இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் ISSN : 2455-0531

பிப்ரவரி 2022 மலர்:7 இதழ்:29

208

‘தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மொழி - கற்றல் கற்பித்தல்’ - பன்னாட்டு மாநாடு (சிறப்பு வெளியீடு)

சான்றெண் விளக்கம்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

மீனாட்சி சுந்தரம்.அ (2010) கல்வியில் ஆராய்ச்சி, காவ்யமாலா பப்ளிஷர்ஸ், திண்டுக்கல். ப.1
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திண்டுக்கல். ப.5
மீனாட்சி சுந்தரம்.அ (2010) கல்வியில் தத்துவமும் சமுதாயமும், காவ்யமாலா பப்ளிஷர்ஸ்,
திண்டுக்கல். ப.7
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ஆய்வுச்சுருக்கம்
“இனிமையும் நீர்மையும் தமிழென லாகும்“ – (பிங்கல நிகண்டு, பாகம்-4, சூத்திரம் 3610)
என்று புகழப்படும் தமிழ்மொழிக்குப் பெருமை சேர்ப்பது தமிழர்களின் படைப்பேயாகும்.
அதிலும், தமிழெனப்படுவது சங்கத்தமிழே (சங்க இலக்கியம்) என்பது தமிழ் மந்திரம்.
இச்சங்கத்தமிழானது (சங்க இலக்கியம்) இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மக்கள்
வாழ்வையும் மனப்பண்புகளையும் நோக்கியதாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெருங்கடல் எனலாம்.
உளவியல் என்பது அண்மையில் தோன்றிய ஒரு புதுக்கடல் எனலாம். இவ்விரு கடல்களும்
சங்கமிக்கும் வகையில், சங்கப்பாடல்களின் கவிதை உணர்வையும், உளவியல் கருத்தையும்
(ஏற்புடைய வகையில்) இணைத்துக் காணும் பாங்கில், சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான
அகநானுற்றின் மருதத்திணையில் தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கத்தினை உளவியல்
அடிப்படையில் ஆராயவுள்ளது இக்கட்டுரை.
ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஏமாற்றங்கள், தோல்விகள்,
போராட்டங்கள் அவர்களின் உள்ளத்தைப் பாதிக்கின்றன. அதனோடு உள்ளத்தின்
நடுநிலை அமைதியையும் குலைக்கின்றன. இந்நிலையில் உள்ளம் தன்னைத்தானே
பாதுகாக்கச் சில முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். எத்தகைய இடர்ப்பாடுகள்
நேரிடினும் அத்தகைய சூழ்நிலைகளில் உள்ளத்தின் வீழ்ச்சியை உள்ளத்தின் போக்கே
தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அல்லது பிறரின் அறிவுரையை ஏற்றுத் தன் வாழ்க்கையைச்
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சரிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் தலைவனின் நடத்தைப் போக்கும்,
தலைவியின் உள, தற்காப்பு இயங்குமுறையும் அமைந்திருப்பதால், உளவியல் நோக்கில்
ஆராய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்னும் காரணத்தால் அகநானூறு
மருதத்திணைப் பாடல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Abstract
It is the work of the Tamils to add pride to our Tamil language which is hailed as "sweet and fluid
Tamil". After all, what is called Tamil is Sangath Tamil (Sangam literature) is the Tamil mantra. This
Sangam Tamil (Sangam literature) is an ocean set towards the life and attitudes of the people two
thousand years ago. Psychology is the recent emergence of a new ocean of intelligence. As the
two seas converge, I seek to explore, from a psychological point of view, the psychological basis
of the leader's prostitution in the medical field of one of the Sangam literatures, in a way that
combines (appropriately) the poetic sense and psychological concept of the Sangam songs. The
disappointments, failures, and struggles that each person experiences in his or her life affect their
psyche, as well as the neutral peace of the soul. In this case, the soul must make some effort to
protect itself. I have selected over a hundred medical songs because they are an opportunity to
explore psychologically, as the leader's behavioral mechanism is such that the leader's behavior is
such that he or she must stop the downfall of the soul in such situations directly or by accepting
the advice of others and adjusting his or her life.
திறவுச்சொற்கள் (Keywords): பரத்தமை ஒழுக்கம், கற்பு வாழ்வு, பரத்தையிற் பிரிவு, அலர்,
புனல் ஆட்டம், பரத்தையர் இல்லம், வாயில் மறுத்தல், Prostitution, Chastity, Prostitution
Detachment, Alarm, Funnel Dance, Whorehouse, Denial of mouth
முன்னுரை
இலக்கியம் அவ்வக்காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு
கருவியாகப் பயன்படுகிறது. அதில் சங்க இலக்கியங்கள் கற்பனையும், கனவும், பொய்யும்,
புனைவும் அற்ற தமிழ்ச் சமுதாயத்தை உள்ளது உள்ளபடியே காட்டும் படிமக் கலங்கள் –
கண்ணாடிகள் என்றும் சான்றோர் பெருமக்கள் கூறியுள்ளனர். சங்கஇலக்கியத்தில் தமிழ்ச்
சமுதாய வாழ்வியல் நிகழ்வுகளின் மத்தியில் தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கத்தால்
உண்டான
உளவியல்
நிலைப்பாடுகளை
அகநானூற்று
மருதத்திணை
எவ்வாறு
எடுத்துரைக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து தொகுத்து, கற்றல் கற்பித்தல் நோக்கில் காணும்
வகையில் இக்கட்டுரை அமைக்கப்படுகிறது.
ஆய்வுநோக்கம்
ஆண்களின் பரத்தமை ஒழுக்கம் அக்காலத்துச் சமூகத்தில் மட்டுமல்ல இக்காலத்துச்
சமூகத்திலும் குடும்ப வாழ்க்கையைப் பாதிக்கும் ஒன்றாக அமைந்து விடுகிறது.
ஆண்களுக்குப் பரத்தமை ஒழுக்கம் வெறும் உடல் சார்ந்த ஒன்று என நினைக்கின்றனர்.
ஆனால் அது குடும்ப வாழ்வில் முக்கிய உறுப்பினர்களின் மனவுணர்வுகளைப் பாதிக்கும்
ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை உணர மறந்துவிடுகின்றனர். ஆதலால், பரத்தமை
ஒழுக்கத்தால் தலைவன்-தலைவிக்கு இடையே உண்டாகும் மனவுணர்வுகளை உளவியல்
கூறுகளோடு உணர்த்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.
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ஆய்வு அணுகுமுறை
அகநானூற்று மருதத்திணையில் அமைந்துள்ள பாடல்கள் மூலம் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை
விளக்கும் வகையில் விளக்கமுறை ஆய்வு அணுகுமுறையும், மனவுணர்வுகளின் பதிவுகளை
உளவியல் நோக்கில் ஆராயும் வகையில் உளவியல் அணுகுமுறையும் இக்கட்டுரையில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஆய்வுச்சிக்கல்
பரத்தமை ஒழுக்கத்தால் குடும்பங்களில் பல்வேறு முரண்பாடுகளும், சிக்கல்களும்
உருவாகின்றன. எனவே வெறும் புறத்தோற்றத்தின் அழகும், இன்பம் அனுபவிக்கும்
எண்ணமும் கொண்ட தலைவனும் சரி, தலைவன் மீதான வெறுப்புணர்ச்சியைக் கடமை
உணர்ச்சியாக உயர்வாக்கம் செய்யும் தலைவியும் சரி பரத்தமை ஒழுக்கத்தால்
சிதைந்திருக்கும் குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சியை எத்தகைய இயங்குமுறைகளால், எவ்வாறு
மீட்டெடுக்கின்றனர் என்பது இந்த ஆய்வுக்குரிய சிக்கலாக அமைகிறது.
ஆய்வுப்பகுப்பு
அகநானூற்றில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்னும் ஐந்து திணைகள்
அமைந்துள்ளன. இதில் மருதத்திணைப் பாடல்கள் மட்டும் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை
மையப்படுத்தி உளப்போக்கினை வெளிப்படுத்துபவையாக அமைந்திருக்கின்றன. ஆதலால்,
மருதத்திணைப் பாடல்களில் அமைந்துள்ள செய்திகளின் அடிப்படைகளைத் தொகுத்து
இவ்வாய்வினை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை,

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கம்
கற்புவாழ்வில் பரத்தை
தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் உண்டாகும் விரிசல்
தலைவனின் நாட்டமும் காம மிகுதியும்
தலைவனின் மணவிருப்பமும் புதல்வனால் மனமாற்றமும்
தலைவன் பரத்தையிடம் மாறுபாடு காட்டல்

2. தலைவியினது மனவுணர்வுகளின் உளவியல் போக்கு
2.1 தலைவி தலைவனுக்கு வாயில்மறுத்தல்
2.2 தலைவி தலைவனைப் புலத்தல்
2.3 தலைவி பரத்தையை ஏற்றல்
2.4 தோழி அறிவுரை பகர்தல்

1.

தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கம்
1.1 கற்புவாழ்வில் பரத்தை

வரையறுத்துக் கொண்ட ஒழுக்கம் இல்லாதவராய், பரந்துபட்ட ஒழுக்கம் உடையவராய்
வாழ்பவரை உணர்த்துவதாகப் பரத்தை என்னும் சொல் அமைந்துள்ளது. அதை
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“பரத்தையர் யாரெனின் அவர் ஆடலும்
பாடலும் வல்லராகி அழகும் இளமையும்
காட்டி இன்பமும் பொருளும் வெஃகி
ஒருவர் மாட்டும் தங்காதார்“ (தொல். இளம்பூரணர் உரை. பக்.115)
என்ற இளம்பூரணர் கூற்றால் அறியலாம்.
“பரத்தை’ என்ற சொல் மூன்று நிலைகளில் பொருள்கொள்ள வாய்ப்பு நல்குகிறது.
அவை 1.முறையற்ற உடலுறவு 2.பொருட்பயன் 3.அன்பின்மை என்பனவாகும்“. (tamil parks.
50 webs.com ஆன்லைனில் உள்ளது. “அகநானூறு காட்டும் பரத்தை“ இரா.குமார்
உதவிப்பேராசிரியர்,
அழகப்பா
அரசு
கலைக்கல்லூரி,
காரைக்குடி,
http://tamilparks.50webs.com)
தம் உடம்பை ஆடவர்க்கு விற்கும் பெண்களைப் பரத்தை, விபச்சாரி, விலைமகள்,
பொதுமகளிர், வரைவின் மகளிர், பொருட்பெண்டிர், வேசி, தாசி, கற்பற்றார் எனப் பல
பதங்களால் அழைப்பர். (பதிவுகள், ஆன்லைனில் உள்ளது. நூணவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
02.07.2017 “பழந்தமிழ் நூல்களில் பரத்தமை” ஆன்லைன் வலைதளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது.
https://geotamil.com)
மேலும் தொல்காப்பியத்தில், களவில் கூற்று நிகழ்த்துவோர், கற்பில் கூற்று நிகழ்த்துவோர்
என்று காட்டப்படுகிறது. இதில் கற்பில் கூற்று நிகழ்த்துவோராக,
“பாணன் கூத்தன் விறலி பரத்தை
யாணஞ் சான்ற அறிவர் கண்டோர்
பேணுதரு சிறப்பிற் பார்ப்பான் முதலா“ (தொல். செய்யுளியல் நூற்பா - 182)
என்னும் நூற்பாச் சுட்டுகிறது. இப்பட்டியலில், கற்புவாழ்வில் கூற்று நிகழ்த்துவோரில்
ஒருவராகப் பரத்தையும் இடம்பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். கற்புவாழ்வில் தொடங்கும்
தலைவனின்
பரத்தமை
ஒழுக்கம்
சங்க
இலக்கியத்தில்
பரவலான
பழக்கமாக
இடம்பெறுகிறது. இப்பரத்தமை ஒழுக்கத்தால் தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து செல்லவும்
செய்கிறான். ஒரே ஊரில் இருந்துகொண்டு பிற இல்லத்துக்குச் சென்று தலைவியைப்
பிரிவதாக
இப்பரத்தையிற்பிரிவு
அமைந்திருப்பது
கற்புவாழ்வின்
கொடுமையை
எடுத்துரைக்கிறது. இதனை,
ஓரூர் வாழினும் சேரி வாரார்
சேரி வரினும் ஆர முயங்கார் (குறுந். 231. 1-2)
என்னும் தலைவியின் புலம்பலால் அறியலாம்.
உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
உளவியல் நோக்கில், காணும்போது அக்காலம் தொட்டு இக்காலம் வரை ஆண் என்பவன்
தன் மனைவி கற்புடையவளாக இருக்க வேண்டும் என விரும்புகின்றான். ஆனால்
அவ்வாறு தானும் தன் மனைவிக்குக் கற்புடையவனாக விளங்க வேண்டும் என்று
(ஆண்களில் சிலர்) கருதுவதில்லை. உளவியல் சார்நது இப்பிரச்சனைனையத் தீர்க்க
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வேண்டுமெனில், ஒவ்வோர் ஆணும் திருமணத்திற்குப் பிறகு பரத்தமை நாடா ஆண்களாக
இருப்பது மட்டுமன்றி, கற்புடையவராக விளங்கவும் முயற்சிக்க வேண்டும்.
தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் உண்டாகும் விரிசல்
கற்புவாழ்வில் இல்லறத்தை இனிது நடத்திய தலைவனும், தலைவியும் அழகான ஒரு
குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கின்றனர். தலைவி குழந்தையைப் பெற்றெடுத்த பின்பு,
களவுகாலத்து தலைவியிடம் இருந்த வனப்புச் சற்றுக் குறைந்துவிட்டதோ எனத் தலைவன்
கருதத் தொடங்கியதன் விளைவாகவும் இருக்கலாம். தலைவனது பரத்தைவயிற் பிரிவு இந்த
நிலையில் தலைவியைக் காணாது, பரத்தையிடம் சென்று வந்த தலைவனோ,
“ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின்
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய்“ (அகம்- 6,12-13)
என்னும்படி, மாசில்லா கற்பினை உடையவளே, என் புதல்வன் தாயே என்றெல்லாம்
புகழ்கிறான். அவனது பொய்யான புகழுரைகளுக்கானக் காரணத்தை ஒருவாறு உணர்ந்த
நிலையில், தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை அறிகின்றாள் தலைவி. அதனால் தலைவன்
கூறும் புகழ்மொழிகளை வெறுக்கிறாள்.
“மாயப் பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றிஎம்
முதுமை எள்ளல், அஃது அமைக்கும் தில்ல!“

(அகம்- 6,14-15)

மேலும், உனது வஞ்சனையுடைய பொய்யான வார்த்தைகளையெல்லாம் கூறி, எனது
முதுமையை எள்ளல் செய்யும்படி இகழாதே! எனக் கோபமும் கொள்கிறாள்.
“பல்வேல் மத்தி, கழாஅர் அன்னஎம்
இளமை சென்று தவத் தொல்லஃதே
இனிமை எவன் செய்வது, பொய்மொழி, எமக்கே!” (அகம் - 6,20-22)
இதுமட்டுமல்லாது, எமது இளமையும் கழிந்து மிகப் பழமையாயிற்று, இனி உன்
பொய்ம்மொழி எனக்கு எந்த வகையிலும் இனிமை செய்யாது என்று தலைவி கூறுகிறாள்.
மேலும்,
“புல்உளைக் குடுமிப் புதல்வற் பயந்து
நெல்லுடை நெடுகர் நின்இன்று உறைய“

(அகம் 176,19-20)

உனக்கான நுமது புதல்வரைப் பெற்று வளர்த்தும், இல்லறக் கடமைகளை வீட்டில் தனித்து
இருந்து செய்யும் நிலையையும் எனக்குக் கொடுத்து பரத்தைவயிற் செல்வது உனக்குத்
தகுதியான செயல்தானோ? எனக் கூறுமிடத்து, தலைவனுக்கும் தலைவிக்குமான விரிசல்
விதைக்கப்படுகிறது.
உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
திருமணத்திற்குப்
பிறகு
ஆண்
பெண்
இருவரும்
குடும்பத்தின்
ஒவ்வொரு
நடவடிக்கைகளிலும் பொறுப்புடையோர் ஆவார். ஆனால், மருதநிலத் தலைவனின்
பரத்தைவயிற் பிரிவால் அனைத்தையும் தலைவியே மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழலில்
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தள்ளப்படுவது,
தலைவியின்
மனநிலையைப்
பெரிதும்
பாதிப்பிற்குள்ளாக்குகிறது.
தலைவிக்குத் தனது அன்புடையாரின் புறக்கணிப்பு, அன்புடையாரின் மதிப்பழிவு பற்றிய
அச்சம், செயல்பட இயலாத சினம் எனப் பல்வேறு உணர்வுச் சிக்கல்கள் முரண்பட்டு
மோதுகின்றன. உளவியல் பிரச்சனைகள் என்று பார்க்கும்போது அது பலவிதங்களில்
அமைகின்றது.
அதிலும்
தனிமைச்
சூழலால்
வருகிற
பிரச்சனைக்குத்
தன்
அன்புக்குரியவர்களின் அரவணைப்பு, சரியான நேரத்தில் ஆறுதல் கூறல் என்பது மிக
அவசியமாகும். தலைவிக்கு உளவியல்சார் தீர்வு காண வேண்டுமெனில், தலைவன்
பரத்தமை ஒழுக்கத்தை விடுத்துத் தலைவியை அரவணைப்புடன் பார்த்துக் கொள்வதே
சிறந்த வழியாகும். எனவே இன்றைய இளைய சமுதாயத்தினருக்குப் பரத்தமை ஒழுக்கத்தால்
உண்டாகும் பாதிப்புப் பற்றிய படிப்பினைக் கற்பிக்கும்போது எதிர்காலத்தில் குடும்பச்சிக்கல்
இல்லாமல் பாதுகாக்க அது வழிவகுக்கும்.
1.2 தலைவனின் நாட்டமும் காம மிகுதியும்
தலைவன் புதல்வரைப் பெற்ற பின்பும்கூடத் தலைவியைப் பிரிந்து பரத்தையை நாடிச்
செல்லும் பரத்தமை ஒழுக்கத்தைக் கைக்கொண்டுள்ளான். இதனால் பழி உண்டாகுமோ
என்னும் நிலையையும் கடந்து,
“குழைமாண் ஒள்இழை நீ வெய்யோளொடு“

(அகம் 6-7)

“நறும்பல் கூந்தற் குறுந்தொடி மடந்தையொடு“

(அகம் 16-11)

