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ஆய் வுச்சோரம் :

புறநானூற் று

மகட்பாற் காஞ் சிப்

பாடல் கள்

த ான்றிய

காலகட்ட ்தில் மகளிர், பபண் பிள் ளளகளின் நிளல என்ன எனக் காண்பது
இக்கட்டுளரயின்

தநாக்கம்

ஆகும் .

பபண்ணியக்

தகாண ்தில்

அளமயும்

இக்கட்டுளரக்கு மகட்பாற் காஞ் சி ் துளற சார்ந்
இருபது புறப் பாடல் கள்
மு ல் நிளல ் ரவுகளாகவும் பிற ப ாளகநூற் பாடல் கள் , ஆய் வாளர் கூற் றுகள்
ஆகியன இரண்டாம் நிளல ்

ரவுகளாகவும் அளமகின்றன. பண்ளட ்

மிழ் ச ்

சமூக ்தில் பபண் பாதுகாப் பு ் ப ாடர்பாக நிகழ் ந்
விர்க்க இயலா
சிக்கலின் பவளிப் பாடாக இப் பாடல் கள் த ான்றி உள் ளன என ் ப ரிகிறது.
சமூக வரலாற் றில் இருந்து பிரிக்க இயலா ; பபண்களளப் பாதுகாக்க தவண்டிய
நிளல

மிழக வரலாற் ளற அறிய உ வுகிறது.

கருச்பசோற் கள் :

மகட்பாற் காஞ் சி,

புறநானூற் றில்

பபண்ணியம் ,

குறுநிலமன்னரும் மகள் களும் , தவந் னும் பபண்ணும் , பபண்ணும் தபாரும் ,
பபண்ணின் பாதுகாப் பு.

Abstract: The aim of this research article is to bring to the fore the status of women and girl children in
the early Tamil society by studying the hymns of makatpaarkaanji in Puranaanooru. A feministic
approach is followed. Those twenty hymns of Puranaanooru which belong to the specific division
makatpaarkaanji serve as the primary source. The other hymns of the anthologies and the statements of
researchers serve as the secondary source. It’s brought out that the unavoidable pain and agony regarding
the safety of girls during the early historical age was the reason for the creation of these hymns. We could
see the socialistic elements intermingled and inseparable; thereby the history of the early Tamils is revealed.
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அறிமுகம்
புறநானூற் று மகட்பாற் காஞ் சிப் பாடல் களளப் பபண்ணியக் தகாண ்தில்
கண்டு அக்கால ் மிழ் ச ் சமு ாய ்தில் பபண்ணின் நிளல என்ன என பவளிக்
பகாணர்வது இக்கட்டுளரயின் தநாக்கம் ஆகும் . மிழக வரலாற் று நூல் களில்
பண்ளட ்

மிழ் ச ் சமூக வரலாறு முழுளமயாக இடம் பபறவில் ளல. அன்ளறய

சமு ாய ்தில் பபண் பபற் ற இடம் என்ன என்று அறிந்து பகாண்டால் அக்காலச்
சமூக வரலாற் ளற முழுளமயாக வளரயலாம் .

ஆய் வு முன்நனோடிகள்
க.ளகலாசபதி மகட்பாற் காஞ் சிப் பாடல் களளப் பற் றி “அழிவும் ஆக்கமும் ” என்ற
கட்டுளரயில் (1999) வீரயுகக் காலப் புலவர் மனப் பாங் தகாடு ப ாடர்புபடு ்திப்
தபசுகிறார். அரங் க மல் லிகா ’பபண்ணின் பவளியும் இருப்பும் ’ என்ற நூலில்
(2008) ஒளளவயின் ஆளுளம குறி ்தும் பபண்பமாழியின் வீரியம் குறி ்தும்
விளக்குவது
பமாழிளயப்

மகட்பாற் காஞ் சி ்
புரிந்துபகாள் ள

துளறயில்
பாடிய
பபண்பாற்
புலவர்
உ வுகிறது.
ம.உஷாராணி
“அள் ளூர்

நன் முல் ளலயார் பாடல் கள் காட்டும் சங் ககால மகளிர் நிளல” பற் றிய ஆய் வில்
பபண்பமாழியின் சிறப் ளப எடு ்துக் கூறும் தபாது; அவரது மகட்பாற் காஞ் சி ்
துளறப்

பாடல்

ப ாடர்பாகக்

கரு ்துளரக்கிறார்

பபண்களிடம் இருந்
ன் னுரிளம பற் றிப்
மூலம் S.குமரன் "சங் க இலக்கிய ்தில்

(2020).

