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கம்பராமணத்தில் பபற்ற தாயும் வளர்த்த தாயும்
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Rama, the hero of Ramayana is worshipped by the people. Biological and foster mothers
of Rama, the great are really fortunate. The hero of Kamba Ramyanam was manifested
more with his foster mother rather than his biological mother. Thus he had two
mothers. Kosalai, Rama’s biological mother was stable in all the situations and showed
maturity in her behaviour. Bharathan, who was fostered by Kosalai was also an
esteemed gentle person. Kaikeyi, the foster mother of Rama was affectionate to Rama
than Bharathan, her own son. But her infidelity towards Rama by becoming a prey to
the conspiracy of kūni Mautharai shown her inner love towards her son Bharathan.
Kosalai stood in esteemed status as a biological as well as a foster mother.

Received : 28-01-2020
Accepted : 19-10-2020

Keywords: Kamba Ramyanam, Biological mother, Rama, Bharathan, Kosalai, Kaikeyi.

ஆசிரியர் குறிப்பு
முறனேர் ந.மு.கேிதா அேர்கள் பதிறனந்து ஆண்டுகளாக ஈவ ாடு, வேளாளர்
மகளிர்

கல்லூரியில்

ேருகிைார்.

(தன்னாட்சி)

ஐம்பதுக்கும்

தமித்துறைப்

வமற்பட்ட

பன்னாட்டுக்

வப ாசிரிய ாகப்

பணியாற்ைி

கருத்த ங்குகளில்

ஆய்வுக்

கட்டுற கறள வேளியிட்டுள்ளார். பல்கறைக்கழக நிதிநல்றகக் குழுேின் (UGC)
நிதி

உதேியுடன்

குறுந்திட்ட

ஆய்றே

முடித்துள்ளார்.

இைக்கணம்,

பக்தி

இைக்கியம், சமூகேியல் ஆய்வு ஆகியேற்ைில் மிகுந்த ஈடுபாடு வகாண்டேர்.

முன்னுரர
அைவனனப்பட்டவத
ஆடேருக்குயிவ
வகாடுத்வதார்

இல்ோழ்க்றக,

மறனயுறை
என்ை

மகளிர்க்கு

குைிக்வகாறள

யாதும்

ஊவ

ஆடேர்

உயிவ ,

ேகுத்துக்வகாண்டு

பண்பாட்றடயும்

கற்றுக்

வகாடுத்த

இனம்

தமிழ்வமாழியும்

தமிழ்

இைக்கியங்களும்

தமிழினம்.

யாேரும்
உண்டி

ேிறனவய

வகாடுத்வதார்

உைகத்திற்கு

உயிவ ாடும்

காப்பியங்களும்

வகளிர்,

நாகரிகத்றதயும்

உணர்வோடும்

தமிழர்களின்

உயிர்
கைந்த

வபருறமமிக்க
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அறடயாளங்களாகும்.

தமிழ்

மகளிரின்

தறகசால்

மாண்புகறள

எடுத்திக்கூறும்

இைக்கியங்களுள் தறைசிைந்து நிற்பது கேிச்சக்க ேர்த்தி இயற்ைிய கம்ப ாமாயணம். வபறத,
வபதும்றப,

மங்றக,

மடந்றத,

நிறைகளில்

வபண்களின்

கூறுகிைார்.

