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The literature also serves as a testament to the way of life of the ancients. Poets’ express
intuitions with aesthetic perspective. Whiskers. It is not possible to express oneself so
clearly, even if one enjoys the interiors without transforming one's inner feelings.
Explore the pantry in a more subtle way than that. They specialize in making other
people understand what they think they are trying to visualize, just as men's feel a
woman's feelings and women's feelings. Poets with such subtle creativity are also seen
as psychoanalysts. Various studies have been performed on the Sangam literature.
These studies are performed on human behaviors and the flow of the mind. The
psychoanalytic functions of the characters in the short stories are explained
psychologically.
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முன்னுரை
பறைப்பாளன் ஒரு மைநநாயாளி என்றும் குழந்றதப் பருவத்தில் அமுக்கிறவக்கப்பட்பாலியல்
எண்ணங்கநள

மறைமாற்ைம்

தபற்று

பறைப்பாளைாக

காணப்படுகின்ைைர்.

வாழ்வின்

இன்ப

துன்பங்கறளச் சித்தரிக்கின்ைை இலக்கியங்கள். இந்த இலக்கியத்தின் வழியாக தைிமைிதன் மற்றும்
சமூதாயத்தின் மைச்சிறதறவ உளவியல் நநாக்கில் அைிய முடிகின்ைது.
கறலஞர்கள்
உணர்வுகறள

தபாதுவாக

அறவ

எழுத்துலகப்

நதான்ைியவாநர

பறைப்பாளர்கள்

பறைக்காமல்

பல்நவறு

தம்

மைத்நத

உத்திகறள

நதங்கிக்

றகயாண்டு

கிைக்கும்
சமூதாயம்

ஏற்றுக் தகாள்ளத் தக்கவறகயில் உருமாற்ைிக் கவிறதயாகநவா, நாகமாகநவா தருகிைார்கள் என்கிைார்
ஃபிராய்ட் (Ravichandran, 2015).
இலக்கியங்களில்

பறைப்பாளியின்

வாய்த்தவைல்களும்,

விகைங்கறளயும்

ஆறசகளின்

புைவடிவத்திறையும் ஆராய்வதற்கு கைவுத்திகள் பயன்படுகின்ைை.
➢

பறைப்பாளி

➢

பறைப்புக்களில் வரும் பாத்திரங்கள்

➢

பறைப்புக்குரிய வாசகன்.
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இவற்ைின் வழியாக ஆய்வுகள் நமற்தகாள்ளப்படுகின்ைது குறுந்ததாறகயில் தறலவன், தறலவி,
நதாழி காதற்பரத்தி ஆகிய பாத்திரங்களின் மைநிறலயும் பறைப்பாளுறமயும் உளவியல் நநாக்கில்
விளக்கப்படுகின்ைது.

ைளவில்

கைவி மனநிகை

பழந்தமிழ்

மக்களின்

அகவாழ்வு

களவு,

கற்பு

எை

இருவறகயாக

இருந்தது.

அன்புறைய

தறலவனும், தறலவியும் மைமுடித்தற்கு முன்பு வாழ்வது களவு என்றும் மைமுடித்த பின்பு வாழ்வது

கற்பு வாழ்றக என்று வறரயறைப்படுத்தியுள்ளைர். தறலவன் தறலவியின் உள்ளங்கள் இறணந்த
ஒழுக்கத்திறை அகத்திறை எைப்படும்.
தவளிப்பை வறரதல் பைாறம வறரதல் என்று
ஆயிரண்தைன்ப வறரதல் ஆநை
தறலவிறய

தறலவன்

களவு

தவளிப்பட்ை

பின்பும்,

களவு

தவளிப்பைாது

முன்பும்

மணம்

முடித்தைர் என்பறத ததால்காப்பியம் கூறுகின்ைது (Vellaivarananan, 1983).
இன்பமும் தபாருளும் அைனும் என்ைாங்கு
அன்தபாடு புணர்ந்த ஐந்திறை மருங்கின்
காமக் கூட்ைம் காணுங் காறல
மறைநயார் நதஎத்து மன்ைல் எட்ைனுள்
இன்பமும் தபாருளும் அைமும் தபற்று அன்தபாடு கூடும் அக எழுக்கம் ஐந்திறையிலும் காமக்

கூட்ைம் நசறுவது நவதமைிந்தவர்கூறும் எண்வறக மைத்தின் யாநழாடு கூடிய கந்தருவரது கூட்ைநம
ஐந்திறைக்கும் உரியது (Vellaivarananan, 1983).
……………………..யாநமார் நமை
தவலருஞ் சிற்ப்பின் ஐந்நிலம் தபறுநம4
ஐந்திறைக்கும்
உைன்நபாக்கு,
இன்ைித்

தபாருந்திவரும்

இற்கிழத்தி,

தறலமகனும்,

யாநழார்

காமக்கிழத்தி,

கூட்ைம்,

காதற்பரத்றத

தறலமளும்

தாநம

ஐவறக

என்று

கூடுவது

கூட்ைமாவை.