சங் ககாலப்

பபண் பளடப் பாளர் பாடல் கள்
ன் னுரிளமப் பபண்கள் " என்ற

கட்டுளரயில் நிறுவுகிறார் (2016). எஸ். கண்மணி என்பவரின் 'மகட்பாற் காஞ் சிப்
பாடல் கள் - ஒரு பகுப் பாய் வு' என்ற கட்டுளர
உள் ளது (ஜூளல 2019).
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ஆய் வுத் தரவுகள்
மகட்பாற் காஞ் சிப் பாடல் களளப் பபண்ணிய தநாக்கில் ஆராய, தமற் சுட்டிய
துளற சார்ந்

இருபது புறப் பாடல் கள் (336-355) மு ல் நிளல ்

ப ாளகயிலக்கிய ்
ரவுகளாம் .

ரவுகளாம் ; பிற

ரவுகளும் ஆய் வாளர் கரு ்துகளும் இரண்டாம் நிளல ்

ெகுெ் ெோய் வு முறற
வோழ் வின் இரு ிறல சோர் ் த பெண்கள்
இருபது பாடல் களிலும் இடம் பபறும் பபண்டிர்

ாய் , மகள் என வாழ் வின்

இருநிளலயினராவர். மகள் பாதுகாக்கப்பட தவண்டியவளாக இருந் ாள் .

தோய்

ிறலயில் பெண்

அன்பு ப
்
ால் ளல
முடிபவடுப் பதில்

பகாடுப் பவளாயினும் ;
ாய்

பகாண்டு மகளிடம்

மகளின்

வாழ் வு

பற் றி

ன் னுரிளமயுடன் இருந் ாள் . பாளலக் ளகயிபலடு து
் க்
உண்ணச்பசால் லி வற் புறு ்தி; 'நீ

இல் ளலயா என்று அறிய இயலா வள் ' என்கிறாள்

வயிறு நிளறந்

ாய் .

ா

அனிச்ளசயாக;

அ ாவது இயற் ளகயாக உணரக் கூடியள ; இளளமக்குரிய அறியாளம எனப்
பபாருட்படு ்திப்
பகாடுப் பவளாக ்

'பிறங் கிளல'

என்று

பசால் லி;

அன்பு ப
்
ால் ளல

ாய் அளமகிறாள் (புறம் . பகுதி ll, 2007. ப.292-293, பா346).

ன் மகளள தவந் ன் பபண் தகட்ட தபாது அள
்
ானும் துணிந்து
எதிர் ்
ாய் பற் றிப் பரணர் ஏசுவள க் காண்கிதறாம் . மகட்பகாளட
மறுப் ப ால்
ஊருக்கு
ஏற் படவிருக்கும்
அழிளவ
இவன்
மளனவியும்
எண்ணிப் பாராமல் ; இப் படி எதிர்க்கிறாதள; 'அறனிலள் மன்ற
ாதன…
பளகவளர் ்து இருந்

இப் பண்பில்

ாதய' எனப் புறம் .336ல்

ாளயக் குற் றம்

கூறுகிறார் புலவர். தவந் ன் சினம் பகாள் ள; யாளனப் பளட முன்தனறி வந்து
விட்டது.

பபண்ளணக்

பகாடு ்துச்

சிக்களல ்

தீர்க்காமல் ;

வாய் திறவா

மறவதராடு தசர்ந்து பளகளய முற் ற விடுகிறார்கள் என்ற நிகழ் வுப் புளனவில்
ாயின் பசய் ளகதய பபரிதும் வி ந்து தபசப் படுகிறது. மகளின் வாழ் க்ளக
பற் றிய முடிளவ எடுப் பதில்

ாய் தபரிடம் வகி ் ாள் என ் ப ரிகிறது.
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மணவிறனக்குரிய பெண்ணின் வயது
புறப் பாடல் களில் மணவிளனக்குக் தகட்கப் படும் பபண்கள் விளளயாட்டுப்
பருவ ்திலிருந்து; மங் ளகப் பருவம் வளர பல வயதினர் ஆவர். நச்சு நிளறந்
குன்றிமணிகளின் கரும் பபாறிகள் பபாருந்திய சிவந்

வண்ண ்தில் மயங் கி;

அவற் ளற ஓடிஓடிப்
பபாறுக்கி விளளயாடும்
பபதும் ளபப்
பருவ ்துப்
பபண்ளண மணக்க விரும் பிப் புறம் .340ல் ; 'யார்மகள் பகால் என வினவு’ம்
வீரளனக் காண இயல் கிறது.

ன் ளகயில் பாளல எடு ்துக் பகாண்டு உண்ணச்

பசால் லி ் ாய் வற் புறு ் க் கூடிய இளம் பபண்ளண ் ரும் படிக் தகட்டவளன
புறம் .346 காட்டுகிறது. ‘தகாங் கின் முளக வனப் பு ஏந்திய முற் றா இளமுளல ்
ளக’யாகிய

பதின்மவயதுப்

பபண்ளண

மணம்

முடிக்கக்

புறம் .336ல் அறிகிதறாம் . புறம் 345ல் கரு ்ள க் கவர்ந்

தகட்பள ப்

பபண்; ‘பநருங் கல்

பவம் முளல ளமயல் தநாக்கு’ உளடயவள் ஆ லால் ; மங் ளகப் பருவ ்தினள்
ஆவாள் .

