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Editorial 

  

Literature and Research Papers 
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research papers. This Research Journal 

is an excellent guide and platform for 

researchers who want to bring their 

new ideas to society. This journal 

comprises 31 research articles, 15 from 

Tamil Literature and 14 from English. 

These research papers explore themes 

such as feminism, quest for identity, 

realism, history etc. 

 Our heartfelt congratulations and 

thanks to the scholars who contributed 

insightful articles to the Journal and it 

is a great privilege for us to thank our 

management for their support in the 

publication of Research Papers every 

year. 
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சர ோஜோ போண்டியன் படைப்புகளில் 
போத்தி ப்படைப்பு 

 
ஜஜ. அமுதோ 

துடைத்தடைவர் 
தமிழியல் துடை 

ஸ்ரீ கோளீஸ்வரி கல்லூரி  
சிவகோசி 

  
ஆசிரியர் தோம் கண்ை நிகழ்வுகள், 

கோணுகின்ை சமூகம், தன்டைப் போதித்த 
சம்பவங்கள் ஆகியவற்டை அடிஜயோட்டிப் 
போத்தி ங்கடைப் படைப்பதுண்டு. இதடைத் தம் 
படைப்புகளில் குறிப்பிட்ை அந்தச் சமூக 
நிகழ்ச்சிகள் சோர்ந்த மனிதர்கடைக் 
கதோபோத்தி ங்கைோகப் படைக்கின்ைைர். 

 “சிைந்த புதிைத்தில் படைக்கப்ஜபறும் 
போத்தி ங்கள் தோம் வோழும் உைகில் நம்டமப் 
ரபோல் தடைநிமிர்ந்து நைப்பவர்கைோக இருத்தல் 
ரவண்டும். அவர்கள் ஒரு கற்படைக் கடதயில் 
ரதோன்றும் போத்தி ங்கள் என்படத மைந்து நோம் 
அவர்களிைத்தில் அன்பு கோட்ைவும் ஜவறுப்பு 
கோட்ைவும் கூடியவர்கைோக இருத்தல் ரவண்டும். 
நம்டமப் ரபோல் இயற்டகயுடையவர்கடைக் 
கடதயோசிரியன் படைத்தோல் தோரை நோம் 
அவர்களுடைய இன்ப துன்பங்களில் பங்கு 
ஜகோள்ை முடியும்.”1 எை அ.ச.ஞோைசம்பந்தன் 
போத்தி ப் படைப்புப் பற்றிய விைக்கத்டதத் 
தருகிைோர். 
 போத்தி ப்படைப்பின் இன்றியடமயோடம 
குறித்துக் கடைக்கைஞ்சியம் கூறுடகயில், “ஒரு 
கடதயோசிரியர் புவியியலுக்ரகோ, வ ைோற்றுக்ரகோ, 
வோனியலுக்ரகோ உண்டம உள்ைவர்கைோக 
இருக்க ரவண்டிய அவசியமில்டை. ஆைோல் 
அவர் மனித இதயத்திற்கு உன்டமயோைவ ோக 
இருத்தல் ரவண்டும். அப்போத்தி ங்கள் உண்டம 
மோந்தர் ஜபற்றிருப்படதப் ரபோைரவ கோதல், 
ஜபோைோடம பிை மனித உணர்ச்சிகள் 
ஆகியவற்டைப் ஜபற்ைடவயோகப் படைக்கப் 
ஜபற்ைோல் தோன் அடவ நம்படவப்படவயோக 
அடமயும்”2 என்கிைது. 
 

சர ோஜோ போண்டியன் படைத்துள்ள போத்தி ங்கள் 
பபண் போத்தி ங்கள்  

1. துணிவுடைய போத்தி ம் 
2. சமூக ரசவகியோய் மோறும் போத்தி ம் 
3. முடிவு எடுக்கும் போத்தி ம்  
4. இைட்சியப் போத்தி ம் 

ஆண் போத்தி ங்கள் 
1. போலுைவு ஜநறி பிைழும் போத்தி ம் 
2. உைவியல் சிக்கலுக்கோை போத்தி ம் 

குழந்டைப் போத்தி ங்கள் 
முதிரயோர் போத்தி ம் 
 ஆசிரியர் சர ோஜோ போண்டியன் 
படைப்புகளில் ஜபண் போத்தி ங்கடை நோன்கு 
வடகயிை ோகப் பிரிக்கைோம். 
துணிவுடைய போத்தி ம் 
 ஆசிரியர் சர ோஜோ போண்டியன் தன் 
படைப்புகளில் ஜபண் மோந்தர்கடைரய 
முதன்டமப்படுத்தியுள்ைோர். இப்ஜபண்மோந்தர்கள் 
வோழ்க்டகயில் பை பி ச்சடைகடைச் 
சந்திக்கின்ைைர். அப்பி ச்சடைகடைக் கண்டு 
அஞ்சோமல் துணிவுைன் எதிர்த்துப் ரபோ ோடிச் 
சமூகத்தில் உயர்வோை அந்தஸ்டதப் ஜபற்ை 
போத்தி ங்கைோகப் படைத்துள்ைோர். 
 “நல்ைரதோர் வீடண” சிறுகடதயில் 
இைம்ஜபறும் ஜபண், “ஆயுள் தண்ைடை” 

சிறுகடதயில் வரும் புஷ்போ ஆகிய இ ண்டு 
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போத்தி ங்களும் கணவனின் வ தட்சடணக் 
ஜகோடுடமக்கு முடிஜவடுக்கும் துணிச்சைோை 
ஜபண்போத்தி ங்கைோகப் படைக்கப்பட்டுள்ைைர். 
ஜபண் கணவனுக்கு விவோக த்து ரநோட்டீஸ் 
தருவதோகவும் புஷ்போ தன்டையும் தன் 
கணவடையும் இடணத்து மண்ஜணண்ஜணய் 
ஊற்றி எரித்து அழிக்கும் துணிச்சைோை 
போத்தி மோகவும் படைத்துள்ைோர். 
 பழங்கோைம் ரபோல் ஜபண்கள் தம் 
பி ச்சடைகடைக் கண்டு அஞ்சோமல் 
அப்பி ச்சடைகடை எதிர்த்துப் ரபோ ோடித் தீர்வு 
கோண்பவ ோக உள்ைைர் என்படதப் 
புைப்படுத்தும் வடகயில் சர ோஜோ போண்டியன் 
தம் கதோப்போத்தி ங்கடைச் சித்தரித்துள்ைோர். 
“ஜதோைரும் மகோபோ தம்” என்ை நோவலில் 
இைம்ஜபறும் வதைோடவக் கோதலித்துப் பதிவுத் 
திருமணம் ஜசய்து வீட்டை விட்டு ஜவளிரயறும் 
ஜபண்ணோகப் படைத்துள்ைோர். வதைோவின் 
கணவன் தன் போலுைவு இச்டசயிடைத் 
தீர்ப்பதற்கோகத் தோன் பணி புரியும் இைங்களில் 
உள்ை பிை ஜபண்களுைன் ஜதோைர்பு 
ஜகோள்பவைோகச் சித்தரிக்கப்பட்டு உள்ைோன். 
இந்நிடையில் கோதலித்து மணம் ஜகோண்ை 
கணவைோய் இருந்தோலும் சிடை தண்ைடணயும் 
விவோக த்தும் தரும் துணிக மிக்க போத்தி மோக 
வதைோடவப் படைத்துள்ைோர் ஆசிரியர். 
 இத்தடகய ஆைவர்களுக்குச் சமூக 
அந்தஸ்து அளிக்கோத நிடைடயயும் ஆசிரியர் 
படைப்புகளில் கோணைோம். அவர்களுக்குப் 
ஜபண்கள் சிடை தண்ைடை அளித்தும் 
அவோா்கடைப் பிரிந்து வோழ்ந்து தண்டிக்கும் 
நிடைடயயும் கோணமுடிகிைது. 
 

சமூக ரசவகியோய் மோறும் போத்தி ம் 
 இன்டைய ஜபண்கள் கணவன் ஜசய்யும் 
தவறிடைத் தட்டிக் ரகட்பவர்கைோக இருக்க 
ரவண்டும். அந்நிடையில் அவர்கள் சமூக ரசடவ 
புரியும் ஜபண்ணோகத் தம்டம மோற்றிக் 
ஜகோள்கின்ைைர். இத்தடகய ஜபண்கள் பிை 
ஜபண்களுக்கு ஏற்படும் இன்ைல்கடைத் தீர்க்கும் 
அறிவுத்திைம் உடையவர்கைோக ஈடுபடுகின்ைைர். 
அவர்கடை அ சு வழங்கும் சிைந்த ரசடவக்கோை 
விருது ஜபறும் ஜபண்கைோகப் படைத்துள்ைோர். 
“புட ரயோடிய ஜபோன்” என்ை நோவலில் 
இைம்ஜபறும் நோகோ எய்ட்ஸோல் தோக்கப்பட்ை 
ஒருவடை மணந்து ஜகோண்ை நிடையிலும் 
இல்ைைவோழ்டவச் ஜசம்டமயுைன் நைத்துகிைோள். 
அவள் கணவடை இழந்த நிடையில் 
மைச்ரசோர்வு அடையோமல் தன் வோழ்க்டகடயச் 
சமூகரசடவக்கோக அர்ப்பணிக்கும் ஜபண்ணோகப் 
படைத்துள்ைோர். 
 

 

முடிவு எடுக்கும் போத்தி ம் 
 “அழியோத ரகோபு ங்கள்” என்ை நோவலில் 
இைம்ஜபறும் மரியம் ஜநறி பிைழ்ந்து வோழும் 
கணவனிைம் இருந்து விைகி வோழ்கிைோள். 
சமுதோயத்தோலும் குடும்பத்தோலும் ஜபோருைோதோ  
நிடையோலும் புைக்கணிக்கப்பட்ை பை 
ஜபண்களுக்ஜகை அன்பு இல்ைம் என்ை 
நிறுவைத்டத உருவோக்கும் போத்தி மோகக் 
கோட்டியுள்ைோர் ஆசிரியர் சர ோஜோ போண்டியன். 
 இவர் தம் படைப்புகளில் இைம்ஜபறும் 
நோகோ, வதைோ, மரியம், ஜஜயம் ஆகிரயோர் 
தங்களுக்கு ஏற்படும் பி ச்சடைடயத் 
தகர்த்ஜதறிகின்ைைர். தன்டைப் ரபோல் 
பி ச்சடைக்குள்ைோை பை ஜபண்களுக்கு உதவும் 
இயல்பு உடையவர்கைோக இருப்பதும் 
குறிப்பிைத்தக்கது. புஷ்போ, ஜபயரிைப்பைோத 
ஜபண் போத்தி ம் ஆகிய இ ண்டு 
சிறுகடதமோதர்களும் தங்கள் வோழ்க்டகயில் 
ஏற்படும் பி ச்சடைக்குச் சுயமோகச் சிந்தித்து 
முடிவு எடுப்பதோக ஆசிரியர் கோட்டியுள்ைோர். 
 

இலட்சியப் போத்தி ம் 
 தமிழர்களுள் ஒருவடை மணம் ஜசய்து 
ஜகோள்ை ரவண்டும் என்ை எண்ணமுடைய 
ரமடைநோட்டுப் ஜபண்ணோக ஜெைன் எனும் 
போத்தி த்டதப் படைத்துள்ைோர். ஜெைன், 
வோழ்க்டகயில் ஏற்படும் இன்ைல்கடைக் கண்டு 
சகிப்புத் தன்டமயுைன் ஜபோறுடமயோக இருந்து, 
அவற்டை எதிர்த்துப் ரபோ ோைோத பை தமிழ்ப் 
ஜபண்கடைக் கோண்கிைோள். ரமலும் இவள் தம் 
அஜமரிக்க மக்களின் வோழ்க்டகயிடையும் 
தமிழரின் வோழ்க்டகயிடையும் ஒப்பிடுகிைோள். 
சிைந்த தமிழரின் வோழ்க்டகடயக் கண்டு 
ஆர்வத்துைன் தமிழட  மணக்க ரவண்டும் 
என்ை இைட்சியப் போத்தி மோகப் ஜெைடைப் 
படைத்துள்ைோர். ஜெைனின் இைட்சியம் 
நிடைரவைோது தமிழன் ஒருவைோல் போலியல் 
பைோத்கோ ம் ஜசய்யப்படுகிைோள். இந்நிடையில் 
இன்ஜைோரு தமிழரை உைல் தோன் புனிதத் 
தன்டமடய இழந்தது உள்ைம் புனிதத் 
தன்டமடய இழக்க வில்டை எை அவடை 
ஏற்றுக்ஜகோள்ளும் உன்ைதமோை போத்தி மோகச் 
சுட்டியுள்ைோர். போலியல் பைோத்கோ ம் 
ஜசய்யப்பட்ை ஜபண்டணக் கற்பிழந்தவள் என்று 
சமூகம் அவடைப் புைக்கணிக்கக் கூைோது. 
அவர்களுக்குச் சமுதோயம் அங்கீகோ ம் அளிக்க 
ரவண்டும் என்படத இதன்வழி ஆசிரியர் 
புைப்படுத்துகிைோர். 
குழந்டைப் போத்தி ம் 
 குழந்டதப் போத்தி ங்கடை மிகக் 
குடைவோகரவ ஆசிரியர் படைத்துள்ைோர். 
 1. ஆர்த்தி 
 2. கண்ணோத்தோ 
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 3. மைர ோன் 
 ஆர்த்தி கரிய நிைமுடையவைோதைோல் 
ஜபற்ரைோர் ஜவறுத்து ஒதுக்கும் ரபோது;  சிவப்பு 
நிைமுடையவைோக மோை தன் உயிட ரய 
மோய்த்துக் ஜகோள்ளும் போத்தி மோக ஆசிரியர்  
படைத்துள்ைோர். உை ரீதியோகவும் அக்குழந்டத 
இைந்துவிடும் நிடைடயக் கோட்டியுள்ைோர்.  
 ஜபற்ரைோர் ஒழுக்கம் தவறிய நிடையில் 
அப்ஜபற்ரைோட ரய ஜவறுத்து ஒதுக்கும் 
குழந்டதயோகக் கண்ணோத்தோ என்ை போத்தி ம் 
சித்தரிக்கப்படுகிைது. அக்குழந்டதடய உைன் 
கல்வி பயிலும் குழந்டதகள் தோக்குவடதயும் 
தனிடமப்படுத்துவடதயும் கோணமுடிகிைது. 
 சமூகத்திற்கோக ரைோைர்ஸ் முடையில் 
பிைந்த குழந்டதடயப் ஜபற்ரைோர் (தந்டதயின்) 
மைம் ஏற்றுக் ஜகோள்ை மறுக்கிைது. அதைோல் 
தந்டத அக்குழந்டதடயச் ஜசோல்ைோலும் 
ஜசயைோலும் துன்புறுத்தப்படும் போத்தி மோகப் 
படைத்துள்ைோர். அதைோல் பள்ளியில் உைன் 
பயிலும் குழந்டதயின் வி டை ஒடித்தல், புத்தக 
ரநோட்டுகடைக் கிழித்தல், கிறுக்கல் மற்றும் 
ஜபோருட்கடைச் சிடதக்கும் உைச் சிக்கலுடைய 
போத்தி மோக மைர ோடைக் கோட்டியுள்ைோர். 
முதிரயோர் போத்தி ம் 
 ஆசிரியர் முதிரயோர் போத்தி ங்கடைப் 
ஜபரும்போலும் தங்கள் ஜகோள்டகயிலிருந்து 
சிறிதும் வழுவோத தன்டம யுடையவர்கைோகப்  
படைத்துள்ைோர். ‘ஜதோைரும் மகோபோ தம்’ என்ை 
நோவலில் இைம்ஜபறும் சிவகோமி கோதல் 
ஜகோண்டு ஜபற்ரைோரின் சம்மதம் கிடைக்கும் 
வட  கோத்திருந்து மணம் ஜசய்து ஜகோள்கிைோள்.  
 இதடைப் ரபோன்று இன்டைய 
தடைமுடையிைரும் திகழரவண்டும். அது 
நைக்கோதரபோது அம்முதிரயோர் ஜபண்டண 
ஏற்றுக் ஜகோள்ைோத மைம் உடையவர்கைோக 
இருப்பதோகச் சித்தரித்துள்ைோர். ‘பழுத்த இடை’ 
என்ை சிறுகடதயில் வரும் கிட்ணம்மோள் 
உைலில் உறுதி இருக்கும் வட  உடழக்கும் 
ஜகோள்டகப் போத்தி மோகக் கோட்டியுள்ைோர். 
மருமகளின் அன்பு கிடைக்கோத நிடையிலும் 
குழந்டதகள் கைடம தவறிய நிடையிலும் 
முதிரயோர்கள் முதிரயோர் இல்ைங்கடை நோடும் 
போத்தி ங்கைோகப் படைத்துள்ைோர். 
 ‘புட ரயோடிய ஜபோன்’ என்ை நோவலில் 
வரும் ஜபோன் ஆவடையின் கணவன் விபத்தில் 
கோடை இழந்தரபோது, சுயஉதவிக் குழுவின் 
உதவியுைன் போல் ஜதோழில் நைத்தும் 
தன்ைம்பிக்டக ஜகோண்ை போத்தி மோகச் 
சித்தரித்துள்ைோர். 
 ஜபோருைோதோ  நிடையில் உயர்ந்தவர்கள் 
பணிக்குச் ஜசல்லும்ரபோது பணிப் ஜபண்ணோல் 
ப ோமரிக்கப்படும் நிடைக்கு முதிரயோர் 
உள்ைதோக மீைோட்சியம்மோடைக் கோட்டியுள்ைோர். 

‘கோவல்ஜதய்வங்கள்’ என்ை சிறுகடதயில் 
பணிக்குச் ஜசல்லும் மருமகளின் மை 
எண்ணங்கடையும் உணர்வுகடையும் புரிந்து 
ஜகோண்ை போத்தி மோக வடிவடமத்துள்ைோர். 
சோதி, மதம் ரவறுபோடின்றி கோைனியிலுள்ை 
அடைவரும் விரும்பும் மனிதரநய மிக்க 
போத்தி மோக ஆவடைப்போட்டிடய ‘அவச ம்’ 
என்ை சிறுகடதயில் ஆசிரியர் கோட்டியுள்ைோர். 
ஆண் போத்தி ங்கள் 
 ஆசிரியர் ஆணோதிக்கச் சமுதோயத்தில் 
ஆண்கள் ஜபண்கடைக் ஜகோடுடமப்படுத்துவடத 
மிகுதியோகச் சித்தரிக்கிைோர். அவர்கடை அன்பு 
இல்ைோதவர்கைோகவும் போலுைவு இச்டசயிைோல் 
தவறு இடழப்பவர்கைோகவும் படைத்துள்ைோர். 
அவ து படைப்பிலுள்ை ஆண் போத்தி ங்கடை, 
 1. போலுைவு ஜநறி  பிைழும் போத்தி ம் 
 2. உைச்சிக்கலுக்கு ஆைோை போத்தி ம் 
எை இ ண்டு நிடைகளில் பகுக்கைோம். 
போலுறவு பெறி பிறழும் போத்தி ம் 
 ஆைவர்கள் பணிபுரியும் இைம் 
ஓரிைமோக இல்ைோமல் பல்ரவறு இைங்களுக்கும் 
ஜசல்லும் நிடையிலும் (ஜதோைரும் மகோபோ தம் 
- அரசோக் ோஜ்) மறுமணம் புரிய ஜபண் 
கிடைக்கோடமயோலும் (புட ரயோடிய ஜபோன் - 
ரவலுத்தோத்தோ) இல்ைத்தில் மடைவி இல்ைோது 
பணிப்ஜபண் மட்டும் இருக்கும் நிடையிலும் 
(அழியோத ரகோபு ங்கள் - ரஜோஸப்) போலுைவு 
ஜநறி பிைழும் போத்தி ங்கைோகப் படைத்துள்ைோர். 
இத்தடகய ஆைவர்கடை அடையோைங் கண்டு 
ஆண் சமூகம் எதிர்ப்பதோகச் சித்தரிக்கிைோர். 
உளச்சிக்கல் மிகுந்ை போத்தி ம் 
 ஆைவர்கள் தங்களின் குற்ைங்கள் 
மடைவிக்குத் ஜதரிந்த நிடையில் பைவிதமோை 
மைச்சிக்கலுக்கு உள்ைோகின்ைைர். ‘புட ரயோடிய 
ஜபோன்’ நோவலில் வரும் மோைசோமியின் மடைவி 
நோகோ. மோைசோமி திருமணத்திற்கு முன் பை 
ஜபண்களுைன் போலுைவு ஜகோண்ைடமயோல் 
எய்ட்ஸ் ரநோயோல் தோக்கப்படுகிைோன். இதடை 
நோகோ அறிந்து ஜகோண்ைதோல் சிைம் ஜகோண்டு 
ஜபோருட்கடைத் தூக்கி வீசுதல், கடுஞ்ஜசோற்கூைல் 
ஆகிய ஜசயல்கைோல் அவடைத் 
துன்புறுத்துகிைோன். ‘ஊ ோன் பிள்டை’ என்ை 
நோவலில் இைம்ஜபறும் வசந்தனுக்கு 
உயி ணுடவ உண்ைோக்கும் சக்தி இல்டை. 
அதைோல் தன் மடைவிடயக் கட்ைோயப்படுத்தி 
ரைோைர்ஸ் முடையில் கருவுைச் ஜசய்கிைோன். 
அதடை அவைது மைம் ஏற்றுக்ஜகோள்ைவில்டை. 
அக்குழந்டதடய ஏற்றுக்ஜகோள்ை முடியோமல் 
ரதடவயில்ைோமல் சிைம் ஜகோள்ைல், தைக்குத் 
தோரை புைம்புதல், ஜபோருட்கடை வீசுதல், 
தோரை தன் தடைமுடிடயப் பிய்த்துக் 
ஜகோள்ளுதல், ஆயதங்கைோல் தன் மடைவிடயத் 
தோக்குதல்,      தனித்திருத்தல்,      பணியில்  
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முழனையாகத் தன்னை ஈடுபடுத்தானை, 
குழந்னதனயத் தூக்கி வீசுதல் எைப் பல 
ஆபத்தாை ககாடுஞ் கெயல்கனைச் கெய்யும் 
பாத்திரைாகப் பனைத்துள்ைார் ஆசிரியர். 
முடிவுரை 
 கபண்கள் தங்கைது குடும்பத்தில் 
ஏற்படும் பிரச்ெனைனயக் கண்டு அஞ்ொைல் ைை 
வலினையுைன் அப்பிரச்ெனைனய எதிர்த்துப் 
பபாராடும் பாத்திரைாகப் பதிவு கெய்துள்ைார் 
ஆசிரியர். சிலர் இலட்சியப் பாத்திரைாக ைாறி 
வருவனதப் பைம்பிடித்துக் காட்டுகிறார். 
 கணவனை இழந்த நினலயில் தைது 
வாழ்க்னகனயச் ெமூக பெனவக்காகபவ 
அர்ப்பணிக்கும் கபண் பாத்திரங்கனைத் தைது 
பனைப்புகளில் காட்டுகிறார் பனைப்பாசிரியர். 
 தங்களின் சுய விருப்பத்திற்காகச் 
ெமூககெறியிலிருந்து சிலர் பிறழ்வதாகச் 
சுட்டியுள்ைார். ெமூக அந்தஸ்னதப் கபற 
விருப்பமில்லாைல் பைாைர்ஸ் முனறயில் 
ஈடுபடும்பபாது உைச்சிக்கலுக்கு உள்ைாவர் 
என்பனதத் தைது பனைப்பில் பதிவு கெய்கிறார். 
 கரிய நிறம் ைற்றும் பைாைர்ஸ் 
முனறயில் பிறப்பு ஆகிய காரணங்கைால் 
குழந்னதகள் உைச்சிக்கலுக்கு உள்ைாகும் 
என்கிறார். கபற்பறார் ஒழுக்கம் தவறிய 
நினலயிலுள்ை குழந்னதனய உைன் பயிலும் 
குழந்னதகள் தனினைப்படுத்துவனதயும் ஆசிரியர் 
சித்தரிக்கிறார்.  
 தன்ைம்பிக்னக, ககாள்னக, ைனிதபெயம், 
புரிந்துககாள்ைல் பபான்ற குணெலன்களுனைய 
பாத்திரங்கனை ஆசிரியர் வடிவனைத்துள்ைார். 
அன்பு கினைக்காத நினலயில் முதிபயார் 
முதிபயார் இல்லங்கனை ொடிவரும் இன்னறய 
ெனைமுனறயினைக் காட்டுகிறார். 
குறிப்புகள் 
1.அ.ெ. ஞாைெம்பந்தன், இலக்கியக்கனல, ப.316. 
2.கப. கபரியொமித் தூரன், கனலக்கைஞ்சியம் 
கதாகுதி, 4. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அடுத்தூர்ந்து ஏத்திய 
இயன்ம ொழி வொழ்த்து - பதிற்றுப்பத்து 

 
முனைவர் ப.அன்பரசி 

உதவிப்பபராசிரியர் 
இைங்கனலத் தமிழ்த்துனற 

அய்ய ொைார் ஜாைகி அம்ைாள் கல்லூரி 
சிவகாசி 

 
முன்னுரை 
 பெர அரெர்கைது சிறப்பினை ைட்டுபை 
கபாருண்னையாகக் ககாண்டு பாைப்பட்ை ெங்க 
இலக்கிய நூல் பதிற்றுப்பத்து ஆகும். 
புறத்தினணகளுள் ஒன்றாை பாைாண் தினணனய 
அடிப்பனையாக னவத்து இந்நூல் 
பாைப்பட்டுள்ைது. பதிற்றுப்பத்தில் பாைாண் 
தினணத் துனறகளுள் ஒன்றாை ‘அடுத்தூர்ந்து 
ஏத்திய இயன்கைாழி வாழ்த்து’ என்ற துனறயின் 
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பாடுகபாருள் அனைந்துள்ை பான்னைனய 
ஆராய்வதாக இக்கட்டுனர அனைகின்றது. 
அடுத்தூர்ந்து ஏத்திய இயன்ம ொழி வொழ்த்து 
 பனகவனர கவன்றவனைப் புகழ்ந்து, 
அவ்அரெைது ெல்ல இயல்புகனை, ெற் 
பண்புகனைப் பாடுவது இயன்கைாழி வாழ்த்து 
என்பனதத் கதால்காப்பியர், “அடுத்தூர்ந்து 
ஏத்திய இயன்கைாழி வாழ்த்து”(கதால்காப்பியம், 
1036.2) என்ற நூற்பாத் கதாைரால் 
குறிப்பிட்டுள்ைார். ைன்ைைது இயல்புகனைப் 
பாடுவது இயன்கைாழி வாழ்த்து எைப்பட்ைது. 
புறப்கபாருள் கவண்பாைானல இயன்கைாழி 
வாழ்த்தினை இரண்டு வனகயாகக் கூறுகின்றது. 
‘இன்ைார் எைக்கு இன்ை கபாருள் ககாடுத்தார், 
அதுபபால நீயும் ககாடுப்பாயாக’ என்பனத, 
“இன்பைார் இன்ைனவ ககாடுத்தார் நீயும் 
அன்பைார் பபால அனவஎ ைக்கு ஈகுஎை 
என்பைாரும் அறிய எடுத்து உனரத்தன்று” 
             (பு.கவ.ைா.194)  
என்றும் பவந்தைது இயல்புகனைக் கூறுவது 
என்பனத, 
“ையிலறு சீர்த்தி ைான்பதார் ைன்ைவன் 
இயல்பப கைாழியினும் அத்துனற ஆகும்”
     (பு.கவ.ைா.194) 
என்றும் இயன்கைாழி வாழ்த்திற்குப் 
புறப்கபாருள் கவண்பா ைானல இலக்கணம் 
வகுத்துள்ைது.  
 இயல்கைாழி என்பது கால ைாற்றத்தின் 
காரணைாக எவ்வாறு ைாறியது? என்பனத, 
“ைன்ைனைப் புகழ்வது இயல்கைாழி என்றும் 
அவனை வாழ்த்துவது வாழ்த்து என்றும் 
கதால்காப்பியத்திற்குப் பின் ெங்ககாலத்தில் 
பிரிபவற்பட்ைது” என்று ொ.கெயராைன் 
குறிப்பிடுகின்றார்.   
    (ொ.கெயராைன், ெங்க இலக்கியத்தில்  
பாைாண்தினண, ப.21). 
மகொரைப் பண்பு 
 ெங்க காலத்தில் அரெைது ககானைபய 
புலவர்கைால் கபரிதும் புகழ்ந்து பாைப்பட்ைது. 
அரெனுக்குரிய இலக்கணங்களுள் ஒன்றாக வீரம் 
ைதிக்கப்பட்ைாலும் கவற்றி கபற்ற அரென் 
ககானை கெய்யும் பண்புனையவன் என்பபத 
பபாற்றப்பட்ைதாகும். “தனி வீர உணர்னவ 
விைக் ககானைபயாடு கூடிய வீர உணர்பவ 
புலவர்கைால் பாைப்பட்ைது” (ொ.கெயராைன், 
ெங்க இலக்கியத்தில் பாைாண்தினண, ப.21). 
பெரலாதன் புறப்கபாருள் கவண்பா ைானல 
குறிப்பிட்ைது பபான்று பரிசிலர்கள் விரும்பிக் 
பகட்கும் கபாருனைத் தருபவைாக இருந்துள்ை 
நினலனய, 
“ைாரி கபாய்க்குவது ஆயினும் 

பெரலாதன் கபாய்யலன் ெனெபய” 
  (பதிற்றுப்பத்து, 18.11-12) 
என்ற அடிகள் குறிப்பிடுகின்றை.  
 கைல் பிறக்பகாட்டிய கெங்குட்டுவன் 
தைது ைகிழ்ச்சிக்குக் காரணைாக இருந்த 
பாணர்களுக்கு நினறய அணிகலன்கனைக் 
ககாடுத்துள்ைான் என்பனத, 
“ெனகவர் ஆர ென்கலம் சிதறி”  
  (பதிற்றுப்பத்து, 43,20) 
என்ற அடி கதளிவிக்கின்றது.  
 விறலிக்குப் கபண் யானைகனையும் 
பனைவீரர்களுக்கு ஆண் யானைகனையும் 
பாணர்களுக்குக் குதினரகனையும் பரிொகக் 
கைல் பிறக்பகாட்டிய கெங்குட்டுவன் 
ககாடுத்துள்ைான். வரினெயறிந்து அரென் 
ககானை ககாடுத்தனை பற்றி, 
“ஆடுசினற அறுத்த ெரம்புபெர் இன்குரற் 
பாடு விறலியர் பல்பிடி கபறுக! 
துய்வீ வானக நுண்ககாடி உழினஞ 
கவன்றி பைவல் உருககழு சிறப்பின் 
ககாண்டி ைள்ைர் ககால்களிறு கபறுக! 
ைன்றம் பைர்ந்து ைறுகு சினறப்புக்கு 
கண்டி நுண்பகால் ககாண்டு கைம் 
வாழ்த்தும் அகவலன் கபறுக ைாபவ!” 
  (பதிற்றுப்பத்து, 43.21-28) 
என்ற அடிகள் விைக்குகின்றை. ககானைப் 
பண்பு என்பது அரெைது இயல்பாக 
உள்ைனைனய இவ்வடிகள் விவரிக்கின்றை. 
மெவ்வரை அழித்துக் மகொரை மெய்ெல் 
 கதால்காப்பிய இலக்கண ைரபின்படி 
பனகவனர கவன்றவனைப் புகழ்ந்து அரெைது 
ெல்லியல்புகனைப் பாடுவது இயல்கைாழி 
வாழ்த்தாகும். அதன்படி பெரலாதன் பனகவர் 
அஞ்சி ஓடும்படி பபார் கெய்தவன். பனகவரது 
பனையில் உள்ை யானைக் கூட்ைம் அலறி 
ஓடும்படி பபார் கெய்தவன். இவ்வாறு பபார் 
கெய்ததன் காரணைாகப் புலவர்கள் புகழ்ந்து 
பாடும் சிறப்பினைப் கபற்றான். அப்பபாரில் 
தைக்குக் கினைத்த குதினரகனையும் 
யானைகனையும் பதர்கனையும் தைக்ககை 
னவத்துக் ககாள்ைாது இரவலர்களுக்குப் 
பரிசிலாக வழங்கும் இயல்பினைப் கபற்றவன் 
என்பனத, 
“ஒன்ைார் பதய, ஓங்கி ெைந்து 
படிபயார்த் பதய்ந்து, வடிைணி இரட்டும் 
கைாஅ யானைக் கணநினர அலற 
வியல்இரும் பரப்பின் ைாநிலம் கைந்து 
புலவர் ஏத்த ஓங்குபுகழ் நிறீஇ 
விரிஉனை ைாவும் களிறும் பதரும் 
வயிரியர் கண்ணூர்ந்து ஓம்பாது வீசி” 
  (பதிற்றுப்பத்து, 20.10-16) 
என்ற அடிகள் கதளிவிக்கின்றை. 
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பரகவர் அைரை மவல்லும் பரைபலம் 
 பலம் ககாண்ை வீரர்கபை பனைக்கு 
முக்கிய ஆதாரம் ஆவார்கள். அரெைது பலமும்  
அவைது பனைவீரர்கைாபலபய ைதிக்கப்படும். 
பல்யானை கெல்ககழு குட்டுவனின் வீரர்கள் 
தைது அரெைது ஏவலிைால் பனைகயடுத்துச் 
கெல்லும் பண்புனையவர்கைாக இருந்துள்ைைர். 
இவர்கள் பனகவரது அரனணயும் பனைனயயும் 
கவற்றி கபறக் கூடியவர்கள். இத்தனகய 
கபருனைனயக் ககாண்டிருத்தல் அரெைது 
இயல்பாக இருந்தனைனய, 
“கெடுவயின் ஒளிறு மின்னுப்பரந் தாங்கு 
புலிஉனற கழித்த புலவுவாய் எஃகம் 
ஏவல் ஆைவர் வலன்உயர்த்து ஏந்தி 
ஆர்அரண் கைந்த தார்அருந் தனகப்பின்”  
  (பதிற்றுப்பத்து, 24.1-4) 
என்ற அடிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றை. 
மெல்வத்தின் சிறப்பு 
 அரெைது சிறப்பு அவைது கெல்வத்னதக் 
ககாண்டும் கணக்கிைப்படும். நீங்காத கெல்வம் 
அரெனுக்கு உரியனவகளுள் ஒன்றாகும். 
புலவர்கள் அரெனை வாழ்த்தும் கபாழுது 
அவைது கெல்வத்தினையும் வாழ்த்துவர். நீர், 
நிலம், தீ, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐந்தினையும் 
அைக்க இயலும். ஆைால் பெர அரென் 
அைத்தற்கரிய கபருனையினையும், வைம் 
நினறந்த கெல்வத்தினையும் உனையவன் 
என்பனத, 
“நீர், நிலம், தீ, வளி, விசும்பபாடு ஐந்தும் 
அைந்துகனை அறியினும் அைப்புஅருங் 
குனரனய! நின்வைம் வீங்கு கபருக்கம் 
இனிது கண்டிகுபை!”   
  (பதிற்றுப்பத்து, 24.15-17) 
என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றை. அரெைது 
கெல்வம் ொளும் வைரும் இயல்புனையதாக 
இருப்பதால் புலவரால் வாழ்த்தப்படுவனத, 
“பபரா யாணர்த்தால்; வாழ்கநின் வைபை” 
  (பதிற்றுப்பத்து, 24.30) 
என்றஅடிகதளிவிக்கின்றது. 
கல்விச் சிறப்பு 
 ைனிதன் ைனிதைாக வாழ்வதற்குத் 
பதனவயாைவற்றுள் ஒன்று கல்வி ஆகும். அரென் 
வீரத்திலும் ககானையிலும் சிறந்தவைாக 
இருத்தல் பபான்று கல்வி கற்றவைாகவும் 
இருத்தல் பவண்டும். கைல் பிறக்பகாட்டிய 
கெங்குட்டுவன் என்றும் அழியாத கல்வியில் 
சிறந்தவைாக இருந்தான் என்பனத, 
“கதானலயாக் கற்ப”  
  (பதிற்றுப்பத்து, 43.31)  
என்ற அடி விவரிக்கின்றது. 
 
 

பரகவரும் விரும்பும் ென்ர   
 பனகவராலும் விரும்பப்படும் ைனிதர்கள் 
உலகில் இரார். ஆைால் கல்வி, பகள்வி, 
பபராற்றல், ஈனக ஆகியவற்றினைக் ககாண்ை 
அரெர்கனைப் பனகவரும் விரும்புவர் என்பனத, 
“பனகவரும் புகழ்ந்த ஆண்னை”  
  (புறொனூறு, 375.35) 
என்று புறொனூறு குறிப்பிடுகின்றது.   
 இத்தனகய பண்புகைால் கைல் 
பிறக்பகாட்டிய கெங்குட்டுவன் பனகவர்கைால் 
விரும்பப்படுகின்றான் என்பனத, 
“இகல்வினை பைவனல ஆகலின் 
பனகவரும் தாங்காது புகழ்ந்ததூங்கு 
ககானை முழவின்”  
  (பதிற்றுப்பத்து, 43.29-30) 
என்று பதிற்றுப்பத்துப் பதிவுகெய்துள்ைது. 
விருந்தெொம்பல் 
 இல்லறத்தின் கைனைகளுள் ஒன்று 
விருந்பதாம்பல். விருந்பதாம்புதல் அரெைது 
இயல்புகளுள் ஒன்றாகும். கைல் பிறக்பகாட்டிய 
கெங்குட்டுவன் தைது உறவிைர்கள் முழுனையாக 
உணவு உண்ணும்படி கெய்பவைாகவும் 
தைக்ககை ஒன்றும் பாதுகாக்காதவைாகவும் 
அவபராடு இனணந்து உண்பவைாவும் 
இருந்துள்ைனைனய,  
 “உறுவர் ஆர ஓம்பாது உண்டு” 
  (பதிற்றுப்பத்து, 43.19) 
என்ற அடி கதளிவிக்கின்றது. 
வொழ்த்துெல் 
 இரவலர்கைது இயல்பு அரெனை 
வாழ்த்துவது ஆகும். அரெைது ககானை 
உள்ளிட்ை பண்புகனைக் கூறி வாழ்த்துவர். 
கைல் பிறக்பகாட்டிய கெங்குட்டுவன் தன்னைப் 
பாடுபவர்களுக்கு எளிதில் ககானை வழங்கும் 
பண்புனையவைாக இருந்துள்ைான். அதைால் 
அவனுனைய கபயர் காஞ்சி ஆற்றுத்துனறயின் 
ைணனல விைப் பலகாலம் வாழ்க எைப் பரணர் 
வாழ்த்துவது, 
“நின்கபயர் வாழியபரா”  
  (பதிற்றுப்பத்து, 48.12) 
“காஞ்சிஅம் கபருந்துனற ைணலினும் பலபவ”
  (பதிற்றுப்பத்து, 48.18) 
என்ற அடிகளில் இைம்கபற்றுள்ைை.  
முடிவுரை 
 இயன்கைாழி வாழ்த்தில் முக்கியைாக 
அரெைது ககானை உணர்வு சிறப்பாகப் 
பாைப்பட்டுள்ைது. வரினெயறிந்து ககாடுக்கும் 
தன்னையும் வினரந்து ககாடுக்கும் தன்னையும் 
மிகவும் புகழப்பட்டுள்ைது. பபராற்றல், கல்வி 
ஆகியவற்றால் அரென் பனகவராலும் 
விரும்பப்படும் தன்னைக்குக் காரணைாக 
இருந்துள்ைனை குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது. 
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சங்க இலக்கியத் தலலவியின் 
நுண்ணறிவு 

           
அ.ஏஞ்சல்ராணி  

உதவிப்பேராசிரியர் 
தமிழியல் துலை 

ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி (தன்னாட்சி) 
சிவகாசி 

 
சங்கப்பிரதிகள் ‘அறிவு’ வயப்ேட்டவள் 

பதாழி. ‘உணர்வு’ வயப்ேட்டவள் தலலவி 
என்பை ேதிவு சசய்துள்ளதாக இதுகாறும் 
நலடசேற்ை ஆய்வுகள் நிலலநிறுத்தியலைலய 
ைாறுேட்ட பகாணத்தில் அலசி ஆராய்வதாக, 

தலலவியின் ‘அறிவு’ ஆளுலைலய (Intellectual 
Personality) ேலைசாற்ை சங்க அக இலக்கியச் 
சான்ைாதாரங்கள் வழி இவ்வாய்வு அலைகின்ைது. 
நுண்ணறிவு (Intelligence) 
 நுண்ணறிவுத் திைபன ஒருவரது 
ஆளுலைப் ேண்பில் சேரும்ேங்கு வகிக்கின்ைது. 
ேல்பவறு விவரங்கலள எளிதில் அறிந்து புரிந்து 
சகாண்டு ஒருங்கிலணந்து முடிசவடுக்கும் 
ஆற்ைபல நுண்ணறிவு (Intelligence) ஆகும். 
அரிஸ்டாட்டிலால் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட கிபரக்க 
வார்த்லதலயச் சிசபரா (Cicero) இலத்தீனில் 
சைாழிசேயர்த்தார். அவ்வார்த்லதயில் இருந்து 
Intelligence என்னும் ஆங்கிலச்சசால் 
பதான்றியது. இதுபவ தமிழில் ‘நுண்ணறிவு’ 
என்றும் வழங்கப்ேடுகின்ைது. 
நுண்ணறிவின் வகைைள் (Kinds Of  Intelligence) 
 பதலவகளுக்குத் தகுந்தவாறு தனது 
சிந்தலனலய நனவுடன் ேயன்ேடுத்துகின்ை 
திைபன நுண்ணறிவாகும். ஒருவன் தன்னுலடய 
ைனசவழுச்சிகளால் ோதிக்கப்ேடாைல் தான் 
பைற்சகாண்ட சசயல்கலள முழு மூச்சுடன் தன் 
அறிவுத்திைனால் சோருந்திச் சசயலாற்றுகின்ை 
திைபன அவனது நுண்ணறிவாக (Intelligence) 
கருதப்ேடுகின்ைன.  தார்ண்லடக் என்ேவர் 
நுண்ணறிவானது பவறுேட்ட மூன்று 
திைன்கலளத் தன்னுள் சகாண்டுள்ள 
முலையிலன, “கருத்தியல் நுண்ணறிவு (Abstract 
intelligence), சோறியியல் சார்ந்த நுண்ணறிவு 
(Mechanic Intelligence), சமூக நுண்ணறிவு 
(Social Intelligence)”1 என்ை முலைகளில் 
குறிப்பிடுகின்ைார்.  

கருத்துக்கலளயும், குறியீடுகலளயும் 
அறிந்து சகாள்ளும் திைபன கருத்தியல் 
நுண்ணறிவாகும். இயந்திரங்களின் அலைப்லே 
அறிந்து அவற்லை இயக்க உதவும் ஆற்ைபல 
சோறியியல் சார்ந்த நுண்ணறிவாகும். பிைர் ைன 
ைறிந்து சமூக வாழ்க்லகயில் திைனுடன் 
சசயல்ேடத் தூண்டுகின்ை அறிபவ சமூக 
நுண்ணறிவாகும். பிைர் ைன ைறிந்து சமூக 
வாழ்க்லகயில் திைனுடன் சசயல்ேடத் 
தூண்டுகின்ை அறிபவ சமூக நுண்ணறிவாகும். 
நிலைவாகத் தார்ண்லடக்கின் கூற்றுப்ேடி 
நுண்ணறிவானது சோதுவான ஆற்ைலன்று. 
ைனிதனின் சசயல்ோடுகளில் நுண்ணறிவின் 
மூன்று சசயல்களுபை அலைந்துள்ளலைலயக் 
காணமுடிகின்ைது. 
சமூை நுண்ணறிவு (Social Intelligence) 
 நுண்ணறிவாளன் (Intelligence) தன் 
ஆற்ைலால் அலனவலரயும் தன்ோல் ஈர்க்கக் 
கூடிய திைன் உலடயவனாக இருப்ோன். 
நுண்ணறிவின் வலககளுள் ஒன்ைாகச் சமூக 
நுண்ணறிலவக் (Social Intelligence) 
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குறிப்பிடும் தார்ண்லடக் நுண்ணறிவாளனின் 
இயல்பிலன, “தன்ோல் அலனவலரயும் ஈர்க்கும் 
திைன் சகாண்டு சமூகத்துடன் இலணந்து 
வாழ்தபல சமூக நுண்ணறிவு”2 என்று 
குறிப்பிடுகின்ைார். பிைருடன் சுமூகைாக உைவு 
சகாள்கின்ை முலைலயச் சமூக நுண்ணறிவு 
வலியுறுத்துகின்ைது. இங்ஙனம் பநாக்கினால் அக 
இலக்கியத் தலலவி சமூக நுண்ணறிவு உலடய 
ைாந்தராகத் திகழ்கின்ை முலையிலன 
உணரமுடிகின்ைது. தலலவி சமூகத்துடன் 
சுமூகைாக உைவு சகாள்வலதவிட சமூகத்தினரின் 
ைனதிலன உணர்ந்து சகாள்ளக்கூடிய திைலனப் 
சேற்ைவள் என்பை குறிப்பிடலாம். 
‘ஊர்ைக்களின் அலருக்கு அஞ்சுேவள் போலத் 
பதாழி ைற்றும் தலலவலன, ஈர்த்து தன் 
அறிவுத்திறனால் இலக்கிகன அகைய 
முயல்ேவளாகப் ோலல நிலத் தலலவி 
திகழ்கின்ைாள்.’ தலலவி ‘அலர்’ சோருட்டு 
அஞ்சுதல் சமூக நுண்ணறிவால் சவல்லும் 
சாதலனயாகும்.  
“சகௌலவ பைவலர் ஆகி, ‘இவ்ஊர் 
நிலரயப் சேண்டிர்; இன்னாக் கூறுவ 
புலரய அல்ல, என்ைகட்கு’ எனப் ேலரஇ 
நம் உணர்ந்து ஆறிய சகாள 
அன்லன முன்னர், யாம்என், இதற் ேடபல!”   
           (அகம்.95:11-15) 
 ‘அலரின் சதாடர்ச்சி உடன்போக்கு’ 
என்ை சதாடர் நிகழ்வு நுண்ணறிவின் 
சவளிப்ோடு. உடன்போக்கிற்கு உடன்ேட்டதன் 
காரணத்லதத் பதாழியிடம் நுட்ேைாக 
எடுத்துலரக்கின்ைாள். நரகம் போன்று இழிந்த 
இயல்புலடய சேண்கள் இன்னாத சசாற்கலளக் 
கூறுவதிபலபய விருப்ேம் சகாள்கின்ைனர். தன் 
ைகளுக்குப் சோருந்தாத சசாற்கலளக் பகட்ட 
என் தாய், அச்சசாற்கலளப் போக்க பவண்டித் 
சதய்வத்லத வணங்கத் சதாடங்கினாள். இனிக் 
களவிலனத் சதாடர்தல் அறிதாகும். ஆதலால் 
தான், உடன்போக்கிற்கு உடன்ேட்படன்’ என்று 
எடுத்துலரத்துத் பதாழியின் ைனலதச் 
சசயற்ேடுத்துகின்ை தலலவியின் நுண்ணறிவு 
ஆளுலையானது சிைப்பிற்குரியது. 
நுண்ணறிவாளனின் திறம் 

ஒன்றுக்கு பைம்ேட்ட திைன்களால் ஒருங்கு 
இலணக்கப்ேட்டபத நுண்ணறிவாகும்.  

நுண்ணறிவு உலடபயாரின் ேண்புநலன்கள் 
பின்வருைாறு ேட்டியலிடப்ேடுகின்ைன.  

 இலக்குகலள அலடய தகுந்த 
முயற்சிலய பைற்சகாள்வர். 

 தன் ைன எழுச்சிகலளச் சைச்சீராக 
லவத்திருப்ேர். 

 சூழ்நிலலக்பகற்ேப் பிைரிடம் ேழகி 
நட்பு சகாள்வர். 

 பிரச்சலனகலள எளிதாகத் (Problem 
Solving) தீர்க்கக்கூடிய ஆற்ைல் 
உள்ளவர். 

இத்தலகய ேண்புகலள உலடயவன் சிைந்த 
நுண்ணறிவாளனாக (Intellectual Personality) 
கருதப்ேடுகின்ைான். இதன்மூலம் அவனது அறிவு 
ஆளுலை கூர்லையாகச் சிந்திக்க தூண்டுகின்ைது. 
நுண்ணறிவுத் திறனும் சசயப்படும் பாங்கும் 
 சவஸ்லரின் கூற்றிற்கு ஏற்ேத் தனது 
சூழல்கலளத் திைலையாகச் சைாளிக்கின்ை 
நுண்ணறிவுத் திைலன முழுவதும் சேற்ைவளாக 
அக இலக்கியத் தலலவி திகழ்கின்ைாள்.  
 தன் நுட்ேைான அறிவுத்திைனால் தன் 
களவிலனத் பதாழியிடம் உலரத்து அவலளத் 
தாயிடம் அைத்சதாடு நிற்க லவக்கின்ைாள். 
களவிலனக் கற்ோக ைாற்ை தலலவனிடம் 
தன்லன அன்லன இற்சசறித்த சசய்திலயயும், 
சவறியாட்டு நிகழப் போவலதயும் சிலைப்புைக் 
கூற்றின் வாயிலாக எடுத்து உலரக்கின்ைாள். 
தலலவியின் இத்தலகய நுண்ணறிவு அவளது 
அறிவு ஆளுலைலயப் (Intellectual Personality) 
புலப்ேடுத்துகின்ைது. ேகற்குறியில் சிலைப்புைைாக 
நிற்கும் தலலவலனத் தலலவி தன் நுண்ணறிவுத் 
திைனால் சசயற்ேடுத்துகின்ை ோங்கிலன, 
“ேயப்பு என் பைனி யதுபவ, நயப்புஅவர் 
நார்இல் சநஞ்சத்து ஆர்இலட யதுபவ 
சசறிவும் பசண்இகந் தன்பை அறிபவ 
ஆங்கண் சசல்கம் எழுக’ என, ஈங்பக, 
வல்லா கூறியிருக்கும்: அள் இலலத் 
தடவுநிலலத் தாலழச் பசர்ப்ேதற்கு, 
இடம்ைன் - பதாழி! - எந்நீரிபரா? எனிபன” 
    (குறு.219) 
என்ை ோடலடிகளால் அறியலாம்.     
 தாலழ ைலருக்கு முள் காவலாக 
இருப்பினும் அஞ்சாது ைலரிலனப் ேறித்துச் 
சூடுவாலரப் போல, காப்பு மிகுதியால் தான் 
இற்சசறிக்கப் ேட்டாலும் காலைறிந்து ைணம் 
முடித்துக் பகாடல் பவண்டும் என்று 
குறிப்பிடுகின்ைாள்.  
 சிலைப்புைைாக நிற்கும் தலலவனுக்கு 
நுட்ேைாகத் தான் இற்சசறிக்கப் ேட்டுள்ள 
சசய்திலய உலரப்ேபதாடு, தன் ைன 
விருப்ேத்லதயும் ஆர்வத்லதயும் சநய்தல் நிலத் 
தலலவி சவளிப்ேடுத்துகின்ைாள். அகம். 82வது 
ோடலில் கபிலர் பதாழியிடம் வினாவுவது 
போன்று நுட்ேைாகத் தன் களவிலன உலரத்து, 
பதாழிலய அைத்சதாடு நிற்கத் தூண்டுேவளாகக் 
குறிஞ்சி நிலத் தலலவிலயப் ேலடத்துள்ளார். 
“உருவவில் விற்ேற்றி, அம்பு சதரிந்து, 
சசருச்சசய் யாலன சசல்சநறி வினாஅய், 
புலர்குரல் ஏனற் புலழயுலட ஒருசிலை 
ைலர்தார் ைார்ேன், நின்பைாற் கண்படார் 
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பலர்தில், வோழி - நைோழி! -அவருள், 
ஆர்இருட் கங்குல் அணையயோடு யபோருந்தி 
ஓர்யோன் ஆகுவது எவன்யகோல், 
நீர்வோர் கண்யைோடு, ய கிழ்நைோ நளநே?”
   (அகம்.82:11-18) 
அச்சம் ைருகின்ற வில்லிணே ஏந்தியவேோகத் 
திணேப்புேத்தில் ஒருபக்கம் வந்து நின்றோணேப் 
பலரும் கண்டேர். அவர்களுள், ‘எேக்நக 
துயரத்ணைத் ைந்ைோன். அைன் கோரைம் ைோன் 
யோநைோ?’ என்று நைோழியிடம் விேோவுவது 
நபோல் ைன் நுண்ைறிவுத்திறேோல் (Intelligence)  
‘ைணலவணேக் கண்ட நபோநை ைோன் 
கோைலுற்நறன்’ என்பணைப் புலப்படுத்தித் 
நைோழிணய அறத்யைோடு நிற்கத் தூண்டுகின்றோள். 
 குறுந்.219, அகம்.82 ஆகிய இரு 
போடல்களிலும் ைணலவி ைன் இலக்ணக அணடய 
நுண்ைறிவோக (Intelligence) ஆளுணைத் 
ைன்ணைணயக் (Personality) ணகயோளுகின்ற 
முணறயிணே உைர்த்துகின்றே. இலக்கியங்கள் 
யவவ்நவறோக இருப்பினும் ைணலவி நுண்ைறிவுத் 
திறேோல் ைன் இலக்ணக அணடய நபோரோடுகின்ற 
யசயல்போடு அறிவு ஆளுணையோல் (Intellactual 
Personality) என்பது யவளிப்பணட. 
முடிவுரை 

 சமூக நுண்ைறிவோல் ைணலவி, ஊரோர் 
தூற்றும் அலணரத் ைேது திருைை 
வோழ்வின் யைோடக்கைோக ைோற்றும் 
சோதுரியம் யவளிக்யகோைரப்பட்டது. 

 ைணலவியின் படிப்படியோே அறிவு 
வளர்ச்சியிணே அகவிலக்கியங்கள்  ன்கு 
உைர்த்துகின்றே. 

குறிப்புகள் 
1. ஆர். ைகோநைவன் (ப.ஆ), கல்வி உளவியல், 
ப.121. 
2. நைலது., ப.121. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உளவியல் ந ோக்கில் 
சங்க இலக்கியக் 

குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகள் 
 

முணேவர் மு.சங்கர் 
உைவிப்நபரோசிரியர் 

ைமிழியல் துணற 
ஸ்ரீ கோளீஸ்வரி கல்லூரி  

சிவகோசி 
 

யைோல்கோப்பியம் குறிப்பிடும்  ோனிலப் 
பகுப்புகளுள் குறிஞ்சியும் ஒன்று. சங்க இலக்கிய 
நூல்களுள் குறிஞ்சித்திணைணயச் சோர்ந்து 488 
அகக்கவிணைகள் உள்ளே. இவற்ணற ஒன்றோக 
இணைத்துச் சங்க இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைக் 
கவிணைகள் எேக் யகோண்டு, இக் கவிணைகணளத் 
ைனி ைனிை உளவியல் (Human Psychology) 
ந ோக்கில் ைதிப்பிடுைநல இக்கட்டுணரயின் 
ந ோக்கைோகும். 
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உந்துதல் 
 இக்கட்டுணர எழுதுவைற்கு உந்துைலோக 
அணைந்ைது டோக்டர் வ. சுப. ைோணிக்கேோரின் 
ைமிழ்க் கோைலுக்குப் பதிப்புணர வழங்கிய 
பதிப்புச் யசம்ைல் ச. யைய்யப்பேோரின் கூற்நற 
ஆகும். அக்கூற்று வருைோறு:- “அகத்திணையின் 
போடுயபோருள் கோைல்; இது உள்ளத்யைோடு 
இணயந்ைது. எேநவ உளவியல் ந ோக்கில் ஆயும் 
யபற்றியது” என்கின்றோர்.  
(வ.சுப.ைோணிக்கேோரின் ைமிழ்க்யகோணட, 2009).  
முன்னாய்வுகள் 

சங்க இலக்கியக் கவிணைகணள உளவியல் 
போர்ணவயில் ஆரோய்ந்துள்ள சில ஆய்வுகணள 
இவண் குறிப்பிடுவது சோலச் சிறந்ைது. 
ைமிழண்ைல் ஒப்பிலக்கிய அறிமுகம் (1973) 
என்ற நூலில் யரனியவல்லக் கூறும் 1. 
பணடப்போளி உளவியல் 2. பணடப்போக்க 
உளவியல் 3. இலக்கியம் அளிக்கும் உளவியல் 
4. அணவயிேர் உளவியல் என்ற  ோன்கிணேச் 
சுட்டிக்கோட்டி, குறிஞ்சிப்போட்டு முழுவதும் 
உளவியல் அடிப்பணடயில் அணைந்திருப்பணை 
எடுத்துக்கோட்டி, குறிஞ்சிப் போட்ணட ஓர் 
உளவியல் போட்டு என்றும் கூறலோம் 
என்பணையும் விளக்கிக் கோட்டுகின்றோர்.  

சங்க இலக்கியத்தில் உளவியணலப் 
யபோருத்திப் போர்த்ைவர்களுள்  .நசஷோத்திரி 
குறிப்பிடத்ைக்கவர். இவ்வோய்வு யசன்ணேப் 
பல்கணலக்கழகத்தின் முணேவர் பட்டப் 
நபற்றிற்கோக 1986 இல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
இவ்வோய்வு நூல் உளவியல் பற்றிய 
நைேோட்டோர் விளக்கம், உள்ளம், ய ஞ்சம், 
ைேம் பற்றிய கருத்துக்கள், உளவியல் 
கருத்நைற்றம், இயல்பூக்கம், விடுப்பூக்கம் ைற்றும் 
சமூக இயல்பூக்கம், உளவியல் முணற, 
பிறழ்நிணல உளவியல் கருத்துக்கள், ஆளுணைக் 
நகோட்போடு, சமூக உளவியல் யசய்திகள் எேப் 
பல்நவறு உளவியல் ைன்ணைகணள எடுத்து 
உணரக்கின்றது.  

சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல் என்ற 
ைணலப்பில் து.சிவரோஜ் என்பவர் 1994 இல் 
சிவம் பதிப்பகம் வோயிலோக நூல் ஒன்ணற 
யவளியிட்டுள்ளோர்.   

சங்க இலக்கிய அகப்யபோருணளப் 
யபோதுநிணலயில் ஆரோய்ந்ைவர் வ.சுப.ைோணிக்கம் 
ஆவோர். இவர்ைம் ைமிழ்க்கோைல் (2009:157-160) 
எனும் ஆய்வு நூலில் ஒரு பணடப்போளி 
ைக்கணள முைன்ணையோகக் யகோண்டும் 
இயற்ணகணயத் துணைணையோகக் யகோண்டும் 
எங்ஙேம் பணடப்ணப உருவோக்குகின்றோன்? 
என்பணைப் பணடப்போக்க உளவியல் ந ோக்கில் 
ஆரோய்ந்துள்ளோர்.  

சங்க இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைக் 
கவிணைகணளப் பன்முகப் போர்ணவயில் யபரு. 
தியோகரோசன் (2012) ஆரோய்ந்துள்ளோர். அவற்றுள் 
ஓர் இயலோக உளவியணல அணைத்துள்ளோர் 
என்பதும் இவண் நிணேத்துப் போர்க்கத்ைக்கது. 

பணடப்போளி உளவியல் ந ோக்கில் 
ஒளணவயின் உளவியல் ைற்றும் ப்ரோய்டு - 
யலக்கோனின் ைே அலசல் என்ற ைணலப்பில் 
ஐ.க.போண்டியன் ஒரு நூணல யவளியிட்டுள்ளோர். 
இதில் சங்க கோல ஒளணவயிடம் கோைப்பட்ட 
ைன்னிணல மிகு உைர்ச்சிணயச் சோன்றுகளுடன் 
எடுத்துக்கோட்டி ஆரோய்ந்துள்ளோர்.  

அக இலக்கைங் கோட்டும் உளவியற் 
கூறுகள் என்ற ைணலப்பில் ை.கவிைோ கரந்ணைக் 
கணலக் கல்லூரியில் முணேவர் பட்டத்திற்கு 
(2010) ஆய்வு யசய்துள்ளோர். இவ்வோய்வு நூல்,  
1. அக இலக்கைம் அறிமுகம் 2. அக 
இலக்கைமும் உளவியலும் 3.அக இலக்கைமும் 
ைேயவழுச்சியும் 4. அக இலக்கைமும் சமூக 
உளவியலும் 5. அக இலக்கைமும் 
யபோருத்ைப்போட்டுச் சிக்கல்களும் உள்ளிட்ட 
இயல்கணளக் யகோண்டு அணைக்கின்றது. 
யைோல்கோப்பியமும் ஃப்ரோய்டியமும் அழகியல் 
இணைநிணலகள் (2011) என்ற நூலில் டோக்டர் 
தி.கு.இரவிச்சந்திரன் யைோல்கோப்பியம் குறிப்பிடும் 
குறிப்புப் யபோருட்களோே உள்ளுணற, இணறச்சி 
பற்றியும் அவற்றின் உளச் யசயல்போடுகள் 
பற்றியும் யைோல்கோப்பியத்தில் இடம்யபறும் 
ஃப்ரோய்டிய அழகியல் பற்றியும் விரிவோக 
ஆரோய்ந்துள்ளோர்.  

இலக்கியமும் உளப் பகுப்போய்வும் 
எனும் நூலில் டோக்டர் யச.சோரைோம்போள் (2017) 
ய ஞ்யசோடு கிளத்ைணலயும் கலித்யைோணகயில் 
இடம்யபறும் கேணவயும் ைடநலறுைணலயும் 
உளவியல் ந ோக்கில் ஆரோய்ந்துள்ளோர் என்பதும் 
ஈண்டு நிணேத்ைற்கு உரியது. இவ்வோய்வுகள் 
எல்லோம் உளவியல் ந ோக்கில் சங்க இலக்கியக் 
கவிணைகணளப் யபோது நிணலயிலும் 
நகோட்போட்டு நிணலயிலும் ஆரோய்ந்துள்ளணை 
யவளிப்பணட.  

இக்கட்டுணர நைநல சுட்டப்யபற்ற 
ஆய்வுகணள அடிப்பணடயோகக் யகோண்டு சங்க 
இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளில் 
கோைலோகும் ைனி ைனிை உளவியல் கூறுகள் 
சிலவற்ணற எடுத்துணரப்பணை ந ோக்கைோகக் 
யகோள்கின்றது. 
உளவியல் - அறிமுகம் 

ைனிைனின் உள்ளத்ணைப் பற்றி ஆரோயும் 
அறிவியநல உளவியல். இது ைனிைனின் 
 டத்ணை முணறகணளக் கோரை, கோரியத்நைோடு 
ஆரோய்கின்றது. கி.பி.19 ஆம் நூற்றோண்டில்ைோன் 
உளவியல் ைனியயோரு துணறயோக ைலர்ந்ைது. 
அைற்கு முன்பு ைத்துவவியலின் ஒரு பிரிவோகநவ 
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உளவியல் திகழ்ந்ைது. உள்ளம், அகம், ைேம், 
ய ஞ்சு என்பே ஒரு யபோருள் குறித்ை யசோற்கள். 
யைோடக்கத்தில் உளவியலோர் ைனிை ைேச் 
யசயல்போடுகணளயும்  டத்ணைகணளயும்  டத்ணை 
ைோறுபோடுகணளயும் விளக்கும் ஆரோய்ச்சியில் 
இறங்கிேர். சுருங்கக்கூறின், உளவியல் என்பது 
ைனிைனின் உளச்யசயல்போடுகணளஆரோய்வைோகும். 
இவ்வோரோய்ச்சியில் சிக்ைண்ட் ஃபிரோய்டு, கோரல் 
குஸ்ைவ் யுங், லக்கோன், ஆல்பிரட் அட்லர், 
எரிக்.எச்.எரிக்சன், சலீவோன், நகரன் ஆர்ன் 
உள்ளிட்நடோர் இறங்கிேர். இவர்கள் ைனிைனின் 
ைன் முணேப்பு ைேம்,  டத்ணை முணற, ைே 
எழுச்சி, உைர்வு வயப்படுைல், கேவு, 
பரிவுைர்வு, போலியல் ைேநிணல, போலுைர்வு 
முைலியவற்ணறக் கருவோகக் யகோண்டு 
ஆரோய்ந்ைேர்.  

சங்க அகக்கவிணைகள் ைன்னுைர்ச்சியின் 
யவளிப்போடுகளோக அணைந்ைணவ. ஆணகயோல், 
இக்கவிணைகளுள் ைனி ைனிைனின் உள்ளச் 
யசயல்போடுகணளயும்  டத்ணை முணறகணளயும் 
கோைலோம். 
பிறழ்வு நடத்ரத 

ைனிைனின் இயல்போே  டத்ணையில் 
இருந்து ைோறுபட்டுக் கோைப்படும்  டத்ணைநய 
பிறழ்வு  டத்ணை ஆகும். போலியல் ைவிப்பின் 
கோரைைோக இப்பிறழ்வு  டத்ணை ஏற்படுகின்றது. 
ைருத்துவத் ைந்ணை எேப் நபோற்றப்படும் 
இப்நபோகிநரடஸ் ைனிை உடலில்  ோல்வணக 
இயல்புகள் இருப்பைோகக் கூறிேோர். இவற்றுள், 
சிறுைோறுபோடு ஏற்பட்டோலும் ைேநிணல பிறழும் 
என்று  ம்பிேோர். ைேந ோய்க்குக் கடவுளின் 
சீற்றம் கோரைம் இல்ணலயயன்றும் கூறிேோர் எே 
 .நசஷோத்திரி ைைது ஆய்நவட்டில் 
எடுத்ைோண்டுள்ளோர் (1986:173). இைணேத் 
யைோல்கோப்பியம் குறிப்பிடும் யபருந்திணையின் 
ஏறிய ைடல் திறம் என்பநைோடு யைோடர்பு 
படுத்ைலோம்.பரைரின் கவிணை ஒன்றில் இைணேக் 
கோைலோம்.  

