ணால் புலனாகாதச் சுட்டிக்
காட்ட இயலாதவை ஆகும். பழக்கத்தால் அனுபவத்தைக் க�ொண்டு
மனத்தினால் குறித்து உணரப்படுவனவாகும்.

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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தலைவன் தலைவியர்க்குரிய ஒப்புமைக் குணங்கள் இவ்விருவரது
மன ஒப்புமையால் இறுதியில் ஒரு நிலைப்பட்ட தன்மையராவர்.
ஒப்பு, உருபு, கற்பு முதலியன எல்லாம் நெஞ்சால் உணரப்படுவதன்றிக்
கட்புலனாகக் காட்டத் தகுவனல்ல என்பதை,
ஒப்பும் உருவும் வெறுப்பும் என்றா,
கற்பும் ஏரும் எழிலும் என்றா,
சாயலும் நாணும் மடனும் என்றா,
ந�ோயும் வேட்கையும் நுகர்வும் என்று, அங்கு
ஆவியின் வரூஉம் கிளவி எல்லாம்
நாட்டு இயல் மரபின் நெஞ்சு க�ொளின் அல்லது
காட்டலாகாப் ப�ொருள என்ப15
என்னும் நூற்பா வழி தெளியலாம்.

இச்சூத்திரத்துள் ‘எல்லாம்’ என்று குறித்ததைக் க�ொண்டு ஒளி,
அளி, காய்தல், அன்பு, அழுக்காறு, ப�ொறை, நிறை, அறிவு என்னும்
குணங்களையும் உரையாசிரியர் க�ொண்டு உரைப்பர். இந்தக் குணங்கள்
வாயிலாக நேரும் அறம் ப�ொருள் இன்பங்களின் நுகர்வு, எல்லாக்
காலத்தும் எல்லா விடத்தும் நிகழ்வதாகும். தேவர்கள் உலகினும் கூட
இந்த நிகழ்ச்சி இல்லாத காலம் இல்லை என்கிறார் த�ொல்காப்பியர்.
சான்று:
இமைய�ோர் தேஎத்தும் எறிகடல் வரைப்பினும்
அவை இல் காலம் இன்மையான16
ஆண் அறத்தைச் சார்ந்தே பெண் அறம் இயங்க வேண்டியதை
மேற்சொன்னவற்றிலிருந்து அறியமுடிகிறது.

7. திருமணத்திற்கு முந்தைய தலைவனின் வாழ்க்கை:

ஆண் மகனுக்குரிய பண்புகளாகப் பெருமை உரன் ஆகிய
இரண்டினைத் த�ொல்காப்பியர் கூறியுள்ளமை முன்னரே விளக்கப்பட்டது.
ஆணிற்கு வீரம் எனும் பண்பு நிலைக்களனாய் இருந்தது என்பது
சங்கப் பாடல்கள் பலவற்றால் அறியத் தகும்.
ஒளிறுவாள் அருஞ்சமம் முருக்கிக்
களிறெறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே (புற.,312:5-6)
என்ற ப�ொன்முடியார் என்னும் பெண்பாற் புலவர் பாட்டு ப�ோர்க்
களத்தில் வீரத்தை விளங்கக் காட்டி, களிறு எறிந்து வெற்றியுடன்
திரும்புதல் ஆண்மகனின் அறிய பண்பாகும் என்பதைத் தெரிவிக்கின்றது.
முனைக்குவரம் பாகிய வென்வேன் நெடுந்தகை (புற.,314:2)
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இதில், ப�ோர்முனைக் க�ொண்டு வாழ்ந்த ஆணின் பெருவீரம்
சுட்டப்படுகின்றது. காவற் பெண்டு பாடியுள்ள புறப்பாடல�ொன்று
க�ொண்டும், ப�ோர்க்களத் த�ொழிலில் மேம்பட்டவன் ஆண் மகன்
என்பது புலனாகும். இதனை,
த�ோன்றுவன மாத�ோ ப�ோர்க் களத்தானே
(86:5-6)
என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலடிகளால் தெளியலாம்.

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து செயலூக்கமான பாலியலில்
ஆணுக்குரிய அதிகாரத்தைப் பற்றியும், புணர்ச்சி செயலில் ஆண்
செயலூக்கமானவன் என்பது பற்றியும், காதலை வெளிப்படுத்துவதில்
அவனுக்கிருந்த
தடையின்மையினைப்
பற்றியும்,
சமுதாயத்தில்
அவனுக்கு இருந்த உரிமைகள் பற்றியும், திருமணத்திற்கு முந்தைய
அவனது நிலை பற்றியும் தலைவனுக்கான பண்பை வரையறுப்பதில்
உள்ள பாகுபாடுகளைப் பற்றியும் அறியமுடிகிறது. இனி கணவனுக்கான
அறங்கள் வகுத்ததற்கான பின்னணியைக் காணலாம்.
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அகத்திணை ஒழுக்கத்தில் களவியலை அடுத்துத் த�ொடரும்
பகுதி கற்பியலாகும். களவில் மறைந்தொழுகிய தலைவன் திருமணம்
செய்து க�ொண்டு நடத்தும் நெறிப்பட்ட வாழ்வு கற்பு வாழ்வாகும்.
ப�ொருளீட்டி, விருந்தோம்பி, நன் மக்களைப் பெற்று வாழ்வது
இல்லறத்தை நடத்தும் கணவனின் அறமாகும். இதுவே, கற்பு வாழ்வு;
அறவழிப்பட்ட நெறிவாழ்வு என்று ப�ோற்றப் பெறுகின்றது. கற்பு
என்பதற்குத் த�ொல்காப்பியர் கீழ்க்கண்டவாறு நூற்பா அமைக்கின்றார்:
கற்பெனப்படுவது கரணம�ொடு புணரக்
க�ொளற்குரி மரபின் கிழவன் கிழத்தியைக்
க�ொடைக்குரி மரபின�ோர் க�ொடுப்பக் க�ொள்வதுவே1
க�ொடுப்போர் இன்றியும் கரணமுண்டே
புணர்ந்துடன் ப�ோகிய காலையான2
இதற்குக் க�ொள்ளுதற்குரிய மரபினை உடைய
அம்மரபினை உடைய தலைவியைக் க�ொடுத்தற்குரிய
உடையர் க�ொடுப்பக் க�ொள்ளுவது என்று உரை
இளம்பூரணர்.3

தலைவன்
மரபினை
எழுதுவர்

மேலும், கரணம�ொடு புணர்தல், க�ொடைக்குரிய�ோர் க�ொடுத்தல்
என்ற கற்புக் கூறுகள் இரண்டனுள் கரணம�ொடு புணர்தல் மிக
இன்றியமையாதது என்பதை இரண்டாவது நூற்பா எடுத்தியம்புகின்றது.
ஏனெனில் உடன்போக்கில் செல்லும் தலைமக்கள் திருமணத்தை
மேற்கொள்ளும் ப�ோது க�ொடுப்போர் இல்லை என்ற காரணத்திற்காகக்
கரணத்தைக் கைவிடக் கூடாது. யாரைக் க�ொண்டேனும் கரணம்
நடத்தப் பெறல் வேண்டும் என்பதற்காகவே வலியுறுத்திக் கூறுகின்றார்
என்கிறார் ந.சுப்புரெட்டியார்.4
எனவே, கற்பு வாழ்விற்குத் திருமணம் மிக இன்றியமையாதது
என்பது தெற்றெனப் புலப்படுகின்றது. கற்புக்கு இலக்கணம் கூறிய
த�ொல்காப்பியர் கற்பியல் வாழ்வுக்கும் இலக்கணம் கூறுகின்றார்.
கற்பியல் வாழ்வு என்பது பல்லோர் அறியத் திருமணம் புரிந்து
க�ொண்டு வாழ்க்கை நடத்துதலாகிய இல்லற நெறியாகும். மணம்
நிறைவேறிய பின் மலிவு, புலவி, ஊடல், உணர்வு, பிரிவு ஆகிய ஐந்து
கூறுகளும் தலைமக்கள் வாழ்வில் காணப்படும் என்று கூறுவார்
த�ொல்காப்பியர். இதனை,
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மறை வெளிப்படுதலும், தமரின் பெறுதலும்,
இவை முதலாகிய இயல் நெறி திரியாது
மலிவும் புலவியும் ஊடலும் உணர்வும்
பிரிவ�ொடு புணர்ந்தது கற்பு எனப்படுமே5
என்னும் நூற்பா வழி தெளியலாம்.
கற்பு வாழ்வில் களவு ப�ோல அச்சமிருக்காது தலைவியுடன்
இன்புறும் தலைவன் தலைவியால் பெறும் இன்பம் எப்பொருளினும்
சிறப்புடைத்தென்று கூறும் நிலைக்கு வந்து விடுவான். தலைவனின்,
மனம் திறந்த பேச்சை நெஞ்சுதனை அவிழ்த்த புணர்ச்சி என்பார்
த�ொல்காப்பியர்.6 அடுத்ததுக் களவு காலத்து வருந்திய வருத்தந்தீர
ஆர்வம�ொழி பயிற்றல்7, தலைவியைப் புகழ்தல்,8 அவன் வாழ்வில்
நடந்து க�ொள்ள வேண்டிய முறை,9 புலவி, ஊடல், உணர்வுடைய�ோராய்
வாழ்தல்10 ப�ோன்ற இல்லற வாழ்வுக்குரிய நிலைகளை எடுத்தியம்பி
இறுதியாக மனைவி உயர்வும் கிழவ�ோன் பணிவும் என்று கூறுவார்
த�ொல்காப்பியர்.11
பணிவு என்பது இல்வாழ்க்கையைப் ப�ொறுத்த அளவில்
நற்செயல்கள், நல்லெண்ணங்கள் உடையார் இடத்து அவர் உயர்
பண்பிற்கு மதிப்புக் க�ொடுத்தலாகும். நல்வழியில் யார் சென்றாலும்
அவர் இடத்துப் பிறர் பணிந்து அவ்வழியைத் தானும் கற்க முயல்வது
உலகியல்பு. அகவாழ்க்கையும் இத்தன்மையினின்றும் மாறுபட்டதன்று.
இல்லற
வாழ்வில்
இனிமைபெறத்
தலைவனுக்குப்
பணிவு
இன்றியமையாததாகின்றது. தலைவன், புறவாழ்வில் இவ்வணியைப்
பெற அகவாழ்வில் பயிற்சி பெறுகின்றான். புறவாழ்வுப் ப�ோற்றலுக்கு
அகவாழ்வு அறம் புகட்டும் பள்ளியாகின்றது எனலாம்.

1. கணவனின் கடமை (ப�ொருளீட்டல்):

தனி உடைமை த�ோன்றிய காலந்தொட்டுக் குடும்பம் என்பது
ஆண் ஆதிக்கம் க�ொண்ட அமைப்பாக உருவெடுத்தது. இத்தகைய
குடும்பத்தை நல்ல முறையில் நடத்த கணவன் புறவழியில் பெருமையும்,
சிறப்பும் உடையவனாக அறச் செவ்வி படைத்தவனாகவும் திகழ
வேண்டும். இதனை,
செல்க, தேரே-நல் வலம் பெறுக!
பெருந்தோள், நுணுகிய நுசுப்பின்,
திருந்து இழை, அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே!
		
(374:16-18)
என்னும் அகநானூற்றுப் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன.
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ஆணுக்கு அவன் மேற்கொள்ளும் வினையே உயிராகின்றது.
களவு நிலையில் தலைவியைக் காணுவதும், காண இயலவில்லை
யென்றால் விடாது முயன்று வெற்றி பெறுவதும் உயிராக அமைய
கற்பு நிலையில் வினைமேற்செல்லல், முயன்று ப�ொருளீட்டல்
உயிராகின்றது.
தலைவனின்
இச்செயல்
அவனுடைய
சமூகச்
செயல்பாட்டை ஒட்டி அமைந்தது என்பார் ஆய்வறிஞர்.12

ப�ொருளீட்டுவதும் ப�ோர் புரிவதும் கணவனின் கடமையாகும்.
உடைமை சேர்ப்பது அவனுக்கு உயிர் ப�ோன்றது. ப�ொருளீட்டுவதற்காக
வீட்டை விட்டு அகலுவதும், செயல்படும் மனத்தைக் க�ொண்டிருப்பதும்
கணவனின் பண்பாகும். காண்பது, காண்பதை எண்ணுவது அறிவால்
அறிவது ஆகிய செயல்கள் கணவனுக்குரியவை ஆகும் (குறு.,225;
நற்.,32). பண்டைய தமிழ்மக்கள் தம் முன்னோர் ஈட்டிய ப�ொருள்
க�ொண்டு வாழும் இயல்பினர் அல்லர். அவ்வாழ்க்கை முறையற்றது
என்பதைக் க�ொள்கையாகக் க�ொண்டவர்கள். தலைவியைக் காண எந்த
இடரையும் துயராக எண்ணாது இருந்த தலைவன் கற்புக் காலத்தே
ப�ொருள் ஈட்டுவதையே உயிராக எண்ணுகின்றான். ப�ொருளே உயிர்
எனத் தலைவன் எண்ணுதற்குரிய பல காரணங்களைச் சங்க
இலக்கியங்களில் காணமுடிகின்றது.
தலைவன் ப�ொருளீட்டச் செல்லும் செய்தியைத் த�ோழி கூறுவதாக
அகநானூற்றுப் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.13 வறுமையுற்றவர்கள்
உதவி கேட்கும் ப�ோது, க�ொடுப்பதற்கு ஏதும் இல்லை என்று
கூறக்கூடிய இழிவான நிலையைப் ப�ோக்குவதற்கு, ஆண் ப�ொருள்
தேட வேண்டியது அவசியமாகின்றது. இதனை,
இல்லோர்க்கு இல்லென இயைவது கரத்தல்
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும்
ப�ொருளே காதலர் காதல்
அருளே காதலர் என்றி நீயே	
(அக.,53:13-14)
என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம்.