நவளிரும் மகள் களும்
ன் ளனச் சமமாக மதி ்து நடப் பவனுக்தக மகளள மணமுடி ்துக் பகாடுக்க
தவண்டும் ; தவந் தனயானாலும் பபாரு ் மில் லா வதயாதிகனுக்குப் பபண்
பகாடுக்கக் கூடாது; உயிதர தபானாலும் ; ஊதர அழிந் ாலும் ; தவந் ன் எவ் வளவு
பரிசம்

பகாடு ் ாலும் ;

பகாண்டவராக ்

விட்டுக்பகாடுக்கக்

ந்ள யரும்

கூடாது

என்ற

பநஞ் சுரம்

ளமயரும் உள் ளனர். மகட்பகாளட மறு ் வர்

70% தவளிர் ஆவர் (கண்மணி கதணசன், ஜூளல 2019).
ன் ளன ்

ாழ் வாக

எண்ணும்

தவந் னுக்கு

மகளளக்

பகாடுப் பது;

அவளள ் துன்பநிளலக்கு ் ள் ளுவ ாக அளமயும் என்ற எண்ணம் குறிப் பாகப்
புலப் படுகிறது. ‘ ன்
க வணங் கார்க்கு ஈகுவன் அல் லன்’ எனப் புறம் .338ல் ;
கடல் தபான்ற கழனிக்கு நடுதவ கப் பளலப் தபான்ற எயிலுடன் கூடிய மாளிளக
வாழ் க்ளக உளடய தவள் மறுப் ப ன் காரணம் குறிப் பாகப் புரிகிறது.
பபாரு ் ம் இலா ார்க்குப் பபண் பகாடுப் பதில் ளல எனும் பகாள் ளகளய 'நிரல்
அலார்க்கு ்

ரதலா

இல் '

என்ற

புறம் .345ன்

அடியும்

ாங் கி

நிற் கிறது.

இக்பகாள் ளகயின் அடிப் பளடக் காரணம் திருமண ்திற் குப் பின் எழக்கூடிய
சிக்கல் களள ் விர்ப்ப ாகும் . ஒப் ப மதிக்கா வனுக்குப் பபண் பகாடு ் ால்
பின் னர் மகதளாடு குடும் பஉறவில் விரிசல் தநர்வது உலகாய உண்ளம ஆகும் .
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மகட்பகாளட மறு து
்
மு ல் நாள் தபாரிட்டுப் பபற் ற புண்ணுடன்; அது
ஆறும் முன்னர் மீண்டும் தபாருக்கு ்
யாராகும்
ளலவளனப் பரணர்
காட்டுகிறார். ன் உடல் தநாளவப் பற் றிய கவளல ஏதுமின்றி ் ன் ளனச் சார்ந்
மக்களள ்

யார்நிளலப் படு ்தும்

காட்டுகின் றன.

பூக்தகாள்

ந்ள ளயப் ;

விழாளவ

அறிவி ்துக்

புறம் .341ன்
குளநீ ராடச்

அடிகள்

பசன்றளம

தவந் னுக்கு எதிராக ் ப ாடரவிருக்கும் தபாரின் தவக ்ள க் காட்டுகிறது.
புறப் படுமுன்

ப ய் வ ்ள

வழிபட;

நீ ராடச்

பசல் கிறான்.

தபாருக்குரிய

அளடயாளப் பூளவச் தசகரிப் பது தபாரின் மு னிளல நடவடிக்ளககளில் ஒன்று.
தவந் னுக்குப் பபண்பகாடு ்துக் குடும் பவாழ் வில் உறவுகளிளடதய இடர்
மீக்கூரும் நிளல ஏற் படுவ ற் கு வழி வகுக்காமல் தபாளர ் த ர்வு பசய் கிறான்.
உயிதர தபானாலும் மன ள
்
மாற் றிக் பகாள் ள ் யாராக இல் லா திட்பம்
உளடயவனாகக் காணப் படுகிறான். ஊர் அழியும் என ் ப ரிந் ாலும் மகளளக்
பகாடுக்க மறுக்கும்
ப ரிகிறான்.
குறிப் ப ால்

ந்ள , ‘பமன்புல ளவப் பின்

பமன்புலம்
ந்ள

ண்பளண’யால் அளடயாளம்

நன் பசளயயும் ;

ண்பளண

நீ ர்வள ்ள யும்

தவளாண்ளம பசய் யும் குறுநில மன்னன் ஆகிறான்.