ஆரோக் கோைம் அடூஉநின் றணலப்ப/ 
இறுவணர வீழ் ரின்  டுங்கித் யைறுவரப்/ 
போம்புஎறி நகோலின் ைமிய ணவகித்/ நைம்புதி 
யகோல்நலோ ய ஞ்நச (அகம்.322) என்று அல்ல 
குறிப்பட்ட ைணலைகன் ைன் ய ஞ்சிற்குக் கூறும் 
போங்கில் அணைந்ை இந்ைக் கவிணையில் பிறழ்வு 
 டத்ணைணயக் கோைலோம். 
விலங்குகளின் நடத்ரத முரறயும் மனிதனின் 
செயல்பாடும் 
 சங்கப்புலவர்கள் விலங்குகளின்  டத்ணை 
வழி ைனிைனின் யசயல்போட்ணடச் சித்ைரித்துக் 
கோட்டியுள்ளேர்.இைணே உள்ளுணற, இணறச்சி 
அணைந்ை கவிணைகளில் கோைலோம். சங்கக் 
குறிஞ்சித் திணையில் ஒருகோட்சி. ஆண் 
யோணேயும் யபண் யோணேயும் ைணலப்பக்கைோக 

உைவு நைடிச் யசல்கின்றே. அப்நபோது 
ஓரிடத்தில் சுரபுன்ணே ைரங்களும் வோணழ 
ைரங்களும் நிணறந்ை ைணலச்சோரலில் அவற்ணற 
விரும்பி உண்ணும் யபோருட்டு ைகிழ்ச்சியில் 
அறியோது அங்கிருந்ை பள்ளத்தில் விழுந்ைது. 
இப்பள்ளம் யசங்குத்ைோேது. அைேோல் ஏற 
முடியவில்ணல. அப்நபோது யபண் யோணே ைன் 
ஆண் யோணே ஏறும் யபோருட்டு அங்கிருந்ை 
ைரக் கிணளகணள முறித்து அப்பள்ளத்தில் 
நபோட்டு ஏறி வருவைற்கு ஏற்றோற் நபோலப் 
படிகள் நபோல அணைத்ைது. இதில் ஆண் 
யோணேயின் மீது யபண் யோணே யகோண்ட 
அன்பு புலேோகின்றது. இைணேப் யபருங்குன்றூர் 
கிழோர் குறிப்பிடுணகயில், கணழ ரல் சிலம்பின் 
ஆங்கண் வணழயயோடு/ வோணழ நயோங்கிய 
ைோழ்கண் அசும்பில்/ படுகடுங் களிற்றின் 
வருத்ைஞ் யசோலியப்/ பிடிபடி முறுக்கிய 
யபருைரப் பூசல் (அகம்.8) என்கின்றோர். இதில் 
களிறோகிய ஆண்யோணே - ைணலைகன். வோணழ -
புைர்ச்சி யின்பம். கோைல் வோழ்வில் புைர்ச்சி 
மிகுந்து ஓடும் ைணலைகன் ஆண் யோணேணயப் 
நபோன்று பள்ளத்தில் விழக்கூடும். இதில் 
கோைணல நுகர ைோட்டோது ைவிக்கும் 
நிணலணைணயக் கோைலோம்.  
 ைற்யறோரு கவிணையில், இரவுக்குறி வந்ை 
ைணலைகன் ைணலைகணளக் கோைவியலோது 
திரும்புகின்றோன். ைறு ோள் இரவு ைணலைகளின் 
இல்லத் ைருநக வந்து நிற்கின்றோன். அைணேக் 
கண்ட நைோழி பின்வருைோறு குறிப்பிடுகின்றோள். 
யைன்திணே நைய்ந்ை ைறுகட் பன்றி/ வன்கல் 
அடுக்கத்துத் துஞ்சும்  ோடன்/ எந்ணை அறிைல் 
அஞ்சிக் யகோல்/ அதுநவ ைன்ற வோரோணைநய 
(ஐங்.261). இதில் ைோம் விரும்பிய கோை 
வின்பத்ணை நுகர்ந்து இனிது உறங்குவைல்லது 
ைன் ைணலணைப் பண்புக்கு ஏற்ப விணரவில் 
வணரைற்குரியே யசய்யலன் ைணலைகன் என்ற 
உள்ளுணறணய அணைக்கின்றோள் நைோழி. 
கனவு 

கேவு என்பது கட்டுக்கு அடங்கோை 
உைர்ச்சிகளின் அமுக்கப்பட்ட நவட்ணடகள், 
கேவுகளில் நிணறவு கோைத் துடிப்பைோல் அணவ 
வரம்பற்று யவளிப்படுகின்றே. இைேோல் 
விழிப்பு நிணலயில்  ம்பத்ைகோைணவ எல்லோம் 
கேவுகளில்யவளிப்படுகின்றே (2015:499) எேக் 
கேவு பற்றி டோக்டர் தி.கு.இரவிச்சந்திரன் 
குறிப்பிடுகின்றோர். சங்க கோலத்தில் கேவு 
முன்னுைர்த்ைல் உத்தியோகப் புலவர்களோல் 
ணகயோளப்பட்டுள்ளது.  

இக்கேவு உளச் யசயல்போடோகநவ 
அணைந்துள்ளது. ைேக்குத் ைோநே யசய்திணயத் 
யைரிவித்துக் யகோள்ள கேவு பயன்படுகின்றது. 
சங்கக் குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளிலும் 
கேவின் ைன்ணைகணளக் கோைலோம். சங்க 
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இலக்கியக் கேவுகள் பற்றி டோக்டர் 
ச.நவ.சுப்பிரைணியன் (2015) ஆரோய்ந்துள்ளோர் 
என்பது இவண் நிணேத்ைற்குரியது. 
தவிப்புக் கனவு 

ைணலைகளின் யைலிவிற்குக் கோரைங் 
நகட்ட ைணலைகனுக்குத் நைோழி ைணலைகள் 
கண்ட கேவிணேக் கூறுகின்றோள். மின்ேவிர் 
வயங்கிணழ ய கிழச் சோஅய்/  ன்னுைல் பசத்ைல் 
ஆவது துன்னிக்/ கேவிற் கோணு மிவநள/ 
 ேவில் கோைோள் நின்ைோர்பின் யைய்நயோ 
(ஐங்.234) இைணே உளவியலோர் ைவிப்புக் கேவு 
என்கின்றேர். ைணலைகளின் கேவு,  ேவு என்ற 
ைேப்நபோரோட்டத்ணை இக்கவிணையில்கோைலோம். 
இவற்ணறச் சிக்ைண்ட் ஃபிரோய்டு  ேவிலி ைேம், 
 ேவு ைேம் என்போர். உளவியலோர் வளர் 
இளம்பருவத்தில் போலியல் எண்ைங்களும் 
கேவுகளும் அடிக்கடி நைோன்றும் (2013:26) 
என்கின்றேர். இைணே,  ேவில் புைர்ச்சி 
 டக்குைோம் அன்நறோ/  ேவில் புைர்ச்சி 
 டக்கலும் ஆங்நக/ கேவில் புைர்ச்சி 
கடிதுைோம் அன்நறோ (கலித்.39) என்ற அடிகளில் 
கோைலோம். இதில் ைணலைகள் ைணலைகனுடன் 
கூடுவது நபோன்ற போலுைர்ச்சிக் கேவின் மூலம் 
யவளிப்படுகின்றது. 
யாரனயின் கனவு 

கேவு ைனிைருக்கு ைட்டும் உரிணை 
யுணடயைன்று; அஃறிணையுயிர்களுக்கும் உண்டு 
என்பணைக் கபிலர் யோணே கேவு கோண்பைோகக் 
கலித்யைோணக - 49 இல் குறிப்பிடுகின்றோர். 
யகோடுவரி ைோக்கி யவன்ற வருத்ையைோடு/ 
ய டுவணர ைருங்கின் துஞ்சும் யோணே/  ேவில் 
ைோன் யசய்ைது ைேத்ைது ஆகலின்/ கேவில் 
கண்டு கதுயைே யவரீஇ/ புதுவைோக ைலர்ந்ை 
நவங்ணகணய/ அதுயவே உைர்ந்து அைன் 
அணி லம் முருக்கி/ நபைோ முன்பின் ைன்சிேம் 
ைணிந்து அம்ைரம்/ கோணும் யபோழுதின் 
ந ோக்கல் யசல்லோது/  ோணி இணறஞ்சும் 
 ன்ைணல  ல் ோட (கலித்.49). 
அச்ெவுணர்வு 
 நிணேவிலி ைேத்தின் அடித்ைளத்நை 
ஆணசகள் புணையுண்டு கிடப்பணைப் நபோன்று 
அச்சவுைர்வும் ைணறந்துள்ளது. சங்கக் குறிஞ்சிப் 
புலவர்கள் இணையும் பகுத்ைோய்ந்துள்ளேர் 
(யபரு.தியோகரோசன், 2012:59). ைணலைகன் 
இரவுப்யபோழுதில் வருவைோல் ஏற்படும் ஏைம் 
பற்றித் ைணலைகள் அச்சம் யகோள்வணைக் 
குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளில் கோைலோம். 
இைற்குக்கோரைம்ைணலைகள்இளணைமுைநலஉள்ள
த்தில்அணைந்திருந்ைஅச்சவுைர்நவஇவணளஎதிலும்
பயங்யகோள்ளச்யசய்கின்றது. 
யபருங்களிறு உழுணவ ைோக்கலின் இரும்பிடிக்/ 
கருவி ைோைணழயின் அரவம் அஞ்சுபு/ நபோநைர் 
உண்கண் கலுழவும் ஏதில்/ நபணை ய ஞ்சம் 

கவணல கவற்ற ( ற்.144) இதில் ைணலைகளின் 
அச்சவுைர்ணவக் கோைலோம். 
பாலுணர்வு 

ைனிைனின் அகச் யசயல்போடுகளுக்கு 
அடிப்பணடயோக அணைவது போலுைர்வோகும். 
இது பற்றிச் சிக்ைண்ட் ஃபிரோய்டு 
குறிப்பிடுணகயில், ைனிைனின் உள வோழ்வுக்குப் 
போலுைர்நவ ஆைோரைோகும். அவனின் குடும்ப 
உறவுகள் (family relations), சமுைோய உறவுகள் 
(social relations) ஆகிய அணேத்தும் 
போலுைர்வின் அடிப்பணடயிநலநய நிகழ்கின்றே 
(2015:150) என்கின்றோர். சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணையில் போலியற் கோைலின் 
இயல்புகணளயும் ைன்ணைகணளயும்  அக்கோைல் 
வயப்பட்நடோரின் யசயல்போடுகணளயும் 
கோைலோம். கோைம் ஒழிவ ைோயினும் யோைத்துக்/ 
கருவி ைோைணழ வீழ்ந்யைே அருவி/ விடரகத் 
தியம்பும்  ோட (குறுந்.42) இதில் கோைம் என்பது 
உடலுறணவச் சுட்டுகின்றது. ைனிைனின் இயல்பு 
உைர்ச்சிகளுள் ஒன்நற கோைம். இைணேப் 
போலியல் உந்துைல் என்றும் கூறலோம். சங்கப் 
புலவர்கள் குறிஞ்சித்திணையில் போலியல் 
நவட்ணக பற்றியும் புைர்ச்சி இன்பம் பற்றியும் 
சித்ைரித்துள்ளேர். கோைம் கோைம் என்ப கோைம்/ 
அைங்கும் பிணியும் அன்நற நுைங்கிக்/ 
கடுத்ைலும் ைணிைலும் இன்நற யோணே/ குளகு 
யைன்றோள் ைைம் நபோலப்/ போணியும் உணடத்ைது 
கோணு ர்ப் யபறிநே (குறுந்.136). போலியல் 
கோைலில் அைணே நிணேப்பவர் இன்பம் என்று 
கருதிேோல் இன்பம் பயக்கும். அதுநவ துன்பம் 
என்று கருதிேோல் துன்பமும் பயக்கும். 
இன்பமும் துன்பமும் ைேதின் யசயல்போடுகநள. 
எேநவ, போலியல் கோைணல நிணேப்பவரின் 
ைன்ணைக் நகற்பநவ இன்பமும் துன்பமும் 
ஏற்படுகின்றது என்பணை நைற் குறிப்பிட்ட 
குறுந்யைோணகக் குறிஞ்சித்திணைக் கவிணை 
உைர்த்துகின்றது. ைண்ணீரில் இறங்கிக் குவணள 
ைலர்கணளக் யகோய்பவர்கள் நீர் நவட்ணகயோல் 
ைவிப்பது நபோல  ோள்நைோறும் கோைலர் 
நைோள்கணள ணவகி இன்புற்றோலும் நைலும் 
ைழுவ நவண்டும் என்ற நவட்ணக அவர்களது 
ைேதில் ஏற்படும். இைணே, குவணள குறு ர் 
நீர்நவட் டோங்கு/  ோளும்  ோளுடன் கலவவுந் 
நைோநள/ யைோன்னி ணலவழீஇய நின்யைோடி 
யயே ( ற்.332)என்ற அடிகளில் கோைலோம். 
சங்க இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளில் 
இடம்யபறும் போலுைர்வுக்கு அடிப்பணடத் 
தூண்டல், ஈர்ப்பு, உந்துைல் எனும் போலியல் 
புறநிணலக் கூறுகநள (sexual objects) ஆகும். 
போலுைர்வு என்பது உடல் சோர்ந்ைைோக 
அணைகின்றது என்றோலும் உளம் சோர்ந்ைைோகவும் 
உள்ளது. 
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பாலியல் உறவு 
 பிரோய்டு நபோன்ற உளவியல் அறிஞர்கள் 
போலியல் உறவு பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளேர். 
குறிப்போக, அணவ ைனிைனின் போலியல் 
வளர்ச்சிணய விளக்குவேவோக உள்ளே. ஆண், 
யபண் என்ற நவறுபோநட போலியல் உறவிற்கு 
ஆைோரைோக அணைந்துள்ளே. எேநவ, போலியல் 
உறவு ைவிர்க்கப்பட நவண்டியைோக அன்ணறய 
சமுைோயத்தில் கருைப்படவில்ணல.  
 “சங்க கோலத்தில் போலுறவோேது 
ைவிர்க்கப்பட நவண்டியைோகநவோ, ைறுக்கப்பட 
நவண்டியைோகநவோ அல்லது ைணறக்கப்பட 
நவண்டியைோகநவோ கட்டணைக்கப்பட வில்ணல. 
கோைைோேது உய்த்துைர நவண்டியைோக 
வணரயறுக்கப் பட்டிருந்ைது” (2013:30) என்ற 
ைரியயசபஸ்தியோனின் கூற்றுப் பழந்ைமிழரின் 
போலியல் உறணவ விளக்குகின்றது. கோைத்ணை 
அனுபவிப்பைற்கோே பருவம் குைரப் பருவம் 
ஆகும். அப்பருவத்தில் கோைலர்களிணடநய 
கோைப்படும் உள்ளப்புைர்ச்சி யைய்யுறு 
புைர்ச்சிக்கு அணழத்துச் யசல்கின்றது. இைணே, 
அயத்துவளர் ணபஞ்சோய் முருந்தின் அன்ே/ 
 ணகப்யபோலிந் திலங்கும் எயிறுயகழு துவர்வோய்/ 
ைோயிைழ் ைணழக்கண் ைோஅநயோயளோடு/ நபயும் 
அறியோ ைணறயணை புைர்ச்சி (அகம்.62) என்ற 
அடிகளில் கோைலோம். இதில் ைணலைகன் நபயும் 
அறியோப் யபோழுதில் ைணலைகளுடன் யகோண்ட 
போலியலுறவு யவளிப்படுகின்றது. 
மைபுொர் நடத்ரத முரற 
 யைோடக்கத்தில் உளவியலோர் ைனிை 
 டத்ணைப் பற்றி ஆரோய முற்பட்டேர். 
ைனிைனின் அன்பு, கோைல், போலியல் உந்துைல் 
நபோன்றணவ ைனிைனின்  டத்ணைகநளோடு 
யைோடர்புணடயணவ. இவற்றுள் ஒன்நற ைரபுசோர் 
 டத்ணை என்பது. ைரபுசோர்  டத்ணை என்பது 
சமூக அணைப்பிற்நகற்ப வோழ்வணைக் குறிக்கும். 
இது பற்றி, து.சீனிச்சோமி குறிப்பிடுணகயில், 
“ைமிழ்ச் சமூக அணைப்பில் பணழய ைரபுக்நகற்ப 
வோழ்ைல் என்பது சோதி அணைப்பிற்நகற்ப 
வோழ்வநை யோகும்” (2004:179) என்கின்றோர். 
இதில் சோதியணைப்நப ைரபுசோர்  டத்ணை 
முணறயோகக் கருைப்படுகின்றது. சோதி அணைப்பிற் 
நகற்ப ைனிைன் வோழ்வநை ைரபுசோர்  டத்ணை 
எேலோம். சங்க இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணையில் 
இந்நிணலணயக் கோைலோம்.  ற்றிணை 276 ஆம் 
கவிணை நவட்டுவ ைகளிணரயும் குறவர் 
ைகளிணரயும் நவறுபடுத்திக் கோட்டுகின்றது. 
கோம்பிணே ஊதி ஒலித்தும் யகோல்லும் 
இயல்புணடய நவட்ணட  ோயுடன் கோட்டில் 
இணர நைர்ந்து (நைடி) ைளரும் வலிணையோே 
விலங்குகணள நவட்ணடயில் பற்றியும் வோழும் 
இயல்புணடய நவட்டுவர் ைம் ைகளிர் என்றோய். 

ஆேோல், யோம் குறவர் ைகளிநரம், ைணலவோழ் 
யகோடிச்சியநரம் என்று கூறுவைோக அணைந்ை 
கவிணை வருைோறு:- நகோடு துணவயோ நகோள்வோய் 
 ோயயோடு/ கோடு நைர்ந்து அணசஇய வயைோன் 
நவட்டு/ வோயவ் ைகளிர் என்றி ஆயின்/ குறவர் 
ைகளிநரம் குன்றுயகழு யகோடிச்சிநயம் ( ற்.276). 
நனவ ாரட உத்தி 
 உள்ளத்தின் நபோக்ணக நுணுக்கைோக 
ஆரோயும் நபோது பல உளவியல் நகோைங்கள் 
யவளிப்படும். அவற்றுள் ஒன்நற  ேநவோணட. 
இது இறந்ைகோலத்ணை நிணேத்துப் போர்த்ைலோகும். 
கணை ைோந்ைரின் யைோடர்பற்ற எண்ை 
அணலகணள  ேநவோணடயோகக் கருைலோம்.  
  ேவுணட ைேத்நைோடு  ேவிலி ைேம் 
யைோடர்ந்து நபோரோடிக் யகோண்டிருக்கிறது. 
யபோதுணையிலிருந்து தூலப்படுத்து ைணலந ோக்கி 
அது யைோடர்ந்து ைோவுகிறது. அைன்நபோது 
தூலைோே அற்பங்கணள அது கோண்கிறது. 
இத்ைணகய  ேவிலிை ேம், ஒநர ந ர்நகோட்டில் 
அணைவதில்ணல. ஒன்றணேத் யைோட்டு ஒன்று 
படர்வைோக அணைகிற அைன் பண்புகளின் 
பின்ேணியில் (Backround) அைநேோடு 
யைோடர்ந்து நபோரோடுகிற  ேவுணட ைேத்தின் 
 ோேோவிை இயங்கு திணசகணளச் சித்திரிப்பது 
 ேநவோணட உத்தி ஆகும்.  
  ேநவோணட என்பது கணை ைோந்ைரின் 
உளவியல் (Psychology) வோழ்க்ணகணயயும் 
அைன் முணேப்புக்கணளயும் அவற்றின் 
நபோக்கிநலநய யசன்று சித்ைரிக்கின்றது. 
நிகழ்ச்சிகணளயும் அனுபவங்கணளயும் யசோல்லு 
கின்றநபோது அவற்ணற அவற்றின் ந ர்வரிணச 
முணறயில் அல்லோைல் அணவ உைரப்படுகின்ற 
முணறயில், ஒன்றணேத் யைோட்டு ஒன்று ைோவியும் 
உருண்டும் நபோகிற முணறயில் யசோல்லுகிறது 
இவ்வுத்தி முணற என்று  ேநவோணடணய 
விளக்குகின்றோர் தி.சு. டரோசன் (2008:100). 
நிகழ்கோலத்தில் இருந்து யகோண்டு இறந்ை 
கோலத்ணை நிணேத்துப் போர்த்ைல் என்னும் 
இவ்வுத்தி முணறணயச் சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளில் பயின்று வரக் 
கோைலோம்.  ற்றிணையில் ஒரு ைணலைகள் 
ைணலைகநேோடு கூடியிருந்ை கோலத்தில் 
திணேப்புேத்ணை யோணேகநளோ கிளிகநளோ 
அழிக்க வில்ணல என்கின்றோள். ஆேோல், 
ைணலைகணேப் பிரிந்து இற்யசறிக்கப்பட்டுள்ள 
நிணலயில் யோணேகளும் கிளிகளும் 
திணேப்புேத்ணை அழிக்கின்றே என்கின்றோள். 
இக்கவிணை  ேநவோணடயில் அணைந்துள்ளது. 
ஏயேன்றோல், ஊசலோட்டம் நபோல நிகழ் 
கோலத்தில் இருந்து யகோண்டு கடந்ை 
கோலத்ணையும் எதிர் கோலத்ணை நிணேத்துப் 
போர்க்கும் ைணலைகளின் நிணல இதில் 
புலப்படுகின்றது. இைணே, அம்ை வோழி நைோழி 
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ணகம்ைோறு/ யோது யசய்வோங் யகோல்  ோநை 
கயவோய்க்/ கன்றுணட ைறுப்பின் பிடிபுைர்ந்து 
இயலும்/ வலனுயர் ைருப்பின் நிலம்ஈர்த் 
ைடக்ணக/ அண்ைல் யோணேக்கு அன்றியும் 
கல்மிணசத்/ ைனிநிணல இைைம் புலம்பப் நபோகி/ 
ைந்தியும் அறியோ ைரம்பயில் ஒருசிணற/ குன்றக 
யவற்பயேோடு  ோம் விணளயோட/ இரும்பு கவர் 
யகோண்ட ஏேல்/ யபருங்குரல் யகோள்ளோச் 
சிறுபசுங் கிளிக்நக ( ற்.194) என்ற அடிகளில் 
ைதுணர ைருைனிள ோகேோர் பதிவுயசய்கின்றோர். 
இங்குத் ைணலைகளின் உள்  ைே எண்ைங்கள் 
யவளிப்படுவணைக் கோைலோம். 
பின்வனாக்கு உத்தி 
 பின்நேோக்கு என்பது  டந்ைணைப் 
பிறருக்கு எடுத்துச் யசோல்வைோகும். இதில் 
குறிப்பிட்ட நிணேவிலிருந்து கோட்சிகள் 
பின்நேோக்கிச் (flashback) யசல்வைோக 
அணையும். இவ்வுத்திணயச் சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளில் கோைலோம். 
ைணலைகள் நைோழிக்குச் யசோல்வைோக அணைந்ை 
குறுந்யைோணகக் கவிணையில், யோரு மில்ணலத் 
ைோநே கள்வன்/ ைோேது யபோய்ப்பின் யோயேவன் 
யசய்நகோ/ திணேத்ைோ ளன்ே சிறுபசுங் கோல/ 
ஒழுகு நீரோரல் போர்க்கும்/ குருகு முண்டு ைோன் 
ைைந்ை ஞோன்நற (குறுந்.25) இதில் ைணலைகன் 
என்ணே ைைந்ைநபோது அங்கு யோரும்இ ல்ணல. 
அவன் கூறிய சூளுணரயில் இருந்து ைப்பிேோல் 
யோன் என் யசய்நவன்? என்று நைோழியிடம் 
முன்பு  டந்ை நிகழ்ணவ எடுத்துக் கூறுகின்றோள் 
ைணலைகள். 
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி 

இது கோைம் மிகுந்ை நிணலயில் 
ைணலைகள் அஃறிணை உயிர்களிடம் 
நபசுவைோகும். இது ைணலைகளின் ைேநிணலணயத் 
நைற்றுவைற்கு யோருமில்லோை நிணலயில் 
அஃறிணை உயிர்களிடம் ைம் துன்பத்ணைக் கூறி, 
நைற்றிக் யகோள்வைோகும். இத்துணறணயப் பற்றித் 
ைமிழ் இலக்கைப் நபரகரோதி விளக்கம் 
ைருணகயில்,“நவட்ணக மிகுந்ை ைணலவணேக் கூட 
விரும்பும்  ைணலவி, யபரிதும் துயருற்றுத் 
ைணலவணே நிணேந்து நிணேந்து உருகிக் கடல், 
கோேல், யபோழில் (நசோணல), விலங்கு, பறணவ 
முைலியவற்ணறப் போர்த்துக் கூறும் கூற்றுக்கள்” 
(தி.நகோபோணலயர், 2013:258) என்கின்றது. 
ைேக்குத் ைணலைகனிடம் கோைம் மிகுைலோல் 
விணளந்ை நிணேவோல் உண்டோே துன்பத்ணைத் 
ைணலைகள் அஃறிணை உயிர்களிடம் கூறுவநை 
கோைம் மிக்க கழிபடர் கிளவி என்பைோகும். 
இைணேப் பிற்கோலத்தில் நைோன்றிய தூது 
இலக்கியங்களில் கோைலோம். வணரவு நவண்டும் 
ைணலைகள் விருப்பத்நைோடு கிளிணய ந ோக்கி, 
கிளிநய! என் ைணலைகன்  ோட்டு ைணலப் பக்கம் 

உள்ள உன்னுணடய சுற்றத்ைோணரக் கோைச் 
யசல்லும்நபோது, என் ைணலைகணேயும் கண்டு, 
இம்ைணலக் குறைகள் திணேப்புேக் கோவலுக்கு 
மீண்டும் வந்ைேள் எேச் யசோல்வோயோக என்று 
ைணலைகள் கிளியிடம் இரந்து நிற்கும் நிணலணய 
 ற்றிணையில் கோைலோம். யகோடுங்குரல் 
குணறத்ை யசவ்வோய்ப்ணபங்கிளி/ அஞ்சல் ஓம்பி 
ஆர்பைம் யகோண்டு/ நின்குணற முடித்ை பின்ணற 
என்குணற/ யசய்ைல் நவண்டுைோல் ணகயைோழுது 
இரப்பல்/ பல்நகோட் பலவின் சோரல் 
அவர் ோட்டு/ நின்கிணள ைருங்கின் நசறி யோயின்/ 
அம்ைணல கிழநவோற்கு உணரைதி இம்ைணலக்/ 
கோேக் குறவர் ைடைகள்/ ஏேல் கோவல் ஆயிேள் 
எேநவ ( ற்.102) 
ரகக்கிரள நிரல  

அகத்திணை ஏழனுள் ஒன்றோகக் 
குறிக்கப்படும் ணகக்கிணளயும் கோைத்தின் 
நிணலணைணயநய எடுத்துக் கோட்டுகின்றது. இது 
இழிந்ை யபோருண்ணை யுணடய கோைல் 
நிணலயோகும். “கோைம் அணையோை இணளயோள் 
ைோட்டு ஏைம் அணையோை இடும்ணப எய்திப் 
புகழ்ைலும் பழித்ைலும் ஆகிய இரு திறத்ைோல், 
ைேக்கும் அவட்கும் ஒத்ைே புைர்த்துச் 
யசோல்யலதிர் யபறோேோய்த் ைோநே யசோல்லி 
இன்புறுைல் யபோருந்தித் நைோன்றும் ணகக்கிணளக் 
குறிப்பு” என்று இளம்பூரைர் ணகக்கிணளக்குத் 
ைரும் உணர நிணேத்ைற்குரியது (யைோல். 
யபோருள்.அகத்.53). கோைம் சோல இளணைக் 
கோைல் பற்றிக் கலித்யைோணகக் குறிப்பிடுகின்றது. 
வோரு றுவை ணரம்போல் வைங்கிணற 
ய டுயைன்நறோள்/நபயரழில் ைலருண்கண் 
பிணை யயழில் ைோநேோக்கின்/ கோயரதிர் 
ைளிர்நைனிக் கவின்யபறு சுடர்நுைல்/ கூயரயிற்று 
முணகயவண் பல்யகோடி புணரநுசப் பிேளோய் 
(கலித்.58). இதில் ஓர் இணளஞனின் கோைல் 
பதிணவக் கோைலோம். ஆளோகோை ஒரு 
யபண்ணைக் குைரி எேக் யகோண்டு கோைல் 
யகோள்ளும் யசயல் குறிஞ்சி நிலச் சமூகத்தில் 
நிலவியது என்பணை அறியலோம். இந்நிணல 
யைன்னிந்திய பழங்குடி ைக்களிணடநய கோைம் 
சோலோ இளணை ைைம் வழக்கில் 
இருந்துள்ளணைப் பற்றிச் சிலம்பு  ோ.யசல்வரோசு 
குறிப்பிடும் கருத்து ஈண்டு நிணேத்ைற்குரியது. 
“ைமிழகத்து நீலகிரியில் வோழ்பவர் நைோடர் 
என்ற பழங்குடியிேர் ஆவர். நைோடர்கள் யபண் 
குழந்ணை பிறந்ை உடநே அப்யபண்ணுக்யகே 
ஒரு ணபயணே அைர்த்தி விடுகின்றேர். 
இப்ணபயன் ஆண்டுநைோறும் அப்யபண்ணுக்குக் 
ணகயுணற யகோடுப்போன். அப்யபண் பருவம் 
அணடந்ைவுடன் அப்ணபயணேநய ைைந்து 
யகோள்ளலோம். விரும்போ விட்டோல் நவறு 
ஆடவணேயும் ைைக்கலோம்” (2010:94) என்று 
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நைோடர் பழங்குடியிேரிணடநய நிலவிய 
யசயணல எடுத்துக்கோட்டுகின்றோர். 
காமத்தின் மிகுதி 
 கோைத்தின் மிகுதியோல் ைணலைகனின் 
 ேவு ைேம் சிணைந்து (dissociation of  
Consciousness mind) விடுகின்றது. இைேோல் 
அவன் ைேதிற்குள் நபோரோட்ட நிணேவு 
நைலோங்குகின்றது. இைேோல், என்ே யசய்வது 
என்று யைரியோைல் ைடநலறைலில் அவன் ைேம் 
துணிகின்றது. இைணேநய யைோல்கோப்பியேோர் 
‘யபருந்திணை’ (யைோல். யபோருள். அகத். 54) 
என்போர்.  
 குறுந்யைோணகயில் (17 ஆம் கவிணை) 
நபயரயின் முறுவலோர், ைணலைகன் கோைத்தின் 
மிகுதியோல் உலகத்ைோர் யசய்வணைக் கூறித்ைோனும் 
அவ்வோறு யசய்யத் துணிநவன் எேத் 
நைோழியிடம் கூறுவைோகக் குறிப்பிடுகின்றோர். 
இைணே, ைோயவே ைடலு மூர்ப பூயவேக்/ 
குவிமுகி யழருக்கங் கண்ணியுஞ் சூடுப/ ைறுகி 
ேோர்க்கவும் படுப/ பிறிது ைோகுப கோைம் கோழ்க் 
யகோளிநே (குறுந்.17) என்ற அடிகளில் 
கோைலோம். ைணலைகனுக்கு ைட்டுமின்றி, 
ைணலைகளுக்கும் கோை உைர்வு  ோளுக்கு  ோள் 
அதிகரிப்பணைத் நைோழி ைணலைகனிடம் 
கூறுணகயில், ...... சோரல்/ சிறுநகோட்டுப் 
யபரும்பழம் தூங்கி யோங்கிவள்/ உயிர்ைவச் 
சிறிது கோைநைோ யபரிது (குறுந்.18) என்கின்றோள். 
இதில் ைணலைகளின் கோைஉைர்வு, பலோக்கள் 
 ோளுக்கு  ோள் பருத்துக் யகோண்நட யசல்வணைப் 
நபோல அணைந்துள்ளது எேத் ைணலைகனுக்கு 
எடுத்துக் கூறி, அவணே வணரவிற்குத் 
தூண்டுகின்றோள் நைோழி. யைோல்கோப்பியம் பகரும் 
ஏறி ைடல் திறம் என்பது குறிஞ்சித் 
திணையின்கண் விரவி வந்துள்ளணைணயக் 
கோைலோம். வில்லோப் பூவின் கண்ணி சூடி/ 
 ல்நல முறுவயலேப் பல்லூர் திரிைரு/ 
ய டுைோப் யபண்ணை ைடன் ைோநேோநய/ 
கடேறி ைன்ேர் குணடநிழற் நபோலப்/ 
யபருந்ைண் யைன்ற ைரனிழற் சிறிைழிந்து/ 
இருந்ைணே யசன்நைோ ( ற்.146) இவ்யவோழுக்கம் 
சங்கக் குறிஞ்சித்திணையின்கண் நிகழ்வைற்குக் 
கோரைம், களவு நிகழ்ந்ை வழிக் கற்பு நிகழ்ைல் 
ஒரு ைணலயோக நிணேக்கப்பட்டு வந்ை வழக்கநை 
ஆகும். 
மன ஏக்கம் 
 ைணலைகணேக் கண்ட ைணலைகளின் 
ைே ஏக்கத்ணைக் கபிலர் அக ோனூற்றில் பதிவு 
யசய்கின்றோர். நைோழி! ைலர் ைோணல அணிந்ை 
அழகிய நைோற்றத்நைோடு அன்று அவன் அங்கு 
நின்ற கோட்சிணயக் கண்டவர் பலர். அவர்களுள் 
யோனும் ஒருத்தியோக இருந்நைன். ஆேோல், 
ைற்றவர்கள் வருந்ை வில்ணல. யோன் ைட்டும் 
 ள்ளிரவிலும் படுக்ணகயில் கிடந்து ைனிநய 

கண்ணீர் யசோரிந்து வோடுவநைன்? என்கின்றோள். 
அக்கவிணை வருைோறு:- ைலர்ைோர் ைோர்பன் 
நின்நறோன் கண்நடோர்/ பலர்தில் வோழி நைோழி 
அவருள்/ ஆரிருள் கங்குல் அணையயோடு 
யபோருந்தி/ ஓர்யோன் ஆகுவது எவன்யகோல்/ 
நீர்வோர் கண்யைோடு ய கிழ்நைோ நளநே 
(அகம்.82). 
பிரிவுத் துன்பமும் உடல் சமலிவும் 
 ைணலைகளுக்குத் ைணலைகனின் பிரிவு 
ஆற்றோணையோல் உடல்யைலிவு ஏற்படுகின்றது. 
அைணேக் கண்டு  ற்றோய் வருந்துகின்றோள். 
ைணலைகள் ைன் நைோழியிடம் பின்வருைோறு 
கூறுகின்றோள். நைோழி! அன்ணேக்கு உண்ணைணய 
அறிவிப்பைோ? இல்ணலயோ? என்று இரு பக்கமும் 
எண்ணி எண்ணித் ைடுைோறிய ைேம் இப்நபோது 
ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. என் உயிர் இந்ை 
உடம்பில் இருந்து நீங்குவைோயினும் சரி, என் 
உடல் யைலிவிற்குக் கோரைம் கோைல் என்பணை 
ைட்டும் அன்ணேக்குக் கூறோநை என்று 
கூறுகின்றோள். இைணே, அக ோனூற்றுக் கவிணை 
(52) ஒன்றில் கோைலோம். அறிவிப் நபம்யகோல் 
அறியயலம் யகோல்எே/ இருபோற் பட்டசூழ்ச்சி 
ஒருபோல்/ நசர்ந்ைன்று வோழி நைோழி யோக்ணக/ 
இன்உயிர் கழிவது ஆயினும் நின்ைகள்/ 
ஆய்ைலர் உண்கண் பசணல/ கோைந ோய் எேச் 
யசப்போ தீநை (அகம்.52)  
சநஞ்சொடு கிளத்தல் 
 பிரிவுத் துயரத்ைோல் ைணலைகன் ைன் 
ய ஞ்சிற்குக் கூறும் நிணலநய ய ஞ்யசோடு 
கிளத்ைலோகும். சங்க இலக்கியக் கவிணைகளுள் 
117 கவிணைகள் ய ஞ்யசோடு கிளத்ைநலோடு 
யைோடர்போேணவ.  
அக ோனூற்றில் அறுபத்யைட்டுக்  கவிணைகளும் 
 ற்றிணையில் இருபத்து  ோன்கு கவிணைகளும் 
குறுந்யைோணகயில் இருபது கவிணைகளும் 
ஐங்குறுநூற்றில் மூன்று கவிணைகளும் 
கலித்யைோணகயில் இரண்டு கவிணைகளும் 
இத்துணறநயோடு யைோடர்புணடயணவ. சங்க 
இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைணய ணையைோகக் 
யகோண்ட 488 கவிணைகளுள் முப்பது கவிணைகள் 
இத்துணறணயச் சோர்ந்ைணவ. சங்க இலக்கியத்ணைப் 
யபோறுத்ைவணரயில் ைணலைகன் ைன் ய ஞ்சிற்குக் 
கூறும் நிணலயில் அணைந்ை கவிணைகநள அதிகம் 
எேலோம். அந்ைவணகயில் சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளில் ைணலைகன் ைன் 
ய ஞ்சிற்குச் யசோல்வைோக ஏழு சூழல்கள் இேங் 
கோைப்பட்டுள்ளே. அணவ 

1.  அல்ல குறிப்படுைல் 
2.  இயற்ணகப் புைர்ச்சி புைர்ந்து நீங்குைல் 
3.  இரவுக்குறி வந்து நீங்குைல் 
4.  இடந்ைணலப்படுைல் 
5.  ஆற்றோேோகிச் யசோல்லுைல் 
6.  நைோழி யசறிப் பறிவுறுப்ப ய ஞ்சிற்குத்         
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 ைணலைகன் யசோல்லுைல் 
7.  வணரவு ைறுக்கப்பட்டு ஆற்றோேோகிச் 
யசோல்லுைல் 

இச்சூழல்கள் ைணலைகனின் ைேநிணலணைணயக் 
கோட்டுகின்றே. இவற்றுள் ைேதின் உறுதியற்ற 
நிணலணய, ையக்கத் ைன்ணைணயக் கோைலோம். 
சோன்றோக ஒரு கவிணை வருைோறு:- 
 ஒறுப்ப ஓவணல நிறுப்ப நில்லணல/ 
புைர்ந்நைோர் நபோலப் நபோற்றுைதி நிேக்கியோன்/ 
கிணளஞன் அல்லநேோ ய ஞ்நச (அகம்.342) 
இக்கவிணை அல்லகுறிப்பட்டு மீளும் ைணலைகன் 
ைன் ய ஞ்சிற்குக் கூறுவைோக அணைந்துள்ளது. 
ய ஞ்நச!  ோன் உன்ணே வன்யசோல் கூறி 
ஒறுத்ைோலும் ஒழிய ைோட்டோய். இன்யசோல் 
யசோல்லி நிறுத்திேோலும் நிற்க ைோட்டோய். 
உேக்கு  ோன் உறவிேன் அல்லநேோ? உள்ளம் 
ஒன்றிய  ண்பணரப் நபோல  ோன் கூறுவணைப் 
நபோற்றுவோயோக. என்றவோறு இக்கவிணை 
அணைகின்றது. இதில் ைணலைகன் ைேதின் 
உறுதியற்ற நிணலணைணயக் கோைலோம். 
ைணலைகனின் போலுந்து ஆற்றநல, ைணலைகணள 
உடநே அணடய நைோழியிடம் இரந்து நிற்கும் 
நிணலணைக்கு அவணேத் ைள்ளுகின்றது. இது 
பற்றிச் யச.சோரைோம்போள் குறிப்பிடுணகயில், “இட் 
என்ற பண்படோ உள்ளம் இன்ப உைர்வுகளுக்கு 
நிணறவு நைடுகின்ற ைன்ணையுணடயது. இன்ப 
இயல்பூக்கங்களுக்கு உடநே நிணறவு அளித்ைநல 
‘இட்டின்’ இயல்போகும்” (2017:19,20) 
என்கின்றோர். இங்குக் களவுக் கோலத்தில் 
ைணலைகளுடன் கூடி யின்பந் தூய்க்கும் 
போலுைர்நவ ‘இட்’ ஆகயவளிப்படுகின்றது. 
மடவலறுதல் 
 ைணலைகன் ைன் கோைல் நிணறநவறோை 
யபோழுது, அத்ைணலைகணள எங்ஙேநைனும் 
அணடந்நை தீருநவன் என்ற ைேது ந ோக்கிணே 
வலிய நிணறநவற்ற எடுக்கும் முயற்சிநய 
ைடநலறுைலோகும் என்று விளக்குகின்றோர் 
யச.சோரைோம்போள் (2017:47). இதில் 
ைணலைகனின் ைோறுபட்ட ைேநிணலணயக் 
கோைலோம். ைன்ணே வருத்தியோவது 
ைணலைகணளத் ைணலைகன் அணடய 
முயல்கின்றோன். குறுந்யைோணகயில் ைணலைகன், 
யைற்யறேத் தூற்றலும் பழிநய/ வோழ்ைலும் 
பழிநய (குறுந்.32) என்ற ைேப்நபோரோட்டத்ைோல் 
ைவிக்கின்றோன். இம்ைேப் நபோரோட்டத்ைோல் 
ைணலைகன் கோைந ோய்க்கு அடிணையோகின்றோன். 
இைணே, .........  ோண்அட்டு/ பழிபடர் 
உள்ந ோய் வழிவழி சிறப்ப (குறுந்.173) என்ற 
அடிகளில் கோைலோம். 
பாலியல் துய்ப்பிரன மறுத்தல் 

சங்கக் குறிஞ்சித்திணைக் கவிணை 
ஒன்றில் (குறுந்.112) ைணலைகள் போலியல் 

இன்பத்ணை ைறுத்து உணரப்பணைக் கோைலோம். 
ைணலைகன் களயவோழுக்கத்ணை நீட்டித்துக் 
யகோண்நட இருக்கின்றோன். இந்நிணலயில் 
ைணலைகள் ைன் நைோழியிடம் யகௌணவக்கு 
அஞ்சிேோல் கோைம் குணறயும்; கோைம் 
குணறந்ைோல்  ோைம் சிறக்கும். ைணலைகன் 
விரும்பிய என்  லன் யோணே வணளக்க, ஒடிந்ை 
ைரத்ணைப் நபோன்றுள்ளது என்கின்றோள். இைணே, 
யகௌணவ அஞ்சிற் கோை யைய்க்கும்/ யைலற 
விடிநே யுள்ளது  ோநை/ கண்டிசிற் நறோழி 
யவருணட யவன்ே லநே (குறுந்.112) என்ற 
அடிகளில் கோைலோம். 
உணர்ச்சி 
 உைர்ச்சி என்பது ைே  லச் 
யசயல்போட்டு அனுபவம் ஆகும். அைோவது, 
ைனிைர் உைரும் சிந்ைணேகணளநய உைர்ச்சி 
(Emotion) எேலோம். அன்பு, நகோபம், இன்பம், 
துன்பம், ஆணச, யபோறோணை, யவறுப்பு, விரக்தி, 
அணைதி, அச்சம், கவணல, எதிர்போர்ப்பு, 
யவட்கம், இரக்கம் முைலியணவ ைனிை 
உைர்ச்சிகளோகும். இணவ ைனிைனின் 
ைேயவழுச்சிணயத் தூண்டிவிடும் திறம் 
உணடயணவ. ைனிைனிடம் கோைப்படும் 
முப்பத்திரண்டு உைர்ச்சிகணளத் யைோல்கோப்பியம் 
யைய்ப்போட்டியலில் கூறக் கோைலோம்.  
இவ்வுைர்ச்சிகள் எல்லோம் சங்க இலக்கியத்துள் 
திணைப் பின்புலத்ணை அடிப்பணடயோகக் 
யகோண்டு பணடக்கப்பட்டுள்ளே.  
மகிழ்ச்சி   
 ைணலைகன் வணரைல் நவண்டி 
வருவணைக் கண்டு ைணலைகள் ஒருத்தி அணடந்ை 
உவணகணய ஐங்குறுநூற்றில் (202) கோைலோம். 
அன்ேோய் வோழிநவண் டன்ணே  ம்மூர்ப்/ 
போர்ப்பேக் குறுைகப் நபோலத் ைோமும்/ குடுமித் 
ைணலய ைன்ற/ ய டுைணல  ோடனூர்ந்ை ைோநவ 
(ஐங்.202). 
வகாபம் 
 ஐங்குறுநூறு 265 ஆம் கவிணையில் 
ைணலைகளின் நகோப உைர்ச்சிணயக் கோைலோம். 
பரத்ைணை ஒழுக்கம் பூண்ட ைணலைகன் 
வோயிநலோணரத் ைணலைகளிடம் தூது 
அனுப்புகின்றோன். அவர்களிடம் ைணலைகள் 
சிேந்துணரக்கின்றோள். இைணே, குன்றுயகழு 
 ோடன் ைறந்ைேன்/ யபோன்நபோல் புைல்வநேோ 
யடன்நீத் நைோநே (ஐங்.265) என்ற அடிகளில் 
கோைலோம். ைணலைகன் யபோன் நபோன்ற 
புைல்வநேோடு என்ணேயும் விட்டுப் பிரிந்து 
யசன்றோன். அவனுக்கோக வோயில் வந்ை 
நும்முணடய அறிவுைோன் என்நே! என்று 
ைணலைகள் ைேது யவறுப்ணப (நகோபத்ணை) 
யவளிப்படுத்துவைோக இக்கவிணையணைந்துள்ளது. 
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அச்ெமும் கழிவிைக்கமும் 
 ைணலைகள் நைோழியின் வோயிலோகத் 
ைணலைகணே இரவில் வருைோறு தூண்டுகின்றோள். 
பின்பு, அவன்வரும் வழியின் ஏைம் கண்டு 
அஞ்சி, ைோன் யசய்ை ைவற்ணற எண்ணிப் 
போர்த்துக் கழிவிரக்கம் யகோள்கின்றோள். இைணே, 
அருள்புரி ய ஞ்சயைோடு எஃகு துணையோக/ 
வந்நைோன் யகோடியனு ைல்லன் ைந்ை/ நீைவறு 
ணடணயயும் அல்ணல நின்வயின்/ ஆேோ 
அரும்படர் யசய்ை/ யோநே நைோழி ைவறுணட 
நயநே (அகம்.72) என்ற அடிகளில் கோைலோம். 
நரகயும் நனவிலி மனமும் 
  ணகச்சுணவ உைர்வு ைனிை இேத்திற்நக 
உரிய உைர்ச்சியோகும்.  ணகச்சுணவ என்பது 
அன்றோட உளந ோய்க்குறி (Psycho Pathological 
Symptom) நபோன்றது.  ேவிலிக்குள் சிக்கலோகிப் 
நபோே உைர்ச்சிகள் ந ோயோக ைோற்றம் யபற்று 
 ணடமுணற வோழ்வில் கூடச் சில குறிகள் வழி 
யவளிப்பட்டுக் யகோண்டிருக்கின்றே. அவற்றுள் 
ஒன்றுைோன்,  ணகச்சுணவ உைர்ச்சி என்பது 
ஃப்ரோய்டின் அடிப்பணட வோைைோகும். 
அமுக்கப்பட்ட நவட்ணககள் ைருகிற துன்பத்தில் 
இருந்து விடுபட  ணகச் சுணவயிணேக் கூறுவைன் 
வழி அைலிருந்து விடுபட்டுக் யகோள்கின்றது 
(2011:57).  
 சங்க இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைக் 
கவிணைகளில், மில்நலோர் யபரு ணக கோணிய 
சிறிநை (குறுந்.111:7),  ணக நீ நகளோய் நைோழி 
அல்கல் (அகம்.248:1) என்ற அடிகளில்  ணக 
உைர்ச்சி யவளிப்படுவணைக் கோைலோம். இங்கு 
 ேவிலிக் கூறுகள் யவளிப்படுகின்றே. நைலும் 
இன்பத்ணைப் யபறநவண்டிப் பயன்படுத்துகின்ற 
ஒரு வணகணையோக இைணேக் குறிப்பிடலோம். 
வதாழியின் ஆளுரம ச ளிப்பாடு 

ஆளுணை (Personality) என்பது ைனி 
ைனிைனுணடய எண்ைம், ைேப்போன்ணை, 
அறிவோற்றல், உைர்ச்சிகள் ஆகியவற்ணறக் 
குறிக்கும். யுங் என்ற உளவியலோர் 
ஆளுணையுணடய ைனிைணரப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டுள்ளோர். சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணையில் இடம்யபறும் கவிணைகள் 
வழித் நைோழியின் ஆளுணைப்பண்புகணள இரு 
நிணலகளில் கோைலோம். அணவ:-
 1.குறிப்புப்யபோருளோல் உைர்த்தும் திறம் 

2.சூழ்நிணலக்கு ஏற்றபடி விழிப்போக 
இருக்கும்திறம் என்பே. 
குறிப்புப்சபாருளால்உணர்த்தும்திறம் 
யைன்திணே நைய்ந்ை ைறுகண் பன்றி 
வன்கல் அடுக்கத்துத் துஞ்சும்  ோடன் 
எந்ணை அறிைல் அஞ்சிக்யகோல் 
அதுநவ ைன்ற வோரோ ணைநய (ஐங்.261) என்ற 
கவிணையில் நைோழி, ந ற்றிரவு குறியிடத்திற்கு 
வோரோணைக்குக் கோரைம்,  ம் ைந்ணை அறியின் 

அைேோல் வரும் துன்பம் குறித்ை அச்சைோக 
இருக்குநைோ? என்பணைக் குறிப்போல் 
உைர்த்துகின்றோள். 
சூழ்நிரலக்கு ஏற்றபடி விழிப்பாக இருக்கும் திறம் 
 ைணலைகளின் உடல் நவறுபோடு கண்டு 
வருந்தியைோய் அந்ந ோய்க்குக் கோரைம் 
அறியோைவளோய் யவறியோட்டு எடுக்க 
முற்படுகின்றோள். அம்முயற்சிணயக் ணகவிட்டு, 
உண்ணைணய உைரும் யபோருட்டு, நைோழி 
ைோயிடம் பின்வருைோறு கூறுகின்றோள். 
 அம்ை வோழி நைோழி பலைலர்/  றுந்ைண் 
நசோணல  ோடுயகழு ய டுந்ைணக/ குன்றம் போடோ 
ேோயின்/ என்பயம் யசய்யுயைோ நவலற்கு 
யவறிநய (ஐங்.244) 
ஆக்கம் சபறல் 
 ஒரு யசயணல நைற்யகோள்வைற்குப் 
பண்ணடய கோலத்தில் விரிச்சி யபற்றுச் யசல்லும் 
வழக்கம் இருந்ைணைணய அறிகின்நறோம். 
அவ்வோறு விரிச்சி நகட்டலின் ந ோக்கம் விணே 
 ன்முணறயில் கிட்டும் என்ற  ம்பிக்ணகநய 
ஆகும். களவு வோழ்க்ணகயில் இவ்விரிச்சி 
நகட்டல் ைேதிற்கு ஒருவணகயோே ஆக்கத்ணைத் 
ைருகின்றது எேலோம்.  ற்றிணை 98 இல் பன்றி  
விரிச்சி யபற்று ஆக்கம் எய்திய நிகழ்ணவ 
எடுத்துணரக்கின்றது. ஒரு ோள் ஒரு பன்றி திணேக் 
கதிர்கணள நையும் யபோருட்டுத் திணேப்புேம் 
ந ோக்கி வந்து யகோண்டிருந்ைது. கோேவர்கள் 
திணேப் புேத்ணைக் கோக்கும் யபோருட்டுப் 
யபோறிகணள அணைத்து ணவத்துள்ளேர். 
அப்நபோது அங்கு வந்ை பன்றி அைணே 
அறியோது யபோறி ணவக்கப்பட்டிருந்ை புணழ 
வழிநய யசன்றது. அச்சையம் பல்லி ஒன்று 
இணடவிடோது குரணல எழுப்பியது. அைணேக் 
நகட்ட பன்றி அவ்விடம் யசல்லோது ைேக்குத் 
துன்பம் ஏற்படும் என்று அஞ்சி யைல்ல யைல்ல 
பின்நே யசன்று மீண்டும் ைன் இருப்பிடத்திற்கு 
வந்ைது. இதில் பன்றி விரிச்சி யபற்று ஆக்கம் 
எய்தியணைணயக் கோைலோம். இது இயற்ணகயோக 
விரிச்சி யபற்று ஆக்கம் யபற்றணைணயக் 
கோட்டுகின்றது. இைணே, எய்ம்முள் அன்ே 
பரூஉ ையிர் எருத்தின்/ யசய்யும் நைவல் சிறுகட் 
பன்றி/ ஓங்குைணல வியன்புேம் படீஇயர் 
வீங்குயபோறி/ நூணழ நுணழயும் யபோழுதில் 
ைோழோது/ போங்கர்ப் பக்கத்துப் பல்லி பட்யடே/ 
யைல்ல யைல்லப் பிறக்நக யபயர்ந்துைன்/ 
கல்லணளப் பள்ளிவதியும் ( ற்.98) என்ற 
அடிகளில் கோைலோம். இதில் அணைந்ை 
உள்ளுணற இரவுக்குறி வந்ை ைணலைகணேத் 
நைோழி வணரவு கடோயைோக அணைந்துள்ளது. 
அைோவது வணரைல் நவட்ணகயில்லோைல் 
வந்யைோழுகும் ைணலைகன், ைணலைகளின் கோவல் 
மிக்க ைோளிணகயினுள் நுணழய முயலும்நபோது, 
கோவலர் வரவோலும் நிலவு யவளிப்படுவைோலும் 
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இது ைக்க யபோழுது அல்ல என்று கருதி 
திரும்பிச் யசல்கின்றோன். இந்நிகழ்விணே 
உக்கிரப்யபருவழுதி என்ற ைன்ேர் பன்றியின் 
யசயல் வழியோகக் குறிப்பிட்டுள்ளோர்.  
உணர்ச்சி வமாதல்கள் 
 ைனிை வோழ்க்ணகயில் உைர்ச்சி 
நைோைல்கள் ைவிர்க்க முடியோைைோக 
அணைகின்றே. குடும்பத்தில் இருவருக்கிணடநய, 
சமூகத்தில் இரு இேங்களுக்கிணடநய,  ோட்டில் 
இரு ைைங்களுக்கிணடநய, உலகத்தில் இரு 
 ோடுகளுக்கிணடநய உைர்ச்சி நைோைல்கள் 
ஏற்படுகின்றே என்று டோக்டர் அ.பிச்ணச 
(2019:256) உைர்ச்சி நைோைல்கள் பற்றிக் 
குறிப்பிடுகின்றோர். குறிஞ்சிக்கலியில் வரும் ஒரு 
ைணலைகள் ைன்ய ஞ்ணச ந ோக்கிக் கூறி 
உைர்ச்சி நைோைலில் இருந்து ைன்ணே 
விடுவித்துக் யகோள்கின்றோள். ைணலைகள் 
நைோழியிடம் பணடத்து யைோழிவது நபோல 
இணளஞனின் கோைல் ைேப்போங்ணக விவரித்துக் 
கூறி, இறுதி முடிணவத் ைன்ய ஞ்ணச ந ோக்கிக் 
கூறி, ைோன் ைேக் குழப்பத்ணை நீக்கிக் 
யகோள்கின்றோள். இைணே,  ோண்அடப் 
யபயர்த்ைல்  ைக்குஆங்கு ஒல்லோது/ நபணிேர் 
எேப்படுைல் யபண்ணையும் அன்றுஅவன்/ 
யவளவிேன் முயங்கும் ைோத்திரம் வோஎேக்/ 
கூறுயவன் நபோலக் கோட்டி/ ைற்றுஅவன் 
நைஎவழி நைவோய் ய ஞ்நச (கலித்.47:20-24) 
என்ற அடிகள் உைர்த்துகின்றே. 
 குறிஞ்சிக்கலியில் நைோழி வோயிலோக 
வந்து ைணலைகன் - ைணலைகளுக்கிணடநய உள்ள 
பிரிணவ நீக்கி, அவர்களுக்கிணடநய பிணைப்ணப 
ஏற்படுத்துகின்றோள். குறிஞ்சிக்கலியில் உள்ள 1 
முைல் 10 வணரயிலும் உள்ள கவிணைகள் 
இத்ைன்ணையுணடயே. ைணலைகனின்  டத்ணை 
ைணலைகளுக்கு  ணகப்ணப உண்டோக்குவைோகவும் 
ைணலைகளின் அழகு அவனுக்கு 
ைேச்சஞ்சலத்ணை ஏற்படுத்தி ைே அணைதிணயச் 
சிணைக்கின்றது. இைணே, நீயும் ைவறில்ணல 
நின்ணேப் புறங்கணடப்/ நபோைர விட்ட நுைரும் 
ைவறில்லர்/ நிணறஅழி யகோல்யோணே நீர்க்குவிட் 
டோங்குப்/ பணறஅணறந் ைல்லது யசல்லற்க 
என்ேோ/ இணறநய ைவறுணடயோன் (கலித்.56:30-
34) என்ற அடிகளில் கோைலோம். இதில் 
ைணலைகள் ைன் ைேத்திற்குச் சைோைோேம் 
யசோல்லிக் யகோள்வணைக் கோைலோம். இது 
பற்றித் தி.கு.இரவிச்சந்திரன் குறிப்பிடுணகயில், 
“அழகு யபோருட்கள்  ம்முள் நவட்ணகணய 
உண்டு பண்ணுகின்றே. நவட்ணக  ைது ைேதில் 
துன்பத்ணை ஏற்படுத்துகின்றது. எேநவ, அழகு 
துன்ப உைர்வுடன் யைோடர்புணடயைோகிறது. 
அழணக நவட்ணகயின் யபோருள் என்றுைோன் 
லக்கோன்குறிப்பிடுவோர்” (2019:13) என்கின்றோர். 

எேநவ, இக்குறிஞ்சித்திணைக் கவிணையிலும் 
ைணலைகளின் அழகு ைணலைகனுக்குத் 
துன்பத்ணைத் ைருகின்றணைக் கோைலோம். 
மனப்வபாைாட்டம் 
 குறிஞ்சிக்கலியில் நைோழியின் கூற்றில் 
அணைந்ை 49 ஆம் கவிணையில் ைணலைகணளத் 
ைணலைகன் இரவில் சந்திக்க வருகின்றோன். 
அவ்வரவு அவளுக்கு ைகிழ்ச்சிணயத் ைந்ைோலும் 
அவன் வரும் வழியிணட அவனுக்கு ஏற்படும் 
இன்ேல்கணள நிணேத்து வருந்துகின்றோள் நைோழி. 
இைணேக் கபிலர், கோைணல என்பநைோ இனிது 
ைற்றின் ேோநை (கலித்.49:11)/ அன்பிணே 
என்பநைோ இனிதுைற் றின்ேோநை (கலித்.49:15)/ 
அருளிணே என்பநைோ இனிதுைற் றின்ேோநை 
(கலித்.49:19) என்ற அடிகளில் பதிவு 
யசய்கின்றோர். இத்ைணகய கோைணல, அன்பிணே, 
அருளிணே உணடய நீ கூறும் யசோற்கள் 
இனிணையுணடயேவோக உள்ளே. ஆேோல், நீ 
ைணலைகணளச் சந்திக்க வருகின்ற இரவுப் 
யபோழுதிணே நிணேந்து அச்சைோக இருக்கின்றது 
என்கின்றோள் நைோழி என்பணைக் கபிலர் 
எடுத்துக்கோட்டுகின்றோர். ைணலைகளின் ைேதில் 
இனிணையும் இன்ேோணையும் ஏற்பட்டுப் 
நபோரோடுவணைத் நைோழி ைணலைகனிடம் 
உணரக்கின்றோள். 
மன இறுக்கம் 
 ைேப் நபோரோட்டங்கணள ைணறத்து 
அடக்குவைோல் ைே இறுக்கம் எனும் கவணல 
நைோன்றும் என்று பிரோய்டு குறிப்பிடுகின்றோர். 
இந்ை ைே இறுக்கத்ைோல் அச்சம், குற்றவுைர்வு, 
யவட்கம், துயரம், துன்பம் ஆகியணவ 
நைோன்றும். துயரத்ைோல் ஏற்பட்ட ைே 
இறுக்கத்ணை  ற்றிணை 75 ஆம் கவிணை 
கோட்டுகின்றது. ைேநை நீ நீண்ட தூரம் 
யசன்றுவிட்டோய். இத்யைோணலவு வந்ை பின்பும் 
கூட நீ மீண்டும் ைணலைகணள நிணேத்து 
மீண்டும் யசல்வோய் என்றோல் உன் முயற்சி 
 ல்லைோகும் என்று ைணலைகன் ைன் ய ஞ்ணச 
விளித்து யவறுப்புற்றுக் கூறுகின்றோன். அவ்வோறு 
யசல்லும் ய ஞ்சம் பிணழக்குைோறு ைணலைகளின் 
போர்ணவ அணைய நவண்டும். இன்நறல் என் 
உள்ளம் உணடயும் என்கின்றோன். இவ்வோறு 
கூறுவைோல் ைணலைகன், துயரத்ைோல் ைே 
இறுக்கம் அணடந்துள்ளணைணய அறியலோம். 
இைணே,  யன்இன் ணையின்பயன் இதுஎன்ேோது/ 
பூம்யபோறிப் யபோலிந்ை அழல்உமிழ் அகன்ணப/ 
போம்புஉயிர் அைங்கி யோங்கும் ஈங்குஇது/ 
ைகோஅது வோழிநயோ குறுைகள்  கோஅது/ 
உணரைதி உணடயும் என்உள்ளம் ( ற்.75) என்ற 
அடிகளில் ைோமூலேோர் கோட்டியுள்ளோர். இது 
உளவியல் அறிஞர் ஃப்ரோய்டு குறிப்பிடும் 
ைேஅழுத்ைத்ணைக் குறிக்கின்றது. அதீை 
எதிர்ப்போர்ப்பு அதீை ஏைோற்றத்ணைக் யகோடுக்கும். 
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அப்நபோது ைேம் ைோங்கோைல் வோடும் (2019:158) 
என்ற தி.கு.இரவிச்சந்திரனின் கூற்று இவண் 
நிணேக்கத்ைக்கது. 
ஒழுக்கம் எனும் தனி மனித விழுமியம் 
 ஓர் ஆடவணேப் பற்றிய யபண்ணின் 
ைேப்பதிவு எவ்வோறு இருக்க நவண்டும்? 
என்பணைச் சிந்தித்ை உளவியல் யவளிப்போட்ணட 
 ற்றிணையில் கோைலோம். நின்ற யசோல்லர் 
நீடுநைோறு இனியர்/ என்றும் என்நைோள் 
பிரிபுஅறி யலநர/ புணரநயோர் ைன்ற புணரநயோர் 
நகண்ணை ( ற்.1) என்று ைணலைகள் நைோழிக்குத் 
ைணலைகனின் சிறப்ணபக் கூறுவதிலிருந்து 
ஒருவணரப் பற்றிப் புரிந்து யகோள்ள 
நவண்டுைோயின்  ல்யலோழுக்கம் என்ற உளவியல் 
பண்பு அவசியம் என்பணை அறியலோம். 
இக்கட்டுரையின் நிரற ாக  

புைர்ச்சி என்ற உரிப்யபோருணள 
ணையைோகக் யகோண்ட கவிணைகநள சங்க 
இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகள். 
இக்கவிணைகளில் விலங்கு, பறணவகளின் 
யசயல்போடுகள் வழி ைனிை  டத்ணைகள் 
புணேயப்பட்டுள்ளே. ைணலைகளின் அச்சம் 
கலந்ை போலியல் உைர்விணேயும் ைணலைளுக்குக் 
கேவின் வழி யவளிப்படும் போலியல் 
உைர்விணேயும் ைணலைகனின் பிரிவிேோல் 
ைணலைகளுக்கு உண்டோகும் உடல் யைலிவு 
எனும் ைோற்றத்ணைச் சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகள் சித்திரித்துள்ளே.  

ைடநலறுைல், ணகக்கிணளநிணல, கோைம் 
மிக்க கழிபடர் கிளவி ஆகியணவ கோைத்தின் 
மிகுநிணலணயக் கோட்டுகின்றே. சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணையில் ஆளுணை உணடய 
போத்திரைோகத் நைோழி பணடக்கப்பட்டுள்ளோள். 
இவள் ைணலைகளின் களயவோழுக்கத்ணை அவள் 
கூறோைநலநய குறிப்போல் அறியும் 
திறமுணடயவளோகவும் அவ்யவோழுக்கத்ணை 
அறத்யைோடு நிற்றல் மூலைோகத் ைோய்க்கு 
எடுத்துக்கூறும் திறமுணடயவளோகவும் 
திகழ்கின்றோள். நைலும், ைணலைகளுக்கு ஏற்படும் 
உடல் ைற்றும் ைேரீதியோே சிக்கல்கணளப் 
நபோக்கும் இயல்புணடயவளோக விளங்குகின்றோள்.  

ய ஞ்யசோடு கிளத்ைல் யைோடர்போே 
சங்கக் குறிஞ்சித்திணைக் கவிணைகளில் 
உளவியலோர் கூறும் இட் யகோள்ணகயும் லக்கோன் 
குறிப்பிடும் ‘Other’ என்ற யகோள்ணகயும் 
யைோடர்புணடயேவோக அணைகின்றே. கோரைம், 
இதில் ய ஞ்சம் (Capital ‘O’) என்பது 
அகநிணலயில் உள்வோங்குவணையும் பிறர் என்பது 
புறத்தில் உள்ளவணரயும் குறிக்கும். ைே லச் 
யசயல்போட்டி ேடிப்பணடகளோக அணைந்துள்ள 
ைகிழ்ச்சி, நகோபம், அச்சம்,  ணகயோடல் 
உள்ளிட்ட உைர்ச்சிகள்  ேவிலி ைேத்தின் 
கோரைைோகத் ைன்ணே யவளிப்படுத்துகின்றே.  