“நிரைதார் மார்பன் பெருநல் ஒருத்தியோடு“

(அகம் 66-7)

“தொடிஅணி முன்கை நீ வெய்யோளோடு”

(அகம் 226-11)

“மைஎழில் உன்கண் மடந்தையொடு”

(அகம் 256-10)

“நரந்தம் நாறும் குவை இருங்கூந்தல்
“இளந்துணை மகளிரொடு”

(அகம் 266-4-5)

“அரிமதா் மழைக்கண் மாஅ யோளொடு”

(அகம் 296-3)

”நலம்பெறு பணைத்தோள், நல்நுதல் அரிவையொடு” (அகம் 366-13)
என்றெல்லாம் உன்னால் விரும்பப்படும் பரத்தையிடம் மோகம் கொண்டு சுற்றத்துடன்
கள்ளுண்டு மகிழ்ந்து, நம்முடைய இல்லத்திற்கு வாராது, உம்முடைய இல்லமாகவே கருதும்
பரத்தையின் இல்லத்தையே நாடிச் சென்றீர். அதனால்,
“மகிழ்துணைச் சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி
எம்மனை வாரா யாகி, முன்நாள்,
நும்முனைச் சேர்ந்த ஞான்றை, அம்மனைக்
குறுந்தொடி மடந்தை உவந்தனள்”
(அகம்.346,15-18)
அந்தப் பரத்தையோ பெரிது மகிழ்ந்தாள். தலைவனது நாட்டம் முழுமையும், பரத்தையை
நாடிச் செல்லும் பரத்தமை ஒழுக்கத்திலே அமைந்துவிடுகின்றது. அதாவது களவுக்
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காலத்தில் தலைவிக்கு மிகுந்த அன்பினை வாரிவழங்கிய தலைவன், திருமணத்திற்குப் பிறகு
தனது அன்பினை முழுமையாகப் பரத்தையிடம் காட்டி நிற்கின்றான் என்றும் இல்லத்திற்கு
வராமல் பரத்தையின் இல்லத்திலேயே தங்கி விடுகின்றான் என்றும் வேதனையில்
தவிக்கிறாள் தலைவி.
உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
”தனிமை ஒரு நோய், உள்ளும் புறமும் அரித்துக் கொண்டு போகும் பிணி. இது உள்ளத்தை
உலுக்கும் ஒரு கொடிய அனுபவம்” என ஆர்.எம்.சோமசுந்தர், மனோதத்துவ மருத்துவம்
(1981, பக்.102) எனும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அத்தனிமைச் சூழலைத் தலைவிக்குக்
கொடுத்துப் பரத்தையின் இல்லத்தில் தங்குவதோடு, கள்ளுண்டும் களிக்கிறான் தலைவன்.
பரத்தமை ஒழுக்கமும், கள்ளும் என்ற இரண்டும் உறழும்போது உள்ள அழுத்தம்
மிகுகின்றது. உள்ள அழுத்தம் மிகுவதற்கு உள்ளத்தின் விருப்பம், புறமுகத்தேவை என்னும்
இரண்டின் இணைவே காரணமாக அமைகின்றது என்பது உளவியல் கருத்தாகும். எனவே,
தலைவன் இவ்விரண்டையும் நீக்கும்போதே தலைவியின் தனிமை நிலையை உணரத்
தலைப்படுகிறான், என்பதை எடுத்துக்காட்டி, ஆண்களின் வாழ்க்கையானது பாதிக்க
மதுவும், மாதுவுமே காரணமாக அமைகின்றது, என்றும் அது குடும்ப வாழ்வினைச்
சிதைத்துவிடும் என்றும் இன்றைய இளைய சமுதாயத்தினருக்குக் கற்பிக்கும் போது அது
அவர்களின் வாழ்வை நல்வழிக்குக் கொண்டு செல்ல வழிவகுக்கும்.
1.3 தலைவனின் மணவிருப்பமும் புதல்வனால் மனமாற்றமும்
பரத்தைமை ஒழுக்கத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட தலைவனே! மாலை போன்று தோன்றுகின்ற
பூங்கொத்துக்களையும்
குறுகிய
அடிப்பகுதியையும்
கொண்ட
காஞ்சி
மரத்தின்
மலர்களினின்றும் உதிர்ந்த பூந்துகள் படிந்த கூந்தலையும் செவ்வரி படர்ந்த செருக்குற்ற
குளிர்ந்த கண்களையும், மாமை நிறத்தினையும் உடைய பரத்தையுடன் நேற்று மணங்கமழும்
சோலையில் துயில் கொண்டாயாய்,
“கோதை இணர, குறுங்கால் காஞ்சிப்
போதுஅவிழ் நறுந்தாது அணிந்த கூந்தல்
அரிமதர் மழைக்கண், மாஅ யோளொடு
பொருநையும் கமழ்பொழில் துஞ்சி”

(அகம்.296, 1-4)

இதற்கு நீ சிறிதும் நாணம் கொள்ளாது,
”கழை நிலை பெறாஅக் காவிரி நீத்தம்,
குழை மாண் ஒள்இழை நீ வெய்யோளொடு,
வேழ வெண் புணை தழீஇ, பூழியர்
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்தாஅங்கு,
ஏந்து எழில் ஆகத்துப் பூந் தார் குழைய,
நெருநல் ஆடினை, புனலே,”

(அகம்,6,6-11)

என்றும்,
“நெடுவெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய,
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விடியல் வந்த பெருநீர்க் காவிரி,
தொடி அணி முன்கை நீவெய் யோளொடு
முன்நாள் ஆடிய கவ்வை,”

(அகம்,226,9-12)

“பெருநீர் வையை அவளொடு ஆடி”

(அகம்,296,5)

“மைஎழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை
ஏர்தரு புதுப்புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து”

(அகம் 256,10-11)

என்றும்,

என்றும்,

என்றும்,
“கோடுற நிவந்த நீடுஇரும் பரப்பின்
அந்திப் பராஅய புதுப்புனல், பொருநை,
மைந்துமலி களிற்றின் தலைப்புணை தழீஇ,
நரந்தம் நாறும் குவை இருங்கூந்தல்
இளந்துணை மகளிரொடு ஈர்அணிக் கலைஇ,
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழைக்கண்
நோக்குதொறும் நோக்குதொறும் தவிர்விலை யாகி,
காமம்கைம்மிகச் சிறந்தலின், நாண்இழந்து,
ஆடினை என்ப - மகிழ்ந!”
(அகம் 266, 1-9)
அதுமட்டுமல்லாது முகம் இனியவனாய் மிக்க அழகினைக் கொண்ட மார்பகத்துப் பூமாலைப்
பொலிவழிய, தலைவனே! கரையின் உச்சியைத் தொடுமளவு உயர்ச்சியையும், நீண்டு அகன்ற
பெரிய பரப்பினையும் பரந்தொழுகும் அழகினையும் உடைய புதுநீர்ப் பெருக்கில், வலிமை
மிகுந்த யானையைப் போல், தெப்பத்தின் தலைப் பக்கத்தைத் தழுவிக் கொண்டாய், நரந்தம்
பூவின் மணம் கமழ்கின்ற தொகுதியாகிய கரிய கூந்தலையும், அழகு தங்கப் பெற்ற குளிர்ச்சி
பொருந்திய கண்களையும் உடைய நினக்குத் துணையாகிய இளைய மகளிருடன் நீராடற்குரிய
அணிகளை அணிந்து கொண்டு நீரின்கண் புடைபெயர்ந்து விளையாடிய பொழுது, அவர்
நின்னைப் பார்க்குந்தொறும் பார்க்குந்தொறும் நீ அவர்பால் பெருவிருப்புக் கொண்டாய்,
மனத்து அடக்கமுடியாத காமநோய் பெருகி மிகுந்தமையால் நாணத்தை இழந்த நீ
அம்மகளிரோடு நேற்று நீராடி மகிழ்ந்தனையே.
“தேர்தர வந்த, தெரிஇழை, நெகிழ்தோள்
ஊர்கொள் கல்லா மகளிர் தரத்தர
பரத்தமை தாங்கலோ, இலென்”
(அகம் 316 8-10)
இதனால் உனது காமம் மிகுதியைக் காணும் போது, ஏவலாளர்கள் ஆராய்ந்து அணிந்த
அணிகலன்களையும், நெகிழ்ந்த தோள்களையும் உடைய ஊரே கொள்ளாத அளவுக்கு
நிறைந்த பரத்தையரைக் கொண்டு வந்து விடவிட, அப்பரத்தையரும் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை
உன்னிடத்து மேன்மேலும் மிகுவிக்க, அதைத் தாங்க இயலாதவனாய் நீ இருக்கின்றாயே
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என்று கூறுமிடத்து, தலைவனின் பரத்தையுடனான காமம் மிகுதி உச்சத்தைத் தொட்டது
எனலாம்.
“தலைவன் பரத்தையைத் தானே தன் இயல்பும் அவளின் இயல்பும் அறிந்து கூடுகிறான்.
தலைவனின் தனிப்பட்ட விருப்பமே அவன் எப்பரத்தையைக் கூடுவது என்பதில்
முன்நிற்கிறது. இருப்பினும், பரத்தையைத் தலைவன் அறிய வேண்டிய சூழலும்
தேவைப்படுகிறது“. (சிறகு.காம் ஆன்லைனில் உள்ளது. செம்மொழி இலக்கியங்களில்
பரத்தை அழைப்பு முறைகள், முனைவர் மு.பழனியப்பன் 12.5.2018 ஆன்லைன்
வலைதளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. http://siragu.com)
பரத்தையர்பால் காமம் மிகுதியைக் காட்டியவன் அதன் உச்சமாக அவளைத் திருமணம்
செய்து கொள்ளத் தயராகின்றான். மழைக்காலத்து ஈங்கைச் செடியில் தளிர்க்கும் தளிரினைப்
போன்ற மாமை நிறத்தினையுடைய மேனியையும், ஆராய்ந்தெடுத்த அணிகலன்களையும்
உடைய பரத்தையரது முத்துமாலையைத் தாங்கியிருக்கும் பரந்தகன்ற முலைத்தடத்தே,
ஆராக்காதலுடன் பூமாலை புரண்டசைய, இடைவிடாது முழவொலி முழங்க, விழாக்களைக்
கொண்ட பெரிய மனையில் அப்பரத்தையரை மணந்து கொள்வதில் பெருவிருப்பம்
உடையவனாக நின்றாய்,
“மாரி ஈங்கை மாத்தளிர் அன்ன
அம்மா மேனி, ஆய்இழை, மகளிர்
ஆரம் தாங்கிய அலர்முலை ஆகத்து
ஆராக் காதலொடு தார்இடை குழைய
முழவுமுகம் புலரா விழவுடை வியல்நகா்
வதுவை மேவலன் ஆகலின்”