மன்னன் மகளள ‘யார்மகள் ?’ என்று தகட்ட

ளலளம சான்ற வீரனுக்குப்

பதிலுளரக்கும் புலவர் அவளது
ந்ள யும்
ளமயரும் கிழட்டு தவந் னுக்கு
மகள் மறு ்து; எதிர் து
் விழுப் புண்கள் ஏற் றவர் என்பள
் ‘ப ால் குடி மன்னன்
மகதள

முன் னாள்

கூறிவந்

மாமுது

பவளிப் பளடயாகச் பசால் கிறார்.
பபாருளள’
புறம் .345லும்

தவண்டாம்

என

பசல் வம்

தவந் ன்

மறு ்

ரவிருந்

மன்னளனப்

தவண்டாம்

சி ் மாகிறான் நீ ர்வளம் மிகுந்

தவந் ர்க்கு’

என்று

என

புறம் .353ல்

‘நிளறசால் விழுப்

புறம் .344

மறு ்துப்

காட்டுகிறது.

தபார்

பசய் யச்

ஊரின் மன்னன்.

பபண் தகட்பவன் கற் றவனுக்தகற் ற நாகரிக ப
்
ாடு நடந்து பகாள் ளவில் ளல
எனும் ப ானிதயாடு 'கல் விபயன்' என்று
ன்ளனப் பற் றிப் தபசுகிறான்
ளமயன். அவனது

ந்ள

விர, பிற அளனவளரயும்

உயிதராடிருந் தபாது தபாரில் உயிளர விட்டவர்
ன்

உறவினர் தபால் பாதுகா ் வன்

ஆவான்.

பாடலின் தபாக்கு அவனது
ந்ள
மகன்மறு ்
தபாரில்
ான் உயிளர
விட்டாதனா என் பறண்ண ளவக்கிறது. ஊர் பாழாக ்
ங் ளகயின் நலன்
காரணமாகி விட்டள க் கூறி பநாந்து; அழிளவ ் ப ரிந்த

தபார்பசய் ய ்

துணியும் நிகழ் சசி
் புறம் .346ல் உள் ளது.
ப ாளகயிலக்கியம்

ஆண்மு ன்ளமச்

சமு ாய ்தில் ;

ந்ள க்கும்

மகளுக்கும் இளடயிலான பாசப் பிளணப் ளப வாழ் வின் பிற நிளலகளிலும்
காட்டுகிறது. குடும் ப ்தில் பபண்குழந்ள
தபாற் றப் பட்டது. திருமணமாகும்
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பெண்ணிய ந ோக்கில் புற ோனூற் று மகட்ெோற் கோஞ் சிெ் ெோடல் கள்

வளர

ளலவிக்குரிய அதிகாரபூர்வ அளடயாளம்

ந்ள

ந்ள யாகதவ இருந் ான்.

மகளுக்கு இளடயிலான பந் ம் மகளது இல் லற வாழ் விலும் ப ாடர்ந் து.
மகள் நடந் ால் கூட ்

ாங் காது; ' ளரயில் நடக்காத ; கால் கள் சிவந்து

விடும் ' என்று அங் கலாய் க்கும்

ந்ள யின் இயல் பான அன்பின் ஈர்ப்ளப ் த ாழி

உளரக்கிறாள் (அகம் . களிற் றியாளன நிளர, 2009. ப.42-43, பா12). மகளுக்கு
ஊட்டும் தபாது கூட ் ' ந்ள
ாய்

(அகம் .மணிமிளட

தபாற் றப் பட்டளம உறுதி.

பங் கிற் கு இள

பவளம் ,
ந்ள

உண்' என்று வற் புறு ்துகிறாள்

ப.233-234,

2007.

பா219).

மகளளக் கா ்து நிற் பத

பபண்குழந்ள

ளலயாய கடப் பாடு

எனக் கருதினான். அகம் .17ல் அளமந்துள் ள 'பநடுபமாழி ்

ந்ள

அருங் கடி'

என்ற
ாயின் வாய் பமாழியில்
ந்ள யின் பசால் லுக்கு இருந்
மதிப் பும்
மகளள அவன் கா ்
பபாறுப் பும் ஒருங் கு புலப் படுகின் றன.
ளலவியது
ஊளரக் ‘கவின் பபறு சுடர்நு ல்

ந்ள

(ஐங் குறுநூறு, 2009. ப.139-141, பா94)

ஊதர’ என ்

ளலவன் பசால் வது;

ளலவிக்குரிய அளடயாளம்

ந்ள

என்றளமகிறது.
திருமணவாழ் வில் கணவனின்
குடி வறுளமயுற் றால்
ந்ள
ன்
வள ்ள க் பகாடு ் னுப் பி ் ாங் க முளனகிறான் (நற் றிளண, 2007. ப.137-138,
பா110) கணவன் புற ப
்
ாழுக மனம் பநாந்து பமலிந் வளளப் பற் றி ் த ாழி
‘இவள்

ந்ள யும்

ளமயரும் மிக்க சினமும் பசயல் தவகமும் பகாண்டவர்கள் .

