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ஆய்வுச்சொரம்: நாட்டார் வழக்காறுகள் அவ்வக்காலப் படடப்பிலக்கியத்தில் இயல்பாக
இடம்பபறக்

கூடியடவ.

பதாடகயிலக்கியத்தில்

பண்டடத்தமிழகத்து

இருந்து

எடுத்துடைப்பது

மகப்பபற்று

வழக்காறுகடைத்

இக்கட்டுடையின் பநாக்கம் ஆகும்.

இதனால் பண்டடத் தமிழரின் அறிவு, பகாள்டக, நம்பிக்டக, பெயல்பாடு ஆகியவற்பறாடு
ெமூக

வைலாற்டறத்

தைவுகைாகவும்;

பதைிவாக

இன்டறய

வடையலாம்.

தமிழ்ச்ெமூக

பதாடகநூல்கள்

மகப்பபறுொர் வழக்காறுகளும்

விைக்கங்களும் துடைடமத் தைவுகைாகவும் அடமகின்றன.
முடறடயப்

பின்பற்றிப்

பண்டடய

முதனிடலத்

நாட்டார்

அறிவியல்

இக்கட்டுடை பகுப்பாய்வு

வழக்காறுகடைத்

பதாகுக்கிறது.

பிள்டைவைம் பகட்டல், தடலச்சூலியர் வழிபாடு, கருவுற்றடத உறுதிபெய்தல், கருடவச்
ெிடதப்பது

பற்றிய

பகாள்டக,

பநாய்த்பதாற்டறத்

தவிர்த்தல்,

ஈன்றவள்

படுக்டக,

தாய்பெய் நலம், பொல் வழக்குகள், கைவன் பங்கு; தாய், ஆண் மகவு, ஆண்பிள்டை
பபற்றவள் ஆகிபயாரின் ெமூக மதிப்பு, குழந்டத அைிகலன்களும்

விடையாட்டுகளும்

ஆகியன பதாகுக்கப்பட்டுள்ைன.
ைருச்தசொற்ைள்:

மகப்பபற்று

வழக்காறுகள்,

கருவுறல்

உறுதிப்பாடு,

மகப்பபற்றுக்

கடலச்பொற்கள், தாயின் பபருடம, ஆண்மகவின் பபருடம, ஆண்மகடவப்பபற்றவள்
பபருடம
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Abstract: It's quite a natural phenomenon that the lore takes its own place in the contemporary creative literature
which belongs to that particular culture. The aim of this research paper is to extract the lore related to child-birth
present in the anthologies. This will help determine the knowledge, practices, beliefs and the customs that prevailed
in the early Tamil society and thereby the social history of Tamilnadu is made crystal clear. The anthologies serve as
the primary source; the present lore in Tamilnadu and the scientific explanations serve as the secondary source and an
analitical methodology is followed. Worshipping God for pregnancy and successful first delivery, ways of confirming
conception, avoiding infection, taking care of the mother and the baby, specific terminologies related to child-birth,
responsibility of the husband, abortion policy, children’s games and ornaments; social status of a mother, male child
and the mother of the male child are collected and analysed.
Keywords: confirming conception, Folklore related to delivery, male children’s social status, mother’s social status,
social status of mothers of male babies, Terminologies related to conception.

அறிமுைம்
நாட்டார் வழக்காறுகள் அவ்வப் பண்பாடு ொர்ந்த மக்கைின் படடப்பிலக்கியத்தில்
இயல்பாக இடம்பபறும். பதாடக இலக்கியத்தில் மகப்பபறு பதாடர்பாக உள்ை
பண்டடத் தமிழக நாட்டார் வழக்காறுகடைத் பதாகுப்பது இக்கட்டுடையின்
பநாக்கம் ஆகும். இது பண்டடத்தமிழர் அறிவு, பகாள்டககள், நடடமுடறகள்,
நம்பிக்டககள் ஆகியவற்டற அறிய உதவுவதால் அக்காலச் ெமூகவைலாறு
விைக்கம் பபறுகிறது.

ஆய்வு முன்பனொடிைள்
பபா.பவ.பொமசுந்தைனாரின் பத்துப்பாட்டுத் பதாகுதிகள் l&ll (2007 &2008), பரிபாடல்
(2007),

ஐங்குறுநூறு

(2009),

குறுந்பதாடக

(2007);

கலித்பதாடக (2007), ஔடவ சு.துடை ொமிப்பிள்டையின்
2007), ந.மு.பவங்கடொமி நாட்டாரும்

நச்ெினார்க்கினியரின்
(புறநானூறு பகுதி l,

ைா.பவங்கடாெலம் பிள்டையும் பெர்ந்து

வடைந்த அகநானூறு கைிற்றியாடன நிடை (2009), அகநானூறு மைிமிடட பவைம்
(2007), அகநானூறு நித்திலக்பகாடவ (2008); நாைாயை ொமி ஐயரின் நற்றிடை
(2007)

ஆகிய உடைகள் மகப்பபறு பதாடர்பான பதாடகயிலக்கியத் தைவுகடைப்

புரிந்து பகாள்ை உதவுகின்றன.
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நற்றிடை 57ஆம் பாடலுக்குரிய நாைாயைொமி ஐயரின் உடை; தடலவிடய
இனித் தடலவன் காை இயலாது ஆடகயால்; விடைந்து வடைவாயாக என
மட்டுபம அடமந்து; அவள் கருவுற்றிருப்படதக் கூறாது

விடுக்கிறது. முடனவர்

பத.லூர்து எழுதிய 'நாட்டார் வழக்காற்றியல்- ெில அடிப்படடகள்' (2000) என்ற
நூல் நாட்டார் வழக்காறுகைாகும் பல கூறுகைின் நுட்பங்கடை விைக்குகிறது.
அபமரிக்க நாட்டார் வழக்காறுகள் பற்றிப் பபசும் டெமன் பே.ப்ைானர் எழுதிய
'Following Tradition' (1998) என்ற நூல் நாட்டார் வழக்காறுகைில் மைபுகள், ெடங்கு
ெம்பிைதாயங்கள் பபறும் இடத்டதக் கூறுகிறது.