ைேயவழுச்சி அளவு கடந்து நபோகும் 
நபோது உைர்ச்சி நைோைல்கள் ஏற்பட்டு 
ைேஅழுத்ைத்ணைத் ைரும். அைணே யோரிடைோவது 
கூறி, அந்ை உைர்ச்சிகணளப் நபோக்கிக் யகோள்ள 
நவண்டும். இதில் ய ஞ்யசோடு கிளத்ைல் என்ற 
துணறயில் அணைந்ை கவிணைகள் அடங்கும். 
நைலும், ைணலைகன் - ைணலைகளுக்கிணடநய 
ஏற்படும் ைேப்பிைக்ணகத் தீர்ப்பவளோகத் நைோழி 
விளங்குகின்றோள் என்பணைச் சங்க இலக்கியக் 
குறிஞ்சித்திணைக்கவிணைகள் புலப்படுத்துகின்றே. 
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நெய்தல் நில மக்களின் வாழ்வியல் 
 

பெ.சிவசக்தி 
உதவிப்பெராசிரியர் 

தமிழியல் துறை 
ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி  

சிவகாசி 
 
முன்னுரை 

மக்களின் வாழ்க்றக காலந்பதாறும் ெல 
மாற்ைங்கறைப் பெற்று வருகிைது. மக்களின் 
வாழ்வியல் ெண்ொட்டில் ஏற்ெட்ட 
மாற்ைங்கறை அக்கால இலக்கியங்களின் மூலபம 
அறிய முடிகிைது. ெண்றடக் கால மக்களின் 

வாழ்வியலின் பொக்கிஷமாகத் திகழ்வது சங்க 
இலக்கியம். சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்ைான 
அகநானூற்றில் இடம்பெறும் பநய்தல் நில 
மக்களின் வாழ்வியறலப் ெற்றிக் கூறுவதாக 
இக்கட்டுறர அறமகிைது. 
த ோற்றம் 
 ெரதவ குல மக்கள் ெரதவர் என்று 
தமிழ் இலக்கியங்களில் அறைக்கப்ெடுகின்ைனர். 
ெரறவ என்ெது ெரந்து கிடக்கும் கடறலக் 
குறிக்கும். கடலில் உறைப்ெவர்கள் ெரதவர் 
எனப்ெட்டனர். “ெரதவர் ஓர் அந்தணருக்கும், 
ஒரு தாழ்ந்த குலப் பெண்ணுக்கும் பிைந்தவர் 
என்ெது ஒரு சிலர் கருத்து. ஒரு பசட்டிப் 
பெண்ணுக்கும்;, ஒரு கைவனுக்கும் பிைந்தவர் 
ெரதவர் என்ெது ஒரு சிலர் கருத்து. ொண்டிய 
வம்சத் தந்றதயான குலபசகரப் ொண்டியனின் 
முன்பனாருள் ஒருவரான ெரதன் என்ெவன் 
குடும்ெத்திலிருந்து பதான்றியவர்கள் ெரதவர்கள் 
என்ெது ஒரு சிலர் கருத்து.”1 இவ்வாைாகப் 
ெரதவர்களின் பிைப்பு குறித்துப் ெல்பவறு 
கருத்துக்கள் நிலவுகின்ைன. 
உணவு 

மனிதனின் அடிப்ெறடத் பதறவகளில் 
முதன்றமயானது உணவு. உணவு என்ெது 
பொதுவாக உண்ணக் கூடிய பொருட்கறைக் 
குறிக்கும். உணா, உண்டி,  உண்டிறக பொன்ை 
பசாற்கள் தமிைரால் உணறவக் குறிக்கப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைன. பகாழுஞ்பசாறு, 
பகாழுப்பு, நிணம் முதலியவற்றைக் கலந்து 
ஆக்கிய பசாற்றைக் பகாழுஞ்பசாறு எனக் 
கூைலாம். 

“பநய்ம்மிதி முறனஇய பகாழுஞ்பசாற் 
ைார்க்றக” (அகம்.400-7) என்ை வரி பநய்தல் 
குடியினர் பகாழுஞ் பசாற்றில் பநய்றயயும் 
கலந்து உண்டனர் என்ெறதத் பதளிவுெடுத்தும்.  
புளிக்கறி 

புளிச்சுறவறயச் பசர்த்துக் கறியாக 
றவப்ெது புளிக்கறி எனப்ெடும். இதற்குப் 
பெரும்ொலும் பமார் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 
“உப்புபநாறட பநல்லின் மூரல்பவண் பசாறு 
அயிறலத் துைந்த அம்புளிச் பசாரிந்து 
பகாழுமீன் தடிபயாடு குறுமகள் பகாடுக்கும்” 
   (அகம்60:4-6) என்ை 
வரிகள் ெரதவமகள் தந்றதக்கு அயிறலமீன் 
துண்றடப் புளிக்கறியாக்கி பவண்பசாற்றுடன்  
பசர்த்துக் பகாடுத்தறதக் காட்டுகிைது.  
சுறோ மீன் 

மீன்களில் பெரியது சுைாமீன். மீன்களில் 
புலி பொன்ைது சுைாமீன். இதனுள், பகாம்பின் 
சுைா,   ொல் சுைா,   குரங்கன் சுைா,   
பசஞ்சுைா,   வாறைச் சுைா,    பெய்ச்சுைா 
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எனப் ெலவறக உண்டு. சுைாறவப் ெற்றிய 
குறிப்றெக்“பகாட்டுமீன் பகண்டி”(அகம்10:11) 
என்னும் அகநானூற்று வரி உணர்த்துகிைது. 
அலவன் கலரவ 

அலவன், கைவன், பநண்டு என்னும் 
பசாற்கள் நண்றடக் குறிக்கும். நண்டுகள் 
பநய்தல் நிலத்தில் மிகுதியாகக் காணப்ெடும். 
நண்டு ெற்றிய குறிப்பு காணப்ெடுவதால் 
நண்டிறன உணவாகப் ெயன்ெடுத்தியிருப்ெறத 
அறியமுடிகிைது.  
        “பசக்கர் பநண்டின் குண்டுஅறை பகண்டி” 
(அகம்.20:4) என்ை வரியில் நண்டு ெற்றிய 
குறிப்பு காணப்ெடுகிைது. 
ஆரைகள் 

மானத்றதக் காப்ெது மட்டுமின்றி 
அைகுக்காகவும் ஆறடகறை அணிந்தவர்கள் 
தமிைர்கள். ெைந்தமிைரின் ெண்ொட்டுக் 
கருவூலபமனத் திகழும் பதால்காப்பியம் 
ஆறடறய உறட என்கிைது. இறத, 
“உறடபெயர்த்து உடுத்தபலாடு”2 என்று 
சுட்டுகிைது. மீனிறைச்சிறயயும் அதற்கு ஈடாகப் 
பெற்ை பநல்லிறனயும் உணவாகக் பகாண்ட 
பநய்தல் நில மக்கள் தங்கள் நிலத்திலுள்ை 
ஞாைல், பநய்தல் இறலகறை ஆறடயாகப் 
ெயன்ெடுத்தியுள்ைனர். 
“தறைஅணி அல்குல் பசல்வத் தங்றகயர்” 

        (அகம் 320) 
“பெருந்தண் மாத்தறை இருந்த அல்குல்” 

        (அகம்230) 
“பவண்தறலப் புணரி ஆயபமாடு கூடி 
மணிப்பூம் றெந்தறை றதஇ அணிந்தகப்”    
(அகம்20) பொன்ை அடிகள் பெண்கள் ஞாைல், 
பநய்தல் பொன்ை இறலகறை ஆறடயாகப் 
ெயன்ெடுத்தி யுள்ைறமறய விைக்குகின்ைன. 
தறையாறடயில் பூக்கறைச் பசர்த்துக் கட்டிக் 
பகாள்ளும் மரபும் இருந்துள்ைது. ஆனால், சங்க 
அகப்ொடல்களில் ஆண்கள் அணிந்த ஆறடகள் 
ெற்றிக் குறிக்கப்பெைவில்றல. 
த ோழில் 

விறனபய ஆடவர்க்கு உயிபர 
(குறுந்.135) என்ெதற் கிணங்க குடும்ெ நலத்திற்கு 
இன்றியறமயாதப் பொருட்கறைப்பெறுவதற்காக 
நிலத்திற்பகற்ெத் பதாழிறலச் பசய்துள்ைனர். 
அந்த வறகயில் ஆடவர் கடலில் பசன்று மீன் 
பிடிக்கும் பதாழிறலச் பசய்தனர். அவ்வாறு 
பிடித்துக் பகாணர்ந்த மீன்கறை மகளிர் 
பசரிகளில் பககாண்டு பசன்று விற்ைல் 
எஞ்சியவற்றை உலர றவத்தல் பொன்ை 
ெணிகறைச் பசய்துள்ைனர். ெரதவர்கள் 
பமகங்கள் சூழ்ந்த இரவுப்பொழுதில் கடல் 
அறலகளின் முைக்கம் இல்லாத பநரத்தில் 

பகாழுமீன் என்னும் ஒரு வறக மீறனப் 
பிடிப்ெதற்குச் பசன்ைறத, 
“பெருந்திறர முைக்கபமாடு இயக்குஅவிந்திருந்த 
பகாண்ட விரவின் இருங்கடல் மடுத்த 
பகாழுமீன் பகாள்ெவர்…..”(அகம்.100) 
என்னும் அடிகள் குறிப்பிடுகின்ைன. ெரதவர் 
மீன்கறை எறியுளி, ெறி ஆகிய கருவிகறைக் 
பகாண்டு பிடித்துள்ைனர் என்ெறத அகம் 210, 
300 ஆகிய இரு ொடல்களின் வாயிலாக அறிய 
முடிகிைது. 
பண்ைமோற்று முரற 
 ொண்மகள் மீனுக்கு மாைாகச் 
பசந்பநல்றல வாங்காது முத்துக்கறையும்,   
அணிகலன்கறையும் பெற்று வருதலுமுண்டு. 
பநய்தல் நில மகளிரின் மற்பைாரு பதாழில் 
உப்பு விற்ைலாகும். பநல்லும், உப்பும் விறலயில் 
சமமாகும். வாங்குவீர் உளீபரா என விறல கூறி 
விற்றுச் பசன்ை பசய்தி அகம்.60ஆவது ொடலில் 
உள்ைது. 
“ஓங்குதிறரப் ெரப்பில் வாங்குவிறச பகாளீஇத் 
திமிபலான் தந்த கடுங்கண் வயமீன் 
தறலயணி அல்குறீ பசல்வத் தங்றகயர் 
விைவயர் மறுகின் விறலபயனப் ெகரும்” 
                       (அகம்320) 
என்ை வரிகைால் பநய்தல் நில மகளிர் மீறன 
விற்று அதற்கு ஈடாக உண்ெதற்குரிய உணவுப் 
பொருட்கறைப் பெற்ைபதாடு அணி 
பசய்வதற்குரிய முத்துக்கறைப் பெற்ைாள் என்ை 
பசய்தியும் பெைப்ெடுகிைது. இவற்றை வாங்கி 
வருவது, துன்ெம் வரும்பொது அவற்றை விற்று 
அத்துன்ெத்றதப் பொக்கிக் பகாள்ைலாம் என்ை 
காரணத்திற்காகும். 
தபோழுதுதபோக்கு 
 பநய்தல் நில மக்கள் ஓய்வு பநரங்களில் 
பொழுறதப் பொக்க ெல விறையாட்டுகளில் 
ஈடுெட்டுள்ைனர்.  
நண்றட அகழ்ந்து எடுத்தல், ஊசலில் ஆடுதல்,   
குரறவக்கூத்து ஆடுதல், பதாழியர்களுடன் 
விறையாடல் (அகம்20) பொன்ைவற்றுடன் 
சிற்றில் புறனதல், சிறுபசாறு ஆக்குதல் 
(அகம்.110) பொன்ை விறையாட்டுக்கறை 
விறையாடியிருக்கின்ைனர். 
பைவுக்கைன் தெய் ல் 
 பநய்தல் நில மக்கள் இதம் சுற்ைத்துடன் 
கூடித் தம் பதய்வமாகிய வருணறனக் றகயால் 
பதாழுதுள்ைனர். அபதாடு எம் குறை 
முடித்தால் நுமக்கு இறவ தருதும் (அகம்240) 
என்று ெரவுக்கடன் பூண்டு வாழ்த்தி 
வழிெட்டுள்ைறத அறியமுடிகிைது. 
நன்தெறிப்படுத்து ல் 
 ஒழுக்கம்தான் ஒருவறனச் சமுதாயத்தில் 
உயர்ந்பதானாக மாற்றும். ஓதலிற் சிைந்ததன்று 



 
22                                                                                                                                                                               க.ஜெ.ஜெந்தில்குமார் 

Trends in Kalis Research Vol.13 No.1, March 2020  ISSN : 0974 – 701X 
 

ஒழுக்கம் உடைடம என்று முதுஜமாழிக் காஞ்சி 
குறிப்பிடுகிறது. நன்ஜெறி என்பது வாழ்க்டகயில் 
கடைபிடிக்கும் ஓர் ஒழுக்க உணர்வு. 

 “வான்கைற் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய 
 மீன்கண் ைன்ெஜமல் அரும்பு ஊழ்த்த 
 முைவுமுதிர் புன்டெத் தைவுநிடை மாச்சிடெ 
 புள்இடற கூறும் ஜமல்ைம் புைம்ப” 

(அகம்.10) 
மமற்காணும் பாைலில் தடைவிடய  

அடைத்துச் ஜென்று அன்புைன் வாழ்தமை சிறந்த 
பண்பாகும் என்று அம்மூவொர் சுட்டியுள்ளடத 
அறியமுடிகிறது. மமலும் ஒரு மனிதன் ஒரு 
ஜெயடைச் ஜெய்யும்மபாது அவன் எந்தக் குறுக்கு 
வழியிலும் ஜெல்ைாமல் மநர்டமயாெ வழியில் 
அடதச் ஜெய்ய மவண்டும். தடைவன் 
தடைவிடயத் திருமணம் ஜெய்ய மநர்டமயாெ 
வழியில் உடைக்க மவண்டும் என்படத அகம் 
280ஆவது பாைல் சுட்டுகிறது. 
முடிவுரை 
 பரதவர்களின் மதாற்றம் குறித்துப் 
பல்மவறு கருத்துக்கள் அறிஞர்களிடைமய 
நிைவுவடத அறியமுடிகிறது. ஜநய்தல் நிை 
மக்கள் மீன், புளிக்கறி, ஜகாழுஞ்மொறு, நண்டு 
மபான்றவற்டற உணவாக உட்ஜகாண்டுள்ளடதச் 
சுட்டிச்ஜெல்கிறது.  
 ஜநய்தல் நிை மக்கள் தங்கள் 
நிைத்திலுள்ள ஞாைல், ஜநய்தல் இடைகடள 
ஆடையாகப் பயன்படுத்தி யுள்ளடத அறிய 
முடிகிறது. ெங்க அகப் பாைல்களில் ஆண்கள் 
அணிந்த ஆடைகள் பற்றிய குறிப்பு இல்டை. 
 விடெமய ஆைவர்க் குயிமர என்று 
இருந்தாலும், ஜநய்தல் நிைப் ஜபண்கள் இல்ைற 
வளம் சிறக்க தாங்களும் பணிகடளச் 
ஜெய்துள்ளெர். 
 ஒழுக்கம் உயிரினும் மமைாெது 
என்படதச் சுட்டும் வடகயில் நன்ஜெறிப் 
படுத்துதல், மநர்டம மபான்றவற்டற விளக்கும் 
பாைல்கள் இைம்ஜபற்றுள்ளடத அறியமுடிகிறது. 
குறிப்புகள் 
1. தமிழியல் ஆய்வுக்மகாடவ, 2002 பரதவ குை 
மக்கள்(16ஆம்நூற்றாண்டு) வி.மி.ஞாெப்பிரகாெம் 
2. ஜதால்காப்பியம், 14. 
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அறிவியல் சிந்தனைகள் 

 
க.ஜெ.ஜெந்தில்குமார் 
உதவிப்மபராசிரியர் 

தமிழியல் துடற 
ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி  

சிவகாசி 
 

 அறிவியல் அறிமவாம்! அறிவால் 
உயர்மவாம்! “கல் மதான்றி மண் மதான்றாக் 
காைத்மத வாஜளாடு முன் மதான்றிய மூத்த குடி 
தமிழ்க்குடி.”இக்குடியில் ஆயிரம் ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுகளாகக் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த 
பைக்கவைக்கங்கள், பண்பாடுகள், முன்மொர் 
ெம்பிரதாயங்கள், ஆன்மீகம் இவற்டற ஜயல்ைாம் 
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பின்பற்றிக் கூறப்படுவமத தமிைரின் 
வாழ்வியைாகும். இவ்வாய்வில் தமிைரின் 
அறிவியல் சிந்தடெகடள ஜவளிக் ஜகாணர்வடத 
மநாக்கமாகக் ஜகாண்டு தமிழ் இைக்கியத்தின் 
நூல்களாெ: 1. கூவ நூல் - ஆசிரியர் ஜபயர் 
ஜதரியவில்டை. 18 (அ) 19 ஆம் நூற்றாண்டில் 
எழுதப்பட்ைது. ைாக்ைாா் ெ.மவ.சு. அவர்களால் 
பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. திருமந்திரம் - திருமூைர் 
3. மபாகர் கற்பகம் 300 - மபாகர் 

இம்மூன்று நூல்களில் ஒரு சிை பாைல்கடள 
ஆய்வு எல்டையாகக்  ஜகாண்டு இவ்ஆய்வு 
அடமகிறது. அதன்படி, நீரின்றி அடமயாது 
உைகு என்பதால் தமிைருடைய நீரியல் 
அறிடவப் பார்ப்மபாம். தமிைருடைய நீரியல் 
அறிவு பற்றிக் கூறும் நூமை கூவ நூல் என்று 
அடைக்கப்படுவடத நீங்கள் அறிந்ததுண்ைா?. 
நூலின் முதலில் காப்புச் ஜெய்யுள் உள்ளது. 
ஒவ்ஜவாரு பாட்டின் ஈற்றடி அடுத்த பாைலின் 
ஜதாைக்கமாக அடமந்து அந்தாதி முடறயில் 
காணப்படுகிறது இந்நூல்.   
 இந்நூலில் தமிைருடைய நீரியல் 
அறிடவப் பதிவுஜெய்துள்ளெர். சிை குறிப்பிட்ை 
மரங்கள், புல் வடககள், புற்றுகள் 
இருக்குமிைத்தில் கிடைக்கும் நீரின் சுடவடயக் 
குறிப்பிட்டுள்ளெர்.  
“பருமர கருஆல் அத்தி பார்ப்ஜபாடி 
மருதுைன் இலுப்டபயும் வஞ்சி மாப்புளி 
தருஜநாச்சி இத்தி ஏழ்பாடை புங்மகாற 
கருஜமாய்த்த எறும்பு விளங்கு காணுமம” 
என்ற பாைலில் ஆைமரம், அத்தி மரம், மருத 
மரம், இலுப்ப மரம், வஞ்சி மரம், புளிய மரம், 
ஜநாச்சி மரம், இத்தி மரம், புங்டக மரம் 
மபான்ற மரங்கள் இருக்குமிைத்திமை நீர் 
கிடைக்கும் என்ற அறிவியல் கருத்து 
பதிவாகியிருக்கிறது. அதுமபாைமவ,  
“காணும் ஜவண்புல் கரும்புல் கருஞ்ெடைமதாறு 
ஜநங்மகால் அணுகும் குநற் ஜதாட்டி தானு 
ஜதற்டப சிறுபீடள ொடிடெ ஜவண்மகாடர 
ஜபாடுதடை ஜவள்ளமம” 
என்ற பாைலில் ஜவண்புல், கரும்புல், குநற் 
ஜதாட்டி, ஜதற்டப புல், சிறுபீடளச் ஜெடி, 
மகாடரப்புல் எனும் புல் வடககள் இருக்கும் 
இைத்திமை நீர் வளம் இருப்படதயும் இந்நூல் 
குறிப்பிடுகிறது. 
 குறிஞ்சி, பாடை, முல்டை, ஜநய்தல், 
மருதம் ஆகிய நிைங்களில் உள்ள தன்டமக்கு 
ஏற்ப நீர் எந்த ஆைத்தில் கிடைக்கும் என்று 
கூறியிருக்கிறார்கள் கவிடத நயத்தில் நம் 
தமிைர்கள். குறிஞ்சி நிைத்தில் 33 ொணில் 
ஜவள்ளந் மதான்றும்.  

மண்கண்ைஜமனில் 6 ொண் 

கரிெல் எனில் 2 ொண் 
ஜவள்டளப் பாடற எனில் 8 ொண் 
ஜகாப்படறக் கல்லில் 3 ொண் 
அப்புப்பாறில் 4 ொண் 
நராவரிக் கல்லில் 10 ொண் ஆைத்தில் நீர் 

கிடைக்கும். 
பண்டைய தமிைர்கள் அடெத்டதயும் 

இயற்டகடயக் கூர்ந்து மநாக்கிக் கண்ைறிந்தெர். 
கைந்த நூற்றாண்டில் அந்தப் பண்பு பட்டுப் 
மபாயிற்று. யாப்பிைக்கணம் வழுவாமல் 
மரபுகவிடத மூைமாகமவ நீரியல் அறிவு முதல் 
நிடைத்துள்ள அறிவு அடெத்டதயும் ஜொல்ைக் 
கூடியவெவாகத் தமிைன் இருந்தான். எளிதில் 
மெப்பாைம் ஜெய்யவல்ை பாைல்கள் வழி 
அறிவியல் ெமூகத்தின் அறிவாற்றடைப் பரப்பி 
வந்தவன் தமிைன். மவறு எந்த ஜமாழியிலும் 
இல்ைாத சித்திரக்கவி தமிைனின் தனிச்சிறப்பு. 
ஓவியத்டதயும் கவிடத மூைம் தீட்ை முடியும் 
என்று உைகில் எந்தச் ெமுதாயம் காட்டி 
யிருக்கின்றது?. இமத மபாைத் திருமந்திரத்தில்,
 “மாதா உதிரம் மைமிகில் மந்தொம்/ 
மாதா உதிரம் ெைமிகில் மூங்டகயாம்/ மாதா 
உதிரம் இரண்ஜைாக்கில் கண்ணில்டை” என்று 
மாதா உதிரத்தில் இருக்கிற குைவிக்குத் 
திருமந்திரப் பாைல் வழி ஜபண்ணின் உைல் 
கூற்றியல் முடற கூறப்பட்டுள்ளது. தாயின் 
உதிரத்தில் மைம் மிகுந்திருந்தால் பிறக்கும் 
குைந்டத மந்தபுத்தி உடையதாயிருக்கும் என்றும் 
தாயின் உதிரத்தில் நீர் அதிகமாக இருந்தால் 
அக்குைந்டத ஊடமயாகப் பிறக்கும் என்றும் 
மைம், நீர் இரண்டும் மிகுதியாக இருந்தால் 
குைந்டத குருைாகப் பிறக்கும் என்றும் அன்மற 
தமிைன் கூறியிருக்கிறான். Blood Test, Urine 
Test எல்ைாமம நைந்தது அன்மற பாைலிலும் 
பதிவாகி இருக்கிறது. இது தமிைரின் மருத்துவ 
அறிடவப் படறொற்றுகின்றது. அமத மபாை 
மாற்று உறுப்பு ஜபாருத்துகிற சிகிச்டெக்குப் 
ஜபாற்டக பாண்டியனும் கண் மாற்றுஅறுடவ 
சிகிச்டெக்குக் கண்ணப்ப நாயொரும் நமக்கு 
உதாரணமாகத் ஜதன்படுகின்றார்கள். மபாகர் 
கற்பம் என்னும் நூலில் மபாகர் பைவிதமாெ 
மூலிடககடள அறிமுகப்படுத்துகிறார். பார்பதற்கு 
எப்படி இருக்கும்?அடத எப்படி உருவாக்குவது? 
எப்படி அடையாளம் கண்டு ஜகாள்வது? அடத 
உட்ஜகாண்ைால் என்ெ மருத்துவ குணம் 
கிடைக்கும்? உணமவ மருந்து என்னும் 
தத்துவத்டதப் பாைல்கள் மூைம் விளக்குகிறார். 
 மதவர்கள் ஓர் இைத்தில் அமிர்தம் 
ொப்பிடுடகயில் அவர்கள் டகயிலிருந்து கீமை 
விழுந்த அந்தக் கனி மரமாயிற்று. அம்மரத்தின் 
ஜபயர் கடுக்காய். இடதச் ொப்பிட்ைால் 
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என்ஜென்ெ பைன் உண்ைாகும்? என்படதப் 
பின்வரும் பாைல் விளக்குகின்றது.   
 ஜகாள்ளமவ கடுக்காயினுற் பத்திமகளு 
கூராத விடெயனுமரா கனியுமாகும்/ புள்ளமவ 
பருதிவியும் அெர்த சீவநிதி மபராள திருவிரடத 
அபயன் தாகினும்/ அள்ளமவ அமுர்தந்தூன் 
கடைநித பின்பு ஆழியாெ மரர்களுக் கமுர்த 
மீய்ந்து/ ஊணமவ டகதடெமய உதறும் மபாது 
உற்றதுளி மண்ணில் விைமரமு மாச்மெ 

 நீராதாரத் தடை நீங்கல் 
 வாயுத்ஜதால்டை நீங்கல் 
 உைம்பின் இரத்த ஓட்ைம் ெரியாதல் 
 உைல் சூடு தணிதல் 
 உைடைச் சுத்தப்படுத்துதல் 

ஒரு மடையின் மீது ஏறி நின்றாலும் பளிச்ஜெெ 
அடுக்கடுக்காய்த் ஜதரியும் எெக் கூறுகின்றார். 

மரசித்தால் நீராதாரத் தடைப்பு நீங்கி 
நிர்மையிம் ஆதித்தன் ஒளிமயா மீறும் 
தூசித்தால் சுழிமுடெதான் ஜநட்டிட்மைறும் 
தூொக அழுக்ஜகல் ைாஞ்சிந்தி வீடும் 
காசித்தக பாைமது ஜகட்டி யாகும் 
கண்ஜணாளிதான் மகெரத்தில்நின்று பார்க்கில் 
ஆசித்த அடுக்காறும் உருவிக் காணும் 
அந்தரத்திஜொளி ஜயல்ைாம் அருகுமாமம 

ப ோரையனோர்  ோடல் 
ஓடும் நீளம் தடெ ஓமர எட்டுக் 
கூறு ஆக்கி கூறிமை ஒன்டறத் 
தள்ளி குன்றத்திமை பாதியாய்ச் மெர்த்தால் 
வருவது கர்ணம் தாமெ 

ஒரு ஜெங்மகாண முக்மகாணத்தின் ஓடிய 
நீளத்டத எட்டு பாகமாகப் பிரித்து ஓடிய 
நீளத்தில் ஒரு பாகத்டதக் கழித்து குன்றத்தின் 
பாதிடய அதனுைன் மெர்த்தால் வருவது கர்ணம் 
ஆகும்;. 

கர்ணம் ஓடிய நீளம் இவரின் மதற்றம் 
(formula) கூறுவது என்ெஜவன்றால் ((a-a/8) + 
(b/2)) வர்க்கமும் மவண்ைாம் வர்க்க மூைமும் 
மவண்ைாம் ஸ்ஜகாயரும் பண்ண மவண்ைாம் 
நீளத்டத 8 ஆக வகுத்து உயரத்டத 2 ஆக்கி 
கூட்டிொல் கர்ணம் வந்து விடும்.  
முன்மொர்களின் ெம்பிரதாயங்களுக்குப் 
பின்னிருக்கும் அறிவியல் 
    தடரயில் அமர்ந்து உண்ணும் வைக்கம் 
இன்று வடர நம் முன்மொர் மகாயிலிலும் 
கடைபிடிக்கப்படுகிறது. தடரயில் அமர்ந்து 
உண்ணும்மபாது சுகாெெத் மதாரடணயில் 
அமர்கின்மறாம். இந்தத் மதாரடண 
ஜெரிமாெத்டத மமம்படுத்தும். அதொல் நாம் 
சுகாெெத் மதாரடணயில் அமரும்மபாது இரத்த 
ஓட்ைம் முழுவதும் வயிற்றக்கச் ஜென்று 
ொப்பாடு உைமெ ஜெரிமாெம் அடையும். 

 ஜபாதுவாக அரெ மரத்டதப் பயெற்ற 
மரமாகப் பார்க்கின்றெர். அதொல் எந்த ஒரு 
கனிமயா அல்ைது திைமாெ மரமமா நமக்குக் 
கிடைப்பதில்டை. இருந்தும் கூை அம்மரத்டத 
நம் முன்மொர்கள் வழிபட்டுள்ளெர். ஆொல் 
இரவு மநரத்தில் ஆக்ஸிென் உண்ைாக்கும் 
மரங்களில் அரெமரமும் ஒன்று. அதொல், இந்த 
மரத்டதப் பாதுகாப்பாக டவத்திைமவ புனித 
மரமாகக் கருதுகின்றெர். 
    மகாயில் மணிகள் - மகாயில் மணிகள் 
ொதாரண உமைாகத்தில் ஜெய்யப்படுவதில்டை. 
1. காட்மியம் 2. ஜிங்க் 3. ஜைட் 4. காப்பர் 5. 
நிக்கல் 6. குமராமியம் மற்றும் மமங்கனீசு 
மபான்ற பை உமைாகங்கடளக் ஜகாண்டு 
ஜெய்யப்படுபடவ தாம் மணிகள். மகாயில் 
மணிடயச் ஜெய்ய ஒவ்ஜவாரு உமைாகத்டதயும் 
ெரியாெ அளவு கைக்க மவண்டும். இதன் 
பின்ெணியில் ஓர் அற்புத விஞ்ஞாெம் உள்ளது. 
மணிடய ஒலிக்கச் ஜெய்யும்மபாது ஒவ்ஜவாரு 
உமைாகமும் ஒவ்ஜவாரு தனித்துவமாெ ஒலிடய 
எழுப்பும். இது உங்கள் இைது மற்றும் வைது 
மூடளடய இடணக்கச் ஜெய்யும். அதொல் மணி 
அடித்த தருணமம நீண்ை மநரம் ஒலிக்கும் 
கூர்டமயாெ ெத்தம் எழும். இது ஏழு ஜநாடிகள் 
வடர நீடிக்கும். மணியிலிருந்து எழும் எதிஜராலி 
உங்கள் உைலில் ஏழு குணமாதல் 
டமயங்கடளயும் அதாவது ெக்கரங்கடளத் 
ஜதாடும். அதொல் மணி ஒலித்த உைமெமய 
சிை விொடிகளுக்குள் ஜவறுடம யாகிவிடும். 
அப்மபாது நீங்கள் ஜமய் மறதி நிடைடய 
அடைவீர்கள். இந்த ஜமய் மறதி நிடையில் 
உங்கள் மூடள ஜொல்வடத வரமவற்கும் 
பண்டபப் ஜபறும். 
வோழ்க்ரகபயோடு ஒட்டிய அறிவியல் 

பால் ஜபாங்குதடைத் தவிர்க்கும் 
வழிடயக் கண்ைறிந்த தமிைர்கள். பாடைச் சுை 
டவக்கும் ஜபாழுது ஒரு கரண்டிடய அதில் 
இட்டு டவத்தால் பால் ஜபாங்காது என்படத 
உணர்ந்துள்ளெர்.  ஏஜெனில் பாலில் மூன்று 
ஜபாருட்கள் கைந்துள்ளெ.  

1. நீர் - இயற்டகயாகமவ கைந்துள்ளது. 
2. புரதம் 
3. ஜகாழுப்பு 
பாடைச் சூைாக்கும் ஜபாழுது 

இக்ஜகாழுப்பாெது ஓர் ஆடையாக மமமை 
பைர்ந்துவிடும். அதன் ஜபயர் தான் பாைாடை. 
அமத மநரத்தல் இந்நீர் சூைடைந்து நீராவியாக 
மாறும். இந்நீராவி மமமை ஜெல்ை மவண்டும். 
ஆொல் அதற்கு வழியில்டை காரணம் 
பாைாடை மூடியுள்ளது. நீராவி மமமை தூக்கிச் 
ஜெல்வமத பால் ஜபாங்குவதற்காெ காரணம் 
ஆகும். ஆக நீராவி ஜவளிமய ஜென்று விட்ைால் 
பால் ஜபாங்குவது அைங்கிவிடும். கரண்டிடய 
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உள்மள இட்டு டவத்தால் நீராவியாெது 
கரண்டியின் மமற்பரப்பின் வழியாகக் ஜகாஞ்ெம் 
ஜகாஞ்ெமாக ஜவளிமயறும். ஆொல், 
அக்கரண்டி பாத்திரத்தின் மமமை வருவது 
மபாைத் மதான்றும் அல்ைது தண்ணீடரத் 
ஜதளிக்கும் பைக்கமும் மக்களிைம் உண்டு. 
அவ்வாறு ஜெய்தால் பாைாடையில் ஓட்டை 
விழும். அப்ஜபாழுதும் நீராவி ஜவள்மயறிவிடும். 
இது வாழ்க்டகமயாடு ஒட்டிய அறிவியல்.     
 ஜவங்காயம் நறுக்கும் மபாது அதில் ஓர் 
அமிைம் ஜவளிப்படும். அதன் ஜபயர் ெல்பர். 
அடத நாம் கண்ணுக்கு மநமர டவத்து 
அறுப்பதாலும் அந்த ஆவி நம் கண்ணில் 
படுவதாைம் கண்ணில் உறுத்தல் தன்டம 
உருவாகி நீர் வடிய ஆரம்பிக்கிறது. அந்த 
அமிைம் மமமை வராமல் ஜெய்ய என்ெ வழி 
என்று சிந்தித்தான் தமிைன். ஜவங்காயத்தில் 
உள்ள அமிைம் தண்ணிரில் கடரயக் கூடியது. 
அகைமாெ பாத்திரம் ஒன்டற எடுத்துக் 
ஜகாண்டு  அந்த ஜவங்காயத்டத அதன் உள்மள 
அழுத்தி விை மவண்டும். சிறிய கத்திடய 
எடுத்துத் தண்ணீருக்குள்மள அவ்ஜவங்காயத்டத 
அறுத்தால் அந்த அமிைத்தின் ஆவி தண்ணீரிமை 
கடரந்துவிடும். அப்ஜபாழுது கண்ணுக்கு மநமர 
வராது. நம் கண்ணில் தண்ணீர் படுவது 
தடைப்பட்டுவிடும். 

ஒருவர் இறந்து விட்ைாஜரனில் 
அவடரப் படுக்க டவத்திருப்பர்கள். இருபக்கமும் 
ஊதுபத்திச் சுருடளக் ஜகாளுத்தி டவத்திருப்பர். 
உைலின் அடியில் ொம்பிராணி புடக ஜபாருத்தி 
டவத்திருப்பர். மநரம் ஜெல்ைச் ஜெல்ை 
இறந்தவரின் உைல் ஜவளிறிய மஞ்ெள் நிறமாக 
மாறிக் ஜகாண்மை வரும். சிைர் அங்கிருக்கப் 
பிடிக்காமல் எழுந்து ஜெல்வர். தற்காைத்தில் 
இறந்தவர் உைலில் ஊசிமயா மருந்மதா 
ஜெலுத்துவதுண்டு. ஆொல், கிராமத்தில் 
இதற்காெ வெதி இல்டை. அவர்கள் உைலில் 
ஜவள்டளத் துணி ஜகாண்டு மபார்த்தி 
யிருப்பார்கள். வாயில் ஜவற்றிடை, கண், 
மூக்கில் பஞ்சு டவத்துக் ஜகாண்மை 
யிருப்பார்கள். அந்தப் பஞ்சு மஞ்ெள் 
நிறமடையும். சிறிது மநரத்தில் மவறு பஞ்சு 
டவப்பதுண்டு. ஏன் இவ்வாறு ஆகின்றது எனில் 
இறந்தவர் உைலில் இரத்தத்தில் 
ஹீமமாகுமளாபின் என்ற ஜபாருளும் 
ெயமொமகாபாைடமன் டவட்ைமின் டீ 12 
என்ற ஜபாருளும் உள்ளது. இறந்தவர் உைலில் 
உள்ள இரத்தமாெது மநரம் ஜெல்ைச் ஜெல்ை 
ஜகாஞ்ெம் ஜகாஞ்ெமாகச் சிடதவடையும் 
ெயமொென் என்ற மஞ்ெள் நிறமாெ, காற்டற 
விை மைொெ வாயு ஜவளிமயறும். மற்ஜறாரு 
புறம் மகாபல்ைடமன் உைலிமை தங்க 
ஆரம்பிக்கும். மநரம் ஜெல்ைச் ஜெல்ை இவ்வாயு 

அதிகமாக ஜவளிமயற ஆரம்பிக்கும். எங்கு 
ஜவளிமயறு ஜமனில் உைலின் பாகங்கள் 
எங்ஜகல்ைாம் திறந்திருக்குமமா அங்ஜகல்ைாம் 
ஜவளிமயறும். மதாலின் நுண்ணிய துடளகள், 
மூக்கின் துவாரம் ஆகிய பகுதிகளில் 
டவக்கப்படும் பஞ்சு மஞ்ெளாகக் காரணம். 
வாயில் டவத்திருக்கும் ஜவற்றிடையில் 
குமளாமராபில் என்னும் பச்டெயம் உள்ளது. 
அதமொடு ெயமொென் மெரும்மபாது 
ஜவற்றிடையும் சிவப்பாக மாறும். ெயமொென் 
என்ற வாயு அதிகமாக வரும் இைம் முகம். 
ஏஜெனில் முகத்தில்தான் அதிக பாகம் 
திறந்துள்ளது. இறந்தவரின் மடெவி அருகில் 
அமர்ந்து ெயமொென் என்னும் வாயுடவச் 
சுவாசிக்க மநரும். ஆகமவ மயக்கம் வரைாம். 
முகத்தில் தண்ணீர் ஜதளிப்பதால் அவ்வாயு 
நீரில் கடரயும் தன்டம உடையது. அதிகமாக 
ஜவளிமயறும் ெயமொென் வாயுடவ அகற்ற 
அைர்த்தியாெ புடகடய ஜவளியிைக் கூடிய 
ஊதுபத்தி, ொம்பிராணி மபாடுவதும் உண்டு. 
சிை ெமயம் பிணநாற்றம் என்று நாம் கூறுவதும் 
ெயமொெனின் வாடைடய நுகர்வதாமை. 
புதிதாக வந்திருக்கும் ஒருவருக்குத் துணிடய 
விைக்கிக்காட்டிவிட்டு மீண்டும் மூடுவதும் 
இதொமைமய. நாம் வீட்டிற்கு வந்து 
குளிப்பதும் இக்காரணத்தாமைமய. இடவ 
அடிப்படை அறிவியல். இடத நம் தமிைன் 
ஜதரிந்மத ஜெய்துள்ளான்.  

கடைசியாகச் ொப்பிடும் ஜபாழுது 
இரெம் மபாட்டுச் ொப்பிைச் ஜொல்வது 
எந்நன்டமக்காக என்றால் நாம் எப்ஜபாழுது 
ொப்பிட்ைாலும் தக்காளி மெர்க்காமல் 
ொப்பிடுவது இல்டை. தக்காளியில் ஒரு ஜபாருள் 
உள்ளது. அதன்ஜபயர் ஆக்ஸாலிக் அமிைம். 
நாம் ொப்பிடும் உணவில் உள்ளது கால்சியம். 
கால்சியமும் ஆக்ொனிக் அமிைமும் இடணந்து 
ஜவண்டமயாெ கற்கடள உருவாக்கும். இடதத் 
தடுக்க மவண்டுஜமனில் இரெமிட்டுச் ொப்பிை 
மவண்டும். புளியில் உள்ள அமிைம் ைார்ைாரிக் 
அமிைம் என்று ஜபயர். இந்த ைார்ைாரிக் 
அமிைம் உணவில் உள்ள கால்சியத்டத எடுத்துக் 
ஜகாண்டு சிறுநீர் வழிமய ஜவளிமயறிச் 
ஜென்றுவிடும். ஆக ஆக்ொனிக் அமிைத்தில் 
கால்சியம் கிடைக்க வாய்ப்பில்டை. சிறுநீரகக் 
கற்களாக மாறாமல் அதுவும் சிறுநீர் வழி 
ஜவளிமயறிவிடும்.  

ஜபண்கள் மஞ்ெள் மதய்த்து குளித்த 
வடர அவர்களுக்கு மார்பகப் புற்றுமநாய் 
வந்ததில்டை. ஆொல் இன்று இந்தியாவில் 2015 
இன்படி நைந்த ஆய்வில் 1,55,000 மபர் புதிய 
மநாய்க்கு ஆட்பட்டு அதில் 76,000 மபர் 
மார்பகப் புற்றுமநாயால் இறந்ததாக 
WWW.breastcancerindia.net/statistics/stet.globa
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l.html ஒரு தகவல் தருகிறது. நம் ெமுதாயம் 
மஞ்ெடள மங்கைகரமாெ ஜபாருளாகக் 
ஜகாண்ைாடியது. அதொல்தான் வாெலில் உள்ள 
நிடைப்படியில் மஞ்ெள் தைவச் ஜொன்ொன் 
தமிைன். மஞ்ெள் மிகச் சிறந்த கிருமி நாசினி. 
ஜவளியில் ஜவவ்மவறு இைங்களுக்குச் ஜெல்லும் 
நம் கால்கள் முதலில் மிதிப்பது நிடைப்படிடயத் 
தான். அங்மக மஞ்ெள் தைவப்பட்டிருந்தால் 
கிருமிகடள உள்மள வரவிைாமல் தடுத்து 
மநாய்த்ஜதாற்றுகடளத் தவிர்க்க வழிவகுக்கும். 
ஆக Antibiotic என்று ஜவள்டளயர்கள் 
கூறியவுைன் நீங்கள் மயாசிக்கிறீர்கள்!. மஞ்ெள் 
மதய்த்துக் குளித்தால் பட்டிக்காடு என்று 
யாமரா ஒருவரால் விடதக்கப்பட்ைது என்பமத 
உண்டம. 

இன்று மகப்மபறு மருத்துவர்கள் 
தடையின் ஜநற்றியில் மொஜ் ஜெய்வது மபாைச் 
ஜெய்து ஜகாண்மை இருப்பது ஜபண்களின் 
யூட்ரஸ்க்கு நல்ைது என்று கூறுகிறார்கள். 
இடதமய எம் ஆதித் தமிைன் அன்மற 
கண்ைறிந்தான். கவனியுங்கள் ஜநற்றியில்தான் 
ஆத்மிய ெக்கரம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. 
ஜபண்கள் ெரியாக நடுவில் உச்சி வகுந்து 
எடுப்பதாலும் திருமணமாெவர்கள் ஜநற்றியில் 
திைகம் இடுவதாலும் உங்கள் டகயாெது 
தாொகமவ மொஜ் ஜெய்யச் ஜெல்லும். இவ்வாறு 
ஜெய்வதால் உைலில் உள்ள ஆற்றல் திறடெ 
இைக்க விைாமல் ஜெய்யும். மமலும் புத்தி ஒரு 
முடெப்படுதடை மமம்படுத்தும் (BDNF) 
BRAIN Uterus connection: brain derived 
reurotrophic factor and its receptor (Ntrk2) 
are conserved in the mammalian uterus. 

இன்டறக்கு ஆங்கிை மருத்துவம் 
ஜொல்வடத என்மறா கண்டுபிடித்து உள்ளான் 
தமிைன். 
ஆன்மீகத்திற்குப் பின்னிருக்கும் அறிவியல் 

மகாயில் இல்ைாத ஊரில் குடியிருக்க 
மவண்ைாம் என்று ஜொல்வார்கள். பள்ளித்தைம் 
அடெத்தும் மகாயில் ஜெய்குமவாம் என்றான் 
பாரதி. அந்தக் மகாயில் மகாபுரத்திமை இருக்கும் 
கைெம் பற்றிக் காண்மபாம். ஆன்மீகத்டதயும் 
அறிவியடையும் இடணத்மத டவத்திருந்தான் 
தமிைன். அக்கைெத்திற்குப் பின்ொல் இருக்கும் 
அறிவியடைக் காண்மபாம். கைெத்டத நம் 
முன்மொர் ஐம்ஜபான்ொல் ஜெய்தெர். அவ் 
ஐம்ஜபான் எடவஜயனில் 1. தங்கம் 2. ஜவள்ளி 
3. இரும்பு 4. ஜெம்பு 5. ஈயம் மமலும் 
இரிடியம் என்று ஜொல்ைப்படும் உமைாகமும் 
இடணக்கப்பட்டிருந்தது. நம் தமிைர்கள் 
அக்கைெத்தினுள் நவ தானியங்கடள இட்டு 
டவத்திருந்தெர். அத்தானியங்கள் எடவஜயனில் 
1. ஜநல் 2. மகாதுடம 3. மகப்டப 4. 
பச்டெப்பயறு 5. மொளம் 6. வரகு 7. 

ஜகாண்டைக்கைடை 8. ஜமாச்டெப்பயறு 9. எள் 
இவ்ஜவான்பது தானியங்கடளக் கைெத்தினுள் 
மபாட்டு டவத்திருந்தது. எதற்கு எனில் இந்நவ 
தானியமும் அக்கைெத்தில் உள்ள உமைாகமும் 
மெர்ந்து மின்காந்த அடைகடள இழுக்கக்கூடிய 
காந்த ெக்திடய அக்கைெத்திற்கு உண்ைாகிறது. 
மின்ெடையும் இடிடயயும் தாங்கும் ெக்திடயயும் 
அக்கைெத்திற்கு உண்ைாக்கிக் கைெங்கள் இடி 
தாங்கியாகச் ஜெயல்படுகிறது. இதிலும் வரகுக்கு 
இடி மின்ெடைத் தாங்கும் ெக்தி அதிகமாகமவ 
உள்ளது. இந்நவ தானியத்திற்கு 12 ஆண்டிற்கு 
ஒருமுடற மட்டுமம தாங்கும் ெக்தி உண்டு. 
இடத மாற்றும் நாடளமய நம்முன்மொர்கள் 
திருக்குைமுழுக்காகக் ஜகாண்ைாடுகின்றெர்.  

மமலும் மகாயில் கற்பக்கிரகமும் 
கருவடறயும் இருட்டு நிடறந்தமத. கருவடறக்குக் 
கீழ் மந்திரம் பை ஜொல்லி எந்திரங்கள் இட்டு 
அதன் அடியில் டவப்பதுண்டு. அந்த 
எந்திரங்களுக்கு அறிவியலில் புமராட்ைான் 
எெப் ஜபயருண்டு. Positive புமராட்ைான்கள் 
இடணந்து இடறவனின் மதாற்றமாக நமக்குக் 
காட்சியளிக்கிறது. இவ் இடறவன் முழுவதும் 
ொர்ஜ் ஜெய்யப்பட்ை மபட்ைரி எனில் நாம் 
கருவடறயில் ஜென்று டகமயாடு டக மமாதி 
வர்மப்புள்ளிகடளத் ஜதாடும்மபாது விரல்கள் 
அடெத்தும் ஒன்று மெரும் நீண்ை நாளுக்கு 
மறக்காமல் இருக்கச் ஜெய்யும் தன்டமயும் 
பஞ்ெபூதங்கடள மவண்டும் ஜெய்டகயாகவும் 
தமிைன் கருதிொன். ஆகமவ அந்த Positive 
Energy கிடைக்க மவண்டும் எெவும் கருதிமய 
தமிைன் கற்பக்கிரகத்தில் ென்ெல் அடமக்காமல் 
கட்டிொன். இதற்காகமவ ஆண்கள் ெட்டை 
அணியாமல் ஜென்று வழிபை மவண்டும் என்று 
கூறியதன் மநாக்கமாகும். 
நிடறவாகத் தமிைர்கடளப் மபாை அறிவுச் 
ஜொத்து மிகுந்த ஒரு ெமுதாயம் உைகத்திமை 
இல்டை. பைவித அறிவியல் ொர்ந்த, உளவியல் 
ொர்ந்த படைப்புகடளயும் எண்ணம் ொர்ந்த 
படைப்புகடளயும் நம்முடைய தமிழ்ப் 
புைவர்கள் வாரி வைங்கியுள்ளெர். 
இக்கருத்துக்கடள நம்முடைய இடளய 
தடைமுடறப் பிள்டளகளிைம் ஜகாண்டு 
மெர்க்கும் ஜபாழுது தமிைருடைய அறிவுொர் 
புடதயடை வாழ்வியமைாடு ஜதாைர்புபடுத்தி 
மெம் வளர மவண்டுமாொல் தமிழின் மீது 
ஆடெ ஏற்படுத்த மவண்டும் என்னும் 
மநாக்குத்மதாடு இவ்வாய்டவ இனிமத நிடறவு 
ஜெய்கிமறன். 

http://www.breastcancerindia.net/statistics/stet.global.html


 
இயேசு காவிேத்தில் தத்துவக் கருத்துக்கள்                                                                                          27 

Trends in Kalis Research Vol.13 No.1, March 2020  ISSN : 0974 – 701X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இயேசு காவிேத்தில்  
தத்துவக் கருத்துக்கள் 
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உதவிப்யேராசிரிேர் 
தமிழிேல் துறை 

ஸ்ரீ காளீஸ்வரிகல்லூரி (தன்னாட்சி) 
சிவகாசி 

 
முன்னுரை 
 வரலாற்று நாேகர்களின் வரிறசயில் 
இடம்சேற்ைவர்களில் சிைப்பிடம் சேறுேவர் 
இயேசு சேருமான். இவருறடே வாழ்றவயும் 
வாக்றகயும் சித்தரிக்கும் வறகயில் அறமந்தது 

தான் இயேசு காவிேமாகும். தத்துவக்கவிஞர், 
காதல் கவிஞர் என்சைல்லாம் மக்களால் 
யோற்ைப்ேடும் கவிஞரகவும், அறனவரின் 
சநஞறச விட்டு அகலாத கவிஞராகவும் 
இன்ைளவும் நிறனக்கப்ேடும் கவிஞர் 
கண்ணதாசன் இேற்றிே காவிேயம இயேசு 
காவிேம். காவிேத்தில் உள்ள வரலாற்றைத் 
தத்துவத்தின் அடிப்ேறடயில் விளக்குவயத 
இக்கட்டுறரயின் யநாக்கம்  
தத்துவம் விளக்கம் 
 தத்துவம் என்ை சசால்லிற்குப் ேலர் 
ேலவிதமாகக் கருத்துக்கறளக் கூறி உள்ளனர்.  
இன்றும் அது விவரிக்கப்ேட்டு வருகிைது. 
“காலத்திற்குத் தக்கக் கூைப்ேடும் கருத்துக்களின் 
வடிவத்தின் புைவடிவம்”என்றும், “அகவடிவம்” 

என்றும் வறரேறுத்துக் கூறுவர். “என்ன? ஏன்? 
எதற்கு? எப்ேடி? எங்யக?” என்று ேல 
யகள்விகறள எழுப்பி அதற்கான விறடறேத் 
சதளிவாக உணரச் சசய்யும் கருத்தாக ‘ஒருகூறு 
எழுத்துக்களால் ஆக்கப்ேட்டக் கூறின் 
புைவடிவம் தத்துவம்’ என்ேர்.  
 “அனுேவங்களின் சவளிப்ோடு” 
 “சிந்தறன முதிர்ச்சி” 
“ேன்முகவாசிப்பின் மூலம் உண்டாகும் நிறல” 
என்று ேல விளக்கங்கள் கூைப்ேடுகின்ைன. 
மனிதன் தன் வாழ்விேல் கூறுகறளப் ேற்றிக் 
குறிப்பிடும் சவளிப்ேறடோன கருத்து வடிவம். 
கிறித்துவின் தத்துவம் 
 ஏழ்றம, எளிறம, இரக்கம், அன்பு, 
சாந்தம், புண்ணிேம், நன்றம என்று ேலவற்றைத் 
தத்துவமாகக் கூறுவர். யமற்கண்டவற்றை 
முறைோக வாழ்வயத தத்துவம் என்று கிறிஸ்தவ 
யவதாகமம் கூறுகின்ைது. இறதயே இயேசு 
காவிேத்தில், 
“சாந்தம் உறடயோர் யேறு சேற்யைாசரனத் 

தத்துவம் சசான்னார்” 
என்ை வரியின் மூலம் விளக்கமாக அறிேலாம். 
காவியத்தின் ப ாக்கில் தத்துவம் 
 இயேசு காவிேத்தில் கண்ணதாசன் 
காவிேப் யோக்கில் தத்துவங்கறள உணர்த்திச் 
சசல்கிைார். 
ப யரில் தத்துவம் 
 இயேசு பிைப்ேதற்கு முன் மங்கலத் 
தூதாக வரும்  அதிகாரத்திலிருந்து இறுதியில் 
வரும் மங்களம் என்ை அதிகாரம் வறரயுள்ள 
ேகுதியில் தத்துவங்கள் ஆங்காங்யக உணர்த்தப் 
ேடுகின்ைன.  
“ோவங்கறளக் கறளயும் தத்துவத்தின் கருத்தாக 
- இயேசு” 
என்ை சேேரின் மூலம் தத்துவக் கருத்றதக் 
கூறுகின்ைார். 
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“நாட்டு மக்கள் நாட்டிே ோவங்கள் 
அறனத்றதயும் தீர்த்து அவர்கறளக் காப்ோர் 
அதனால் இயேசு 
என்று சேேரிடல்” என்கிைார் இயேசு 
காவிேத்தில் ஆண்டவரின் தூதன்.  
 
அற்புதங்களின் மூலம் தத்துவம் 
 ஆநிறரத் சதாழுவில் றவக்யகால் 
ேரப்பில் பிைந்த வரலாற்று நாேகர் இயேசுவின் 
வாழ்க்றக ஆரம்ேமான இடத்றதத் தத்துவமாகக் 
கூைலாம். இவற்றின் மூலம் எளிறம, ஏழ்றம 
என்ை இரு கருத்துக்கள் உணர்த்தப்ேடுகின்ைன. 
இன்சனாரு இடத்தில், 
“ஆழமாம் கடலுள் சசல்க” 
அதாவது இந்துக் சகாள்றகயின்ேடி, ஒருவர் 
ோடிே கருத்து நிறனவிற்கு வருகிைது.  
“இருக்கும் இடத்றத விட்டு இல்லாத 
இடம் யதடி எங்சகங்யகா அறலகிைார்” 
என்ை ோடல் கருத்து யமற்கண்ட இயேசு 
காவிேத்தின் கருத்தாக வலியுறுத்தப்ேடுகின்ைது. 
இறதப் யோலயவ, 
“வலிறமறே முதலிற் காட்டத் தானாக 
வந்தயத”என்ை நிறலயிலும் தத்துவக் கருத்றத 
விளக்குகின்ைார். 
சத்திேத்தின் தத்துவமாக 
“சத்திேம் முன்யன யோகும் 
தன்றமறேப் ோர்த்யத யோல் 
தத்துவ இயேசு பின்னால் 
தறலதூக்கி நடந்து வந்தார்” 
என்று இயேசுவின் வருறகயினால் ஒவ்சவாரு 
இடமும் சத்திேத்தின் பிடிக்குள் யோய்விடுமாம். 
“ோறன வரும் பின்யன மணியோறச வரும் 
முன்யன!”என்ேது யோலச் சத்திேம் முன்யன 
இயேசு பின்யன வருவார் என்று விளக்குகிைார் 
கண்ணதாசன். 
அன்புத் தத்துவம் 
 எந்த உயிர்களிடத்தும் அன்பு சசய்தால் 
அறவேறனத்தும் உன் காலடியில் அடிறம 
எனலாம். இறதயே, 
“ேழிவாங்கும் யநாய் நீங்கி உந்தன் றமந்தன் 
ேத்திரமாய் இருப்ோன்யோ” 
என்ை வரியின் மூலம், 
“இன்னா சசய்தாறர ஒருத்தல் அவர்நாண 
நன்னேம் சசய்து விடல்.” 
என்ை வள்ளுவரின் கருத்றத ஒப்பீடாகக் 
காட்டியுள்ளார். 

 “உன்றன ஒரு கன்னத்தில் இட்டால் - நீ 
 ஓங்கி அடித்து விடாயத! 
 இன்சனாரு கன்னத்றதக் காட்டு - இது 
 என்சைன்றும் ஞானத்தின் ோட்டு” 

என்றும் யமற்கண்டவாறு அன்பு நிறலறே 
இங்யக குறிப்பிட்டுவிளக்குகிைார்.  
மரைப்ப ாழிவாகச் சில தத்துவங்கள் 
 நாம் அன்ைாட வாழ்வில் கறடபிடிக்க 
யவண்டிேறவகளாகச் சில சநறிமுறைகறளப் 
பின்வருமாறு தத்துவமாகக் கூறுகின்ைார். 
“எளிறம என்ேது ேற்றில்லாறம” 
எந்தப் சோருளின் மீதும் ேற்றில்லாமல் 
எளிறமோன வாழ்றவ யமற்சகாள்ளயவண்டும் 
இதனால் துன்ேம் குறையும் என்கிைார்.  
“வஞ்சகமில்லாத சநஞசத்துடயன”  
அதாவது மனதில் கள்ளம் கேடமற்ை நிறலயில் 
சசேல்ேட யவண்டும். 
“பிைர் ேழி சசால்லாது” 
இறதயே வள்ளுவர் புைங்கூைாறம நல்லது 
என்ோர். தற்யோது வருகின்ை துேரங்கள் ோவும் 
நமக்கு ஆறுதல் சகாடுக்கும், யகாேம் 
இல்லாமல், ேழி வாங்கும் குணம் யவண்டாம் 
இடறி விழுந்த இடங்களில் சகாடுறம 
சசேல்கறளச் சசய்யும் வித்தகர்கள் இருப்ேர். 
அவர்களிடமும் அன்பு சசலுத்தினால் நாம் 
விருப்ேப்ேடலாம் என்ேறத விளக்குகிைார்.  

“சாதிகளாலும் யேதங்களாலும் 
தள்ளாடும் உலகம் - அது 
தர்மம் என்ை ஒன்றை நம்பிே பிைகு 
அடங்கி விடும் கலகம்” 

வாழ்வில் உேர்வு தாழ்வு யவண்டாம் என்ேறத 
விளக்கியும், தற்யோது நாம் காணும் நம்றம 
மேக்கும் இன்ேங்கள் எல்லாம் மறுநாள் நமது 
கவறலகளாக மாறி விடும் என்கிைார். 

“வாயும் வயிறும் ஆறசயில் விழுந்தால் 
வாழ்க்றக ோறலவனம் - அவர் 
தூே மனத்தில் வாழ நிறனத்தால் 
எல்லாம் யசாறல வனம்” 

இறதயே புத்தர் ‘ஆறசயே துன்ேத்திற்குக் 
காரணம் ஆறசறே நீக்கிவிட்டால் நாம் முக்தி 
அறடேலாம் என்று கூறிேறத இந்தத் தத்துவம் 
நிறனவுேடுத்துகின்ைது. இவ்வாறு இயேசு 
காவிேத்தில் கண்ணதாசன் தன் அனுேவங்கள் 
மூலம் கண்டவற்றைக் காவிேப் யோக்கில் 
உணர்த்தி இருந்தறதக் காணமுடிந்தது. இனி, 
யவறு வறகயில் தத்துவத்தின் சாேல்கள் 
காணப்ேடுவறதப் பின்வருமாறு அறிேலாம். 
நைகத்தின் தத்துவம் 
 நரகம் இது சசார்க்கம் இது என்று 
முன்யனார்கள் ேல கருத்துக்கறளக் கூறிச் 
சசன்றுள்ளனர். அவர்கறளத் சதான்றுசதாட்டுக் 
கண்ணதாசனும், 
 “சகாறல சசய்தால் நரகசமன 
முன்யனார் சசான்னார்/ சகாடிே சசேல் 
அறனத்துக்கும் மரணம் உண்டு/ நிறலயில்லாச் 
சசால்லாயல பிைறர ஏசி/ சநஞ்சத்றதச் 
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சுடுவார்க்கும் நரகம் கிட்டும்!/ மறல யோன்ை 
உைவினறரத் தூற்றினாலும்/ மாண்புறடே 
நண்ேர் யமல் ேழிசசான்னாலும்/ உறல கூடம் 
நரகம்தான் உறமத் திருத்தும் உண்றம இது, 
உண்றம இது”என்று நரகத்தின் தத்துவத்றத 
மட்டும் கூறுகிைார். சகாறல சசய்தாலும், 
பிைறர ஏசி சநஞ்சு சுடும் அளவுக்கு 
வார்த்றதகள் யேசினாலும், நண்ேர் யமல் ேழி 
சசான்னாலும் நீ சசல்லுமிடம் நரகம் தான் 
என்ை உண்றமறேக் கூறுகின்ைார். இதன் 
மூலம் வள்ளுவரின், 

     “தீயினால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆைாயத 
 நாவினால் சுட்ட வடு” 
என்ை குைறள நிறனவில் நிறுத்துகிைார். 
மனிதத் தத்துவம் 
 மனிதனின் ஒவ்சவாரு வாழ்க்றகயின் 
அனுேவமும் தத்துவமாக மாறும் என்கிைார். 
தவறுவது மனித இேல்பு. அந்தத் தவறினால் 
தான், அந்த அனுேவத்தில் தான் தத்துவம் 
பிைக்கிைது. மனிதத் தத்துவம் பிைக்கிைது. 
“மற்ைவர்கள் உனக்குத் தீங்கு சசய்தால் 
அவர்கறள நீ நண்ேர்களாகப் ோவி”என்கிைார். 

 “மனிதனின் குறையிறன மன்னிக்கா விடில் 
 வானகத் தந்றதயும் மன்னிப்ேதில்றல” 
என்று கூறுகிைார். அதனால் அதற்கு அடிப்ேறட 
அன்பு. 
“அன்பு சசய்தாருக்கு அன்பு - என்ைால் 
ஆனந்தம் அதிசலன்ன உண்டு? 
அன்பு அற்ைவர்க்கு அன்பு சசய்தால் 
அதுவன்யைா மானிடப் ேண்பு” 
இவ்வாறு அன்பு உனக்குச் சசலுத்துவேனுக்கு 
அன்பு சசலுத்துவதில் ஆனந்தம் இல்றல, 
உனக்கு அன்பு சசய்ோமல் உன்றன 
சவறுப்ேவனுக்கு நீ அன்பு சசலுத்து அதில் 
கிறடக்கும் ஆனந்தம் சேரிேது என்று 
மானிடத்தின் ேண்பு, இது மானிடத் தத்ததுவம் 
(மனிததத்துவம்) என்று உறரக்கிைார். இறதயே 
ோரதிோர் சிட்டுக்குருவிறே உதாரணம் காட்டி,  

 “நீ தினசரி வாழ்வில் 
 எறத உடுத்த, எறத உண்ண என்று 
 ஏங்குதல் கூடாது 
 விறதப்ேதும் இல்றல அறுப்ேதும் இல்றல 
 வீயண யசர்த்துக் குவிப்ேதும் இல்றல” 
என்று இரண்றடயும், அதாவது மனிதனின் 
வாழ்றவப் ேைறவயின் வாழ்விற்கு ஒப்பிட்டுக் 
கூறி அவற்றைப் யோலயவ வாழ யவண்டும் 
என்கிைார். 

 “எவறரப் ேற்றியும் எந்த யநரத்திலும் 
 குற்ைம் யேசி குறை சசால்லாதீர் 
 கண்டனம் சசய்தால் கண்டிக்கப்ேடுவீர் 
 மன்னித்து விட்டால் மன்னிக்கப்ேடுவீர் 

 சகாடுங்கள் அதுயோல சகாடுக்கப் சேறுவீர்” 
என்றும் தத்துவக் கருத்துக்கறளக் கூறுகிைார். 
அச்சத்தின் தத்துவம் 
 எதற்கு? ோரிடம்? நாம் அச்சப்ேட 
யவண்டும் என்ேறத வறரேறைக்கு உட்ேடுத்திப் 
பின்வருமாறு கூறியுள்ளார். 
“ஆன்ம ேலமின்றி இந்தத் யதகங்கறளக் 
 சகால்லுகின்ை 
மானிடர் முன் அச்சம் எதற்கு?” 

என்று அச்சப்ேடாத இடத்றதயும், 
“தானழித்து ஆன்மேலம் உடல்தான் அளிக்கும் 
சந்நிதியில் 
நாள் முழுதும் அச்சம் இருக்கு” 
என்று அச்சப்ேடக் கூடிே இடத்றதயும் 
கூறுகிைார். 
முக்தித் தத்துவம் 
 இவ்வுலகிலுள்ள எப்சோருளும் எதுவும் 
நிறலோறம என்ேறத வலியுறுத்தி முக்தித் 
தத்துவத்றத உறரக்கிைார். 
“எத்தறன தறலமயிர்கள் உம் தறலயில் 
உள்ளசதன 
எண்ணி விட்டான் ஈசுவரயன - இங்கு 
அத்தறனக்கும் தந்றதேவன் தத்துவமாய் 
நின்றிருப்ோன் 
விட்டுவிடு ோவும் அவயன!” 
இந்த உலகத்து ஆறசகள் அறனத்றதயும் விட்டு 
விட்டு யதவன் ஒருவறனச் சரணறடவயத முக்தி 
என்கிைார். 
“மண்ணக ஆறசறே வலிேத் துைந்து 
விண்ணக அரறச விறரவினில் ஏற்ேயம!” 
இவற்றை சேல்லாம் விடுத்து இன்னும் ஒருேடி 
யமயல சசன்று, 
“நான் உன்னிலும் உள்யளன்” 
என்ேறத, 
“உம்மிடம் உள்ளசதன்ன? அதறன 
உடயன யதடும்” 
“நீங்கள் பிைறர மன்னிக்க மறுத்தால் 
நீங்களும் அது யோல - மிக 
நிச்சேமாகத் தண்டிக்கப்ேடுவீர்!” 
என்று வறரேறுத்து விளக்கியுள்ளார். 
“ோவிகள் திருந்திவிட்டால் அவர்கள் 
ோவமும் சதாறலந்தது என்றுசோருள்” 
முக்தி சேறுதலில் முதலில் “மன்னிப்பு” என்ேதில் 
ஆரம்பிக்கப்ேடுகின்ைது. 
“தன்றனத் தாயன தாழ்த்துயவான் 
உேர்த்தப்ேடுவான்” 
என்று, முதலில் உன்றனப் ோர் பிைகு 
மாற்ைாறனப் ோர் என்கிைார். 
உவரமகளில் தத்துவம் 
 “இருயள ஒளிறே ஏற்க மறுத்ததுயோல” 



  
30                                                                                                                                                                                 வி.திராவிடச்செல்வி 

Trends in Kalis Research Vol.13 No.1, March 2020  ISSN : 0974 – 701X 
 

என்ற உவமையில் இருளும் ஒளியும் என்ற 
முரண்பாடான நிமைமை உவமைைாக்கூறுகிறார். 
இதுபபாை,  

“ப ான்றிை இடத்தில்  ண்ணீர் பபாை” 
“ைறித்ப ால் பபார்த்திை ஓநாய் பபாை” 
“பொமையில் இருக்கின்ற பு ர்கள் பபாை” 

என்று உவமைகளின் வாயிைாகத்  த்துவத்ம ப் 
புகுத்தியுள்ளார். 
முடிவுரை 
 அழுத் ைான உணர்வுகளும் ஆணித் 
 ரைான  த்துவங்களும் பீறிட்டு எழு ப் 
பட்டுள்ளன. இமவ கண்ண ாெனின் அனுபவப் 
பூர்வைான எழுத்து வடிவத்தின் ொைமைக் 
சகாண்டு காணப்படுகின்றன எனைாம். 