இப் தபாது அவன் புற ப
்
ாழுகும் பசய் தி ப ரிந் ால் என்ன ஆகும் ?' என்று
(நற் றிளண127) சற் தற மிரட்டும் ப ானியில் தபசுவது குடும் ப ்தில்
மகளுக்கு இளடதய வாழும் வளர ப ாடர்ந்

பந்

்ள

ந்ள

உணர் ்துகிறது.

புலநவோர், ஊரோர் நகோணத்தில் பெண்
மகட்பாற் காஞ் சிப் பாடல் களளப் பாடிய புலதவாருள் அள் ளூர் நன் முல் ளலயார்
மட்டுதம பபண்பாற் புலவர் ஆவார். அவதர ‘மகளது திருமணம் மூலம்
பசாந்
்ள ப் பபருக்கி தவளாண்ளமயில் பாதுகாப் ளப தமம் படு ் மன்னன்
முளனவ ாகப் பாடுகிறார். பபண்ணின் வாழ் வு பற் றிய கவளல ஏதுமின்றி
ஊரழிவு பற் றி மட்டுதம தபசும் பரணர் ஆணாதிக்க தி
் ன் பிரதிநிதியாக ்
ப ரிகிறார். ஊரார் வாய் பமாழியில் பபண் அணங் காகிறாள் .
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ஆவல் மீதூரப் பபண்ளணப் பற் றிக் தகட்பவனிடம் அவளது ந்ள பற் றி
அறிவுறு ்தும் புலவர், தவந் னின் யாளனளயச் பசறுவிலிருந்து பவளிதயற் றும்
துணிவும் வீரமும் பபாருந்திய
மணமுடி ்துக்
பகாடுப் பான்

இன் பனாரு மன்னனுக்தக
என்கிறார்
(புறம் .340).

ன் மகளள
இச்பசய் தி

ப ாளகயிலக்கியக் காலச் சமூகநிளலயுடன்
ப ாடர்புறும் பபண்ணின்
நிளலக்குரிய விளக்க ்ள க் பகாடுக்கிறது. குறுநில மன்னன் இன் பனாரு வீரம்
பபாருந்திய மன்னனுக்தக மகட்பகாளட தநர்வான் எனும் முடிவு அக்கால ்தில்
சாதிதவறுபாடு ளலதூக்க ் ப ாடங் கி விட்டள க் காட்டுகிறது. இவ் தவறுபாடு
பபண்ணின் திருமண ள
்
அடிப் பளடயாகக் பகாண்டு நிளலபபற் றது என்றும்
ப ரிகிறது.
தவளாண்ளமயில் புல ்ள க் காவல் காப் ப ற் கு மிகுந்
சவால் களளச்

சந்தி ்

நிளல

பவளிப் பளட.

சிக்களலச்

சமாளிக்கப்

பபண்ளண ் ம் இன ்துள் பகாடு ்துப் பாதுகாப் ளப தமம் படு ் எண்ணும்
தபாக்கு அன்ளறய தவளாண்ளமச் சமு ாய ்தில் இருந் ளம இப் பாடலில்
பதிந்துள் ளது. ‘பபண்கள்
ம் ளமப் பற் றி ்
ாதம எழுதும் தபாது சமூக ்தின்
ஊடுபாவு ் த ாற் றம் அசலாகவும் அழு ் மாகவும் ப ரியும் ’ எனல் இங் குப்
பபாருந்துகிறது (உஷாராணி, 2020. அள் ளூர் நன் முல் ளலயார் பாடல் கள் காட்டும்
சங் ககால

மகளிர்நிளல,

https://www.geotamil.com/index.php?option=com_content&view=category&id=65:201411-23-05-26-56&layout=blog&Itemid=82).
தவந் னால் ‘ஊர்கவின் அழிப் பவும் ’

ளலவியின் மணவிளனக்கு ்

ந்ள

மறு ்து ்
ன் தவளல நீ ர்ப்பளட பசய் கிறான் என்று அழிவு பற் றி மட்டுதம
எண்ணமுளடயவராகப் பரணர் புறம் .336&354 பாடல் களில் த ான்றுகிறார்.
'வாழ் க்ளக நிகழ் சசி
் களளப் பார்க்கும்

பபண்ணின் தகாணம்

ஆண்களின்

தகாண ்தில் இருந்து தவறுபட்டது' என்ற கரு ்துக்கு (பஞ் சாங் கம் , 1994) ஏற் ற
சான்றாக இருவரது பாடல் களும் அளமந்துள் ளன. ஊருக்கு ் அழிளவக் பகாண்டு
வந்

அணங் கு என புறம் .349ல் பபாதுமக்களால் பழிக்கப் படுவது பபற் தறாரின்

விப் புக்கு எதிராகப் பபண்ளண விமர்சிக்கிறது.