தகாடுப்பாரும்

ஐந்நிலத்திற்கும்

களவு,

இன்ைி

கற்பு,

நகட்பாரும்

உரியதாகும்

என்று

ததால்காப்பியம் கூறுகின்ைது.
இவ்வாறு

சங்க

இலக்கியங்களில்

வறரயறுத்துள்ளை (Manavalan, 2012).
தறலவன்

களவு

காலத்தில்

களவு

வாழ்க்றக

கூடியிருந்துவிட்டு

நிகழ்ந்துள்ளறமறய

இலக்கணங்கள்

வறரவுநமற்தகாள்ளாமல்

தன்றை

விட்டுவிடுவாநரா தறலவன் என்று தறலவி மைம் புலம்புதல்
யாரும் இல்றல; தாநை கள்வன்
தான் அது தபாய்ப்பின், யான் எவன் தசய்நகா?
திறைந்தாள் அன்ை சிறுபசுங்கால
ஒழுகுநீர் ஆரல் பார்க்கும்
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்நை.
தறலவன்

என்றை

களவில்

மணந்த

காலத்தில்

சான்ைாவார்

ஒருவரும்

இல்றல.

தறலவைாகிய கள்வன் ஒருவன் தான் இருந்தான். அவன் தசய்த சூளுைவிைின்றும் தப்புவாைாயின்
நான் என்ை தசய்நவன். ஓடுகின்ை நீரில் ஆரல்மீ ைின் வருறகறய பார்த்தபடி நாறரமட்டும்

தான்

Int. Res. J. Tamil, 243-248 | 244

G. Kanmani Rajaselvi / 2021

Vol. 3 Iss. SPL 1 Year 2021

DOI: 10.34256/irjt21s139

இருந்தது மீ றை பார்த்தலால் தறலவன் கூைிய வார்த்றதகறள நகட்டிருக்க முடியாது நான் என்ை
தசய்நவன்

என்று

புலம்புகின்ைாள்

இருவரும்

நசர்ந்தைர்

தறலவி

களவு

வாழ்க்றகயில்

தன்றையும்

அைியாமல்

புலம்புகின்ைாள்,

எதிர்பார்ப்பு

இருந்துவிட்டு, தறலவன் தபாய்ச்தசால்லி கூடிைான் என்பதும் தறலவியின் மைம் ஒத்திறசவிைால்
தறலவன்

வராததால்

தறலவி

மைம்

ஏமாற்ைமாைதால் நசாகம் நதான்றுகிைது.
தமய்ம்றம ஈநகாவுைன் (reality ego) ஈநகாலிபிநைா (ego libido) றவத்துத்டுக்தகாள்ளும் சமச்சீரற்ை

உைவுமுறை மைநநாய்க்கு வழிவகுக்கிைது. தன்நமாகத்நதாடு கூறுகிைார் ப்ராய்ட்- இங்கு தறலவியின்
நிறலயிலும்

துன்பம்

ஒருவறக

இன்பத்றத

உருவாக்குகின்ைது

என்பது

இதன்

மூலம்

அைியப்படுகின்ைது.
துன்ைச் தசன்று தசப்புநர்ப் தபைிநை
நன்றுமன் வாழி நதாழி நம் பைப்றப
நீர் வார் றபம் புதற் கலித்த
மாரிப் பீரத்து அலர் சில தகாண்நை
தறலவைிைம் பீர்க்கம் பூறவ எடுத்துக்தகாண்டுச் தசன்று இப்பூறவப் நபான்று பசறலநநாய்க்கு

ஆட்தகாண்டுள்ளால்
அப்நபாதுதான்
ஆசிரியரின்

அவர்

வழி

தறலவி

என்று

என்றை

அலர்

வறரந்துக்

தகாள்வார்

அைியப்படுகின்ைது.

மணந்துதகாள்ளமாட்ைான்

என்று

நபசுவார்கள்

எை

தறலவைிைம்

இப்பாைலின்

வழி

கூைிைாலும்

எைக்கு

நல்லதுதான்.

தறலவியின்

எண்ண

ஓட்ைங்கறள

நநரிநலச்

அைியப்படுகின்ைை.