“அன்புத்  ந்ம பை! அன்புத்  ந்ம பை! 
ஆத்ைாமவ உன் அன்புக் கரங்களில் 
இப்சபாழுப  நான் ஒப்பமடக்கிபறன்” 

இதுவமர பபா மனமைச் சொன்னவர்க்கு 
பவ மனயும் பொ மனயும் சபாறுமை  ாபன! 
 த்துவத்திற்கு இறுதிைாகக் கண்ண ாென், 
“விண்ணரெமையும் உைகம் முழுவதும் 
இருக்கும்  த்துவைாக…” 
“புண்கள் இருக்கும் வமரயில் ைருந்து 
ப மவ நித்திைபை”  

என்பம  உணர்த்திச் செல்கிறார். 
இக்கட்டுரைக்கு உதவியரை 
1. மு ன்மை ஆ ாரம் 
 இபைசு காவிைம் 
2. துமணமை ஆ ாரங்கள் 
 புதிை ஏற்பாடு(மபபிள்) 
 கண்ண ாெனின் கண்டதும் பகட்டதும் 

தினைைர் கம  ைைர் கட்டுமர. 
 இபைசு காவிைம் ஒப்பாய்வு - எம்ஃபில் 

ஆய்பவடு. 
 கண்ண ாெனின்  த்துவப் பாடல்கள். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அருளவதாரக் காப்பியத்தில்  
இல்லற விழுமியங்கள் 

    
 வி.திராவிடச்செல்வி 

 முமனவர் பட்ட ஆய்வாளர் 
   மிழ் உைராய்வு நடுவம் 

  படாக் சபருைாட்டி கல்லூரி 
    ைதுமர  

 
முன்னுரை 
 காப்பிைங்கள் கருத்துச் செறிவும், 
கற்பமன வளமும் சபாருந்தி நைமிக்க 
பாடல்கமளக் சகாண்டு விளங்குவனவாகும். 
காப்பிைங்கள் படித்து இன்புறக்கூடிை ாக 
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ைட்டுைல்ைாைல் ைனி  வாழ்க்மகக்குத் 
ப மவைான வாழ்விைல் விழுமிைங்கமளப் 
பகர்கின்றன. கிறித் வக் காப்பிை வரிமெயில் 
ஆசிரிைர் வி.ைரிைஅந்ப ாணியின் 'அருளவ ாரக் 
காப்பிைம்' குறிப்பிடத் க்கது. அருளவ ாரக் 
காப்பிைம் ைனி னின் வாழ்வு சிறப்ப ற்கான 
விழுமிைச் சிந் மனகமளயும் இல்ைறத்தின் 
பைன்மைகமளயும் எடுத் ாளுவதில் முக்கிைப் 
பங்கு வகிக்கிறது. ெமு ாைத்தின் 
அடிப்பமடக்கும் உைர்வுக்கும் இல்ைறபை 
அடித் ளம் என்பம  வலியுறுத்தும் 
இக்காப்பிைத்தில் இமைந்ப ாடும் இல்ைற 
வாழ்வின் விழுமிைங்கமள எடுத்துமரப்பப  
இக்கட்டுமரயின் முக்கிை பநாக்கைாகும். 
அன்புரைரை 
 ஆணும் சபண்ணும் ைனசைாத்து 
வாழும் வாழ்க்மகபை குடும்ப வாழ்வாகும். 
குடும்ப வாழ்வில் ைாறுபாடின்றிக் கணவனும் 
ைமனவியும் இல்ைறக் கடமைமளக் குமறவின்றி 
ஆற்றுவப  இல்ைற ைாண்பாகும். அத் மகை 
குடும்ப வாழ்வு பைம்பட அடிப்பமடைாக 
விளங்குவது அன்பு. மிகுந்  அன்பு 
இருவருக்கிமடபை புரிந்து சகாள்ளு மை 
ஏற்படுத்தும். இன்மறை சூைலில் குடும்பத்தில் 
காணப்படும் மிகப் சபரும் சிக்கல்களுக்குக் 
காரணம் அன்பு செலுத்து மை ைறந்து 
வாழ்விைல் சநறிகமளப் பின்பற்றாமைபை 
ஆகும். இல்வாழ்க்மக சிறப்புற அன்பு 
இன்றிைமைைா து என்பம , 
'அன்பும் அறனும் உமடத் ாயின் இல்வாழ்க்மக 
பண்பும் பைனும் அது'  (குறள் - 45)                                                              
    என்ற குறளின் வாயிைாக அன்பும் அறமும் 
கைந்  வாழ்க்மகபை இல்வாழ்க்மக என்பம  
வள்ளுவர் விளக்குகிறார். இல்வாழ்க்மகபை 
ைனி னுக்குப் பிறமர பநசிக்கக் கற்றுக் 
சகாடுக்கிறது. கணவன் - ைமனவி, சபற்பறார் - 
பிள்மளகள், நண்பர் - உறவினர் என்று 
இவர்கமள இமணக்கும் பாைைாக அன்பு 
திகழ்கிறது. இல்ைறம் சிறக்க கணவன், 
ைமனவிக்கு இமடபை சைய் அன்பு இருக்க 
பவண்டும் என்ற கருத்ம , 
 ம்உடற்கு அன்பு ாம் சகாளல் பபான்பற 
கணவர்  ம்ைமனவிைர்க்கு அன்புறல் பவண்டும் 
ைமனவிக்கு அன்புறல்  னக்கு அன்புறைாம் 
 ன்உடல் பமகப்பான்  ான் எவனும் இைன்'         
  (அருள்.,திருமுகக்காம , ப.1417) 
என்று காப்பிைம் உமரக்கிறது. கணவன்  ன் 
உடல் மீது எவ்வளவு உண்மைைாய் அன்பு 
செலுத்துவாபனா அது பபாைத்  ன் 
ைமனவியிடமும் அன்பு செலுத்  பவண்டும். 
ைமனவியின் மீது அன்பு செலுத்துவது ன் மீது 
அன்பு செலுத்துவது பபாைாகும் என்று 
அருளவ ாரக் காப்பிைம் எடுத்துமரக்கிறது.  ன் 

உடமைப் பமகப்பவன் எவனும் இல்மை. 
எனபவ அன்பில்ைா  வாழ்க்மக எவ்வமகயினும் 
சிறக்காது என்பது வலியுறுத் ப்படுகிறது. 
ைரையாள் ைாண்பு 
 இல்ைறத்திற்குப் சபருமை பெர்ப்பவள் 
இல்ைாள். நல்ை ைமனவிைால் குடும்பம் 
முழுமைக்கும் நன்மை விமளயும். ைண 
வாழ்க்மகயின் சவற்றி, ப ால்விக்குப் சபண்பண 
ஆ ாரைாக உள்ளாள். அைகு, இனிை சைாழி 
பபசு ல், பகாபமின்மை, கீழ்மைக் குணமின்மை, 
சபரிபைார்கமள ைதித் ல், விருந்தினர்கமளப் 
பபாற்று ல், கணவன் சொல் ைதித் ல், 
ைக்கட்பபற்மற நல்வழிப்படுத்து ல், கற்பபாடு  
இருத் ல் பபான்ற இவற்மற நல்ை 
ைமனவிக்குரிை குணங்களாக அறப்பளீச்சுரெ கம் 
வமரைறுக்கிறது. நற்பண்புகமளக் சகாண்ட 
சபண்மண ைமனவிைாகக் சகாண்டவன் 
நன்மைமைப் சபற்றவன் என்பம  இக்காப்பிைம் 
முன்னிறுத்துகிறது, 
 நன்ைமனைாள் கண்டான்  
  நைங்கண்டான்  கண்ட ன் 
 பின்சபறுவான் ச ய்வ நற்பபறு                  
     (அருள்., ொைபைான் காம ,ப.630) 
என்று கூறுகிறது. பைலும்,  ாைானவள்  ன்மன 
ைறந்து  ன்னைம் துறந்து  ன் குடும்ப 
நைனுக்காக உமைப்பவள் என்பம  
 இரபவாசடழுந்து  ன்  
  இல்ைத் ார்க் சகல்ைாம் 
  ர ஊண் ெமைப்பவள்  ாய்'                          
     (அருள்.,ொைபைான் காம , ப.630)  
என்று எடுத்துமரக்கிறது. நல்ை பண்புகமளக் 
சகாண்ட சபண்ணானவள்  ன் இல்ைறக் 
கடமைகமளத் திறம்படச் செய்பவள் 
என்பம யும் இக்காப்பிைம் இைம்புகிறது. 
குழந்ரதகரை நல்ைழிப்படுத்துதல் 
 உைகில் உள்ள பல்பவறு பபறுகளான 
சபான், சபாருள், பபாகம், புகழ் ஆகிைவற்மறப் 
சபற்றாலும் ைக்கட்பபறு இல்ைா  வாழ்க்மக 
முழுமை ஆகாது என்று வள்ளுவர் 
குறிப்பிடுகிறார். இல்வாழ்வார் சபறக்கூடிை 
பபறுகளுள்  மைைாைது ைக்கட்பபறாகும். 
குைந்ம கமளப் சபற்சறடுத்து நல்வழிப் 
படுத்து ல் சபற்பறார்களின்  மைைாை 
கடமைைாகும் என்று சபற்பறாரின் கடமைகமள 
முன்னிறுத்துகிறது இக்காப்பிைம். நல்ை ைனி ன் 
என்ப ற்கு அமடைாளைாகத் திகழ்கின்ற அன்பு, 
சபாறுமை, ைன்னித் ல், திைாகம், கருமண, 
கடமை உணர்வு, ைனஅடக்கம், சபற்பறாமர 
ைதித் ல், முதிைவமரப் பபணு ல் பபான்ற 
விழுமிைங்கமளக் குைந்ம களுக்குப் சபற்பறார் 
கற்றுக் சகாடுக்கபவண்டும். குைந்ம கள்  வறு 
செய்யும் பபாது அ மனக் கண்டித் லும் 
சபற்பறாரின் கடமைைாகும் என்பம  
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பவ ாகைத்தின் கருத்துக்கமளக் சகாண்டு 
விளக்குகிறது அருளவ ாரக் காப்பிைம், 
'பிரம்பு மகவிட்டான் ைகன் பமக பபணி 
வரம்பு சகாண்டான் அன்பாள் வான்'                
     (அருள்.,ொைபைான் காம , ப.630) 
என்று குறிப்பிடுகிறது. இ ன் வழிப் 
பிள்மளகமளக் கண்டித்து நல்வழிப்படுத் ா 
விடில் அவர்கமளப் பமகப்ப ற்குச் ெைம் என்ற 
கருத்ம  எடுத்திைம்புகிறது காப்பிைம். இவ்வாறு 
ெரிைான வழி நடத்து லின்படி பிள்மளகமள 
வளர்க்கும் சபாழுது எதிர்காைத்தில் பிள்மளகள் 
 ன் சபற்பறாருக்குச் செய்யும் கடமைகமள 
ஒளமவைார் கூறிைது பபால் 'ஏவா ைக்கள் மூவா 
ைருந்து' என்று  சபற்பறாரின் குறிப்பறிந்து 
நடந்து சகாள்வபவர் சிறந்  பு ல்வராக 
விளங்குவர். 
விருந்ததாம்பல் 
 கணவன் ைமனவி ைனம் ஒத்து 
இன்சொல் கூறி இன்முகத்துடன்  ம் வீட்டிற்கு 
வரும் விருந்தினமர வரபவற்று உணவளித் பை 
விருந்ப ாம்பல் ஆகும். பண்மடத்  மிைர்களின் 
வாழ்விைலில் விருந்ப ாம்பல் பபாற்றப்பட்டு 
வந் ம  மு ற்காப்பிைைான சிைப்பதிகாரம் 
காட்டுகிறது. காை ைாற்றத்தினால் ைாறிக் 
சகாண்டு வரும் ெமு ாைத்தில் விருந்ப ாம்பும் 
பண்பு குமறந்து சகாண்பட வருவம க் 
காணமுடிகிறது. விருந்தினமர உள்ளத்தில் 
ஏற்றுக்சகாண்டு உள்ளார்ந்  அன்பபாடு   
அவர்கமள உபெரிக்க பவண்டும் என்பம  
ைார்த் ாள் என்ற பாத்திரத்தின் வழிைாக 
அருளவ ாரம் சவளிப்படுத்தியுள்ளது.  
 'பொர்பசி தீர்த் லின் பைைாய் 
 ஓர்பணி இன்சறன ைார்த் ாள் 
 சீர் பைவாம் ெமைைற்கண் 
 பவர்மவயிபனாடு உமைத்து ஓய்ந் ாள்'           
     (அருள்., பமகமுதிர்காம , ப.1187) 
ைார்த் ாளின் இல்ைத்திற்கு இபைசு வருமக 
புரிந் பபாது அவமர விருந்ப ாம்புவ ற்காகத் 
 ன் பொர்வு, பசிமையும் ைறந்து, வரும் 
விருந்தினருக்காய் உமைக்கும் உைர்ந்  
பண்பிமனக் காப்பிைத்தின் மூைம் 
எடுத்துமரக்கிறார் ஆசிரிைர்.  
“பைஆமட சபாருள் ொைபைான் ைகிழ்வுற்றுக்  
 சகாடுத் ான் பின் அவள் பகட்ட 
கமைச்செல்வம் ைனைாட்சியின் 
  கமுற்றும் சகாடுத் ான்”     
           (அருள்., ொைபைான்காம , ப.622)  
என்ற வரிகளின் வழி ைன்னன் ொைபைான்  ன் 
நாட்டிற்கு வருமக புரிந்  அரபு நாட்டு 
இளவரசி பெபாவிமன வரபவற்று 
உபெரித் ப ாடு ைட்டுைல்ைாைல் வழிைனுப்பும் 
பபாது அவர் விரும்பி பகட்ட சபாருள்கபளாடு 

விமை ைதிப்பில்ைா அன்பளிப்புகமளயும் 
சகாடுத்து வழிைனுப்பினான் என்பம  
அறிைமுடிகிறது. 
பபாருளீட்ைல் 
 'வடுவிைா மவைத்து ைண்ணிை மூன்றில் 
 நடுவண ச ய்  இரு மையு சைய்தும்'       
    (நாைடி-114) 
 இவ்வுைகத்தில் அறம், சபாருள், இன்பம் 
என்னும் மூன்றனுள், ஒருவன் சபாருமள 
அமடந் ானானால் அறத்ம யும் இன்பத்ம யும் 
அமடவான் என்று சபாருளின் மு ன்மைமைக் 
குறிப்பிடுகிறது நாைடிைார். ைனி  வாழ்வில் 
'சபாருள்' இன்றிைமைைா து ைட்டுமின்றி; 
 விர்க்க முடிைா  ஒன்றாகும். ஒவ்சவாரு 
ைனி மரயும் வலுப்படுத்தி நம்பிக்மக சகாள்ள 
மவப்பது சபாருளாகும். சபாருமளச் பெர்க்க 
அறிவும் உமைப்புபை மூை னம். பொர்வில்ைா  
உடல் உமைப்பின் வழிபை சபாருளீட்ட 
இைலும் என்பம  
“உமைப்பின் உறுபைன் உண்டு சவறும் பபச்சு 
 அளப்பின் வறுமை யுண்டாம்” 
   (அருள்., ொைபைான் காம , ப.634) 
என்று ஞானக்குறள் சுட்டுகிறது. உமைப்பினால் 
வரும் உைர்விமனச் சுட்ட வந்  ஆசிரிைர் 
பொம்பல் குணம் உமடைவரது நிமைமையும் 
சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.  
“உழுங்கால் உறங்குவான் பொம்பன் அரிை 
 எழுங்கால் அங்கு என்அறுப்பான்?”                     
          (அருள்., ொைபைான் காம , ப.635) 
என்று கூறுவ ன் மூைம் உமைக்காைல் 
சபாருளீட்ட முடிைாது என்ற கருத்ம  
அருளவ ாரம் முன்மவக்கிறது. எனபவ 
ஆடவர்கள் சபாருளீட்டுவதில் வல்ைவர்களாக 
இருந் ால் ைட்டுபை இல்ைற வாழ்வு இன்புற்று 
அமையும் என்கிறது இக்காப்பிைம். 
முடிவுரை 
 இன்மறை ெமு ாை அமைப்பில் 

குடும்பங்கள் சிம ந்து வருவம க் 
கண்கூடாகக்  காணைாம். குடும்பச் 
சிம விற்குக் காரணம் வாழ்விைல் 
விழுமிைங்கமளப் பின்பற்றாமைபை ஆகும்.  

 இல்ைற நைத்திற்குத் ப மவைான அன்பு, 
ைமனவியின் ைாண்பு, விருந்ப ாம்பல், 
உமைப்பின் பைன்மை மு லிைவற்மற 
அருளவ ாரக் காப்பிைம் பதிவுசெய்துள்ளது.  

காைம் காைைாகப் பபாற்றப்படுகின்ற இல்ைற 
விழுமிைங்கமள ஒவ்சவாரு ைனி னும் பின்பற்ற 
பவண்டும் என்பம  இக்காப்பிைம் 
வலியுறுத்துகிறது. 
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கடல்புரத்தில் - புதினத்தில்  
பண்பாட்டுப் பதிவுகள் 

          

கு.திவ்யா (F1OO95) 
முழுநேர முனனவர் பட்ட ஆய்வாளர் 

 தமிழ் உயராய்வு ேடுவம் 
நடாக் பபருமாட்டி கல்லூரி 

மதுனர 
 
முன்னுரை  
 பண்பாடு என்பது மனிதர்களுனடய 
பமாழி,  ேம்பிக்னககள், சடங்குகள், உறவு, 
பதாழில், பபாருளாதாரம், பழக்கவழக்கம், 
உணவு நபான்ற எல்லாக் கூறுகளும் 
கலந்திருக்கும் கலனவநய ஆகும். ஒவ்பவாரு 
சமூகத்திற்குபமன்று தனித்த பண்பாடு உள்ளது. 
அவ்வனகயில் கடநலாடு நபாராடுவனதநய 
வாழ்க்னகயாகக் பகாண்ட மணப்பாட்டுக் 
கிராமத்து மீனவர்களின் வாழ்வியலும் தனித்த 
பண்புகனளக் பகாண்டது. வண்ணநிலவன் 
எழுதிய “கடல்புரத்தில்” என்னும் புதினம் 
இம்மீனவ மக்களின் வாழ்வியநலாடு கலந்த 
பண்பாடுகனளப் பதிவு பசய்துள்ளது. 
அப்பண்பாட்டுச் பசய்திகனள ஆராய்ந்து 
எடுத்துனரக்கும் வனகயில் இக்கட்டுனர  
அனமகிறது. 
பண்பாடு - விளக்கம் 
 “கற்றுக் பகாள்வதற்கான ஆற்றலும் 
தான் கற்றனத அடுத்த சந்ததியினருக்கு எடுத்துச் 
பசல்லும் ஆற்றலும் மனிதருக்கு இயல்பாகக் 
னகவரப் பபற்றனவ. இந்த ஆற்றல்களின் 
வினளவாக அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அறிவு, 
ேம்பிக்னக, அவனுனடய ேடவடிக்னக 
ஆகியவற்றின் கலனவநய பண்பாடு (அல்லது) 
கலாச்சாரம் எனப்படுகிறது”1 என்று பண்பாடு 
பற்றிப் பிரிட்டானிகா தகவல் களஞ்சியம் 
வனரயனற தருகிறது. இதிலிருந்து, பண்பாடு 
என்பது மனித இனத்திற்கு மட்டுநம உரியது. 
சமய நம்பிக்ரக 
 ஒவ்பவாரு சமயத்திற்கும் ஏற்பக் கடவுள் 
குறித்தான ேம்பிக்னககள் நவறுபடுகின்றன. 
'மணப்பாடு' கிராமத்தில் உள்ள நராமன் 
கத்நதாலிக்க சமயத்னதச் சார்ந்த மீனவர்கள் 
மாதானவத் தங்கள் குலபதய்வமாக வணங்கி 
வருகின்றனர். தங்கள் படகுகளில் மாதாவின் 
பபயனர எழுதினால் அத்பதய்வம் கடலுக்குள் 
பசல்லும் நபாது வலிய காற்னறயும் 
அனலகனளயும் எதிர்பகாண்டு அதிக மீன்கனளப் 

பபறத் துனணநிற்குபமன்று இவர்களுக்கு 
ேம்பிக்னக யுள்ளது. 'வல்லத்துக்குப் பல 
இடங்களில் ஓட்னடகளில் தகரம் அடித்து 
ஒட்டுப் நபாட்டிருந்தது. தார் எண்பணயில் ஒரு 
முனனயில் 'மாதாதுனண' என்று எழுதியிருக்கும்.' 
(ப. 9) என்பதிலிருந்தும் 'மிக்நகலுக்கு இன்னும் 
காலுங்னகயும் பதடமாட்டு இருக்கு. வல்லத்த 
ஒத்னத ஆளாநின்னு தள்ளிவிடப் பபலமிருக்கு. 
எல்லாத்துக்கும் நமல மாதா இருக்கா' (ப.8) 
என்று குரூஸ் மிக்நகல் கூறுவதிலிருந்தும் 
'காத்துக்குள்ள நபாயித் திரும்பி வந்தது மரியா 
புண்ணியத்தாலங்க' (ப.43) என்று மீனவர்கள் 
நபசிக் பகாள்வதிலிருந்தும் இதனன அறிய 
முடிகின்றது.  
 கிறித்தவர்கள் ஞாயிற்றுக் கிழனமகளில் 
நதவாலயத்திற்குச் பசல்வனதத் தங்கள் 
வழக்கமாகக் பகாண்டுள்ளனர். 'குரூஸ் மிக்நகல் 
பவகுநேரத்திற்கு முன்நப தூங்கி விழித்து 
கட்டிலிநலநய உட்கார்ந்திருந்தான். 
அன்னறக்குக் கானலயில் அவன் கடலுக்குப் 
நபாகவில்னல. அன்னறக்கு ஞாயிற்றுக் கிழனம. 
எல்நலாரும் கடலுக்குப் நபாகமாட்டார்கள். 
சிலநபர் நபாகிறதுண்டு.' (ப.17) அதனால் 
இப்புதினத்தில் உள்ள மீனவர்களுள் பலர் 
ஞாயிற்றுக் கிழனம கடலுக்குச் பசல்வதில்னல 
என்பனதயும் ஆசிரியர் பதிவு பசய்துள்ளார். 
 கிறித்தவ சமயக் கடவுள்களாகிய 
மாதானவயும் நசசுனவயும் வணங்குவநதாடு 
இம்மக்கள் தங்கள் வாழ்க்னகக்கு ஆதாரமாக 
இருக்கும் கடனலத் தாயாகவும் பதய்வமாகவும் 
வணங்குகின்றனர். “கடல் அம்னமனய 
அவர்களுனடய நசசுவுக்கும் மரியாளுக்கும் 
சமமாகச் நசவிக்கின்றனர். அவள் பதிலுக்குத் 
தன்னுனடய பபரிய மடியிலிருந்து மீன்கனள 
வாரிவாரி அவர்களுக்கு வழங்குகிறாள்”. (ப.40) 
நமலும், 'கடல் அம்னம பபரியவள், கருனண 
மிகுந்தவள், நகாயிலில் பசாரூபமாய் நின்று 
சிரிக்கிற கன்னி நமரினயப் நபாநல 
அவர்களுக்கு அருனமயானவள்' (ப.105) என்று 
கூறுவதிலிருந்தும் இதனன ேம்மால் புரிந்து 
பகாள்ளமுடிகின்றது. 
சகுனம் பற்றிய நம்பிக்ரக 
 சகுனம் பார்க்கும் ேம்பிக்னக உலகம் 
எங்கும் காணப்படுகிறது. இனதப் பண்னடய 
தமிழர்கள் புள், நிமித்தம் ஆகிய பசாற்களால் 
அனழத்து வந்தனர். நிமித்தம் வாழ்வில் 
நிகழவிருக்கும் ேன்னம தீனமகனளக் குறியீடுகள் 
வாயிலாக உணர்த்துவதாகும். 
 'ோளும் புள்ளும் பிறவற்றின் நிமித்தம்' 
  (பதால்,பபாருள், நூ.88)  
பதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் புள் என்பது 
முன்னர் பறனவ நிமித்தத்னதயும் பிற்காலத்தில் 
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சகுனத்னதயும் குறித்தது. மணப்பாடு கிராமத்தில் 
வாழுகின்ற மக்கள் நீர்க்காக்னககள் வலமிருந்து 
இடம் பசல்லல் பகட்ட சகுனம் என்று 
ேம்புகின்றனர். 'திடீபரன்று வானத்னதப் பார்த்த 
நபாது நீர்க்காக்னககள் வலமிருந்து இடமாகப் 
பபருங்கூட்டமாகப் பறந்து நபாய்க் பகாண்டு 
இருந்தன. அது அவர்களுக்குக் பகட்ட சகுனம். 
அந்த நேரத்தில் எந்தப் பனறயனும் பவளிநய 
நபாகத் தயங்குவான்' (பக்.59,60) என்று அந்த 
மக்களுனடய ேம்பிக்னகக்கு ஏற்பநவ குரூஸ் 
மிக்நகல் கடலுக்குப் புறப்பட்டுச் பசன்றநபாது 
பிநலாமி வானத்தில் நீர்க்காக்னககள் பறந்து 
பசல்வனதப் பார்க்கிறாள். அக்பகட்ட சகுனம் 
அவளுக்குள் ஓர் அச்சத்னத உண்டாக்குகிறது. 
அவன் கடலிலிருந்து திரும்பி வருவதற்கு 
உள்ளாகநவ மரியம்னம கால் தடுக்கி ேனடக் 
கல்லில் விழுந்து இறந்து நபாகிறாள். 
பிறப்புச் சடங்கு 
 மருத்துவத்துனறயில் ஏற்பட்ட 
வளர்ச்சியினால் ேகர்ப்புறங்களில் இன்று 
பபரும்பாலான மகப்நபறுகள் (பிரசவங்கள்) 
மருத்துவமனனயிநலநய ேடக்கின்றன. ஆனால் 
கிராமப்புறங்களில் வீட்டிநலநய பிரசவம் 
பார்ப்பதற்கு மருத்துவச்சிகள் இருந்தனர். 
பபரும்பாலும் முடிதிருத்துபவரின் மனனவி 
இப்பணினயச் பசய்வார். அவர்களுக்கு 
அதற்கான ஊதியமும் வழங்கப்படுகிறது. 
பிநலாமியின் நதாழியான ரஞ்சிக்குப் பிரசவம் 
ேடந்தநபாது இச்பசய்தி இடம்பபறுகிறது. 'ஊர் 
ோசுவத்தி அங்நக நின்றிருந்த பபண்களுக்கு 
என்னபவல்லாநமா கட்டனளகள் பசால்லிக் 
பகாண்டிருந்தாள். எப்நபாதுமா அவளால் அந்த 
ஊர்க்காரர்கனள அதிகாரம் பசய்யமுடியும்? ... 
யாநரா ஒருத்தி வலி பதரியாமலிருக்கச் 
சாராயம் பகாண்டு வரச் பசான்னாள்.'(ப.108) 
பிரசவ நேரத்தில் பபண்ணுக்கு வலி பதரியாமல் 
இருக்கச் சாராயம் பகாடுக்கும் பழக்கம் 
இம்மக்களிடம் இருப்பனத ஆசிரியர் பதிவு 
பசய்துள்ளார். குழந்னத பிறந்தவுடன் 
எல்நலாருக்கும் சீனியும் பழமும் பவற்றினலப் 
பாக்கும் பகாடுக்கும் வழக்கம் இருப்பனதயும் 
அறிந்து பகாள்ளமுடிகின்றது. 'பிநலாமி 
வியர்னவ வழியும் முகத்துடன் ஒரு தட்டில் 
சீனியும் பழமும் பவற்றினலப் பாக்கும் னவத்துக் 
பகாண்டு வந்து பவளிநய இருந்த 
எல்நலாருக்கும் பகாடுத்தாள்.' (ப.110) 
பபாதுவாகக் குழந்னத பிறந்தவுடன் இனிப்பு 
கலந்த நீரினனத் பதாட்டு அதன் ோக்கில் 
னவப்பர். அவ்வாறு யார் னவக்கிறார்கநளா, 
அவர்களின் குணத்னதப் பபற்று அக்குழந்னத 
வளரும் என்ற ேம்பிக்னக கிராமப்புற மக்களிடம் 
இன்றும் உள்ளது. ஆனால் மணப்பாடு 
கிராமத்திநலா குழந்னத பிறந்தவுடன் அதன் 

வாயில் உவர்ப்பான கடல்நீனர ஊற்றுகிறார்கள். 
'கடல்புரத்தில் எந்தக் குழந்னத பிறந்தாலும், 
எவ்வளவு பபரிய வீட்டில் பிறந்தாலும் அது 
முதலில் தன் அம்னமயுனுனடய முனலனயச் 
சப்புவது கினடயாது. பூமியில் விழுந்ததும் 
அதனுனடய வாயில் உவர்ப்பான கடல் 
தண்ணீனரத்தான் ஊற்றுகிறார்கள்' (ப.40) 
ஏபனனில் இம்மக்களுனடய வாழ்க்னக 
கடநலாடு பின்னிப்பினணந்தது. பிறந்தது ஆண் 
குழந்னதபயனில் வலிய காற்நறாடும் 
அனலகநளாடும் நபாராட அந்நீர் உரமளிக்கும் 
என்றும் பபண் குழந்னத பயனில் வாழ்க்னகயில் 
எதிர்ப்படும் ஏமாற்றங்கனளயும் துக்கங்கனளயும் 
தாங்குவதற்கான மனவுறுதினய அந்நீர் வழங்கும் 
என்றும் அம்மக்கள் ேம்புவதாநலநய இவ்வாறு 
பசய்யப்படுகின்றது. 
திருமணச் சடங்கு 
 கிறித்தவத் திருமணச் சடங்குகளுள் 
ஒன்று ஓனல வாசித்தல். மூன்று ஞாயிற்றுக் 
கிழனமகள், ஆராதனனயின் நபாநதா திருப்பலிக் 
கூட்டத்தின் நபாநதா ஓனல வாசிப்பு 
ேனடபபறுகிறது. இத்திருமணத்தில் யாருக்காவது 
விருப்பமில்னல என்று தகுந்த காரணத்துடன் 
கூறினால் திருமணம் நின்றுவிடும். பிநலாமியின் 
காதலனாகிய சாமிதாஸுக்கு நவபறாரு 
பபண்ணுடன் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டநபாது 
கிறித்தவர்கள் ஓனலவாசிக்கும் முனறனயயும் 
ஆசிரியர் இப்புதினத்தில் அழகாகப் பதிவு 
பசய்துள்ளார். 'இடித்தங்கனர ஊர் சனபனயச் 
நசர்ந்த தீநமாத்நதயுவின் புதல்வியும் 
ஏசாயாபர்னாந்துவின் நபத்தியுமான பசல்லக்கனி 
குநளாரிந்தாளுக்கும் மணப்பாட்டு ஊர்ச்  
சனபனயச் நசர்ந்த லாசருபர்னாந்து வுனடய 
இரண்டாவது புதல்வனும் காநபல்பர்னாந்து 
வுனடய நபரனுமான சாமிதாஸீக்கும் வருகிற 
மார்ச்சு மாதம் பதிநனாறாம் நததியில் பரிசுத்த 
விவாகஹத்துக் பகன்று நிச்சயிக்கப்பட்டு 
இருக்கிறார்கள். இவர்கள் விவாஹம் பசய்கிறதில் 
நியாயமான காரணங்களுடநன கூடிய 
ஆநேபனண எவருக்நகனும் உண்டாயிருக்கிற 
பட்சத்தில் அனதச் சனப முன்புக்குத் 
பதரிவித்துக் பகாள்ளக் நகட்டுக் பகாள்ளப்படு 
கிறார்கள்;.' (ப.92) அந்தக் கூட்டத்தில் 
சாமிதாஸால் ஏமாற்றப்பட்ட பிநலாமியும் 
இருந்தாள்.  
இறப்புச் சடங்கு 
 மணப்பாடு கிராமத்தில் யாநரனும் 
ஒருவர் இறந்தால் ஆலயத்தில் துக்கமணி 
அடிக்கப்படும். இப்புதினத்தில் பராசாரியா 
இறந்தநபாது துக்கமணி ோற்பத்திரண்டு முனற 
அடிக்கப்படுகிறது. இதனால் அவன் வயது 
ோற்பத்திரண்டு என்பனத அறியமுடிகின்றது. 
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திருவிழாக்கள் 
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிரக 
 'கடல்புரத்தில்' புதினத்தில் உள்ள 
மீனவர்கள் கிறித்தவர்கள் என்பதால் கிறிஸ்துமஸ் 
பண்டினக பற்றிய பசய்திகள் மிக விளக்கமாக 
இதில் இடம்பபற்றுள்ளன. 'பனியினூநட கானல 
பூனைக்காக ஒலிக்கிற மணிநயானசயில் 
அவளுனடய மனபசல்லாம் நினறந்து 
நபாயிற்று.... அந்தடி சம்பர் மாதநம ஏநதா 
மாயம் பசய்து விடுகிறது. கிறிஸ்துமஸ் நகரல் 
சர்வீஸுக்காகப் பாடிப் பழகுகிற பள்ளிப் 
பிள்னளகள் கூட்டம் கூட்டமாகக் கானல 
நேரங்களில் நபாய்வர ஆரம்பித்தார்கள்... 
ஒவ்பவாரு வருடமும் புதுசாகக் 
பகாண்டாடுகிறது நபாலத்தான் இருக்கும். அந்த 
வருேமும் பண்டியலுக்குத் துணிமணிகள் எடுக்க 
எல்நலாருநம நவப்பங்காட்டூருக்குப் நபாய் 
வருவதாக முடிவாயிற்று.' (ப.46)  கிறிஸ்துமஸ் 
பண்டினகக்கு வீடுகனளச் சுத்தம் பசய்து 
வண்ணக் காகிதங்களால் அலங்கரிப்பர். 
வீடுகளுக்கு முன்பு ேட்சத்திரங்கனளக் கட்டித் 
பதாங்கவிடுவர். 'அன்னறக்கு இரவு 
குருஸீவுனடய வீடு பராம்பவும் சந்நதாேமாக 
இருந்தது. வர்ணக் காகிதங்கள் ஒட்டப்பட்ட 
ேஸ்டார் னலட்னட சாயந்திரம் நபாலச் 
சிலுனவ வந்து வீட்டுக்கு முன்னுள்ள கருனவ 
மரத்தில் கட்டித்பதாங்க விட்டுப்நபாயிருந்தான். 
அந்த விளக்கிலிருந்து வர்ண ஒளி ோலாபுறமும் 
சிதறிவிழுந்தது. அதன் துணுக்னக ேடுவூடுவனர 
வந்து விழுந்திருந்தது. குரூஸ்மிக்நகல் அன்று  
அளநவாடு குடித்துவிட்டு வந்திருந்தான்;;;;;;;;. 
வீட்டில் பபரியவர்கள் யாரும் தூங்கவில்னல. 
விழிப்பு பைபத்துக்குப் நபாவதற்காகத் 
தூங்காமநல இருந்தார்கள். பபண்களுக் 
பகல்லாம் அதுவனரயிலும் நவனல யிருந்தது.' 
(ப.54) கிறிஸ்துமஸ் அன்று அதிகானல 
ஆராதனன ேனடபபறும். கிறிஸ்துமஸ் 
காலங்களில் ேனடபபறும் கீத ஆராதனன 
பற்றிய பசய்திகளும் இப்புதினத்தில் இடம் 
பபற்றுள்ளன. 'பள்ளிக்கூடத்து நகரல்சர்வீஸில் 
பாடுகிற னபயன்களும் வாத்திமார்களும் 
இநயசுவுனடய கனதனயப் பாடிக்பகாண்டு 
வந்து பகாண்டிருந்தார்கள்.... அந்தப் னபயன் 
பாடிக் பகாண்நட பபட்நராமாக்ஸ் 
னலட்னடயும் தூக்கிக் பகாண்டு வர 
நவண்டியதாகி விட்டது.'(ப.55)   கிராமங்களில் 
எல்லா இடங்களிலும் மின் விளக்குகள் இல்லாத 
காலகட்டபமன்பதால் கீத ஆராதனனக்குப் 
பபட்நராமாக்ஸ் விளக்னகத் தூக்கிச் 
பசன்றுள்ளனர் என்பனதயும் அறியமுடிகின்றது. 
நமலும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டினக அன்று 
ேண்பகல் விருந்திற்கு மீன் தரகர்கனள 
அனழக்கும் வழக்கம் இருந்தனதயும் அறிய 

முடிகின்றது. மீனவர்கள் அன்று கடலுக்குப் 
நபாகமாட்டார்கள்.  
அறுப்பின் பண்டிரக 
 தம்னமக் காக்கின்ற கடவுளுக்கு முதற் 
பலனனக் பகாடுப்பது அறுப்பின் பண்டினக 
யாகும். அறுப்பின் பண்டினகயில் வரக்கூடிய 
பபாருள்கனள ஏலம்விட்டு அப்பணத்னத ஆலய 
வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்துவர். மணப்பாட்டு 
மீனவர்கள் அறுப்பின் பண்டினகனயக் 
பகாண்டாடி வந்தனர். நகாவிலின் முன் 
இருக்கக்கூடிய உயரமான பகாடிக் கம்பத்தில் 
பகாடிநயற்றிக் கானலயிலும், மானலயிலும் 
சிறப்புப் பூனசகளும் ேனடபபற்றது. 
இக்கிராமத்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளுக்கும்; 
விருந்தினர்கள் வந்திருந்தனர். திருவிழாவின்
 எட்டாம் ோள் மானல சப்பரம் 
நகாவிலில் இருந்து புறப்படும். மரியம்னமயின் 
உருவச் சினலனய னவத்து ஊர்வலமாக 
வருவார்கள். 'அன்னறக்கு எட்டாம் ோள் 
திருவிழா. அன்னறக்குச் சாயந்தரம் நகாயிலில் 
சப்பரம் புறப்படும். மரியம்னமயின் 
பசாரூபத்னத னவத்து ஊர்வலமாக வருவார்கள். 
அன்னறய கட்டனள மீன் தரகமார்களான 
சாயுபுமார்கள் பசலவு. இந்தக்கட்டனள பராம்ப 
காலமாக அங்நக ேடந்துவருகிறது. தரகமார்கள் 
நவறு மதமாக இருந்தாலும் இனத அவர்கள் 
மிகுந்த பக்தி சிரத்னதயுடநன பசய்தார்கள்.' 
(ப.78)இங்குக் கிறித்தவர்களும் இசுலாமியர்களும் 
மத ேல்லிணக்கத்துடன் ஒற்றுனமயாக 
வாழ்வனதயும் ஆசிரியர் எடுத்துக்காட்டுகிறார். 
திருவிழாவிற்காகப் பல்நவறு கனடகள் 
நபாடப்பட்டிருந்தன. அனனத்துப் பகுதிகளிலும் 
மகிழ்ச்சி மட்டுநம காணப்பட்டது. 
பவளியூர்களில் இருந்தும் திருவிழானவப் 
பார்ப்பதற்கு மாட்டுவண்டி கட்டிக்பகாண்டு 
வந்தனர் என்றும் இப்புதினம் கூறுகின்றது.  
த ாழில் 
 மீனவர்கள் இரவில் தூங்குவதில்னல. 
'பனறயக்குடியில் பிறந்துவிட்ட ஆண்மகன், 
இரவில் தூங்கின ோள்கள் பராம்ப 
அபூர்வமாகத்தான் இருக்கும் எங்கும் தூக்கம் 
நினறந்திருக்னகயில் அவன் அனலகநளாடும் 
காற்நறாடும் நபாராடப் புறப்பட்டு விடுகிறான். 
அவனுனடய ோள் அதிகானல இருட்டிநலநய 
ஆரம்பமாகி விடுகிறது.' (ப.105) 'அனலகனள 
எதிர்த்து மரத்னதத் தள்ளி விடுகிறது நலசான 
தில்னல. ஆனாலும், அவர்கள் அனத 
பராம்பவும் எளிதானது நபாலத்தான் 
பசய்வார்கள். நிைத்தில் அது கடினமானது. 
தண்டல்காரனுக்குத்தான் அனலகனளப்   பற்றித் 
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தெரியும். அலைகளுலைய மடிப்புகலை 
லைத்தெ தைகத்லெ அறிந்துதகொள்ைொர்கள்... 
அைர்களுலைய அப்பன்மொர்களும் 
பொட்ைன்மொர்களும் கூை யொரும் த ொல்லித் 
ெரவில்லை. ஆனொலும், அைர்களுக்கு 
இதெல்ைொம் தெரிந்திருந்ெது. நுலர அதிகமொக 
இருந்ெொல் நடுக்கைல் தகொந்ெளித்துப் 
தபொயிருக்கிறதென்று தெரியும்.' (பக்.71,72) 
அலைகளின் மடிப்லப லைத்தெ கைலின் 
நிலைலய அறிந்திருக்கின்றனர். தெொழில் குறித்ெ 
பட்ைறிவு அைர்களுக்கு இருக்கிறது. மீனைர்கள் 
கைலுக்குச் த ன்று தகொண்டு ைரும் மீன்கலைப் 
தபண்கள் ைொங்கி ைந்து ெங்கள் வீடுகளின் 
அருகொலமயில் உைர்த்தி அலெக் கருைொடுகைொக 
மொற்றினர். அலெத் ெங்களின் ஊரிலும், அருகில் 
உள்ை ஊர்களுக்குச் த ன்றும் விற்று ைந்ெனர். 
ஐஸக் மலனவி தகத்ரின் உைல்நிலை 
 ரியில்ைொெ தநரத்தில்கூைக் கைலுக்குச் த ன்ற 
கணைனின் ைருலகலய எதிர் தநொக்கியும், 
கருைொடு கொயப் தபொடுைெற்கு மீன் 
ைொங்குைெற்கொகவும் கொத்துக் தகொண்டிருக்கிறொள் 
என்பதிலிருந்து இெலன அறியமுடிகின்றது.  
தமலும் 'அந்ெ ஊரில் எல்ைொ பரெைனும் 
குடித்ெொர்கள். அப்பொ, மகன், ெொத்ெொ என்ற 
தபெமின்றிக் குடித்ெொர்கள். 'கலர கொணொெ 
கைலுைன் தபொரொடித் தெொழில் நைத்தும் 
இைர்களுக்கு உைல் ைலிலயப் தபொக்க கள் 
தெலைப்படுகிறது. 
முடிவுரை 
 ஒவ்தைொரு  மூகமும் ெனித்ெதெொரு 
பண்பொட்ைொல் கட்ைப்பட்டிருக்கிறது.இைக்கியம் 
 மூக ைொழ்க்லகலயப் பிரதிபலிக்கும்தபொது 
அச் மூகத்தின் பண்பொட்லையும் இயல்பொகதை 
பதிவு த ய்து விடுகின்றன. அவ்ைலகயில் 
மணப்பொடு கிரொமத்தில் உள்ை மீனைர்களின் 
 மய நம்பிக்லககள், பிறப்பு முெல் இறப்பு 
ைலரயிைொன  ைங்குகள்,  குன நம்பிக்லக, 
திருவிழொக்கள், தெொழில்முலறகள் தபொன்ற 
பண்பொட்டுச் த ய்திகலைக் 'கைல்புரத்தில்' 
புதினம் பதிவு த ய்துள்ை முலறலமலய 
இக்கட்டுலர ஆய்ந்து கூறியுள்ைது.    
குறிப்பு 
1.பிரிட்ைொனிக்கொ ெகைல் கைஞ்சியம், தெொகுதி 
- II, ப.805. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

த ொல்கொப்பிய தெய்ப்பொட்டியலில் 
இல்லற தெறிகள் 
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  மதுலர - 2 
 
முன்னுரை 
 ெமிழ்தமொழியின் தெொன்லமக்கும் 
ைைலமக்கும்  ொன்றொய் விைங்கும் பழம்தபரும் 
இைக்கண நூல் தெொல்கொப்பியம். இது 
ெமிழ்தமொழியின் அலமப்லப மட்டுமல்ைொமல் 
ெமிழ் இைக்கியத்தின் அலமப்லபயும் ெமிழரின் 
பண்பொட்லையும் ைொழ்வியலையும் விைக்கும் 
கருவூைமொகத் திகழ்கிறது. ஏலனய தமொழி 
இைக்கணங்கள் எழுத்தும் த ொல்லும் இயம்ப 
தெொல்கொப்பியம் மட்டுதம ெமிழரின் உயர் 
ஒழுக்க ைொழ்விலன நுண்ணிதின் நுைலும் 
தபொருைதிகொரத்லெக் தகொண்டுள்ைது. இது 
ெமிழ்ச்  மூகத்தின் ைொழ்வியல் தைளிப்பொைொக 
அலமந்து ெமிழரின் சிறப்லப உைகிற்குப் 
புைப்படுத்துகிறது. தமலும் மனிெரின் உள்ை 
உணர்ச்சி நிலைலய விைக்கும் தமய்ப்பொட்டியல் 
என்னும் இயலையும் தகொண்டு மிளிர்கிறது. 
இது எண்ைலக தமய்ப்பொடுகளுைன் இரு மனம் 
இலணந்து இல்ைறம் தபணும் இலணயர்கைொன 
ெலைைன் ெலைவியருக்கிலைதய இருக்க 
தைண்டிய மணப் தபொருத்ெங்கலையும், 
இல்ைொழ்வின் இனிலமலயச் சிலெக்கும் மண 
முறிவுகளுக்கொன கொரணிகலையும் சுட்டியுள்ைது. 
அைற்லறக் கண்ைறிந்து விைக்குைது 
இக்கட்டுலரயின் தநொக்கமொக அலமந்துள்ைது. 
த ொல்கொப்பியம் 
 பரந்துபட்ை ெமிழ் நூற் கைலுள் 
தமொழியின் பழலமலயயும் இைக்கிய,  
இைக்கணத் தெொன்லமலயயும் ஒருத ர 
உணர்த்தும் நூைொகத் தெொல்கொப்பியம் 
திகழ்கிறது. இப்பழம்தபரும் இைக்கண நூலை 
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இயற்றி, ெமிழ்தமொழியின் சிறப்பிலனயும் 
ெமிழினத்தின் உயர்ந்ெ தகொள்லககலையும் 
உைகிற்கு எடுத்துலரத்ெைர் தெொல்கொப்பியர். 
ெமிழின் ஆதி நூைொகிய தெொல்கொப்பியம் 
இைக்கண நூைொக மட்டுமன்றி பண்லைத் 
ெமிழரின் ைொழ்வு, ைைம், தெொழில், நொகரிகம், 
பண்பு,  மயநிலை,  மூகநிலை, ஆட்சிமுலற, 
தபொருள்ைைம், பழக்கைழக்கம் தபொன்றைற்லற 
தைளிக்கொட்டும் நூைொகவும் விைங்குகிறது. 
ஆெைொல்ெொன் முலனைர் கி.இரொ ொ 
தெொல்கொப்பியலர 'பல்ைொயிரம் ஆண்லைய 
ெமிழர் ைொழ்க்லகலய ைடித்து ைலரயறுத்ெ 
ைள்ைல்' என்றுலரக்கின்றொர். 
 எழுத்து, த ொல், தபொருள் என்னும் 
முப்தபரும் அதிகொரங்களுள் பலைப்பு 
இைக்கியத்தின் பொடுதபொருள் என்ற ைலகயில் 
ைொழ்க்லகக்கொன இைக்கணத்லெயும் தகொண்டு 
ெனிச்சிறப்புைன் விைங்கும் தபொருைதிகொரம் 
இைக்கிய தநொக்கும் ைொழ்வியல் தநொக்கும் 
கைந்ெது. ஆெைொல்ெொன் தபொருைதிகொரம் 
பண்லைத்ெமிழரின் 'ைொழ்வியல் நூல்', ' மூக 
ைரைொற்று ஆைணம்' எனப் பைைொறு 
சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இதில் மக்களின் உள்ை 
உணர்ச்சி நிலைகலை உைவியல் நுட்பத்துைன் 
விைக்கும் தமய்ப்பொட்டியல் அலமந்துள்ைது. 
இல்லறம் 
 ெமிழர் பண்பொட்டின் இன்றியலமயொக் 
கூறொகத் திகழ்ைது குடும்ப அலமப்பொகும். 
குடும்ப அலமப்பிற்கு அடிப்பலை இல்ைறம். 
இல்ைறமொனது இருபொைருக்கும் அறம் 
ைைர்க்கும் கைம். கணைன் மலனவியொகிய 
ஆணும் தபண்ணும் உள்ைத்ெொலும் உைைொலும் 
இரண்ைறக் கைந்து உைக இன்ப தநறிதயொடு 
ைொழும் ைொழ்க்லகதய இல்ைறமொகும். 
 இனிய இல்ைறத்தின் தெொைக்கமொக 
அலமைது திருமணம். 'திருமணம் என்பது ஓர் 
ஆைைனும் ஒரு தபண்ணும் இலணந்து 
ைொழ்ைெற்குச்  முெொயத்ெொல் ஏற்படுத்ெப்பட்ை 
விலன முலறயொகும்.' பண்லைத் ெமிழர்கள் 
திருமணத்லெ ஓர் உயர்ந்ெ ைொழ்வியல் 
தநறியொகக் தகொண்டிருந்ெனர். திருமணம் 
என்பலெக் குறிக்க மன்றல், ைலரெல், ைலரவு 
என்ற த ொற்கலைத் தெொல்கொப்பியர் 
லகயொண்டுள்ைொர். இயல்பொக மனம் ஒன்றி 
இலணந்ெ ைொழ்க்லக முலற ஒரு சிை  மூகக் 
கொரணிகளுக்கொகப் பைர் அறியும் ைண்ணம் சிை 
நிகழ்ச்சிகதைொடு அரங்தகறியது. இெலன, 
 'தபொய்யும் ைழுவும் தெொன்றிய பின்னர் 
 ஐயர் யொத்ெனர் கரணம் என்ப'             
      (தெொல்.,கற்பு.,நூ.143) 
என்று தெொல்கொப்பியர் தெளிவுறுத்துகிறொர். 
இதில் ஐயர் என்ற த ொல்  ொதிப்தபயதரொ, 
ஆரியர் என்ற த ொல்லின் திரிதபொ இல்லை. ஐ 

என்னும் ஓதரழுத்து ஒரு தமொழிக்குத் ெலைைன் 
என்று தபொருள். அெொைது வியக்கத்ெக்க 
குணமும் த யலும் உலைய  ொன்தறொலரக் 
குறித்ெ த ொல்தை ஆகும். நொைலைவில் ஒரு 
குடும்பத்திற்குத் ெலைைரொய்க் குைப் 
தபரிதயொரொய்க் குணத்திலும் த யலிலும் 
சிறந்ெொலர உணர்த்துைெற்கு ைழங்கைொயிற்று. 
இென்படி குைப் தபரிதயொர்கைொலும்  ொன்தறொ 
ரொலும் நைத்தி லைக்கப்பட்ை  ைங்கு முலறதய 
திருமணம் என்பது புைனொகிறது.                   
 கைவு மணமும் கற்பு ைொழ்வுதம 
அன்பின் ஐந்திலணயில் தபொற்றப்தபறும் உயரிய 
ைொழ்வியல் தநறியொகத் தெொல்கொப்பியம் 
குறிப்பிடுகிறது. இதில் கைவு என்பது ஒத்ெ 
ெலைைனும் ெலைவியும் மனதமொத்து ைொழும் 
கொெல் ைொழ்ைொகும். இன்பம் தபொருள் அறம் 
என்று த ொல்ைப்பட்ை அன்பின் ஐந்திலணயில் 
ஆரொயுமிைத்து மலறதயொரொல் ைலரயலற 
த ய்யப்பட்ை எண்ைலக மணத்துள் கந்ெருை 
மணத்லெ ஒத்ெது கைவு மணமொகும். 
 தெொல்கொப்பியத்தின் ைொயிைொகக் கைவு 
தைளிப்பட்ை பின் ைலரெல், கைவு 
தைளிப்படும் முன் ைலரெல் என்ற இரு 
ைழிகளில் திருமணம் நைந்தெறியது என்பெலன, 
'தைளிப்பை ைலரெல் பைொலம ைலரெல் என்று 
ஆயிரண்டு என்ப ைலரெல் ஆதற'              
  (தெொல்.,கைவு.,நூ.138) 
என்ற நூற்பொவினொல் அறிய இயலுகிறது. கைவு 
இல்ைொமலும் கற்பு ைொழ்க்லக அலமயப்தபறும்.     
 திருமண ைொழ்தை கற்பு ைொழ்க்லக 
எனப்படுகிறது. கற்பின் இைக்கணம் கூறும் 
தெொல்கொப்பிய ைரிகளின் ைழித் திருமணமொனது 
 ைங்தகொடு தபொருந்தியெொகக் தகொள்ளுெற்குரிய 
மரபினுலைய ெலைைனுக்கு, தகொடுத்ெற்குரிய 
மரபினுலைய ெலைவிலயத் ெமர் மணம் த ய்து 
தகொடுப்ப மணந்து தகொள்ளுெல் என்பது 
தெளிைொகிறது.  
 ெலைவி ெலைைனுைன் உைன்தபொக்குச் 
த ன்ற விைத்துத் ெமர் மணம் த ய்து 
தகொடுக்கொமதை திருமணம் நைந்தெறியுள்ைது. 
மணமொன பின்னர் ெமர் ஏற்றுக்தகொள்ளும் 
சூழலும் அலமைதுண்டு. 
 ரலமக்கள் மொண்புகள் 
 தெொல்கொப்பியம் ெலைமக்களின் உன்னெ 
நிலைலயயும் மொண்புகலையும் பை இைங்களில் 
குறிப்பிட்டுள்ைது. அைற்றுள்,  
'தபருலமயும் உரனும் ஆடூஉ தமன'       
   (தெொல்.,கைவு.,நூ.95) 
என்ற தெொல்கொப்பிய ைரி ெலைமகனின் 
மொண்பிலன தைளிப்படுத்துகிறது. இென் ைழி 
அறிவு, ஆற்றல், புகழ், தகொலை, ஆரொய்ெல், 
பண்பு, பழி பொைத்திற்கு அஞ்சுெல் 
முெலியைற்றொல் ஏற்படும்; தபருலமயும், 
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கலைப்பிடி, நிலற, கைங்கொது துணிெல் முெலிய 
ைலிலமயும் தகொண்டிருத்ெல் ெலைைனின் 
மொண்பொக அலமகின்றது. தமலும் ஆண் 
குடும்பத் தெலைகலைப் பூர்த்தி த ய்யும் 
தபொருட்டுப் தபொருள் தெடுெலை லமயமொகக் 
தகொண்ைைனொகக் குறிக்கப்படுகிறொன். 
 தபண்ணின் இயல்புகைொக அைக்கம், 
அலமதி, மனங்தகொைொலம, த ப்பும்திறன், 
அறிவு, அருலமப்பொடு முெலியைற்லறத் 
தெொல்கொப்பியம், 
'த றிவும் நிலறயும் த ம்லமயும் த ப்பும் 
அறிவும் அருலமயும் தபண்பொைொன'             
  (தெொல்.,தபொரு.,நூ.206) 
என்று குறிப்பிடுகிறது. 
“அச் மும் நொணும் மைனும் முந்துறுெல் 
நிச் மும் தபண்பொற்கு உரிய என்ப”             
  (தெொல்.,கைவு.,நூ.96) 
என்பென் ைொயிைொகக் கொணொெ ஒன்லறக் 
கண்ைைழித் தெொன்றும் அச்  உணர்வு, 
இயல்பொகத் தெொன்றும் தைட்கம், அறிந்தும் 
அறியொது தபொலிருத்ெல் தபொன்றைற்லறப் 
தபண்ணின் மொண்புகைொகத் தெொல்கொப்பியர் 
குறிப்பிடுகிறொர். தமலும், தபண்ணின் 
மொண்புகதை இல்ைொழ்லைப் தபணிக்கொப்லபை 
கைொகச் சுட்ைப்பட்டுள்ைன. 
'கற்பும் கொமமும் நற்பொல் ஒழுக்கமும் 
தமல்லியல் தபொலறயும் நிலறயும் ைல்லிதின் 
விருந்து புறந்ெருெலும் சுற்றம் ஓம்பலும் 
பிறவும் அன்ன கிழதைொள் மொண்புகள்'                  
  (தெொல்.,கைவு.,நூ.150) 
எனத் ெலைவியின் மொண்புகைொகத் 
தெொல்கொப்பியர் குறிப்பிடும், கற்றுக் தகொடுக்கும் 
உரிலமயுலைதயொர் ெனக்குக் கற்பித்ெ முலறயில் 
திரியொது நிற்றைொகிய கற்தபொழுக்கம், 
ெலைைனிைம் இருக்கும் இலைவிைொெ தபரன்பு, 
நல்ைலை என்று ைலரயறுக்கப்பட்ை இல்ைற 
ஒழுக்கங்கலைத் ெைறொமல் கலைபிடித்ெல், 
தபொறுத்ெற்கரிய த யல்கலையும் மன 
ைலிலமயொல் தபொறுத்ெல், அைக்க முலைலம, 
விருந்தினலரப் தபொற்றிப் பொதுகொத்ெல், 
உறவினர்கலைப் தபணுெல் ஆகியன 
இல்ைொழ்வில் தபணக்கூடிய தநறிகைொகும்.  
இல்லறத்திற்கொன அடிப்பரைக் கூறுகள் 
 இல்ைொழ்வில் தபணப்படும் தநறிகள் 
இல்ைற தநறிகள் எனப்படுகின்றன. அந்ெ 
ைலகயில் இல்ைற ைொழ்விலனச் 
த ம்லமயொக்குைெற்குத் தெலையொன கூறுகலைத் 
தெொல்கொப்பியர் தமய்ப்பொட்டியலில் விைக்கி 
உள்ைொர். தமற்கூறப்பட்ை ெலைமக்களின் 
மொண்புகள் என்பலை ஆணுக்கும் 
தபண்ணுக்குமொன ெனித்ெனிப் பண்புகைொகும். 
இைர்கள் இருைரும் இலணந்து ைொழும் 

இல்ைொழ்க்லகயில் அைர்களுக்கிலைதய இருக்க 
தைண்டிய ஒத்ெ பண்புகலையும், இருக்கக் 
கூைொெ பண்புகலையும் தமய்ப்பொட்டியல் 
சுட்டியுள்ைது. அகத்திலண மரபு குறிப்பிடும் 
நொைக ைழக்கு, உைகியல் ைழக்கு என்னும் 
இரண்டிற்கொன தமய்ப்பொடுகலையும் தெொல். 
தமய்ப்பொட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ைது அைற்றுள் 
உைக ைழக்கத்திற்கொன தமய்ப்பொடுகதை 
ெலைைன் ெலைவிக்கு இலைதயயொன 
ஒப்புலமகளும், ெலைமக்களுக்கு ஆகொெ 
பண்புகளும் ஆகும். அலைதய மணப் 
தபொருத்ெங்கைொகவும், மண முறிவுக்கொன 
கொரணிகைொகவும் அலமந்துள்ைன. 
மணப்தபொருத் ங்கள் 
 கைவு மற்றும் கற்பு மணங்களின் ைழி 
இலணயும் மணமக்கள் இருைரும், 
     'ஒத்ெ கிழைனும் கிழத்தியும் கொண்ப 
 மிக்தகொன் ஆயினும் கடிைலர இன்தற'              
   (தெொல்.,கைவு.,நூ.90) 
என்ற கூற்றிற்தகற்ப ஒத்ெப் பண்புகலைக் 
தகொண்டிருத்ெல் தைண்டும் என்பதும் ெலைைன் 
அக்குணங்களில் மிக்கு விைங்கினொலும் 
குற்றமில்லை என்பதுமறியைொகும். தமற்கண்ை 
'ஒத்ெ' என்ற மணமக்களுக்கிலைதய இருக்க 
தைண்டிய மணப்தபொருத்ெங்கலைத் தெளிைொக 
தமய்ப்பொட்டியல் விைக்கியுள்ைது. அலைதய, 

'பிறப்தப குடிலம ஆண்லம ஆண்தைொடு 
உருவு நிறுத்ெ கொம ைொயில் 
நிலறதய அருதை உணர்தைொடு திருதைன 
முலறயுறக் கிைந்ெ ஒப்பினது ைலகதய'            

   (தெொல்.,தமய்.,நூ.269) 
என்பெொகும்.  
இைற்றின் ைழித் ெலைைன் ெலைவிக்கொன 
மணப்தபொருத்ெங்கலை அறியமுடிகிறது.          
 மணப்தபொருத்ெங்களுள் முெைொைெொக 
அலமந்துள்ை பிறப்பு என்பெற்கு இைம்பூரணர் 
'பிறப்பொனது அந்ெணர், அர ர், ைணிகர், 
தைைொைர், ஆயர், தைட்டுைர், குறைர், நுலையர் 
என்றொர் தபொை ைரும் குைம்' என விைக்கம் 
அளிக்கிறொர். 'பிறப்தபன்பது குடிப்பிறத்ெல்' 
என்று தபரொசிரியர் குறிப்பிடுகிறொர்.  
  'குடிலமயொைது அக்குைத்தினுள்தைொர் 
எல்ைொருஞ் சிறப்பொக ஒவ்ைொலமயின் 
அச்சிறப்பொகிய ஒழுக்கம் பற்றிக் குடி ைரலைக் 
குடிலம' என்று இைம்பூரணர் குறிக்கிறொர். 
தபரொசிரியர் 'குடிக்குத் ெக்க ஒழுக்கம் குடிலம' 
எனக் கூறுகிறொர். 
 ஆண்லம என்பது ஆள்விலனயுலைலம 
ஆகும். இெற்கு இைம்பூரணர் 'ஆண்லமயொைது 
ஆண்லமத் ென்லம. அஃெொைது, ஆள்விலன 
யுலைலமயும் ைலிதபயரொலமயுமொம்' என்கிறொர். 
'ஆண்லம புருைர்க்கொம், அஃது ஆள்விலன 
எனப்படும். இது ெலைமகட்கு ஒப்ப தென்றொ 
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தைனின் குடியொண்லம என்புழி ஆண்லம 
என்பது இருபொற்கும் ஒக்குமொெலின் 
அலமயுதமன்பது' என்று தபரொசிரியர் 
குறிப்பிடுகிறொர்.  
  'ஆண்தைன்பது, ஒருைரிதனொருைர் 
முதியரன்றி ஒத்ெ பருைத்ெரொெல், அது குழவிப் 
பருைங் கழிந்து பதினொறு பிரொயத்ெொனும் 
பன்னிரண்டு பிரொயத்ெொளும் ஆெல்' என்று 
ஆண்டிற்கு இைம்பூரணர் விைக்கமளிக்கிறொர். 
தபரொசிரியர் 'ஆண்தைன்பது ஒத்ெைொதறன்லன 
தயனின் பன்னீர் யொண்டும், பதினொறி 
யொண்டுதம தபண்லமயும் ஆண்லமயும் 
பிறக்கும் பருைதமன்பது ஒத்தினுள் ஒப்ப 
முடிந்ெலமயின் அதுவும் ஒப்தபன தைபடும்' 
என்கிறொர். இைற்றின் ைழி ஆண்டு என்பது ஒத்ெ 
பருைத்லெக் குறிக்கிறது என்பது புைப்படுகிறது.  
 உருவு என்பெற்கு 'ைனப்பு' என்று 
இைம்பூரணர் தபொருள் கூறுகிறொர். நிறுத்ெ கொம 
ைொயில் என்பெற்கு 'நிலை நிறுத்ெப்பட்ை 
புணர்ச்சிக்கு ைொயில். அஃெொைது ஒருைர் மொட்டு 
ஒருைர்க்கு நிகழும் அன்பு' என்ற தபொருலை 
இைம்பூரணர் அளிக்கிறொர். இவ்விரண்லையும் 
இலணத்துப் தபரொசிரியர் 'உருவு நிறுத்ெ கொம 
ைொயில் என்பது தபண்லம ைடிவும் ஆண் 
ைடிவும் பிறழ்ச்சியின்றி அலமந்ெ ைழி அைற்று 
தமல் நிகழும் இன்பத்திற்கு ைொயிைொகிய 
அன்தபன்றைொறு' என விைக்கமளிக்கிறொர். 
 இைம்பூரணர் 'நிலற என்பது அைக்கம்’ 
என்றும், தபரொசிரியர் 'நிலறதயன்பது மலற 
பிறரறியொலம அெொைது தநஞ்சிலன நிறுத்ெல்' 
என்று தபொருளுலரக்கின்றொர். அருள் என்பெற்கு 
'பிறர் ைருத்ெத்திற்குப் புரியும் கருலண' என்று 
இைம்பூரணரும், 'அருதைன்பது எல்ைொ 
வுயிர்க்கும் இடுக்கண் த ய்யொெ அருளுலையரொ 
யிருத்ெல்' என்று தபரொசிரியரும் விைக்கம் 
அளிக்கின்றனர்.  
 'உணர் தைன்பது அறிவு' என்று 
இைம்பூரணரும் 'உணர்தைன்பது அறிவுலைலம. 
அஃெொைது உைகியைொற் த ய்யத்ெகுைது அறிெல்' 
என்று தபரொசிரியரும் உணர்விலனக் 
குறிக்கின்றனர்.  
 திரு என்பெற்கு இைம்பூரணர் த ல்ைம்;' 
என்றும் தபரொசிரியர் 'தபொருளுலைலமயும், 
தபொருள் தகொணர்ந்து துய்த்ெலுமின்றி 
எஞ்ஞொன்றுந் திரு ெகவிற்று ஆகியதெொர் உள்ை 
நிகழ்ச்சி' என்றும் தபொருளுலரக்கின்றனர். 
 இைற்றின் ைழி ஒதர குடியில் பிறத்ெல், 
குடிக்தகற்ற ஒழுக்கங்கலை தமற்தகொள்ளுெல், 
ஆள்விலனயுலைலம, ஏற்றபருைம், ைடிைொல் 
ஒத்திருத்ெல், ஒருைர் மீது ஒருைர் லைத்திருக்கும் 
நிலைத்ெ அன்பு, மன அைக்கம், பிறரின் 
ைருத்ெம் கண்டு இரங்குெல், புரிந்துணர்வு,  
ைைம் முெலியைற்றில் ஒத்திருந்ெொல் இல்ைற 

ைொழ்வு நைமும் ைைமும் தபற்றுத் திகழும் 
என்று தெொல்கொப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. 
இலைதய இல்ைொழ்க்லகயில் இன்பத்தின் 
நிலைக்கைன்கைொகத் திகழ்கின்றன. 
மணமுறிவுக்கொன கொைணிகள் 
 மணப் தபொருத்ெங்கள் மட்டுமன்றி 
இல்ைொழ்வின் இனிலமலயச் சிலெக்க ைல்ை 
நிம்பிரி, தகொடுலம, வியப்பு, புறதமொழி  
உள்ளிட்ை மணமுறிவுக்கொன கொரணிகலையும் 
தமய்ப்பொட்டியலில் தெொல்கொப்பியர் கூறுகிறொர். 
அலைதய, 
'நிம்பிரி தகொடுலம வியப்தபொடு புறதமொழி 
ைன்த ொல் தபொச் ொப்பு மடிலமதயொடு குடிலம 
இன்புறல் ஏலழலம மறப்தபொடு ஒப்புலம 
என்றிலை இன்லம என்மனொர் புைைர்'             
  (தெொல்.,தமய்.,நூ.270) 
ஆகும். இம்தமய்ப்பொட்டியல் ைரிகளின் ைழி 
இல்ைறத்ெொருக்கு ஆகொெ பண்புகள் தெளிைொகக் 
கூறப்படுகின்றன. 
 தபொறொலம ஆகிய நிம்பிரி என்பெற்கு 
இைம்பூரணர்  'அழுக்கொறு. அவ்வியம் என்பது 
அது' என்கிறொர். 'தபொறொலம தெொன்றும் குறிப்பு' 
எனப் தபொரொசிரியர் குறிபிடுகிறொர்.  
 தகொடுலம என்பெற்கு அறனழியப் 
பிறலரச் சூழும் சூழ்ச்சி என்று இைம்பூரணரும், 
'தகடு சூழ நிலனயுந் தீவிலன யுள்ைம்' என்று 
தபரொசிரியரும் தபொருளுலரக்கின்றனர். 
 வியப்பிற்கு இைம்பூரணர் 'ெம்லமப் 
தபரியரொக நிலனத்ெல்' என்றும், தபரொசிரியர், 
ெலைமகள்பொல் தெய்ைத் ென்லம கண்ைொன் 
தபொல் வியந்தெொழுகுெலும்: இனிக் குணத்தின் 
தமற்தகொண்டு ென்லன வியத்ெதைனினும் 
அலமயும்' என்றும் குறிக்கின்றனர். 
 புறதமொழிக்கு 'புறங்கூறுெல்' 'புறங்கூற்று' 
என்று முலறதய இைம்பூரணரும் தபரொசிரியரும் 
தபொருள் கூறுகின்றனர். 