நவ ் தன் நகோணத்தில் பெண்
தவந் ர் பபண்ளணப் தபாகப் பபாருளாகப் பார் ்
ால் வயதுப் பபாரு ் ம்
அவர்களுக்கு ்
த ளவப் படவில் ளல.
பபரும் பபாருளளக்
பகாடுப் ப ாகச்
பசால் லிப் பபண்ளண விளலதபசினர். தவளிளரயும் கிழாளரயும் அடக்கப்
பபண் கருவியாக்கப்பட்டாள் . அ னால்
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அவர்களுக்குக்
ஊர்களள ்

பகளரவப்

தீக்கிளர

பிரச்சிளன

ஆக்கி ்

ம்

ஏற் பட்டுப்

தபாருக்கு

எழுந் னர்.

ஆட்சிப் பரப் ளப விரி ் னர். இச்சமூக

நிளலயால் பபண் பாதுகாக்கப் பட தவண்டியவள் ஆனாள் .
ப ான்ளமயான குறுநில மன்னன் மகளளக் கிழட்டு தவந் ன் தகட்டளம
புறம் .353ல் ‘மாமுது’ என்ற பசாற் பறாடர் மூலம் எள் ளளவும் ஐயமின்றி ்
ப ளிவாக உள் ளது.
திளணமாந் னாகிய கிழானிடம் தவந் ன் பபண் தகட்டது புறம் .349ம்
பாடலாகும் . அடிக்குறிப் புச் சிக்கல் கிழான் மகள் மறு ் து எனக் கூறுகிறது.
தகட்டபபண்

கிளடக்கா தபாது;

தவந் ர்

மக்கள்

வாழும்

ஊர்களள ்

தீக்கிளரயாக்கிக் கழனிகளிலும் நீ ர்நிளலகளிலும் யாளனகளள நிறு ்திப்
பாழாக்கி மரங் களில் பிணி ்து தவதராடு சாய் ்து நாசமாக்கினர் என்பள ப்
புறம் .336, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 354 ஆகிய அளன ்துப்
பாடல் களும் காட்டுகின் றன.
தவந் ர் மக்கள் வாழுமிடங் களள அழி ் ள
் ப ாளக நூல் கள் விரிவாகப்
தபசுகின் றன. இமயவரம் பன் தவளிரின் உளழப் ளப ் தீக்கிளர ஆக்கியளம
பற் றிப் பல பாடல் கள் தபசுகின் றன (பதிற் ., 2007. ப.16-56, பா13,15,19). பாண்டியன்
பநடுஞ் பசழியன் 'நாடுபகட எரி பரப் பி'க் குறுநிலமன்னரின் வயல் களளயும்
குடியிருப்புகளளயும் அழி ் ான் (ப து
் ப்பாட்டு ப ாகுதி ll, 2008. மதுளரக்காஞ் சி
126,151-176, ப.24). கரிகாலன் மன்னர் விளளநில ள
்

நாசமாக்கியளமயும்

விரிவாகதவ தபசப் படுகிறது (பட்டினப்பாளல; 235-258).
ாம் பவற் றிகண்ட மன்னளரக் பகாள் ளளயடி ்து விட்டுவிட்டால் அவர்
மீண்டும்
ளலபயடு ்து விடுவார் என்ப ால் ; முற் றிலும் அழியும் படி ்
தீக்கிளரயாக்கினர்
என்று
காரண ள
்
விளக்கமாக
உளரக்கிறார்
பபருங் குன்றூர் கிழார். பதிற் .81ல் இளஞ் தசரலிரும் பபாளற அரசளர பவற் றி
பபற் ற

பின்னும்

'நாடு

அடிப் படு ் லிற்

பகாள் ளள

மாற் றி

அழல் விளன

அளமந் ா'ன் என்கிறார். இச்சமூகநிளல அன்ளறய பபண்ணின் பபறுமதிளய
வளரயறு ் து.