ப�ொருளின்றி வாழ்தல் இயலாது, ப�ொருள் இல்லையேல்
வறுமையுற்று வாட்டமுற்று இறக்க நேரிடும். இதனால், இல்லற
வாழ்வில் இன்பம் சிறக்காது என்பதைக் கீழ்வரும் அகநானூற்றுப்
பாடலடிகளால் தெளியலாம்:
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில்
சூர்ச் சுனை துழை, நீர்ப்பயம் காணாது,
பாசி தின்ற பைங் கண் யானை
(91:3-6)
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இவற்றை எல்லாம் உணரும் தன்மை மிக்க தலைவன், பிரிந்தால்
பிரிந்தபின் முயன்றால், ப�ொருள் கிட்டும், ப�ொருள் கிட்ட வறுமை
நீங்கும், நலம் பெறுகும், இந்நலனால் தலைவி நலனுற அதனால்
புறத்தார்க்கு நலன் என்பது தாமாகவே அமையும். சங்கிலித் த�ொடராய்
வரும் நலன்களனைத்திற்கும் ஆதாரம் ப�ொருளாகும். இங்குத்
தலைவனின் ப�ொருள் நாட்டம், அறநெறி வழிச் செல்லவும், இவ்வுலக
இன்பம் நிலைத்த இன்பத்திற்கு வழி வகுக்கவும் அடிப்படையாய்
அமைகின்றது. இதனால் தலைவன் ப�ொருள் செய்யும் ஆர்வம்
உடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது கற்பியல் வாழ்வில்
கணவனுக்குரிய அறமாகின்றது.

2. வறியவரைக் காக்கும் பண்பு:

தலைவனது மன அடக்கத்தை மெய்ப்பொருள் அறிந்த பண்பை
வறிய�ோரைக் காக்கும் தன்மையைப் பின்வரும் குறிஞ்சிக்கலிப்
பாடலடிகளின் வழி தெளியலாம்:
........................ உலகம்
புரப்பான் ப�ோல்வத�ோர் மதுகையும் உடையன்
வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்றறிந்தான் ப�ோல்
நல்லாரை கண் த�ோன்றும் அடக்கமும் உடையன்
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க
வல்லான் ப�ோல்வத�ோர் வன்மையும் உடையன் (47:1-6)

இதன் வழி, தலைவன் தலைமைக் குணங்களையும் ஆளும்
தன்மைகளையும் பெற்றவன் என்பதை மதுகையும் உடையன்;
அடக்கமும் உடையன்; வன்மையும் உடையன் என்னும் த�ொடர்களால்
அறியமுடிகின்றது.
புலியேறு, பட்டினி கிடந்து உயிர் வருந்தினாலும் தன்னால்
வீழ்த்தப்பட்ட களிறு இடம்பக்கம் வீழ்ந்தால் அதனை உண்ணாது.
அத்தகைய க�ொள்கையுடைய புலியைக் காட்டிலும் மேம்பட்ட,
தாழ்ச்சியில்லா ஊக்கமுடைய தலைவன் ப�ொருளீட்டும் ப�ொருட்டுத்
தலைவியை விட்டுப் பிரிந்தான் என்பதை,
த�ொடங்கு வினை தவிரா, அசைவு இல்நோன் தாள்,
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும், இடம் படின்
வீழ் களிறு மிசையாப் புலியினும் சிறந்த
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலைச் சிறப்ப
செய்வினைக்கு அகன்ற காலை
(அக.,29:1-5)
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என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாம். பிறர் இகழ்வதைப் ப�ொறுத்துக்
க�ொள்ளாது ப�ொருள் ஈட்டிவரும் பெரும் விருப்பத்துடன், த�ொடங்கிய
வினையை முடிக்க வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாட்டுடன் தலைவன்
இருந்தான் என்பதை மேற்கூறிய பாடலடிகளின் வழி புலப்படுகின்றது.
தலைவியின் எண்ணம் மீதுறப் ப�ொருளீட்டும் வினையைப் பாதியிலேயே
விலக்கினால், பிறர் நகையாடத்தகும் இகழ்ச்சியை அடைய நேரிடும்
என்பதை,
பிரியாய் ஆயின் நன்றுமன் தில்ல
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும், இன்று நம்
செய்வினை ஆற்றுற விலங்கின்,
எய்துவை அல்லைய�ோ, பிறர் நகு ப�ொருளே?
		
(அக.,33:17-20)
என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. இதன் மூலம், ப�ொருளின்
சிறப்பையும், அஃது அறம் முதலியன பயப்பதையும் கருத்தில் க�ொண்டு
தலைவன்
ப�ொருளீட்ட
வினைமேற்
சென்றான்
என்பதை
அறியமுடிகின்றது.

தலைவியை நினைத்து வீட்டில் தங்க விரும்பினால் வறுமை
வந்துவிடும். எனவே, உயிரினும் சிறந்ததாகக் கருதப்படும் ப�ொருளை
நெறியால் ஈட்டி வரும் ப�ொருட்டுத் தலைவன் தலைவியை விட்டுப்
பிரிந்து சென்றான் (அக.,123:6-7; 245:1). தலைவி தரும் இன்பத்தைக்
காட்டிலும், ஈதல் இன்பம் சிறந்தது எனக் கூறித் தலைவன் ப�ொருள்
ஈட்டச் சென்றான் (அக.,131:14-15). வினைமேற் சென்று ஈட்டி வரும்
ப�ொருளால், வறியவர்களின் பிச்சை ஏற்கும் கலம் நிறையுறுமாறு ஈதல்
புரிய வேண்டும் (அக.,142:6-7; 152:19-20).

சுற்றத்தார்க்கு நேர்கின்ற துன்பத்தைப் ப�ோக்கவும், அவர்களைத்
தாங்கவும், அவர்கள் வயிறாற உண்ணவும், ந�ொதுமலாளரை அன்போடு
உபசரிக்கவும் ப�ொருள் தேவை என்பதால் ப�ொருளீட்டும் முயற்சிக்கு
ஏற்ற ஊக்கத்துடன் தலைவன் பிரிந்து சென்றான் (அக.,93:1-3).
வருத்தத்தைப் ப�ோக்குகின்ற அருள் நிறைந்த உள்ளத்தை உடையவனாக
இருந்தாலும், ப�ொருள் இல்லையானால் ஈதல் அறத்தைச் செய்ய
முடியாது என்பதனால் தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து ப�ொருளீட்டச்
சென்றான் (அக.,335:3; 39:1).
விருந்தோம்பலையும், சுற்றம் தழுவுதலையும், வறிய�ோர் துயர்
துடைத்தலையும் தம் தலையாயக் கடமையாகக் க�ொண்ட தலைவன்,
அக்கடமைகளைச் செம்மையுற ஆற்ற ப�ொருள் ஈட்டுவதற்கு மனைவியைப்
பிரிந்து நெடிது சென்றான். பிறர் துன்பத்தைத் துடைத்தலே தனது
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கடமை என்ற உணர்வு, மழையானது தீயை அழிப்பது ப�ோலத்
தலைவியின் பிரிவுத் தீயை அழித்தது இதனால் தலைவன் வினைமேற்
சென்றான் (அக.,279:1-8). அறநெறியினின்றும் தவறாது, இல் வாழ்க்கை
நடத்துவதும், சிறந்த சுற்றத்தாரின் பலவகையான துன்பங்களைத்
தாங்குவதுமாகிய
இவையெல்லாம்
ச�ோம்பிய
உள்ளத்துடன்
இருப்பவர்க்கு இல்லையாகும். எனவே, தலைவன் ப�ொருள் ஈட்டும்
வினையை விரும்பி மேற்கொண்டு சென்றான். இதனை,
அறம் தலை பிரியா த�ொழுகலும் சிறந்த
கேளிர் கேடுபல ஊன்றலும் நாளும்
வருந்தா உள்ளம�ொடு இருந்தோர்க்கு இல் (அக.,173:1-3)
என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன.

தலைவன் பிறர் துயர் துடைத்தலையே காதல் இன்பத்தினும்
பெரிதாக நினைத்தான் (அக.,231:1-3). ச�ோம்பிய உள்ளத்துடன்
இருப்போர்க்குப் புகழும், இன்பமும் க�ொடையும் இல்லாது ப�ோகும்.
ஆகையால், சங்ககால ஆடவர் ப�ொருள்வயிற் பிரிந்து சென்றனர்
(நற்.,214:1-2). மேலும்,
அரிதாய அறன் எய்தி அருளிய�ோர்க்கு அளித்தலும்,
பெரிதாய பகை வென்று பேணாரைத் தெறுதலும்
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் எனப்
பிரிவு எண்ணிப் ப�ொருள் வயிற் சென்ற நம்காதலர்
		
(11:1-4)

எனவரும் கலித்தொகைப் பாடலடிகளின் வழியும் ப�ொருளின் ஆற்றலையும்,
அதனை அடைய கணவன் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளையும் அறியலாம்.
தன்னோடு நட்புச் செய்தவர்களுக்கு ஆக்கமும், தலைவியின்
த�ோளுக்கு அணிகலன்களும் சேர்க்கவே தலைவன் ப�ொருள் வயிற்
பிரிந்தான் என்று சங்கப் பாடல் ஒன்று விளம்புகின்றது (நற்.,286:7-9).
வறிய�ோர்க்கு
ஈந்து,
எஞ்சியதை
நுகர
வேண்டும்
என்ற
கடப்பாடுடையவன் தலைவன் என்பதை,
ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல்’ எனச்
செய்வினை கைம்மிக எண்ணுதி; அவ்வினைக்கு
		
(குறு.,63:1-2)

என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். இதன் மூலம், ப�ொருள் தேடுவதற்குரிய
செயல்களை ஏனைய த�ொழில்களை விடச் சிறப்புடையதாகத்
தலைவன் கருதியதை அறியமுடிகின்றது.
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ப�ொருளின்மை பற்றிப் பகைவர்கள் இகழ்ந்துரைக்கும் ச�ொற்களால்
ஏற்படும் துன்பத்தைப் ப�ோக்கவும், நல்ல புகழை நிலைநிறுத்தவும்,
தம்மிடம் இரந்து நிற்கும் வறியவர்களின் கை நிறையும் படியாக
வழங்கி மகிழவும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அரிய ப�ொருளை நிறைய
ஈட்டி வர தலைவன் வினைமேற் சென்றான் (அக.,389:11-13; 111:12). இதன் மூலம், பண்டைய ஆடவர் தம் சமூகக் கடமையை
ஆற்றுவதில் எத்துணை ஆர்வமுடையவராக இருந்தனர் என்பதைச்
சங்கச் சான்றுகள் வழி அறியமுடிகின்றது.

3. சுற்றம் ப�ோற்றும் பண்பு:

சுற்றம் ப�ோற்றுதலும் தலைவனால் அறமாக ம�ொழியப்
பட்டுள்ளது. நிலையற்ற வாழ்வை நிலைத்த தன்மையுடையதாக
மாற்றுவது அவரவர் செயற்பாடேயாகும். நிலைத்த இன்பம் பெற
வகுக்கும் வழிகளில் ஒன்று ஈத்துவக்கும் இன்பமாகும். இதனால் சுற்றம்
ப�ோற்றப்பட்டது. இதன் காரணமாக இல்லாமை என்பது இன்மையாகும்.
அநீதி அறுபட்டு ஓடி அறம் நிலைத்து நிற்கும். சங்ககாலத் தலைவன்
இவ்வறத்தை உணர்ந்தவனாக இருந்தான்.
உறவினர்க்கு நேர்கின்ற கேடுகளை நீக்கி அவர்களைத் தாங்குதல்
வேண்டும். இளைஞராயுள்ளவர் வயிறாற உண்ணுதல் வேண்டும்.
கேளிரும் அல்லாது பிற வகையிலே உறவுடைய�ோரும் கெழுதகைமை
உடையராக ஒழுகிவருமாறு செய்தல் வேண்டும் என்று கூறினான்.
தானும் அவரும் இருந்து சுற்றம் ப�ோற்றலே இன்பமுடையது என
எண்ணினான் (அக.,93:1-2; 279:1-3).

அகநானூற்றில் தலைவனால் ப�ோற்றப்பெறும் சுற்றம் காக்கும்
பண்பை, பின்னர்த் திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ள சுற்றம் தழாலுக்கு
வித்திட்டதாகத் த�ோன்றுகின்றது. மனைவியைப் பிரிந்து ப�ொருளீட்டிச்
சுற்றம் காக்காது, அவரின் துன்பத்தைப் பார்த்துக் க�ொண்டு ஒரே
ஊரில் வாழ்வது உணர்ச்சியற்ற தன்மையாகும் என்ற மு.வரதராசனாரின்
கருத்தும் சுற்றம்போற்றல் சமுதாய அறம் என்னும் கருத்திற்கு
வலிவூட்டுவதாக உள்ளது14 என்கிறார் அழகம்மை.

4. ப�ொருளே வாழ்வின் உயிர்நாடி:

சங்க காலம் முதல் இன்று வரை ப�ொருளே வாழ்வின் உயிர்நாடி
ஆகும். அப்பொருள் இருந்தால் தான் வீடு சிறக்கும். அதனால், நாடு
சிறக்கும் ப�ொருளாதாரம் வளம் சிறக்கும். நல்லன சிறக்கும். அதனால்
அறம் நிலைபெறும். சங்க காலத் தலைவன் இந்நிலைகளை நன்கு
உணர்ந்தனவாக இருந்தான்.