(அகம் 206 .7-12)

என்றும்
”ஒண்தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து
கொண்டனை என்ப “ஓர் குறுமகள்”
...
“அலர் ஆகின்றது, பலர் வாய்ப் பட்டே”

(அகம் 96, 9-10)
(அகம் 96, 9-10)

என்றும்
உறை இறந்து, ஒளிரும் தாழ் இருங்கூந்தல்
பிறரும், ஒருத்தியை நம் மனைத் தந்து
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப, அஃது யாம்
கூறேம்”
(அகம் 46, 8-11)
என்றும்,
”வருபுனல் வையை வார்மணல் அகன்துறை,
திரு மருது ஓங்கிய விரிமலர்க் காவில்
நறும் பல்கூந்தல் குறுந்தொடி மடந்தையொடு
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வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே”

(அகம் 36,9-12)

தலைவனின்
மணவிருப்பத்தால்
ஊரார்
தலைவியிடம்,
இடித்துரைத்து
அலர்
உரைக்கின்றனர். இதனால் ஊரார் கூறும் அலரால் தலைவி பெரிதும் வருந்தியிருக்க,
தலைவனோ அதை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம், பரத்தையரில் ஒருத்தியை மணம் செய்து
கொள்ள
விரும்பியவனாய்
புதிதாகச்
செய்து
கொண்ட
மணக்கோலத்துடன்
இத்தெருவினையும் கடந்து சென்றான். அப்போது மாட்சிமையுடைய தொழிற்சிறப்பு அமைந்த
அவனது குதிரையின் மணி ஒலித்தது, அதனைக் கேட்டு வாயிலைக் கடந்து தளர்ந்து
தளர்ந்து ஓடிவந்த பூப்போன்ற கண்களையுடைய தன் புதல்வனைக் கண்டான், கண்டவன்,
“பாகனே! நீண்ட தேரினை நிறுத்துக” எனக் கூறித் தேரினின்றும் இறங்கினான், காலந்
தாழ்த்தாது புதல்வனது பவளம் போன்ற சிவந்த வாய் தனது மார்பில் பொருந்துமாறு
எடுத்துத் தழுவிப் “பெரும! இனி நீ வீட்டிற்குச் செல்வாயாக?” என விடுத்தான். புதல்வன்
அதற்கு உடன்படாது அழுதான். அங்ஙனம் அழுது தடுத்த மகனோடு, “இவன் குபேரனும்
ஆவான்” எனக் கூறித் தானே நம் வீட்டிற்குள் புகுந்தான்.
இவ்வாறு வீட்டினுள் வந்தவர்களைக் கண்ட தலைவி, யானே (மகனைப் போகவிட்டேன்)
இச்செயலைச் செய்வித்தேன் என்று பலரும் கருதுவதற்கு இடனாதலை உணர்ந்து, அதற்காக
நாணப்பட்டு, இக்கொடியமகன்இடையூறு விளைவித்து அவனது தந்தையை மனம்
கலங்குமாறு செய்தான்போலும் எனக்கூறிஅடிக்கும் கோலுடன் அவனைஅணுகினாள்.
அப்போது தலைவனோ, தலைவியிடத்தே நின்ற மகனைத் தன்னிடத்தே எடுத்து
அணைத்துக் கொண்டான். மணம் நிகழும் அப்பரத்தையர் வீட்டில், இம்மணம் கருதி
ஒலிக்கும் கண்ணினையுடைய முழவின் இனிய ஓசை தன்னை அழைப்பதை அறிந்தும் கூட,
தலைவன் அங்கிருந்து நீங்கினான் அல்லன். அன்றோரு நாள் கழங்கு ஆடும் தோழியர்
கூட்டத்தில் வந்து தலைவிக்கு அருள் செய்த பழைய அருட்செயலும் வருத்தத் தான் விரும்பிய
மணத்தைத் தவிர்த்தான்,
”நிரைதார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு
...
அழுங்கினன் அல்லனோ, அயர்ந்த தன்மணனே.”

(அகம் 66 , 7-26)

இச்செய்தியைத் தோழியிடம் தலைவிக் கூறி மகிழ்கிறாள்.
”இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி
...
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் – தோழி!”
(அகம் 66, 1-6)
மேலும் தலைவி தோழியிடம் கூறுகையில், பலரும் அலர்கூறத் தலைவன் பழி உண்டாக்கும்
விதமாக நடக்கமுற்பட்டவனைத் தனது மகன் தடுத்தான். எனவே, பகைவரும் விரும்பும்
பிறரால் பழிக்கப்படாதக் குற்றம் தீர்ந்த அழகினையுடைய புதல்வரைப் பெற்ற தலைமைத்
தன்மையுடையோர் இவ்வுலகத்தில் புகழோடும் விளங்கி மறுமை உலக வாழ்வையும்
குற்றமின்றி எய்துவர். இவ்வாறு சான்றோர் பலரும் கூறிய, பழமொழிகள் யாவும்
உண்மையாதலை மெய்யாகவே கண்டேன் என்கிறாள்.
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உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
புதல்வன் பிறந்ததால் பிரிந்த தலைவனை, அப்புதல்வனே காரணமாக இருந்து,
பரத்தையருடனான தலைவனின் திருமணத்தைத் தவிர்த்தான் என்பது தலைவிக்குப் பெரும்
ஆறுதலைக் கொடுக்கின்றது. தலைவனின் திருமணத்தைத் தன்னால் தடுக்க இயலாத
சூழலில், தன் மகன் தடுத்து நிறுத்தியதை எண்ணி மகழ்கிறாள் தலைவி. தலைவனின்
பரத்தமை
ஒழுக்கத்தைத்
தடுக்க
நினைத்து
முடியாத
சூழலில்,
பரத்தைக்கும்,
தலைவனுக்குமான திருமணத்தையாவது தடுக்க நினைத்தும் அது முடியாமல் தவித்தாள்
தலைவி. ஆனால், தன் மகன் அச்செயலை எளிதாக முடித்துவிட்டதால் தலைவி
மகிழ்ந்தாள். எனவே, ஒரு நிலையின் இழப்பை மறுநிலையில் ஈடுசெய்து கொள்ள உள்ளம்
விழைவது உளவியலாகும். எனவே, ஒன்றைச் சாதிக்க இயலாத சூழலில் ஏமாற்றமும், மன
முறிவும், கவலையும் உற்ற, உள்ளம் தவறான முடிவை எடுக்காமல் பிறிதொன்றின் மூலம்
சாதிக்க முயல வேண்டும். உள்ளத்தின் இவ்வியல்பை உளவியலார் ஈடுசெய்தல் என்னும்
முறையில் கையாளுகின்றனர் என்பதை அறிவுறுத்தும் நோக்கில் கற்பிக்கப்படும்போது
கையற்ற நிலையிலும் சிந்தித்துச் செயல்பட அது வழிவகுக்கும்.
1.4 தலைவன் பரத்தையிடம் மாறுபாடு காட்டல்
தலைவனுக்குப் பரத்தையுடன் நடக்கும் திருமணம் மட்டுமே தடைபட்டிருந்த நிலையில்
பரத்தையுடனான தொடர்பு தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. இதனை அறிந்த தோழியோ,
தலைவியின் கூற்றாக எடுத்துரைக்கத் தொடங்குகிறாள். தலைவனே, உன்னுடன் கூத்தாடிய
பரத்தையோ குறுகிய வளையல்கள் அணிந்த கையினால் நின்னைப் பிடித்திருந்த பிடிப்பினை
நீ தளர்த்திச் சென்ற அவ்வளவிற்கே அவள் சினந்து கொண்டாள்,
“...முன்கைக்
குறுந்தொடி துடக்கிய நெடுந்தொடர் விடுத்தது
உடன்றனள் போலும், நின்காதலி?”
(அகம் 176, 16-18)
அவ்வாறு அவளது பிடிப்பினைத் தளர்த்தியவுடன் அவள் ஓவியம் பார்த்து எழுதுவதற்குக்
காரணமாக விளங்கும் தன் முகத்தினது அழகு கெடுமாறு ஏக்கமுற்று அழுதாள், பொன்னை
உருக்கி வார்த்தாற் போன்ற தேமலையும், சினத்தால் பலமுறை நெரித்துக் கொண்டமையால்
சிவந்த மென்மையான விரல்களையும், திருகிக் கடித்தமையால் கூர்மையான முனை
மழுங்கிய பற்களையும் உடையவளாய் ஊர்முழுவதும் அலர் தூற்றும் தன்னைக்
காண்பதற்குத் தேடிச் செல்வாளாயினள்,
”... தன் முகத்து
எழுதுஎழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி,
அடித்தெனரு உருத்த தித்திப் பல்ஊழ்
நொடித்தெனச் சிவந்த மெல்விரல் திருகுபு,
கூர்நுனை மழுகிய எயிற்றள்
ஊர் முழுவதும் நுவலும்நிற் காணிய சென்மே”