பரமன் பசல் டன்

ஆண்பபண்

பால்

தவறுபாட்டிற் குக்

காரணமாகக் கூறும் ஐந்து கூறுகளுள் சமூகச்சூழலும் ஒன் பறன ஆய் வாளர்
காட்டுகின் றனர் (பஞ் சாங் கம் , 1994).
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மோற் றுக்கருத்துகள்
தன்னுரிறமெ் பெண்டிர்
பாச ்தின் மறுவுருவாக இருப்பினும் மகளின் வாழ் க்ளக பற் றி முடிபவடுப் பதில்
ாய் க்கு ்
ந்ள தயாடு
ஒ ்
சிறப் பிடம்
இருந் து.
'பபண்ணுக்குக்
கிளட ்துள் ள அளடயாளம்

ஆணின் ஆதிக்க

பமாழியின்

பபண்ணியவா ம் (பஞ் சாங் கம் ,1999). பண்ளட ்

புளனவு'

என்ற

மிழ் ச ் சமூக ்ள ச் தசர்ந்

ாயருக்குப் பபாரு ் மாக ் த ான்றவில் ளல.
புறம் .346ல் அண்டர்மகன் குறுவழுதியார் பாடும்
மகளுக்குப்

பசிக்கிற ா

இல் ளலயா

ஆணாதிக்கம் அவளுக்குக் பகாடு ்

என ்

ாய்

ப ரியாது

ாய் ளம மீதூர

என்கிறாள் .

இது

ஒருபாதி ் த ாற் றம் மட்டுதம ஆகும் .

தவந் னுக்கு மகள் மறுக்கும் ாளய அறமில் லா வள் என்றும் பண்பில் லா வள்
என்றும் பரணர் புறம் .336ல் கடுளமயாக வளசபாடுகிறார். அ ் ாய்
ாதன
திடமாக முடிபவடுக்கும் உரிளமயும் திறனும் பபற் றவளாக இருந்
ால் ான்
மகளின் எதிர்காலவாழ் விற் கு மு லிடம் பகாடு ்துப் புலவரின் வளசளயப்
பபாருட்படு ் ாது வாய் திறவா வீரர் மனநிளலளயயும் எதிர் ்து நிற் கிறாள் .
ப ாளகயிலக்கியம் த ான்றிய கால ்தில் வாழ் வின் பிற நிளலகளிலும்
பபண்டிர்
ாதம முடிபவடுக்கும்
குதியும் திறனும் பபற் று இருந் னர்.
கண்டீரக்தகாவின் மளனவி ன் கணவன் பணிநிமி ் ம் அகன்று பசன்றிருந்
தபாது புலதவார்க்கு யாளனகளளப் பரிசாக அளி ் ள ப் புறம் .151 புகழ் கிறது.
பபருஞ் சி ்திரனார் மளனயாளிடம் ‘என் பனாடும் சூழாது’ நீ தய எல் தலார்க்கும்
பகாடு எனச் பசால் வது (புறம் .பகுதி l, 2007.

ப.349, பா163) பபண்களின்

ன் னுரிளமளய இயல் பாக ஏற் றுக்பகாண்ட எதிர்பாலின ் வர் மனநல ்ள க்
காட்டுகிறது.
ஔளவயார்

னிப்பபரும் ஆளுளமயாக ் திகழ் ந் ார். பபண் எழு ்து,

பபண் பமாழிக்குச் சான்றாக ஒளளவயார் பாடல் களளச் சுட்டுவர் (அரங் க
மல் லிகா,

2008,

கண்மணி

கதணசன்,

2018).

காக்ளகப் பாடினியாரின்

பபண்பமாழி, ஆடுதகாட்பாட்டுச் தசரலா ளன ‘ஆன்தறாள்

கணவ’ என்று

விளிப் பதிலும் பதிற் றுப் ப ்ள ப் பாடிய ஏழு ஆண்பாற் புலவரினின்றும்
மாறுபட்டுச் தசரன்மளனவிளயச் சி ் ரிப் பதிலும் பவளிப் படுகிறது (கண்மணி
கதணசன், 2018).
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சங் ககாலப்
பபண்களிடம்
ன் னுரிளம
எடு ்துக்காட்டுகின் றனர் (குமரன், 2016).

இருந் து

எனப்

பிறரும்

மகட்ெோற் கோஞ் சிெ் ெோடல் கள் கற் ெறனயோ?
க.ளகலாசபதியின் ‘வம் பதவந் ர் புகழ் பாடும் புலளம மரபினரின் ஒருவளகப்
பிரச்சார உ ்திதய மகட்பாற் காஞ் சிப் பாடல் கள் ’ (1999) என்ற கரு ்துளரக்கு
விளக்கம் அளிக்க தவண்டிய த ளவ உள் ளது. கிள் ளி என்ற தசாழனின் பபயர்
இடம் பபறுவ ால் புறம் .355 கூறும் பசய் தி தசாழன் பபண்தகட்டளம என ்
துணிய முடிகிறது. புறம் .352ல் உறந்ள

அன்ன உளரசால் நன் கல ள
்
ப் பபற

மறு ்துப் தபாருக்கு ் யாராகின் றனர் ளமயன்மார் என்பதும் தகட்ட தவந் ன்
தசாழன் என்பள க் குறிப் பாகச் பசால் கின்றது.
மகளளக் தகட்டு மன்னனின் புரிளசயில் ஏணி சார் ்திப் தபாருக்கு ்
யாரான தவந் னால் ‘வயலமர் கழனி சூழ் ந் ஊர் கவினழிய’ப் தபாகிறது எனப்
பரணர் புறம் .343ல் வருந்துகிறார். புறம் .336, 341, 348, 352, 354 ஆகிய பாடல் களில்
பரணர்

அத

பசய் திளயப்

பலபடப்

புளனகிறார்.