தசன்று

கூைிைாலும்

தசய்தியாகும்

அகநிறலப்

நபாராட்ைங்கள் உைல் நநாய்குைிகளாக தவளிப்படுவறதக் குைிக்கின்ைது இதற்கு நிறலமாற்று இயக்கம்
எைப்படும்.

நிறலமாறுபட்டு

இயங்குதல்

என்பறத

இப்பாைல்

மூலம்

தறலவியின்

மைப்நபாரட்ைம்

அதைால் தபறுகின்ை உைல் நநாய்கள் இறவகள் குைியீைாக தவளிப்படுகின்ைறத அைிய முடிகின்ைது.

கைவனின் மனநிகை
ஒருவர்

மட்டுமல்லாமல்

மீ து

ஒருவர்

ஆழ்மைதில்

விருப்பம்

தகாள்வதற்கு

பதிந்துள்ள

அழகு

இளறம

குழந்றதப்பாலுணர்ச்சியாகும்

என்ை

இயல்பூக்க

புைத்நதாற்ைம்

தநைி

அல்லது

இன்பதநைி என்று பிராய்டு குைிப்பிடுகின்ைார். இவற்ைின் தாக்கநம இடிபஸ் சிக்கல் தன்நமாகம் தன்றை
தான்

நமாதிக்தகாள்ளும்

தன்நமாகம்

தன்

இைத்திற்கு

எதிராை

இைத்திைம்

கவர்ச்சிக்

தகாள்ளும்

ஈடிப்பஸ் இவற்ைின் உந்தல்கள்தான் உள்ளத்தின் தசயல்களாக அறமகின்ைது.
தறலவியுைன்

எைக்கு

இருக்கும்

உைவு

ஊரால்

அைியப்படுமாயின்

அவர்

தகாண்ை

காமம்

உண்றமயாைதாகாது என்ைால் தறலவிறய பிரிந்திருக்க முடியவில்றல. பிரிய நநரிடுமாயின் மைல்
ஏறுநவன்

அவ்வாறு

மைநலைிைால்

தறலவிறய

தூற்றுவார்கள்

அதறையும்

என்ைால்

தபாறுக்க

முடியாது அவறளப் பிரிந்தாலும் உயிநராடு வாழ்தல் எைக்குப் பழியாகும்
தபாழுது இறை ததரியின் தபாய்நய காமம்
மா எை மைதலாடு மறுகில் நதான்ைித்
ததற்தைைத் தூற்ைலும் பழிநய
வாழ்தலும் பழிநய பிரிவு தறலவரிநை”
தறலவியின் மீ து தகாண்ை அன்பின் மிகுதியால் பிரியமுடியாமல், பிரிய நநரிடும் சூழலில்
மைல்

ஏைிைால்

ஊரார்

பழிக்கும்

தறலவி

ஆளாவறதயும்

தபாறுக்க

முடியாமல்

தறலவியின்

பிரிவிற்குப் பின் தான் உயிநராடு இருந்தும் பழிதான் என்று பலச்சிந்தறைப்நபாராட்ைங்களிைால் மைச்
நசார்விறை தவளிப்படுத்துவதாக அறமன்ைது.
“காறல அரும்பிப் பகல் எல்லாம் நபாதாகி
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மாறல மாலரும் இந்நநாய்”
மாறல

நநரங்களில்தான்

அைியப்படுகின்ைது
ஒருவறர

தறலவன்,

ஒருவர்

உைநை

இந்நநாய்

தறலவி

சந்திக்க

அதிகமாக

பிரிவின்

காணப்படுகின்ைது.

துயரும்

என்பது

மாறலநநரங்களில்தான்

நவண்டும்தமன்று

எண்ண

அைியப்படுகின்ைது (Shanmugam, Chithraputhiran, 2005).

உந்தல்கள்

இக்குைள்

மூலம்

அதிகமாகின்ைது

இவற்ைின்

மூலம்

றகஇல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும்
தவண்தணய் உணங்கல் நபாலப்
பரந்தன்று, இந்நநாய் நநான்றுதகாலற்கு அரிநத!
அதிக

சூரியதவப்பத்திைால்

தவண்தணய்

உருகி

பரக்கின்ைறத

பார்த்து

இரண்டு

றககளும்

இல்லாத ஊறமயைால் எவ்வறு அதறை பாதுகாக்க முடியாநதா அவ்வாநை எைக்கும் தறலவிறய
பிரிந்ததிைால்

எைக்குள்

அல்லாடுவதாக

வந்த

இப்பாைல்

காமநநாறய

கருத்து

தசால்லவும்

அறமகின்ைது

ஒரு

முடியாமல்,

சில

தபாறுக்கவும்

எண்ணங்கள்

மட்டும்

உதிக்கின்ைது ஈநகாவின் சிந்தறைப்பாங்கு பிடிப்பு என்கிைார் ப்ராய்ட் (Ravichandran, 2015).