'கடுஞ்த ொல் கூறல்', 'கண்தணொட்ைம் 
இன்றி த ொல்லும் த ொற்கள்' என்று முலறதய 
இைம்பூரணரும் தபரொசிரியரும் ைன்த ொல்லிற்கு 
விைக்கம் அளிக்கின்றனர். 
 தபொச் ொப்பு என்பெற்குத் 'ெம்லமக் 
கலைபிடியொலம அெொைது த ொர்வு' என்று 
இைம்பூரணரும் 'கலைப்பிடியின்றி தஞகிழ்ந்து 
இருத்ெை'; என்று தபரொசிரியரும் 
உலரயளிக்கின்றனர். 
 மடிலம என்பெற்கு இைம்பூரணர் 
'முயற்சியின்லம' என்றும், தபரொசிரியர்  
'த ொம்புள்ைம்' என்றும் தபொருைளிக்கின்றனர். 
 குடிலம என்பெற்குப் தபரொசிரியர் 
'இைள் இழிந்ெ பிறப்பினதைனத் ென்லன நன்கு 
மதித்தெொழுகுெல்' என்கிறொர். இன்புறல் 
என்பெற்கு 'ஒருைதரொருைரிற் ெொதம இன்புறு 
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கின்றாராக நினைத்தல்' என்கிறார் ணபராசிரியர். 
இவ்விரண்னையும் இனேத்து  'குடினை 
யின்புறல் என்பது தன் குலத்திைானுந் தன் 
குடிப் பிறப்பிைானுந் தம்னை ைதித்து 
இன்புறுதல்'  என்கிறார் இளம்பூரேர். 
 ஏனைனை என்பதற்கு இளம்பூரேர் 
'ணபனதனை' என்றும், ணபராசிரியர்  'நுனைந்த 
உேர்வின்றி வரும் வவண்னையும்' என்றும் 
உனரயளிக்கின்றைர். 
 ைறப்பு என்பதற்கு 'யாவதான்றாயினும் 
கற்றதனையும் ணகட்ைதனையும் பயின்றதனையும் 
ைறத்தல்' எை இளம்பூரேரும், 'ைறவி' என்று 
ணபராசிரியரும் வபாருளளித்துள்ளைர். 
 ஒப்புனைக்கு இளம்பூரேர் 
'ஆண்பாலாயினும் வபண்பாலாயினுந் தான் 
காதலிக்கப் பட்ைானரப் ணபால்வானரக் கண்ை 
வழி அவர் ணபால்வர் எை ஆண்டு நிகழும் 
உள்ள நிகழ்ச்சி' என்கிறார். ணபராசிரியர் 
'இன்ைானள வயாக்கும் இவவளன்று அன்பு 
வெய்தல்;' எை உனரக்கின்றார்.  
 இவற்றின் வழி வபாறானை, அறன் 
அழிய வெறி பிறழும் இயல்பு, தன்னைவியத்தல், 
பழி தூற்றுதல், வருத்த முறுத்தும் கடுஞ்வொல் 
கூறல், தைக்குரிய கைனைகனளத் தவிர்த்தல், 
ணொம்பல், தன் குடிப்வபருனை வகாள்ளல், 
ணபனதனை, ைறதி, தன் துனேனயப் பிறருைன் 
ஒப்பிைல் முதலிய குேங்கள் இல்லற 
வாழ்னவணய அழிக்கும் தன்னை வகாண்ைனவ 
என்பது அறியலாகிறது. இத்தனகய நுட்பைாை 
உளவியல் கருத்துக்கனளத் வதால்காப்பியம் 
ெயமுற எடுத்துனரத்துள்ளது. 
முடிவுரை 
 தமிைர்தம் வாழ்வில் திருைேைாைது ஓர் 
உயர்ந்த வாழ்வியல் வெறியாகக் காலந்ணதாறும் 
பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. பண்பாட்டு 
அனையாளங்களுள் ஒன்றாை திருைேம் 
ணதான்றிய காரேமும், திருைே முனறகளும் 
வதால்காப்பியத்தில் வதளிவாகக் கூறப்பட்டுள. 
திருைேம் மூலம் இல்வாழ்க்னகயில் இனேயும் 
இனேயர்களுக்காை ைேப்வபாருத்தங்கனளயும், 
ைேமுறிவுக்காை காரணிகனளயும்; உளவியல் 
நுட்பத்துைன் வதால்காப்பியம் சுட்டியுள்ளது. 
ெல்லவற்னறப் ணபணி, தீயவற்னற விடுத்து 
வாழ்தணல உயரிய வாழ்வாகும். அவ்வனகயில் 
இல்லறவாழ்வில் ணபே ணவண்டிய 
பண்புெலன்கனளயும் தவிர்க்க ணவண்டிய 
பண்புகனளயும் சுட்டிக்காட்டி ெல்லவதாரு 
வாழ்விற்குத் வதால்காப்பியம் வழியனைக்கிறது. 
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உதவிப்ணபராசிரியர் 
தமிழியல் துனற 

ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி (தன்ைாட்சி)  
சிவகாசி 

 
முன்னுரை 
 எரிக் எரிக்ென் என்பவர் ஓர் உளவியல் 
பகுப்பாய்வாரள் ஆவார். இவர் ெமூக 
உளவியல்ொர் வளர்ச்சிப் படிநினலகனள 
எட்ைாகப் பகுத்துள்ளார். இப்படிநினலகள் 
ைனித வாழ்வில் ெமுதாயத்திைால் ஏற்படும் 
வினளவுகள், ைாற்றங்கள், தாக்கங்கள் 
ஆகியவற்னற ஆய்வு வெய்வதாக அனைகிறது. 
இப்படிநினலகனளக் கி.ராஜொராயேனின் 
கனதகளில் வபாருத்திப் பார்த்து ஆய்வணத 
இவ்வாய்வின் முக்கியக் குறிக்ணகாள். 
எரிக் எரிக்சனின் சமூக உளவியல் படிநிரைகள் 
 ெம்பிக்னக - அடிப்பனை ெம்பிக்னக/ அவ 

ெம்பிக்னக (பிறப்பு முதல் 2 வயது) 
 விருப்பம் - தன்ைாட்சி/ வவட்கம் ைற்றும் 

ெந்ணதகம் (2 வயது - 4 வயது) 
 ணொக்கம் - முயற்சித்தல்/ குற்றவுேர்வு (4 

வயது - 5 வயது) 
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 திறனை - முயற்சி / தாழ்வுச் சிக்கல் (5 
வயது - 12 வயது) 

 வைய்ப்பற்று - அனையாளம் / 
அனையாளக் குைப்பம் (13 வயது - 19 
வயது) 

 அன்பு - வெருக்கம்/ தனினை (20 வயது - 
24 வயது) 

 கவைம் - உற்பத்தி/ ணதக்கம் (25 வயது - 
64 வயது) 

 ஞாைம் - ைைமுழுனை/ ைைத்தளர்ச்சி (65 
வயது - இறப்பு) 

இத்தனகய எட்டு படிநினலகளும் ெவால்கள் 
ைற்றும் பிரச்ெனைகள் ொர்ந்து அனையக்கூடியை. 
இவற்றுள் ஐந்து படிநினலகள் குறித்து விரிவாகக் 
காண்ணபாம். 
திறரை - முயற்சி / தாழ்வுச்சிக்கல் (5 வயது 12 
வயது) 

5 வயது முதல் 12 வயது வனர உள்ள 
பள்ளிப் பருவம் இதுவாகும். முதல் மூன்று 
படிநினலகளும் ெரியாக அனையும்ணபாது 
இப்பருவம் சிறப்பாக அனையும். இது ஒரு 
ெந்ணதாெைாை கற்பனைப் பருவைாகும். 
இப்பருவத்தில் அறிவு, திறன், ைனித உறவுகள், 
வினளயாட்டு, ஓற்றுனை ணபான்ற ெமூக  
அனைப்ணபாைாை வதாைர்பு காேப்படுகிறது.  

தைது பணிகனளச் வெய்வதற்குரிய 
அறினவ ணதடுதலில் இப்பருவத்திைர் அக்கனற 
வகாள்வர். இத்ணதனவகள் நினறவு வபறாவிடின் 
அவர்களினைணய தாழ்வுச் சிக்கலும் தாழ்வு 
ைைப்பாங்கும் ஏற்படும். இதனைத் 
தடுப்பதற்காை முயற்சிகளில் பாைொனலகளும் 
வபற்ணறார்களும் ஈடுபைணவண்டும். 

‘சிணெகம்’ என்ற கனதயில் ராமி எனும் 
கனதைாந்தர் தன்னுனைய சிறு வயதிலிருந்து 
தனினையில் இருக்கிறார். அவள் தைது வாழ்வில் 
ைனித உறவுகளுக்கு ஏங்கியவள் என்பனத 
உேர்த்தும் வரிகளாக, “குளிருக்கு அைக்கைாக 
முைக்க ஒரு ைடிணயா அைக்க முடியாத 
துக்கத்திைால் முகத்னதப் புனதத்து அை ஒரு 
ைார்ணபா இல்னல அவளுக்கு அவள் ஒரு 
அைானத. தாயும் தந்னதயும் அற்றவள் 
உைன்பிறந்த ெணகாதரப்பாெணை இன்ைவதன்று 
அறியாத பாவி” (சி.க.ப.89) என்ற வரிகள் 
மூலம் ைனித உறவுகளுக்கு ஏங்கும் தனினையும் 
தாழ்வுச் சிக்கலும் உண்ைாகின்றை. இதனைப் 
ணபான்று இக்கனதயில் வரும் ராஜா எனும் 
கனதைாந்தர் வினளயாட்டில் நினறவு 
வபறாவிடில் ஏைாற்றத்னதயும் வவறுப்னபயும் 
உண்ைாக்கும் என்பனத விளக்கும் விதைாக, 
“ஆட்ைத்தில் ணதால்வி கண்ைதால் ராஜாவுக் 
குரு சிக்கவில்னல. பின் பக்கம் னககட்டிக் 
வகாண்டு ஆகாயத்னதப் பார்த்தான்” (சி.க.ப.91) 

இவ்வரிகள் வினளயாட்டில் இருந்து தன் 
அறிவினை விருத்தி வெய்ய முற்பைக் கூடிய 
சூைலில் ணதால்வி அனைவனத விளக்குகிறது.  

‘சிணெகம்’ என்ற கனத தன் வாழ்வில் 
ைனித உறவுகளிலும் வினளயாட்டிலும் நினறவு 
வபறாத குைந்னத பருவத்தினை விளக்குவதாக 
அனைந்துள்ளது.  
மைய்ப்பற்று - அரையாளம் /அரையாளக் 
குழப்பம் (13 வயது - 19 வயது) 

13 வயது முதல் 19 வயது வனரயுள்ள 
பருவம் கைடிளனைப் பருவம். இப்பருவத்துப் 
பிள்னளகளின் உைலியலில் சில ைாற்றங்களும் 
ைைவவழுச்சி ொர்ந்த வினளவுகளும் ஏற்படுவது 
இயல்பு. இதைால் பல வெருக்கடிகனளயும் 
குைப்பங்கனளயும் அவர்கள் எதிர்வகாள்வர். 
இப்பிரச்ெனைகளுக்கு உைைடியாகத் தீர்வு 
காேப்படுவது அவசியைாகும் இல்னல எனில் 
பிள்னளயிைது சுய அனையாளம் கனரந்து 
அவரகளது வாழ்வில் வெறிபிறழ்வு உண்ைாகும். 
இதனை வவளிக்காட்டும் விதைாகக் ணகாைதி 
எனும் சிறுகனத அனைந்துள்ளது. “வயது ஆக 
ஆக அவன் ஆண்கணளாடு ணெர்ந்து 
பைகுவனதணய விட்டுவிட்ைான். வபண்கள் 
இருக்கும் இைங்களில் தான் அவனைப் 
பார்க்கலாம். ஏதாவது அதிெயைாை ெங்கதினயக் 
ணகள்விப்பட்ைால் பட்வைன்று னகனயத்தட்டி 
இைது னக ைணிக்கட்டின் ணைல் வலது 
முைங்னகனய ஊன்றி ஆள்காட்டி விரனலக் 
வகாக்கி ணபால் வனளத்து தன் மூக்கின் ணைல் 
ஒட்ைனவத்துக் வகாள்வான்” (ணகா.க.ப.59). 
இதனைப் ணபான்று இன்ை பிற ைாற்றங்களும் 
ணகாைதி எனும் கனதைாந்தரிைம் உைலியல் 
ைாற்றங்களின் வழி நிகைக் காேலாம். 
இப்பிரச்ெனைகளுக்குத் தீர்வு காோைல் விட்டு 
விை பின்பு தான் ஓர் ஆண் எனும் சுபத்னத 
இைந்து விடுவதாக இக்கனத முடிவனைகிறது. 
இதனை விளக்கும் விதைாக, “இவனுக்கு 
சிறுபிராபத்திலிருந்ணத ஜனைணபாட்டு, பூ 
னவத்துக் வகாள்வதிலும் வனள அணிந்து 
வகாள்வதிலும் வகாள்னள ஆனெ ஆோக 
இருந்தாலும் இயல்பு அச்சு அெலாகப் 
வபண்ோக வளர்ந்து வந்தான்”(ணகா.ப.எ.58). 
என்ற வரிகள் அனைகின்றை. அத்தனகய 
உைலியல் ைாற்றங்களிைால் ெமுதாயத்தில் பல 
வெருக்கடிகனள எதிர்வகாள்வர் என்பனதக் 
ணகாைதியின் கதாப்பாத்திரம் ெைக்கு 
எடுத்துக்காட்டுகின்றது.“ரகு திரும்பிப் பார்த்தான் 
முகத்னதச் சுழித்தான் இந்த இக்கட்ைாை 
நினலயில் என்ை வெய்வது என்ணற அவனுக்குத் 
வதரியவில்னல. தட்னை ணைனஜ மீது னவத்து 
விட்டு னகயால் முகத்னத மூடிக் வகாண்டு 
மூஸ்மூஸ் என்று அை ஆரம்பித்து விட்ைான். 
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ரகு ணகாைதினய ணொக்கி ‘சீணபா வவளிணய’ 
என்று கத்திைான். ணகாைதி துயரம் தாங்காைல் 
வவளிணய ஓடுவனதப் பார்க்கப் பரிதாபைாக 
இருந்தது” (ணகா.ப.எ.64). எரிக்ெனின் 
அனையாளக் குைப்பம் என்ற படிநினலகளின் 
தன்னையினைக் வகாண்டு ணகாைதி எனும் 
சிறுகனதயினை ஆராயலாம். 
அன்பு - மெருக்கம் / தனிரை (20 வயது - 24 
வயது) 
 20 வயது முதல் 24 வனர உள்ள இள 
வளர்ந்ணதார் பருவம் இதுவாகும். இதில் 
பிள்னளகளிைம் பிறரிைம் அன்பு வளர்ச்சி 
அனைதலும் ஒத்த தன்பாலாருைணைா அல்லது 
எதிர்பாலாருைணைா, தன்னுனைய சுயத்துைணைா 
ணெெம் ஏற்பைலாம். பாலியல் ணெெம் என்பது 
ணைற்வகாள்ளக் கூடிய தூரத்தில் னவத்ணத 
ணொக்கப்படுகின்றை. பிள்னளகள் தைது 
சிந்தனை உேர்வு ணபான்றவற்னற எல்லாம் 
ைற்றவர்களுைன் பரிைாறிக் வகாள்வது 
இப்படிநினலயில் காேப்வபறும்.  
 தன் சுயபாலருைன் அன்பு வகாண்டுள்ள 
ணகாைதியின் விருப்பத்னத வவளிப்படுத்தும் 
விதைாக, “ரகு வந்து ணகாைதியிைம் சிரித்துப் 
ணபசியதும் ணகாைதிக்கு எல்லாம் ெரியாகப் 
ணபாய்விட்ைது பனைய ணகாைதி ஆைான். 
குளிப்பனறக்குள் ரகுவுக்கு தண்ணீர் எடுத்து 
னவத்தான். ணொப்பும் இைவனலயும் வகாண்டு 
னவத்தான். ரகுவும் ெந்ணதாஷைாகக் குளிக்க 
வந்தான். ெரி நீ ணபாலாம். ொன் குளித்துக் 
வகாள்கிணறன் என்றான் ரகு. உங்களுக்கு ொன் 
முதுகு ணதய்க்கிணறணை என்று குனைந்தான் 
ணகாைதி” (ணக.க.ப.64). என்ற வரிகள் உள்ளை. 
இதன்வழி தன்பாலிை ஈர்ப்பின் தன்னை 
விளக்கப்படுகிறது. 
கவனம் - உற்பத்தி/ததக்கம் (25 வயது - 64 
வயது) 
 25 வயது முதல் 64 வயது வனர உள்ள 
ெடு வளர்ந்ணதார் பருவைாகும். இப்பருவத்தில் 
ெமுதாயத்திற்கும் தைக்கும் பயன்பைக் கூடிய 
ஆற்றல் உற்பத்தி வெய்யப் வபறுகின்றது. 
இப்பருவத்தில் தைக்குள் அறினவப் பகிர்ந்து 
வகாள்வதுைன் வாழ்க்னகயின் தத்துவத்னதயும் 
பகிர்ந்து வகாள்வர். இை விருத்தியிலும் 
வபாருளாதார விருத்தியிலும் அக்கனற 
வகாள்ளும் இப்பருவத்திைர் உற்பத்தி நினலயில் 
முழுனை அனையாைல் ணபாைால் அவர்கள் 
இனைணய ணதக்கம் - அனெவற்ற தன்னை 
ஆகியனவ காேப்படும். தங்களால் ெமூகத்திற்கு 
உதவமுடியாத தன்னை வவளிப்படும் சூைலில் 
 இப்பருவத்திைரிைம் ெலிப்னப ஏற்படுத்தும். 
 இப்பருவத்தில் வபாருளாதார உற்பத்தி 
முதன்னை வபறுகிறது. இதன் அடிப்பனையில் 

‘கரண்ட்’ எனும் சிறுகனதயில் வரும் ராைொமி 
ொயக்கர் விவொயத்தின் மூலைாகத் தன் 
வபாருளாதாரத்னத உயர்த்த முயல்னகயில் 
ஏற்பைக்கூடிய ணதக்க நினலயினை இக்கனதயின் 
வழி அறியலாம். 
 “ராைொமி ொயக்கர் என்ற வபயருள்ள 
அந்த விவொயி தன்னுனைய ொலு ஏக்கர் 
ணதாட்ைத்தில் ணொளம் முனளக்க கட்டி 
இருந்தார். வதாைர்ந்து தண்ணீர் பாய்ச்சிைால் 
தான் இல்னல என்றால் எறும்புகள் 
தானியத்னதக் கூட்டி விடும். ணைலும் ொட்கள் 
வித்தியாெத்தால் கதிர் ஒன்று ணபால் வாங்காது, 
உற்பத்தி வபருகாது ொயக்கருக்குக் ணகாபம் வரத் 
தாணை வெய்யும் பின்ணை? கரண்ட் 
வினிணயாகத்திற்கு இங்ணக ஷிப்ட்டு முனற என்ற 
ஒன்னற ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள். ஒருவாரம் 
ைத்தியாைம் வனர கரண்ட் அடுத்த வாரம் 
ைத்தியாைத்துக்கு ணைல் கரண்ட் இனையில் 
வாரத்தில் ஒருொள் மின்ொரம் நின்றுவிடும் 
அதற்கு லீவு ணவண்டு ைல்லவா?. அனலகளில் 
தண்ணீர் வபாங்கி வழிந்தாலும் ஷிப்ட்டுதான் 
ொற்பது ொள் அனைப்புப் பிரித்து ைனை 
வகாட்டிைாலும் விவொயத்துக்கு ஷிப்ட்டுதான் 
இந்தக் கரண்னை என்ைதான் வெய்கிறார்கணளா 
வதரியவில்னல”(க.சி.ப.70). 
 இவ்வரிகள் மூலம் உற்பத்தி நினலயில் 
நினறவு வபறாவிடில் ணதக்கமும் அனெவற்ற 
தன்னையும் உண்ைாகும் என்பனத இக்கனதயின் 
ஒருபகுதியின் மூலம் அறியலாம். 
 இப்பருவத்தில் ெமூகத்தில் வகௌரவைாை 
இைத்னத எதிர் காப்பர். இனவ ெனைவபறாத 
சூைலில் ெலிப்பும் ணதக்கமும் உண்ைாகின்றது. 
இதனை அறிவுறத்தும் விதைாக ராைொமி 
ொயக்கரின் வாழ்க்னக விளங்குகிறது. கரண்ட் 
பில் கட்ை வெல்லும் ொயக்கனரப் பில் 
கவலக்ைரின் அலட்சியப் ணபாக்குத் தனலக் 
கவிைச் வெய்கிறது. இருப்பினும் அவனர யாரும் 
அவைாைப்படுத்த வில்னல. அவர் தன்னுனைய 
ைாை உேர்விற்கு இழுக்கு உண்ைாைதாக 
உேர்கிறார். இதனை வவளிப்படுத்ததும் 
விதைாக “ஜன்ைல் வழியாகப் பார்னவனய 
வவளிணய விட்டுக் கானத கன்ஸீைர்பக்கம் 
காட்டி விஷயத்னதக் ணகட்டுக் வகாண்ைது 
ைாதிரி தனலனய ஆட்டி ‘ணபாம்ணபாம்’ பதில் 
வரும் என்று ரத்திைச் சுருக்கைாகச் வொல்லி 
பத்திரிக்னகயில் ஆழ்ந்து விட்ைார். ராைொமி 
ொயக்கர். அவனர யாரும் அவைாைப்படுத்த 
வில்னல. அவைாைப்படுத்தி இருந்தாலும் 
அவருக்கு தனரனயப் பார்க்க வைதுவாகப் 
படியிறங்கி ணராட்டுக்கு வந்தார்” (க.சி.ப.71). 
என்ற சிறுகனத வரிகள் விளக்குகின்றை. 
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ஞானம் - மன முழுமம / மனத்தளர்ச்சி (65 
வயது - இறப்பு) 
 65 வயதிற்கு நேற்பட்ட முதிர் பருவம் 
இதுவாகும். வாழ்வின்  இறுதியய ந ாக்கிய 
நியலயில்  ேது வாழ்வில் சந்தித்த 
வவற்றிேயையும் நதால்விேயையும் வயது 
முதிர்ச்சியயயும் ஏற்றுக்வோள்ளும் நியல 
இப்பருவத்திற்குரிய இயல்பாகும். 
 முதல் ஏழு பருவங்ேயையும் 
தீர்ோனிப்பதில் வவற்றி அயடந்தவர்ேள் ேன 
முழுயே வபறுவர். இப்பருவத்தினர் எதிர்ோலத் 
தயலமுயையினரிடம்   ல்உைவுேயை ஏற்படுத்த 
முயல்வர்.  ம் வாழ்க்யேயயப் பின்ந ாக்கிப் 
பார்த்துத் தீர்ோனத்யத எடுப்பர். இவற்றுள் 
இயலாயேத் தன்யே உண்டாகும் சூழலில் 
இறுதியில் வவறுப்பு, அருவருப்பு, இேழ்வு, 
ேசப்பு நபான்ைவற்றிற்கு உள்ைாகுகின்ைனர். 
இவற்யை வவளிக்ோட்டும் விதோே ‘ோயோன்’ 
எனும் சிறுேயத அயேந்துள்ைது. இக்ேயதயில் 
வரும் அப்பாவுச் வசட்டியார் கிராேத்தில் 
வபட்டிக்ேயட யவத்து  டத்திவந்தவர் 
வோஞ்சோே விவசாய நிலம் வோஞ்சம் உண்டு 
இதில் கிணறு இல்யல. இவ்நவயையில் ஒரு 
இயைஞன் வசய்தித்தாளில் படித்த வசய்தியய 
அவரிடம் கூறினான். அவர் பணம் பற்றி 
நயாசிக்யேயில், “பணத்யதப் பத்திக் ேவயல 
நவண்டாம் சர்க்ோரிலிருந்து கிணறு ஒன்றுக்கு 
 ானூறு ரூபாய் இனாோேக் வோடுக்கிைார்ேள் 
என்று கூறினான்” (ோ.சி.ப.47). இயதக் நேட்ட 
பின்பும் அவருக்குத் திருப்தி இல்யல 
‘ேயரப்பார் ேயரத்தால் ேல்லும் ேயரயும்’ 
என்பதற்கு இனோே ஒரு வழியாேக் கிணறு 
வவட்ட சம்ேதித்து முடிவில் கிணறு வவட்டும் 
ந ரத்தில் நதால்வியுற்ைன். பின்னர் தான் பிைந்த 
ஊர், வீடு முதலியவற்யை விட்டு வவளிநயறும் 
விதோே ோற்ைம் வபறுகிைார். இறுதியில் தன் 
குடும்பத்நதாடு இரயிநலறிச் வசல்கிைான். 
இங்குக் நேட்ட வசய்தியின் மூலோேத் தன் 
வாழ்க்யேயயப் பின்நனாக்கிப் பார்த்து தான் 
நேற்வோண்ட பியழயான தீர்ோனத்யத 
உணர்கிைார் ேனத்தைர்ச்சி அயடகிைார். 
முடிவுமை 
 எரிக் எரிக்சன் குறிப்பிட்டுள்ை சமூே 
படிநியலேளில் உள்ை உணர்வு சார்ந்த 
தன்யேேயைச் சிறுேயதேளுடன் வபாருத்தி 
விைக்ேப்பட்டுள்ைது. ஒவ்வவாரு ேனிதனும் தன் 
ேனத்துள் பல தரப்பட்ட ேனவுேநைாடு 
ேகிழ்ச்சியும் துன்பமும் ேலந்நத வாழ்கிைான். 
இவற்யைத் தனித்தனிப் படிநியலேைாேப் பகுத்து 
வயது சார்ந்து விைக்ேப்பட்டுள்ைது. 
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ஒரு  ாட்டின் முன்நனற்ைத்திற்கு 
இன்றியயேயாதயவ என்று அறிஞர்ேள் 
ேருதுவனவற்றுள் அந் ாட்டின் வரலாற்று 
நூல்ேள் சிைந்தவதான்ைாகும். முன்நனார்ேள் 
வாழ்ந்து ோட்டிய உயர்ந்த வ றிேயையும் 
அன்நனார் வோண்டிருந்த சிைந்த பண்பியனயும் 
பின்நனாக்கு நியலயில் நியனவூட்டி அவர்ேயை 
 ல்வழிப்படுத்துவன.  ாட்டின் பயழய 
வரலாறுேள் எனலாம். அவ்வயேயில்  ம் 
 ாட்டின் உண்யே வரலாறுேயை ஆராய்ந்து 
அவற்யை ேக்ேள் எளிதில் அறிந்து 
வோள்ளுோறு பல நூல்ேள் வவளியாகின்ைன. 
அவ்வாறு வவளியான நூல்ேளுள் ஒன்று நோகுல் 
நசஷாத்ரி எழுதிய ‘இராஜநேசரி’ என்னும் 
வரலாற்றுப் புதினோகும்.  

இதில் முதலாம் இராஜராஜ நசாழனின் 
சதய  ாள் விழாவில் அவயனக் வோல்ல 
 டக்கும் சதிச் வசயயல முறியடிக்ே பாடுபடும் 
வீரர்ேளின் வசயயலயும் முக்கியோே 
ஒற்ைர்ேளின் பங்ேளிப்பும் கூைப்பட்டுள்ைது. 
இராஜநேசரி புதினத்தில் இடம் வபற்றுள்ை 
நசாழர் ோல வரலாற்யை ஆராய்வதாே 
இவ்வாய்வு அயேகிைது. 
ச ாழர் வைலாறு 

வரலாறு என்பது ேடந்த ோலச் 
வசய்திேளின் சுவடு என்று கூைலாம்.  ம் 
தமிழ் ாடு பண்யடக் ோலத்தில் நசர, நசாழ, 
பாண்டியர் என்னும் தமிழ் நவந்தர்ேைால் 
அரசாைப் வபற்று ஒப்புயர்வற்ை நியலயில் 
விைங்கியது என்பது பண்யடத்தமிழ் நூல்ேைால் 
அறியமுடிகிைது. அவ்வரசர்ேளின் வரலாற்யை 
 ாம் அறிந்து வோள்ளுோறு  ம் தமிழ் 
வோழியில் சில சரித்திர நூல்ேள் எழுதப் 
வபற்றுள்ைன. 

“ேதுயர ோ ேரில் நிலவிய 
ேயடச்சங்ேம் கி.பி.இரண்டாம் நூற்ைாண்டின் 
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இறுதியில் முடிவவய்தியது என்பது வரலாற்று 
ஆராய்ச்சியாைர்ேள் ஆராய்ந்து நிறுவியுள்ை 
உண்யே யாகும். எனநவ புை ானூறு, 
அே ானூறு, பத்துப்பாட்டு முதலான ேயடச் 
சங்ே நூல்ேளிலும் வசால்லப்பட்டுள்ை நசாழ 
ேன்னர்ேள் கி.பி.மூன்ைாம் நூற்ைாண்டிற்கு முன் 
நசாழ ேண்டலத்தில் ஆட்சி புரிந்த முடியுயட 
நவந்தர்.” (பிற்ோலச் நசாழர் சரித்திரம்பக்.21) 
என்று சங்ேோலச் நசாழ ேன்னர்ேள் ேற்றும் 
அவர்ேளின் வபயர்ேளுடன் பிற்ோலச் நசாழர் 
சரித்திரம் நூலில் கூைப்பட்டுள்ைது. 

ேயடச் சங்ே ோலத்தில் இருந்து கி.பி.9 
ஆம் நூற்ைாண்டின் இயடப்பகுதி வயரயில் 
குறுநில ேன்னராயிருந்த நசாழர்ேள் சில 
ோலங்ேளில் பல்லவர்க்கும் தியை வசலுத்திக் 
வோண்டு அவர்ேட்கு அடங்கி வாழ்ந்து 
வந்தனர் என்பது உய்த்துணரப்படுகிைது. 
பிற்ோலச் நசாழர் சரித்திரோனது கி.பி.846இல் 
அரநசறிய விசயாலயன் முதல் கி.பி.1279இல் 
அரசாட்சி புரிந்த மூன்ைாம் இராநசந்திரச் 
நசாழன் வயரயுள்ை ோலப்பகுதி யாகும். 
முதல் இைா ைா  ச ாழன் 

நசாழ ேன்னர்ேளிநலநய சாதயனேள் 
பல புரிந்த அரசன் முதல் இராசராச நசாழன் 
தந்யதயயயும் தாயயயும் தன்னுயடய 
குழந்யதப் பருவத்திநலநய இழந்து தேக்யே 
குந்தயவ  ாச்சியாரால் வைர்க்ேப் வபற்ைவன். 
அவர் சிவபக்தி சேயப் வபாயை முதலான 
உயர்குணங்ேள் பலவும் ஒருங்நே அயேயப் 
வபற்ைவர். அத்தயேயவரது அன்பு ேலந்த 
அறிவுயரேயை  ாள்நதாறும் நேட்டு ஒழுகி 
வந்தயேநய இவன் யசவ சேய வைர்ச்சியிலும் 
சிற்பம், ஓவியம், இயச முதலான சேல 
வைர்ச்சியிலும் வபரிதும் ஈடுபட்டுச் சேயப் 
வபாயையுயடயவனாய் வாழ்ந்து வந்தயேக்குக் 
ோரணோகும். இராஜராஜ நசாழனின் கீழ் நசாழ 
அரசு இந்தியா, இலங்யே, வதன்கிழக்கு ஆசிய 
 ாடுேள், தீவுேள் ஆகியவற்யை வவற்றி 
வோண்டது. தமிழர்ேைால் ேடல் ேடந்தும் 
பயடவயடுத்துச் வசல்ல முடியும். வவல்ல 
முடியும் என்பதற்கு இவனது ஆட்சி சாட்சியாே 
விைங்கியது. இவனது ஆட்சியயப் பற்றியான 
தேவல்ேள் இராஜநேசரியில் அத்தியாயம் - 
5இல் ஒரு சரித்திரப் பின்னணி என்னும் 
தயலப்பின்கீழ் வோடுக்ேப்பட்டுள்ைது. இதில் 
வசால்லப்பட்டுள்ை அயனத்து வசய்திேளும் 
ேல்வவட்டுேள், வசப்நபடுேள் ஆகியவற்நைாடு 
ஆராய்ச்சியாைர்ேளின் ேருத்துேள் எனச் 
சான்ைாதாரத்துடன் கூைப்பட்டுள்ைது. 

இராஜராஜனின் ேயடசிக் ோலங்ேளில் 
கியடத்த வேய்க்கீர்த்தி ஒன்று அப்படிநய 
இராஜநேசரியில் எடுத்தாைப்பட்டுள்ைது. 

“திருேேள் நபாலப் வபருநிலச் வசல்வியும் 
தனக்நே உரியே பூண்டயே ேனங்வோைக்ேருதி 
ோந்தர்ச் சாயல ேலேறுத் தருளி 
நவங்யே  ாடும் ேங்ே பாடியும் 
தடியேப்பாடியும் நூைம்பபாடியும் 
குடேயல ாடும் வோல்லமும் ேலிங்ேமும் 
முரட்வடாழிற் சிங்ேைரீழ ேண்டலமும் 
இரட்யடபாடி எழயர இலக்ேமும் 
முந்நீர்ப் பழந்தீவு பன்னீராயிரமும் 
திண்டிைல் வவன்றித் தண்டாற் வோண்டதன் 
எழில்வைர் ஊழியு வைல்லா யாண்டும் 
வதாழுதே விைங்கும் யாண்நட வசழியயரத் 
நதசு வோள் நோ ராசநேசரி வர்ேரான 
உயடயார் ஸ்ரீ ராஜராஜ நதவர்……..” 
என்பதாகும். 
 தயநாள் விழாவில் நமைபெற்றது 
 ஒவ்வவாரு நசாழ ேன்னர்ேளும் 
அவர்ேளின் ஆட்சியாண்டில் அவர்ேளின் 
பிைந்த ாளில் நிவந்தங்ேள் வழங்கி பிைந்த ாயை 
விழாவாேச் சிைப்பாேக் வோண்டாடியுள்ைனர். 
இராஜராஜ நசாழன் எடுப்பித்த தஞ்யச 
இராசராச நசச்சுரத்திலும் இவன் பட்டத்தரசி 
திருயவயாற்றில் ேட்டுவித்த உநலாே 
ேநதவீச்சுரத்திலும் திங்ேள்நதாறும் சதய ாளில் 
சிைப்பாே விழா  யடவபறுவதற்கு நிவந்தங்ேள் 
விடப்பட்டிருந்ததால் இராஜராஜநசாழன் இவன் 
சதய  ன்னாளில் பிைந்தவன் என்பது  ன்ேறிய 
முடிகிைது. இவயனச் 
“சதய ாள் விழா உதியர் ேண்டலந் தன்னில் 
யவத்தவன்”என்று ேலிங்ேத்துப்பரணி புேழ்ந்து 
கூறுவதாலும் இச்வசய்தி வலுவபறுகிைது. 

பிற்ோலச் நசாழர் சரித்திரம் நூலில் 
டி.வி.சதாசிவ பாண்டாரத்தார் இராஜ ராஜன் 
ஜப்பசித் திங்ேள் சதய  ாளில் பிைந்தான் 
என்பதற்குப் பல்நவறு சான்ைாதாரங்ேயைக் 
கூறியுள்ைார். 
 “இவன் ஆட்சிக் ோலத்தில் திருவவண் 
ோட்டு இயைவாக்கு ஆண்டுநதாறும் ஜப்பசித் 
திங்ேளில் ஏப ாட்ேள் சதய விழா  யடவபற்ை 
வதன்று அவ்வூர்க் ேல்வவட்டுவடான்று 
கூறுவதும் இதயன உறுதிப்படுத்துகின்ைன. 
ஆேநவ ஜப்பசித் திங்ேளில் சதய ாளிநல இவன் 
பிைந்தவன் என்பது நதற்ைம்” (பிற்ோலச் நசாழர் 
சரித்திரம்பக்.90) 
 இராஜ ராஜ நசாழன் அரியயண 
ஏறியதும் முதலில்  யடவபற்ை நபார் 988இல் 
 யடவபற்ை ோந்தர்ப்நபார் இப்நபாருக்ோன 
ோரணம் நசரேன்னன் நசாழனின் தூதயனச் 
சியையில் அயடத்து யவத்தநத என்கிைார் 
சதாசிவ பண்டாரத்தார் 
 “இராஜ ராஜ நசாழன் தன் தூதன் 
சியையிடப் வபற்றிருந்த உதயேக்குப் 
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பயடயுடன் வசன்ைான். அங்கு அவர்ேயை 
எதிர்த்து நசரன் பயடயயப் நபாரிற் 
புைங்ேண்டு அதிலிருந்து நோட்யட ேதில்ேள் 
நோபுரங்ேள், ோளியேேள் முதலானவற்யைத் 
தன் பயடேைால் தேர்ப்பித்து எஞ்சியவற்யை 
எரி வோளுவிச் சூயையாடினான் அங்குச் 
சியையில் யவக்ேப் வபற்றிருந்ததன் தூதயனயும் 
விடுவித்தான்” (பிற்ோலச் நசாழர் சரித்திரம், 
பக்.94) 
 நசர  ாட்டுப் நபாரில் இராஜ ராஜ 
நசாழன் வவற்றி வபற்ை அந் ாட்டில் இருந்த 
 ாளில் இவனது சதய  ாள் விழாவும் வந்தது. 
எனநவ தான் பிைந்த சதய ாள் விழாயவ 
அந் ாட்டில் சிைப்பாேக் வோண்டாடினான். 
அன்றியும் ஆண்டுநதாறும் அவ்விழா நசர 
 ாட்டில்  யடவபறுோறும் இவன் தக்ே 
ஏற்பாடுேள் வசய்தான் எனப் பிற்ோலச் நசாழர் 
சரித்திரத்தில் கூைப்பட்டுள்ைது. இத்தயேய 
வவற்றி வோண்டாட்டமும் நசர ேன்னனின் 
பழி வாங்கும் எண்ணமுநே இராஜநேசரியின் 
ேயதக்ேருவாே அயேந்துள்ைது. 
 ோந்தர்ப் நபாரில்  நதாற்று 
படுங்ோயமுற்ை நசரேன்னான இரண்டாம் 
விக்ேரேயன இராஜ ராஜ நசாழன் சியையில் 
யவத்திருந்தான். அவனின் துயரியனக் ேண்ட 
நசாழன் அவயன வவளியில் விட்டான். தீராத 
பழிவாங்கும் எண்ணம் வோண்ட உடல் 
வலியேயய இழந்த நசரேன்னன் அநத 
சதய ாள் விழாவில் நசாழயனக் வோல்லத் 
திட்டம் தீட்டி அதயனச் வசயல்படுத்துகிைான். 
இதயன அறிந்த நசாழ ஒற்ையன இத்தேவயலத் 
தஞ்யசயில் வோண்டு நசர்ப்பதற்கு முன்பு 
வோன்றுவிட்டனர். ஒற்ைன் இைக்கும் தருவாயில் 
அவயனக் ோப்பாற்ை வந்த ஓய்வுவபற்ையதக் 
நோைப்பயட வீரரான அம்பாலவாணனிடம் 
இச்வசய்தியயக் கூறிவிட்டு இைக்கிைான். 
இதயன அறிந்த ோராயர் சதிோரர்ேளின் 
இத்தயேய சதிக்குக் ோரணோே அவர் 
எண்ணியயத 

“நபரரசர் மும்முடிச் நசாழவரன்று 
முடிச்சூடிக் வோண்ட பின்  டந்த முதல் 
சதய ாள் விழா எங்நே எந்தச்சூழலில் 
 டந்தவதன்பயத நீங்ேள்  ன்ைாே அறிவீர்ேள் 
அதனால் அநத சதய  ாளில் அவர்ேளின் 
திட்டம் நியைநவற்ைப்பட்டால் பழிதீர்க்கும் 
படலம் முழுயே வபற்ைதாேக் ேருதலாம்.” 
(இராஜநேசரி, பக்.126) என்று இராஜநேசரியில் 
கூைப்பட்டுள்ைது. சதிோரர்ேள் எத்தயன நபர் 
யாராே இருக்ே முடியும் என்று எண்ணிக் 
வோண்டிருக்கும் நவயலயில் நபார்வீரன் 
அம்பலவாணன் மூன்று நபர்ேள் நசர்ந்து 
ஒற்ையனக் வோன்ைதாேக் கூறுகிைார். அதில் 

ஒருவயனக் ேண்டுபிடித்து அவயன வ ருங்கும் 
ந ரத்தில் எதிர்பாராத விதோே அவன் பாம்பு 
தீண்டி இைந்துவிடுகிைான். அவனின் ேச்யசயில் 
வசாருகி இருந்த   ஓயலயில் வயரயப்பட்டு 
இருந்த வயரபடத்தின் மூலம் ேற்ை இருவர் 
யார் என்று அறிவதற்கு முன் சதய ாள் விழா 
ஆரம்போகிைது. அன்று ோயல இராஜ ராஜ 
நசாழன் ேயலக் கூத்தர்ேைால் அரங்நேறிய 
இராஜ ராஜ விஜயத்தில் ேலந்து வோண்டார். 
ேயதயின் இறுதியில் சதிோரர்ேளில் இருவர் 
வபண்ேள் என்றும் அவர்ேள் ோறுநவடத்தில் 
தளிச்நசரி வபண்டுேைாே  ாடே நேயடயில் 
 டனோடிக் வோண்டு யேயில் வில், அம்புடன் 
அரசன் இராஜராஜ நசாழன் மீது அம்பு எய்தும் 
ந ரத்தில் ஒருவரின் அம்யபப் நபார்வீரன் 
அம்பலவாணன் தன் நதாளில் ஏற்கிைார். 
ேற்வைாருவரின் அம்யப ேழபாடியாரின் அம்பு 
தடுக்கிைது. 
 நசாழ ேன்னர்ேள் இராசநேசரி, 
பரநேசரி பட்டம் தரித்து அரசாண்டனர் 
என்பயத டி.வி.சதாசிவ பண்டாரத்தார் 
 “அக்ோலத்தில் நசாழ ேண்டலத்தில் 
முடிசூடி ஆட்சி புரிந்து வந்த நசாழ ேன்னர்ேள் 
எல்நலாரும் இராசநேசரி, பரநேசரி என்று இரு 
பட்டங்ேயையும் ஒருவர் பின் ஒருவராே 
ோறிோறிப் புயனந்து வோண்டிருந்தனர் என்பது 
ேல்வவட்டுக்ேைால் அறியப்படுகின்ைது.” 
(பிற்ோலச் நசாழர் சரித்திரம், பக்.30) 
என்ை ேல்வவட்டுச் சான்ைாதாரத்துடன் 
நிறுவிக்கின்ைார். ஆனால் இராஜநேசரி என்ை 
புதினத்தில் இராஜநேசரியாேப் பட்டம் 
வபற்ைவர். இராஜ ராஜ நசாழன் உயியரக் 
ோப்பாற்ை தன் உயியரத் தர முன் வந்த ஓய்வு 
வபற்ை நபார் வீரன் அம்பலவாணருக்குக் 
வோடுக்ேப்பட்டது.  
அைசியல் அதிகாரிகள் 
 இராஜராஜ நசாழன் ஆட்சிக் ோலத்தில் 
அயேச்சராேவும் பயடத் தயலவராேவும்  ாட்டு 
அதிோரிேைாேவும் திருேந்திர ஓயல 
 ாயேோேவும் அைநியலயக் ேண்ோணிப்பாை 
ராேவும் அேர்ந்து அரசாங்ேத்யத  ன்கு  டத்தி 
வந்த அரசியல் அதிோரிேள் பலர் ஆவர். 
அவர்ேளுள் ேல்வவட்டுக்ேைால் அறியப்படும் 
சிலயரப் பற்றிய வசய்திேள் வரலாற்று 
நூல்ேளுள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. அவர்ேயைப் 
பற்றிய வசய்திேள் இராஜநேசரி புதினத்தில் 
எவ்வாறு தரப்பட்டுள்ைது என்பயத அறிவது 
ஏற்புயடயது ஆகும்.  
1. ச னாதிெதி குைவன் உலகளந்தானான இைா  
ைா  மாைாயன் 

இராச ராச ோராயன் பற்றிப் பிற்ோலச் 
நசாழர் சரித்திரம் தரும் விைக்ேம் 



 
46                                                                                                                                                                        இ.ேரியவசல்வி                                                                                                                                              

Trends in Kalis Research Vol.13 No.1, March 2020  ISSN : 0974 – 701X 
 

 “இராச ராச நசாழன் பயடத்தயலவருள் 
ஒருவன் அரசன் ஆயணயின்படி கி.பி.1001ஆம் 
ஆண்டில் நசாழ இராச்சியம் முழுவயதயும் 
அைந்து எவ்வைவு  ன்வசய், புன்வசய்ேளும் 
ோடுேளும் உள்ைன என்பயதத் வதளிவாேப் 
புலப்படுத்தி அவற்றுள் வியை நிலங்ேளுக்கு 
ோத்திரம் வரிவிதிக்குோறு ஏற்பாடு வசய்தவன் 
இவன் இராச்சியம் முழுயேயும் அைந்தயே 
பற்றி இவனுக்கு உலேைந்தான் இராசராச 
ோராயன் என்ை பட்டம் இராசராசனால் 
வழங்ேப்பட்டிருத்தல் அறியத்தக்ேது.” 
(பிற்ோல நசாழர் சரித்திரம், பக்.116) 
 இராஜநேசரியில் ஆசிரியர் ோராயயர 
அறிமுேப்படுத்தும்நபாது, 
 “சாம்ராஜ்ஜியத்தின் நீை அேலங்ேயைத் 
திட்டவட்டோே அைந்து வியைநிலம் இவ்வைவு 
இதில்  ன்வசய் - புன்வசய் இத்தயன நவலி 
ோட்டுநிலம் இவ்வைவு நதவதான -இயையிலி 
நிலம் இவ்வைவு என்று வயரயறுத்துச் 
வசான்னதினால் ‘உலேைந்தான்’ என்ை பட்டம் 
வபற்ைவரும் பல பல நபார்ேளில் சிைப்பாேத் 
தன்வீரத்யத நியல ாட்டி ‘ோராயர்’ பட்டம் 
வபற்ைவரும் நசாழ ேண்டலத்தில் மிகுந்த 
அரசியல் வசல்வாக்குப் வபற்ை வபருந்தரத்து 
அதிோரிேளுள் ஒருவருோன ோராயயர  ாம் 
சந்திக்கும் ந ரம் அத்தயன சிலாக்கியோனதல்ல 
என்பயத அவரது முேம் தைத் வதளிவாேநவ 
ோண்பிக்கிைது.”  (இராஜநேசரிபக்.23) என்று 
கூறியுள்ைதிலிருந்து ஆசிரியர் வரலாற்யைப் பதிவு 
வசய்வதில் ேவனோேக் யேயாண்டுள்ைார் 
என்பயத  ம்ோல் அறியமுடிகிைது. 
 
2. ெைமன் மழொடியானான் மும்முடிச் ச ாழன் 
ேழ பாடியானான் பற்றிப் பிற்ோலச் நசாழர் 
சரித்திரம் தரும் தேவல் 

“இவன் தஞ்சாவூர்க் கூற்ைத்துக்ேருோடி 
என்னும் ஊரினன். இராச ராசனுயடய 
பயடத்தயலவர்ேளுள் ஒருவன். இம்ேன்னன் 
விரும்பியவாறு வ ல்லூர் ஜில்லாவிலுள்ை 
சீப்புலி ாடு, பாகி ாடு என்பவற்றின் நேல் 
பயடவயடுத்துச் வசன்று அவற்யைக் 
யேப்பற்றியவன்.”  

(பிற்ோலச் நசாழர் சரித்திரம்,பக்.116) 
என்பதாகும். இராஜநேசரியில் 
“பரேன் ேழபாடியார் நசாழ யசன்யத்தில் 
படிப்படியாே முன்னுக்கு வந்த வீரர். 
சாதாரணப் பயடவீரராே உயையூர் பராந்தேத் 
வதரிஞ்ச யேக்நோைப் பயடயில் நசர்ந்து 
ோேன்னர் அருவோழிச் நசாழ நதவரின் 
ஒவ்வவாரு பயடவயடுப்பிலும் முக்கிய 
நசயவயாற்றி பாகி  ாடு ேற்றும் சீட்புலி 
 ாட்டுப் நபாரில் முதல்முயையாேப் பயடக்குத் 

தயலயே வகித்துச் வசன்று வவற்றி வபற்று 
தண்ட  ாயக்ேர் பதவியயயும் மும்முடிச்நசாழர் 
பட்டத்யதயும் ஒருங்நே வபற்ைவர்.”                                                                                                                                      
(இராஜநேசரி,பக்.32) என்று வரலாற்றுடன் 
நசர்த்துக் குறிப்பிட்டுள்ைார். 
 இதயனப் நபான்நை அேண் குடியார் 
கிருஷ்ணன் இராேனானமும் முடிச்நசாழ 
பிரம்ேராயன் ஆட்வோண்ட வில்லியார் பற்றிய 
வசய்திேளும் கூைப்பட்டுள்ைது. 
முதல் இைாஜைாஜ ச ாழனின் ெமைகள் 
 முதல் இராஜராஜ நசாழனின் ஆட்சியில் 
மிேக் குறுகிய ோலத்திற்குள் நசாழ நதசம் அசுர 
வைர்ச்சி அயடந்தது எனில் அதில் பயடேளின் 
பங்கு முக்கியோனது. பழந்தமிழ் இலக்கியங்ேள் 
நபாரானது ேண்ணிற்ோேவும் வபாருளுக்ோேவும் 
வபண்ணிற்ோேவும் நிேழ்ந்தது என்பயதக் 
ோட்டுகின்ைன. பழங்ோலத்தில் யாயனப்பயட, 
குதியரப்பயட, ோலாட்பயட, நதர்பயடேள் 
இருந்துவந்துள்ைன. இதயனநய 
“ோர்க்குலமும் பாய்தியரயுட் ோட்டும் 
ேடல்பயடயும் 
நபார்க்ேளிறும் பாய்ோவும் வபாங்குோல் - 
ஏற்ை 
ேலமுயடத்து முந்நீர் ேதிராழித் திண்நதர் 
பலவுயடத்து நவந்தன் பயட” 
என்ை தண்டியலங்ோரத்தில் இடம் வபற்றுள்ை 
பாடல் மூலம் அறியலாம். இராஜராஜ 
நசாழனின் ோலத்தில் எண்ணிலடங்ோப் 
பயடேள் இருந்தன என்பர் இராஜநேசரியில் 
இராஜராஜனின் வரலாற்யைக் கூறும் இடத்தில், 
 “நிலப்பயட, நீர்ப்பயட, யாயனப்பயட, 
குதியரப் பயட, யேக்நோைப் பயட மூன்று 
யேோநசயன என்று எண்ணிக்யேயிலடங்ோப் 
பயடேள்! இவர்ேளுக்குள் இடங்யே வலங்யே 
வயன்று பிரிவியனேள் நவறு ோணப்பட்டன”                      
(இராஜநேசரி.பக்.44) என்று கூைப்பட்டுள்ைது. 
நேலும் அரசர் ேற்றும் உயரதிோரிேயைப் 
பாதுோக்ே அயேக்ேப்பட்ட வேய்க்ோவற்பயட 
ேற்றும் நசாழ இராஜ்ஜியத்தில் மிகுந்த 
வசல்வாக்குப் வபற்றிருந்த ோவற்பயடேள் 
முதலானயவ இருந்தன. 
சொர் அறங்கள் 
 நபார்க்குரிய ோரணங்ேைாேப் பற்பல 
உயரக்ேப்வபறுகின்ைன. இயல்பான ேைப்பண்பு 
ேண்ணாயச இடஞ்சிறிவதன்னும் ஊக்ே நேலீடு 
நபான்ை ோரணங்ேள் கூைப்படுகின்ைன. வோயல 
ேலிந்து ோணப்வபறும் நபார்க்ேைத்திலும் அைம் 
அடிப்பயடயிலான சில வயரயயைேள் சங்ே 
ோலத்தில் இருந்திருக்கின்ைன. நபார்க்குறிப்பு 
இல்லாதவநனாடு வபாருதல் இதன் ேருத்யத 
வவளிப்படுத்தாேல் வ டுங்ோலம் நோட்யடயய 
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அயடத்து உள்நை வாைாவிருத்தல் ஆகியன 
 ாணுத்தேவுயடய வசயல்ேள் எனப்பட்டன.  

“ஆவும் ஆனியற் பார்ப்பன ேக்ேளும் 
வபண்டிரும் பிணியுயட யீரும்நபணித் 
வதன்புலம் வாழ் ர்க்ே ருங்ேட னிறுக்கும் 
வபான்நபாற் புதல்வர்ப் வபைாஅ தீரும் 
எம்ேம்பு ேடிவிடுது நும்ேரண் நசர்மிவனன 
அைத்தாறு நுவலும் பூட்யே” 

   (புை ானூறு, 9) 
என்ை புை ானூற்றுப் பாடலில் நபார்த் 
வதாடங்குவதற்கு முன்பு ஆனியர, பார்ப்பனர், 
வபண்டிர், பிணியாைர், ேேப்வபைாதவர் என 
இவர்ேயை விலக்கி ேைவநராடு ேட்டும்  நபார் 
வசய்துள்ைனர் எனக் கூைப்பட்டுள்ைது. நேலும் 
நபாரில் ஆயுதமின்றி இருப்நபார் மீதும் 
நபாரில் புைங்வோடுத்தல் இழிந்த வசயலாேவும் 
அவ்வாறு புைமுதுகிட்நடார் மீது வாநைாச்சுதல் 
அைக்நேடாேவும் ேருதப்பட்டிருக்கிைது. இதயன 
“புன்ையல ேடப்பிடி  ாணக் 
குஞ்சர வேல்லாம் புைங்வோடுத் தனநவ” 
  (புை ானூறு, 308) 
என்ை பாடல் எடுத்துயரக்கிைது. 
 அரசர்ேள் எந்தைவு வீரத்துடன் 
வசயல்பட்டனநரா அந்தைவு இரக்ேக்குணமும் 
வோயடத்தன்யேயும் வோண்டு வசயல்பட்டனர் 
வள்ளுவப் வபருந்தயே, 
“நபராண்யே என்ப தறுேண்ஒன்றுற் ைக்ோல் 
ஊராண்யே ேற்ைதன் எஃகு” (குைள் 773) 
என்ை குைளில் பயேவர்க்கு அஞ்சாத வீரம் 
வபரும் ஆண்யே என்று நபாற்ைப்படும். அந்தப் 
பயேவர்க்கு ஒரு துன்பம் வரும்நபாது அயதத் 
தீர்க்ே உதவிடுவது ஆண்யேயின் உச்சம் எனப் 
புேழப்படும் என்று கூறியுள்ைார். 
 இராஜநேசரியில் ோந்தர்ப் நபாரில் 
படுோயமுற்றுச் சியையில் இருக்கும் விக்கிரேன் 
மீது இரக்ேம் வோண்டு அவயன விடுவித்து 
இராஜராஜ நசாழன் ஆண்யேயின் உச்சத்யத 
அயடந்துள்ைார்.  

“ஆய் நவள்குடிச் நசரனான இரண்டாம் 
விக்கிரேன் ோந்தரில்  ம் நசயனேயை 
எதிர்த்தான் ேடுயேயான நபாருக்குப்பின்  ாம் 
வவன்நைாம். நபாரில் படுோயமுற்ை இரண்டாம் 
விக்கிரேயனச் சியைவசய்யாேல் நோட்யடயில் 
இருந்து சிகிச்யசக்ோே வவளிநய வசல்ல எவர் 
வசால்யலயும் நேட்ோேல் அனுேதித்தார்  ேது 
ோதண்ட  ாயக்ேர்” (இராஜநேசரி, பக்.123) 
ஆனால் அவரின் இரக்ே குணநே அவரின் 
உயிருக்கு ஆபத்தாே முடிகிைது. சியையிலிருந்து 
வவளிநய வசன்ை இரண்டாம் விக்ரேன் 
ேயல ாட்டு யவத்தியர்ேளின் துயணயுடன் 
ஆயுர்நவத சிகிச்யச வசய்து ஒருவழியாேப் 
பியழத்தார். ஆனால், பயழய உடல்பலம் 

அவனுக்கு வாய்க்ே வில்யல. அவனின் 
பழிவாங்கும் எண்ணம் தீயாய் எழுந்தது 
நசாழருக்கு எதிராே ஏநதனும் வசய்யத்துடித்துக் 
வோண்டிருந்த விக்கிரேனுக்குக் ோந்தர்க் 
ேடியேயில் தன்னுயடய பல ோணாக்ேர்ேயைப் 
நபாரில் இழந்து நின்ை ஓர் அந்தண 
ஆச்சாரியார் அவனுக்கு உதவுவதாே 
வாக்ேளித்தார். இருவரும் இராஜராஜ 
நசாழயனக் வோல்ல சதி திட்டம் தீட்டினர். 
ஆனால் இராஜராஜன் வசய்த அைம் அவயன 
அச்சதியிலிருந்து ோப்பாற்றியது.  
 

ஒற்றர்களின் ெணியும் கைமமயும் 
 ஒற்ைன் என்ை வசால்லின் வபாருள் 
உைவு பார்க்கும் ஆள், உைவாள், நவவுோரன் 
என்பதாகும். ஒரு  ாட்டின் தேவயலப் 
வபறுவதிலும் ஒற்ைர்ேளின் பங்நே மிே 
முக்கியோனது. ஓற்ைர்ேள் தரும் தேவநல பிை 
 ாட்டின் வலியேயய அறிந்து நபாரிடுவதற்கும் 
 ம்  ாட்யடப் பிை  ாட்டின் தாக்குதலில் 
இருந்தும் பாதுோக்ேவும் வபரும்துயணபுரிகிைது. 
ஓற்று குறித்து இராஜநேசரியில் 
 “ஒற்று விசயம் என்று வந்துவிட்டாநல 
வசய்திேள் அரசல் புரசலாய்த்தான் கியடக்கும் 
பணிேளும் ோதும் ோதும் யவத்த ோதிரிதான் 
 டக்கும்.” (இராஜநேசரி, பக்.54) என்று 
கூைப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவில் சாமியார் நவடத்தில் 
உைவாளிேள் இருப்பயத எல்லாரும் அறிவர். 
பலர் சேயத்யதப் பயன்படுத்தி எளிதாே உைவு 
நவயலேளில் ஈடுபடுவது வள்ளுவர் ோலத்தில் 
இருந்து  டக்கிைது. வள்ளுவர் ஒற்ைாடல் 
என்னும் 59ஆம் அதிோரத்தில் பத்நத 
குைள்ேளில் உைவு குறித்து எடுத்துயரத்துள்ைார்.  
“ஒற்றும் உயரசான்ை நூலும் இயவயிரண்டும் 
நதற்வைன் ேேன்னன் ேண்” (குைள்.581) 

அை நூலும் ஓர் அரசின் ேண்ேைாேக் 
ேருதப்பட நவண்டும் என்ை வள்ளுவரின் 
கூற்றிற்நேற்ப இராஜநேசரியில் ந ர்யேயும் 
திைனும் வோண்ட ஒற்ைனாே ஐங்ேரனும் ஒற்ைர் 
தயலவராே இராஜ ராஜ ோராயரும் அவருக்குத் 
துயணயாேப் பரேன் ேழபாடியாரும் 
கூைப்பட்டுள்ைனர். இவர்ேநை ேன்னயனக் 
வோல்ல நியனக்கும் சதி வசயயல அறிந்து 
அதயன முறியடிக்கின்ைனர். 
 நேலும் ஒற்ைர்ேள் ஊருக்கு ஊர் வபயர் 
ோற்றிக் வோண்டு ோறுநவடத்தில் இருப்பர். 
அவர்ேள் ேருதிய வசயல் முடியும் வயர 
அவ்வூரில் இருந்து சாோன்ய ேக்ேநைாடு  
ேக்ேைாே வாழ்வர். அவர்ேயை இனம் ோண்பது 
என்பநத அறியாத ஒன்ைாகும். இதயனநய 
வள்ளுவர், 
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“கடாஅ உருவ ாடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும் 
ஊகாஅ மம ல்லதே ஒற்று” (குறள்.585)  
என்ற குறளில் சந்தேகப்பட முடியாே 
தோற்றத்துடனும் அப்படிச் சந்தேகப்பட்டுப் 
பார்ப்ப ர்களுக்கு அஞ்சாமல் இருந்து என்ன 
தேர்ந்ோலும் மனதில் உள்ளமேப் பிறருக்கு 
வ ளிப்படுத்ோமலும் இருப்ப தர ஒற்றர்களாகப் 
பணியாற்ற முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 
 ஓற்றர்கள் ோம் எடுத்துக் வகாண்ட 
வசயல் முடியும்  மர எத்துமண துன்பம் 
 ரினும் ோங்கிக் வகாள் ர் அவ் ாறு ோங்கிக் 
வகாள்ப தர சிறந்ே ஒற்றர் என்று  ள்ளு ர் 
“துறந்ோர் படி த்ேராகி இறந்ோ ராய்ந்து 
என்வசயினும் தசார்விலது ஒற்று” (குறள் 586) 
என்ற குறளில் கூறியுள்ளார். அந்ே  மகயில் 
இராஜதகசரியில் இடம்வபற்றுள்ள ஒற்றரான 
ஐங்கரன் ோன் வபற்ற வசய்திமய ஒற்றர் 
ேமல ரிடம் தசர்ப்பேற்காகத் ேன் உயிமரதய 
இழக்கிறான். 
 தசாழ சாம்ராஜ்ஜியத்தின் வோடக்கமாக 
விளங்கிய இராஜ ராஜ தசாழன் பற்றிய 
ேக ல்கமளப் புதினத்தில் ஆசிரியர் சரித்திரப் 
பின்னணியில் கூறியிருப்போல் சாோரண 
 ாசகனும்  ரலாற்றியல் அணுகுமுமறதயாடு 
ோ மல உணரமுடிகிறது. உளவியல் ரீதியாக 
எவ் ளவு வபரிய வீரனாக இருந்ோலும் 
அ னது முதிய  யதில் அ னது மனம் ஏதோ 
 மகயில் இராஜ ராஜ தசாழனும் அேற்கு விதி 
விலக்கல்ல என்பமே ேம்மால் அறியமுடிகிறது. 
எக்காலத்திலும் ோட்டின் பாதுகாப்பிற்கும் 
பிறோட்டின் நிமலமய அறி ேற்கும் அக்கால 
ஒற்றர்களும் இக்கால உள ாளிகளும் மிக 
முக்கியம் என்பமே அறியமுடிகிறது. ஒரு 
ோட்டின் மிகச்சிறந்ே அரசமன அந்ோட்டு 
மக்கள் கடவுளாக எண்ணி அ னுக்காகத் ேன் 
உயிமரயும் வகாடுக்கத் துணியும் உயர்ந்ே 
உள்ளங்கள் இருப்பமே அறியமுடிகிறது. 
 ாழ்க்மகயிலும் சரி தபாரிலும் சரி 
அறங்கமளப் பின்பற்றப னுக்கு என்றும் அழிவு 
இல்மல. அ ன் வசய்ே அறதம அ மனக் 
காக்கும் என்பமே உணரமுடிகிறது. 
துணை நின்ற நூல்கள் 
1.இராஜதகசரி., தகாகுல் தசஷாத்ரி 
2.பிற்காலச் தசாழர் சரித்திரம், டி.வி.சோசி  
பாண்டாரத்ோர்., 
3.கலிங்கத்துப்பரணி., உமரயாசிரியர் ோ. 
மாணிக்க ாசகன்., 
4.ேண்டியலங்காரம்., உமரயாசிரியர்  . ே. 
இராம சுப்பிரமணியம்., 
5.புறோனூறு., கழகவ ளியீடு., 
6.திருக்குறள், ஆராய்ச்சிக் குறிப்புமர ம . மு. 
தகாபால கிருஷ்ணமாசாரியார். 