ஒருேனும்

அரிறே,

கடறம,

வதரிறே,

வபாறுப்பு

ஒருத்தியும்

வபரிளம்வபண்

ஆகியேற்றைத்

திருமணம்

புரிந்து

ஆகிய

எழுேறக

வதால்காப்பியர்

குடும்பம்

எடுத்துக்

நடத்தப்

பத்துப்

வபாருத்தங்கறளத் வதால்காப்பியர்.
பிைப்வப குடிறம ஆண்றம ஆண்வடாடு
உருவு நிறுத்த காம ோயில்
நிறைவய அருவள உணர்வோடு திருவேன
முறையுளக் கிளத்த ஒப்பினது ேறகவய (வதாகா–வமய்ப்பாட்டியல்-நூற்பா எண் - 25)
எனக் கூறுகிைார். இதறனவய புைேர் குழந்றத அேர்கள்
அன்புக்வகாரு தாய்மிஞ்சிய ேருளுக்வகாரு தந்றத
வதன்புக்வகாரு தறனயுள்ளுய வதளிவுக்வகாரு சுற்ைம்
இன்புக்வகாரு குழேித்வதாறக யினிறமக்வகாரு நன்னூல்
என்புக்வகாரு வுயி ாமிறே வயல்ைாமே ளானாள் (இ ாேணகாேியம், காட்சிப்படைம்.
பா. 16)
அன்பு ேழங்குேதில் தாயாகவும், அருள் ேழங்குதைில் தந்றதயாகவும், ேைிறமயுடன்
துறண நிற்கும் அண்ணனாகவும், வதளிந்த நற்பாறதறயக் காட்டும் சுற்ைமாகவும், இன்புைக்
குழந்றதயாகவும், இேற்ைிற்கு வமைாக உடலுக்கு உயி ாக ேிளங்குபேள் வபண். வபண்றம
என்னும் சிப்பிக்குள் முதிர்ந்த முத்து தான் தாய்றம.
காப்பிய

இைக்கியங்கள்

அறனத்தும்

வபண்றமக்கு

இைக்கணம்

கூறும்

ேறகயில்

பறடக்கப்பட்டறேயாகும். அதிலும் கம்பர் தனக்வகன ஒரு தனி இடத்திறனப் வபற்றுள்ளார்.
கம்பற க் கேிய சு கண்ணதாசன் அேர்கள் ‘கம்பனுக்கு வமவைார் கேிஞன் பிைந்ததில்றை,
கன்னித் தமிழுக்கும் அேனன்ைிக் கதியுமில்றை என்று புகழ்ந்துள்ளார். கம்பற
இம்பரில்

இைர்

என்று

கூைிக்

கம்பற

உன்னுவோம்,

உணர்வோம்

ஒத்த புைேர்

உேப்வபாம்

என்று

அறைகூேல் ேிடுகிைார் மகாகேி ஆதித்தர்.
மக்கள்
மக்கள்

மனதில்

மனதில்

இ ாமறனப்

கம்ப ாமயணக்

வகாயில்

வபற்ை

தாயும்

காப்பியத்தின்

வகாண்டுள்ளான்
ேளர்த்த

தாயும்

தறைேன்

அத்தறகய
வபரும்வபறு

ஈடு

இ ாமன்

ப ம்வபாருளாக

இறணயற்ை

வபற்ைேர்கவள!.

மகனாகிய

வகாசறையின்

வபருறமசால் குணங்கள் முழுேதும் தன்னகத்வத வகாண்ட வபருறம உறடயேன் இ ாமன்.
ஆனால் இ ாமறன முற்றும் ேளர்த்த வபருறமக்குரியேள் றகவகயி (Tolkappiyar, 1969; Pulavar

kulantai, 2018) .

வளர்த்த உணர்வு
கம்ப ாமாயண

நாயகனுக்குப்

வபற்ை

தாய்,

ேளர்ந்த

தாய்

என்று

இருேர்

உண்டு.

வபற்ை தாறய ேிட இ ாமன் ேளர்ப்புத் தாயுடவனவய அதிகம் வபசப்படுகிைான். ேளர்ப்புத்
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தாயாகிய றகவகயி தான் வபற்ை ப தறன ேிட வகாசறை வபற்ை இ ாமறனத் தன் உயிரின்
வமைான

அன்பு

மகனாக

வபரிடர்

உன்றன

வபாற்ைினாள்.