136

பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்

அவன் ப�ொருளை உயிர் எனப் ப�ோற்றினான். ப�ொருளுக்காகத்
தலைவியைப் பிரியவும் அவன் தயங்கவில்லை. ப�ொருளின்றி வீட்டில்
தங்கினால் வறுமை வரும் என்று தலைவன் கூறினான். உயிரினும்
சிறப்புடையதான ப�ொருளை ஈட்டித்தரும் ப�ொருட்டுப் பிரிந்து
சென்றதாகக் கூறினான் (அக.,279:1-3; 123:6-7; 245:1-2). வ.சுப.
மாணிக்கம் அவர்களும், “ப�ொருளீட்டும் பிரிவு இன்றியமையா
உலகியல் அறம்”15 என்று கூறுகின்றார்.

ப�ொருள் களிப்பை உருவாக்கும் என்ற கருத்து சங்க காலத்தே
நிலவி வந்திருக்கின்றது. உலகில் மகிழ்வைப் பெற எத்தனைய�ோ
வழிகள் இருப்பினும், அனைத்திற்கும் ப�ொருளே அடிப்படையாகின்றது.
இவ்வடிப்படை
முதலில்
குடும்பத்தில்
தான்
துவங்குகின்றது.
இல்லத்தை இயக்குபவள் இல்லக்கிழத்தி, அவள் மனம் ப�ொருளைக்
காணக் களிப்புறும், அவள் மனம் களிக்க அதன் வழிச் சமுதாயம்
களிப்புறப் ப�ொருள் உயிர்நாடி என்பது இன்று மட்டுமல்ல சங்க
காலத்திலும் இருந்திருக்கின்றது.
தலைவன்
நெஞ்சிற்குக்
கூறுமிடத்து
இச்செய்தியை
எடுத்துரைக்கின்றான். மனைவியின் உள்ளம் களிப்புறும் படியாகப்
பல்வேறு செல்வங்களையும் ஈட்டிக் க�ொணர்ந்து தருவ�ோம் என்று
கூறியதாக எடுத்து ம�ொழிகின்றான் என்பதை,
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின், மனை நகப்
பல்வேறு வெறுக்கை தருகம் - வல்லே
(அக.,21:7-8)
என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். வாழ்வில் களிப்படைய
செய்வினையில் பின் வாங்குதல் கூடாது. அவ்வாறு பின் வாங்கினால்
வாழ்வில் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பின்வாங்கும் நலிவும் இடரும்
தானே வந்துறும். எடுத்த செயலை முடித்தலே அறமாகும். அதில்
மாற்றம் ஏற்படின் பிறர் நகையாடுவர் என்பது அகத்தலைவன் கூற்று.
எய்துவை அல்லைய�ோ, பிறர் நகு ப�ொருளே (அக.,33:20)
என்னும் பாடலடியால் அறியலாம். பிறித�ோர் இடத்தில், பிறர்
இகழ்வதினைப் ப�ொறாது ப�ொருள் தேடல், தளர்வு இன்றித் த�ொடங்கி
வினையைக் கைவிடாது முடிக்கும் வலிமை ப�ோன்றன என்று மீண்டும்
மீண்டும் பேசப்படுகின்றன (அக.,29:19-20; நற்.,282:1-4).

5. ஆன்ம நலன் சார்ந்த அறம்:

மனத்தாலும் பிறருக்குக் கேடு, அநீதி எண்ணாதிருத்தல், ஆன்ம
நலனாகும். ப�ொருளாலன்றியும் பிறர் நலிவு நீக்கப்படும் ப�ோது,
இல்லாமை இல்லாததாகும் ப�ோதும் துன்பம் ப�ொதுமையாகும்
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ப�ோதும் ஆன்மா நலனடைகின்றது. இதனால் ஆன்ம நேயமும்
வளர்கின்றது. இது உலகுக்கே நலம் பயப்பதாக எவரும் ஏற்கக்
கூடியதாக உள்ளது.

தலைவன் கூற்றில் ஆன்ம நலனை உருவாக்கக் கூடிய ஈகை,
துன்பம் தாங்கல் ப�ோன்ற கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன. ஈத்துவக்கும்
இன்பமே பேரின்பமாகக் கருதப்பட்டு ஈதல் முறை, ஈதற்பொருள்,
ஈதல் விளைவு அதற்குப் ப�ொருள் இன்றியமையாமை ப�ோன்றன
பேசப்படுகின்றன.

(i) ஈதல் முறை:

இரவலர்க்கு அவர் எண்ணியதைக் க�ொடுத்தல், தன்னிடம்
உள்ளது க�ொண்டு அவர் துயர்துடைத்தல் என இருவகையாக ஈதல்
செய்யப்படுகின்றது. அதிகம் இரவலர்க்கு அவர் எண்ணியதை
அளித்ததாகவும். அடுத்த நேரம் பாராது இரவின் கடையாமமெனினும்
அவன் வாயிலில் சென்று குன்றம் பாட யானையானாலும் க�ொடுக்கக்
கூடியவன் என்றும் தலைவன் கூற்றுச் செய்திகள் கூறுவதிலிருந்து ஈதல்
தம்மை விளக்கம் பெறுகின்றது (அக.,162:17-18; 208:1-4).

(ii) ஈதலின் விளைவு:

மனம் மகிழ்வுறலே ஈதலின் விளைவாகும். வறுமைக்கு ஈதல்
அறமாகும். இங்குப் பெறுபவர், க�ொடுப்பவர் என இருவர் நிலையிலும்
இன்பம் நிகழ வேண்டும். அதிலும் பெறுபவர் நிறைவெய்தும் படி
அவர் க�ொள்கலம் நிறையக் க�ொடுத்தல் அது மகிழ்வின் எல்லைக்கே
சென்று செலுத்தும். இப்படி வழங்கி ஆன்ம நலன் எய்திய செய்தியும்
அகநானூற்றில் பேசப்படுகின்றது.
வரையின்றிக் க�ொடுத்தலால் கவிழ்ந்தே இருக்கும் கைகளை
உடையவனான கடுங்கோ என்னும் சேரனைப் பாடச் சென்று
வறுமையாளரின் க�ொள்கலம் நிறைவுற்ற ப�ோது எய்திய மகிழ்வு
ப�ோன்று தன் நெஞ்சமும் மகிழ்வெய்த வேண்டுமென்று அகத்தலைவன்
கூறுகின்றான் (அக.,142:5-7). இங்கு ஈதலின் விளைவு மனமகிழ்வென்பது
உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.

(iii) ஈதல் ப�ொருள்:

ஆன்மாவிற்கு இன்பமளிக்கும் ஈதலைச் செய்வதற்கும் ப�ொருள்
மிக இன்றியமையாததாகும். ப�ொருளில்லார்க்கு உதவ வேண்டும்
என்பதனை
அருள்
நன்கு
உடையராயினும்
ஈதல்
என்பது
ப�ொருளில்லார்க்கு இயையாது என்ற தலைவன் கூற்று மெய்ப்பிப்பதால்
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ஈதலுக்குப் ப�ொருள் வேண்டல் அற நீதியாகின்றது. சான்று:
இருள் படு நெஞ்சத்து இடும்பை தீர்க்கும்
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும், ஈதல்,
ப�ொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல்
		
(அக.,335:1-3)

6. கணவன் கூற்றுக்களில் அறம்:

கணவன் கூற்றுக்கள் ப�ொருளுக்காகப் பிரியும் நிலையிலிருந்து
வினைமுற்றி மீளும் நிலைவரை நிகழ்த்தப்படுகின்றன. கணவன்
கூற்றுக்களில் அவன் ப�ொருளுக்காகப் பிரியும் நிலையிலெல்லாம்
தலைவி பிரிவால் கலங்கும் நிலை பற்றியே பேசுகின்றான்.16 அடுத்து,
ப�ொருளீட்ட முயற்சி செய்பவனாகவும் வினைமுடிக்கப் பிரிபவனாகவும்
இருக்கின்றான் (அக.,29:1-5; 245:1). இவ்விரு நிலைகளில் தலைவனுக்கு
அறம் என உணர்வது அகவாழ்வில் தலைவியைக் கலங்க விடக்
கூடாது, புற வாழ்வில் வினையே ஆடவர்க்கு உயிர் என்பதாகும்.
ப�ொருள், உடைமை, வலிமை, அதிகாரம் மேலாதிக்கம்
ஆகியவற்றிற்கு ஆண் உரிமை பூண்டவன் என்பதும் அதற்காக அவன்
பாலியலைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பெண்ணைக் கட்டுப்படுத்த
வேண்டும் என்பதும் இந்தத் தரணியை வெல்லுவதற்கு ஆண், தன்னை,
தனது பாலியலை வெல்ல வேண்டும் என்பதும் இதுதான் ஆண் அறம்
என்பதும் மேற்சொன்னவற்றிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

7. கணவனின் குடும்ப வாழ்க்கை:

குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒத்த அன்பு, கணவன் மனைவியர்
இருவருக்கும் உரிய பண்பாகும். இந்த ஒத்த அன்பையே ‘காதல்’ என
அழைத்தனர் (அக.,339:11-14). இது, காதல் வாழ்வின் இலட்சியத்தைப்
புலப்படுத்துகிறது.
காதலென்பது வெறும் உடற்காமம் அன்று. அதனையும் கடந்து
நிற்பது. மனத்தளவில் உயர்ந்து நிற்பது. மனைவியின் உடலழகு வற்றி
நரைமூதாட்டியாக ஆனப�ோதும் தலைநாள் க�ொண்ட உழுவலன்
ப�ோல மனைவியைப் ப�ோற்றுவது கணவனின் கடமையாகும்
என்பதனை,
அண்ணாந் தேந்திய வனமுலை தளரினும்
ப�ொன்னேரர் மேனி மணியிற் றாழ்ந்த
நன்னெடுங் கூந்தல் நரைய�ோடு முடிப்பினும்
நீத்த ல�ோம்புமதி பூக்கே ழூர
(10:1-4)

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
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என்னும் நற்றிணைப் பாடலால் அறியலாம். காதல் வாழ்வில் இருவரும்
பிரியாது கூடி வாழ்தலையே பெரும் பேறாகக் கருதினர். வறிய
வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் பிரியா வாழ்க்கையே பெருமை தரும்
வாழ்க்கை என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது (கலி.,18:7-12).

8. கற்புடையாளால் கணவன் உயர்வுறல்:

கற்புடைய நல்மனைவி வாய்க்கப் பெற்றவர் புகழ் பெற
வாழ்ந்தனர். கற்புடைய நல் மனைவியின் வருகையால் கணவனுக்கு
வறுமை வாழ்வு நீங்கிச் செல்வவாழ்வு வாய்க்கவும் பெறுவான்
என்பதை,
ஓர் ஆன் வல்சிச் சீர் இல் வாழ்க்கை
பெரு நலக் குறுமகள் வந்தென (குறு.,295:4-6)
என்னும் குறுந்தொகைப் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன.

தலைவியை அடைவதற்கு முன் தலைவன் இல்லத்தார் ஒரு
பசுவின் வருவாயைக் க�ொண்டு வாழ்ந்தனர். தலைவி தலைவனுடைய
இல்லத்திற்கு வந்த பின், அவ்வில்லம் செல்வம் ப�ொங்கிப் பலர�ோடு
உண்டு மகிழும் விழா நிகழ்ச்சிக்கு இடமாயிற்று என்று மேற்குறித்த
பாடற்பகுதி தெரிவிக்கிறது.

இவ்வாறு “கணவன், மகன் ஆகிய�ோரின் சமூக ஆற்றலால்
பெண்ணுக்கு மறைமுகமான ஆற்றல் வருகிறது என்றும், மனைவி, தாய்
ஆகிய நிலைகளில் பெண்ணின் ‘பதிவிரதா தர்மத்தால்’ பாலியல்
ஒழுக்கத்தால்
வீட்டு
ஆண்களுக்குக்
கெளரவம்”17
என்றும்
ராஜ்கெளதமன் குறிப்பிடுவது இங்குக் கவனிக்கத்தாக்கதாகும்.

9. நன்மக்கட் பேறு (கணவன்):

இல்வாழ்க்கையின் சிறந்த பேறாக இருப்பது ‘அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு’ ஆகும். எவ்வளவு பெருஞ்செல்வம் படைத்து இன்பமாக
உண்டு உடுத்து வாழ்ந்தாலும் நன் மக்களைப் பெறாதார் வாழ்வு
சிறப்பதில்லை எனலாம். குழந்தைச் செல்வத்தோடு மகிழ்ந்திருக்கும்
கணவன் மனைவியரைச் சங்கப் பாக்கள் புலப்படுத்துகின்றன.

(i) புதல்வனால் பெறும் இடம்:

ஒத்த அன்பினால் கூடி மகிழ்ந்த கணவனும் மனைவியும் தம்
புதல்வனின் மழலை ம�ொழியைக் கேட்டும் விளையாட்டைக் கண்டும்
மகிழ்வோடு வாழ்ந்தார்கள். சான்று:
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மறி இடைப்படுத்த மான் பிணைப�ோல
புதல்வன் நடுவணன் ஆக, நன்றும்
இனிது மன்ற அவன் கிடக்கை (ஐங்.,401:1-3)

இப்பாடலடிகளின்
மூலம்,
கணவனுக்கும்
மனைவிக்கும்
கருத்தொருமித்தும் ஒத்த அன்பு க�ொண்டும் உலகம் ப�ோற்ற வாழ்வதே
இல்லறத்திற்கு அடிப்படை என்பதும், இம்மைப் புகழையும் மறுமைப்
பேற்றையும் உடன் வழங்கும் குழந்தைப் பேற்றினைக் கணவனும்
மனைவியும் பெற்று வாழ்ந்தார்கள் என்பதும் புலப்படுகின்றன.