த ொழி கூற்றில்
தச்சன்

றகயிைால்

திரும்பத்திரும்ப

கைவியின் மனம்

தசய்த

றகவண்டிறய

இழுப்பதிைால்

இல்றலயன்ைாலும்

முடியாமல்

சிறுவர்

அவ்வின்பத்தின்

பரத்றதயிைம்

ஏைிச்தசல்லுகின்ை

இயல்றப

தசன்ைிருந்தாலும்

இதில்

முன்பு

இன்பம்

அறைகின்ைை.

தன்னுைன்

இல்றலயாைாலும்

தன்ைிைம்

தறலவன்

நசர்ந்திருந்தறத

நிறைத்து

மகிழ்ந்நதாம். நதாழிக் கூற்று பாைலின் தசய்தி வாயில் மறுத்ததாக அறமகின்ைது.
ஈர்த்துஇன் புறூஉம் இறளநயார் நபால
உற்றுஇன் புநைாம் ஆயினும் நற்நைார்ப்
தபாய்றக ஊரன் நகண்றம,
இந்த பாைலின் வழி தறலவியின் பின்நைாக்கு நிறல புலைாகிைது. தறலவனுைன் தற்நபாது
இறணந்திருக்கும்

இன்பம்

கிறைக்ககாவிடினும்,

களவின்

நபாது

தறலவனுைன்

நான்

இருந்த

காட்சிகறள நிறைத்துப் பார்த்து இன்புறுகின்நைன். அவ்வாறு நான் இன்பமாக இருந்தாலும் என்மைதின்
உண்றம

நிறல

தறலவன்

இல்லாததால்

வறளயல்கள்

தநகிழ்ந்தை

என்று

தறலவியின்

களவு

வாழ்க்றகறய ஓட்டிப் பார்ப்பதாக அறமகின்ைது.
உள்ளத்தில்

ஏநதா ஒரு

தபாருறளப்

பற்ைி நிறைவியக்கம் நிகழ்ந்துக்

தகாண்நை

இருக்கும்

இதறை வில்லியம் நேம்ஸ் 1890-ல் நைநவாறை நிறல எைப் தபயரிட்ைார்.
நதாழி தறலவியறய பார்த்து அவர் தசன்ை வழிகளில் தபண்யாறையின் பசிறய நீக்கும்படி

தம்துதிறகயிைால் ‘யா’ மரத்திறை பட்றையின் உரித்து அதன் நீறர பருகச் தசய்யும் அந்த அன்பு
நிறைந்த காட்சிறய கண்ைதும் விறரவில் வருவார் நம் தறலவர்,
நறசதபரிது உறையர்: நல்கலும் நல்குவர்:
பிடிபசிகறளய தபருங்றக நவழம்
தமன்சிறை யாஅம் தபாளிக்கும்
அன்பின் நதாழி! அவர் தசன்ை ஆநை11
இங்கு

ஆண்யாறை,

கூைப்படுகின்ைது.
தறலவியுைன்

தபண்யாறையின்

ஆண்யாறையும்,

இறணந்திருந்த

தாகத்திறைத்

தபண்யாறையும்

நாட்கறள

தீர்க்கின்ைது

இறணந்திருப்பறத

நிறைத்துப்பார்த்து

உைநை

கண்ை

அது

குைியீைாக

தறலவன்

பார்க்கநவண்டும்

தன்

என்ை

உள்ளம்தநகிழ்விைால் தறலவன் வருவார் என்று இப்பாைலின் மூலம் அைியப்படுகின்ைது.
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உந்தல்களிைால்

தறலவைின்

மைநில
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தறலவிறய

காணத்துடிக்கின்ை

உள்ளத்தின்

ஆற்ைல் தவப்படுகின்ைது
யாறைதன் தகால்மருப்பு ஒடியக் குத்திச் சிைம் சிைந்து
இன்ைா நவைில் இன்துறண ஆர
முளிசிறை யாஅத்துப் தபாளி பிளந்து ஊட்ைப்
இங்கு