வநருங்குகிைது

கூனி,

நீ

இ ாமன்

உைங்குகிைாய்

முடிசூடிக்

என்று

வகாள்கிைான்

கூைிய

வபாது

என்ை

றகவகயி

‘இ ாமறனப் பயந்த எற்குஇடர் உண்வடா!’ (கம்ப ாமாயணம் பாடல் எண் 1542) என்ை வபாது
தாய்றமயின் அன்றபயும் அைிேின் மாட்சிறயயும் உண
மக்கள்

‘தாய்

றகயில்

அேள்

வபருேறக

ேளர்ந்திைன்:

வசால்லுதற்கு

ேளர்த்தது

அரிது’

முடிகிைது. அவயாத்தி நக த்து

தேத்தால்

என்று

வகாகயன்

வமாழிேதன்

மூைம்

மடந்றத

வதாறக

றகவகயின்

பண்பு

எத்தறன ஓங்கியுள்ளது என்று ேியப்பறடய றேக்கிைது. கூனியின் வசால் வகட்கும் ேற ,
இ ாமனின்

முடி சூட்டு

ேிழாறேப்

வபாற்ைி

ேருகிைாள்.

கற ப்பார் கற த்தால்

கல்லும்

கற யும், எறும்பு ஊ க் கல்லும் வதயும், அடிவமல் அடிறேத்தால் அம்மியும் நகரும் என்ை
உண்றமகறள அைிந்த கூனி ோர்த்றத ஜாைம் வசய்து சினத்றதத் தூண்டுகிைாள். ஆனால்
ேிதி இ ாமறன தன் மகனல்ை என்று வேறுபாட்றடக் காட்டி றகவகயின் உயர்பண்புகறள
மாற்ைி

சுயநைமிக்க

தாயாகப்

பட்டம்

கட்டி

ேிடுகிைது.

ஆனால்

உைகவமல்ைாம்

இ ாமாயணம் கற்று இன்புைச் வசய்த வபரிய புண்ணியத்திறனப் வபறுகிைாள் என்பதறனக்
கம்பர்,
இ க்கம் இன்றம அன்வைா இன்றுஇவ் வுைகங்கள் இ ாமன்
பு க்கும் வதால்புகழ் அமுதிறனப் பருகுகின்ைனவே
(கம்ப ாமாயணம் பா.எண் 1573)
உைக மகாகேிகள் ேரிறசயில் யாேரினும் வமம்பட்டேன் கம்பன் என்று இன்புைச்
வசய்தேள் றகவகயி என்பதால் றகவகயிக்கு நாம் மிகக் கடறமபட்டிருக்கிவைாhம்.
வகான்ைன்ன இன்னா வசயினும் அேர்வசய்த
ஒன்றுநன்று உள்ளக் வகடும்
என்ை

வபாய்யாவமாழி

(குைள் 109)

புைேரின்

ோக்கிற்கு

சான்ைாக

நின்ைேள்

றகவகயி

(Thiruvalluvar, 2016).

பபற்ற உணர்வு
இ ாமறனப்
பக்குேப்பட்ட
எப்படி

ோழ

வசய்திறய

வகாசறை

தாவயா
நாட்டின்

வேண்டுவமா

மற்ைேர்களின்

நாட்டின் பட்டத்து
தச தச்

வபற்ை

சக் ேர்த்தி

காட்டப்படேில்றை”

எந்நிறையிலும்
வகாகுைமாகத்

அப்படி

தன்னிறை

திகழ்கிைாள்.

ோழ்கிைாள்.“இ ாமனுக்கு

மூைமாகத்

தான்

வகாசறை

அைிந்து

மாைாதத்

தன்றமயுடன்

அ சர்குைத்துப்
முடிசூட்டு

வபண்கள்

ேிழா

வகாள்கிைாள்.

என்ை

அவயாத்தி

ாணி என்ை முறையிவைா இ ாமறனப் வபற்ை தாய் என்ை முறையிவைா
வகாசறைக்குத்

தனியாகச்

(கம்ப ாமயணத்தில்

வசய்தி

இ ாமன்,

அனுப்புேதாக

பக்கம்.67).