குழந்தைச் செல்வத்தைப் பெற்றோர் இவ்வுலகத்தில் புகழ�ோடு
வாழ்ந்து மறுமை உலக வாழ்வையும் குற்றமின்றி எய்துவார்கள்
(அக.,66:1-4; 16:5). இதில் புதல்வனைப் பெறுவதினால் அடையும்
இன்பம் பெரிது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

(ii) புதல்வனைத் தழுவிய தாயைத் தந்தை தழுவுதல்:

தன் புதல்வனை மார்புற அணைத்துக் கிடந்த மனைவியின்
புறத்தை, கணவன் அன்புடன் தழுவிக் கிடந்தான். இதற்கு,
புதல்வற் கவைஇய தாய்புறம் முயங்கி
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை (ஐங்.,402:1-2)

என்னும் பாடலடிகள் சான்றாகின்றன. இதன் மூலம், விருப்பமில்லா
முயக்கம் எந்த ஒரு பயனையும் தராது என்பதால், கணவன்
மனைவியைப் பெருவிருப்பத்தோடு தழுவிக் கிடந்தான் என்பது
பெறப்படுகின்றது. இதேப�ோன்று, புதல்வனைத் தழுவிக் கிடந்த
தாயைத் தந்தை அன்போடு தழுவியமையை அகநானூறு (26:18-23)
விளக்கியுள்ளது.
மேலும், குறுகிய கால்களையுடைய கட்டிலில், விரிக்கப்பட்ட
மலர்ப்படுக்கையில் தலைவன் தன் புதல்வனை அன்போடு தழுவியவாறு
பெருமூச்செறிந்தான். புதல்வனின் தாயாகிய தலைவி புதல்வனைத்
தழுவிக் கிடந்த தன் கணவனின் புறத்தை அன்போடு வளைத்துக்
க�ொண்டாள் (குறு.,359:2-6).

(iii) தந்தையின் பெயரை மகனுக்கிடல்:

முன்பு தன் மனைவி மீது மட்டுமே நிலைத்திருந்த கணவனின்
அன்பு, அதற்குச் சிறிதும் குறைவின்றி இப்பொழுது தன் மகன் மீதும்
பரவிற்று. மேலும், அவ்வன்பு அவன் புன்புறுவலுடன் தளர்நடைப்
பயிலுவதனைக் கண்ட அளவில் பன்மடங்கு வளர்ந்தது என்பதை,

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும்
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே
அகன் பெருஞ் சிறப்பின் தந்தை பெயரன்
முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி,
சிறுதேர் உருட்டும் தளர்நடை கண்டே	
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(ஐங்.,403)

என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். தலைவன், தன் மகன் மீது
க�ொண்ட அன்பிற்கு இன்னொரு காரணம் என்னவெனில், அவன் தன்
தந்தையின் பெயரைக் க�ொண்டிருந்தான் என்பதாகும். இதேப�ோன்று
தந்தையின் பெயரை மகனுக்கு இடுவதையும் கலித்தொகைப் (75:
23-25; 81:35)
பாடல்கள்
குறித்துள்ளன.
இதுமட்டுமல்லாது,
வேதகாலத்திலும் குழந்தைகளுக்குப் ப�ொதுவாகத் தந்தையின் சிறப்புப்
பெயரை அல்லது பெயரை இடுதல் வழக்கமாக இருந்தது18 என்பதை
அறிய முடிகின்றது. இவ்வாறு, தந்தையின் பெயரை மகனுக்கும்
தாயின் பெயரை மகளுக்கும் இடுவது த�ொன்மையான தமிழ் மரபாகும்.

(iv) கணவன் மனைவியின் புறத்தைத் தழுவுதல்:

தன் குடிக்கு விளக்கமான மகனை ஈன்ற மனைவியின்
முதுகினைத் தழுவித் தன் பேரன்பினை வெளிப்படுத்தினான் கணவன்.
இதற்குச் சான்றாக,
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட,
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் (404:1-2)
என்னும் ஐங்குறுநூற்றுப் பாடலடிகள் அமைகின்றன. இதே ப�ோன்று
அகநானூறும் (19:18-19; 26:22-23) கணவன் மனைவியின் புறத்தைத்
தழுவியமையைக் குறிப்பிடுகின்றது.
பேரழகுடைய மைதீட்டிய கண்ணை உடைய புதல்வன்
விளையாட, அதனை ந�ோக்கியவாறே கணவன் மனைவியைத் தழுவிக்
க�ொண்டு அன்போடிருந்தான். இதனை,
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட,
காதலித் தழீ, இனிது இருந்தனனே
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும்
ப�ோது ஆர் புறவின் நாடுகிழவ�ோனே
(ஐங்.,406)

என்னும் பாடலால் அறியலாம். கண்ணுக்கு மையிடல் பெண்களுக்கே
தனிச்சிறப்பு என்றாலும், குழந்தைப் பருவத்தில் பால் வேறுபாடின்றிக்
கண்ணுக்கு மைதீட்டுவது சங்க காலத்திய மரபு என்பதை இப்பாடல்
வழி அறியமுடிகின்றது.
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இதில் வண்டினம் தமக்குரிய தேன் பெற்றுக் களி சிறந்து
இசைக்கும் நாடு கிழவ�ோன் என்றது, அவன் எல்லாச் செல்வமும்
இசைபட வாழ்தலைக் கூறியதாக ஒளவை, சு.துரைசாமிபிள்ளை
அவர்கள் உரை கூறுவார்.19
பெருமழைப் புலவரும் இப்பாடலுக்கு, “நாற்றிசையும் நின்று
விருந்தினரும் இரவலரும் வந்து தாம் விரும்பியவாறு உண்டும்
உடுத்தும் அவர்தம் இனிய புகழைப் பாடிப் பரவுவர்”20 என்று
உள்ளுறைப் ப�ொருள் காண்பார்.

(v) காதலர் உறவுக்கு இசை உவமையாதல்:

பல்வேறு பண்புகளையும், மாற்றி மாற்றி நுகர்வது ப�ோல,
நாளும் புதியதாகத் த�ோன்றும் புணர்ச்சி இன்பத்தைத் தன்
மனைவியிடத்தில் கணவன் நுகர்ந்தான். சான்று:
நயந்த காதலித் தழீஇ, பாணர்
நயம் பல முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து,
இன்புறு புணர்ச்சி நுகரும்
மென்புல வைப்பின் நாடுகிழ வ�ோனே
(ஐங்.,407)

மேலும்,
கணவன்
மனைவி
உறவுக்கு
இசை
உவமையாகக்
கூறப்படுவதை அகநானூற்றின் (352:12-17) வழி அறியமுடிகின்றது.

(vi) கணவன் பெற்ற இன்பம்:

இசை இன்பத்திலும், மக்கட் பேற்றால் விளையும் இன்பத்திலும்,
மனை மாட்சி மிக்க மனைவியால் வரும் இன்பத்திலும் கணவன்
திளைத்திருந்தான் (ஐங்.,408). புதல்வனைத் தழுவிக் கிடந்தான்
கணவன்,
அப்புதல்வனை
ஈன்றவள�ோ
அவ்விருவரையும்
தழுவிக்கிடந்தாள் என்பதற்கு,
புதல்வற் கணவ இயினன் தந்தை; மென்மொழிப்
புதல்வன் தாய�ோ இருவரும் கவைஇயினள் (ஐங்.,409:1-2)
எனவரும் ஐங்குறுநூற்றுப் பாடலடிகள் சான்றாகின்றன.

(vii) தந்தையின் மார்பில் மகன் ஊர்ந்து விளையாடல்:

மாலைப் ப�ொழுதில், வீட்டின் முற்றத்தின் கண் உயரம் குறைந்த
கால்களை உடைய கட்டிலில், தன் மனைவி துணையாகத் தன்னுடன்
இருக்க, தன் புதல்வன் தன் மார்பின் மேல் ஏறி ஊர்தலால் த�ோன்றும்
மகிழ்ச்சியும் நகையும் கூடிய இன்பத்தில் திளைத்திருந்தான் தலைவன்
(ஐங்.,410:1-4; நற்.,269:1-3). இவ்வாறு, நன்மக்கட்பேறு இல்லறத்தின்
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பயன் என்றாலும் அக்குழந்தைகளுள் ஆண் குழந்தைப் பேறு
சிறந்ததாகப் ப�ோற்றப்பட்டதையும், ஆண் வழிச் சமூகமாதலின் ஆண்
குழந்தைப் பேறு விழையப்பட்டதையும் மேற்கூறிய சான்றுகள் வழி
அறியமுடிகின்றது.

இம்மைப் புகழும், மறுமை இன்பமும் ஆண் குழந்தையால்
மட்டுமே கிடைக்கும் என்பதால் ‘ப�ொன்போற் புதல்வன்’ (புற.,9:3)
என்று சான்றோர்கள் புகழ்ந்தார்கள். மேலும், குழந்தையை வளர்த்துச்
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தையின் பெருங் கடமை என்பதை,
சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே	
(புற.,312:2)
என்னும் பாடலடியால் அறியலாம்.

இவ்வாறு, மகனுக்குத் தந்தை ப�ொருள், புகழ், உடைமைகளை
ஈட்டித் தருகிறான். இது ஆணுக்குச் ச�ொந்தமான உடமைகள்,
அவனுக்கு மட்டுமே பிறந்த வாரிசுகளுக்குப் ப�ோய்ச் சேருவதை உறுதி
செய்கிறது. இதனால் மகன் தந்தையின் மறுபிறவி ஈடேற்றத்திற்குத்
தேவைப்படுகிற ‘தென்புலத்தார்’ கடமையைச் செய்கிறான். இங்கு,
‘தந்தை மகன் உறவு அதிகாரப் பரிவர்த்தனையாக உள்ளது’21 என்பாரது
கருத்தும் கவனத்திற்குரியது.

இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து குடும்பம், பெண், புதல்வர் பேறு,
ஆண் செலுத்தும் அன்பு ஆகியவற்றில் ஆண் அறம் செயல்படும்
விதத்தை அறியமுடிகிறது.

10. கணவனின் பரத்தமை நாட்டம்:

சங்ககால இனக்குழு மரபு வளர்ந்த சமூக அமைப்பில் ஆணுக்குப்
ப�ோரும், வீரமும், ப�ொருளீட்டலும், ஈகையும், புகழ்பெறுவதும்
ப�ோலவே பாலியல் நுகர்ச்சியும் களிப்பும் ஆண்மைக்குரிய சிறந்த
செயல்களாக, ஆள்வினையுடைமையாகப் ப�ோற்றப்பட்டன. அக்காலச்
சமுதாயத்தில் வீரம் வெளிப்படும் புறவாழ்க்கையும் காமம் வெளிப்படும்
அகவாழ்க்கையும் ஆணை மையமாகக் க�ொண்டிருந்தன. ஆணின் அக
வாழ்க்கைய�ோடு
உறவுக�ொள்ளும்
பெண்கள்
பலத்திறத்தினராக
இருந்தார்கள். இதில், மனைவி, உரிமை மகளிர், கணிகை, பரத்தை,
க�ொண்டி மகளிர் என்ற வகைகளில் இருந்த பெண்களில் மனைவியே
முதலிடம் பெற்றிருந்தாள்.
மனைய�ோள், இல்லக் கிழத்தி, மனையுறை மகளிர் என்று
தலைவனின் இல்லத்துக்கு உரிமை பெற்றவளாகவும், “புதல்வன் தாய்”
என்று அவனது வாரிசினை அப்பழுக்கின்றிப் பெற்றுத் தருபவளாகவும்
மதிக்கப்பட்டாள். இத்தகைய மனைவிய�ோடு செயலூக்கமான அக
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பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குடும்ப அறம்

வாழ்க்கையை உடல் சார்ந்த பாலியல் வாழ்க்கையைத் த�ொடர்வதற்கு
அவளது இனவிருத்தி சார்ந்த உடற்கூற்றுச் செயற்பாடுகள் நிகழும்
காலங்கள் சாதகமாக இல்லாத ப�ோது ப�ொருளால் பெறக்கூடிய
பரத்தமை ஒழுக்கத்தை ஆண் மேற்கொண்ட செயலானது அன்று
பெரும் ஒழுக்கக் கேடானதாகக் கருதப்படவில்லை.
ஆணின்
பரத்தமை,
மனைவிக்கு
இழைக்கும்
பாலியல்
துர�ோகமாகக் கருதப்படாமல், அவனது அக வாழ்க்கையின் பாற்பட்ட
இன்ப நுகர்ச்சியின் இயல்பான ஒழுக்கமாகவே கருதப்பட்டது. சமண,
பெளத்த அறவியல் மதிப்பீடுகளின் செல்வாக்கு ஓங்கிய பிறகே அது
அறமற்றதாக, தீவினையாகக் கண்டிக்கப்பட்டது (அக.,26:4-16).