(அகம் 176, 21-26)

ஊரே அலர் தூற்றத் தலைவனைப் பரத்தை தேடியதால், தலைவனையும், பரத்தையையும்
தலைவி பழித்துரைத்தாள். முன்பே தலைவனைக் காணாது வருந்தும் பரத்தை தன்னைப்
பழித்துக் கூறும் சொற்களையும் கேட்க நேரிடும்போது அவள், தலைவியின் தோழிமார்
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கேட்ப, தலைவனால் நமக்குப் பழி வருவதாயின் வருவதாக! இனி நாம் நாணி இருப்பதால்
பயன் ஏதும் இல்லை. எனவே, தலைவன் எம் சேரிக்கு வந்தால், செவ்வரி படர்ந்த மையுண்ட
கண்களையுடைய அவன் பெண்டிர் காணுமாறு அவன் சூடியுள்ள மாலையைப் பற்றுவேன்,
அவன் தப்பிப் போகாதபடித் தாழ்ந்து கிடக்கும் அவன் ஆடையைப் பற்றிக் கொள்வேன்,
ஆரியர் பழக்கி வைத்துள்ள பெண்யானைத் தான் பழகிக் கொண்டு வந்து தரும்
ஆண்யானை போல, என் தோளே கட்டும் தறியாகக் கொண்டு, என் கூந்தலாகிய
கயிற்றினால்
கட்டி
அவனுடைய
மார்பினைச்
சிறைப்படுத்துவேன்,
அவ்வாறு
செய்யவில்லையெனில் என்தாய் பேணிப் பாதுகாத்து வளர்த்த என் அழகும் பிறர் அறிய
வெளிப்படாது இருந்து துன்புற்று அழிவதாகுக.
”அரிவேய் உண்கண் அவன் பெண்டில் காண,
தாரும் தானையும் பற்றி, ஆரியர்
பிடி பயின்று தரூஉம் பெருங்களிறு போல
தோள்கந் தாகக் கூந்தலின் பிணித்துது, அவன்
மார்புகடி கொள்ளேன் ஆகின், ஆர்வுற்று
இரந்தோர்க்கு, ஈயாது ஈட்டியோன் பொருள்போல்
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி,
வருந்துக தில்ல, யாய்ஓம்பிய நலனே!”
(அகம் 276, 8-15)
என்று சூளுரைக்கிறாள். ஆனால், தலைவனோ வேறொரு பரத்தையிடம் சென்றான்
என்பதை உணரும் தருவாயில், அப்பரத்தை “தலைவனால் எனக்கு உண்டான
பழிச்சொல்லோ பெரிதாகும். ஏனெனில் அவனோடு யான் கொண்ட நட்போ, வளமான
வெறுக்கந் தட்டையால் செய்யப்பட்ட தெப்பத்தைத் துணையாகக் கொண்டு அவனுடன்
புனலாடிய நட்பின் அளவினதே ஆகும். அத்தலைவனோ ஒளி பொருந்திய தொடியணிந்த
மகளிர், பழைய யாழினை இசைத்துப் பாடவும், ஈரமும் குளிர்ச்சியும் உடைய முழவினைக்
குறுந்தடியால் ஒலி எழுப்பவும், குளிர்ந்த நறுமணம் உடைய சந்தனம் கமழும் அவர்தம்
தோள்களைத் தழுவிய வண்ணம் இப்பொழுதும் வேறொரு பரத்தையின் வீட்டிலே
உள்ளான், அவ்வாறிருக்க, அவன் மனைவி எம்முடன் வெறுப்பினைக் கொண்டுள்ளாள்”
என்று தலைவியின் தோழியர் கேட்கக் கூறுவாள். மேலும், தலைவனைப் பிரிந்து வருந்தும்
நிலையில் தனது வளையல்களை உடைத்து வெறுப்பைக் காட்டும் பரத்தையர் மத்தியில்,
யானோ எனது செறிந்த வளையல்களை உரிமையால் யான் உடைக்கவும் செய்திலேன்.
அப்படியிருக்க, யான் தலைவிக்குப் பகை உடையேம் அல்லேம், தம்மைச் சேர்ந்த மகளிரது
அழகிய நெற்றியில் பசலை பரவிட, அவர்களைக் கைவிட்டு நீங்கும் அவள் கணவனே
அவளுடைய நீங்காப் பகையாவான்,
”பெருங்களிற்றுச் செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு
...
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன்உறை பகையே” (அகம்186 ,6-20)
என்று பரத்தையானவள் தன் நிலையைத் தலைவியின் தோழியர் கேட்க எடுத்துக்
கூறுகிறாள். தலைவனின் நடத்தையியலைக் காணும்போது தலைவியிடம் மட்டுமல்லாது,
பரத்தையரிடமும் மாறுபாடு காட்டுபவனாக விளங்குகிறான் என்பதை அறியமுடிகிறது.
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உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
பரத்தையானவள், தலைவியைப் பிரிந்து வந்து தன்னிடம் அன்பு காட்டிய தலைவனை
முதலில் நல்லவன் என்றும், பின்பு வேறொரு பரத்தையிடம் சென்றுவிட்டான் தலைவன்
எனக் கேட்டதும் அவனைத் தீயவன் என்றும் கருதும் நிலைப்பாட்டைக் காணமுடிகிறது.
இத்தன்மையை, உளவியல் ரீதியில் இருவர்ப் பிரிவுமுறைச் சிந்தனை என்று குறிப்பிடுவர்.
சிறிது நாட்கள் தங்கி பின் வேறு ஒருவளுடன் தலைவன் சென்ற நிலையிலே
பரத்தையானவள் தலைவனைப் பிரியமுடியாமல் அவனுடனே இருக்க எண்ணுகிறாள்.
இதன் வெளிப்பாடே பரத்தையின் சூளுரைத்தல். அதன்பின் தலைவன் வேறு பரத்தையிடம்
சென்றதை
அறிந்ததும்
தன்
மதிப்பைக் காத்துக்கொள்ளவும் தன் நடத்தையை
நியாயப்படுத்தவும்
முயற்சிக்கிறாள்.
எனவேதான்,
சமூகத்தில்
மதிப்புடன்
நடக்க
வேண்டுமெனில், பரத்தையர் சார்ந்த நடத்தைகளை நிறுத்திக்கொள்வது ஆண்களுக்குச்
சாலச்சிறந்ததாகும். ஏனெனில், நாம் செய்யும் தீய ஒழுக்கமானது சமூகத்தில் நம் மதிப்பை
இழக்கச் செய்துவிடும் என்னும் படிப்பினையை உணர்ந்து ஒவ்வொருவரும் செயல்படுவது
அவசியம்.
2. தலைவியினது மனவுணர்வுகளின் உளவியல் போக்கு
2.1 தலைவி தலைவனுக்கு வாயில் மறுத்தல்
நிலைத்த எண்ணம் இல்லாத தலைவன் தனது பரத்தமை ஒழுக்கத்திலிருந்து நீங்கி
இறுதியில், தலைவியை நாடி வருகின்றான். அப்போது தோழி, தலைவனிடம் பேரழகு
படைத்த பெருத்த தோளினையும், அழகிய நெற்றியினையும் உடைய பரத்தையோடு
மணங்கமழும் சோலையிலே நேற்றுத் தங்கியிருந்தமையை அறிந்து கொண்ட தெய்வம்
போன்ற எம் தலைவி, அழுதவண்ணம் இருக்கின்றாள்,
“நலம் பெறும் பணைத்தோள், நல்நுதல் அரிவையொடு,