கம்ப ாமயணத்தில்

வசேிேழியாகக்

மகனின்

முடிசூட்டு ேிழாேிறனக் வகள்ேியுற்ை தாய் மனமகிழ்ந்து சுமித்திற யுடன் வகாயிலுக்குச்
வசன்று ேி தம் கறடபிடிக்கிைாள். வபற்ை வபாழுதினும் வபருமகிழ்வு வகாண்டு முடிசூட்டு
ேிழாேிறனக் காணக் காத்திருக்கிைாள்.
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இ ாமன் தன்றனப் வபற்ை தாயாகிய வகாசறைறய இ ாமனின் திருமணத்திற்கு நாள்
குைிக்கப்பட்ட

பிைகு

நுறழோயிைில்
படைத்தில்

அேறனக்

தாயார்

ேருகிைது.

காண

மூேற யும்

அடுத்து

மதிறை

தந்றதயும்

இ ாமன்

கானகம்

நக த்திற்குச்
கண்டு

வசல்லும்வபாது

ேணங்கும்

புைப்படும்

நிகழ்வு

வந த்தில்

நகரின்

எதிர்வகாள்

மீ ண்டும்

தாறய

ேணங்கச் வசல்ேதாகக் காட்டப்படுகிைது.
நாட்டு

மக்கவளல்ைாம்

இ ாமனின்

முடிசூட்டு

ேிழாேிற்வகன

மகிழ்வோடு

காத்திருக்றகயில் வபற்ை தாய் வகாசறை அதனினும் சிைந்த நாள் ஒன்று இல்றை என்ை
மனநிறையில் முடிசூட்டி குறடவயந்தி புனித நீ ாடி புறட சூழ கேனம் ேச
ீ மகன் ேருோன்
என்ை எண்ணத்வதாடு மகிழ்ந்திருந்த தாயின் முன்வன இ ாமன் தனியனாக முன்வன ேிதியும்
பின்வன தர்மமும் வதாட

ேருகிைான். அேனுடன் ேந்த அந்த இ ண்டும் அேள் கண்ணுக்குப்

புைப்படேில்றை.
“குறழகின்ை கேரி இன்ைி, வகாற்ை வேண்குறடயும் இன்ைி,
இறழக்கின்ை ேிதிமுன்வசல்ை, தருமம் பின் இ ங்கி ஒக
மறழக்குன்ைம் அறனயான் வமௌைி கேிந்தனன் ேரும் என்று என்று
தறழக்கின்ை உள்ளத்து அன்னாள் முன்ஒரு தமியன் வசன்ைான்.
(கம்ப ாமயணத்தில் இ ாமன், பக்கம்.67)
வமௌைியுடன் ேருோன் என்று காத்திருந்த தாய் இ ாமறனக் கண்டவுடன் துய த்தில்
எல்றைக்குச் வசன்றுேிட்டாள். அத்துறணயும் அைியும் ஆற்ைல் வகாண்ட இ ாமன் தாயின்
துய

நிறைறயத் வதளிோக உணர்ந்தான்.
தாங்காத் துய த்றதத் தன்னுள்ளடக்கிய தாய் வகாசறை மிக அறமதி வகாண்டு “நீ

வநடுமுடி

புறனந்து

வகாள்ேதற்கு

இறடயூறு

ஏவதனும்

உண்வடா?”

என்று

ேினேினாள்.

அேளது ஐயத்றதப் வபாக்கும் ேறகயில் அேள் வகட்ட ஒரு ேினாேிற்கு மட்டுவம இ ாமன்
ேிறட கூறுகிைாள். “நான் புறனேதற்குப் பதிைாகத் தங்கள் ஆறச மகன் ப தன் புறனந்து
வகாள்ளப் வபாகிைான்” என்கிைான்.
“மங்றக அம்வமாழி கூைறும் மானேன்
வசங் றககூப்பி, ‘நின்காதல் திருமகன்
பங்கம் இல்குணத்து எம்பி ப தவன
துங்கமாமுடி சூடுகின்ைான், என்ைான்”
சாதா ணத்