(i) வரைவின் மகளிரும் பிறனில் விழையாமையும்:

அக இலக்கியங்களில் பிறருக்காக வாழும் பேராண்மை
படைத்தவனாகத் தலைவன் காட்டப்பட்டான். அதே தலைவன்
பரத்தை நாடுபவனாகவும் இருந்தான். மருதப் பாடல்கள் தலைவனின்
இச்செயலைச் சுட்டுகின்றன. குடும்பம் பிளவு படாமல் இருக்கப்
ப�ொறுமையுடன் வாழும் மனப்பான்மை தலைவிக்கு வேண்டும்
என்பதைச் சுட்டும் ஒரு சான்றே தலைவனின் பரத்தை நாடல் ஆகும்.
வாயில் நேர்தலும் மறுத்தலும் விட்டுப் பிடிக்கும் பண்பைக்
கற்றுக்கொள்ள, கடைப்பிடிக்க உருவானதாக வ.சுப. மாணிக்கம்
கூறுகின்றார்.22
தலைவன் க�ொடுமை செய்யினும் தலைவி கற்பினின்றும் சிறிதும்
நிலை கலங்காப் பெற்றியுடையவள் என்பதைப் புலப்படுத்தப்
பரத்தமைப்
புனைவு
அமைந்துள்ளதாகக்
குறுந்தொகைச்
23
ச�ொற்பொழிவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தலைவி கற்புடையவளாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஏற்க
வேண்டியதே. அதற்காகத் தலைவனது நடத்தையின் பண்பற்ற
தன்மையைக் காட்டும் உத்தி ஏற்க இயலாதது ஆகும். தலைவனது
குறைகளைப் பெண் ஏற்பாள். வறுமைக்கு வாட மாட்டாள்.
நேர்மைக்குத் தயங்க மாட்டாள். ஆனால் ஒழுக்க மாறுபாட்டை
ஏற்றுக் க�ொண்டதாகப் பாடல்கள் இல்லை. மேலும், ஊடலுக்காக
அதன் வழி அடையும் இன்பத்திற்காகப் பரத்தைப் புனைவு
அமைக்கப்பட்டதென்று இறையனார் களவியல் உரையாசிரியர்
கூறுவதாக ந.சுப்புரெட்டியார் கூறுவர். ஊடலுக்குப் பரத்தமைதான்
வேண்டுமென்பதில்லை. வேறு எத்தனைய�ோ காரணங்கள் உலகில்
காணப்படுகின்றன. இது சிறந்த காரணமன்று என்று கூறிச் செல்வம்
காரணமாகப் பரத்தைமை பெரும் வழக்காயிற்று24 என்பதில் மட்டும்
கருத்திணைவு க�ொள்கின்றார் ஆசிரியர்.
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தலைவனது பரத்தை நாட்டம் நேரடியாகவே நடந்திருக்கின்றது.
மறைவுபட்டதாக இல்லை. வீட்டிற்குக் கூட்டி வரும் அளவிற்கு
இருந்திருக்கின்றது. பரத்தை நாடல் வெளிப்படையாக நடந்ததற்கு
அகநானூற்றின் பல பாடல்கள் சான்றாகத் திகழ்கின்றன.
பரத்தையை வதுவை புரிதல், பாணனிடம் உம்மனை பரத்தையர்
மனை எனல், பரத்தையைத் திருமணம் நடத்த எண்ணித் தம்மனைத்
தெருவில் செல்லல், அவனை நயந்து க�ொண்டதன் காரணமாக ஊர்
அலராகிறது. பரத்தைய�ோடு புனல் ஆடியது, பரத்தை இவனைத்
தேடியது ப�ோன்றவற்றால் தலைவனின் பரத்தைமைத் த�ொடர்பு
வெளிப்பாடாகின்றது (அக.,46:9-10; 96:9-10; 116:9-10; 176:24-25).

சங்ககாலச் சமுதாயச் சூழலைப் பார்க்கத் தலைவனின் செயல்
அறவழிப்பட்டதாக
உள்ளது.
தலைவன்
பிறர்க்கென
வாழும்
பேரன்பாளன். பிறர் நலமே தன் நலமாகப் பேணுவான். சங்கச்
சமுதாயம் ப�ோற்றுவது காதலும் வீரமும். ஆண் மக்கள் ப�ோரையே
வாழ்வாக எண்ணுபவர். ப�ோரின் அழிவுகளைப் புறநானூறு நன்கு
விளக்குகின்றது.
இந்நிலையில்
ப�ோரில்
ஆண்கள்
இறந்துபட
வாய்ப்பிருந்திருக்கின்றது.
இதனால்,
ஆண்கள்
பற்றாக்குறையும்,
அதனால் பல பெண்கள் விதவையாகியுமிருக்கலாம். ப�ோர் வெற்றி
காரணமாகப் பிற நாட்டிலிருந்து க�ொண்ட வரப்பட்ட பெண்களும்
இருந்திருக்கலாம். இம்மூன்று நிலையில் வரைவின் மகளிர் எண்ணிக்கை
பெருக வாய்ப்புள்ளது. இந்நிலையில் தான் தலைவனின் பரத்தமை
நாட்டம் சிந்தனை வயப்பட்ட அறச்செயலாகத் த�ோன்றுகின்றது.
ஆதரவற்றவர்களுக்கு
ஆதரவு
க�ொடுத்தவனாகத்
தலைவன்
திகழ்கின்றான். தலைவன் செயல் நியாயமானதாக இருக்கின்றது.
வரைவின் மகளிர் பெயர்ப் ப�ொருத்தம் பற்றிக் கூறும் ஒளவை
துரைசாமிப்பிள்ளையவர்களின் கருத்து25 மேற்கருத்துக்கு வலுவூட்டுவதாக
உள்ளது.
எத்தனைக் காரணங்கள் கூறித் தலைவனை உயர்வு படுத்த
முயன்றாலும் தலைவனது வண்டுத் தன்மையே பரத்தை நாட்டத்திற்குக்
காரணமேயன்றி வரைவின் மகளிர் பற்றிக் கூறியிருக்கும் கருத்துக்கள்
காரணமென்பதை முழுமையாக ஏற்க இயலாது.

மேலும்,
பரத்தையரை
அவர்களது
பாதுகாப்பிற்காகவும்
நலனுக்காகவும் நாடியதாக எந்த இடத்திலும் செய்திகள் இல்லை.
தலைவன் இது பற்றி ஒரு வார்த்தை கூடக் கூறவில்லை. எனவே,
பரத்தை நாட்டமே அறவழிப்பட்ட செயல் என்று கூற முடியாது.
தலைவனின்
பரத்தை
நாட்டம்
தலைவிக்கு
இழைக்கப்படும்
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அநீதியாகும். இதனால், சமுதாயத்திற்கே அநீதி இழைப்பவனாகின்றான்.
தலைவன் ப�ொருள் தேட வேண்டும். தேடும் ப�ொருள் பிறர் நலன்
நாடலுக்காக இருக்க வேண்டும். பரத்தையர் த�ொடர்பு நெறியற்ற
அறமற்றச் செயல் என்பதே சங்கப் பாக்கள் உணர்த்தும் கணவனுக்கான
அறங்களாகும்.

(ii) விலங்கினங்கள் வழி அறமுணர்த்தல்:

சங்காலப் புலவர்கள் தலைவனுக்குப் பரத்தை நாடல் தீது
என்பதை இடித்துரைக்கவும், ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற அறத்தை
வலியுறுத்தவும் அதனின்றும் மாறுபட்டால் விளைவு என்ன என்பதைச்
சுட்டவும் காரான் பசு, இறால், ஆமை, எருமை, நீர்நாய் ப�ோன்ற
விலங்கினங்களையும் அவற்றின் முறையற்ற செயல்களையும் க�ொண்டு
புலப்படுத்த முயன்றார்கள். தலைவன் பரத்தையை நாடி, அவளுடைய
த�ொடர்பு க�ொண்டான் என்பதை,
சேற்று நிலைமுனைஇய செங்கட் காரான்
ஊர் மடி கங்குலில், ந�ோன் தளை பரிந்து,
கூர் முள் வேலி க�ோட்டின் நீக்கி,
நீர் முதிர் பழனத்து மீது உடன் இரிய
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி, தாமரை
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர
(அக.,46:1-6)

என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. இதில், காரான் க�ொட்டிலைச்
சேறாக்கியது
என்ற
குறியீடு
மூலம்
தலைவனது
பரத்தமை
உணர்த்தப்பட்டது.

பரத்தையர் சேரியில் அவரின் நலத்தினை நுகர்ந்த தலைவன்,
தனக்குப் பழி ஏற்படும் என்பதற்கு அஞ்சி, அப்பரத்தையர் செய்த
நகக்குறி தன் மார்பிலே கிடக்கத் தன் வீடு ந�ோக்கி விரைந்து வந்தான்
(அக.,176:1-12). நீர் நண்டு வெண்குருகிற்கு அஞ்சி சேற்றில் வலி
ஏற்படும் படி மண்வளையில் மறைந்தது என்னும் இப்பாடலின் வழி
தலைவனின் பரத்தமையை அறியமுடிகின்றது. தலைவன் பரத்தைய�ோடு,
அலர் கூறுகின்ற ஊரார் அறியும் படி புனலாடினான் (அக.,246:1-4).
தலைவனின் இச்செயலானது, ஆண் சங்கு ஆரல் மீன் சாட்சியாகப்
பெண் சங்கைப் புணரும் என்ற குறியீட்டின் மூலம் உணர்த்தப்பட்டது.
ஆமையானது வள்ளைக் க�ொடியின் இலைச் செறிவில்
தூங்குவதை வெறுத்து, ஆம்பலின் இலைச் செறிவில் ப�ோய்
உறங்குவதைப் ப�ோலத் தலைவன் தன் வீட்டில் உறங்குவதை
வெறுத்துப் பரத்தையர் சேரிக்குச் சென்று, அவர�ோடு மகிழ்ந்தாடி
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இன்பம் நுகர்ந்து செருக்கிய நடைய�ோடு இற்பரத்தைபாற் சென்று
தங்கினான் (அக.,256:1-7).
கழனிக் கரும்பின்மேல் ஊர்ந்து ஆமையானது இளம் வெயிலில்
காய்வது ப�ோல, தலைவனது பரத்தையருள் ஒருத்தி, அவனை இழி
ச�ொற்களால் இகழ்ந்து பேசினாள்; சினந்து ந�ோக்கினாள்; அவனது
மாலையினை அறுத்து எறிந்தாள்; அவன�ோடு புலந்து தெருவழியே
சென்றாள் (அக.,306:1-8).

ப�ொய்கையில் ஆம்பலை மேய்ந்த எருமை, சேற்றில் உறங்கி,
காலைப் ப�ொழுதில் பகன்றைக் க�ொடியைச் சூடி, மள்ளரைப் ப�ோன்று
மூதூரில் புகுந்தது ப�ோலத் தலைவன் பரத்தையர் சேரியில்
அப்பரத்தையரை இன்பம் துய்த்து, இரவெல்லாம் அவ்விழித்த
இன்பத்தில் மயங்கிக் கிடந்தான். பின்பு காலையில் தனது பெருமை
கெடவும், ஊரில் அலர் எழவும் நாணழின்றித் தனது வீட்டிற்கு
வந்தான் (அக.316:1-7).

ஆண் நீர்நாய் விடியற் காலையில் வாளை மீனை இரையாகத்
தேடுவதைப் ப�ோலத் தலைவன் தன் பரத்தமை ஒழுக்கத்தால்
ஊரெல்லாம் அலர் எழச் செய்து, விடியலில் தலைவியை நாடி
வந்தான் என்பதற்கு,
ப�ொய்கை நீர்நாய்ப் புலவு நாறு இரும் ப�ோத்து
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர!
(அக.,386:1-2)
என்னும் பாடலடிகள் சான்றாகின்றன.

மேற்கண்ட
விலங்கினங்களின்
செயல்கள்
புலப்படுத்தும்
உட்பொருள், தலைவன் பரத்தையை நாடல், அவளுடன் த�ொடர்பு
க�ொள்ளல், தலைவனின் இச்செயல் குறித்து ஊரில் அலர் எழல்,
அவ்வலருக்கு அஞ்சித் தலைவன் இல்லிற்குவரல், வரும்போது
பரத்தைச் சேரியில் சுற்றி அலைந்த அந்தச் செவ்வி மாறுபடாதிருத்தல்
ப�ோன்றனவாகும்.

உள்ளுறைகள் அனைத்துமே உளவியல் சார்ந்தன. விலங்குக்
காட்சிகள் ஒரு புறம் தலைவன் நிலையை உள்ளுறையாகச் சுடுவதும்,
மறுபுறம் தலைவி நிலை பற்றி உய்த்துணரும்படி சில வரிகள்
அமைந்திருப்பதும் இங்கு அறநெறி புகட்டும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன.
தலைவனின் பரத்தமை நாடலை அறமற்றச் செயல் என்பதை உணர்த்த
விரும்பிய புலவர், அதனை, நேரடியாகக் கூறாமல், ‘சேற்று நிலை
முனைஇய’ (அக.,46:1), ‘இருஞ் சேற்று அள்ளல்’ (அக.,176:10),
‘பழனம் உழக்கி’ (அக.,256:6), ‘தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி’
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(அக.,316:4), ‘புலவு நாறும் இரும் ப�ோத்து’ (அக.,386:1) என்னும்
ச�ொற்றொடர்களைக் க�ொண்டு புலப்படுத்தினர்.

இச்சொற்றொடர்கள், பரத்தைத் த�ொடர்பு என்பது நன்னீரை
உண்பதை விடுத்துச் சேற்று நீரை உண்பதற்குச் சமம் என்றும், அது
குடும்பத்தைக் காப்பதாக இல்லாது குடும்பத்தைக் குலைக்கும் தன்மை
உள்ளது என்றும், கடமை உணர்வைத் தராது, ப�ொறுப்பற்ற மயங்கிய
நிலையையே உருவாக்கும் என்றும், வாழ்வு அலர் பரப்பக் கூடியதாக
அமையும் என்றும் உணர்த்துகின்றன.