...
கலுழ்ந்த கண்ணள்எம் அணங்கு அன்னாளே,”
(அகம் 366, 13-16)
என்று தோழி தலைவனிடம் கூறுகிறாள். தனது பரத்தமை செயல் தலைவியை வருத்தும்
என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் தன்மையற்றவனாக நீ இருந்தாய். ஆனால் தலைவியோ,
களவுக் காலத்துக் கூடுதற்கரிய காமவேட்கை நீங்கியமையால் தாம் சென்றிருக்கும்
இடத்தைக் கடந்து இங்கு வாராத நம் தலைவர் ”நமக்கு என்ன உறவினா்” எனக் கூறாள்,
மாறாக, ஒளி பொருந்திய நெற்றியினையுடைய நம் தலைவி, “இரவில் வீட்டினைச்
சார்ந்துள்ள
பனைமரத்தில்
வாழும்
வளைந்த
வாயினையுடைய
அன்றில்கள்
கூடியிருத்தலினின்றும் துணை சிறிது பிரியினும் கண் உறங்காது, இதனை நெஞ்சே
காண்பாயாக! என தானே தன் நெஞ்சிடம் கூறுவாள். கண் நிறைந்த நீர் கொண்டு தன்
ஆற்றாமையால் வந்த வருத்தத்தைப் பிறர் அறியாது மறைப்பாள், இவ்வாறு தான் வருந்தும்
நிலையை, தலைவனுக்குச் சொன்னால் என்ன தவறு, என்று பாணனிடமும் வருந்திக்
கூறியிருக்கிறாள்.
”இனியே, மணப்பருங் காமம் தணப்ப நீந்தி,
...
ஒண் நுதல் அரிவை, யான் என் செய்கோ? எனவே”
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இவ்வாறு பாணன், வழி தனது வருத்தத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டி நிலையை நீ
உருவாக்கியிருக்கிறாய். ஆனால் உன்னால் விரும்பப்பட்ட பரத்தையோ, எமது தலைவியைப்
போலப் புல்லிய உளை போன்ற தலைமயிரையுடைய மகனைப் பெற்று நெல்லையுடைய
பெரிய வீட்டில் நின்னைப் பிரிந்து தங்கியிருக்க என்ன கடமைப்பட்டவளா? அத்தகைய
கடமை உடையவள் இல்லையே!
”... நின்காதலி? எம்போல்
புல்உளைக் குடுமிப் புதல்வற் பயந்து
நெல்லுடை நெடுநகா் நின்இன்று உறைய
என்ன கடத்தளோ, மற்றே?”
(அகம் 176, 18-21)
எனத் தோழி தலைவனிடம் இடித்துரைக்கிறாள். இவ்வாறு தலைவியை நாடிவந்த
தலைவனிடம் அவன் தான் தலைவியைப் பிரிந்து பரத்தைமையை விரும்பிச் சென்றதால்
தலைவி எவ்வாறெல்லாம் மனம் வருந்தியிருப்பாள் என்பதை உணராத தலைவனுக்குத்
தலைவியின் வேதனையை உணர்த்தக் கருதி இடித்துரைத்தவள், தலைவியின் சார்பில்
தலைவனுக்கு வாயில் மறுக்கிறாள்.
உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
தலைவனின் புறத்தொழுக்கம் தலைவியை எவ்வாறெல்லாம் வருத்தும் என்பதை உணர
இயலாத நிலைக்குத் தலைவன் தள்ளப்படுகிறான். ஆனால் தலைவியோ, எந்தவிதத்திலும்
தலைவனைக்
குறை
கூறவில்லை.
ஆனால்
தான்
அடையும்
துன்பத்தை
வெளிப்படுத்தினாலாவது தலைவன் மனம்மாறி வருவதற்கு வாய்ப்பாகுமோ எனக்
கருதியதன்
விளைவாகவும்
இருக்கலாம்.
தலைவி
பாணனிடம்
தன்
கருத்தை
எடுத்துரைத்தது. தலைவனை வெறுத்தும் பரத்தையைப் பகைத்தும் தூற்றுதலே இயல்பு
உணர்வு. ஆனால் தலைவனால் உண்டாகிய சிக்கலுக்குத் தீர்வாக, தலைவி ஆரவாரம்
செய்யாமல் தன் இயல்புணர்ச்சியை அடக்கி மதிப்புடைய நடத்தைகளை மேற்கொள்வது
தலைவியின் உயர் மனமாற்றப் போக்கினைக் காட்டுகிறது. எனவே, இதிலிருந்து நாம்
கற்றுக்கொள்ள
வேண்டியது
கணவன்
பிழையொழுக்கம்
மேற்கொண்டாலும்
மனைவியானவள் எவ்விதத்திலும் கணவனை வெறுக்கமாட்டாள் என்பதுதான். ஆகவே,
ஆண்கள் தன் துணையின் மனவுணர்வை உணர்ந்து ஒழுகுதல் நன்மை பயக்கும்.
2.2 தலைவி தலைவனைப் புலத்தல்
நிலையான எண்ணம் இல்லாத தலைவன் முதலில் தலைவியைப் பிரிந்தான். அதன்பின்
பரத்தையையும் பிரிந்து பின்பு மற்றொரு பரத்தையையும் நாடிச் சென்றான். இறுதியில்
அவர்களையும் விட்டு தலைவியிடம் வர, தலைவி தலைவனை நோக்கி, மாலை போன்று
தோன்றுகின்ற பூங்கொத்துக்களைக் குறுகிய அடிப்பகுதியையும் கொண்ட காஞ்சிமரத்தின்
மலர்களினின்றும் உதிர்ந்த பூந்துகள்கள் படிந்த கூந்தலையும், செவ்வரி படர்ந்த செருக்குற்ற
குளிர்ந்த கண்களையும், மாமை நிறத்தினையும் உடைய பரத்தையுடன் நேற்றும்
மணங்கமழும் சோலையில் துயில் கொண்டாய், இன்றும் அவளோடு வையை நீர்ப்பெருக்கில்
புனலாடி மகிழ்ந்தாய், ஈரம் புலராத மார்போடு எம்முன் வந்து நின்று நின் செயலை மறைக்க
முயல்கின்றாய் நின்னால் அச்செயலை மறைத்தல் இயலுமோ? இயலாதன்றோ?
கோதை இணர, குறுங்கால், காங்சிப்
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...
இரத்தல் கூடுமோ மற்றே? (அகம் 296, 1-7)
என்கிறாள் தலைவி. அதற்குத் தலைவன் வேளூரின் வாயிலிடத்து, பல்வகை மணமும்
கலந்த நீர் தெளிக்கப் பெற்ற மணங்கமழும் கொத்துக்களாலான மலர்மாலையின்கண்
உள்ள தேனைப் புள்ளிகளையும் வரிகளையும் உடைய வண்டின் கூட்டம் உண்ணாது
விலகிச் செல்வதற்குக் காரணமான, உயர்ந்த பலிகளையே ஏற்றுக்கொள்ளும் அச்சம் தரும்
தெய்வமே வாழ்கின்றது. ஒப்பனை செய்யப்பெற்ற கரிய கூந்தலையுடைய உன்னால் ஐயுறப்
பெற்றவளாகிய பரத்தையுடன் யான் புனலாடி வந்தது உண்மையாயின் அவ்வேளூர்த்
தெய்வம் என்னை வருத்துவதாக,
பழம்பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில்
...
அனையேன் ஆயின், அணங்குக, என்! (அகம் 166, 4-9)
என்று சூளுரைத்துத்
தலைவியோ,