 
 
 
 

மழைமான் - சிறுகழைத் தைாகுப்பில் 
பண்பாட்டுப் பதிவுகள் 

     
   ர.ரத்தினகுமாரி, 

 முமன ர் பட்ட ஆய் ாளர் 
(முழுதேரம்) 

  ேமிழ் உயராய்வு ேடு ம், 
   தடாக் வபருமாட்டி கல்லூரி, மதுமர 

 
முன்னுணை 
 சமுோயத்தில்  ாழுகின்ற மக்களின் 
ஒருமித்ே ேடத்மேகமளயும், எண்ணங்கமளயும் 
வ ளிப்படுத்தும் கருவியாகப் பண்பாட்டுக் 
கூறுகள் அமமகின்றன. ேமிழ்ச் சமுோயத்தின் 
பல்த று பண்பாட்டுக் கூறுகமள இலக்கியங்கள் 
வ ளிப்படுத்துகின்றன. அ ற்றுள் சிறுகமேயும் 
உள்ளடக்கம் வபறுகின்றது. பமடப்பாளர் எஸ். 
ராமகிருஷ்ணனின் பமடப்புகளும் பண்பாட்டின் 
இயல்புகமள வ ளிக்வகாணர்கின்றன.  அ ரின் 
சிறுகமேத் வோகுப்புகளுள் ஒன்றான 
'மமழமான்' வ ளிப்படுத்துகின்ற பண்பாட்டுப் 
பதிவுகமள இக்கட்டுமர எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
பண்பாடு 
 ‘culture’ என்னும் ஆங்கிலச் 
வசால்லிற்குத் ேமிழில் 'பண்பாடு' என்று 
வபாருள் கூறப்படுகிறது. 'பண்பாடு' என்ற 
வசால்மலத் ேமிழுலகில் முேன்முேலில் 
பயன்படுத்திய ர் டி.தக.சிேம்பரோே முேலியார் 
ஆ ார். பண்பாடு என்பேற்கு  ாழ்வியற் 
களஞ்சியத்தில் 'பண்பாடு என்பது மக்கள் 
அமன ரும் கூட்டாகச் தசர்ந்து வசயல்படும் 
தபாது உண்டாகும் ேடத்மேமுமறகளின் 
தசர்மமாகும். இது அந்ேேந்ேச் சமுோயத்திற்கு 
மட்டுதம உரியது' என்று விளக்கம் 
காட்டப்படுகின்றது.  
     கமலக்களஞ்சியம், “வபரும்பாலும் சிறந்ே 
 ாழ்க்மகக்கு அடிப்பமடயாக அமமகின்ற 
உள்ளப்பாங்கின் வ ளிப்பாட்மடதய பண்பாடு 
என்கிதறாம்”  என்று சுட்டுகின்றது.   
 பண்பாடு என்பது மனிேர்களின் மனதில் 
ேற்பண்புகமளக் கட்டமமக்கின்ற கமலயாகக் 
காணப்படுகின்றது. முேன் முேலில் காடு 
தமடுகளில்  ாழ்ந்ே மனிேன், குழு ாக 
இமணந்து ஒரு சமுோய அமமப்மப ஏற்படுத்தி 
 ாழத் வோடங்கினான். பின்னர் அ ன் 
ேனக்வகன ேனித்ேன்மமகமளக் வகாண்டு 
அ ற்மற  ழி ழியாகப் பின்பற்றிப் 
பண்பாடுமடய மனிேனாக அமடயாளப் 
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படுத்ேப்படுகின்றான். இத்ேமகய ேனித் 
ேன்மமகதள பண்பாட்டுக் கூறுகள் ஆகும். 
குறிப்பிட்ட குழுவின் பண்பாடு சமுோயத்தின் 
பண்பாடு ஆகும்.  சமுோயத்தின் பண்பாடு ஒரு 
ோட்டின் பண்பாடாக உரு மாறுகின்றது. 
 குறிப்பாக, இலக்கியங்கள் வபரும்பாலும் 
மனிேனுக்குப் பண்பாட்மடக் கற்றுக் 
வகாடுப்பதும், அேன்மூலம் அற  ாழ்ம  
ேடத்ேவுதம  ழி காட்டுகின்றன. அேற்கு 
எடுத்துக்காட்டாகத் ேமிழர்களின் வோன்மம 
இலக்கியமான சங்க இலக்கியங்கள் வோட்டு 
இன்றளவும் ேமடமுமறப் பயன்பாட்டில் 
பண்பாட்டுக் கூறுகள் வோடர்ந்து  ருகின்றன. 
அவ் மகயில் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் சிறுகமேத் 
வோகுப்புகளிலும் பண்பாட்டுக் கூறுகள் சில 
இடம்வபற்று ேல்லவோரு  ாழ்விற்கு  ழி 
காட்டுகின்றன. 
குடும்பம் 
 சமூகத்தின் பல்த று பிரிவுகளுக்கும் 
அடிப்பமடயானது குடும்பம். குடும்ப 
அமமப்பின் முேல் உறவுநிமல கண ன்-மமனவி 
உறவு ஆகும்.  இவ்வுறவுமுமற திருமணம் என்ற 
பண்பாட்டு அமமப்பின் மூலம் உரு ாகின்றது. 
கண ன், மமனவி உறவில் ஒரு ர் மீது ஒரு ர் 
உண்மமயான அன்பும், அக்கமறயும் வகாண்டு 
இருத்ேல் த ண்டும்.  
'காேலர் இரு ர் கருத்வோரு மித்து,  
ஆேரவு பட்டதே இன்பம்' (ஒளம யார் 
ேனிப்பாடல் திரட்டு) 
 என்பேற்கு ஏற்ப  'அ ன் வபயர் 
முக்கியமில்மல' என்னும் சிறுகமேயில் 
இடம்வபறும் ஸ்ரீேர் - துர்கா ேம்பதியினர் 
இேற்கு எடுத்துக்காட்டாய்  ாழ்கின்றனர். 
பதிவனாரு  ருடங்கள் குழந்மே இல்லாமல் 
 ாழும் இரு ரும் ஒரு மரவயாரு ர் புரிந்து 
வகாண்டு விட்டுக்வகாடுக்காமல்  ாழுகின்றனர்.
 'துர்கா, பிள்மள பிறக்கிறப்தபா 
பிறக்கட்டும். ஒருத மள பிறக்காமதல 
தபாயிட்டா ேமக்குக் வகாடுத்து  ச்சது 
அவ் ளவு ோன்னு நிமனச்சி கிடுத ாம். 
இப்படி ஒவ்வ ாரு டாக்டர் கிட்டயா தபாயி 
மருந்து மாத்திமர சாப்பிட்டு மாசக்கணக்கில் 
காத்துக்கிட்டு இருந்து ஏமாந்து தபாறது 
மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இதுல உன் ேப்பு 
என் ேப்புன்னு எதுவுமில்மல. ேமக்குக் 
வகாடுப்பிமன இல்மல அவ் ளவுோன்' (அ ன் 
வபயர் முக்கியமில்மல, ப.47) 
 இதே தபால் 'விரும்பிக் தகட்ட ள்' 
சிறுகமேயில்  ரும்; சுப்பு பாத்திரத்தின் 
சித்தியான  சந்தியின் மூலம் உறவுநிமலயின் 
ஆழத்மேக் காணலாம்.  'இத்தோட சரி சுப்பு. 
இனிதம வராம்ப வோந்ேரவு குடுக்கமாட்தடன். 
கமடசியா ஒருேடம  பாக்கணும்னுதோணிச்சி. 

நீ ஒருத்ேன் ோன்டா என்  ளர்ப்பு. உங்க 
ம்மாம  விட ோன்ோன் உன்மனப் பார்த்து 
 ளர்த்தேன்' (விரும்பிக்தகட்ட ள்.ப.42) எனத் 
திருமணம் ஆகாமல் தோயினால் இறக்கும் 
ேரு ாயில்  ருந்தும்  சந்தி, ோன்  ளர்த்ே 
மகனாகக் கருதும் சுப்பும க் காண 
எண்ணுகிறாள். ேன் சித்தி இறந்ே பிறகும் கூட 
சுப்பு அ ள் பாடிய பாடமலக் தகட்கும் 
தபாவேல்லாம்  ருந்துகிறான். 
 அக்கா - ேங்மக உறவிற்கு 
எடுத்துக்காட்டாய் ஆசிரியாா் காேம்பரி - ரமா 
பாத்திரத்திமனச் சித்ேரித்துள்ளார் 'வ றும் 
பிரரர்த்ேமன' சிறுகமேயில்  ேன் ேந்மேயின் 
வசயலால் பிறர் வீட்டில் வசன்று உறங்கும் ேன் 
ஆற்றாமமமய எண்ணியும்,  உடன்பிறந்ே 
ேங்மகயின் ேலமனக் காக்கும் சதகாேரியாகக் 
காேம்பரிமயக் காட்சிபடுத்துகிறார் ஆசிரியர். 
'ோன்இருக்தகன், நீஒன்னும்பயப்புடாதே.  அந்ே 
நிமிடத்தில் ேன்மன முழுமமயாக ஒரு 
அக்கா ாக உணர்ந்ோள். அமேக் தகட்டவுடன் 
ரமா அ ள் மககமள இறுக்கமாகப் பிடித்துக் 
வகாண்டு திரும்பவும் அழுோள். அ ர்கள் 
இரு ரும் உறக்கமில்லாமல் ஒரு மரதயாரு ர் 
கட்டிக்வகாண்டு இரவ ல்லாம் விழித்துக் 
கிடந்ேனர். காேம்பரி அேற்காகத  
பனிவரண்டாம்  குப்பு படித்து முடித்துவுடதன 
ோன் த மலக்குப் தபாகப் தபா ோகச் 
வசான்னான்'. 
நட்பு 
 குடும்ப உறவுகளுக்கு அடுத்ே நிமலயில் 
ேட்பு விளங்குகின்றது. குடும்பம் எவ் ாறு ஒரு 
பண்பாடாகத் திகழ்கிறதோ அதே தபால் 
ேட்பும் பண்பாடாகத் திகழ்கிறது. 'ஓமலக்கிளி' 
என்னும் சிறுகமேயில்  ரும் பரமன், டாக்டர் 
ேனக்கு உேவியேற்காக அ ருக்கு ஒமலக்கிளி 
ஒன்மறப் பரிசாகக் வகாடுக்கிறான். அேமன 
 ந்து தகட்ட டாக்டர் ேன் மமனவியிடம் இது 
என்னுமடய தோழன் அனுப்பியது என்று கூறித் 
வேரியாே ஒரு மரத் ேன்னுமடய மனோல் 
தோழனாக ஏற்றுக்வகாள்கிறான். 
 'ஏதுங்க ஆண்டாள் தகாவில் கிளி? 
இமே யாரு அனுப்பி ச்சது?' 
 'ஊர்ல இருந்து ஒரு பிரண்ட்' என்தறன்  
(ஓமலக்கிளி. ப.127 ) 
 இதே தபால் இளம்  யது ேண்பர்கள் 
ஒரு மர வயாரு ர்  தயாதிக காலத்தில் 
நிமனத்து  ருந்து மே இ ரது 'இன்வனாரு 
ஞாயிற்றுக்கிழமம' என்னும் சிறுகமே 
படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றது. இச்சிறுகமேயில் 
 யோன மூோட்டியாக  ரும் மீனாம்பாள் 
என்னும் பாத்திரம் ேனது இறுதி  ாழ்ோளில் 
தோழியான பாலாமணிமயச் சந்திக்க 
விரும்புகிறார். திருமணமான பிறகு ேட்பு 
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என்பது ஆண்களுக்கு மட்டும் உரியோக 
அமம ோல் வபண்ணின் தோழமம ஒரு 
வபாருட்டாக அமம தில்மல. இேமன 
ஆசிரியர் மீனாம்பாள் - பாலாமணியின் 
தோழமமமயக் வகாண்டு ஆழமாகப் 
பதிவுவசய்கின்றார். 'வபாம்பமளக்கு எதுக்குடி 
ஸ்தேகிேம்? எந்ே ஆம்பமள வபாம்பமளக்கும் 
மனசிருக்கும். அ ளுக்கும் ஓடியாடி 
விமளயாடின ஸ்தேகிதிகள் இருப்பாங்கன்னு 
நிமனக்கிறான்? என் வீட்டுகாரருக்குச் 
தசாழ ந்ோன்னு வசான்னாதல தகாபம் 
 ந்துடும். அதுவும் பத்து  யசில கூட 
விமளயாண்ட மளப் தபாயி பாக்கணும்னு 
வசான்ன உனக்குப் மபத்தியமான்னு தகட்டார்' 
(இன்வனாரு ஞாயிற்றுக்கிழமம, ப.115). 
இவ் ாறு ேட்பிமன குறித்ே பதிவுகள் 
சிறுகமேயில் இடம்வபற்றுள்ளன. 
உைவு 
 மனிேனின் அடிப்பமடத் தேம களில் 
மிகவும் முக்கியமானது உணவு. ஆனால், அ ன் 
எமே உண்ண த ண்டும் எப்தபாது உண்ண 
த ண்டும் எப்படி உண்ண த ண்டும் என்பது 
அ னுமடய பண்பாடு ோன் கற்றுக் 
வகாடுக்கிறது. எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் உமடய 
சிறுகமேகள் வபரும்பாலும் ேமிழர்களின் 
உண ான இட்லி, தோமச, சாேம் 
தபான்றன ற்மறதய காட்டுகின்றன. 
அகனமர்ந்து வசய்யாள் உமறயும் முகனமர்ந்து 
ேல்விருந்து ஓம்பு ான் இல்' (குறள்- 84) 
 இல்லறம் வசய்ப ர்களுக்குச் சில 
கடமமகமள ேம் பண்பாடு  குத்துள்ளது. 
பாரதிோசன் கூறும் ேம் வீடு, ோடு, மக்கள் என 
இருத்ேல் கூடாது, என்னும் கூற்றிற்கு ஏற்ற ாறு 
ேமிழர்களும் வீட்டுக்கு  ருப மரப் தபணி, 
விருந்தோம்பல் வசய்து வபாருள்  ழங்குேல் 
த ண்டும். ேமிழர் ஒழுக்கத்மே எஸ். 
ராமகிருஷ்ணனும் ேன்னுமடய சிறுகமேயில் 
பதிவுவசய்துள்ளார். 

'இது என் மக, திரவியம். அது 
விஷயமா உங்கமளப் பார்த்தூட்டு தபாகலாம்னு 
 ந்தேன்' 
'வீட்டுக்கு ா' என்று அமழத்தேன். அ ன் ேன் 
மகளிடம் வசான்னான்:'அந்ேப் மபமய அய்யா 
கிட்தட வகாடு' (ஓமலக்கிளி, ப.119) 
 ஓமலக்கிளி சிறுகமேயில் டாக்டர் 
வீட்டிற்கு  ரும் பரமன் மற்றும் மகமள 
 ரத ற்கிறார். வீட்டிற்கு  ந்ே ர்கமள 
 ரத ற்கும் விருந்தோம்பல்  எனும் பண்பாடு 
இன்றளவும் கமடப்பிடிக்கப்பட்டு  ரு மேக் 
காணமுடிகிறது. 
வாழ்வியல் நநறிகள் 
 ேனி மனிேமனயும், சமுோயத்மேயும் 
வேறிப்படுத்தும் ஒழுக்க வேறியாக  ாழ்வியல் 

வேறிகள் கருேப்படுகின்றன. இம்மண்ணுலக 
 ாழ்வு சிறப்பேற்கும், விண்ணுலகம் 
அமட ேற்கும், மனப்பண்பிற்கும்  ாழ்வியல் 
வேறிகள் இன்றியமமயாேன. 
நன்றி மறவாத பண்பு 
 ேன்றி மற ாப் பண்பு குறித்ே 
மக்களிமடதய மிகப் பழங்காலந் வோட்தட 
நிலவி  ருகின்றன. “ஓமலக்கிளி” சிறுகமேயில் 
 ரும் ச ட்டி என்ற பரமன் ேனக்கு 
உேவிய ர்களுக்கு ேன்றி மற ாது மீண்டும் 
ேன்னால் இயன்றமேத் ேருகிறான். 
 'உங்கள் வீட்டிற்கு  ந்திருந்ே தபாதும் 
அம்மா மகயாதல காபி குடிச்தசன். அந்ே 
ேன்றிக் கடனுக்காக இந்ே ஒமலக்கிளிமய 
அம்மாவிற்குக் வகாடுக்கவும்'  (ஓமலக்கிளி. 
ப.127) என்பதில் ேன்றி மற ாமம என்ற அறம் 
வ ளிப்படுகிறது. 
 
நமாழி 
 பண்பாட்மட விளக்கும் மிகச் சிறந்ே 
ஒன்று வமாழி. ேனித்து  ாழ்ந்ே மனிேமனக் 
கூட்டிமசத்ேது வமாழிதய. தபசத் வேரியாே 
மனிேன் முேலில் மசமக வமாழியிமனதய 
பயன்படுத்தினான். ேன்னுமடய கருத்துகமள 
வ ளிக்வகாணர் ேற்கும் பிறரின் உணர்ச்சி 
கமளப் புரிந்து வகாள் ேற்கும் வமாழிதய 
பயன்படுகின்றது. பண்பாடு, வமாழி இரண்டும் 
கலப்போல் மக்கள் சிறந்து  ாழ்கின்றனர்.  
  'மமழமான்' வோகுப்பிலுள்ள 
ஒவ்வ ாரு சிறுகமேயும் ேனக்வகனத் 
ேனிவமாழித் ேன்மமமயக் வகாண்டுள்ளது. 
இேன் மூலம் அந்ே  ட்டாரத்தின் பண்பாடு 
வ ளிப்படுகிறது. 'ஒண்ணுமில்மல அண்ணாச்சி. 
சும்மாபாக்தகன்'  (தூய வ ளிச்சம். ப.142) 
என்னும்  ரிகள் மூலம் திருவேல்த லி  ட்டார 
 ழக்குச் வசாற்கள் பயன்படுத்திருப்பமே அறிய 
முடிகிறது. 
 
 
இயற்ணகயயாடு இணைந்த வாழ்வு 
 மனிேன் இயற்மகதயாடு இமணந்ே 
 ாழ்விமனதய பழங்காலம் முேல்  ாழ்ந்து 
வகாண்டிருக்கிறான். இேற்கு எடுத்துக்காட்டு 
சங்கப் பாடல்கதள ஆகும். மனவுணர்வுகமள 
வ ளிப்படுத்து தில் இயற்மகதய உ மமயாக்கச் 
சுட்டப்படுகின்றது.  ஆனால், இன்று அ சர 
உலகில் மனிேன் நின்று க னிக்கக் கூட 
தேரமில்லாமல் ஓடி  ருகிறான். பறம யின் 
குரமலதயா, பூவின் ேறுமணத்மேதயா உணராது, 
ரசமனயற்று ரசிக்க முடியாமல் இயந்திர 
மனிேனாகிக் வகாண்டிருக்கிறான். ஆனால் எஸ். 
ராமகிருஷ்ணனின் சிறுகமேகள் இயற்மகதயாடு 



 
திருவாசகத்தில் யாப்பமைதி                                                                                                      51 

Trends in Kalis Research Vol.13 No.1, March 2020  ISSN : 0974 – 701X 
 

இமைந்து வாழாைல் இருக்கும் ைனிதனின் 
வாழ்மவக் கூறுகின்றார். 
 அரிய வமக இரட்மை வரிக் 
காமைமயத் (ஜெர்ைான் வமக) ததடி 
அமையும் குழுவினருக்கு அப்பறமவயிமனக் 
காை தவண்டும் என்ற ஆர்வதை அதனுைன் 
அவர்கமைஒருஉறவிற்குள்ஜகாண்டுவருகிறது. 
'நம்பிக்மக தான் பறமவமயயும் ைனிதமனயும் 
ஒன்றிமனக்கும் தகாடு. இன்று அக்தகாட்டின் 
நீைம் சுருங்கிக் ஜகாண்டு வருகிறது' இவ்வாறு 
இயற்மகக்கும் ைனிதனுக்கும் ஜதாைர்பின் அவை 
நிமைமய விைக்குகின்றார். 
 'புைப்பைாத பறமவ' என்னும் 
சிறுகமதயில் பறமவயின் ததைலின் 
தாக்கத்மதயும், ைமழயாைலில் ைமழமய 
ரசிக்கும் தன்மைமயயும், ைமழ ைாமனப் 
பார்க்க தவண்டும் என்ற கற்பமனயும் 
இைம்ஜபற்றுள்ைமதக் அறியமுடிகின்றது. 
திருவிழா 
 சமுதாயத்மதக் கூட்ைாக இமைக்கும் 
ஒரு பாைைாகத் திருவிழா என்னும் பண்பாடு 
ஜதான்று ஜதாட்டு நைந்து வருகின்றது. 'எதிர் 
தகாைம்' என்னும் சிறுகமதயில் வரும் 
சபரிமுத்து என்னும் நைத்துனர் தன் 
குழந்மகதைாடு ஜபாங்கலுக்கு ைறுநாள் 
திருவிழாவுக்குச் ஜசல்வமதக் குறிப்பிடுகின்றார். 
'மதப்ஜபாங்கலுக்கு ைறுநாள் மவப்பாற்றுக்குள் 
ஜபரியவிழா நைக்கும். ராட்டினங்கள், பலூன் 
விற்பவர்கள், விதவிதைான ரிப்பன், வமையல் 
விற்பவர்கள், தூள் ஐஸ், பாம்தப விற்பவர்கள், 
குறவன் குறத்தி ஆட்ைம், இமசக்கச் தசரி என்று 
ஒதர குதூகைைாக இருக்கும்' (எதிர்தகாைம். 
ப.86) ஜபாங்கலுக்குப் பிறகு வரும் 
காணும்ஜபாங்கல் அன்று ைக்கள் அமனவரும் 
ஆற்றங்கமரக்குச் ஜசன்று தங்கள் குடும்பத்துைன் 
ஜசன்று உற்சாகத்துைன் ஜபாழுதுதபாக்கி வரும் 
பண்பாடு ஜதாைர்ந்து வருவமத ஆசிரியர் 
பதிவுஜசய்கிறார். 
முடிவுரை 
 பண்மைத் தமிழ் ைக்களின் 
பண்பாட்டுக் கூறுகள் எஸ். ராைகிருஷ்ைன் 
சிறுகமதகளில் ஜவளிப்படுத்தும் தன்மைமய 
இவ்வாய்வுக் கட்டுமர விைக்குகிறது. 
துரைநூற் பட்டியல் 

1.சமுதாயமும் பண்பாடும் - அ.மு. 
பரைசிவானந்தம் 
2.தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாட்டின் 
மீள்கண்டுபிடிப்பும் - தபராசிரியர் 
கார்த்திதகசு சிவத்தம்பி 
3.ைமழைான் சிறுகமதத் ஜதாகுப்பு - எஸ். 
ராைகிருஷ்ைன் 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

திருவாசகத்தில் யாப்பமைதி 
 
முமனவர் மு.சி.ராெசீைா 

உதவிப்தபராசிரியர் 
தமிழியல் துமற 

ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி (தன்னாட்சி)   
சிவகாசி 

 
 தமிழ் இைக்கியக் கைலில் ததான்றிய 
எண்ைற்ற இைக்கியச் ஜசல்வங்களுள் பக்தி 
இைக்கியம் என்னும் அழதகாடு விைங்கிய 
ஜசல்வத்தில் திருவாசகமும் ஒன்று. 
அத்திருவாசகத்தில் உள்ை திருச்சதகத்தின் 
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யாப்பமைதிமய ஆராய்வதத இவ்வாய்வின் 
தநாக்கைாகக் ஜகாள்ைப்படுகிறது. 
 
யாப்பு 
 ஜதால்காப்பியர் ஜசய்யுளின் உறுப்புகள் 
முப்பத்து நான்கினுள் (34) யாப்பு என்பமதயும் 
ஒன்றாகச் சுட்டியுள்ைார். இதமன, 
 “எழுத்து முதைா ஈண்டிய அடியிற் 
 குறித்த ஜபாருமை முடிய நாட்ைல் 
 யாப்ஜபன ஜைாழிப யாப்பறி புைவர்” 
என்ற நூற்பா விைக்கி நிற்கிறது. ‘எழுத்து 
முதைாக அமச சீர் அடி என ஈங்குக் 
கூறப்பட்ை அடியினால் தான் குறித்த 
ஜபாருமை இறுதி யடியைவு முற்றுப் ஜபற 
நிறுத்தல் யாப்பு’ என்பது இைம்பூரைர் 
விைக்கம். 
 ஒலிகள் அைவாலும் தன்மையாலும் 
முற்சியாலும் தவறுபட்டு ஒழுங்காக அமைந்து, 
திரும்பத் திரும்ப வந்து ஜசவிக்கு இனிமை 
பயப்பதத ஒலிநயைாகும். கவிமதயில் வரும் 
இயற்மகயான ஒலிநயத்மத வைர்த்து 
வமகப்படுத்தி ஒருவமக ஜசயற்மக அமைப்மபத் 
தந்தனர் நம் முன்தனார். அதற்கு யாப்பு என்று 
ஜபயரிட்ைனர். 
 யாப்பு என்னும் ஜசால்லுக்குக் கட்டுதல் 
என்னும் ஜபாருள் உண்டு. “உயர்ந்த கருத்மதப் 
பற்றித் தக்கஜசாற்கமைக் ஜகாண்டு கட்ைப் 
ஜபறும் வடிவதை யாப்பாகும்” என்பர். இது 
பாட்டின் ஜபாருதைாடு இமயந்து நிற்கும். 
அதனாதைதய சிை பாைல்களில் ஜசாற்களுமைய 
ஜபாருமை விைக்கிக் ஜகாள்வதற்கு முன்தப 
கவிஞன் உைர்த்தும் உைர்ச்சி உள்ைத்தில் 
பாய்கிறது. எனதவ ஓமசயின் ஒருங்தக யாப்பு 
எனைாம். ஜவண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, 
வஞ்சிப்பா என நான்காக யாப்பு 
பகுக்கப்பட்டுள்ைது. இப்பாவின் உள் வைர்ச்சி 
பாவினம் எனப்படும். இது அமைந்துள்ை 
முமறமயக் காண்தபாம். 
 
திருச்சகத்தில் யாப்பு 
 திருச்சதகத்தில் அமைந்துள்ை 
பாைல்களின் எண்ணிக்மக  100. இச்சதகத்தில் 
பயின்றுவரும் பாைல்களின் எண்ணிக்மக கீதழ. 

திருச்சதகப்பகுதி யாப்பு பாைல்க
ள் 

எண்ணி
க்மக 

ஜைய்யுைர்தல் கட்ைமைக் 
கலித்துமற 1-10 10 

அறிவுறுத்தல் 
தரவு 
ஜகாச்சக் 
கலிப்பா 

11-20 10 

சுட்ைறுத்தல் எண்சீர்க்கழி 
ஜநடிைடி 21 - 30 10 

ஆசிரிய 
விருத்தம் 

ஆத்ைசுத்தி 

அறுசீர்க் 
கழிஜநடிைடி
ஆசிரிய 
விருத்தம் 

31 - 40 10 

மகம்ைாறுஜகா
டுத்தல் 

கலி 
விருத்தம் 41 - 50 10 

அனுதபாக 
சுத்தி 

அறுசீர்க் 
கழிஜநடிைடி
ஆசிரிய 
விருத்தம் 

51 - 60 10 

காருண்யத் 
திரங்கல் 

அறுசீர்க் 
கழிஜநடிைடி
ஆசிரிய 
விருத்தம் 

61 - 70 10 

ஆனந்தத் 
தழுந்தல் 

எழுசீர்க்கழி
ஜநடிைடி 
ஆசிரிய 
விருத்தம் 

71 - 80 10 

ஆனந்தபரவசம் கலி நிமைத் 
துமற 81 - 90 10 

ஆனந்தாதீதம் 

எண்சீர்க் 
கழிஜநடிைடி
ஆசிரிய 
விருத்தம் 

91 - 100 10 

 
ஆசிரிய விருத்தம் 
“கழிஜநடில் அடி நான்ஜகாத்திறின் விருத்தம் 
தழியா ைரபின் தகவல்ஆகும்” (நூற்.77) 
என ஆசிரிய விருத்தத்தின் இைக்கைத்மத 
யாப்பிருங்கைம் விைக்குகிறது. இவ் ஆசிரிய 
விருத்தம் சீமரப் ஜபாறுத்து அறுசீராயின் அறுசீர் 
விருத்தம் என்றும் எழுசீராயின் எழுசீர்  
விருத்தம் என்றும் எண்சீராயின் எண்சீர் 
விருத்தம் என்றும் ஜபயர் ஜபற்றும். 
 
அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்  
 அடி நான்கிலும் அறுசீர் அமைந்து 
வரும் பாைல் அறுசீர்க்கழி ஜநடிைடி ஆசிரிய 
விருத்தம் ஆகும். 
“ஈசதன ஜயன்ஜனம் ைாதன 
ஜயந்மத ஜபருைாஜனன் பிறவி 
நாசதன நான் யாதுஜைான் 
றல்ைாப் ஜபால்ைா நாயான 
நீசதன மனயாண் ைாய்க்கு 
நிமனக்க ைாட்தைன் கண்ைாதய 
ததசதன யம்பைவதன 
ஜசய்வ ஜதான்று ைறிதயதன”  
  (அனுதபாக சுத்தி-51) 
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என்ற பாைல் அறுசீர்க் கழி ஜநடிைடியாசிரிய 
விருத்தத்தில் அமைந்ததாகும். இவ்வமகயில் 
முப்பது பாைல்கள் இச்சதகத்திைமைந்துள்ைன. 
 
எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
 எழுசீர் அடி நான்கிலும் அமைந்து 
வரும் பாைல் எழுசீர்க் கழிஜநடிைடி ஆசிரிய 
விருத்தம் ஆகும்.  
“ஈசதன நீயல்ை நில்மை 
யிங்கு ைங்கு ஜைன்பதும் 
தபசிதன ஜனார்தபத மின்மை 
தபமத தயஜன ஜனம்பிரான் 
நீசதன மனயாண்டு ஜகாண்ை 
நின்ம்ைா ஜவார்நின் னைால் 
ததசதன ஜயார்தத வருண்மை 
சிந்தியாது சிந்மததய”(ஆனந்தத்தழுந்தல் - 78) 
இப்பாைல் எழுசீர்க் கழிஜநடிைடி ஆசிரிய 
விருத்தைாகும். 
 
எண்சீர்க் கழிஜநடிைடி ஆசிரிய விருத்தம் 
 எண்சீர் அடி நான்கிலும் அமைந்து 
வரும் பாைல் இச்சதகத்தில் அமைந்துள்ைன. 
“வான் நாைருைறி ஜயாைாதநீ 
     ைமறயிவீறு முன்ஜறாை ஜராைாதநீ 
தயமன நாைருந் ஜதரி ஜயாைாதநீ 
    ஜயன்மன யின்னிதா யாண்டு ஜகாண்ைவா 
வூமன நாைக ைாடுவித் தவா 
      வுருகி நானுமன ப்பருக மவத்தவா 
ஞான நாைக ைாடுவித் தவா 
      மநயமவ யகத்து மைய விச்மசதய”|
   (ஆனந்தாதீதம் - 95) 
இவ்வமகயில் ஜைாத்தம் இருபது பாைல்கள் 
அமைந்துள்ைன.  
 
தைவு நகாச்சகக் கலிப்பா 
 தரவு ஒன்று ைட்டும் வருவது தரவு 
ஜகாச்சகக் கலிப்பா எனப்படும். நான்கு 
அடியாய்க் கலித்தமை தட்டு, கலிதயாமச  
தழுவி வரும். 
நாைகத் தாலுன் னடியார்தபா  
 னடித்து நானடுதவ 
வீைகத்தத புதுகுந்திடுவான் மிகப்ஜபரிதும் 
 விமரகின்தற 
னாைகச்சீர் ைணிக்குன்தற யிமையறா 
  வன்புனக்ஜகன் 
னூைகத்தத நின்றுருகத் தந்தருஜைம் 
 முமையாதன 
இப்பாைல் துள்ைதைாமச ஜபற்று வந்ததால் 
தரவு ஜகாச்சகக் கலிப்பா ஆகும். 
 
கட்டரைக் கலிப்பா 

ஜைய்தான ரும்பி விதிர் விதிர்த்து 
துன்விமர யார்கழற் ஜகன் 

மகதான் றமைமவத்துக் கண்ணீர் 
ததும்பி ஜவதும்பி யுள்ைம் 
ஜபாய்தான் தவிர்ந் துன்மனப் தபாற்றி 
சயசய தபாற்றி ஜயன்னுங் 
மகதான் ஜநகிழ விதைனுமை 
யாஜனன் மனக்கண்டு ஜகாள்தை” 
   (ஜைய்யுைர்தல்-1) 

இப்பாைல் தநரமசயில் அமைந்த கட்ைமைக் 
கலிப்பா கலித்துமற ஆகும். 
 
கலி விருத்தம் 
 தநரடி நான்காய் எதுமக வந்து, 
முடிவது கலி விருத்தம் ஆகும். 
இருமக யாமனமய ஜயாத்திருந் ஜதன்னுைக் 
கருமவ யான்கண்டி தைன்கண்ை ஜதவ்வதை 
வருக ஜவன்று பணித்தமன வானுதைார்க் 
ஜகாருவதன கிற்றிதைன் கிற்பறுண்ை தவை”
  (மகம்ைாறு ஜகாடுத்தல்-41) 
 
கலிநிரலத் துரை 

“யாதன ஜபாய்ஜயன் ஜனஞ்சும் 
ஜபாய்தயன் னன்பும் ஜபாய் 
யானால் விமனதய னழுதால் 
உன்மனப் ஜபற ைாதை 
தததன யமுதத கரும்பின் 
ஜறளிதவ தித்திக்கும் 
ைாதன யருைா யடிதய 
னுமன வந்துறு ைாதற”  
  (ஆனந்தபரவசம்-90) 

இப்பாைல் கலிநிமைத்துமறயில் அமைந்தள்ைன. 
 ைனைானது அறிவுத் துமறமய தநாக்கி 
தவகைாக இயங்கும் ஜபாழுது உைர்ச்சி 
வயப்பட்டு கற்பமன உைகில் துயில் 
ஜகாள்வதற்கு யாப்பு உதவி புரிகிறது என மு.வ. 
விைக்குவார். இக்கூற்றிற்கு ஏற்பத் 
திருவாசகத்திலுள்ை திருச்சதகத்தில் யாப்பு 
அமையப் ஜபற்று, கற்பவமரக் கவர்வததாடு. 
ைாணிக்கவாகரின் பக்திஜநறிமய உைர்வதற்கும், 
உற்சாகத்மத ஏற்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது 
எனைாம்.  
 
பயன்பட்ட நூல்கள் 
1.யாப்பருங்கைக்காரிமக,தை.வீ.தவணுதகாபாைப்
பிள்மை, உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம். 
2.யாப்பருங்கைம், தமிழண்ைல் 
3.திருவாசகம், ஸ்ரீைத்சுவாமி சித்பாவனந்தர், ஸ்ரீ 
ராைகிருஷ்ை ததபாபனம், திருச்சி. 
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நடப்பியல் நநோக்கில் ‘குக்கூ’  
 
முனைவர் அ.கமலம் 
உதவிப்பேராசிரியர் 

தமிழ் துனை 
ப ாக் பேருமாட்டி கல்லூரி 

மதுனர 
 

முன்னுனர 
கவிஞர் மீரா அவர்களின் குக்கூ 

கவினதத் பதாகுப்பு சமுதாயத்தில் யதார்த்தமாக 
ந க்கக்கூடிய நிகழ்வுகனை பவளிப்ேடுத்துக் 

கூடியைவாக உள்ைை. இயற்னகயில் 
காணப்ேடும் யதார்த்தங்கனைத் தம்கவினதவழி 
எடுத்துக்கூறும் ோங்கு போற்ைக்கூடியது. கவினத 
உலகில் ோரதி பிச்சமூர்த்திக்குப் பின் 
புத்துணர்வு தந்த கவிஞராக மீரா திகழ்கிைார். 
"பிைந்தது தான் பிைந்பதன் நான் பேண்ணாய்ப் 
பிைந்பதைா" என்று  கவினத ோடிய கவிஞர் மீ. 
ராபசந்திரனின் முதல் இரு எழுத்துக்களின்  
இனணப்பிலிருந்து தான் கவிஞர் மீரா என்னும் 
பேயர். எளினமயும் அன்பும் பதாழனமயும் 
நினைந்த புன்சிரிப்புக் கவிஞர் மீரா, எழுத்திலும் 
பேச்சிலும் போங்கிப் பேருகும் அங்கதம்.  
அத்தனகய கவிஞரின் ேன ப்புவழி  
பவளிப்ேடும் யதார்த்தத்னத உணர்த்துவபத 
இவ்வாய்வுப் ேன ப்பு. 
 
யதார்த்தம் 
 அன்ைா  வாழ்க்னக அனுேவங்கனை 
விைக்கி, இயற்னகத் தன்னமனய வலியுறுத்துவது 
ந ப்பியல். இதன் மற்பைாரு பேயர் யதார்த்தம். 
“ந ப்பியல் ேன ப்பில் மினகநவிற்சி 
அைவாகபவ ேயன்ேடுத்தப்ேடும். ஏதாவது ஒரு 
உணர்ச்சினயபயா, ோத்திரத்தின் தன்னமனயபயா 
அழுத்தமாகப் ேதிய னவக்கப் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும் உத்திபய யதார்த்தம்”1  

ந ப்பியல் உலனகச் சித்திரிப்ேதற்கு 
நிகழ்காலத்தில் காலூன்றி நின்று எதிர்காலத்னத 
பநாக்கும் ஒரு ோர்னவனய இக்கவினதயில் 
உணரமுடிகிைது. 
“ேன ப்பில் சமகால வாழ்வும் இயற்னகயும் 
மிகச் சரியாகக் கூடுதல் குனைவின்றி, 
நுட்ேமாகப் ேன த்துக் காட் ப்ேடும் 
விதத்னதக் குறிக்கும் பசால் எதார்த்தம் அல்லது 
ந ப்பியல்” 2  
 
சமுதாயம் 

“ேல்பவறு வனககளில் உைவுபகாண்டு 
வாழும் மக்கள் பதாகுதியின்; பேயர்  

சமுதாயம்” 3  
மக்கள் பதாகுப்ோக வாழ்ந்தாலும் அவர்களின் 
வாழும்முனை, போருைாதாரம் போன்ை பிை 
காரணிகைால் தனினமப்ேடுத்தப்ேடுவனத, 

“மார்கழி மாத விடியல் 
குளித்து முடித்துக் 

குங்குமப் போட்டிட்டு 
மலம் அள்ை வந்தாள் 
பதாட்டி மகள்”  4 

இக்கவினத உணர்த்துகிைது. இதில் இயல்ோை 
ஒரு பசய்தினயக் கூறுவதாக இருந்தாலும் 
கூறும்முனையில் சமுதாய ஏற்ைத்தாழ்னவ 
பவளிப்ேடுத்தும் போதுவுன னம சிந்தனை 
பதானிக்கிைது. 
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இன்னைய சூழலிலும் பதருவுக்குத் பதரு 
கல்னல னவத்து, சாமி எைக் பகாண் ாடும் 
மரபு இருந்து வருவனத, 

“வாசற்ேடிக்குப் 
போருத்தம் என்பைன் 
வழியில் கி ந்த 
கல்னல எடுத்து ; 
‘ஐபயா சாமி’ 
என்பைாரு குரல் 
வந்தது அடுத்து.”5 

இக்கவினதயில் கவிஞர் சுட்டிச் பசன்ைாலும் 
ோரதிதாசனின் பேண்குழந்னத தாலாட்டு 
உணர்த்தும். 

“சாணிக்குப் போட்டிட்டுச் சாமிஎன்ோர்  
                    பசய்னகக்கு 

    நாணி உைங்கு; நனகத்துநீ கண்ணுைங்கு!”6 
என்ை கவினத பவளிப்ேடுத்தும் மூ நம்பிக்னக 
கனைதல் என்ை போருண்னமபயாடு மீராவின் 
கவினதயும் ஒப்பு பநாக்கத்தக்கது. 

“கானலயில் போங்கல்வன  
மானலயில் 

க ற்கனரச் சானலயில் 
ஒரு பதாங்கல் நன  

இனவ தவிர 
இத்தனை வரு ம் இருந்தும் 
என்ை கண்ப ன் இந்தச் 
பசன்னை நகரில்.”7 

மனித வாழ்க்னக உணவு உண்ேது, உயிர் 
வாழ்வது எை மாறிப் போை நினலனயத் தான் 
இக்கவினதயில் உணர்த்துகிைார். இதுவல்ல 
உயிர்வாழ்க்னக. தன்ைலம் கருதா வாழ்பவ 
உயிர்வாழும் வாழ்வு என்ை கவிஞரின் மை 
எண்ணம் இனழபயாடுவனத அறியமுடிகிைது. 
      மற்பைாரு கவினதயில் மனிதர்களின பய 
நிலவும் வறுனம முரண்கனை, 

“வருக வருக வாசகம் 
வாசலில். . . . 
பகால்னலயில் 
எச்சில் இனலக்கு 

இந்நாட்டு மன்ைர் யாசகம்.”8 
எை மக்கள் போலி நாகரிகத்தின் பேயரில் 
ந த்தும் விழாக்களில் ஏனழ எளியவர் 
நினலப்ோட்ன ச் சுருக்பகை மைதில் 
னதக்கிைார் கவிஞர் 
 

இயற்னகவழி சுற்றுச்சூழல் 
கவிஞர் மீரா அவர்கள் இயற்னகனய 

இனிதாக ரசிப்ேபதாடு அவற்றின் உணர்வுகனை 
உள்ளு ாகச் பசன்று உற்றுபநாக்கும் 
ோர்னவனய, 

“உச்சி மனலயில் 
தவம் பசய்பதாரு மரம் 

பகட்கும் வரம். . . 
சானலயில் நிற்க.”9 

இவ்வி த்தில் மரம் இனைவனி ம் பகட்கும் 
வரம், சானலயில் என்னை நிற்க னவக்க 
பவண்டும் என்ேது. காரணம் நான்குவழிச் 
சானல, எட்டுவழிச் சானலகனைப் போட்டு 
மரங்கனை பவட்டி அழித்த பின் இயற்னக 
மாசன கிைது. ஓபசான் ே லம் மரங்கள் 
இல்லாததால் ஓட்ன  அன கிைது. 
அத்தனையும் பதரிந்திருந்தும் மனிதர்கள் சுய 
லாேத்திற்காக மரங்கனை அழிக்கின்ைைர். 
இவ்வுலகின்மீது அக்கனை பகாண்  இயற்னக 
இனையி ம் பவண்டுதல் பசய்கிைது. கவிஞர் 
எதார்த்தமாை விசயத்னதக் கூறிைாலும் அதனுள் 
இருக்கும் மைபவதனைனயப் புரியமுடிகிைது.  

“இதுதான் பவனல 
மல்லாந்து ேடுத்து 
சிகபரட் புனகனய 
ஊதி ஊதித் தள்ளும் 
எங்கள் ஊருக்கு வந்த 

புதிய சிபமண்ட் ஆனல.”10 
இக்கவினதயில் கிராமங்களின் இயற்னகயழனக 
அழிப்ேபதாடு அங்குள்ை காற்றில் நச்சுப்புனகக் 
காற்னை கலக்கும் பதாழிற்சானலகனைக் 
குறிப்பிடுகிைார். இயற்னக மாசன ந்த இன்னைய 
சூழனலப் ே ம்பிடிக்கிைார். 

மற்பைாரு கவினதயில் ஆற்றில் கலக்கும் 
ேல்பவறு மாசுகனைக் குறிப்பிடும் ஆற்றின் 
உ பலாடு கழிவுகள் கலந்து ஆறுகள் 
சாக்கன கைாக மாறிப்போை சூழனலப் 
பின்காணும் கவினதயில் குறிப்பிடுகிைார். 

“கழிவுகள் எல்லாம் 
கலந்து கனரந்து 
அசுத்தமாைது 

ஆற்றின் உ ல். . . . 
கழுவ பவண்டும். . . பவண்டும் 
கட் ாயம் ஒரு க ல்”11 

மாசன ந்த ஆற்றின் நீர் க லில் கலந்து 
க னல மாசன யச் பசய்வபதாடு க ல்வாழ் 
உயிரிைங்கனையும் அழிப்ேனதக் கூறி, 
நீர்நினலகனைப் ோதுகாக்க விடுக்கும் 
அனைகூவனல உய்த்தறியலாம். 

இன்னைய சூழலில் அடுத்த கட்  
மாசாகக் குறிப்பிடுவது, காற்று மாசன ந்த 
வளிமண் லத்தின் ஓபசான் ே லத் தாக்கத்னத 
முன்னவக்கிைார். 

“நாபைல்லாம் 
டீசல் சாராய 
நாற்ைம் உமிழும் 
நகரத்துப் பேருந்தில் 
கானலயில் மட்டும் 
கறிபவப்பினல 
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மணங்கமழும் 
கறிகாய்க்காரக் 

கண்ணம்மாவால்”12 
மக்களின் வாழ்க்னக நகர்வுக்குப் பேருந்து 
அத்தியாவசிய ஒன்றுதான் என்ைாலும் அனத 
விட்டுவிட்டு ஒவ்பவாருவரும் தனித்தனியாகப் 
ேயன்ேடுத்தும் வாகைங்கனைக் குனைத்து சூழல் 
மாசுோடு குறித்து சிந்திக்க னவக்கிைார். 

வினைநிலங்கள் வினல நிலங்கைாக 
மாறிய சூழனலக் கூறுவபதாடு, மனிதன் 
இருப்பி த்திற்கு உணவளிக்கும் நிலத்னத 
அழிக்கின்ைான். நானை அவன் உணவிற்காகப் 
பிை பதசத்தவரி ம் னகபயந்துவான் அல்லது 
ேணமிருந்தும் அனத உண்ணமுடியாது என்ேனத 
அப்போதுதான் உணருவான் என்ேனத, 

“நகர்க்கரம் தீண்டும் 
கிராமத்து வயல்களில் 
காபணாம் பசந்பநல் 
முனைத்துள்ை பதங்கும் 
பவள்னையடித்த 
முக்காலடிக்கல்.”13 

பநல் வினையும் இ த்தில் கல்னல நட்டு 
னவத்த இம்மனிதர்கள் மைம் கல்லாக மாறிய 
நினலனய அறியமுடிகிைது. 

“எங்கள் பூமியில் 
இனிதாய் வினைந்தது 

பநல்கரும்பு 
பநஞ்சம் மணக்கும் பூ. . . . 
இப்போது புதிதாய் ஆரம்ேம் 
அந்பதா பூகம்ேம்.”14 

வினைநிலம், வினலநிலமாக மாறிய நினலயில் 
மனிதன் தன் ஒவ்பவாரு பதனவக்கும் 
இம்மண்னண வதம் பசய்கிைான். இறுதியில் 
வலு இழந்த மண் பூகம்ேத்னதப் ேரிசாகக் 
பகாடுப்ேனத இக்கவினத புலப்ேடுத்துகிைது. 
இறுதியாக, 

அகத்னதக் பகட்ப ன் 
கண்ணாடி பவண்டுமா 
ோர்த்துக் பகாள்ை; 
அகம் பசான்ைது 

‘அகம்ோவம் இல்னல 
ோர்த்துச் பசால்ல.’ 

என்ை இக்கவினதயில் ந ப்பியலின் இயல்னே 
உள்ைது உள்ைேடி கூறும் உன்ைதத்னதப் 
புலப்ேடுத்துகிைார்.  
 
முடிவுனர 

கவிஞர் மீரா அவர்கள் ந ப்பியலில் 
காணும் மனிதர்களின் வாழ்னவப் ேன த்துக் 
காட்டுவபதாடு மனிதர்கள் தாம் சூழ்ந்து வாழும் 
இயற்னகனயப் ோழாக்கி அழிப்ேனதத் தம் 
“குக்கூ” கவினதயில் பவளிப்ேடுத்தியுள்ைார். 

கவினதகள் ஒவ்பவான்றும் சிறிய வடிவில் 
இருந்தாலும் பசால்ல வந்த கருத்தின் ஆழத்னத 
உணரமுடிகின்ைது. சமுதாயத்தில் வாழும் 
மனிதர்கள் ேடித்தறிந்து பின்ேற்ைத்தக்க 
கருத்துகனை அறிவுனரயாகப் போகும் போக்கில் 
கூறிச் பசன்றுள்ை ோங்கு போற்ைத்தக்கது. 
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 Literature by women presents on 

“imaginative gamut”.  In women novelists, a 

commonality of motifs is observed.  They 

deal with gender issues and roles, female 

subjectivity, exploitation and  oppression, the 

concept of being “other” in a patriarchal  

society, the theme of subjugation right  from 

the birth till death and the clash between 

tradition and modernity.  This paper tries to 

highlight the sexual predicament in Anita 

Nair’s novels.  She focuses primarily on the 

psychological exploration of inner mind of 

Indian women in Indian novels in English.  

The writer being woman permeate deep into 

the inner mind of the depressed women by 

virtue of their  feminine sensibility and 

psychological insight and bring to light their 

issues, which are the outcome of Indian 

women’s psychological and emotional 

inequalities in a male dominated society. 

 

Gradually the transfer is expressed by 

the quest for identity.  This quest for identity 

leads to self discovery which pervades in the 

selected novel of Anita Nair.  This quest 

enables a woman to be away from the 

mythological and constraining stereotypes.  

Since novelist is woman, her women 

protagonists occupying centre-stage in her 

novel, her feministic outlook is bounce to 

surface.  As their roles are traditionally 

associated with women, the thoughts of these 

women characters are sure to crop up in their 

struggle for their identity. 

 

Among the emerging writers Anita 

Nair is the most promising and a writer to 

reckon with.  Her maiden novel, The Better 

Man has placed her among the most self-

conscious Indian novelists and her second 

novel, Ladies Coupe is in some ways even 

better than her first, though it is impossible to 

draw a parallel between the two since they are 

largely different.  In Ladies Coupe Anita Nair 

deals with the concept of patriarchy and 

signifies a relationship of inequality.  The 

story is an attempt to show how, in life, 

suppression and oppression do not always 

come in recognizable forms, but often under 
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the guise of love, protection and the assurance 

of security.  Through Patriarchy is a common 

concept in every woman’s life,  Anita Nair 

depicts carefully the diversity within each 

woman, as she did not want to put the lives of 

women to one ideal. 

 

Women’s suppression is rooted in the 

very basis of Indian society – in traditions, in 

religious doctrine and Practices, within the 

education and legal systems, and within 

families.  Traditionally, women bear primary 

responsibility for the well being of their 

families.  Yet they are discriminated 

systematically and deprived of access to 

resources such as education, health care 

services, job, training and etc”.  (10). Anita 

Nair’s novels shows how carefully she 

expresses the frustration and disappointments 

of women who experience in the social and 

cultural oppression in the male – dominated 

society.  Ladies Coupe is an individual’s 

journey in search of one’s true self who 

confronts the gender oriented tradition.  It 

depicts the plight of a spinster who suffers 

silently in the name of family.  

 

Anita Nair provides perfect examples 

of victimized women in a patriarchal system.  

In Ladies Coupe the novelist tries to depict 

the picture of an Indian woman who stands 

along with her family despite of all their 

tortures.  The Better Man unveils the reality 

of Indian women who are still deprived of 

their rights in love and marriage.  Marriage is 

still a social necessary, where women seek 

security and men respectability.  Domination 

is the significant in an analysis of the man – 

woman relationship where the male 

characteristics are ones coupled with mental 

thought and positive activity, at the same time 

as the woman is regarded as basically 

submissive, her role to be the respectable of 

male sexual drive for the subsequent 

reproduction of the species. 

 

The woman in the past was 

completely traditional, uneducated, 

superstitious and confined.  Being lived in 

such atmosphere women had become narrow 

and controlled.  They could never think that 

there can be a different world outside the four 

walls of their house, there can be some more 

roles for her to play.  She was completely cut 

off from such dynamic world.  It was so 

because the men of the traditional society 

wanted them to be so.  They too were ruled 

by the age old philosophy which was anti-

woman and which taught that woman’s place 

is within the house. The women living in such 

an orthodox society became so habitual to 

their surrounding and age old philosophy that 

they too were thinking that the marriage is 

their destiny and their husbands are their 

master.  Their duty is to obey him and serve 

him and his family. 

 

The writer focuses primarily on the 

psychological exploration of inner mind of 

Indian women in Indian novels in English.  

These writers being women penetrate deep 

into the inner mind of the depressed women 

by virtue of their feminine sensibility and 

psychological insight and bring to light their 

issues, which are the outcome of Indian 

women’s psychological and emotional 

imbalances in a male dominated society. 

Male dominated society and its anti 

woman ideology is the root cause of women’s 

backwardness and their suffering and 

victimization.  Anita Nair in her novels 

depicts marriage as a tyrannical institution for 

woman.  Her characters in the novel The 

Better Man assert their individuality and try 

to liberate themselves from the clutches of 

man.  Valsala wife of the ageing schoolmaster 

Prabhakaran is entangled in her daily 

household tasks, the maintenance of the 

compound and watching television every 

evening.  She is the lonely person in her 

house and there are no astonishments in her 

life.  Even the coconut, cashew and pepper 
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which grow in her garden cease to fill her 

with wonder.  Like her they also plainly go 

behind the track of nature and yield revenue 

in quantity to their numbers. 

 

Valasla’s marriage does not appear to 

be the realization of a well – cherished dream, 

but seems to have been resorted to because of 

lack of pleasures in her marital life.  She had 

never known an awakening of her senses.  

Not once in her life had an odd and exotic 

flower bloomed in her yard, filled the air with 

its overwhelming fragrance.  Her existence 

and her senses suddenly blossomed due to the 

fragrance of the flowers of the pala tree.  She 

thought about the words uttered by her 

mother when she was young.  The scent of 

the pala flower is the beloved fragrance for 

the Gandharvas who always looks for virgins 

to seduce.  They will make the virgins slave 

for them and no mortal can satisfy her sexual 

desires. 

All night, for the first time in many 

years, Valsala tossed and turned in 

her bed, breathing in the scent of the 

pala flowers, Strange sensations 

coursed through her.  Her nostrils 

flared, her lips parted, her eyes 

became a litter less murky, every pore 

in her body opened, greedily seeking 

to fill their depths with this unique 

fragrance. (Nair BM : 129) 

 

Thus the world of her desires tempts 

her initially after the blooming aroma of pala 

flowers to taste the pleasures in her life.  She 

attains a near – exemplary level of female 

autonomy.  For the first time after many years 

of her married life she believes that she needs 

a perfect man to satisfy her sensual pleasures.  

She falls in love with Sridharan, who first 

appears in her life as a neighbour and then 

becomes her lover.  Soon after the realization 

of her inner self she decides to free herself 

from her husband.  She enters into a sexual 

relationship with Sridharan as a natural 

pinnacle to her emotional involvement; she 

decides to be the mistress of him.  Since 

Prabakaran master went to school they 

enjoyed open handed freedom emotionally 

and physically.  She sets her heart on 

enjoying her life with Sridharan, as her 

gandharva.  Sridharan admires her and flatters 

her beauty by his words as a female Valsala 

completely for that reason she starts to take 

care of her attractive body. 

This narrative presents the feminist 

attitude of Valsala in the light of new 

morality.  Of course this brings into the focus 

her soul and psyche, for she expects human 

attitude from the male.  As a matter of fact, 

she is aware of the fact that every woman 

needs the energizer of love, freedom, equality 

and sex.  But she is also certain, that is quite 

impossible from hostile men.  Accordingly 

she is willing to trap the new system against 

the backdrop of traditional concept of Indian 

Womanhood.  She stirs the entire society with 

her liberal views and attitude, and puts forth 

the new issues of woman’s sexuality and 

gender.  She justifies herself as 

I am just forty years old.  I don’t want 

to be pushed into old age before it is 

time.  I want to live.  I want passion.  

I want to know ecstasy, she told 

herself, night after night. (Nair BM: 

130) 

 

As a consequence, Valsala’s quest 

emerges as a battle, of course, the battle of 

female psyche.  In general, life is an affair of 

the pleasant and unpleasant moments.  When 

a woman gets to be dissatisfied, the result is 

that she rebels against the existing system.  

And seeks to divorce from the relationship.  

As a rebel her first sign of change is her 

cooking.  She rejuvenated all the old system 

of cooking and experimented with the modern 

type of cooking like instead oil it is replaced 

as ghee.  As a consequence, Valsala’s quest 

emerges as a conflict towards the tradition.  

When Prabhakaran master questions and says 
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regarding his indigestion she never concerned 

about his health.  It was projected that 

Sridharan and Valsala became partners under 

the concealed nuptial knot.  In spite of her 

frustration with her spouse, she sustained to 

remain along with him because of the 

reasons. 

There was the land she had slaved 

over the house she was mistress of 

both of which her husband’s. Then 

there were the retirement benefits 

he would get when he retired from 

the Lower Primary School in 

Pannamanna three years from now.  

And then there was the sizeable LIC 

policy.... After twenty – three years 

of marriage, she thought she 

deserved to have it all.  She didn’t 

want to give it up just like that.  Nor 

did she  want to give up Sridharan. 

(Nair BM : 133) 

 

All of a sudden Prabhakaran was 

missing and later found dead.  Police 

Inspector enquires Valsala about the death of 

her husband at the core she preserves silence.  

Valsala wails and bangs her forehead against 

the wooden pillar.  There was a great deal of 

sympathy for her as a widow.  But everything 

changes when it is revealed that she with 

Sridharan had assassinated Prabhakaran 

master and his body has been abridged into 

twelve fragments. 

 

In this novel, we come across Valsala, 

who does not feel guilt or woe for her activity 

since she wants to escape from the male 

domination and lead her life as she dreamt.  

Everyone in the village spoke ghastly about 

her behaviour.  Valsala as an emerging “New 

Woman” breaks the traditional Indian 

consciousness built under the name of society 

and violated the rules in the  patriarchal 

society.  The Indian People, sealed up in the 

traditional philosophy have bewildered the 

world they live in and do not gather courage 

to comprehend reality.  Anita Nair puts forth 

emotional display and the painful feelings 

along with sensitive emotions of women in a 

bold manner.  She sets out the twenty first 

century woman, for whom sex is a new sort 

of religion.  She casts light on female psyche, 

where she brings into open that a woman 

should be treated as human and should not be 

ignored or suppressed.  A study of the man-

woman relationship as depicted in the modern 

literature of the East and the West shows an 

interruption of and collapse in the 

conservative expectations of female 

behaviour.  Women are now portrayed as 

more self- confident, more liberated in their 

view, and more expressive in this expression 

than the woman of the past. 

 

The male prejudiced outlook usually 

disregards the passions and aspirations of 

womenfolk and labels them as unnatural.  

Women are trained to gratify the needs and 

demands of the males.  When she demands 

she is treated as a wicked woman and 

ultimately the male – invented ideology 

chastity is also under question.  In this novel 

Valsala is unable to voice her emotions 

directly, for  her unwillingness to associate 

herself from the routine chores ended in 

frustration.  According to her it was not a life 

it is just a place to live.  In order to lead her 

life blissfully she utilized her loneliness and 

spends it with Sridharan to persuade her 

desires.  

 

What woman was in the past is not 

the same.  Indian feminist movement has 

given birth to a new woman with multiple 

roles to play.  Today we see women 

encroaching into the most prohibited territory 

of men i.e. field and acquiring many 

prestigious positions in the different spheres 

of life.  Kiran Bedi, Kalpana Chawala, Sheela 

Dixit are some of examples of the women 

with the changed roles.  The shift from the 

“Pativrata” image to that of the sexually – 
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emancipated woman certainly marks the 

emergency of a new clans Indian woman who 

are  coming out of their conservative shells 

and are ready to accept the sexual 

psychological  realities of human life.  It is 

really a sign of radical change occurring in 

the Indian sexual landscape. 

The character Valsala resorts to 

freedom not only psychologically but 

sexually too.  For her sexual starvation she is 

anxious to seek out to extra – marital sex.  

Here, Freud’s lexis of the sexual craving as 

“motor force of life,” could help to 

understand the situation better.  Since her 

sexual  hunger is provoked or repressed, 

Valsala’s strive  for expression through 

sexual affiliation or affair with men other 

than her husband.  Valsala’s affair with 

Sridharan seems to be temporary substitute 

for her discontented marital life.  Valsala  

represents the ‘new woman” who is on her  

way to an erotic sexual utopia, where 

informed mutually consenting individuals 

could fully realize themselves sexually 

without public opprobrium or private guilt.  

(The New Sexuality: 1989) 

 

So, she is sexually satisfied with her 

affair with her neighbour, Sridharan and does 

not feel guilty of it.  The novelist belief is to 

take shelter in the self which means that the 

‘self” is not metaphysical but psychological.  

In other words, Anita Nair means that her 

characters in future, assert themselves; they 

will no longer allow their “she” to get 

departed.  By this assertion of the self Nair 

certainly takes her heroines to the pole of 

feminism, though she may not have aimed at 

propounding any such “ism”.  And the 

women have certainly begun their protest as 

indicated by their sexual emancipation.  

Valsala tries to achieve synchronization in 

life but against the traditional manner, by her 

own new way.  Her new sense of self – 

awareness empowers her with an 

understanding of her feminine quality.  When 

she resolves her inner conflicts, she is able to 

conquer self-identity. 

 

Is this sexual prolificacy an indication 

of a fast spreading “new morality?”  Or is it a 

sign of the approaching sexual exclusion or 

promiscuity? It is true that while men have 

enjoyed sexual freedom from time 

immemorial, women have been hedged 

around by unbreakable taboos.  The character 

Valsala has broken them, yet, they do not 

represent the typical western woman who 

holds the sexual autonomy in her hands.  And 

hesitation lingers over the question of 

whether these Indian heroines will find a 

position in a well – defined environment of 

living.  The solution to this sexual dilemma 

too remains at crossroads and depends only 

on the individuals solving problems on her 

own. 
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Women are projected in three 

categories in the Indian fiction-rural, educated 

middle-class, Upper strata (or) urban women. 

Shashi Deshpande’s heroine, Jaya, in That 

Long Silence, belongs to educated middle 

class category, and Shobhaa De presents, 

upper urban women. Deshpande’s novel 

begins with an eccentric marriage which leads 

to some problem of isolation, adjustment in 

marriage life, rather than an active 

participation. It is one of the necessary bonds 

of human life which basically rests on the 

proper understanding between husband and 

wife. It is this very relationship which helps 

to exist in this world. The error known as 

‘misunderstanding’ is largely responsible for 

the matrimonial crisis among married 

couples. This paper is a comparative study of 

women’s struggle for existence in the novel 

of Shashi Deshpande’s That Long Silence and 

Shobhaa De’s Sisters. 

Deshpande voices to the feelings of 

women and the struggle for survival in 

society. She uses feminism as a key in her 

novels to dwell on hopelessness, frustrations, 

misunderstanding, and alienation in marriage 

life.  Hooks rightly comments:  

Feminism, as liberation struggle, must 

exist apart from and as part of the 

larger struggle to eradicate domination 

in all its forms. We must understand 

that patriarchal domination shares an 

ideological foundation with racism 

and other forms of group oppressions, 

and that there is no hope that it can be 

eradicated while these systems remain 

intact. This knowledge should 

consistently inform the direction of 

feminist theory and practice (22) 

 

In That Long Silence, Deshpande has 

portrayed the irony of a woman writer. Being 

a writer she is supposed to present her views 

and ideas before the society but still she 

remains silent probing into her past, 

struggling with her present and trying to 

establish a rapport with her future. She is an 

intellectual who finds herself out of place in 

the society meant only for men. Deshpande 

writes her female protagonist in search of 

‘self’ or to rediscover her identity. With the 

crisis developing in the novel culminates in 

reaching resolution farther. The only goal of 

Jaya is libration from her womanhood. Her 

womanly self is suffocating and struggling for 

freedom. The family becomes a cage where 

her ‘wild self’ is trapped and it is naturally 

with all security reared, Deshpande, in all her 

novels, raises her strong voice of protest 

against the Indian male-dominated society 

and the rules and conventions made by man. 

There are number of instances which bring 

the reader the cruelty of men perpetrated on 

women. Shakuntala Bhavani aptly comments, 

“the woman of today therefore speaking in 

the language of psychology has a near 

schizophrenic personality, one side steadily 

‘accepts’ while the other craves to speak, to 

think and express the life of the mind (150)” 

 

Shobhaa De’s Sisters is the story of 

two sisters who are not only beautiful and 

wealthy but are also at war with each other. It 

deals with the psychic conflict in its liberated 

women protagonists who are caught between 
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a personal self and a social self. The novel 

deals with the theme of women’s struggle for 

identity in the male dominated society. Apart 

from this, the novel records the suffering of a 

woman in the patriarchal set up where she is 

treated as an object. It is against the 

objectification of woman that the novelist 

raises her cry. In this novel Shobhaa De  has 

painted new women as she has full 

knowledge about their life-within and 

without. As they have no interest in the 

ancient culture of India, they face the 

challenges of new society. 

 

In the Indian context, marriage is 

absolutely a sacrosanct contract and the 

images of the devoted wife and husband 

conforming to the concept of ardnarishwara 

have been held up as the imminent reality of 

the relation between the sexes. Jaya proves 

that she is no different from other women in 

having subdued her independent spirit to the 

desire of her husband. In this novel Nayana 

despises her drunkard husband but craves for 

Soni Mukta, suffers her husband’s 

humiliations silently and Jeeja thinks that a 

woman without her kumkum on the forehead 

is nothing. When the choice of selection 

comes between her husband and family, 

unhesitant Jaya chooses to be with her 

husband however assertive and independent 

individual she may be. She holds on to her 

marriage and sees Mohan and herself as a pair 

of bullocks yoked together. Outwardly, she is 

a satisfied housewife married to an apparently 

caring man with a comfortable home, with no 

dearth of material comfort. But on scrutiny it 

is revealed that to achieve this stage of 

fulfillment as a wife, Jaya has systematically 

suppressed every aspect of her personality 

that refuses to fit in with her image as a wife 

and mother besides a failed writer. 

 

The image of the pair of bullocks 

yoked together suggests that yoked bullocks 

should share the burden between themselves, 

but no one knows whether they love each 

other or not. In her own description, her 

married life is:  

A pair of bullocks yoked together…A 

cleaver phrase, but can it substitutes 

for the reality, a man and a woman 

married for seventeen years. A couple 

with two children. A family somewhat 

preserved like the one caught and 

preserved for posterity by the 

advertising visuals I so loved. But the 

reality was only this, we were two 

persons. A man …. A woman (8) 

The loveless married life which causes the 

wife and the husband to drift away from each 

other results in total failure and Jaya 

represents modern woman’s ambivalent 

attitude to married life. It is only by negating 

her own personality that a woman who is 

powerless in the patriarchal order can survive, 

Jaya, in order to maintain her marriage as a 

happy one, slowly transforms herself to this 

ideal of womanhood where she learns to 

repress her anger. Jaya always works up to 

please her husband and even transforms her 

appearance to suit his idea of a modern 

woman and cuts her hair and wears dark 

glasses. Jaya’s life depends on her husband. 