(iii) வேளாண் த�ொழில் வழி அறமுணர்த்தல்:

விலங்கினங்கள் வழி அறக்கருத்துக்களை உணர்த்தியது ப�ோன்று
வேளாண் த�ொழில் வழி அமைந்த உள்ளுறையிலும் அறக்கருத்துக்கள்
எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளன. பரத்தை த�ொடர்பினை அறமற்ற செயல்
என்றும், இத்தொடர்பானது தம் த�ொழிலை விடுத்து வேற�ொன்றினை
நாடுவதற்குச் சமமானது என்றும் கூறப்படுகிறது. சான்று:
எரி அகைந்தன்ன தாமரை இடை இடை
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர்
கள் க�ொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உரின்,
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர! (அக.,116:1-4)
தம் நிலையில் நிலைத்தலே அறம் என்று கூறும் முறையில்
பரத்தை நாடல் இங்குக் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

(iv) சமுதாயச் செய்திகள் வழி அறமுணர்த்தல்:

வசதிகள் வாழ்க்கையைப் பண்படுத்த வேண்டும், நெறிப்படுத்த
வேண்டும். அவ்வாறன்றி அவ்வசதிகள் நெறியற்ற வாழ்க்கைக்கு
வழிவகுக்கக் கூடாது. நெறியற்றவர்களால்தான் வாழ்வின் நெறிமுறைகள்
மாற்றம் பெறுகின்றன. அது தவறு என்னும் அறத்தைக் கணவனுக்கான
பரத்தையர் பிரிவு பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.
இரும்பை ப�ோன்ற க�ோட்டினை உடைய எருமை, நீர் நிறைந்த
குளமானது கலங்க, ஆம்பல், மெல்லடை கிழியக் குவளை மலரை
மாந்திக் காஞ்சி நுண்தாது ஈரம் புறத்து உறைப்ப மெல்கிடு களவு
வாய்த் தங்கு நிலைக்கண் புகும். அதுப�ோல, பரத்தை கலங்க, அவர்
தாய்மார் கலங்கத் திரிந்து, பின்னும் வழியில் வேறு பரத்தையர்
சிலரைக் கூட நினைக்கிறான் தலைவன் என்பதை,
இரும்பு இயன்றன்ன கருங்கோட்டு எருமை,
ஆம்பல் மெல் அடைகிழிய, குவளைக்

முனைவர் க. பாலதண்டாயுதம்
கூம்பு விடு பல்மலர் மாந்தி, கரைய
காஞ்சி நுண் தாது ஈரம் புறத்து உரைப்ப,
மெல்கிடு கவுள அல்குநிலை புகுதரும்
தண் துறை ஊரன்	

149

(அக.,56:3-8)

என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. இதில் எருமையின் செயல்
மூலம் தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கம் சுட்டப்பட்டுள்ளது.

எருமைக் கடாவானது மாலை வேளை வரை ப�ொய்கையிலே
கிடந்துவிட்டுப் பின் எருமையின் இளைய கிடாரியைத் தழுவி
த�ோட்டக் காடுகளிலே மேய்ந்து விட்டு, வயல்களிலே சென்று
உறங்குவதைப் ப�ோல, தலைவன் பரத்தையுடன் நீர் விளையாட்டயர்ந்து,
ச�ோலைகளில் விளையாடிப் பின்பு தன் வீடு தேடி வந்தான். இதனை,
மடக் கண் எருமை மாண் நாகு நாழீ,
படப்பை நண்ணி, பழனத்து அல்கும்
கலி மகிழ் ஊரன்	
(கலி.,146:3-5)
என்னும் பாடலடிகளால் தெளியலாம். இப்பாடலில் தலைவன் ‘மாயப்
பரத்தன்’ என்று நேரடியாகவே சுட்டப்பெறுகிறான். இங்கும் அவனது
தன் மகிழ்வெண்ணமே நிறை வேற்றப்படுகின்றது.

வராலின் க�ொழுங்குறை விற்றுக் கள் உண்டு ஆடி அயர்ந்து
கிடந்து இரவெல்லாம் உறங்கிய தலைவனுக்கு, அவன் மனைவி
காலையில் வெஞ்சோறு அளித்தாள். அதுப�ோல, இரவெல்லாம்
பரத்தையர் சேரியே துணையாகத் திரிந்த தலைவன், வைகறைப்
ப�ொழுதில் மனைவியை நினைத்து வந்தான் என்று கூறப்படுகின்றது
(அக.,196:1-7).

உழவர்களின் இசைக்கு அஞ்சிப் பரந்த மயிலானது தெய்வம்
உறையும் மலையகத்தே சென்று தங்கியது. அதுப�ோல, தலைவன்
ஊரில் எழுந்த அலருக்கு அஞ்சி தன் வீட்டிற்கு வந்தான் (அக.,266:
17-19). நீர் நாயானது தாமரை மலர் ப�ோன்ற இனிதானதை விட்டு
வாளை மீனை நச்சித் திரியும். இது வள்ளைக் க�ொடிகளை உழக்கிப்
பிரப்பந்தூரில் தங்கும். அது ப�ோன்று, தலைவன் காதல் மனைவியை
விடுத்து, பரத்தையரின் தாயார் அறியாது கலங்கும் வகையில்
அவருடன் த�ொடர்பு க�ொண்டான் (அக.,6:16-19). மேற்கூறிய
பாடற்கருத்துக்கள் தலைவனின் விலங்குப் பண்பை உணர்த்துவனவாக
உள்ளன. இச்செய்திகளில் இரண்டில் எருமையும், ஒரு பாடலில் நீர்
நாயும் தலைவனின் செயலுக்குக் குறியீடாக்கப்பட்டுள்ளன.
தலைவனின் மேற்கண்ட தீய செயல்களே அறமற்ற தன்மைக்கு
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வித்திட்டன எனலாம். தீமை செய்பவன் இருப்பதால்தான் பரத்தை
நாட்டம் இருப்பதால்தான் பரத்தையர் இருக்கின்றனர். பரத்தையர்
இருந்தாலும் அவர்களை நாடுபவர்களாகிய தீயவர் இருப்பதால்தான்
அவர்கள் பரத்தையர்களாக மாற்றப்படுகின்றார்கள். இல்லையெனில்
அவர்கள் அந்நிலைக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை எனலாம். மனிதனின்
செயற்பாடே ஒரு சமுதாயத்தை நல்லதாகவ�ோ, தீயதாகவ�ோ மாற்றக்
காரணமாக
அமைகின்றது
என்பது
மேற்கூறிய
சான்றுகளால்
தெற்றெனப் புலப்படுகின்றது.
இதுகாறும் கூறியவற்றிலிருந்து கணவது ப�ொருளீட்டும் கடமை
பற்றியும், அவன் வறியவரைக்காக்கும் பண்பு பற்றியும், சுற்றம்
ப�ோற்றும் அறப்பண்பு பற்றியும், ஆன்ம நலன் சார்ந்த ஈதல் முறை,
விளைவு, ப�ொருள் பற்றியும், அவனது குடும்ப வாழ்க்கைப் பற்றியும்,
மனைவியால் அவன் அடையும் உயர்வு பற்றியும், அவனது
நன்மக்கட்பேறு பற்றியும், அவனது பரத்தைமை நாட்டம் பற்றியும்
விரிவாக அறியமுடிகின்றது.

இதுவரை குடும்பம் சார்ந்த அறத்தில் பெண்களைப் பற்றிய
ஆண்களின் மதிப்பீடுகள் பெரும்பாலும் அவை குலமகள் - ப�ொதுமகள்
பற்றியதானாலும் சரி, கைம்பெண் வீட்டுவேலை செய்யும் ஏவல்
பெண் பற்றியதானாலும் சரி, ஆண்களின் செயலூக்கமான ஆள்வினை
நாகரிகத்தின் அவமதிப்பிற்குரிய குறியீடுகளாகவே உள்ளன என்பது
விளக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கே பாலியல் தளத்தில் ஆணுக்கும்
பெண்ணுக்குமான அறங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
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முடிவுரை

பழங்காலச் சமூதாயக் குடும்ப அமைப்பு என்னும் தலைப்பில்
தனி மனிதர்கள் ஒன்றுபட்டுக் கூட்டுவாழ்க்கை வாழத் த�ொடங்கி,
சமுதாய அமைப்பு நிலைபெறத் த�ொடங்கியவுடன் தாய் வழிச் சமூக
அமைப்பே முதன் முதலில் த�ோன்றியது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.
த�ொல் பழங்காலக் குடும்ப வாழ்க்கையில் தலைமை இடத்தைப்
பெற்றிருந்த பெண் தன் தாய்மை பெருங்குணத்தால் ஆண்களுக்கு
அனைத்தையும் விட்டுக்கொடுக்க ஆரம்பித்ததையும், இறுதியாகத் தன்
தலைமை இடத்தையும் விட்டுக்கொடுத்து, வீட்டுக் கடமைகளை
மட்டும் நிர்வகிக்கத் த�ொடங்கியதையும், இந்தச் சந்தர்பத்தை மிகச்
சரியாகப் பயன்படுத்திக் க�ொண்ட ஆண் இனம் கற்பின் பெயராலும்
மதத்தின் பெயராலும் அவளை அடக்கியாள முற்பட்டதையும்
இத்தலைப்பின் வழி எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
தனி உடைமை த�ோன்றிய காலந்தொட்டுக் குடும்பம் என்பது
ஆணாதிக்கம் க�ொண்ட அமைப்பாக உருவெடுத்ததையும், பெண்ணும்
ஆணின் உடைமைகளில் ஒன்றாக மாற்றப்பட்டதையும், இதனைச்
செய்தது பாலியல் வகை ஒடுக்குமுறை என்பதையும் இதில்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. எந்த உயிரியல் காரணி பெண்ணுக்கு
முதன்மை தந்து, தாய் வழிச் சமூகம் அமைய காரணமாயிற்றோ, அதே
உயிரியல் காரணி, பெண்ணை ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் அடைத்து,
உள் ந�ோக்குப் ப�ொறுப்புகளை அவள் மீது சாற்றியதையும், ஆணுக்குச்
ச�ொந்தமான உடைமைகள், அவனுக்கு மட்டுமே பிறந்த வாரிசுகளுக்குப்
ப�ோய்ச்
சேருவதை
உறுதி
செய்ய
பெண்ணிடம்
கற்பு
வலியுறுத்தப்பட்டதையும் சான்றுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பெண் அறம் என்னும் தலைப்பில் ஆணின் நுகர்ச்சி
ந�ோக்கிலேயே பெண்ணும், அவளது அங்கங்களும், அவற்றின்
பரிமாணங்களும்,
அவற்றிற்குரிய
பாலியல்
பெறுமதிகளும்
ந�ோக்கப்பட்டன என்பதும், இது அவளைக் காட்சிப் ப�ொருளாக,
நுகர் ப�ொருளாகப் பார்க்கும் ஆணாதிக்கப் ப�ோக்கை இனங்காட்டி
நிற்கிறது என்பதும், இவ்வாறு ஆண்மகனை அங்கம் அங்கமாக
உவமைகள் கூறி வர்ணிக்காத தகவலும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
சங்ககாலச் சமூகத்தில் ஒரு புறம், பெண் தனக்குரிய தலைவனைத்
தானே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை, காதலித்து மணக்கும் உரிமையைப்
பெற்றிருந்தாள் என்பதும் மறுபுறம், காதல் வயப்பட்ட பெண்ணை
அடித்தல்
காவலில்
வைத்தல்
ப�ோன்ற
நிலைகளுக்கெல்லாம்
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உட்படுத்தப்பட்டாள் என்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு
ஒடுக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட பெண், ஓர் ஆண் குழந்தைக்குத்
தாயாகி வாழ விதிக்கப்பட்டிருந்தாள் என்பதும் சுட்டிக்காட்டப்
பட்டுள்ளது.

தடை,
தணிக்கை,
தண்டனை
ஆகிய
கட்டுப்பாடுகள்
பெண்ணுக்கும், உரிமைகள் ஆணுக்கும் வழங்கப்பட்டன. பெண்கள்
தமக்கு
விதிக்கப்பட்ட
விதிகளுக்கு
உடன்பட்டனரே
அன்றி
எதிர்ப்புக்குரல் எழுப்பவில்லை என்பதையும், ப�ொழுதுப�ோக்குகளிலும்,
கலைஞர்களிடையேயும் வேறுபாடு காண இயலவில்லை என்பதையும்
பெண்களுக்குக் கல்வியறிவு புறக்கணிக்கப்படவில்லை என்பதையும்
சான்றுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பெண்ணின் நம்பிக்கைச் சார்ந்த
செயற்பாடுகளான தைநீராடல், பாவை ந�ோன்பு, பிறை த�ொழுதல்,
யானையின் மிச்சிலை உண்ணல் ஆகிய அனைத்தும் ஓர் ஆணைச்
சார்ந்தே அமைந்திருந்தன என்பதும் அதுவே சிறந்த அறமாக
ந�ோக்கப்பட்டது என்பதும்’ எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
மனிதரின் வாழ்க்கை சடங்குகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதும்,
அதிலும் பெண்களின் வாழ்வில் சடங்குகள் முக்கிய இடம் வகிப்பதும்
விளக்கப்பட்டுள்ளன. பெண்ணின் பாலியல் வாழ்க்கை மூன்று
படிநிலைகளாகப் பிரித்துப் பார்க்கப்பட்டுள்ளது.
இனவிருத்தி வளர்ச்சிக்குப் பூப்பின் இன்றியமையாமை பற்றியும்,
த�ொல்காப்பியர் பூப்பைக் கருத்தரிக்கும் காலத்திற்குரிய பருவம் என்று
கூறியுள்ளதும், அது இன விருத்திக்குரிய வலிமையைப் பெண்ணுக்கு
உறுதிப்படுத்தியதால் அப்பெண் பிறரால் தீண்ட முடியாதவளாக
ந�ோக்கப்பட்டதும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பூப்பைய�ொட்டிச் செய்யப்பட்ட
சடங்குகள் யாவும் அவள் கருத்தரிக்கும் தகுதியை உடல் அளவில்
பெற்றுவிட்டதையும் உணர்த்தின என்ற விளக்கங்கள் க�ொடுக்கப்
பட்டுள்ளன.