தன்

மனைவியைத் தெளிய வைக்க முயற்சிக்கிறான். ஆனால்

பொய்யால், அறிவென்நின் மாயம், அதுவே
கையகப் பட்டமை அறியாய்,
(அகம் 256, 8-9)
நீ பொய் சொல்லற்க, நின் வஞ்சத் தன்மையை நான் அறிவேன், நின் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை
ஊராரும் நன்கறிவர், ஆனால் நீ அறியாய் போலும்? அதுமட்டுமல்லாது, நின்
பரத்தையானவள் மெத்தென நடந்து வந்தாள், முகமன் பல கூறினாள். தலைவியை நோக்கி
நீண்ட கரிய கூந்தலையுடைய மடவோளே! யானும் நின் சேரியைச் சேர்ந்தவள்தான், நின்
வீட்டிற்கு அயல் வீட்டில் உள்ளேன், உனக்குத் தங்கை முறையும் ஆவேன், என்று கூறி
மோதிரம் அணிந்த தன் மெல்லிய விரலால் தன்னுடைய நெற்றியினையும் கூந்தலினையும்
தடவினாள்,
‘நல்போர்
...
பகல்வந்து பெயர்ந்த வாணுதற் கண்டே’ (அகம் 386, 7-15)
போரில் வல்ல கணையன் என்பான் நாணியது போன்று, யானும் பகற்பொழுதில் வந்து
மீண்ட நின் பரத்தையைக் கண்டு நாணமுற்றேன். ஆதலால், நின் நலத்தை நுகர்வதற்குத்
தக்கவளாகிய பரத்தையும், நின்னை அடைந்த களிப்புமிகுதியால் செருக்குற்றுத் திரிகின்றாள்.
எனவே அவளைத் தழுவிய நின் மார்பினை யாம் தீண்டமாட்டேன் என் அருகே வாராது
ஒழிக!
அன்னி மிஞிலியின் இயலும்
நின்நலத் தகுவியை முயங்கிய மார்பே (அகம் 196, 12-13)
...தொடுகலம், குறுக வாரல் (அகம் 196, 8)
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என்று சினந்து கூறுகிறாள். தலைவன் பரத்தையிடம் சென்று வந்தமையால், தலைவனின்
செயலை மிகவும் வெறுக்கிறாள் தலைவி. பரத்தையைத் தழுவிய தலைவன், இனி எப்போதும்
தன்னை அணுக வேண்டாம் என்னும் முடிவுக்கு வருகிறாள் தலைவி.
உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
அனைத்தையும் சகித்து வாழ்ந்தவளிடம், தலைவன் தான் தவறு செய்யவில்லை அவ்வாறு
தவறு செய்தால் தெய்வம் என்னைத் தண்டிக்கட்டும் என்று கூறுவதும், பரத்தை உரிமையுடன்
நான் உனது தங்கை முறை என்று உரைப்பதும் தலைவியின் மனதை மிகவும்
வேதனைப்படுத்துகிறது. இவ்விருக் காரணங்களால் மிகவும் வெறுப்படைந்த தலைவி இனி
எப்போதும் உனை நான் தீண்டமாட்டேன் என்று சினந்துரைக்கிறாள். இச்சிக்கலைத் தீர்க்கத்
தலைவி எடுத்த முடிவானது எதிர் வினை அமைப்பின் போக்காக அமைக்கிறது. இதிலிருந்து
நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பரத்தமை ஒழுக்கம் பொய்யுரைக்க வழிவகுக்கின்றது
என்பதும், பரத்தையர் உரிமை பாராட்டி நம் குடும்பத்தில் உறுபபினராக மாறுவர்
என்பதையும்
உணர்ந்து
ஆண்கள்
பரத்தமை
ஒழுக்கத்தைக்
கைவிடவேண்டும்
என்பதுதான்.
2.3 தலைவி பரத்தையை ஏற்றல்
தலைவி தலைவனை வெறுத்து இனித் தீண்டமாட்டோம் எனக் கூறியவள், பகைவரும்
விரும்பும் பொற்றொடி அணிந்த நம் புதல்வனைப் பொன்னாலான அணிகலன்களைத்
தாங்கிய கூரிய பற்களையுடைய தலைவனின் பரத்தை அவன் தெருவில் சிறுதேர் உருட்டிக்
கொண்டு தனியனாய் நிற்பதைக் கண்டாள். தலைவனே, நின் உருவ ஒப்புமை கருதிப்
போற்றி, காண்பார், யாரும் இல்லாமையால் அவனைச் சென்றடைந்து மிக மகிழ்ச்சியுற்று
“என் உயிரே வருவாயாக“ எனப் பூண் அணிந்த இளை முலையிடத்து அணைத்துக்
கொண்டு நின்றவளைக் கண்டேன்“ கண்ட யான் நின்ற நிலையினின்றும் மீண்டும்
பெயர்ந்தேன் அல்லேன், வரைந்து வந்து அவளைத் தழுவிக் கொண்டேன், “குற்றமற்ற
இளமகளே ஏன் மயங்கினாய்? இவனுக்கு நீயும் தாயாகுவை“ என அவளிடம் கூறினேன்.
தாம் செய்த களவுக் குற்றத்தை (கண்டு கொண்டார் முன்) உடன்பட்டு நிற்பாரைப் போல
நாணி முகங்கவிழ்ந்து நிலத்தைக் கீறி நின்றாள், அவளுடைய நிலையினைக் கண்ட யான்
அவள் வானத்தில் காண்டற்கரிய அழகுத் தெய்வமாகிய அருந்ததியை ஒப்பாவாள் எனவும்,
அவள் நின் மகனுக்குத் தாயாதல் ஒக்கும் எனவும் எண்ணி யானும் அவளை விரும்பினேன்.
நாயுடைமுது நீர்க் கலித்த தாமரைத்
...
மகன்தாய் ஆதல் புரைவது - ஆங்கு எனவே? (அகம் 16 , 1-19)
இங்ஙனமாகவும் யாரையும் அறியேன் என் நீ பொய் கூறாது ஒழிக“ எனத் தலைவி கூறினாள்.
மேலும்,
“நெல்லுடை மறுகின் நன்னர் ஊர
இதுவோ மற்றுநின் செம்மல்? (அகம் 306, 8-9)
தலைவனே! இதுதான் நின் தலைமைத் தன்மையோ? எம்மைப் போற்றுவதை விடுத்து
இவ்விடத்தினின்றும் அகன்று செல்லுமாறு
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பெரும்பெயர் மகிழ்ந! பேணாது அகன்மோ!

(அகம் 306, 1)