குைியீட்டின்

வாயிலாக

யாறையும்,

பிடியின்

அன்தபாத்தக்

காட்சி

புலப்படுகின்ைது

உவறம இறைச்சி கூை ஒருவறக உளசிந்தறைநய ஆகும். இறவ தத்துவத்தாலும் அனுபத்தாலும்
பறைக்கப்பட்ைறவ. உளவியல் அைிவியல் முறையில் இைங்கண்ைறவ ஆகும்.
காதற்பரத்றதக் கூற்ைில் காணும் உள்ளம்
“கழிைி மாஅத்து விறளந்து உகு தீம்பழம்
பழை வாறள கதூஉம் ஊரன்
எம் இல் தபருதமாழி கூைி, தம் இல்,
றகயும் காலும் தூக்கத் தூக்கும்,
ஆடிப் பாறவ நபால
வயிலில்
பயன்பட்ைை
கூைிவதாக

விறளந்த

தறலவன்

இப்பாைல்

மாம்பழம்

தறலவிக்குச்

அறமகின்ைது.

அதறை

றவத்தவருக்கு

தசாந்தமாகாமல்

தறலவி

வட்டில்
ீ

எைக்கு

பயைில்லாமல்
தசாந்தமாைால்

கைறமதயை

மீ ன்

களுக்கு

என்று

பரத்றத

இருக்கின்ைான்

என்

வட்டில்
ீ

விருப்பம்நபால் இருக்கின்ைான் என்பதாக அறமகின்ைது.
தறலவிறய தறலவன் விருப்பி மைமுடித்தாலும் புதல்வறை தபற்ை காலத்தில் பரத்றதயிைம்
நாடிச்தசன்ைதாக

இப்பாைல்

கூறுகின்ைது.

தான்

விரும்பி

தபறுவதற்கும்,

தன்றை

விரும்பி

பிைர்

தபறுவதற்கும் நவறுபாடு உணர்ந்த தறலவைின் மைநிறல அைியப்படுகின்ைது.
“எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம் என்பது
தாைமர்ந்து வரு உம் நமவற்ைவாகும்
ததால்காப்பியரின்

கருத்து

உயிர்கட்டு

இன்பம்

நதான்றுவதற்காை

அடிப்பறைக்

காரணத்றத

விளக்கும் தன் விருப்பத்நதாடு இறயந்து வரும் விறை நிகழ்ச்சிநய இன்பம் தருவது இவ்வியற்றக
எல்லாம் உயிர்க்கும் தபாது என்பது ததால்காப்பிய நூற்பா நுவலும் கருத்து. தறலவன் விருப்பப்படி
தசயல்படும்

பரத்றதயிைத்தும்

அவனுக்கும்

இன்பம்

நதான்றும்

அவன்

விருப்பபடி

தசயல்பைாத

தறலவியிைத்தும் அவனுக்கும் இன்பம் வரும் இளம்பூரணரின் விளக்கமாகும்.
இன்பம் நதான்றுவதற்கு காரணம் இன்பத்திற்குரிய தபாருளன்று தான். விரும்பியவாறு தன்

விறழவு

நிறைநவைநல

ஆகும்.

ததால்காப்பியர்

கருத்நதாடு

ப்ராய்டின்

கருத்தும்

ஒன்ைி

நிற்கக்

காண்கிநைாம்.15 உலகக் கட்டுபாடுகறளத் தாண்டியது அல்லது விறழவு நிறைநவற்ைநம ஆகும்.

முடிவுகர
குறுந்ததாறகயில்

வழியாக

மைநிலயிறை

வருந்தி

ஏங்கும்

சங்ககாலம்ததாட்நை

பாைல்களில்

உளவியல்

நிறலயிறை

தறலவன்,

தறலவன்,

நநாக்கில்

புலவர்கள்

தறலவியின்

தறலவி

ஆராயப்பட்ைது

நதாழி,

எடுத்துறரத்துள்ள

வாழ்க்றகமுறை

காதற்பரத்தி

தறலவன்,
விதம்

பாத்திரங்களின்

தறலவிறய

அைியப்பட்ைது

அன்தபாடு

கலந்து

நிறைத்து
இவ்வாறு

வாழ்வதுநவ

அதறை நாம் மறுத்நதா தவறுத்நதா வாழாமல், மைஒத்த, இன்பம் கலந்த இயற்றக உணர்நவாடு
வாழ்நவாம்.

வரும்

சந்ததிகளுக்கு

அன்தபாழுக்கத்றத

அைிவிப்நபாம்.

பழறமறயயும்

மைக்காமல்
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புதுறமறயயும் விளக்காமல்’ சங்கப்புலவரும், சிக்தமண்ட் ப்ராய்டு கருத்தும் சான்ைாகட்டும் இறணந்நத
வாழ்ந்து இல்லைம் காப்நபாம்.
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