ஆணும் பெண்ணும் த�ொல்காப்பியம் கூறிய கரணம் சடங்கு
முறையின் வழியாகக் கருத்தரிக்கும் நிலைக்கு மாறிச்செல்வதற்கான
சமூக வழக்கம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.சங்க இலக்கியத்தில்
திருமணச் சடங்கில், முதல் நிகழ்வான மணம் பேசலில் நல்ல நாள்
பார்க்கப்பட்டதும், பெண் வீட்டாரிடம் ஆண் வீட்டார் சென்று
பெண் கேட்டதும், வேங்கை மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து பெண் பேசியதும்
இடம் பெற்றுள்ளன. சிலம்புகழி ந�ோன்பில், சிலம்பு கன்னிக்கு
அடையாளமாகக் கருதப்பட்டுத் திருமணத்தில் சிலம்பு கழிந�ோன்பு
என்ற சடங்கு நிகழ்த்தப்பட்டதும், அச்சடங்கு பெண் வீட்டிலேயே
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நிகழ்த்தப்பட்டதே வழக்கமென்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. உடன்
ப�ோக்குக் காலத்தில் சிலம்புகழி ந�ோன்பு ஆண் வீட்டில் நிகழ்த்தப்
பட்டன என்ற செய்தியும் இடம்பெற்றுள்ளது. மணச் சடங்கில்
சங்ககாலத் திருமணத்தில் நடைபெற்ற சடங்கு முறைகள் அனைத்தும்
அகநானூற்றுப் பாடல்களில் கூறப்பட்டவை என்பது விளக்கப்
பட்டுள்ளது. திருமணச்சடங்கு முறைகள் அனைத்தும் பெண்ணுக்
குரியதாகவே காணப்படுகின்றன என்ற விளக்கமும் தரப்பட்டுள்ளது.

கருவுருவதற்காகச் செய்யப்பட்ட சடங்கு முறையில் பெண் கருவுற்றப்
பின்னர் செய்யப்பட்ட சடங்கு முறைகள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ள
செய்தி விளக்கப்பட்டுள்ளது. கருவுற்றப்பின் செய்யப்படும் சடங்கில்
சூலுற்றப் பெண்கள் தெய்வங்களுக்குப் பலிச் ச�ோறு படைத்த செய்தி
தரப்பட்டுள்ளது. கருவுற்றப் பெண்களின் ‘மசக்கையில்’ ஏற்படும்
நாவின் சுவை மாற்றம் பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. குழந்தைப்
பெற்ற பின்பு பெண்களின் உடல் தூய்மையின்றிப் புனிற்று நாற்றம்
காணப்படுவதாகவும், அது தனித்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்பட்டு
குழந்தைப்
பெற்ற
பெண்கள்
நீராடினார்கள்
என்ற
தகவல்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைப் பெற்றப் பெண்ணைத் தீய ஆவிகள்
தீண்டாதவாறு காப்புச் சடங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதும் நிறுவப்
பட்டுள்ளன.

கைம்மை ந�ோன்பில் கணவன் இறந்த பின்பு பெண் தனது
கூந்தலைக் கலைந்து, அணிகலன்களை எல்லாம் துறந்து, பிற ஆடவர்
தம்மை ந�ோக்கா வண்ணம் அலங்கோலப்படுத்திக் க�ொண்டு வாழ
வேண்டும் என்று சங்கச் சமூகம் கட்டாயப்படுத்தியது என்றும் மேலும்
அவள், ‘அல்லி அரிசி’ என்ற சத்தில்லாத அரிசியால் சமைக்கப்பட்ட
நீர்விட்ட ச�ோற்றை வெந்த வேளைக் கீரையை எள் துவையலுடன்
உண்டு, தன் புலன்களை அடக்கியாளப் பழக்கப்படுத்தப்பட்டாள்
என்றும் படுக்கையில் சுகம் கூடாது என்பதற்காக, பரற் கல்லில்
படுக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் என்றும் அதுவே பெண்ணுக்குரிய
அறம் என்றும் இத்தலைப்பின் வழி எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. கணவனை
இழந்த பின்னர்ப் பெண்ணின் பாலியல் செயல்பாடு தடை செய்யப்
பட்டதும் இஇச்செயல் ஆணை இழந்த பெண்ணுக்கு மட்டுமே உரிய
அறமாகக் கருதப்பட்டது என்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
மனைவி அறம் என்ற தலைப்பில் மனைவியின் உயர்ந்த பண்பு
அறங்களாக அவளது பாலியல் செயற்பாடுகளும் கணவனைப் பேணுதலும்,
நன்மக்களைப் பெற்று வளர்த்தலும், விருந்தோம்பலும் சுற்றத்தினரைத்
தழுவுதலும் ஆகியன கருதப்பட்டன என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
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கணவனுக்கு அடங்கியவளாகக் கூறப்பட்ட மனைவி தன்
உரிமைகளில் பலவற்றைக் கணவணுக்காக விட்டுக் க�ொடுக்க
நேர்ந்ததையும், கணவனுக்கு இல்லாத கட்டுப்பாடுகள் யாவும்
மனைவிக்கு
மட்டும்
விதிக்கப்பட்டதையும்,
கணவனுக்குத்
தேவையில்லாத கற்பு நெறி மனைவிக்கு மட்டும் கட்டாயமாக இருக்க
வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்பட்டதையும், கணவன் பல பெண்களை
மணக்கலாம் அல்லது பல விலை மாதர்களுடன் உறவு க�ொள்ளலாம்;
ஆனால், மனைவிய�ோ கணவனை அன்றி யாரையும் கனவிலும்
கருதக்கூடாது என்று வலியுறுத்தப்பட்டதையும், இதுவே மனைவிக்குரிய
சிறந்த அறங்களாகப் ப�ோற்றப்பட்டதையும் சான்றுகள் மூலம்
நிறுவப்பட்டுள்ளன.
மனைவிக்குத் தரப்படும் மதிப்புகள் அவளது கணவனைச்
சார்ந்தே அமைந்தன என்பதும் அவளுக்கு அளிக்கப்பட்ட மதிப்புகளை
விட, மதிப்புக் குறைவுகளே மிகுதியாக இருந்தன என்பதும்,
மனைவியின் நம்பிக்கைச் சார்ந்த செயற்பாடுகள் அனைத்தும் கணவன்
என்னும் குறுகிய வட்டத்திற்குள்ளேயே அமைந்திருந்தன என்பதும்
அதுவே
சிறந்த
அறங்களாக
வற்புறுத்தப்பட்டன
என்பதும்
விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பண்டையத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் பரத்தைய�ொழுக்கம் ஒருவகைக்
குடும்பவ�ொழுக்கம் ப�ோலப் பரவிக்கிடந்ததும், இந்தப் பரத்தைமை
என்பது ஓர் வரையறைக்குட்பட்டதாக அமைய வேண்டும் எனறு
அன்றைய சமூகத்தால் எதிர்பார்க்கப்பட்டதும் இங்குச் சுட்டிக்காட்டப்
பட்டுள்ளது. ஆணுக்குக் கூறப்பட்ட சமூக அறத்தை மனைவி, அன்பும்
அருளும் நிறைந்த மனித வாழ்க்கைக்குள் மீண்டும் கணவனைக்
க�ொண்டு வருவதற்காகப் பயண்படுத்திக் க�ொண்டாள் என்பதும் இதில்
விளக்கப்பட்டுள்ளன.
தாய் அறம் என்னும் தலைப்பில் தாய்க்குரிய குடும்பப் பணிகள்
அல்லது ஒழுக்கம், நன்மக்களைப் பெறல், அவர்களைப் பேணல்,
அவளுடை வீரம் ஆகியன அறங்களாகப் ப�ோற்றப்பட்டன என்பது
எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன.

எல்லாப் பருவங்களிலும் அதாவது பெண், மனைவி, தாய் என்ற
நிலைகளில் பெண் அவளுக்கேற்ற பணிகளை நிறைவேற்றிக் குடும்பப்
ப�ொறுப்புக்களை ஏற்றிருந்தாளும் தலைமைப் ப�ொறுப்பு அவளுக்கு
அளிக்கப்படவில்லை என்பதும் இத்தலைப்பின் மூலம் சுட்டிக்காட்டப்
பட்டுள்ளன.
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பெற்ற பிள்ளைகளின் நடத்தை மற்றும் அவர்களின் திருமணம்,
அவர்களின் குழந்தைப் பேறு முதலானவற்றைக் கவனிக்கும் முழுப்
பணியும் தாய்க்கு மட்டுமே இருந்தது. இது தாய் வழிச் சமூகத்தின்
எச்சமாக இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் சான்றுகள�ோடு நிறுவப்
பட்டுள்ளன.
பெண் இளமையில் பெற்றோர் கட்டளைப்படியும், திருமணத்திற்குப்
பின் கணவன் கட்டளைப்படியும், கணவன் இறப்பிற்குப் பின்பு பிள்ளைகள்
கட்டளைப்படியும், நடக்க வேண்டுமே தவிர தன்னிச்சையாக
ஒருப�ோதும் இயங்கக் கூடாது என்று சங்கச் சமூகம் அறத்தின்
வாயிலாக அவர்களுக்கத் தடை விதித்தது என்பதும், கன்னிகாதானம்.
பெண்களை விலைக�ொடுத்து வாங்கி மணம் புரியும் முறை, ‘சதி’
என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் முறை, கைம்மை ந�ோன்பு ஆகிய இவை
எல்லாம் பெண்ணுக்குரிய அறங்களாகப் ப�ோற்றப்பட்டன. இவை சங்கச்
சமூகத்தில் எவ்வித உரிமைகளுமற்றுப் பெண்கள் இருந்த அடிமை
நிலையையே காட்டுகின்றன என்பதும் இதன் வழிப் பெறப்படுகின்றன.
சுருங்கக் கூறின் சங்ககாலப் பெண்கள், ஆணின் அடக்கு
முறைக்கும் அதிகாரத்துவத்திற்கும் ஆட்பட்டார்கள். பரந்து விரிந்த
சமூகத்தில் குடும்பம் என்ற மிகச் சிறிய குறுகிய வட்டத்திற்குள்
வாழ்ந்தவர்கள். தனக்கென ஒரு வாழ்க்கையின்றித், கணவனின் வாழ்வோடும்
தாழ்வோடும் தன்னை இணைத்துக் க�ொண்டு அவனுக்காகவே தான்
படைக்கப்பட்டுள்ளோம் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை
உடையவர்கள். பண்பாடு, மதம், ப�ொருளாதாரம், பாலியல் ரீதியான
அடக்குமுறைக்கும் மேலாண்மைக்கும் ஆதிக்க வெறிக்கும் அடிபணிந்து
வாழ்ந்தவர்கள்.
இறுதியாக
உடலமைப்புக்
காரணமாகப்
பலவீனமானவர்கள் என்றும் தனித்து இயங்க இயலாதவர்கள் என்றும்
ஆணாதிக்கச் சமூகத்தால் கற்பிக்கப்பட்டுக் காலங்காலமாக ஏற்று
வாழ்ந்தார்கள். இவையே குடும்ப அறத்துள் பெண்ணுக்கான அறமாகச்
சங்கச் சமூகம் இனங்காட்டி நிற்கின்றதெனலாம்.
தலைவன் அறம் என்னும் தலைப்பில் தனி உடைமைச் சமூக
அமைப்பில் அறம், ப�ொருள், இன்பம் என்னும் முப்பெரும் குறிக்கோள்கள்
ஆணுக்கு மட்டுமே கூறப்பட்டுள்ளது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.
களவு வாழ்க்கையில் தலைவனுக்குப் பணிவான ம�ொழியும், தலைவியை
விட்டுப் பிரியாத எண்ணமும் அறங்களாகக் கூறப்பட்டுள்ளன
என்பதும், தலைவி வீட்டில் த�ொண்டு செய்தேனும் அவளை அடைய
விரும்புவதும் இடையூறுகளைப் பெரிதாக எண்ணாத பண்பும் களவு
வாழ்க்கையில்
தலைவனுக்குரிய
அறங்கள்
என்பதும்
இதில்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
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அக வாழ்க்கையும் புற வாழ்க்கையும் சிறக்கத் தலைவன்
ப�ொருளீட்ட வேண்டும் என்பதும், ப�ொருள் வழிப் பிரிந்தாலும்,
ப�ோர் வழிப் பிரிந்தாலும் அக வாழ்க்கையில் தலைவனுக்குத் தலைவி
பற்றிய சிந்தனை வேண்டும் என்பதும் ப�ொருள் வயிற் பிரிவின் வழி
உணர்த்தும் அறங்களாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.
களவ�ொழுக்கம் திருமணத்தில் முடிதலே அறம் என்பதை
வலியுறுத்த விலங்கின வாழ்வு நிகழ்ச்சிகள் வழியும் பற்பல த�ொழில்கள்
வாயிலாகவும் தலைவனுக்கு அறக்கருத்துக்கள் ச�ொல்லப்பட்டதைச்
சான்றுகளுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
ப�ொருள், உடைமை, வலிமை, அதிகாரம், மேலாதிக்கம் ஆகிய
வற்றிற்குத் தலைவன் உரிமை பூண்டவன் எனபதும், அவ்வாதிக்கத்தை
நிலைநிறுத்தத் தலைவன் செயலூக்கமான பாலியல் செயல்பாட்டைக்
கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதும், ஆணின் பாலியல் பெண்ணை
ஆள்வதும் பெண் அதற்குள் அடங்குவதும் மேலாதிக்க அரசியல்
பண்பு என்பதும் இதில் சுட்டிக்காட்டப் பட்டுள்ளன.
ஆண் அறத்தைச் சார்ந்தே பெண் அறம் இயங்க வேண்டியது
பற்றியும் திருமணத்திற்கு முந்தைய அவனது நிலை பற்றியும் காதலை
வெளிப்படுத்துவதில் தலைவனுக்கு இருந்த தடையின்மை பற்றியும்
செயலூக்கமான பாலியலில் அவனுக்குள்ள அதிகாரத்தைப் பற்றியும்
சான்றுகள் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
கணவன் அறம் என்னும் தலைப்பில் ப�ொருளீட்டி, சுற்றம்
காத்து, விருந்தோம்பி, நன்மக்களைப் பெற்று வாழ்வது கணவனுக்குரிய
அறங்களாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.
தனி உடைமை த�ோன்றிய காலந் த�ொட்டுக் குடும்பம் என்பது
ஆண் ஆதிக்கம் க�ொண்ட அமைப்பாக உருவெடுத்தது பற்றியும்
குடும்பத்தை நல்ல முறையில் நடத்த கணவன் புறவழியில் பெருமையும்
சிறப்பும் உடையவனாக அறச் செவ்வி படைத்தவனாகத் திகழ்தல்
பற்றியும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
ப�ொருளீட்டுவதும், ப�ோர் புரிவதும் கணவனின் கடமை
என்பதும், உடைமை சேர்ப்பது அவனுக்கு உயிர்போன்றதென்பதும்
ப�ொருளீட்டுவதற்காகக் குடும்பத்தை விட்டு அகலுவதும், செயலூக்கு
மான மனத்தைக் க�ொண்டிருப்பதும் கணவனின் பண்பு என்பதும்
இதில் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
சுற்றத்தார்க்கு, நேருகின்ற துன்பத்தைப் ப�ோக்கவும், அவர்களைத்
தாங்கவும், அவர்கள் வயிறாற உண்ணவும், ந�ொதுமலாலரை அன்போடு
உபசரிக்கவும், பிறர்க்கு உதவி செய்யவும், கணவன் ப�ொருளீட்ட
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வேண்டும் அதுவே சிறந்த அறம் என்பதும் இங்குச் சங்கப்பாக்கள் வழி
விளக்கப்பட்டுள்ளன.
சங்க காலத்தில் ஈந்துவக்கும் இன்பமே பேரின்பமாகக் கருதப்
பட்டது. ஈதல் முறையும், ப�ொருளும், ஈதலினால் கிடைக்கும்
பயனையும் அடைவதற்குத் தலைவன் ப�ொருளின் இன்றியமையாமையை
உணர்ந்து ப�ொருளீட்டச் சென்றான் என்பதன் மூலம் கணவனின்
ஆண்மை நலன் சார்ந்த அறம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