தலைவிக் கூறுகிறாள்.
உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
தலைவனின் பிழையொழுக்கம் கண்டு வெறுத்தவள், முதலில் தலைவனோடு பரத்தையையும்
வெறுத்தாள். பின்னர் அவள் தலைவனின் பிழையொழுக்கத்திற்குப் பரத்தை எவ்விதத்திலும்
காரணமாகாள் என உணர்ந்து, பரத்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறாள். ஆனால் அவளது மனது
தலைவனை ஏற்க மறுக்கிறது. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது, ஆண்கள்
பிழையொழுக்கம் மேற்கொள்வதற்கு அவர்களே முழுக்காரணம். ஆண்களின் உள்ள
விருப்பத்தின் தூண்டுதலே இதற்குக் காரணமாக அமைவதால் பரத்தையர் எவ்விதத்திலும்
தலைவனின் பிழையொழுக்கத்திற்குப் பொறுப்பாகார். ஆதலால் ஆண்கள் தங்களின்
தவறான நடத்தைகளைத் தாங்களாகவே உணர்ந்து நடக்கும் பட்சத்தில் குடும்ப
உறுப்பினர்களிடத்தும் சரி, சமூகத்திலும் சரி நன்மதிப்பைப் பெற இயலும்.
2.4தோழியின் அறிவுரை
தனது தோழியாகிய தலைவி பரத்தையுடன் சென்ற தலைவனை, எண்ணி வருந்தி
அழுதுகொண்டு இருக்கிறாள், மேலும் தலைவி சொல்ல நினைக்கும் கூற்றையெல்லாம்
தோழி கூறி தலைவியைத் தேடிவந்த தலைவனிடம் வாயில் மறுக்கிறாள். இவ்வாறு
செய்வதால் தலைவியின் வருத்தமே மிகும். அதுமட்டுமல்லாது தலைவியினது வாழ்க்கையும்
பாதிப்பிற்குள்ளாகுமே என எண்ணவும் தொடங்குகிறாள்.
”தலைவன் தன் மனைவியைப் பிரிந்து பரத்தையர் வீட்டிற்குச் சென்றுவிடுகிறான். இதனை
அறிந்த தோழி, தலைவனை ஆற்றுப்படுத்த நினைக்கிறாள். அவள், தலைவன் தன்
மனைவியோடு இல்லறம் நடத்த வேண்டும்; அவளோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என
நினைக்கிறாள்”, (கீற்று. காம் ஆன்லைனில் உள்ளது.தோழியின் மனிதநேயப் பண்புகள்
சு.அ.அன்னையப்பன் 22 ஆகஸ்ட் 2016 ஆன்லைன் வலைதளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது.
https://www.keetru.com)
”கணவனது புறப்போக்குத் தாங்க இயலவில்லையே என்று மனைவி மிக வருந்துகின்றாள்.
ஏவ்வாற்றானும் அவள் மனம் இசையவில்லை. இதன் விளைவு என்னாகும்? குடும்பம்
வறுமைப்படும் குழந்தைகள் மெலிவெய்தும்; இல்லறம் வற்றிப்போம் ஆதலின், அறிவுடைத்
தோழி பிடிவாதத் தலைவியை இடித்துரைக்கின்றள்”. (யாழ்.காம் ஆன்லைனில் உள்ளது.
அகநானூறு உணர்த்தும் வாழ்வியல் அறன்கள், முனைவர் சி.சேதுராமன் 28.1.2012
ஆன்லைன் வலைதளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. https://yarl.com)
இவ்வாறு எண்ணத் துவங்கும் தோழியிடம் தலைவன் தனக்கும் தலைவிக்குமான ஊடலைத்
தீர்க்குமாறு வேண்டிக் கேட்கிறான். அதன் விளைவாக, தலைவிக்குத் தோழி அறிவுரை
கூறும்முகமாக, தலைவியை அழைத்து, தலைவனோடு வீணே ஊடுதல் மனைவாழ்
மகளிர்க்குரிய மாண்புடைய செயலாகுமா? தலைவன் மேற்கொள்ளும் பரத்தைமையை
வெறுத்து அவரோடு ஊடல் கொள்ளும் பெண்கள், தம்மிடத்துத் திருமகள் விலகிச் செல்ல,
நொய் அரிசியை முறத்தால் புடைத்துத் தாமே சமைத்து உண்டு தனிமையை
மேற்கொண்டவராய், இனிய மொழிபேசும் குழந்தைகள் பால் இன்றி உலர்ந்த முலையைச்
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சுவைத்துப் பார்த்துப் பெரிதும் வருந்தி இருப்பர் என்பதை அறிந்து வைத்தும், அவரது
பரத்தமை குறித்து மாறுபாடு கொள்வோர் அறிவிலாதவரே ஆவர், ஆதலின் ஊடலைக்
கைவிடுமாறு,
புலத்தல் ஒல்லுமோ? – மனைகெழு மடந்தை!
...
அறியார் அம்ம, அ,,...து உடலு மோரே! (அகம் 316. 11-17)
தோழி கூறுகிறாள். இவ்வாறு தோழி தலைவியைச் சமாதானப்படுத்தி அவளது வாழ்வு
நல்வழிப்பட உறுதுணையாக அமைகிறாள். பிழை பொறுத்து வாழும் உயர்குடியில்
பிறந்திருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அது நமக்கு வேதனையைக்
கொடுப்பினும் நாம் அதனைப் பொறுத்துக்கொள்ளுதலே சிறந்தது என அறிவுறுத்துகிறாள்.
உளவியல் நோக்கும் தீர்வும்
தலைவியும் பரத்தையிடம் சென்றுவிட்ட தலைவனை வெறுத்துத் தூற்றுதலை விடுத்து
இல்லறக் கடமைகளை ஆற்றி வாழ்தலே செய்யத் தக்கதென தோழியின் அறிவுரையை
ஏற்கும்பட்சத்தில் தலைவன் மேல் உள்ள வெறுப்புணர்ச்சியைக் கடமை உணர்ச்சியாக
உயர்வாக்கம் செய்கிறாள். அகஇலக்கியத் தலைவியர் தலைவனின் பிழைகளைப் பொறுத்து
அவர்களுடன் ஒன்றி வாழத்தலைப்படுகின்றனர். இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள
வேண்டியது, அனைத்துத் தவறுகளையும் பொறுத்துக்கொள்ளும் தன்மைகொண்டவராக
மனைவியர்
விளங்கும்பட்சத்தில்
கணவன்மார்கள்
அவர்களுக்காகவே
வாழத்
தலைப்படுதல் அவசியம் என்பதை உணர்ந்து பிழையொழுக்கமான பரத்தமை ஒழுக்கத்தை
மேற்கொள்ளாது கைவிடுதல் குடும்ப நலனுக்குச் சிறந்ததாகும்.
ஆய்வுத் தீர்வு
அகநானூற்று மருதத்திணைப் பாடல்கருத்துக்கள் மிகப்பெரும் சிக்கல்களைக் குடும்ப
வாழ்வில் உருவாக்கிக் குடும்பத்தின் இன்பத்தை நிலைகுலையச் செய்யும் ஒரு படிப்பினையை
நமக்கு வழங்குகின்றன. அதாவது கணவன் மனைவி என்ற இருவருக்குமான குடும்ப
வாழ்வில் விரிசல் உண்டாக்கும் ஒரு பெரும் ஆபத்தாக அமைவது பரத்தமை ஒழுக்கம்
என்பதை எடுத்துரைக்கின்றன. அக்காலம் தொட்டு இக்காலம் வரை ஆண்களின்
விருப்பத்தால் நேரும் ஒரு பெரும் ஆபத்தாக இருப்பது இப்பரத்தமை ஒழுக்கம். ஆண்களின்
விருப்பமானது உளவியல் சிக்கலாக உருவெடுக்கின்றது. இச்சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவது
அக்காலம் தொட்டு இக்காலம் வரை ஒரு பெரும் சவாலாகவே அமைந்திருக்கின்றது.
அக்காலத்து பெண்கள் மனதளவில் மன்னிக்கவும், பொறுத்துக் கொள்ளவும் செய்ததால்
அச்சிக்கல் ஒரளவு தீர்ந்ததாகக் காணமுடிகிறது. ஆனால் இக்காலத்து பெண்களிடம்
இச்சிக்கல்
பெரும்
பூதாகரமான
ஒன்றாக
செயல்பட்டு
வாழ்க்கையைக்
கேள்விக்குறியாக்குகிறது.
எனவே,
இச்சிக்கல்களுக்கு
இக்காலத்தில்
தீர்வுகாண
உணர்வுகளையும், செயல்பாடுகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு உளவியல் சார்ந்த
அணுகுமுறைகளோடு கையாள்வது அவசியமாகின்றது.
இவ்வாய்வின் பயன்/முடிவு
❖ பிறரது உணர்வை உணர்ந்து கொள்ளும் தன்மையற்றவனாகவும், நிலையான
எண்ணம் அற்றவனாகவும், தனது இன்பமே பெரிதாகவும் கொண்டு மருதநிலத்
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தலைவன் வாழ்ந்துள்ளான் மற்றும் பல பரத்தையரை நாடிச் செல்பவனாக
விளங்குகிறான். இச்செயல்பாட்டைத் தலைவன்(ஆண்கள்) நீக்குவது அவசியம்
என்பதை இவ்வாய்வின்வழி உணர முடியும்.
❖ பரத்தையர், திருமணமான ஆடவர்களின் குடும்ப வாழ்வைச் சிதைக்கும் தன்மை
கொண்டவர்களாக வாழ்ந்துள்ளனர். ஆதலால், இவர் போன்றவர்களோடு
தொடர்பு கொள்வது நல்லதல்ல என்பதை உணர முடியும்.
❖ தான் எத்தகைய வேதனைகளையும், துன்பங்களையும் அடைந்தாலும் தானே
அதனை
முழுதும்
அனுபவிக்கக்
கடமைப்பட்டவளாக
எண்ணி
வருந்தி
வாழ்ந்துள்ளாள் தலைவி(மனைவி) என்பதனை அறிய முடிகின்றது.
❖ நல்ல
குழந்தைகளைப்
பெற்றவர்கள்,
தனது
துன்பத்திலிருந்து
விடுபட
அக்குழந்தைகளே ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைவர் என்பதை அறியமுடிகிறது.
குழந்தையை எண்ணியாவது ஆண்கள் தவறுசெய்யாமல் இருப்பது அவசியம்
என்பதை உணர்தல்.
❖ தலைவனது திருமணம் தடைபடுவதற்குத் தான் காரணமாக இருப்பதாக
எண்ணிவிடக்கூடாது
என்பதற்காக
குழந்தையை
அடிக்கக்
கோலுடன்
வந்ததிலிருந்து தலைவனது விருப்பத்திற்கு எப்போதும் தான் ஒரு இடையூறாக
இருக்கக்கூடாது என்னும் எண்ணம் கொண்டவளாக தலைவி இருந்துள்ளாள்.
எனவே, தன் குடும்பத்தலைவியின் மனநிலையை உணர்தல் குடும்பத்தலைவருக்கு
அவசியம் என்பதை அறிய முடியும்.
❖ தலைவியர் சில நேரங்களில் தவறை உணர்ந்து நாணி நிற்கும் பரத்தையரை
ஏற்றுக்கொண்டனர். உயர்மனமாற்றப்போக்குத் தலைவியிடம் மட்டும் இருந்தால்
போதாது தலைவனிடமும் வேண்டும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துதல் அவசியம்
என்பதை உணர முடியும்.
❖ தோழியர், தங்களது தலைவியின் வாழ்வு பாழாகி விடக்கூடாது என்பதற்காகவும்,
அவள் தலைவனைப் பிரிந்து வருந்தி நிற்கும் நிலையினை மாற்றவும் பல
அறிவுரைகளைக் கூறி அவளது வாழ்வை நல்வழிப்படுத்துபவராக இருந்துள்ளனர்.
தானே உணர்தல் அல்லது அறிவுரை ஏற்றல் என்பதன் வழி ஒவ்வொருவரும்
இயங்குவது அவசியம் என்பதை அறிய முடிகின்றது.
❖ கற்புவாழ்வில்
பரத்தைமை
ஈடுபாடானது
ஒரு
மிகப்பெரும்
வாழ்வியல்
மாறுபாடுகளைத் தோற்றுவிப்பதற்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது என்பதை
இவ்வாய்வின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
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ஆய்வுச்சுருக்கம்
மனித வாழ்வியலைப் பற்றிப் பேசுவன இலக்கியங்கள். நாம் வாழும் வாழ்க்கையை
எடைபோடும் தராசு என்றும் இலக்கியங்கள். அவற்றுள், பொருள்தொடராய் அமையும்
காப்பியங்கள் விளக்கமாய், விரிவாய் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பண்புகளையும்,
நிகழ்வுகளில் எங்ஙனம் செயலாற்றினால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்பன
பற்றியும் காட்சிப் படமாகக் காட்டுகின்றன. வள்ளுவர் கூறும்,
"செய்தக்க அல்ல செயக் கெடும்
செய்தக்க செய்யாமை யானும் கெடும்"(466)
என்பதற்கு இலக்கியமாக அமைவதால் வாழ்வின் வழிகாட்டியாகவும் அமைகின்றன.
நாம் காப்பியங்களைக் கற்கும்போது ஆரம்பத்தில் நம் உணர்வுகளுக்கு வடிகாலாய், இன்பத்
துய்ப்பிற்காகத்தான் கற்க ஆரம்பிக்கின்றோம். ஆனால் அது துன்ப மறப்பிற்கான
தாங்குவதற்கான ஊன்றுகோலாக அமைகின்றது. வழக்கில் ஒன்று கூறுவார்கள் - சீதை,
சந்திரமதி அனுபவிக்காத துன்பங்களா...? பாஞ்சாலி படாத பாடா..? பெண்ணிய நோக்கில்
பார்க்கும்போது அடிமைத்தனத்தை ஊக்குவிப்பது போல் தோன்றினாலும், துயர்கள்
இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை; 'இடுக்கண் வருங்கால் நகுக' என்றாற் போல் துயர்களில்
சோர்ந்து செயலற்று விடாமல் அதிலிருந்து மீள முயல வேண்டும்; முயற்சியே உயிர்ப்பு;
வாழ்க்கை என்பதை உணர்த்தும் பாங்காகக் கொள்ள வேண்டும்.
காப்பியங்கள் அறம், பொருள், இன்பம் வீடெனும் நாற்பொருள்கள் பற்றிப் பேசுவதால்
பெரும்பாலும் முழுவாழ்க்கை பற்றிய சித்திரமாக அவை அமைகின்றன. கதை வடிவில்
வாழ்வியலை உணர்த்துவதால் சுவையுடன் படிக்க, கேட்கச் செய்வதுடன் செயல்படவும்
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