முசிறிக்கு

ஈடான

பசல் வ ்ள ப் பரிசமாகக் பகாடுக்க ் யாராக இருக்கிறான் தவந் ன் என்ற
பசய் தி பபண்தகட்டவன் தசரன் என்ற கரு ்ள வலுப் படு து
் கிறது. பதிற் .43ல்
பசங் குட்டுவன் 'பல நாட்ளட ் ப ால் கவின் அழி ் வன் ' என்றும் பதிற் .48ல்
பளகவரின் 'முளனசுடு களனபயரி'யால் வாடிய மாளலளய அணிந் வன்
என்றும் அவதர பாடியுள் ளார். அவரது கால ்தில் தவந் ன் பபண் தகட்பதும்
மன்னன் மறுப் பதும் தவந் ன் ஊளர அழிப் பதும் அடிக்கடி நிகழ் ந் ப ன்ற முடிவு
கிளடக்கிறது.
புறம் .337ல் பநல் லரிசிக் கவள ள
்

உண்ணக் பகாடு ்துக் காபவங் கும்

யாளனயால் சூழ் ந்
தவந் ர்க்கு மகளள ்
ர மறு து
்
மளனயில் பசறி ்
மன்னன் பற் றிக் கபிலர் பாடுகிறார். இவர் பதிற் .ஏழாம் ப ்தில் பசல் வக்
கடுங் தகா வாழியா ளனப் பாடியவர்.

இங் குப் பபண் தகட்டவன் தசரன் என்று

நாமாகச் பசால் ல இயலாது. இரண்ளடயும் பாடியவர் கபிலர் ஆ லால் அவரது
காலச் சமூக ்தில் மன்னர் எதிர்பகாண்ட சிக்கல் ப ளிவாகிறது.
மன்னன்
அரிசில்
பதிற் .71ல்

ன் மகளள தவந் னுக்குக் பகாடுக்க மறு ்

கிழார்

புலம் புகிறார்.

இவதர

பபருஞ் தசரல்

ாக புறம் .342ல்

இரும் பபாளறளயப்

'ஊர் எரி கவர உரு ப
்
ழுந்து தபார்சுடு கமழ் புளக மாதிரம்
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மளறப் பச்

பசயல் பட்ட ாகப்

புகழ் கிறார்.

இங் குப்

பபண்

தகட்டவன்

பபருஞ் தசரலா ன்
என
முடிபாகக்
கூற
முடியாப னினும்
பாடியவர்
அரிசில் கிழாதர ஆ லால் அவரது காலச் சமூகச்சூழல் தவந் ர், தவளிர் இளடயில்
ஏற் பட்ட சிக்கல் விளக்கம் பபறுகிறது.

முடிவுறர
தவந் ர் பபண்ளணப்
தவளிளரயும்

தபாகப்

கிழாளரயும்

பாதுகாக்கப் பட

அடக்கக்

தவண்டியவர்

இடம் பபறும் பபண்டிர்

பபாருளாகப்

பார் ் னர்; விளல தபசினர்;

கருவியாக்கினர்.

ஆயினர்.

இ னால்

மகட்பாற் காஞ் சிப்

பபண்கள்

பாடல் களில்

ாய் , மகள் என இரு நிளலயினர் ஆவர். மணவிளனக்குக்

தகட்கப் படும் பபண்கள் விளளயாட்டுப் பருவ ்திலிருந்து மங் ளகப் பருவம்
வளர பல வயதினர். பண்ளட ் மிழ் ச ் சமூக ்தில்
ாயர் ன் னுரிளமதயாடு
இருந் னர். மகளள விட்டுக் பகாடுக்கக் கூடாப ன்ற பகாள் ளக தவளிரிடமும்
திளணமாந் ரிடமும் இருந் து. அள் ளூர் நன் முல் ளலயார் பபண்பமாழியின்
பிரதிநிதி

ஆகிறார்.

பாதிக்கப் படும்

மக்கள்

பரணர்

ஆணாதிக்கப்

பபண்ளண

பிரதிநிதியாக

அணங் கு

என

உள் ளார்.

விமர்சிக்கின்றனர்.

மகட்பாற் காஞ் சிப் பாடல் கள் கற் பளன அல் ல தவந் ர்க்கும் பிறர்க்கும் இளடயில்
ஏற் பட்ட சிக்கல் , பபயர் சுட்டா வரலாறு.
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