Jaya’s story, in the larger context, is the story 

of generation of women who accepts the 

reality of the situation and her existence in 

relation to her family. Jaya has no necessity 

to look outside; she wants to be safe looking 

after her husband and children. 

 

In the novel Sisters, we encounter a 

woman who struggles against the constraints 

of being a woman and finally succeeds in 

asserting her identity. Mikki Hiralal is the 

central character in this novel. She has to 

return to India from America after the 

untimely death of her parents in an air crash. 

She comes to Bombay to take charge of her 

father’s industries known as the Hiralal 

Industries, which are on the verge of 

bankruptcy. The reasons for the virtual 
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collapse of Hiralal Industries are still 

unknown to Mikki. Mikki decided not to busy 

herself with these conjectures. She wanted to 

take hold of the industries of her father, 

which required a lot of attention. Revival of 

industries was the main target of Mikki and 

for this she was ready to undergo any trial 

and tribulation. Mikki represents the modern 

woman, who can shoulder any responsibility. 

Mikki does not fear the social constraints that 

are imposed upon a woman who dared 

undertake any untraditional task. She is 

determined to save the industries from going 

bankrupt. And for this purpose, she requires 

to pool in a lot of finance. She is advised by 

Shanay, her cousin, to borrow money from 

her fiancée Navin. Mikki approaches Navin 

with request to help her retrieve the industries 

but it takes her no time to realize that Navin is 

a puppet in his mother’s hand. Navin lacks 

self-respect, which shocks Mikki. Navin is 

the first person who comes in the life of 

Mikki. He comes very close to Mikki and 

Mikki “allowed him to hold her in his arms 

and kiss her”(63).  But Mikki does not allow 

him to go any farther. She cries, “Stop it” 

(63) and then Navin stopped it and feigned as 

if he did not intend to do anything. 

 

The confidence, ambition, lust, greed 

and hate that are present in the character of 

Mikki make her an untraditional woman. It is 

on this ground that the novel has been called 

Indian in names and setting and American in 

inspiration. Sarbani Sen has rightly 

commented that “Shobhaa De is producing a 

desi version of an American bestseller where 

the Indian ambience is merely an eroticizing 

on an unambiguously American cake” (63). 

Shobha De recommended a mature attitude to 

sex. Sex for De’s women is palpable, 

pulsating and compelling reality. They do not 

hesitate to accept it as an important part of 

life and do not remain subdued to let man 

take all the initiative, on the contrary, they 

think and talk about it openly; participate in it 

actively turning upside-down the traditional 

image of woman for whom sex is shameful, 

hidden sin of her existence. In fact, De seems 

to herald the arrival of new woman who do 

not lament the existing subordination and 

passivity of woman and “project their own 

passions on to others as a female power play 

in order to deconstruct the male ego”(135). 

Thus De’s women seem to be a demolishing 

spree as they rip through the male 

complacency and articulate their erotic sexual 

fantasies unhesitant and unmistakably. It is 

noteworthy that De achieves a unity in her 

vision as she shows Taarini, a middle–class 

woman, too engaging in her extra-marital 

pursuits. De’s women, as pointed by S.P. 

Swain, “Symbolize the over powering 

materialism and the lack of spirituality, that 

characterized modern age” (133). 

 

De exposes male aggressiveness but 

her women are weak and subservient. Really 

it is surprising why she, a woman novelist, 

has not created bold and assertive woman like 

Deshpande’s Jaya in That Long Silence, 

fighting for individuality and equality. Mikki 

belongs to the urban world but is unable to 

fight against being a play thing or sex image. 

When Amy provokes Mikki to assert her self-

respect, the latter is unwilling to cross the 

boundary of a typical traditional Indian 

woman. She exposes her pathetic 

helplessness, when she says, “He is like a god 

to me I do not care who he sleeps with. All I 

care is that I am his wife and that he comes 

home to me”(124).  

 

Deshpande’s Jaya represents the 

image of a wife yoked to the husband. Jaya 

decides to assert her womanhood and proves 

to be a typical Deshpande heroine. She is in 

search of ‘self’, and knowingly or 

unknowingly, follows the principle ‘do as you 

desire’ which is the reinterpretation of 

feminine urge. In fact Shobhaa De’s women 

have been liberated   from     the      economic 
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constrains. But for Mikki, materialistic 

pleasures without freedom of the ‘self’ mean 

nothing.  De fails to articulate woman’s anger 

against men, which gives a disappointing 

message in the novel written after forty-five 

years of independence. Ironically, Mikki 

never thinks of a life beyond marital bounds. 

It is her dream to be both an ideal wife and 

responsible social being that gives the novel a 

moral dimension.  
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Abstract  

‘Globalization’ is the connection of different 

parts of the world resulting in the expansion 

of International culture, economic and 

political activities. It is the spread of 

technology, information and tradition. In 

Adiga’s Last Man in Tower, the theme 

‘Globalization’ occupies an important place. 

Here the power of money and impacts are 

spread over the novel. The story focused the 

incidents of the middle class housing society 

called ‘Vishram’. The society people became 

the puppets in the hands of the great builder 

Mr. Shah by his money and they are lost their 

freedom and rights on their flats in Vishram 

when Mr.Shah wants to inherit it. 

Globalization is a good way of global 

development but it is a new way of colonizing 

the middle and lower class people. The 

common people are forced to choose the evil 

path to get a good future in the movement of 

globalization. Globalization is good for 

development as equal as bad for morality, 

culture and humanity of mankind. Thus 

Globalization is an important theme, which is 
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highlighted by Adiga, in his famous work 

Last Man in Tower.    

Literature has been the most powerful 

medium of provoking human emotions and 

thoughts. Like language, literature helps us to 

express the subject matter to others in a 

written form, so it has been an evidence 

history and lifestyles of people.  

 

Indian English literature found its root 

in the rich Indian culture.  India has been a 

land of stories and fables. Indian English 

fiction has certainly made its mark in the 

world literature.  The entire history of Indian 

English novel can broadly be divided into two 

periods; pre-independence and post-

independence. The pre-independence 

novelists mainly focused the themes 

Gandhism, nationalism and freedom. The 

post-independence novelists are focusing on 

Socio-political issues, individual problems, 

Industrialization, Urbanization, and 

Modernization. Indian English literature 

refers to the body of work by writers in India 

who write in the language of English. It is 

also associated with the works of the 

members of Indian diaspora, such as V.S. 

Naipaul, Kiran Desai, Jhumpa Lahiri, Agha 

Shahid Ali, Rohinton Mistry, Salman Rushdie 

and Aravind Adiga.  

 

 Aravind Adiga was born in Chennai 

on 23 October 1974.  He pursued English 

literature from Columbia College of 

Columbia University, in New York. He also 

studied at Magdalen College, Oxford. Adiga 

secures an important place in Indian English 

Literature. He was influenced by his native 

land India. His first novel The White Tiger 

was a critical view on an India of light and an 

India of dark. And he won the Man Booker 

Prize Award for The White Tiger in 2008. His 

second book, Between the Assassinations, 

refers to the period between the assassinations 

of Indira Gandhi in 1984 and her son, Rajiv 

Gandhi in 1991. While it reveals the beauty 

of rural, coastal south where it set, its subject 

is the pathos, injustices and ironies of Indian 

life. In his next work Last Man in Tower, he 

describes the life and soul of one of India’s 

biggest cities, Mumbai, where the peasants 

are obsessed with real estate. Thus the 

author’s works are the good examples for his 

knowledge of his country, and observation 

skill. 

 

This paper exposes the theme 

Globalization through Adiga’s second novel 

Last Man in Tower, which was published in 

2011. Globalization is a theory of 

development that uses a global mechanism of 

greater integration with particular emphasis 

on the sphere of economic transaction. It is a 

new way of capitalism around the world that 

is known as Neo-Colonialism. The story sets 

in one of the middle-class apartments of 

Mumbai, which was known as Vishram 

Society. The inhabitants of Vishram represent 

the middle class psyche of Mumbai trying to 

share the rapid economic expansion, sudden 

fortune and unimaginable riches on account 

of globalization. The two major characters in 

Last Man in Tower are Yogesh A. Murthy 

(‘Masterji’), a retired school teacher who 

represents the culture and morality of post-

colonial India and Mr. Dharmen Shah a 

Managing Director of ‘Confidence Group’, 

who represents the modern and developing 

India. 

 

This novel begins with an ‘offer’ of 

Mr. Shah for Vishram society people. He is 

ready to pay good amount for the old building 

‘Vishram’. Mr. Shah wants to build an edifice 

called ‘Shanghai’ through that he wants to 

prove the new styles and his skill in 

architecture. Mr. Shah plans to build 

Shanghai in the main area of Mumbai. That’s 

why he selects ‘Vishram’ which is old and 

occupies the main place.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_College_of_Columbia_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_College_of_Columbia_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Magdalen_College,_Oxford
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Most of the residents in Vishram 

Housing Society accept the offer. They have 

their own reasons for the necessity of money. 

But some of them unwanted to sell their 

home. They were Mr. Ashvin Kothari, Mr. 

Ibrahim Kudwa, Mrs. Rego, Mr and Mrs. 

Pinto, and Masterji. But one by one they were 

all accepted the offer of Shah, except 

Masterji. Mr. Shah was a good Business man 

who handled the problems rise in Vishram 

with their need of money. He used money as 

a weapon to destroy his obstacles. He used 

this weapon in different types. For Mr. 

Kothari- the grant party, for Mr. Kudwa- a 

Toyota Innova car, for Mrs. Rego- the threat 

with the power of wealth and lastly Mr and 

Mrs. Pintos- attacked by the strangers. Even 

Mr.Shah’s money brings Mr. Ajwani and 

Mrs. Puri, the residents of Vishram to his 

side; they changed the mindset of their fellow 

residents. Here the new capitalism is 

expressed vividly.        

     

 “The web was so complex now. 

Kudwa saw intentions buried in intentions.” 

But it is  really not that complicated: 

every man has his price, and Shah is willing 

to beat it... In  doing so, he becomes the 

figure that defies the rules of the jungle for, 

“in the continuous  market” of Mumbai, 

one question is repeated: “What do you 

want?” Every man must want something; 

Masterji wants nothing except to remain in 

the tower. And this is how he becomes a 

vilified saint, rather than a sinner. All are 

“prisoners of necessity”          (Dineen, 21). 

 

But the money and temptations did 

not work out in the case of ‘Masterji’. He was 

a man of sixty one living alone in the 3rd floor 

A flat of Vishram society Tower A, after the 

recent death of his wife Purnima. He also lost 

his beloved daughter Sandhya in a train 

accident. Masterji has an only living son 

Gaurav, who is a banker living with his wife 

and son. Masterji felt that his home in 

Vishram is his real home; he felt the presence 

of his late wife and daughter there. So he did 

not want to sell his flat. When Mrs. Puri 

asked Masterji to accept the offer; he says, “I 

have memories here, Mrs. Puri. My late 

daughter, my late wife” (Last Man in Tower 

185). The conflict begins here between old 

and modern, feelings and money, rights and 

wealth, tradition and development and 

directly between Masterji and Mr. Shah.  

 Masterji slowly lost everything. First 

he lost his good name in Vishram; the 

residents begin to blame him. Then his 

friends- Mr. and Mrs. Pintos and his family – 

Gaurav, who ignored Masterji and his 

problems. Masterji approached the police 

men and a lawyer, who is named Mr. Parekh 

for legal support. But these defence forces are 

controlled by the money of Mr. Shah. Now 

Masterji stands alone for his right. Here we 

could see the cunning and cruelty of 

globalization. Masterji does not want to sell 

his flat but Shah has the power to get it.       

Adiga told the Times of India, 

“Money itself is amoral. It can 

liberate people as easily as it can 

destroy them” we see it happens in 

the novel  LAST MAN IN TOWER 

turning the once extended family into 

a ruthless  murderous mob. (Cutie 

and Mahalakshmi 5).    

The society members were hard 

against Masterji and plan to kill him and 

consider that as a ‘simple thing’.  This action 

reveals the cruelty of the post- modern 

society. They became the slaves of the 

money. They declare Masterji as a selfish, 

insane and start hating him enough to kill just 

for wealth. When the perfect time comes, 

they drag Masterji to the terrace and threw 

him down. They murdered him and framed it 

as a case of suicide. The neo-colonised and 

the modern society do not give importance to 

the values and customs. They are ready to 

destroy it without hesitation. This reveals the 

cruelty of money.      
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Man’s greed for money, power, and 

fame, for which he compromises in the name 

of progressive society. Globalization and 

Liberalization has changed common man’s 

life leading to feeling of emptiness at the end. 

(Vibhute 61).     

 

 Aravind Adiga has dealt with the 

subject of Globalisation and its impact in 

Indian life with much depth, insight and 

seriousness. Adiga’s fiction revolves around 

the theme, Globalization; the most decisive 

force in moulding the socio-cultural, 

economical and political discourse in India. 

It's not an attack on the country; it's about the 

greater process of self-examination. When the 

time comes the people could understand the 

money is nothing in front of humanity, 

kindness, faith, culture and morality. Thus 

Globalization is a perfect theme, which 

exposed in Adiga’s Last Man in Tower. 
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Dalit literature emerges on the Indian 

scene as a part of the social and political 

movement of Dr.B.R. Ambedkar (1891-

1956). The Dalit writers attempt to explore 

the play of power relations in social structures 

and the institutionalized hegemonic 

dominance embedded in the ‘Varna’ system 

of India. The worlds revealed by the writers 

from the marginalized and despised groups 

are often shocking painful narratives.The 

genre of autobiography is mostly used by the 

Dalit writers and they reveal the political and 

social awareness of their people. An 

individual’s story becomes significant in the 

exploration of group identity. They emerge as 

the voice of their people. 

  

 For the Dalits, casteism is a practical 

Alberta around their neck. These 

marginalized, who have been silenced for 
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long, find their voice in the communal 

context. When the self is transcended and the 

collective gets represented, personal 

narratives become history. Jameela Begum 

points out in her essay “Personal Narratives 

as History in Process”,  

Autobiography becomes History when 

the self is transcended and the 

collective gets represented. 

Autobiography in the western tradition 

had always been associated with an 

‘ego-centric individualism’… (and) 

was a means of exploring the inner 

self and bringing an ordering and 

intelligibility to an otherwise chaotic 

text…. the self became the subject of 

the text and the writing of it a 

subjective account of self-experience. 

(28) 

The life experiences of the marginalized 

communities have turned autobiography into 

a strategy of representation and resistance. 

There is no desire for personal recognition, 

but there is an inherent longing for communal 

representation. The subalterns have used 

writing as a form of protest, self-assertion and 

identity formation. 

 

The autobiographical and personal 

narratives of the subalterns throw light on the 

details of their daily lives in a language as 

simple and living as possible. Many critics 

agree that writing from the margins – Black 

writing, Women’s writing, Writings by 

Indigenous people – began in the 

autobiographical mode. Writers draw 

sustenance from their own real lives and so 

whatever is personal to them is at the same 

time social. The estranged souls, reliving their 

traumatic experience, pen down their pain in 

their creative writings. 

  

 To overcome the silence imposed on 

them by the dominant culture and their own 

men, the subalterns have made use of the first 

person narration. They have made use of their 

language to create a realistic representation of 

the world. In voicing protest and resistance, 

they seek to remove social conditions that 

determine difference and keep inequality 

alive. Through the depiction of the harsh 

realities of their life and through provocative 

use of language, these writers try to challenge 

the mainstream society. While discussing the 

‘Strategies of Empowerment’, Krishna 

Sarbadhikary states: 

In order to voice protest and in the 

pursuit of power, the literature of the 

marginalized often follows the 

subversive historiographic path of 

personalizing history and resisting the 

process of negation prompted by the 

desire to set the record straight. The 

autobiographical narrative form thus 

becomes a potent weapon for both 

Native and Dalit women. (82)  

 

The Tamil Dalit literature enables us 

to hear the unheard voices and bring to life 

people, places, experiences and problems that 

are unique to their own tradition and at the 

same time universal in appeal. Feminist critic 

Patricia Mayor Spacks defines autobiography 

as a means to exorcise one’s past. In her 

famous book Imagining a Self she writes, 

Autobiography assures the author of 

his (her) existence beyond all 

possibilities of Philosophical denial. 

Through it he (she) comes to terms 

with his past or exorcises it. (15) 

In the hands of women writers, 

autobiographies spring from their awareness 

of their marginalized existence in the world 

dominated by male culture. Ranjana Harish 

sums up the salient features of women’s 

autobiography in her essay, “The Female 

Attempt to Exorcise the Cruel Patriarchy: A 

Comparative Study of Claire Martin and 

Sharan-Jeet Shan”: 

In the hands of women 

autobiographers, it becomes a genre of 

the Collective identity…Woman’s 
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identity is rooted in, if not limited to, a 

collective awareness… women’s 

autobiography does not construct an 

isolate self, on the contrary, it projects 

a self which is a representative and an 

extension of others. And thus, with 

women, autobiography becomes a 

means to fight back oppression in the 

patriarchal culture, in which they are 

constantly pushed to the fringes. 

Virginia Woolf has rightly called it 

“the genre of the oppressed” (34) 

These personal narratives are stories told as 

straight as possible in a language as simple 

and living as possible and they draw readers 

with their earthy, raw language. The essence 

of autobiography and the personal narratives 

is given in the words of MalathiMathur: The 

stories are, 

… always real vignettes of everyday 

life told through a variety of narrative 

voices, revealing at the end the all too 

familiar face that looks back at us 

from the mirror everyday (188) 

 

The autobiographical genre has been 

radically used by Bama. Her autobiography is 

constructed as the staging of traumatic 

experiences suffered by the protagonists, 

beginning in the vulnerable years of 

childhood. Arun Mukherjee points out in his 

Postcolonialism: My Living: 

These repetitive encounters, each 

burnt searchingly into the memory of 

the narrator-protagonist, mark the 

narrator’s progress through 

life…There is no happy ending since 

the protagonist carries the scars of life 

long rejection and oppression. (52) 

Bama stands unique because of this 

brusqueness and no nonsense tone which 

differentiates Dalit portrayal of Dalit life. As 

NeeruTandon writes in her essay “Feminine 

Psyche and The Narrative Strategies”, 

Traditional techniques such as point of 

view and narrative plot have been 

utilized, not to produce a lively world 

of action but to find formal analogues 

for a private world. (5)  

The canvas of Dalit literature is vast and 

autobiographical narratives constitute a 

significant segment of Dalit literature. These 

narratives are tales of personal suffering fused 

with the community feelings and they express 

a continuous between loss of identity and 

asserting of self. In his analysis of Dalit 

Personal Narratives, Rajkumar states: 

It has been found that a large portion 

of Dalit literature is in 

autobiographical form. Whether it is 

Dalit poetry or novels, theatrical 

dialogues or critical prose pieces-all 

these forms often bear a confessional 

characteristic mode by the authors 

themselves. The confession is mostly 

made to invoke the bitter experience 

the authors have gone through in their 

lives. It is in this sense that they 

invoke a pain that is mostly personal, 

and yet they narrate their stories with a 

realization that the other members of 

their community also suffer in the 

same way. This process of realization 

is unique in the history of personal 

narratives… (150) 

 Bama’s Karukku is considered to be 

the first Dalit autobiography written in Tamil. 

It is rather like a community manifesto than 

an autobiographical narrative of a single 

individual. While narrating her sufferings, 

Bama has taken her entire community along 

with her. The fact that she is a Dalit woman 

and a single woman has made her position 

more vulnerable. In order to cope with her 

tension, she has started writing her life stories 

and ultimately they have become her 

testimony. Though structured like a novel, 

Bama’s Karukku is not a fiction. As Mini 

Krishnan, the translator points out in her 

Editor’s Note, 

Part autobiography, part analysis, part-

manifesto, Bama’s is a bold account of 
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what life is like outside the 

mainstream of Indian thought and 

function. (KA) 

Lakshmi Holmstrom in her “Introduction” to 

the English translation of Karukku states: 

(Karukku) is also in many ways an 

unusual autobiography. It grows out of  

a particular moment: a personal crisis 

and watershed in the author’s life 

which makes her to make sense of her 

life as a woman, Christian and Dalit. 

(KAvii) 

Karukku details the life of an individual Dalit 

woman and in the process it reveals the 

stinging pain of the casteism in India.  

 

 Testimonio is a genre associated with 

Latin American atrocity narratives. John 

Beverly defines testimonio as  

A novel or novella – length narrative 

in book or pamphlet form, told in the 

first person by a narrator who is also 

the real protagonist of the events he or 

she recounts and whose unit of 

narration is usually a ‘life’ or 

significant life experience. (92) 

The speaking subaltern subject of the 

narrative gives voice to the lived experiences 

of not only herself but also of those who are 

victims of social and linguistic-literary 

marginalization. Pramod K.Nayar has quoted 

the words of Bama: 

The story told in Karukku was not my 

story alone. It was the depiction of a 

collective trauma-of my community – 

whose length cannot be measured in 

time. I just tried to freeze it forever in 

one book so that there will be 

something physical to remind people 

of the atrocities committed on a 

section of the society for ages. (84) 

 

Karukku as testimonial life- writing enables 

Bama to share her tale of pain so that the 

personal testimony slowly becomes an 

authentic version of traumatic oppression of a 

community.  

 

 Through a series of sometimes 

poignant, sometimes funny reflections on her 

childhood in a caste-centered village in 

Tamilnadu, Bama recreates for us her 

experiences as a dalit child. As an innocent 

child Bama hasn’t heard people speak openly 

of untouchability. But when she sees an elder 

from her community bringing a Naicker man 

some Vadais, she is surprised to see him 

holding the parcel by its string. She learns of 

the evil caste system through her brother and 

she writes, 

When I heard this, I didn’t want to 

laugh anymore and I felt terribly sad. 

How could they believe that it was 

disgusting if a Paraya held that 

package in his hands…? I felt so 

provoked and angry that I wanted to 

go and touch those wretched vadas 

myself. (KA 13) 

 

Throughout her years of education, Bama 

finds a painful reminder of her caste and 

untouchability. Bama becomes a nun in order 

to engage herself in alleviating the sufferings 

of the oppressed. But she soon realizes that 

catholic institutions are also filled with caste 

prejudice and hatred. The book is about 

Bama’s inner quest for self – discovery and 

the resultant courage which forces her to 

move away from the life of a nun to live the 

life of a Dalit woman. She feels a sense of 

fulfillment and belonging though she is 

economically insecure. The anonymity of the 

places described in Karukku makes it a 

representation of the collective selves of a 

community. 

 

Bama captures the essence of her 

work in the title itself. ‘Karukku’ means 

Palmyra leaves with their serrated edges on 

both sides. The Tamil word ‘karu’ means 

embryo or seed and it symbolizes freshness or 
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newness. Bama stresses the meaning of 

Karukku in the Preface to her autobiography: 

There are many congruities between 

the saw-edged Palmyra karukku and 

my life. Not only did I pick up the 

scattered pamyrakarukku in the days 

when I was sent out to gather 

firewood, scratching and tearing my 

skin as I played with them, but later 

they also become the embryo and 

symbol that grew into this book. (KA 

xiii) 

The novel discusses the development of the 

protagonist’s mind and character, from 

childhood through varied experiences and the 

painful events that make her recognize caste 

identity. The traumatic events make her bleed 

and she relives the pain when she recollects 

the incidents. Bama reiterates: 

There are other Dalit hearts like mine, 

with a passionate desire to create a 

new society made up of justice, 

equality and love. They, who have 

been the oppressed, are now 

themselves like the double-edged 

karukku, challenging their oppressors. 

(KA xiii) 

The novel becomes a ‘karu’, embryo or the 

seed to the subalterns. As John Peter Joseph 

points out in his essay “From Subjugation to 

Liberation: A Critical Study of Bama’s 

Karukku”: 

Bama’s Karukku serves as a great 

source of inspiration for the oppressed 

sections of people to get new and fresh 

energy to live with a sense of honour 

and dignity. (98) 

 Bama begins her Karukku with a 

geographical description of her village and 

the detailed description encraves in our mind 

a true picture of a South Indian village which 

is surrounded by a small mountain, streams 

that encircle the village, the lakes and ponds. 

Bama talks of the games played by children, 

Christmas and Easter celebrations. They set 

up ‘radios’ and ‘mike sets’, (loud speakers) 

borrowed from other villages. They are the 

joyful occasions for everyone. They wear 

new clothes. Women place lighted candles at 

the shrines and worship. During Easter, they 

take the icons in sapparam procession. Pig-

Pavulu’s son plays music better than the 

professional drummer. ‘Uudan’ can play on a 

flute. Thavasi- Pethiya’s son Pavulu can sing 

well and sometimes he performs ‘Villupattu’. 

Bama says: 

In fact, several people were excellent 

at dance and song and rhythm though 

they didn’t even have a whiff of 

learning. Some people beat out an 

accompanying rhythm to the songs by 

holding a wide – mouthed clay pot 

against their bellies and tapping it with 

a small stone. It was really good to 

hear…Even the little ones were good 

at singing and dancing. Even the bare-

bottomed toddlers would sing out 

“Sanjanakka – Sanjanakka” as they 

strummed away on broken clay pots 

strung with cattle – membrane and 

they danced beautifully, never once 

losing the beat. (KA 53-54) 

These celebrations are the rare occasions for 

them. They take up these occasions to get 

new dress, to have a feast and to visit their 

kith and kin. A strong bond is formed. 

 

 In all her novels, Bama has used Dalit 

Tamil dialect for narration, and even for 

argument and comment. She breaks the rules 

of grammar and spelling throughout her 

work. Her narrative demands a different 

pattern of reading in Tamil. In Karukku, she 

is both narrator and participant. There is a 

change later and in Sangati she becomes an 

observer. Bama herself has pointed out the 

shift in her method of story telling. In an 

interview with R.Azhagarasan, “I am part of a 

collective Awareness”, Bama answers: 

When I wrote Karukku, I had no plan. 

I just poured out my feelings. But 

when I started writing Sangati, I felt 
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the compulsion to stop and think of 

what to tell and how to tell it. As far as 

Vanmam is concerned… I was 

emotionally involved… in their lives 

and started writing their story. (VA 

151-152) 

Bama stands unique because of the 

brusqueness and no-nonsense tone which 

differentiates the Dalit portrayal of Dalit life. 

Through the depiction of her questioning self, 

she has exploited the technique of emphasis. 

The accumulation of characters and incidents 

reinforce the idea of women’s repression. The 

language reveals that it is a history framed by 

racism and sexism and it reveals the Dalit 

women’s consciousness. 

In the words of Walter Allen, 

Novels are the mirrors of the age, but a 

very special kind of mirror, a mirror 

that reflects not merely the external 

features of the age but also its 

innerface, its nervous system, coursing 

of its blood and the unconscious 

promptings and conflicts which sway 

it. (18) 

 Memory plays an important role in 

the lives of the marginalized. Retrospection 

provides more than exposition. The past plays 

a crucial role and becomes a motivation for 

the presentation. The past is ever present as 

folklore and attitudes perpetuated by the 

community are scars in the mind and the 

spirit.Bama has tried to break generations of 

silence and has made a bold attempt to render 

a voice to those who are generally silent. 
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Abstract  

Ngugi wa Thiong’o is one of the 

stupendous African novelists. His novels 

mainly express the grave reality of his nation 

from Colonialism to Post-Colonialism and 

Neo-Colonialism. In his works, the 

subordinate masses resist the dominant group. 

His debut novel, Weep Not, Child produces 

the events of the Mau Mau emergency in 

Kenya in the nineteen fifties. The entire novel 

revolves around Ngotho’s family and their 

enormous efforts to regain their ancestral 

land. Ngugi explores three separate themes in 

this novel: first, the aptness of a young 

Kenyan getting western education, secondly, 

the influence of Christianity in the Kenyan 

Context and thirdly, the causes and 

prosecution of the independence struggle. The 

paper proposes to underline how Africans 

have been oppressed by the Whites and how 

they resist the colonisers in order to get 

independence. 

Keywords: Colonialism, Mau Mau 

emergency, Western Education, Landless 

natives, Colonial Kenya, Freedom struggle, 

Exploitation. 

 

African literature consists of a body 

of work in different languages and various 

genres, ranging from oral literature to 

literature written in regional languages and 

colonial languages such as French, 

Portuguese, and English, etc. African 

literature is a representation of the crisis 

within the African societies. The emergence 

of African literature has added a new 

dimension to the world literatures. African 

literature of today successfully presents the 

conflicts and contradictions within the society 

and also provides a glimpse of things in 

future. 

 

Ngugi wa Thiong’o is a writer of 

Kenyan descent. One of the foremost living 

African novelists, he has also developed a 

reputation as a post-colonial theorist, and he 

has taught at universities around the world. 

His works deal with the relationship between 

Africans and the British colonists in Africa, 

and are heavily critical of British colonial 

rule. Weep Not, Child deals with the Mau 

Mau Uprising, and “the bewildering 

dispossession of an entire people from their 

ancestral land.”  The Mau Mau Uprising, a 

revolt against colonial rule in Kenya, lasted 

from 1952 through 1960 and helped to hasten 

Kenya’s independence. Issues like the 

expulsion of Kikuyu tenants from settler 

farms, loss of land to white settlers, poverty, 

and lack of true political representation for 

Africans provided the impetus for the revolt. 

  

 The novel Weep Not, Child is set 

before and during Mau Mau Uprising. It 

presents the picture of a village community 

that crumbles as a colonial settlement 

resulting in the alienation of people from their 

ancestral God given land. Land is the visible 

symbol for Kenyans as well as the means of 

establishing contact with the ancestral spirits. 

  

Gikuyu and Mumbi are the East 

African counterparts of the Biblical Adam 

and Eve. The land is the source of life to the 

Gikuyu people because it provides food and 

gives spiritual satisfaction. Jomo Kenyatta, 

https://www.blackpast.org/entries-categories/racial-conflict
https://www.blackpast.org/entries-categories/colonial-conflict
https://www.blackpast.org/entries-categories/kenya
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the head of the Mau Mau movement 

expresses Gikuyu belief: 

Communion with the ancestral spirits is 

perpetuated through contact with the soil in 

which the ancestors of the tribe lie buried. 

The Gikuyu consider the earth as the ‘mother’ 

of the tribe, for the reason that the mother 

bears her burden for about eight or nine 

moons while the child is in her womb, and 

then for a short period of suckling. But it is 

the soil that feeds the child through a lifetime; 

and again after death it is the soil that nurses 

the spirit of the dead for eternity. (21) 

 

The Europeans grabbed the land of 

the people; it means the end of their survival. 

The land was the material symbol for the 

Africans which unites the family and the 

members of the tribe. It was very clear that 

the Africans emphasize the importance of 

their land. 

 

 Weep Not, Child is a wonderful 

example to Kenyatta’s comment. Ngotho 

worked on the land which was his 

forefathers’ ancestral land and now owned by 

Mr. Howlands. He lived on the land which 

was once his land, and now owned by Jacobo. 

Jacobo was the native aid of Mr. Howlands. 

He forced the natives to work on his master’s 

farm. He took precautions that no other native 

farmer can become rich like him. He played 

the role of middleman in supplying workers 

to work on low wages. 

 

 In the war, physical exploitation 

played a vital role because the whites sent the 

natives without considering their opinion. The 

whites showed the greed of offering the 

natives their land after returning from the 

war. But the whites refused to hand over the 

land to the natives after the war. Because of 

this cheating, Ngotho’s son, Boro joined the 

Mau Mau movement. The novel expressed 

the frequent desires of the landless natives to 

get the land from the non-natives.  

 

 Boro’s killing of Mr. Howlands in 

Weep Not, Child was a natural reaction. Any 

community or human could bear the injustice 

to a certain level. But the whites’ exploitation 

of the natives was unlimited. Ngugi’s novels 

are the reactions against the atrocities done to 

the natives by the whites such as the killing 

innocents, sexual exploitation of women, 

continuous attacks on culture and forcing the 

natives to follow the rules and customs of the 

whites.  

 

 Boro was a victim of the existing 

conditions created by the colonialists in 

Kenya. He was the representative of the 

young generation and the very product of 

colonial policies. The colonial masters have 

engaged the native Kenyans for war without 

considering their opinions. The Kenyans are 

exploited in various ways by the colonial 

masters. In the Kenyan school, the new 

education was introduced with Western ideas. 

They put before the Kenyans the European 

models of bravery. The new education 

converted the school students to be mere 

dreamers. Njoroge desired to change the 

present condition of his home and nation by 

acquiring new education. In the development 

of the novel, the reader realizes that Njoroge 

blindly believed in the Bible and became the 

victim of new education. The preaching of 

Bible has created a soft corner in Njoroge’s 

mind about the whites. After the tragic death 

of his father, Ngotho and the imprisonment of 

his brothers made him realize that colonial 

education was mere a hallucination. 

 

 The White masters snatched the land 

of the natives by offering them different 

greeds. Later they converted the natives to be 

landless. Ngotho states, “What happened O 

Murungu, to the land which you gave to us? 

Where, O Creator went our promised land? 

Have you left your children naked?” (25).The 

common thing in the colonial period was the 
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physical exploitation of the natives by the 

white masters. 

 

 Boro has also experienced the pangs 

of physical exploitation: “He too had gone to 

War, against Hitler. He had gone to Egypt, 

Jerusalem and Burma. He had seen things. He 

had often escaped death narrowly” (26).  

Boro being a representative of young 

generation always asserts that Ngotho and his 

generation was responsible for the misery of 

the natives. To convey his protest he says, 

“How could these people have let the White 

man occupy the land without acting?”(26). 

Ngotho is forced to work on the farm 

previously owned by him and later snatched 

by Mr. Howlands. Boro does not like this act 

of his father, Ngotho. He protested against the 

White masters, “How can you continue 

working for a man who has taken your land? 

How can you go on serving him?”(27). Boro 

cursed his previous generation and also 

blamed his father for continuing to work in 

Mr. Howlands’ land. 

 

 The Whites were violating the rules 

of human rights in Kenya. They could pick up 

or put behind bars anyone under any charge. 

Unable to withstand the day-to-day 

harassment, the natives started to protest 

against the atrocities of the Whites. Ngotho in 

a protective manner states: “Yes, Black 

people have their land in the country of black 

people. White men have their land in their 

own country” (46). It was Ngotho’s straight 

and simple prediction but the feeling behind it 

are deep. Since the Whites were bitter in their 

attitude towards natives, the natives are 

deprived of the right to protest against meagre 

salary. The whites crossed all the limits of 

exploitation. 

 

 Later Mr. Howlands, the White settler 

became the District Officer who threatened 

the workers not to join the strike otherwise 

they will instantly lose their job. Ngotho was 

determined to participate in the strike. His 

second wife Nyokabi insisted him not to join 

the strike. But Ngotho was not in a state to 

listen to anyone. So he beated his wife and 

said, “Shut that mouth. How long do you 

think I can endure this drudgery, for the sake 

of a White man and his Children?” (56).At 

the end of his endurance Ngotho’s protest had 

burst out. Kiarie was one of Kori and Boro’s 

friends from Nairobi and a political activist. 

Meetings in connection with the strike of the 

workers are called by Kiarie. Boro and other 

speakers came from Nairobi to address the 

meeting. Kiarie addressed the meeting of 

workers and put a record of history before the 

workers. He said “All the land belonged to 

the people – black people. They had it given 

by God. For every race had their country. The 

Indians had India. Europeans had Europe. 

And Africans had Africa, the land of the 

black People” (61). 

 

 Kiarie wanted to create the sense of 

protest in the minds of the workers by 

recounting injustice and exploitation. The 

Whites systematically converted the natives 

as landless by using both knowledge and 

power. Mr. Howlands and his native aid 

Jacobo wanted to crush the strike. They used 

the government retinue and police force to 

crush the strike. “At once the police acted, 

throwing tear-gas bombs and firing into the 

crowd, and two men fell as the panic-stricken 

mob scattered” (63). In this way the Whites 

misused the government machinery and 

police force to crush the natives’ movements. 

Every action initiated by the whites was to 

take revenge on the natives. The natives are 

forced to pay more money on education. 

Njoroge comments, “Fees had risen for those 

who went to standard V in the new school. 

Besides, there was the building fund to be 

paid” (65). 

 

 Colonizers compelled the natives to 

pay high tuition fees along with the building 
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fund. It was not reasonable to the natives. The 

Whites prohibited the natives to start school. 

“Independent and Kikuyu Karing’a schools, 

which had been built by the people after a 

break with mission, had been closed by the 

Government and this made the situation 

worse” (75). The Whites decided not to raise 

the new competitors in the area of education. 

The school boys were even aware of this 

cruelty of the whites. Seeds of protest were 

sown in the minds of the new generation. It 

was the product of Whiteman’s atrocities. 

The children preferred to support the Mau 

Mau movement and activists. 

 

 Njeri, an illiterate mother of Njoroge 

remarked that even angels of God were 

unable to help the natives in colonial Kenya. 

After arresting Jomo, a freedom fighter, 

charges were levelled against him and the 

case stood before the court. All Kenyans kept 

their eyes on the hearing. Jomo was declared 

guilty. Boro was shocked by the verdict and 

said, “Now they’ll make us slaves. They took 

us to their wars and they killed all that was of 

value to us” (82).Fearless person like Boro 

also came under the clouds of fear. The 

Whites manipulated the judicial system and 

they forced the court to deliver the judgments 

in their favour.  

 

 Mr.Howlands ordered his native aid 

Jacobo: “Just keep an eye on the sons. Arrest 

them for anything, curfew, tax, you know 

what” (88). Mr. Howlands ordered Jacobo to 

arrest Ngotho’s sons as they are closely 

related with Mau Mau. Sick Ngotho informed 

his son Boro, ‘“They have taken your mother 

and brother away”, Ngotho said, his head still 

bowed... Njeri was released. Kori would be 

sent to detention camp, without trial” (90). 

The whites utilized the native soldiers in 

order to exploit the natives. The natives were 

deprived of the high posts by the whites. 

During the colonial period in Kenya, the 

whites who shook hands with the soldiers 

were playing the bloody game of exploitation: 

“It was said that some European soldiers were 

catching people at night, and having taken 

them to the forest would release them and ask 

them to find their way back home. But when 

their backs were turned they would be shot 

dead in cold blood. The next day this would 

be announced as a victory over Mau Mau” 

(93). 

 

 It is the fine example of the endless 

exploitation of natives by the Whites. “They 

want to crush the Mau Mau movement 

supported by the natives. The Whites’ cruelly 

killed the poor natives in order to weaken the 

movement. “Barber and – and - ?Six in all 

were taken from their houses three nights ago. 

They have been discovered dead in the 

forest” (94). Being fed up with these 

atrocities, the natives used a way of protest. 

In this connection Jacobo told Mr. Howlands 

about the hand-written note in which it was 

stated, “STOP YOUR MURDEROUS 

ACTIVITIES OR ELSE WE SHALL COME 

FOR YOUR HEAD. THIS IS OUR LAST 

WARNING” (108). The Whites forced the 

natives to use such ways of protest. The 

soldiers were asked to produce their identity. 

Some were unable to produce it. “One of 

them was beaten so much that he urinated on 

his legs” (111). They had beaten and tortured 

the man. The natives were ready to give the 

answer to the Whites in a tit for tat method as 

far as matter of exploitation was concerned.  

 

 According to the instruction of       

Mr. Howlands the police rushed to Siriana 

Secondary School and arrested Njoroge. In 

the police station he was tortured by the 

police and Mr. Howlands. “Mr. Howlands 

rose and came to Njoroge. He was terrible to 

look at. He said, ‘I’ will show you.’ He held 

Njoroge’s private parts with a pair of pincers 

and started to press tentatively. ‘You’ll be 

castrated like your father”’ (129). The Whites 

did not spare the school boys from    inflicting  
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tortures. This inhuman treatment forced the 

natives to take recourse to violent protests to 

articulate their disagreement with the policies 

of the whites. 

 

 Mr. Howlands’ marital life was not 

happy. His wife Suzannah did not satisfy him. 

For getting relief Mr. Howlands wondered, 

“if he would go and get the black woman he 

had taken the night before. He had discovered 

that black women could be a good relief” 

(139). In this way women became the victim 

of white officer’s lust. He considered the 

native women as things of amusement. Boro 

had followed the violent way of protest 

because he had lost the power of tolerance. 

Jacobo accused Boro’s father, Ngotho of 

being the leader of the Mau Mau and tried to 

imprison the whole family. Mr. Howlands 

had removed Njoroge from school for 

questioning. Both father and son were 

brutally beaten before release and Ngotho 

was left barely alive. After a few months, 

Jacobo was killed. He was murdered in his 

office by Boro. Later Ngotho died of his 

injuries and Boro could not bear the fact that 

Mr.Howlands was the only reason for his 

father’s death. In order to avenge him for the 

death of his father he rushed to his house and 

murdered him. The readers did not feel 

sympathy towards the murder of Mr. 

Howlands but they had their sympathy with 

Boro. At last Ngotho’s whole family was 

scattered. This paper mainly highlights the 

Africans enormous efforts to regain their 

ancestral land from the Whites. 
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Abstract 

Jane Austen is one of the most widely read 

and best-loved writers in British Literature. 

She is an English novelist whose works of 

romantic fiction, set among the landed gentry, 

earned her a place as one of the most widely 

read writers in English Literature. Her 

realism, biting irony and social commentary 

have gained her historical importance among 

the scholars and critics. Northanger Abbey is 

both a perfectly aimed literary parody and a 

withering satire of the commercial aspects of 

marriage among the English gentry at the turn 
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of the nineteenth century. But most of all, it is 

the story of the initiation into life of its naive 

but sweetly appealing heroine, Catherine 

Morland, a willing victim of the 

contemporary craze for Gothic literature who 

is determined to see herself as the heroine of 

a dark and thrilling romance. 

Keywords: Realism, satire, gothic, mystery, 

romance. 

“Satire is a lesson, parody is a game. We 

think not in words but in shadows of words.” 

   - Vladimir Nabokov 

 

A parody is an imitation of a writer, 

artist, subject, or genre in such a way as to 

make fun of or comment on the original 

work. Parodies are often exaggerated in the 

way they imitate the original in order to 

produce a humorous effect. While parodies 

are generally intended to amuse, they are not 

always comedic in nature and sometimes take 

on fairly serious subject matters. Parody in 

literature, art, music, or other forms, finds 

something to ridicule within the original, 

whether lightly or harshly. Aristotle identified 

the ancient Greek writer Hegemon of Thasos, 

who lived around 400 BC, as the father of 

parody. Hegemon was the first to take well-

known poems of his day and alter the 

wordings slightly so that the sublime became 

ridiculous. 

 

Jane Austen (1775-1817) the sixth 

child in a family of seven was born in 

Stevenson, Hampshire. She never travelled 

abroad but spent all her life in southern 

England. Her father, the Reverend George 

Austen, was a cultivated man and he 

encouraged Jane in her reading and writing 

though, as she was a girl, her schooling was 

limited. Northanger Abbey is very much 

influenced by The Mysteries of Udolpho by 

Ann Radcliffe, an outstanding Gothic 

romance which was enormously popular at 

the time. Her novel Northanger Abbey, which 

is probably the earliest of her completed 

works, was begun in 1798 and published after 

her death in 1818. It was written as a parody 

of the popular Gothic novel of romance and 

terror, which was immensely popular at that 

time. Gothic romances were cheap, prime 

escape literature, written for women by 

women and the genre had been popular for 

nearly half a century. Austen mentions 

several famous Gothic novels in Northanger 

Abbey and probably assumed that her readers 

were familiar with them. Her novels, 

including Pride and Prejudice and Sense and 

Sensibility, are considered literary classics, 

bridging the gap between romance and 

realism.  

 

Northanger Abbey tells the story of 

Catherine Morland, the very ideal nice girl. In 

the novel, the naive heroine is in possession 

of an over active imagination, fuelled by her 

obsession with gothic novels. When 

Catherine meets Henry Tilney she instantly 

fell in love with him. But when she is invited 

to his home, the sinister Northanger Abbey, 

she learns not to elucidate the world through 

the pages of gaudy thrillers. Northanger 

Abbey can be divided into two parts which 

vary especially with settings. The opening 

part takes place in Bath, whereas the second 

part takes place in Northanger Abbey, which 

is a mystifying place for the heroine. 

 

The protagonist, Catherine Morland is 

a seventeen year old girl, who does not 

belong to a wealthy family in the rural town 

of Fullerton, Hampshire. As an adolescent she 

is interested in reading books, predominantly 

novels. The juvenile Catherine begins to be 

interested in sensibility, as a part of the 

maturing process of a young woman. Mr. and 

Mrs. Allens’ ask Catherine to spend six 

weeks with them in Bath. So she accepts their 

invitation and leaves Fullerton. When she is 

in Bath, she used to go for balls. One day she 

is introduced to a young man named Henry 

Tilney, a clergyman of respectable family in 
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Gloucestershire, who becomes the partner for 

dance, later he flirts with Catherine. She is 

very stunned by him and falls in love. Mrs. 

Allen repeatedly criticizes about the lack of 

friends and one day she meets Mrs. Thorpe, 

who was her school mate. She has three 

children and Isabella is one among them. 

Isabella happens to be the close friend of 

Catherine. But her friendship with Catherine 

is just manipulative. They both spend much 

time together. Isabella informs Catherine 

about Bath society, flirtations, and the 

attractiveness of young men and women. 

Catherine tells Isabella about Henry Tilney, 

and Isabella convinces Catherine to love 

Henry. They occasionally spend their time by 

reading novels. Isabella recommends 

Catherine the Gothic novel The Mysteries of 

Udolpho. 

 

One day Catherine’s Brother James 

Morland, and, Isabella’s brother John Thorpe 

visit Bath. John seems to be fascinated 

towards Catherine, but he is very small-

minded and futile. At the ball John requested 

Catherine to dance with him for that night. 

Catherine meets Henry Tilney and his sister 

Eleanor. Later Eleanor becomes the best 

friend for Catherine compares to Isabella. 

Afterwards General Tilney, father of Henry 

and Eleanor, arrive in Bath. Catherine has a 

chance to meet him and he is very courteous 

to her. Catherine feels happy when she spends 

more time with Henry and Eleanor Tilney. At 

that time they discuss about literature and art. 

Catherine loves to walk with Tilneys as she 

enjoys their company that the reason she 

refuses Isabella’s invitation to visit Clifton 

with James and John. One day Isabella 

informs Catherine that she is engaged with 

James Morland. She seems to be in love with 

him: 

“For my own part,” said Isabella, “my 

wishes are so moderate, that the 

smallest income in nature would be 

enough for me. Where people are 

really attached, poverty itself is 

wealth: grandeur I detest: I would not 

settle in London for the universe. A 

cottage in some retired village would 

be ecstasy. There are some charming 

little villas about Richmond.” (NA 

108) 

 

Isabella is concerned by the wealth of 

James Morland and she desires people to get 

jealous on her wealth that she acquires 

through her marriage. Almost for three years 

they are unable to execute their marriage 

ceremony because James should take 

responsibility for his father’s parish. Isabella 

flirts with Captain Frederick Tilney, Henry’s 

older brother. Catherine loves the place Bath 

because of the presence of Tilneys. When she 

gets to know that Mr. And Mrs. Allens are 

soon going to leave Bath she wants to spend 

as much time as possible with Henry Tilney 

and his sister. Catherine is surprised and 

delighted for having been invited by Tilneys 

to their family house, Northanger Abbey. 

Being a central character, Catherine Morland, 

widens her view within the first part of the 

novel. In the beginning of the novel, she is 

very immature, inexperienced and gullible. 

First she considers Isabella as her best friend 

because she is very kind to her and habitually 

flattering. Catherine hates John because he is 

dishonest and small-minded. She tries to 

distinguish who is her best friend for that she 

analysis her friendship with Isabella whom 

often doubts for her frankness and Eleanor 

whom she believes wholeheartedly. She 

slowly understands people’s intention and 

their motivations. 

 

The  second  part  takes  place  in 

Northanger  Abbey,  which  is  a mystifying  

place  for  Catherine.  She reads many books 

written by Radcliffe and it has its impact on 

her so that she finds Abbey is a mysterious 

place as described in the Gothic novels. On  

the  way  Henry  Tilney  deepens  her  
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feelings,  when  he  tells  her  about  the 

horrors  she  can  meet  there.  He tells her a 

story filled with mysterious chests, violent 

storms and hidden passages. 

 

“…Dorothy  has  given  you  to  

understand  that  there  is  a  secret  

subterraneous  between your 

apartment and the chapel of St. 

Anthony, scarcely two miles  off…  

you  will  proceed  into  this  small  

vaulted  room,  and  through  this  into 

several others, without perceiving 

anything very remarkable in either. In 

one perhaps there may be a dagger, in 

another a few drops of blood, and in a 

third the remains of some  instrument  

of  torture;  …  your  lamp  being  

nearly exhausted,  you  will  return 

towards your own apartment. In 

repassing through the small vaulted 

room, however, your eyes will be 

attracted towards a large, old-

fashioned cabinet of ebony and gold, 

which, though narrowly examining the 

furniture before, you had passed 

unnoticed. Impelled  by  an  

irresistible  presentiment,  you  will  

eagerly  advance  to  it,  unlock  its 

folding doors, and search into every 

drawer; -- but for some time without 

discovering anything of importance -- 

perhaps nothing but a considerable 

hoard of diamonds. At last, however, 

by touching a secret spring, an inner 

compartment will open -- a roll of 

paper appears: you seize it -- it 

contains many sheets of manuscript -- 

you hasten with the  precious  treasure  

into  your  own  chamber,  but  

scarcely  have  you  been  able  to 

decipher…” (NA 144) 

 

Catherine feels disappointed when she 

arrives abbey because her expectation 

towards that house is not similar to her 

imagination. In Northanger Abbey, she stays 

in pleasant room which is filled with 

Eleanor’s hat and find nothing strange. At 

one stormy night Catherine is threatened by 

some creepy sounds mystifies her. During 

that time she discovers an old cabinet in her 

room and there she finds a weird manuscript. 

She is very eager to read it but scared of the 

circumstances. In the dawn Catherine finds 

out the manuscript is a washing bill and feels 

embarrassed. 

 

General Tilney wants his son Henry 

to marry Catherine because he considers 

her as a wealthy woman. This image of 

Catherine is created by John Thorpe but 

Catherine does not understand what is 

happening around her. General Tilney and 

Eleanor show Catherine in and around the 

abbey. Afterwards Catherine is routed to 

Eleanor’s mother’s favourite spot. Then 

they meet General Tilney, while talking 

with him she comes to know about his 

unpleasant married life. Through this 

Catherine concludes that General Tilney 

has no love for his wife and not a kind 

husband too. By the impact of reading 

Gothic novels, she considers him as a 

brute. She doubts that General Tilney has 

killed his own wife. When Eleanor is 

away, her suspicion gets stronger as soon 

as she comes to know that Mrs. Tilney 

was died of sudden illness. She also thinks 

that Mrs. Tilney is still alive somewhere in 

the house and she want to explore where 

she is hidden and locked. But she does not 

find anything abnormal. 

“She saw a large, well-proportioned 

apartment, and handsome dimity bed, 

arranged as unoccupied, with a 

housemaid’s care, a bright Bath stove, 

and mahogany wardrobes and neatly-

painted chairs, on which the warm 

beams of a western sun gaily poured 

through two sash windows.” (NA 178) 
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In due course, Henry Tilney’s brother, 

Captain Tilney, flirts with Isabella Thorpe 

and destroys her engagement with James 

Morland. He uses her for her whims and 

fancy but does not want to marry her. 

Catherine receives letters from James and 

Isabella. Each of them describes the situation 

differently. Finally Isabella’s true nature was 

revealed. Catherine was ashamed of Isabella, 

and feeling ashamed of being her friend. 

“So much for Isabella,” she cried, and 

for all our intimacy! She must think 

me an idiot, or she could not have 

written so; but perhaps this has served 

to make her character better known to 

me than mine is to her. I see what she 

has been about. She is a vain coquette, 

and her tricks have not answered. I do 

not believe she had ever any regard 

either for James or for me, and I wish I 

had never known her”. (NA 202) 

 

Soon after General Tilney’s return from 

London, Catherine is instructed to leave the 

abbey. She leaves the place without knowing 

the reason behind and seems very 

embarrassed. Henry explains Catherine about 

John Thorpe’s plan about deceiving the 

General by telling him the truth that 

Catherine is not a true heiress. This made 

General angry and sent Catherine out of 

Northanger Abbey. 

“Under a mistaken persuasion of her 

possessions and claims he had courted 

her acquaintance in Bath, solicited her 

company at Northanger, and designed 

her for his daughter-in-law. On 

discovering his error, to turn her from 

the house seemed the best, though to 

his feelings, an inadequate proof, of 

his resentment towards herself, and his 

contempt of her family.” (NA 228) 

 

The true information of Catherine’s wealth is 

explained. Finally General Tilney accepts the 

love Henry and gives permission for Henry’s 

marriage to Catherine. In the first part of the 

novel there is no reference of Gothic novel 

except Ann Radcliffe’s book The Mysteries of 

Udolpho, but only in the second part Gothic 

elements has been described widely. 

 

The development of the main 

character is the interesting thing in the novel. 

In the first part Catherine suspects her 

friendship with Isabella; in the second part 

she understands Isabella’s insincerity. 

Catherine emerges as a matured woman and 

comes to a realization that people can be 

both good and bad unlike what he reads in 

the novel. Catherine’s transformation is 

described below: 

“It was not three months ago since, 

wild with joyful expectation, she had 

their run backwards and forwards 

some ten times a-day, with an heart 

light, gay, and independent; looking 

forward to pleasures untasted and 

unalloyed, and free from the 

apprehension of evil as from the 

knowledge of it. Three months ago 

had seen her all this, and now, how 

altered a being did she return!” (NA 

221) 

 

“Northanger Abbey represents the 

difference between reality and fantasy and 

answers who can be trusted as a true friend 

and who might actually be a trivial, false 

friend. It is one of the most light-hearted of 

Austen novels.” This paper mainly 

highlights the mysterious parody in Jane 

Austen’s Northanger Abbey. 
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Anita Desai is one of the most 

thought provoking creative novelists in the 

realm of Indian Fiction in English. She has 

added a new and significant dimension to the 

fiction and to the portrayal of the sufferings 

of women. Desai’s novels generally centre on 

traditional Indian families and the suffering of 

women in a patriarchal world. She 

demonstrates again and again how gender 

issues are central to politics and the nation as 

well as in the family. Desai is one of the few 

Indian novelists in English, who had tried to 

understand closely the predicament of their 

gender discrimination. The central theme of 

her novels is the existential predicament of 

woman as an individual. She has written 

novel after novel about the miserable 

condition of women suffering under their 

insensitive and inconsiderate husbands. Her 

novels are known for the exploration of the 

inner recesses of the mind of a woman. 
 

Gender discrimination is one of the 

prominent themes in Indian women’s writing 

in English and in other Indian languages. 

Desai’s Fasting, Feasting shows, apart from 

many other things, how women have to lead a 

life of suffocation and undeserved suffering 

both physical and mental in a male dominated 

patriarchal framework;  how life in such 

callous family trundles on at a slow pace 

under the prying eyes of the parents; how a 

girl child craves for parental affection but in 

the end gets nothing but frustration, isolation 

and unhomely treatment and, above all, how 

the neglected child slowly develops the 

horrible sense of trauma and other associated 

psychosomatic diseases. But while the 

protagonist, Uma in Fasting Feasting, is a 

meek, docile and a passive sufferer. 
 

Anita Desai advocates for the equal 

rights of women. Then only the chariot of the 

family can move smoothly. Her attitude is 

very close to Anees Jung’s. “In this complex 

pantheon of diversities, the Indian woman 

remains the point of unity, unveiling through 

each single experience a collective 

consciousness prized by a society that is 

locked in mortal combat with the power and 

weakness of age and time. She remains the 

still centre in a potter’s wheel, circling to 

create new forms, unfolding the continuity of 

a racial life, which in turn has encircled and 

helped her acquire a quality of 

concentration”. (Jung, 26)     
 

             In the character of Uma, Desai has 

presented a clear picture of the gender 

discrimination within her own family, Uma is 

treated like a servant listening and taking 

orders from her parents and helping in 

running the house hold even though there is a 

cook. Another important character in this 

novel Fasting, Feasting is Anamika, the 

cousin of Uma, who is attractive, bright and 

promising. She has even secured a seat in the 

prestigious Oxford University. The admission 

letter is shown to people as a testimony of her 

intellectual achievement, though she never 

joined the University. The charming girl 

marries into a family that ill-treats her. She is 

beaten by her mother-in-law and her husband 

remains a dumb observer. And finally 

Anamika dies of burning and it is projected 

by her in laws that she has committed suicide.  

The novel mainly highlights the issue 

of gender suffering in the Indian context. 
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Desai’s protagonists are usually women who 

cannot be characterized as characters, but 

only as problems. An unmarried woman is 

forced to care for her demanding elderly 

parents while her younger brother is sent to 

study in America. Almost all the novels of 

Desai are more concerned with the inner 

thoughts of woman than with the feelings of 

man. In this novel the male character is quite 

different. He is un-sentimental and 

philosophical, but quite practical and prudent. 

According to Desai men are apt to be rational 

and matter of fact, whereas women are 

sentimental and emotional. Their attitudes, 

their interests are different. Naturally they 

look at things in different ways and react to 

the same situations differently. Desai 

collectively presents a generic role of woman 

as a wife and mother, the suffocating 

demands placed on woman. She is more 

concerned with thought, emotion and 

sensation and not with action, experience and 

achievement. The women characters of this 

novel are very close to real life and their 

aspirations are those of the majority of Indian 

women. 
 

Gender discrimination is the main 

theme of the novel Fasting Feasting which 

mostly occurs in Indian society where males 

are always more superior to females. It is 

showing that two main characters in the story, 

Uma and Arun are being treated differently as 

an old strict tradition that females and males 

are not equivalent. Desai opens the chapter 

with the conflict in the family when Papa is 

holding the most powerful character in the 

story. 
 

           Gender discrimination is taken 

seriously in India as Mama said “In my day, 

girls in the family were not given sweets, 

nuts, and good thing to eat. If something 

special had been bought in the market, like 

sweets or nuts, it was given to the boys in the 

family”. (Fasting, Feasting 5) This illustrates 

clearly that it is because of the inequality 

between genders as boys seem to be more 

important and therefore are treated in better 

ways than girls. Desai uses the word “sweets 

or nuts” to suggest that even though it is 

something that can be found easily nowadays, 

girls in Mama’s day could not be able to 

afford it. This indicates how serious the 

gender discrimination takes part in Indian 

society. Men are more superior and important 

than women and women’s social standing 

will never equal to them. Desai’s Fasting, 

Feasting provides an insight into a traditional 

Indian family in India. In the title, Fasting, 

Feasting are opposites, depicting extremity in 

settings, situations and cultures yet they are 

marked by distinct similarities. Women suffer 

on account of their gender, while men, 

especially boys suffer due to patriarchal 

expectations of this novel. Victims of gender 

discrimination are both male and female, but 

ninety percent of the victims are women. 
 

Gender discrimination is a common 

civil rights violation that takes many forms, 

which includes sexual harassment, pregnancy 

discrimination and unequal for women. 

Freedom of discrimination is important to be 

analyzed in the area of gender, race and age. 

In society, men get paid more money than 

women and the reason behind the gender. 

Gender discrimination it displays how women 

are oppressed by male society. In gender 

discrimination, they’re forced out of 

feminism. What is discrimination?... 

essentially it is when a condition put a certain 

demographic of people at a disadvantage to 

their peers on a diverse quality this group 

may have, should it be gender, disability, age 

etc… Discrimination is landed upon those 

women in traditional societies in Africa who 

worked and are seen to be neglecting their 

families. 

          Uma is a forty-three year old upper-

middle-class unmarried Indian woman still 

living with her parents near Mumbai. 
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Contrary to her younger brother Arun, who 

has had the opportunities to obtain an 

education, Uma has been denied the right to 

go to school and has remained in the paternal 

household to serve his parents. Uma’s 

parents’ only concern for the future of their 

daughter seems to be how to arrange a 

respectable marriage for her. This process, 

however, is something Uma herself is not 

allowed to have a say and her parents’ actions 

lead to repeated failures. 
 

           Desai’s self-description as a writer 

who ‘feels about India as an Indian’ but 

thinks about it is an outsider can be useful to 

frame the novel which, through the character 

of Uma, shows the oppression Indian women 

are still subjected to in a patriarchal society. 

Uma is not simply denied the right to attain 

an education; throughout the novel she is 

consistently denied the right to develop her 

own distinct personal identity, desires and 

ambitions. 
 

              Desai’s novel, Fasting, Feasting, 

seems to be based, as the very title suggests, 

on the binary opposition, fasting and feasting 

which dominate the life of the modern men 

and women in all sections, groups and 

societies world over. This dichotomy works 

in the lives of the proletariat and capitalist, 

servant and master, poor and rich, and above 

all woman and man. The title itself is ironical, 

putting the oppressed one before the 

oppressor. But Desai has invested something 

very new and peculiar in this novel; that is, 

how this dichotomy works between parent-

child relationships. Parenthood, however, has 

been glorified and celebrated since times 

immemorial. 
 

Thus Desai, a great observer of men 

and manners aptly shows the constant urge of 

woman’s freedom in Fasting, Feasting. She 

seems to give a good retort to the dictum 

prevalent in society that woman should be 

judged and perceived as object and not as 

subject. Woman is not a mere tradition-tossed 

toy in the hands of conservative society. She 

is not a spineless, wooden creature subjected 

to male authority. Anita Desai’s treatment of 

feminism is different in the sense that her 

protagonists are generally not rebellious in 

nature; rather they suffer and suffer only to 

learn how to encounter with the harsh 

realities of life. Like the tragic heroes of 

William Shakespeare, her female characters 

learn by suffering. It is suffering which 

purifies the ‘dross of desire’ in the characters.  

K.R.S. Iyenger is of the opinion that in Desai 

“the inner climate, the sensibility that lours or 

clears or rumbles like thunder or suddenly 

blazes forth like lightening is more 

compelling than the outer weather, the 

physical geography or the visible action”. 

Moreover, her feminist outlook is not vague, 

partial and monotonous but is always 

suffused with poetic exuberances and moral 

imagination. 
 

Finally Melanie’s eating disorder 

known as bulimia is described.  Bulimia is 

associated with depression and anxiety about 

putting on weight. Melanie, a counter part of 

Uma in Fasting, Feasting suffers from this 

disease because of the negligence of her 

parents. Like Uma, she is also a victim of 

gender discrimination.   
 

Uma in Fasting, Feasting is a victim 

of ‘gender bias’. She is forbidden to attend 

school since she has to look after her younger 

brother Arun. Her marriage ends in fiasco. 

While her sister gets married and is settled in 

Bombay, her brother goes to Massachusetts to 

pursue higher studies, Uma remains at home 

to nurse her parents. Psychologically 

disturbed Uma often gets into the childhood 

memories by looking at the Christmas cards 

and snapshots of that period.  In her novels 

there is a fusion of form and content. Her 

fictions are governed by the best tradition of 

‘Gestalt’ which means a pattern or a total 
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configuration. Anita Desai, an omniscient 

narrator takes recourse to a balanced fusion of 

the omniscient “I” and the authentic “I”. She 

prefers the word “pattern” to “plot”. There is 

no linear progression of telling a ‘story’ in her 

novels. Since her concern is her characters, 

she relies on flashes of vision.   
 

Since Desai’s fictional world consists 

of characters which are psychologically 

disturbed, neurotic, morbid and self-absorbed, 

the language they use is incoherent in 

manners and expressions. To probe deep into 

the introverted mind and to explore the inner 

rhythm of human psyche, Anita Desai has 

chosen stream of consciousness technique. 

This interior monologue is apt to express 

thoughts, emotions and sense perceptions in 

the consciousness of the human psyche. This 

language of the mind is suitable to express the 

empty life and emotional starvation of her 

protagonists.  
 

Fasting, Feasting is a novel of an 

innocent girl Uma, who is hearted by the 

society. This novel shows the realities of 

society. Uma is made to appear a victim of 

her circumstances, a victim of her fate and as 

such she accepts her destiny quietly, 

ungrudgingly and tries to live like the dumb 

driven cattle. But that does not mean that she 

is completely insensible and unthinkable. On 

the contrary, Uma is full of tender feelings; 

she has her wishes and desires, imagination 

and expectation, which she is unable to 

express. There is a sense of agony, a sense of 

irreparable loss and permanent shock in her 

which she deliberately hides in order to 

remain true to her nature. It is significant to 

note that Uma has been delineated in 

altogether a different way from all the other 

heroines of Desai. She is neither a psychic 

case nor a violent rebellion in the society; 

neither assertive nor demanding and yet she is 

a thinking, feeling human being. Unlike her 

sister, Aruna, she cannot express nor can she 

register her thoughts and yet she appears to 

suffer under the circumstances against which 

she can make no resistance. Here she 

becomes the traditional   archetypal woman 

who is born to live and suffer.  
 

                   In Fasting, Feasting, it may be 

observed  that, unlike her other novels, Anita 

Desai has made an attempt to present Uma as 

a girl who has to live in the society accepting 

all the humiliations, injustices, sufferings and 

miseries without raising any voice or making 

resistance. Like the traditional Indian woman, 

Uma suffers quietly only to prove her great 

sense of endurance and stoic acceptance. 
  

Fasting, Feasting deals with travail of 

Uma, a daughter with neither looks nor 

intellectual brilliance, who is treated as a 

domestic drudge by her parents.  Fasting, 

Feasting shows how domineering parents 

suffocate Uma and Arun by their over-anxiety 

and solicitousness.  The novel is in two parts. 

The first part is set in India and is focused on 

the life of Uma who is the overworked 

daughter of Mama and Papa. She is put upon 

by them at every turn, preparing food, 

running errands. In the early part of the novel 

we see her struggling at school. She is not 

very bright but loves the sisters who teach 

and appreciate her. Finally she is made to 

leave school and serve her parents. We meet 

many interesting characters through her; 

Ramu Bhai a travelling bon viveur who tries 

to show Uma a good time. He is banished by 

her parents. Another character is the religious 

Mira Masi who tells Uma all the tales of 

Krishna and takes her to the ashram allowing 

her to escape her mother’s domination for a 

time. Uma’s parents attempt to marry her off 

on three occasions; on the first occasion the 

chosen man fell for Uma’s younger sister, 

Aruna. On the second her parents accept her 

marriage on behalf of her before finding out 

later that their dowry has been spent and the 

engagement is cancelled. On the third 
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occasion a marriage took place but it turns out 

the Uma’s new husband already has a wife. 