நன்மக்கட்பேறு குடும்பத்தின் நற்பயன் என்பதும், அவற்றுள்
ஆண்குழந்தைப் பேறு சிறந்ததாகப் ப�ோற்றப்பட்டதென்பதும், ஆண்வழிச்
சமூகமாதலின் ஆண் குழந்தைப் பேறு விழையப்பட்டதென்பதும்
தந்தையின் மறுபிறவி ஈடேற்றத்திற்குத் தேவைப்படுகிற தென்புலத்தார்
கடமையைச் செய்வதற்குத் தகுதியானவன் ஆண்குழந்தை மட்டுமே
என்ற தகவலும் இதில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
தலைவன் தலைமகளையும் மணந்து பரத்தையர் பலரையும்
திருமணம் செய்துக�ொண்டான் என்ற தகவலும் சான்றுகள் மூலம்
நிறுவப்பட்டுள்ளன. திருமணத்தின் மூலம் அடையப்பெற்ற பரத்தை
யானவள் முழு அன்பிற்கும் பாத்திரமானவளாக நடந்து க�ொண்டாள்
என்பதும் எனினும், அவளுக்கு இல்லறத்திற்குரிய வாரிசு உரிமைகளும்
இதர ச�ொத்துரிமைகளும் ஆணாதிக்க சமூகத்தால் மறுக்கப்பட்டதும்
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

பலதார மணத்தால் த�ோன்றிய வாரிசுரிமைப் ப�ோட்டிகள்,
பூசல்கள் ஆகியவைகளைத் தவிர்க்க வதுவைச் சடங்கு த�ோன்றினாலும்
அவ்வதுவைச் சடங்கே தலைவனுக்குப் பலரை உரிமையாக்கியது
என்பதும் அப்பலரினும் ஒருத்தியை மட்டுமே இல்லறத்திற்கு
உரிமையாக்கியது என்பதும் அந்த ஒருத்தியின் சந்ததியே வாரிசுக்கு
உரிமை பெற்றது என்பதும் சான்றுகள் வழி நிறுவப்பட்டுள்ளன.

மன்னர்களும் மக்களும் பரத்தைமை பூண்டு ஒழுகுதலை ஒரு
பெருமையாகவும் தங்கள் ஆண்மைக்குக் கிடைக்கும் மரியாதையாகவும்
கருதினார்கள் என்பதும் அதனால் மன்னவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும்
அறிவுரை கூறிய சங்கப் புலவர்கள் கூடப் பரத்தைமை ஒழுக்கத்தைக்
கடிந்ததாகத் தகவல் இல்லை என்ற தகவலும், அதனால் பரத்தைமை
என்பது ஓர் இயல்பான அமைப்பாகவும் சமுதாயத்திற்குத் தேவையான
ஒன்றாகவும் அக்காலத்தில் கருதப்பட்டது என்ற கருத்தும் இங்குத்
தரப்பட்டுள்ளது.
பரத்தையிடம் சென்று வந்த தலைவனைத் தலைவியின் தாய�ோ,
தமர�ோ, சான்றோர்கள�ோ இடித்துரைத்ததாகப் பாடல்கள் இல்லை.
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தலைவனின் பரத்தைமைக்குத் த�ோழன் துணைநின்ற செய்தியும்
அவனைத் தலைவியும் த�ோழியும் இடித்துரைக்கும் பாடல்களும் தான்
காணப்படுகின்றன. இவற்றை ந�ோக்கும் ப�ோது ஆடவனின் பரத்தைமை
ஒழுக்கம் சமூக அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளதை இதன் வழி அறிய
முடிகின்றது.

சுருங்கக் கூறின் ஆண் அறம் என்பது அவனுடைய வலிமையான
உடல் மீது கட்டமைக்கப்பட்டது. ஆணுக்கு அவன் மேற்கொள்ளும்
வினையே உயிராகின்றது. களவு நிலையில் தலைவியைக் காணுவதும்,
காண இயலவில்லை என்றால் விடாது முயன்று வெற்றி பெறுவதும்
உயிராக அமைய, கற்பு நிலையில் வினைமேற் செல்லல், முயன்று
ப�ொருளீட்டல் என்பது உயிராகின்றது. ஆணின் இச்செயற்பாடுகள்
அனைத்தும் அவனது சமூக செயல்பாட்டை ஒட்டியே அமைந்தது
எனலாம்.

மேலும் ஆண்கள் பெண்களை, மென்மையானவர்கள்; மக்கட்
பேற்றிற்கு இன்றியமையாதவர்கள்; ஆண்களின் அன்பிற்குரியவர்கள்;
அறியாமைக் க�ொண்டவர்கள்; ப�ொறுமை நிறைந்தவர்கள் என்னும்
கணிப்பில் இவர்களைப் பாதுகாப்பதைத் தமது ப�ொறுப்பாகக்
கருதினார்கள்; எனவே வெளிப்படையான அன்பாலும் பரிவாலும்
பெண்களைத் தமது மறைமுக ஆளுகைக்குட்படுத்தினார்கள். அதன்
நிலை பேற்றிற்காகப் பெண்களுக்குக் கடமைகளையும் கட்டுப்பாடு
களையும் வரையறுத்தார்கள் எனலாம். எனவே குடும்பத்திலும்,
சமுதாயத்திலும் ஆணுக்கு அதிகாரம் ஏற்படுவதற்கு மூலகாரணம்
பெண்ணைப் பாலியல் ரீதியில் ஒடுக்கியதே என்ற அறவழிப்பட்ட
சிந்தனையும் இந்நூல் வழிப் பெறப்படுகிறது.
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1. அகநானூறு’ (களிற்றுயானை நிரை), ச�ோமசுந்தரனார். ப�ொ.வே.,
(உ. ஆ.), (கழக வெளியீடு, சென்னை:1970).
2. அகநானூறு’
(மணிமிடைப்
பவளம்,
நித்திலக்
க�ோவை),
ச�ோமசுந்தரனார். ப�ொ.வே., (உ.ஆ.), (கழகவெளியீடு. சென்னை:
1977).
3. ஐங்குறுநூறு, துரைசாமிப்பிள்ளை. ஓளவை.சு., (உ.ஆ.), (அபிராமி
பதிப்பகம், அண்ணமலை நகர்: 1978).
4. கலித்தொகை, ச�ோமசுந்தரனார். ப�ொ.வே., (உ. ஆ), (1969), (கழக
வெளியீடு, சென்னை: இரண்டாம் பதிப்பு 1978).
5. குறுந்தொகை’
(முதல்தொகுதி),
நாகராசன்.வி.,
(உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
6. குறுந்தொகை, (இரண்டாம் த�ொகுதி), நாகராசன்.வி., (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
7. குறிஞ்சிப்பாட்டு, (இரண்டாம் த�ொகுதி). நாகராசன்.வி., (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
8. சிறுபாணாற்றுப்படை, (முதல் த�ொகுதி). ம�ோகன்.இரா., (உ.ஆ.,).
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
9. திருமுருகாற்றுப்படை, (முதல் த�ொகுதி), ம�ோகன்.இரா., (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
10.	த�ொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம், (வெள்ளைவாரணன் உரை),
(அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்: 1988).
11.	த�ொல்காப்பியம்
ச�ொல்லதிகாரம்,
(சேனாவரையர்
உரை),
(அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்: 1996.).
12.	த�ொல்காப்பியம் ப�ொருளதிகாரம் நச்சினார்க்கினியம்’ (அகத்திணையியல்,
புறத்திணையியல்), (கழக வெயீடு, சென்னை: 1947).
13.	த�ொல்காப்பியம் ப�ொருளதிகாரம், (பேராசிரியர் உரை), (மெய்ப்
ப்பாட்டியல், உவமவியல், செய்யுளியல்), (பவானந்தம் பிள்ளை
பதிப்பு, சென்னை: 1917).
14.	த�ொல்காப்பியம் ப�ொருளதிகாரம், இளவழகனார், (கு. ஆ.), (கழக
வெளியீடு, சென்னை: இரண்டாம் பதிப்பு 1954).
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15. நற்றிணை, பாலசுப்பிரமணியன்.கு. வெ., (உ. ஆ.), (நியூசெஞ்சுரி
புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
16.	நெடுநல்வாடை,’(இரண்டாம் த�ொகுதி), நாகராசன். வி,, (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட்., சென்னை: 2004).
17. பட்டினப்பாலை,’ (இரண்டாம் த�ொகுதி), நாகராசன்.வி., (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
18. பதிற்றுப்பத்து, ஆலிஸ்.அ., (உ.ஆ.), (நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)
லிட்., சென்னை: 2004).
19. பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பழைய உரையும், (1904), சாமிநாதையர்.
உ.வே., (கு.உ.), (உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை:
எட்டாம் பதிப்பு 1994).
20. பரிபாடல் மூலமும் பரிமேலழகருரையும், சாமிநாதையர். உ.வே.,
(த�ொ.ஆ.), (உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை:
1995).
21. புறநானூறு,’ (முதல் த�ொகுதி), பாலசுப்பிரமணியன்.கு. வெ.,
(உ.ஆ.), (நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை:
2004).
22. புறநானூறு,’ (இரண்டாம் த�ொகுதி), பாலசுப்பிரமணியன். கு.வெ.,
(உ.ஆ.), (நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
23.	பெரும்பாணாற்றுப்படை,’ (முதல் த�ொகுதி), ம�ோகன். இரா.,
(உ.ஆ.), (நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
24.	ொ�ருநராற்றுப்படை,’ (முதல் த�ொகுதி), ம�ோகன். இரா., (உ.ஆ.),
(நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
25. ‘மதுரைக்காஞ்சி,’ (இரண்டாம் த�ொகுதி), நாகராசன்.வி., (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
26.	மலைபடுகடாம்,’ (இரண்டாம் த�ொகுதி). நாகராசன். வி., (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).
27. முல்லைப்பாட்டு,’ (முதல் த�ொகுதி), ம�ோகன். இரா., (உ.ஆ.),
(நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை: 2004).

ஏனைய நூல்கள்:

1). அகப்பொருள் விளக்கம், (1948), (கழக வெளியீடு, சென்னை:
பத்தாம் பதிப்பு 1998).
2). அழகம்மை. கே.பி., ‘அகநாநூற்றில் வாழ்வியல் நீதி நெறிகள்,
(அண்ணாமலையார் பதிப்பகம், காரைக்குடி: 2003).
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சென்னை:1995).
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9). சஞ்சீவி. ந., ‘சங்க இலக்கிய ஆராய்ச்சி அட்டவணைகள்,
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