தாயாக

இருப்பின்

வபற்ை

(கம்ப ாமாயணம் பா.எண் 1608)
மகறன

ேளர்க்க

முடியாேிட்டாலும்

மகன்

அ சனாோன் என்ை வபருமிதத்தில் மிதத்திருப்பாள். மகன் முடிசூடேில்றை என்ை வசய்தி
அைிந்ததும் வநஞ்சு உறடந்து கதைித் துடித்திருப்பாள். ஆனால் வகாசறை நாட்டுத் தச தன்
வதேிவயா பண்பில்
அறமதியுடன்
என்ை ஒவ
ேிட

சிைந்த அற்புதத்தால் மகன் வசான்ன வசய்திறயக் வகட்டவுடன் மன

மூத்தேன்

இருக்க

கா ணத்றதத் தேி

நல்ைேன்

என்பதில்

இறனயேன்

முடிசூடுதல்

நம் ம புக்கு

முறையில்றை

வேறு எதுவும் இல்றை உன் தம்பியாகிய ப தன் உன்றன

ஐயமில்றை

என்று

கூறுேதிைிருந்வத

வகாசறையின்

உயர்ந்த

பண்றபயும் தான் ேளர்த்த மகன் ப தனின் குணத்றதயும் வேளிப்படுத்துகிைாள். இத்தறகய
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பண்புத்தாய் ேளர்த்த ப தன் சிைந்த பண்பாளனாகவே ேிளங்குோன் என்பறதயும் வதளிோக
உண

முடிகிைது.
“முறைறம அன்று என்பது ஒன்று உண்டு மும்றபயில்
நிறை குணத்தேன் நின்னிறும் நல்ைனால்:
குறைவு இைன் எனக் கூைினள் -நால்ேர்க்கும்
மறுஇல் அன்பினில். வேற்றுறம மாற்ைினாள்.”
ப தறனப்

கூறுகிைாள்.

பண்புறடயேன்

ஏவனனில்

ேிட்டதாலும்

வபற்ை

என்று

இ ாமறன
மகன்

கூைிய

ேளர்க்கும்

என்ை

(கம்ப ாமாயணம் பா.எண் 1609)

அந்தத்தாய்
வபறு

இ ாமனுக்கு

வகாசறைக்கு

கா ணத்திற்காகவும்

அைிவுற யும்

இல்ைாமல்

அைிவுற

கூறுேது

வபாய்
அேளது

கடறமயாகும் என்று
“நன்று, நும்பிக்கு நானிைம் நீ வகாடுத்து
ஓன்ைி ோழுதி, ஊழிபை”
என்று தான் ேளர்த்த மகனுக்கு முடிசூட்டுதறை உணர்ந்து மகிழ்வும் வகாண்டு தன்
மகறன அேனுக்கு உறுதுறணயாக இருக்கும்படி வேண்டுகிைாள்.
தனக்கு அைிவுற
வசால்ைி

தந்றதயின்

ேழங்கிய தாய் தனது தந்றத கூைிய அடுத்த கட்டறளக்கு மறுப்பு
ோக்றகக்

காப்பாற்ை

முடியாமல்

வபாய்ேிடுவமா

என்று

இ ாமன்

எண்ணிக்வகாண்வட அடுத்த ஆறணறயச் வசால்ைத் துணிகிைான்.
தந்றத
படுத்தவே

எனக்கு

இ ண்டாேது

அக்கட்டறளறயப்

அறமதியுடன்

கட்டறளயும்

பிைப்பித்துள்ளார்.

பிைப்பித்துள்ளார்

அக்கட்டறளறயக்

கூறுமாறு

என்ைவுடன்

ேினவுகிைாள்.

என்றன

என

நன்வனைிப்

வகாசறை

இ ாகேனும்

ஏவதா

மன
ஒரு

சாதா ண வசய்திறயக் கூறுபேன் வபாைவே கூறுகிைான்.
“ஆண்டு ஓர் ஒழிவனாடு ஒழ் அகன் கானிறட
மாண்டமா தேத்வதாருடன் றேகி, பின்
மீ ண்டு நீ ே ல் வேண்டும்”

(கம்ப ாமாயணம் பா.எண் 1612)

என்று கட்டறள ேிதித்துள்ளார் என்ைான் (Kampar, 2000).
அதறனக்

வகட்ட

வகாசை

உயிர்வபாய்ேிடக் கூடாதா?