She lives with his sisters while he 

lives in another town spending her dowry on 

his ailing business. Uma’s father quickly 

spirits her home. We are also told of the 

episode of Anamika’s (Uma’s cousin) sad 

fate. She has won a scholarship to Oxford but 

her parents insist that she get married. She 

does and fails to please her husband by 

providing him with children. He keeps her for 

a time as a servant but eventually she dies by 

burning. It is strongly hinted that her in-laws 

killed her. The final scene of Part 1 is the 

immersion of Anamika’s ashes in the sacred 

river. We are left with great sympathy for 

Uma and her simple kindness as she survives 

as best she can in a not altogether friendly 

world. In Part two we meet Arun, Uma’s 

privileged brother. He is attending college in 

America and during summer holidays he lives 

with the Patton’s an all American family. 

Again, plot is not complex or intricate. The 

events are told in a serial manner as Arun 

encounters them. Of note is his intense dislike 

of American food and cooking methods. He is 

dismayed at the behaviour of Melanie, the 

daughter who is deeply troubled and suffering 

from bulimia. Although Mrs. Patton seems to 

care about Melanie, she does little to help. 

While apparently close, the family are 

actually distant from one another, something 

very different from Arun’s experience of 

family life in India. Arun spends most of his 

time alone and isolated. Arun tries his best to 

escape from the western society but in vain. 
 

In all her novels Desai presents to 

readers her opinion about the complexity of 

human relationships as a big contemporary 

issue and human condition. So, she analyses 

this problem by Projecting and expressing 

changing human relationships in her novels. 

She is a contemporary Writer because she 

considers new themes like alienation and 

detachment and knows how to tackle them in 

brilliant manner. Anita Desai takes up 

outstanding contemporary issues as the 

subject matter for her fiction while remaining 

rooted in the tradition at the same time. She 

explores the anguish of individuals living in 

modern society. She deals with the 

complexity of human relationships as one of 

her major themes, which is a universal issue, 

as it attracts worldwide readers to her novels. 

She strives to show this problem without any 

interference. On the other hand, she allows to 

her readers to pass judgment over her 

characters and their actions in an objective 

and impartial way.  Desai unravels the 

tortuous involutions of sensibility with 

subtlety and finesse and her ability to evoke 

the changing aspects of Nature matched with 

human moods are another of her assets.  
 

             It may be concluded that in her 

different novels Anita Desai has portrayed 

different facets of feminine psyche. Her range 

is quite wide. Her characters cover women of 

almost all age groups. Thus, Desai has 

contributed a lot in making Indian English 

fiction popular all over the world by shifting 

the domain of her fiction from outer to inner 

reality and by carrying the flow of the mental 

experiences of her characters. 
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Abstract 

Uma Parmeswaran is one of the well-

known diasporic writers. Diasporic writers 

are those who migrated to other countries 

from where they write both about their 

cultural assimilation and reconciliation of 

themselves with the host country. Migration 

began with the dawn of civilization, as man 

was required to move from one place to 

another in search of livelihood willingly or 

forcefully. The play Rootless but Green are 

the Boulevard Trees is the story of two 

families divided into three acts which reveal 

the cultural feeling of the characters, 

rootlessness and the other problem of 

diversity and adjustment of the two nations’ 

culture. The play is about three generations. 

The first generation is of the parents who 

migrated to Canada in mid-thirties. Second 

generation is of the children in their twenties, 

who have lived in India for some time, the 

third generation comprises of Krish Bhave, 

twelve year old and Preeti Moghe, ten year 

old, who were born in Canada. The characters 

and situations reveal the assimilation process.  

Key words: Savitri, Diaspora, Immigration, 

Adaptability 

 

Uma Parmeswaran plays a diverse 

roles as a poet, playwright and also as a short 

story writer. There is a distinctive progression 

in her works. This progression can most 

easily be seen through both her choices of 

subject matter and in her increasing fluidity in 

language. She has written several novels, 

plays and poems on issues faced by Indo-

Canadian such as ‘Sons must Die’ and 

“Rootless but Green are the Boulevard 

Trees”. 

 

 “Rootless but Green are the 

Boulevard Trees” was first published in 

1987. It follows the story of a family from 

India, at a time when a large number of 

immigrants to Canada came from South Asia. 

In this play she deals with the most powerful 

diasporic theme that is, the effect of 

displacement in the character’s life. The term 

Diasporic means scatters and spread out. The 

word diaspora stands for displacement, 

people find themselves separated from their 

national territory or immigrated from one part 

of the world to another. William Safran in 

“Diasporas in modern societies: myths of 

homeland and return” identifies six features 

of the diaspora namely dispersal, collective 

memory, alienation,respect and longing for 

the homeland, a belief in its restoration, and a 

self-definition with this homeland (Safran, 

83-99).In “Rootless but Green are the 

Boulevard Trees” Uma Parameswaran’s 

progression of Indo-Canadians children of 

immigrants raised in Canada. 
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“Rootless but Green are the 

Boulevard Trees” is a play divided into three 

acts which explores the feelings of 

rootlessness, alienation, search for better 

future and problem of assimilation in the host 

land. This is a domestic play which focuses 

the diasporic feelings and experiences of 

Bhave and Moghe family. The plot of the 

play moves from Winnipeg to Fort Richmond 

and again back. Bhave family comprises of 

five members: Sharad, the father, Savitri, the 

mother, Jayant and Jyothi are the grown up 

children and Krish is young one. On the other 

hand, there is Moghe family which consists of 

four members: Anant, the father, Mrs. 

Veejala, the mother and Vithal and Priti are 

their children.  

 

The play “Rootless but Green are the 

Boulevard Trees” is entirely about an Indian 

immigrant family are on the desire of coming 

back due to a clash of values and ambitions. 

The character of Savitri is the most powerful 

character in the action of the play. Savitri 

works as a teacher and her husband Sharad 

Bhave an atomic energy scientist in Trombay, 

moved out India at the age of thirty five. He 

makes his living in Winnipeg as a real estate 

broker. Many a times he regrets being a real 

estate agent. He reveals his alienation as 

“It upsets me profoundly to find 

myself in a crowd. All these  

  alien faces staring at or through you. 

It makes me wonder. 

  Makes me asks myself, what a m I 

doing here? Who are these 

  faceless people among whom my life 

is oozing away? Each so  

  self-contained, so complete, looking 

at me as though I  

  shouldn’t there …..Can we really 

grow roots here?”(82-83) 

Savitri is thirty nine years old, light 

brown about five feet three inches tall. She 

has a fair complexion and homely face. She is 

a typical Indian woman. Though she is 

wearing pantsuit and coat for the sake of her 

profession as soon as she returns home she 

changes her costume into saree and puts 

kumkum on her forehead. She gives such an 

importance to Indian culture and tradition. 

 

Savitri as a mother to some extent is 

very strict towards her elder daughter Jyoti. 

Jyoti is twenty years old and she is in love 

with Andre. When the play opens, Savitri is 

waiting for the arrival of Jyoti. On seeing 

Jyoti’s face in the photograph Savitri is very 

much worried because there is no brightness 

in Jyoti’s eyes. As a dutiful mother Savitri 

discusses Jyoti’s love issues to Sharad. 

Sharad consoles her by giving her a promise 

that Andre is a decent guy. But Savitri does 

not get satisfied when she discovering a 

condom from Sharad’s car which is the 

mistake of Jyoti, Savitri could not bear the 

shock. She openly addresses the matter to 

Jyoti and asks her not to use her father’s car. 

Because she could not bear her daughter’s 

illicit affair known to her father. 

     SAVITRI:  

(With sudden vehemence) Yes, we 

are supposed to  

treat you as rational adults even when 

you behave like  

beasts… I don’t know whether you 

want to prove  

something to me or whether you 

meant to flaunt this 

to your father or what, but I don’t 

want this to happen  

in dad’s car, ever.(90) 

In Savitri’s opinion, Jyothi is going away 

from Indian tradition. 

 

Savitri is very conservative towards 

her children. On hearing Jyoti’s love affair, 

she is willing to take her to the doctor for 

medical check-up. But Jyoti is adamant and 

constant in her love with Andre. Then Savitri 

sacrifices her principles and is ready to accept 

her daughter’s love affair. This proves that 
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though she is a typical Indian woman, she 

gives primary importance to the wishes and 

feelings of her daughter.  

Savitri is a generous, loving and 

friendly mother always indulges in the 

welfare of her children. Her younger son 

Krish is twelve years old. She allows him to 

act on his own desire. She allows him to take 

Hockey practice every day. And she tenderly 

offers him hot chocolate on his return from 

school and some other things like that. She is 

very much upset on hearing her elder son 

Jayant’s desire to have a trip to Montreal. 

Jayant is nineteen years old. He is suppressed 

by his father’s immigration to Canada where 

his father is just a real estate business man. 

He is not ready to accept his father as a 

business man or a salesman so that he prefers 

to move to his homeland. He feels rootless in 

Canada. He also invites Vithal to join the trip 

to Montreal. 

      JAYANT:  

Instead of all these directions and 

instructions, why don’t you 

join us, Vith? We could leave the rest 

of the gang in Montreal… 

I’ve had some great times, Vith, but the 

greatest have been with 

you, when it was just us two…But the 

things I knew by the time 

we returned! And then our summer in 

India. (He Whistles) I 

thought we were packed off there for 

granddad’s sixtieth birthday  

just to please the folks back home, and 

I hated leaving Winnipeg. 

But Jeez, that was the best time I’ve 

ever had. (88) 

 Savitri tries to make him stay back in 

Canada. Thus as a mother she always takes 

care of her children on all critical situations.  

 

When taking Savitri’s relationship 

with Veejala, the sister of Sharad, she again 

plays a role of mother to Veejala. Veejala 

decides to resign her job leaving her family 

and going back to India when her efforts to 

attain great success in her life prove futile. 

This makes Veejala’s husband and her 

brother suspect her that she may have an 

illicit affair with somebody else. At this 

critical situation, Savitri comes to the rescue 

of Veejala. Savitri has such a hope on Veejala 

and she argues that both her husband and 

Veejala’s husband’s notions are false.  

        SAVITRI:  

(Smiling sympathetically at Sharad’s 

discomfiture) Anant? 

I wonder if we aren’t being 

brainwashed by our environment?- 

that we can think only of illicit 

relationships at the root of all  

troubles. I don’t know what Veejala’s 

problem is. We know  

she does crazy things, but her sense of 

morality is even more  

puritanical than mine- the morality she 

sets up for herself,  

I mean. I only hope that isn’t harming 

her.(109) 

Veejala has never felt comfortable in 

her surroundings and has other personal 

problems. Her unhappiness is reflected in her 

unhappy children. Her son Vithal is alienated. 

He has failed in school and in relationships 

and has also toyed with extremist Indian 

politics. Her younger daughter, Priti needs 

mothering but is being left behind. When 

contrasting Veejala to Savitri, Savitri is 

highly sociable and Veejala has failed in her 

social relationships. As a mother too, Veejala 

does not fulfill her duties. But Savitri takes 

care of Veejala’s little daughter with motherly 

care and tender. Savitri is able to adapt 

herself to the new atmosphere in Canada as 

soon as possible. But Veejala has failed in 

this juncture.  

 

In the play “Rootless but Green are 

the Boulevard Trees” all the characters 

dispersed from their original homeland, India  
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to an alien land Canada. All of them face 

problem due to the change in their life style 

and the culture in a foreign country. These 

changes have an impact on familiar 

relationships. The children face isolated and 

neglected. Immigration may pave the way for 

a high standard of life but adaptation of one 

culture is not an easy task. Thus adaptability 

to new situation is the most important trait in 

Savitri’s character which is not obtained by 

other characters in the play.  

 

 In this play “Rootless but Green are 

the Boulevard Trees” Savitri is portrayed as a 

devoted wife, dutiful and loving mother and a 

friendly sister-in-law. She is equally generous 

to the friends of Jayant when they are coming 

for dinner. She remains the most powerful 

character from the beginning to till the end. 

Each of the characters is dealing with the 

disruption caused by immigration. Savitri is 

exhausted with the demands of her family. 

The characters find that to survive they must 

redefine themselves and accept the new 

situation as soon as possible. This idea is 

elaborately dealt with by Uma Parameswaran 

through the character of Savitri in the play 

“Rootless but Green are the Boulevard 

Trees”. 
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Abstract 

In the era of globalization, 

immigration has become an integral part of 

human life. To get the fundamental 

requirement of life fulfilled at one place is a 

strenuous task. Therefore people leave for 

host land to make perpetual flame of their 
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existence with prestige and consolation. 

When they reach the host land, they confront 

with the issues like cultural shock, alienation 

and rootlessness. The physical and 

psychological trauma of the people in the new 

dreamy lands impinges upon the minds of 

them and made them to write vehemently 

about their experiences and their emotions. 

Such writing is terminologically called 

Diaspora Writing. The chief characteristic 

features of the Diaspora writings are the quest 

for identity, uprooting and re-rooting, insider 

and outsider syndrome, nostalgia, nagging 

sense of guilt etc… The present paper 

scrutinizes the characteristics of Diaspora 

portrayed in The Mistress of Spices and 

Jasmine. 

 

In the era of globalization, 

immigration has become an integral part of 

human life. To get the fundamental 

requirement of life fulfilled at one place is a 

strenuous task. Therefore people leave for 

host land to make perpetual flame of their 

existence with prestige and consolation. 

When they reach the host land, they confront 

with the issues like cultural shock, alienation 

and rootlessness. The physical and 

psychological trauma of the people in the new 

dreamy lands impinges upon the minds of 

them and made them to write vehemently 

about their experiences and their emotions. 

Such writing is terminologically called 

Diaspora Writing. The chief characteristic 

features of the Diaspora writings are the quest 

for identity, uprooting and re-rooting, insider 

and outsider syndrome, nostalgia, nagging 

sense of guilt etc… 

 

The Indian Diaspora plays a 

significant role in reflecting the complexities 

of diasporic experiences in literature. It aims 

to examine the displacement as well as 

conflict between generations and cultural 

identity. There is quiet number of Diasporic 

Indian writers who explore their experience in 

their literary works. They are Bharati 

Mukherjee, Chitra Banerjee Divakaruni, 

Jhumpa Lahiri, Kiran Desai, Nayanthara 

Sahal, Meena Alexander, Sunitra Gupta, 

Manju Kapur. These writers explore the 

theme of displacement and dilemma of 

cultural identity through depicting the 

migrant characters in their fiction. The 

present paper scrutinizes the characteristics of 

Diaspora portrayed in The Mistress of Spices 

and Jasmine. 

 

Chitra Banerjee Divakaruni and 

Bharati Mukherjee have been regarded as the 

promising factionalists. Their works chiefly 

evolve around the immigrant experiences that 

women undergo their struggle to settle in the 

alien country and culture, their dilemma of 

new roles and the old beliefs inculcated 

through upbringing. Their women characters 

think more rationally; but they mentally retain 

some traditional believes, struggling to carve 

out their identities of their own. Their 

writings fueled by her own experience as 

first-generation immigrant and a woman 

between cultures and traditions. 

 

The  protagonists  Tilo and  Jasmine  

in  The  Mistress  of  Spices  and  Jasmine  are  

born  in  the  Indian  village  and  later  they  

have  entered  to  U.S.  Both the characters 

have undergone into transformation 

throughout the novel.  Tilo,  the  central  

character  in  The  Mistress  of  Spices an  

immigrant  from  India  and  magical  figure  

who  runs  a  spice  shop  in  Oakland  and  

uses  spices  to  help  the  customers  

overcome  difficulties.  she  was  born  in  a  

village  and  she  was  named  Nayan  Tara.  

Then  the  pirates  carry  her  away  and  then  

she  is  called  Bhagyavati.  When  she  

decides  to  reach  the  island,  the  snakes  

named  her  Sarpakanya.  For  becoming  a  

mistress  of  spices,  she  has  taken  the old  

and  ugly  body  in  Shampati’s  fire  and  

vowed  to  become  a  Mistress  Tilo.  In  the  
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end  of  the  novel  when  she  decides  to  live  

with  the  Lonely  American,  Raven  her  

name  once  again  changes  into  Maya.   

 

In  the  novel  Jasmine  the  

protagonist  Jasmine’s  life  begins  in  small  

village  of  Hasnapur,  Punjab  and  ends  up  

in  California,  U.S.  Jyoti is an original name 

of Jasmine.  When  she  gets  married,  her  

husband,  Prakash  changed  her  name  as  

Jasmine.  After  the  death  of  her  husband,  

she  decides to  go  to  America.  she  sets  off  

an  agonizing  trip  as  an  illegal  immigrant  

to  Florida  and  thus  begins  her  symbolic  

trip  of  transformation.  In  the  chronological  

order  Jasmine  moves  from  Hasnapur  to  

Florida  to  New York  to  Manhattan  to  

Baden,  Iowa  and  finally  to  California  as  

novel  ends.  In  fact  the  novel  Jasmine  is  

an  account  of  the  protagonist’s  various  

transformation  from  Jyoti  to  Jasmine  to  

Jazzy  to  Jase  to  Jane  and  each  time  we  

encounter  a  different  woman  in  her.  

 

When  a person  leaves  his  own  

culture  and  enters  into  another  culture  his  

original  culture  comes  into  conflict  with  

the  new  one  he  finds  in  the  alien  land.  

This cultural transplant leads to the identity 

crisis.  When  the  immigrants  torn  between  

two  different  cultures;  quest  for  identity  

becomes  very  important  in  their  life.  

Divakaruni  and  Mukherjee  represent  the  

woman  characters  change  their  identities  

many  times  in  order  to  arrive  at  a  final  

identity,  which  redefines  their  selfhood.    

 

Tilo  has  many  disguises  and  she  

keeps  on  changing  her  name  throughout  

the  novel,  making  clear  the  complex  

problem  of  identity  crisis  that  the  Indian  

try  to  cope  with  in  a foreign  land.  Tilo  

reminiscences  her  past  life  and  ponders  

whether  the  existence she  lead  is  at  all  

objective  and  real.  She finds her own past 

confusing and conflicting.  Nayan Tara  and  

Bhagyavati  an  integral  part  of  her  own  

past,  seem  to  be  of  some  other  life- time.  

Speaking  out  of  this  quest  for  identity,  

she  says,  “Sometimes  I  wonder  if  there  is  

such  a   thing  as  reality,  an  objective  and  

untouched  nature  of  being.  Or  if  all  that  

we  encounter  has  already  been  changed  

by  what  we  had  imagined  it  to  be.  If  we  

have  dreamed  it  into  being”  (The  Mistress  

of  Spices 17). Though  she  has  the  

confusion  in  her  multiple  identity ,  in  the  

end  she  arrives  at  her  final  identity  as  

Maya.    

 

  Jyoti is a real name of Jasmine. When  

her  husband  gave  her  a  name  Jasmine,  

she  says,  “Jyoti,  Jasmine:  I  shuttled  

between  identities”  (Jasmine 77). She has 

lived with a numerous identity in America.  

When   she  arrives  house  of  Lillian  

Gordon  who  calls  her  Jazzy.  Jasmine  

becomes  day-care   mother   for  Taylor  and  

wylie’s  adopted  daughter  Duff  where  she  

falls  in  love  with  Taylor  who  calls  her  

Jase.  When  she  sees  Sukhwinder  Singh  in  

Baden,  she  leaves  for  Iowa.  In  Iowa  she  

lives  with  Bud  Ripplemeyer  who  calls  her  

Jane.  By  this  numerous  identity  there  

create  the  identity  crisis  of  the  character.  

But  at  the  end  of  the  novel  she  decides  

to  live  with  Taylor as  Jase. 

 

Both  Tilo  and  Jasmine  begin  to  

assimilate  in  the  host  land. By  giving  

herself  to  the Lonely  American  Tilo  loses  

her  power  on  spices.  The   final  

Earthquake  comes  in  the  end  of  the  novel  

may  be  interpreted  as  the  end  of   the  old  

order things,  of  that  of  enclosure,  strict  

laws  and  dehumanizing  orders  and  a  

beginning  of  the  new. Tilo  decides  to  live  

with  the  Lonely  American,  Raven  with  a  

new  name  ‘Maya’.  She  tries  to  overcome  

the  traditional  restrictions  and  begins  to 

assimilate  in  the  host  land.   Jasmine  learns  

how  to  survive  in  America  and   to    dress   
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and  walk  like  an  American  which  shows  

how  she  completely  transforms  herself  

into  the  American  woman.  Even  though,  

she  faces  several  problems  in  the  new  

world  she  does  not  want  to  get  nostalgic  

thoughts . She  prefers  to live  like  an  

American  in  the  US  and  accepts  the  

transformation  she  has  undergone. 

 

Chitra  Banerjee  and  Bharati  

Mukherjee  suggest  the  idea  of  being  

reborn  every  time  after  the  symbolic  death  

of  their  protagonists’  previous  identity  just  

like  the  mythical  bird  phoenix  which  is  

reborn  out  of  its  own  ashes.  Tilo  and  

Jasmine  struggle  to  lead  their  life  on  their  

own  terms  represent  the  innate  ability  of  

human  beings  to  swim  against  the  tide  

and  succeed  in  life  with  hope  and  

optimism.  After  a  particular  failure  they  

do  not  give  up  or  leave  trying.  They  

renews  their  life  and  efforts  from  where  

they  left  behind  in  her  previous  attempt.  

Thus  both  the  authors  present  the  theme  

of  Diaspora  in  a  positive  way.   
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 Drama being an audiovisual medium 

of expression has been a very effective and 

powerful Genre in world literature.  The birth 

and development of drama in Greece, Rome, 

England and India emphasizes upon the fact 

that it has always been an integral Part of 

culture, highlight and evaluating moral 

commitment, religious convictions, 
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philosophical approaches, and social and 

political changes in various countries. Drama 

is a mimetic representation of life combining 

in itself the real and the fictional, art and 

reality and presenting the events and 

characters within a dimension of space and 

time.  

 

 Drama has been a very important 

component of Indian cultural expression. As 

in the case of other cultural expressions like 

music, dance, story-telling, drama also has a 

divine origin. The thread of drama is both 

thin and weak in the fabric of contemporary 

Indian English Literature. While the Indian 

writer in English has succeeded in giving 

authentic expression to the Indian sensibility 

in the area of fiction, he has not been able to 

match it with his performance in poetry and, 

much less, in drama. It is an established fact 

that English is no longer an alien language in 

India.  Indian-English drama saw the first 

light of the day in 1813. 

 

Girish Karnad is a noted playwright, 

who has written a number of plays that use 

history and mythology, to critique and 

problematize ideas and ideals that are of 

contemporary relevance. Karnad’s numerous 

plays such as Tughlaq, Hayavadana, 

Taledanda and Nagamandala are significant 

contributions to Indian drama. Girirsh karnad, 

recipient of Jnanpith award is a living legend 

in the arena of contemporary Indian-English 

drama. His journey from ‘Yayati’ to ‘The Fire 

and the Rain’ holds a mirror to the very 

evolution of Indian theatre during nearly four 

decades. Karnad is Indian’s leading 

playwright and one of the most outstanding 

practitioners of performing arts.  He is a 

playwright, actor critic and emissary of 

Indian art and culture.  He is among the 

foremost media persons of our time.  

Karnad’s achievements as a playwright have 

received widespread recognition both 

nationally and internationally.  As an actor-

director, art critic and the film star Karnad is 

a man of man achievements though he is at 

his best in playwright. He accepts, ‘I have 

been   fairly lucky in having a multi-pronged 

carreer. You know, I’ve been an actor, a 

publisher, a film-maker.  But in none of these 

I felt quite as much at him as in playwright”.  

His five plays ‘Tughlaq’  ‘Hayavadana’,  

‘Nagamandala’ ‘TaleDanda’  and’ The Fire 

and the Rain’ , have been translated into 

English.  His plays are steeped in Indian  

culture for the themes are taken from myths, 

legends, folk tales and history. But his 

approach is modern.   

 

  He combines classical, folk and 

western theatrical traditions in his plays.  His 

contribution to Indian-English drama is 

immense. Karnad’s plays in kannada have 

received countrywide critical acclaim. 

Fortunately, his translations of his major 

plays into English have contributed and 

acquainted the world with his art of theatre. 

Hayavadana is one of karnad’s most 

remarkable works. The plot of Hayavadana 

comes from kathasaritsagara, an ancient 

compilation of stories in Sanskrit.  The 

character Padmini’s search for the complete 

man who must have the best attributes of 

mind and body is frustrated in spite of her 

best efforts and Padmini realizes that it is the 

mind that is always supreme and always 

determines what a man will become.  

However, the mythological instances are 

immediately appealing and full of attraction.   

 

 In this play Devadatta explains his 

love for Padmini explaining that he would 

sacrifice his arms and his head if he could 

marry her.  Kapila, his friend makes fun of 

him but then he sees how much his friend is 

affected by Padmini.  Kapila goes to the street 

where Padmini lives and begins to knock on 

the door.  When Padmini opens the door 

Kapila is love-struck. Later   Devadatta and 

Padmini were quickly married and all three, 
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remained as friends. After six months, when 

Padmini is pregnant with a son, and the three 

friends are meant to go on a trip to Ujjain 

together. As the three of them travel together, 

Padmini  remarks how well Kapila drives the 

cart. 

 

             When they pass the temple of Rudra 

and kali, Devadatta is reminded Rudra and 

kali, of his old promise and sneaks away to 

cut off his head. When Kapila discovers 

Devadatta’s headless body he also cuts off his 

head. When Padmini sees the two headless 

bodies in on the ground she decides to 

commit suicide. The goddess Kali stops her 

and tells her she will revive the men if 

Padmini replaces their heads on their bodies. 

Padmini in her excitement accidentally 

switches the two heads when she replaces 

them. 

 

              The second act of Hayavadana is 

largely Karnad’s creation for he develops it 

from a question that he asks himself as he 

arrives at the end of a traditional story. His 

development of the second act is based to a 

greater extent on the story of by Thomas 

Mann, but the conclusions offered are to be 

interpreted differently. Padmini’s act of going 

with Devadatta’s head is based on the same 

solution. But if the head controls the body it 

logically follows that it will transform the 

body. Worse still, Padmini is forced to watch 

the transformation taking place and thus loses 

Kapila. She misses Kapila’s impulsiveness 

and his physicality consequently. 

 

                    The play ends with Devadatta 

and Kapila fighting with each other and both 

are dead. Padmini decides to perform sati. 

Before sacrificing herself, Padmini makes it 

clear that she cannot hope to get perfection 

even in her next life. While Padmini has a 

child, the child connects the thematic strands 

of the main-plot and sub-plot.  He grows up 

as Kapila’s child in the forest and at the age 

of five given over to be delivered into the 

hands of his grandparents.  In ‘Hayavadana’, 

Karnad presents the conflict between body 

and soul. By using the masks, he has in some 

ways brought together, the Indian idea of 

masks and Mann’s hypothesis of body for 

fulfilling destiny.  

 

In Nagamandala, Karnad has 

presented his genius for the ignorant men and 

women and their place in the universe. He 

shows his love for the contemptible and 

frightful creatures.  The play also suggests 

remedial measures and slaps the orthodox 

society by an act of reconciliation between 

Rani and Naga.  Nagamandala appears to be 

a battle ground where ideological conflicts, 

power relations, and the struggle for identity 

have been dramatized effectively. 

 

  The play is about Rani, the Queeen 

of long tresses, whose hair tied up in a knot 

looks as though a black king cobra lie curled 

on the nape of her neck.  Rani’s husband 

Appanna, proud and jealous, ill-treats her, 

coming home only for lunch and staying 

away with a concubine at night.  Appanna 

always keeps his wife Rani in a locked room 

and does not allow her even to talk and smile 

with anyone. Kurudavva the best friend of 

Appanna’s mother gives Rani a piece of root 

to give her husband to win him over.  Rani 

boiled the roots and mixed it with food. Rani 

horrified at the sight of the food throws into 

the ant hill and the king cobra who lives there 

eats the food.  Enamored by the charm, the 

cobra enters Rani’s room at night and takes as 

he can take the form of Appanna. Their 

meetings at night continue.  Rani cannot 

understand why Appanna so nice at night is 

rough and rude hissing like a stupid snake 

during the day. 

 

 Appanna gets furious when Rani gets 

pregnant. Rani gives birth to a beautiful son, 

but Appanna is aware that he is not the father  
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of the child.  The cobra, unable to bear 

separation, ties a stress on Rani’s hair round 

its neck and strangles itself to death hiding in 

her hair.  The dead cobra falls on the ground 

when Appanna combs her hair. Rani who 

now understands all about the cobra, wishes 

him to be cremated by their son and rites to 

be performed to commemorate the cobra’s 

death.  Appanna agrees to the wishes of Rani 

as he regards her Goddess incarnate. 

 

 Finally we can assess, that characters 

in Hayavadana, Nagamandala are victimed 

by their personal as well as social problems 

which creates hurdles in their lives and they 

remain incomplete in some or other ways.  

They pine for completeness but it becomes a 

difficult dream in their lives which make 

them miserable, tortured and exploited, 

isolated and captivated. They feel the sense of 

strangers and truely become a sufferer of 

existential predicaments.  Karnad as a 

playwright has beautifully carved them out as 

the existential character.  The 

characterizations and the feat of their 

sufferings and ironies certainly make Girish 

karnad as an outstanding existentialist 

playwright who can be ranked in the great 

tradition of the western existentialist 

philosophers like Jean Paul Sartre, Albert 

Camus, Kafka and others.  
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 Fiction is a story created from an 

author’s imagination. It may be written in 

prose or verse. Novels and short stories are 

the most popular forms of fiction. Other form 

of fiction includes dramas and narrative 

poems (poems that tell a story). Fiction 

differs from biographies, histories and other 

nonfiction, which are created entirely from 

facts. 
 

 Indian English Fiction is the latest to 

arrive on the Indian English literary scene. 

Indian English Fiction, like other branches of 

Indian English literature, originated and grew 

up under the tutelage of the British. 
 

 Bankim Chandra Chatterjee’s first and 

only novel in English Rajmohan’s Wife, was 

the first Indian novel in English. 
 

 India has contributed significantly to 

the overall world literature. A good number 

of novelists on the contemporary scene has 

given expression to their creative urge in no 

other language than English and has brought 

credit to the Indian English fiction as a 

distinctive force in the world fiction. From 

time immemorial, Indian women, the 

embodiment of love and affection, hope and 

patience, have been showing their worth in 

each and every discipline of knowledge. Ruth 

prawer Jhabvala, Arundhati Roy, Manju 

Kapuur, Mahasweta Devi and many more in 

fictions have left their indelible imprint on the 

pages of history – an imprint which is 
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suffused with such a powerful and beautiful 

colour which cannot be erased and darkened 

by time. 

 Indian women novelists in English and 

in other vernaculars try their best to deal with, 

apart from many other things, the pathetic 

plight of forsaken women, who are fated to 

suffer from birth to death. The history of 

Indian women novelists in English begins 

with Toru Dutt. 
 

 Among the great contributors of Indian 

English Fiction, no one can spare Kamala 

Markandaya. She is one of the world famous 

and India’s best modern novelist in English. 

She is a south Indian Lady. She was born in 

1924. Kamala Markandaya was an Indian 

novelist and Journalist. This name was a 

pseudonym which she used as a writer. She 

also published short stories in Indian 

newspaper.  
 

 Kamala Markandaya’s first novel, 

Nectar in a sieve, published in 1954. It still 

remains her best. Nectar in a sieve is 

Markandaya’s fictional achievement novel 

will endure as they give representative 

pictures of post-Independence Indian society 

and of life to which most men and women are 

condemned in this society. They also give us 

representative Indian selves who faithfully 

record the ravages the society causes in their 

innermost depths and yet endure. 
 

 Nectar in a Sieve is purely a novel of 

rural problems, depicting the poverty and 

hunger of the rural society. Nectar in a Sieve 

by Kamala Markandaya is relatively a short 

novel that introduces western students about 

the life in rural India and the changes that 

occurred during that country’s British 

colonization. Although easy to read, the novel 

is lyrical and moving and can be read on a 

variety of levels. On the most basic level, it is 

the story of an arranged but loving marriage 

and rural peasant life. On another level, it is a 

tale of indomitable human spirit that 

overcome poverty and unending misfortune; 

Finally, it is a novel about the conflicts 

between and traditional agricultural culture 

and burgeoning industrial social phenomena: 

the importance of traditional cultural 

practices, people’s reluctance to change, and 

the impact of economic change. 
 

 Her first novel Nectar in a Sieve is 

about rural India. It depicts the story of a 

simple peasant couple from South India. The 

novel deals with Industrialization and its 

impact on rural life. The problems of rural 

India and the tragic predicament of Indian 

peasants have been depicted with moving 

realism. It focuses effectively on the theme of 

hunger. Social problem such as poverty, 

beggary, lack of family planning, crime, 

unemployment, prostitution, the Zamindari 

system, industrialisation, demoralization, 

caste and class conflict, superstitions, dowry 

system, low status of women, evil of the 

marriage system etc, are very tellingly 

portrayed by Kamala Markandaya in this 

novel. 
 

 The village depicted in this novel is a 

South Indian village. Kamala Markandaya 

has not named her fictional locale. But the 

village becomes the microcosm of the rural 

India. The novel presents the life of simple 

rural people of a South Indian Village. The 

village people are worried about agricultural 

activities. Rukmani, the protagonist of the 

novel and the narrator, is married to a poor 

tenant farmer, Nathan, in a South Indian 

village.  They have a daughter named Ira and 

six sons named Arjun, Thambi, Murugan, 

Selvam, Raja and Kuti. The peace of the 

village is disturbed by the arrival of 

townsmen to build a tannery there. The evils 

of industrialization like inflation and ugliness 

grow rapidly. Ira, who is married to a farmer, 

is deserted by her husband as she is barren. 

The family, on the verge of starvation, has no 

option but to assent to Arjun and Thambi 
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joining the tannery. But due to their raising a 

voice of protest, they are dismissed from the 

work and they go to Ceylon. Murugan also 

dies and kuti falls ill. The poor girl, Ira seeing 

her family starvation during the famine, turns 

into a woman of the street and gives birth to 

an illegitimate albino child, who becomes the 

pet of Selvam. Starvation takes away Old 

Granny and Kuti. Rukmani and Nathan leave 

the village in search of Murugan, who himself 

has left his wife and gone away. With the 

help of Puli, a young orphan, they survive on 

charity and petty jobs. Nathan Dies. Rukmani 

returns to her village with Puli. 
 

 The rural people are illiterate, but 

Rukmani is an exception and knows how to 

read and write. She teaches her children at 

home because she cannot afford to send them 

to school. The village that has been depicted 

in this novel has two facets; one, the quiet 

village before the introduction of technology 

and the other, after starting the tannery. 

Agriculture is the main stay of the village. 

Markandaya portrays not the life of the big 

landlords but the life of the landless farmers 

who are the most neglected people. Rukmani 

has come from a family, who own the land 

they till. But her husband Nathan does not 

won the land that he tills. The landless farmer 

in particular, is constantly in the grip of fear 

of the land being snatched away, the failure 

or excesses of rain, droughts, etc, 

Markandaya gives a very realistic and 

touching account of such fear: “The calamites 

of the land belong to it alone, born of wind 

and rain and weather, immensities not to be 

tempered by man or his creations. To those 

who live by the land, there must always come 

a time of hardship, of fear and of 

hunger”(81). A farmer has no hope for the 

future. Yet he maintains hope, amidst fear of 

getting disappointment. Rukmani sums up the 

life of a peasant, when she says: “Hope and 

fear, Twin Forces that hugged us first in one 

direction and then in another, and which one 

was stronger no one could say. Fear, constant 

companion of the peasant. Fear, fear of the 

dark future; fear of the blackness of 

death”(83). 
 

      The woman in a traditional Indian family 

is always subordinate to the man. While the 

sons are considered assets and the daughters 

are considered as burden on the family. When 

the first born child is a daughter, Rukmani is 

very disappointed. 
 

 In the village, more than in the city, a 

childless woman with a daughter but without 

a son is considered an ill fatted one. The life 

of a woman, who has no children at all, is 

worse. Ira’s husband deserts her because she 

is barren. Hence the husband in the rural area 

has the social sanction to discard his barren 

wife. It is natural that Rukmani easily 

reconciles herself to Ira’s ill fate and console 

her: “You must not blame him. He has taken 

another woman”(86). 
 

 While socio-religious forces create 

problems of acceptability and respectability 

for the childless woman, lack of money for 

survival drives her to prostitution, as it 

happens in the case of Ira. Prostitution is a 

major social problem today in both the urban 

and rural areas. Ira wants to save her ailing 

brother. She tired of poverty and hunger. 

Kunti, a village woman also takes to 

prostitution. It is a question of demand and 

supply. Nathan calls Ira a ‘Harlot’ and never 

touches even the food that is bought with 

Ira’s earnings. 
 

 Most of the characters in the novel are 

typically rural. Rukmani, Nathan, Janaki, 

Kali, Kunthi, Ira, Old Granny and many more 

nameless characters have an unmistakable 

rural bearing. Their ways of life, attitudes, 

manners and speech belong to the 

countryside. Hari Mohan Prasad calls Nathan 

and his wife “Symbols of teeming millions, 

archetypal figures like Adam and Eve” (98). 
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Superstitions and beliefs are a result of 

illiteracy. The villagers have many blind 

beliefs. It is believed that “Cobras are Sacred” 

and hence, they should not be killed. 
 

 Rukmani and Nathan, the peasant 

couple in South Indian village are victims of 

two evils; Zamindari system and the 

industrial economy. The tragic picture of 

hunger is pointed out by Markandaya. 

Rukmani divides rice into twenty four small 

parts to feed the entire family for many days. 

Such starvation leads to human degradation. 

Ira, seeing her family starves during the 

famine, turns to prostitution. Hunger makes 

Ira a prostitute. Hunger leads to the suspected 

theft of calfskin by Raja and his subsequent 

death. Starvation forces Kuti’s death. The 

struggle between man and overpowering 

hunger, before which honour, morality and 

even God do not count. The problem of 

poverty has been realistically depicted by 

Markandaya. The adverse physical conditions 

like drought render Nathan unable to pay his 

land revenue. Puil has to face poverty and 

take to begging he has none to support and 

care for him: “no mother. There is no one to 

worry about me and none to worry me either, 

which is a god thing” (67).  
 

 The lack of family planning in rural 

India also forces the rural families into 

poverty as in the case of Nathan’s family. 

Poverty and unemployment lead to many 

other social evils like prostitution, beggary 

and crime. Prostitution is a major problem 

today in both the urban and rural areas. 

Beggary is recognized to be forced upon 

people due to poverty. Nathan and Rukmani 

too, the simple and hardworking villagers, are 

forced into beggary, though called free in the 

name of charity. Poverty, along with other 

social problems, begets crime too. Puli 

indulges in petty crimes, when they fail to get 

alms. Murugan engages himself in gambling. 

Markandaya clearly disapproves of 

superstitious practices of the rural people. On 

the failure of rains, Rukmani throws herself 

on the ground, prays, offers a pumpkin and a 

few grains of rice to the goddess, but no rains 

come. The living conditions of the rural 

people are almost primitive. Nathan’s house 

is a small thatched mud hut near a paddy filed 

in the vicinity of a couple of similar huts. A 

garland of mango leaves is hung across its 

doorway to herald happiness and good 

fortune. 
 

 The hut has two rooms, one being a 

kind of storehouse for grain whereas the other 

is means for virtually everything else. For 

lighting, the village has wick lamps of oil-

filled coconut shells used as lamps. The 

popular means of transport is the bullock cart, 

moving in the midst of sights and sounds 

form nature, which makes the journey 

enjoyable to both animals and passengers. 

Thus, Markandaya gives a graphic and 

realistic picture of the rural India and its 

problems in this novel. The problems 

described in the novel have a typical rural 

tinge. Whether it is on economic, social, 

religious or human level, the novel focuses on 

the Indian rural life and on all its 

manifestations. As S.Z.H. Abidi remarks, 

“The social realism employed by Kamala 

Markandaya in this novel is very close to the 

observed conditions of life.” (161). 
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Abstract 

Manju Kapur’s The Immigrant is the 

story of Dislocation and Cultural conflict 

is a Diasporic Novel. It is about thirty one 

year old spinster, Nina, who lived with her 

widowed mother in Delhi. She gets 

married with Ananda, a NRI, Dentist and 

flies to Canada to start her new life. The 

paper discusses how the novelist brings out 

the life of a married woman, with her 

husband alone to talk with, all alone in an 

alien land where Indian Culture and 

Individualism has often remained alien 

ideas. Marital bliss, women’s role at home 

and the change of attitude is mainly 

focused. The loneliness and feeling of 

being uprooted rotates the character of 

traditionally brought up, Nina. Finally 

there is complete change in the personality 

and mentality of the protagonist and she 

develops a new dimension towards life and 

moving ahead. 

Keywords: Migration, Loneliness, 

Frustration, Nostalgia, Uprooted, 

Transformation, Alien, Homelessness, 

Culture, Value, Identity. 

 

Manju Kapur is the most prominent 

and popular contemporary novelist of 

Indian English Literature. She teaches 

English literature at Miranda House, Delhi 

University. She has five novels and an 

anthology to her credit till date. Manju 

Kapur deals with various themes such as 

Feminism, Diaspora, Social and Economic 

Forces, Gender relationships, and 

lesbianism. Her fifth novel Custody 

published in 2011has been bought by 

Balaji Telef. 

“To live in an alien land, To suffer, tolerate 

discriminations the hatred of those eyes; 

this is the definition of homelessness” - 

(Sharma Amar - 115:2001) 

  

The term Diaspora suggests one’s 

own room of language, culture, tradition in 

the host country. Diaspora aims to examine 

the dislocation as well as conflict between 

generations and cultural identities. Manju 
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Kapur’s The Immigrant is story of two 

immigrants, Nina and Ananda. The 

immigrant souls are always found to be 

divided. Manju Kapur chooses Canada as 

the background for her novel. The 

Immigrant discusses the Indian Diaspora in 

Canada. The focus of the paper is how 

Manju Kapur’s characters in her novel, in 

spite of their divided souls try to construct 

their identity as Indian Diaspora in 

Canada.  

 

The novel can also be read as a text 

with two clear cut sections. In the former 

section, the life of unmarried Nina as lived 

in India in a conventional orthodox society 

has been presented. The latter section 

described in detail the life of married Nina. 

The story set in seventies and discusses the 

middle class Indian life; its life blood is the 

diasporic life in Canada. Ananda, a male 

protagonist determined to be a fully-

fledged citizen of Canada. Nina is thirty 

one year old spinster, the novelist 

introduces her, 

“Nina was almost thirty; Friends and 

colleague consoled her by remarking 

on her radiant complexion and her 

black hair, but such comfort was cold. 

Nina’s skin knew it was thirty, 

broadcasting the fact at certain angles 

in front of the mirror. Her spirit felt 

sixty as she walked from bus stop to 

the single room where she lived with 

her mother. Her heart felt a hundred as 

it surveyed the many years of hopeless 

longing it had known”(1) 

 

Nina’s mother wants her to settle 

somewhere in abroad saying, “If you are 

married an NRI or someone in the foreign 

services, you could live abroad 

nicely.”(11) This is what Indian dreams of. 

It is easy to built castle in the air, as the 

people go abroad with the view to 

settlement but reality is very harsh to 

swallow. Migration that leads to separation 

may be seen as rebirth, rebirth in a new 

place, city, country marked by a new 

culture, different flora and fauna, new 

adjustments and so on. The consequences 

of the separation is that the migrant infuses 

Indian cognition in all beautiful things, that 

is, makes sense of all the pleasant 

experiences in terms of Indian structures. 

Apart from the intrinsic cognitive 

belonging, there is also a good deal of 

similarity, search and naming to establish 

affinity. 

 

In this novel Ananda experiences such 

immigrant experiences. He was practicing 

as a dentist in Dehradun and he never 

thought that he will leave India. Although 

his uncle was practicing in Canada but he 

had no clue about his future. Before he left 

home, his parents did their best to reinforce 

the practices of a lifetime. He was a 

Brahmin; his body must never be polluted 

by dead flesh. Low caste boys in the 

college hostel might try and tempt him 

towards non–veg, cigarettes and alcohol. 

Should he deviate from the pure habits 

they had instilled in him, his mother's heart 

would break” (14) 

Ananda's parents died in road accident 

and after that his mother's brother forced 

him to settle in Canada because he has 

settled in Halifax for past twenty years. In 

India he will not be able to recover from 

this loss. In Canada he can make a fresh 

start because this country is full of 

opportunities. Ananda's sister came from 

Agra to see him off; 'Remember if you 

don't like it, you can always come back'. 

(18) 

 

Ananda landed in Halifax on the15th 

of August. His uncle received him and 

asked from him, “Why do you think that 

there is such a brain drain in India? He 

demanded. India does not value its minds – 
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unlike here. Otherwise you think we are 

not patriots? But there even the simple task 

of daily life can bleed you dry."(18) As 

Ananda walked in Canada he found empty 

spaces and he started thinking and 

comparing this with India. Ananda was 

used to the hustle bustle and crowd of 

India but there he was finding no crowd in 

Canada so he was feeling strange. “Where 

are the people?'” asked Ananda.  'Always 

the first thing to strike our countrymen', 

laughed the uncle. 'You'll get used to it'. 

(19) 

 

Ananda performed well in the dental 

college and he broke all the taboos. He 

drank alcohol in the college. Now Ananda 

was feeling that he was changing. He was 

slowly entering in the new world after 

getting his degree. He has new jobs, new 

appointments and new duties. He also 

started thinking about his marriage but if 

he marries a local girl, would he be able to 

adjust himself? “If Ananda marries a local 

girl, he would find himself in a difficult 

situation. When one come to a new 

country, one has to come wholeheartedly 

otherwise one could be very miserable.” 

His uncle wasn't telling Ananda what to 

do, all he was saying was that the boy 

should think about it'. (36) 

 

In Canada a wife was to support his 

husband and she demanded equality but in 

turn they also shouldered many 

responsibilities. Dr. Sharma's wife had a 

special empathy for young Indian 

immigrants facing his own initial 

difficulties. Ananda was brooding about 

this that to marry a white woman would be 

like marrying the country with your whole 

body. He was also wondering whether 

being Hindu would be a deterrent to a 

church wedding. Ananda's sister searched 

and engaged an Indian girl named Nina for 

him. 

Nina’s mother like all other Indian 

mothers is now relieved of the burden of 

her unmarried daughter. The Female 

protagonist Nina struggle is a bit different 

from her predecessors. She, at home, has to 

stand against the patriarchal set-up of the 

Indian middle-class society, but she, on the 

other hand, has to fight against her 

loneliness, frustration and the western 

ethos. Manju Kapur focuses on the NRI 

marriages where men and women both are 

uprooted and move to live in some alien 

land. Consequently both suffer from 

frustration, disappointment and nostalgia. 

Both are found engaged in their search for 

their lost selves. Ananda established 

himself as a dentist but the picture is quite 

dismal to Nina, as her teaching degree is 

useless in Canada. Moreover, their 

marriage fails to give them children. From 

here begins a woman’s struggle for her 

existence. Her reading habit fails to keep 

her engaged and she like other aliens feels 

alienated and caught in the flux of eastern 

and western values. Once Ananda rightly 

called her as “the perfect mix of east and 

west.”(85). 

All immigrants want better life but 

realization that east is east and west is west 

and never shall twain meet. Like other 

immigrants Nina also feels isolated. She 

has lost her home and her job. She cries, “I 

miss home – I miss a job – I miss doing 

things. I feel like a shadow. What am I but 

your wife?”(237) Nina’s feeling of loss 

takes her to a group of women who work 

on feminist principles. Her distress 

resulting to wail before Beth, “everything 

is very strange”, she said in rush, “I used to 

be a teacher, in fact I taught for ten years 

before I came here. And now I do nothing. 

I have not even been able to conceive. Am 

I locked into stereotypical expectations? I 

don’t know.”(232) 
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After her marriage with Ananda, Nina 

goes alone to Halifax and her first 

experience at the Toronto airport has been 

very unpleasant various questions by the 

immigration women which she thought 

were all irrelevant. To Nina, her first 

experience to this new world was 

unpleasant. She being a teacher was used 

to respect but here a different yardstick is 

used to judge her. She feels humiliated. 

Kapur vividly describes her mental state. 

She writes, 

“Rag fills her, why were people to 

silent about the humiliations they 

faced in the west? She was a teacher at 

a university yet this woman, probably 

school pass, can imprison her in a cell 

like room, scare her and condemn her. 

Though she was addressed as ma’am, 

no respect is conveyed.”(106) 

 

Nina’s hostility and her fight against all 

odds take a convincing conclusion. To get 

acquainted with people and to become 

familiar in her surroundings Nina starts to 

wear jeans and t-shirt. Even though, she is 

not comfortable in her western outfit but 

she does not give up the new trend and 

arrival. Just to make friends and for her 

survival she mislay her identity and most 

valued culture. Home bird Nina faces 

multiple problems in the new environment. 

Even after changing her outlook she is not 

able to convince people and gain respect. 

Before marriage she was identified as 

lecturer but things are different in new 

place. She is no more a lecturer; she is 

identified as Nina Sharma and not by her 

individuality. Sue suggests her to come out 

of her non-working and disrespectful status 

and encourages her to join two year 

Library Science Course. But this economic 

independence introduces Nina to many 

other inner conflicts. 

 

Although Nina was enjoying her life 

in Canada. She was thinking that she is 

away from rows of juggins near her house, 

without sanitation, water or toilet facilities 

in India. She started remembering how she 

has to go to the bus stop and she has to lift 

her sari. She was thinking if those poor 

persons are migrated to Canada they can 

live there peacefully because of open 

spaces. The novelist has described 

immigrant psyche not only through the 

eyes of Ananda and Nina but through the 

interest of Mandy, with whom Ananda has 

extra marital relations. “She wasn't even 

curious, she had never said, like so many 

people did, that India was a place she had 

always wanted to visit. Occasionally she 

realized she thought people lived in trees 

among tigers roaming the jungle, these 

impressions he never bothered to correct. 

(283) 

 

Manju Kapur completes this novel 

with this Nina's statement, “Perhaps that 

was the ultimate immigrant experience 

.Not that any one thing was steady enough 

to attach yourself to the rest of your life, 

but that you found different ways to 

belong, ways not necessarily lasting, but 

ones that made your journey less lonely for 

a while. When something failed it was a 

signal to move on. For an immigrant there 

was no going back. ... When one was 

reinventing oneself, anywhere could be 

home. Pull up your shallow roots and 

move. Find a new place, new friends, a 

new family. It had been possible once, it 

would be possible again'. (334) 

 

Thus, it is evident from the afore-

mentioned discussion that Manju kapur has 

brought forth the diasporic issues in the 

circumference of this piece of novel and 

she has interwoven the theme of Diaspora 

throughout the novel. Life of immigrants 

and their problems in adopting    is  clearly  
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pictured in this work but she does not 

suggest any solution to the problems faced 

by the immigrants rather she leaves on the 

reader to chisel out with it. They don’t find 

a way to fight against all the odds and 

stand firm without flaw. Instead, they take 

it as an opportunity to be a part of the new 

world. They live to survive; their survival 

is based on their changing attitude. She has 

not valorized the life in the new world but 

she simply differentiates between the life 

in the homeland and in abroad. It is true 

that individual gets in trouble after 

immigration but gradually with the 

mingling of the new culture, it also opens 

up new routes and new ways of thinking 

which assist in development and 

advancement and ultimately it depends 

upon the attitude of the person how to 

tackle with the obstacles that come in 

between from migration to settlement. 
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Abstract 

Communication is an essential one for 

every one of us and it becomes a part and 

parcel of one’s life. While communicating 

with others, one should attain the basic skills 
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namely, Listening, Speaking, Reading and 

Writing. Listening Skill is a stepping stone to 

the other three skills. Based on the facts of 

listening and the way of understanding, one 

can respond to other. While understanding, 

the receiver should know the contextual 

meaning of the term. Words can often change 

their meanings based on the situation. Even, it 

is too difficult for a native speaker to 

understand. If it so, think about the non-

native speakers. The non-native speakers 

should know the variations between formal, 

informal and neutral communication. 

Knowing the variations a non-native speaker 

shall overcome the barriers in communication 

while speaking. This paper focuses on 

speaking barriers of ESL students while 

speaking English and how a non-native 

speaker shall overcome from such barriers.  

(Key Words: Communication, Non-native 

Speakers, Speaking Barriers, overcome) 
 

Introduction 

Of all inventions, Wheel is the best of 

all as it has been used for various purposes. 

Unless it is invented, there would not be any 

progress in development. Likewise, without 

verbal languages, World would be in wild. As 

a gift of gab, one can express one’s views to 

communicate with others effectively. To have 

an effective communication, one should know 

the difference between the formal, informal 

and neutral Communication.  

C
o
m

m
u
n
ic

at
io

n
  

Formal Informal Neutral 

A: How are 

you?  

 

B: I am fine. 

How about 

you?  

A: How are 

you?  

 

B: I am fine. 

How about 

you?  

A: How are 

you?  

 

B: How are 

you? 

In formal communication, conversation shall 

be extended only to a certain period. It may 

be mostly between a Boss and an employee; a 

teacher and a student and so on. In informal 

Communication, the sender and the receiver 

are well known or familiar to each other or 

one another. The talk may be more important 

or less important whereas, in Neutral 

Communication, the response from the 

receiver will be different from that of the two.  

The communication will be extended if the 

receiver likes to have a talk with the sender. 

Otherwise the talk will be neutralized. One 

should know the three types of 

communication so that one could know what 

is to be said; where to be said; how to be said. 
   

Barriers to Communication 

 In forest, there are so many animals 

which are wild in nature. But wild animals 

like Elephants, Lions, Tigers, and so on are 

trapped and later tamed by animal experts. 

The trainers know how to treat the wild 

animals. The trainers even know the body 

language of the wild animals. In 

Communication, the scenario is different. 

Here, we have Spoken Communication and 

Written Communication. Communication 

which was received is not the same as 

communication which was sent by a person. 

Here are some problems which are identified 

in ESL students as follows: 

1. Barriers in Verbal Communication 

2. Barriers in Non- Verbal 

Communication  

3. Barriers in Listening  

4. Barriers in Emotional Conversations 
 

Barriers in Verbal Communication 

Before talking or writing, people fail 

to state the reason of their message. Words 

are selected wrongly which are the major 

causes for miscommunication.  
 

Barriers in Non- Verbal Communication 

 Though language is important, body 

language plays a pivotal role in sending or 

receiving a message. If a receiver fails to 

understand the speech properly, receivers 

move to believe the non-verbal messages.  
 

Barriers in Listening  

 Listening needs patience. Once 

patience is lost, receiver never lends his     or  
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her ears. Keen in observation and attention 

while speaking are essential for a speaker. 

Loss of concentration results in failure. It can 

become a barrier if a listener makes the 

speaker feel as if he or she is wasting his or 

her time.  

 

Barriers in Emotional Communication 

 There are many living beings in the 

world. Except machines, all living beings are 

tied up with emotions. It is not an easy task to 

untie from emotions. When a person’s 

emotion is trigged, he or she could not 

express his or her views promptly. In such 

cases, Emotional barriers will be occurred.  

 

Solutions to solve 

Attention to hearing results in 

Listening. There is a saying “Rome is not 

built in a day”. Regular practice is needed for 

an ESL student to have a gradual 

development. Effective Listening shall take 

you to the top of the world. Listening and 

taking notes yield fruitful results. The better 

you listen; the better you speak, read and 

write. Reading many articles will extend 

speech of ESL students with valuable 

anecdotes. Once Listening, Speaking and 

Reading are on track, Writing will be 

decorated with the help of the three.  
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Abstract 

Maria Campbell, Canadian 

autobiographer, is best known for her 

autobiographical work Half Breed. It pictures 



  
108                                                                                                                                                               M.Vijayalakshmi                                                    

Trends in Kalis Research Vol.13 No.1, March 2020  ISSN : 0974 – 701X 
 

the struggling lives of Métis people whose 

identity is plucked from them, because of 

their race. Maria, the protagonist, belonged to 

Métis community. White community never 

considered them as an equal to them. Maria's 

mother was a staunch Christian. Even after 

her mother’s death, the priest refused her a 

proper burial. The insensitive treatment that 

the mother's body received made Maria lose 

faith in Christianity completely. During the 

Christmas, the whites left with already worn 

clothes and eatables in them, in front of the 

half breed houses. Maria's father picked them 

up and burned them. For him his dignity and 

pride were more important than the white pity 

and false sympathy. In their society, half 

breeds were expected to look down and put 

their heads down, while they entered into the 

town. Children with their grannies also 

marched in the similar manner. Cheechum 

taught her to be proud half breed. She 

encouraged Maria to rebel against the self-

humiliating act. After her mother’s death, 

with the hope of saving her siblings she 

married Darrel, white man. Darrel's sister had 

a strong racist attitude. She forced Darrel to 

leave Maria. While Maria was staying with 

the Chinese restaurant owners, she saw the 

racist attitude of the whites even towards the 

Chinese. She got politically active in various 

meetings concerning the Métis problems. She 

came out with her realization and hope. 

Key Words: Métis people, White 

community, half breed, racist attitude of the 

whites. 

 

Literature of Marginality is the literature 

that deals with the marginalized class of the 

world who are kept devoid of their 

fundamental rights to participate in the social, 

religious, cultural, political, educational and 

economic spheres of their lives. The term 

marginalization is used to put or keep 

someone in a powerless or unimportant 

position within a society or group. It is the 

process whereby something or someone is 

pushed to the edge of a group and accorded 

lesser importance. This is predominantly a 

social phenomenon by which a minority or 

sub-group is excluded, and their needs or 

desires ignored. This group of people is 

treated as an alien in their own society for 

their caste, race, religion and status. In this 

regard, Maria Campbell’s Half Breed (1973) 

pictures the struggling lives of Métis people 

whose identity is plucked from them, because 

of their race. 

 

Maria Campbell, Canadian 

autobiographer, is best known for her 

autobiographical work Half Breed. It pictures 

the struggling lives of Métis people in 

Canadian society. Métis is an important 

minority group of Canada. But the white 

people conquered the Métis land and plucked 

the identity from them, because of their race. 

They treated them as their slaves. Métis 

women have also been ill-treated and seen as 

objects of sexual release for White men. 

In this autobiographical work, Campbell 

clearly shows the Canadian society where 

Métis is ill-treated by whites. The white 

people conquered the land of half breed; this 

made them to live on the roadsides, by the 

day passing, the half breed started to lose 

their identity too. In addition, the white 

people considered the half breed as ugly, 

nasty and bad blood people. They never 

allowed the half breed into the churches. 

 

In Half breed, Maria, the protagonist, 

belonged to Métis community. From her child 

hood she faced many problems as she 

belonged to the Métis community. The Métis 

was not recognized by the Canadian 

government. White community never 

considered them as an equal to them and even 

as human beings. They marginalized them in 

all the places and situations. As a result, they 

took up trapping and hunting as their 

profession. 
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Maria's mother, however, was a staunch 

Christian. She prayed regularly and even if 

there was little money at home, she gave 

money to the Church. When the new Church 

came in the neighbourhood, in spite of her 

husband and Cheechum's objection, she had 

gone to the church with Maria. But they were 

insulted and to go into the church. So they 

never visited the Church again. At the same 

time, Maria did not disclose what she had 

heard. She did not find any peace in religious 

practices of Church and prayers. This made 

Maria more critical of Christianity as a 

religion. 

 

Even after her mother’s death, the priest 

refused her a proper burial. The pain caused 

to the mother and the insensitive treatment 

that the mother's body received made Maria 

lose faith in Christianity completely. By this, 

Campbell pictures the racial discrimination 

followed in the Canadian society. 

 

In Maria’s family, her father was a 

trapper. He did all his duties as a father to run 

his family. He didn’t want his children being 

ill treated by the whites. He wanted to grow 

them with self dignity. During the Christmas, 

the Whites left with already worn clothes and 

eatables in them, in front of the Halfbreed 

houses. Maria's father picked them up and 

burned them. For him his dignity and pride 

were more important than the White pity and 

false sympathy. To justify their own religious 

charity and conscience the Christians left the 

things for the half breeds. Maria at first felt 

bad on losing the goodies. However, in the 

school she realized the importance of her 

father's actions. When the White kids in the 

school made fun of the half breed children 

who wore the leftover clothes, Maria really 

felt thankful to her father who saved her from 

humiliation and embarrassment. 

In her school, children from the 

community of half breed experienced racism 

in their childhood level. One ruthless teacher 

behaved in a cruel manner to the six years old 

Peggie for her pronunciation accented in the 

Native language. As a result the little child 

even started to wet the bed. Another incident 

of White cruelty Maria recalls was regarding 

her brother Robbie who was generally a 

tough boy. Robbie was found to have unclean 

his ears. The teacher so cruelly used a scrub 

brush to scrub his hands, neck and ears that 

they started to bleed. On hearing Robbie's 

whimpers and seeing his condition, Maria 

refused to accept such a brutal and inhuman 

treatment. Maria's stand made all the other 

racist pedagogues behave properly with the 

Metis brains especially the Campbells. Her 

strength and belief in herself earned her a 

victory in the school itself. 

 

Apart from the father, it was her great 

grandmother Cheechum who played a very 

significant role in Maria's life. She was a 

staunch Native woman. She always refused to 

sleep on a bed and to eat on the table because 

for her these were not a part of their culture. 

Her little possessions added to Maria's 

wonder and amazement. She was more 

comfortable with Cheechum's philosophy 

which was practical, soothing and exciting. 

 

Cheechum taught her to be proud half 

breed. In their society, half breeds were 

expected to look down and put their heads 

down, while they entered into the town. 

Children with their grannies also marched in 

the similar manner. Maria as a child found it 

quite humiliating and she decided to walk 

with her head high up. Cheechum encouraged 

Maria to rebel against the self-humiliating 

act. 

 

The tragedy that shattered Maria's secure 

and happy world was her mother's sudden 

death. Unable to bear the loss of his wife, her 

father started staying away for days together. 

So the responsibility of the whole house fell 

upon Maria at the age of twelve. Maria had to 
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take care of altogether eight children. At this 

critical time Cheechum again proved to be the 

pillar of strength. She always encouraged 

Maria to be a dutiful person. At this juncture, 

Cheechum who was 96 decided to leave the 

home since she didn't wish to be a burden. 

 

In the school, the white students made fun 

of Maria and her siblings for their father's 

political activities. Maria advised her young 

siblings not to react to such callous 

statements since she had full faith in her 

father's activities. Later, however, the father 

and the daughter both faced disappointment 

from the Metis themselves. The whites 

offered Jim Brady and other political activists 

government jobs which they readily picked 

up and lost all interest in their own people's 

welfare. The selfishness and deception of his 

political colleagues disheartened the father. 

      Gradually, her father's temperament and 

attitude changed. Maria recalled with regret 

and great pain that now they had to tolerate 

poverty along with a morose atmosphere at 

home. Initially even if they were indigent 

they at least had peace, laughter and bonding 

at home. Her father had become a frustrated 

and an energy man who started hitting the 

mother also. Once he even slapped 

Cheechum. Though afterwards he did try to 

make up, still, the times had changed. Maria 

blamed the whites and the unscrupulous and 

fraudulent Metis for the deterioration in their 

lives. 

 

In spite of her mental confusion, her sense 

of responsibility and sacrifice towards the 

young ones forced her to take a decision 

which altered her life forever. To take care of 

her siblings she left the school and picked up 

a job. As a result of her poverty she tried to 

commit suicide. Then she decided to marry a 

white man to save her siblings from poverty 

and as well as from racism. So when she met 

Darrel she knew perfectly well what her 

course of action should be. Though her father 

and Cheechum were strongly opposed to the 

match, Maria got married with him at the age 

of 15. 

 

With the hope of saving her siblings she 

married him. But in contrast her real trail of 

suffering started after her marriage. The 

poverty of childhood ended here but another 

cycle of misery, deprivation and hurt began 

for Maria. Darrel's sister had a strong racist 

attitude. Bonny forced Darrel to leave Maria 

and one morning Bonny kicked Maria out of 

the house. Though Maria was aware of her 

husband's wicked and indifferent nature, 

desertion was the last thing she had expected. 

She realized her mistake in trusting 

Darrel. Nevertheless, it made her strong to 

face the world and she decided to earn her 

own living. 

 

While Maria was staying with the 

Chinese restaurant owners, she saw the racist 

attitude of the whites even towards the 

Chinese. The Europeans had the audacity to 

call the Chinese "chinks" or "yellow bastards" 

even in the Chinese restaurant. Maria also 

strongly condemns the Whites; manipulative 

tendencies. They manipulated the native 

poverty and money became the instrument to 

disunite the half breeds as well as break the 

Metis unity. Before reaching the age of 20, 

Maria experienced with poverty, prostitution, 

drug addiction, marriage and motherhood. 

After some time, her meeting with Ray 

changed her life for better. With Ray's help 

and her will, Maria got out of her addiction to 

drugs. AA gatherings altered the whole 

outlook of Maria. 

 

Growing up in a Métis community Maria 

developed a sense of empowerment.  Partly 

inspired by her strong-willed Cree great-

grandmother Cheechum, who gave her 

confidence in herself and in her people, and 

partly by the 1960s civil rights and Native 

movements, Maria became a political activist. 
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She learned her first important political lesson 

from Cheechum, to respect them, defend 

them and fight for their dignity. From that 

day onwards Maria always stood for her half 

breed people. She created a role for herself as 

an activist and returned to her own 

community for a visit. She visited her old 

community to find it much worse than it was 

when she left.  She got politically active in 

various meetings concerning the Métis 

problems. She got the chance to meet 

Aboriginal activists but they did not treat 

them well because she was a woman. She 

never cried because she knew that if she ever 

tried to shed a tear, she would never be able 

to pull herself up again. She began to educate 

herself on Aboriginal history in Canada.  She 

was employed in a research project on 

Aboriginal people.  The research that she 

done help her to teach people about their 

status in their own place. They came to know 

the tricky plan by the government to 

marginalize Aboriginal people. 

 

At the end of the novel Maria came out 

with her realization that armed revolution of 

Native people will never come about. But 

there was a hope. Like Cheechum, Maria 

hoped: 

I belive that one day, very soon, 

people will set aside their difference 

and come together as one. May be not 

because we love one another, 

but because we will need each other to 

survive. Then together we 

will fight our common enemies. 

Change will come because this time 

we won’t give up. (HB 184) 

Thus the novel ends with the 

optimistic words of Maria for her Métis 

people. Through this novel, Maria Campbell 

gives her voice for the suppressed and 

oppressed half breed women. Her great 

responsibility as a writer emerges in the form 

of giving voice to a silence born of 

suppressing racism. 
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