நாட்டு

உரிறம

மகள்

இச்வசய்தி

வகட்கும்

வந த்தில்

என்று கதைித் துடிக்கின்ைாள், மயங்கி ேிழுகின்ைாள் நானும்

உன்னுடன் ேருவேன் அறழத்துச் வசல்ோயாக என்று வேண்டுவகாள் ேிடுகின்ைாள்.
வகாசறையின்

வேண்டுவகாறளக்

வகட்ட

இ ாமன்

தன்

நுண்ணிய

அைிோல்

நான்

கானகம் வசன்ைபின் தந்றதக்கு உறுதுறணயாகச் வசய்யவேண்டிய கறடறமகறளச் வசய்ேது
வகாசறையின் கடறம என்பறத எடுத்துக்கூைி தாயின் மனநிறைறய மாற்றுகின்ைான்.

வளர்ப்பு மகனும் பபற்ற மகனும்
வபருந்தறகயான
இயற்றக

அதனாவைவய

வகாசறை
முடி

வபற்ை

சூட்டுேது

இ ாமனுக்கு
ப தனுக்கு

வகாசறையின்

உனக்கில்றை

நீ

உயர்
கானகம்

குணங்கள்
வசல்ைக்

கடறமப் பட்டேன் என்ைவபாதும் மாைாத இன்முகத்துடன் மறுவமாழி இன்ைிக் கட்டறளகறள
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ஏற்கிைான்.

றகவகயி

இ ாமறன

ேளர்த்தாலும்

உள்ளுக்குள்

ப தன்

வமல்தான்

அன்பு

வகாண்டுள்ளாள் அதனால்தான் கூனியின் சூழ்ச்சிக்கு உறுதுறணயாகிைாள். ஆனால் ப தன்
தன்

வபற்ை

தாய்

வபாை

குணம்

வகாள்ளாது

ேளர்த்த

தாயாகிய

வகாசறையின்

குணநைன்கறள மட்டுவம வகாண்டதினால்தான் அ ச உரிறமறய ஏற்க மறுக்கிைான். வபற்ை
தாய் ேளர்ப்புத் தாய் என்ை இருநிறைகளிலும் உயர்ந்து நிற்பேள் வகாசறை.
மகறனப் பிரிந்த ோடிய வகாசறை கணேன் ஆேி பிரிந்ததைிந்து வசால்ை முடியாத
மன வேதறன அறடகிைாள் மாணிக்கத்றத இழந்த நாகம் வபாை தன் துறணறய இழந்த
அன்ைில் பைறே வபாை துய க் கடைில் ஆழ்ந்து வபாகிைாள்.

முடிவுரர
எவ்ேிடத்திலும்
மாைாது

தனது

எந்நிறையிலும்

கடறமகறளச்

வகாசறை

வசய்தவதாடு

தன்

அ ச

வபண்றமக்
குை

குணமும்

மகளிர்க்குரிய

தாயன்பும்

பண்புகறளத்

தன்னகத்வத வகாண்டிருந்தாள் அதனாவைவய றகவகயிடம் இ ாமன் காடு வசன்ை வபாதும்
கணேன் இைந்த வபாதும் கடும்வசால்வைா மன வேறுப்வபா காட்டாது உயர்ந்து நின்ைாள்
கம்ப ாமாயணத்தில் சிைந்த வபண்பாத்தி ப்பறடப்பு வகாசறைவயன்ைால் அது மிறகயாகாது.
இன்றைய

தறைமுறைச்

வசல்ேர்கவள!

வபண்றமயின்

இைக்கணத்வதாடு

ோழ்ந்து

புகழ்

வபற்ை வகாசறையிறன இல்ைை மாண்பிறனப் வபாற்ைி ோழ்ந்து நாட்டுக்கும் ேட்டுக்கும்
ீ
வபருறம வசர்ப்பீர்களாக.
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