ஆய்வு தநறிமுகற
இக்கட்டுடை பகுப்பாய்வு முடறடயப் பின்பற்றி உள்ைது. பதாடகயிலக்கியத்து
நாட்டார்
பதாகுத்த

வழக்காறுகடை
இன்டறய

முதனிடலத்

தமிழக

தைவுகைாகவும்;

வழக்காறுகள்,

கைஆய்வு

அறிவியல்

மூலம்

விைக்கங்கள்

ஆகியவற்டற இைண்டாம்நிடலத் தைவுகைாகவும் பகாண்டது.

ேகுப்ேொய்வு முகற
வழிேொடுைளும் சடங்குைளும்
ேிள்கைவரம் பைட்டல்
மைபுவழிப்பட்ட

நம்பிக்டககளும்

ெடங்குகளும்

நாட்டார்

வழக்காறுகளுள்

அடங்கும். தம் வயிற்றில் கரு உருவாக மகைிர் திருப்பைங்குன்றத்து முருகனிடம்
பநர்த்திக் கடனுடன் பவண்டிக் பகாண்டனர்.
“கரு வயிறு உறுக எனக் கடம்படுபவாரும்” (பரிபாடல், 2007. ப.167, பா8) என்பது
பபண்டிர் தாம் கருவுற முருகடன பவண்டும் வழக்காற்றின் பழடமடயக்
காட்டும். பபா.பவ.பொம சுந்தைனார் உடையும் இபத பபாருைது.
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'ெட்டியில்

இருந்தால்

ஆப்டபயில்

வரும்'

என்ற

பொலவடட

'ெஷ்டியில்

இருந்தால் அகப்டபயில் வரும்' என்ற பழபமாழியின் மரூஉ என்பது ஐயமின்றி
விைங்குகிறது. முருகனுக்கு உரிய ெஷ்டிதிதியில் விைதம் இருந்து வைம்பகட்பது
இன்றும் நடடமுடறயில் உள்ைது.

தகலச்சூலியர் பவண்டல்
முதல் மகப்பபறு கவனத்துடன் டகயாை பவண்டியது எனும் விழிப்புைர்வு இன்று
பபாலபவ

அன்றும்

பதய்வத்டத

இருந்தது.

வழிபட்டுத்

ெிக்கலில்லாத

பதவைாட்டியிடம்

தடலப்பிைெவத்திற்கு
பைவுக்கடன்

மகைிர்

பெலுத்தியடதப்

பபா.பவ.பொமசுந்தைனார் தன் உடையில் எடுத்துக் காட்டுகிறார்.

நிடறசூலியர்

படடயலுக்குப்

ொலினியிடம்

பகாடுத்து

பலிப்பபாருளுடன்

வழிபட்ட

(பத்துப்பாட்டு

பதாகுதி

வழக்காறு
ll,

2008.

மயிடலப்
மதுடை
ப.36,

பபால

நகை

நடந்து

வருைடனயில்

மதுடைக்காஞ்ெி

அ.606-609).

உள்ைது
முதல்

மகப்பபறுக்கு அன்டறய ெமுதாயம் அைித்த தனிச்ெிறப்பு இங்கு பதரிகிறது.
'பபத்துப் பபழச்ெிட்டா' எனும் இன்டறய வழக்கு பதான்று பதாட்டு நிலவும்
அக்பகாள்டக பதாடர்பானது.

நகடமுகறைள்
ைருவுற்றகத உறுதி தசய்தல்
பபண் சூலுற்றடமடய மார்பகம் பருத்துத் திண்டம உறல், மார்பகத்தில் சுைப்பு
இருத்தல், வயிற்றுப் பகுதியில் ஏற்படும் தைர்வு ஆகியவற்றால் பண்டு அறிந்தனர்.
தடலவி கருவுற்றடத பதாழி குறிப்பாக; 'முடலகள் வங்கிச்
ீ
பெப்பு பபாலத்
திண்டம உற்றன' எனக் கூறித் தடலவனுக்குப் புரிய டவக்கிறாள் (குறுந்பதாடக,
2007. ப.287, பா.159). இப்பபாருள் பபா.பவ.பொமசுந்தைனார் உடையில் ‘பெப்புடன்
மாறுபட்டன’ என்று அடமந்துள்ைது.
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நற்.57 கருவுற்ற ஆமானின் மடிடய பெமுக்கிச் சுைப்பு இருக்கிறதா எனக்
குைங்கு பொதிப்பதாக அடமகிறது. குட்டியின் டகயில் ெில துைிகடைப் பிழிந்து
காட்டும்

பபால்லாத

குைங்கு

'ஊர்மக்கள்

பபால்

பபால்லாதவர்;

அவடை

உடனடழத்துச் பெல்; அவள் கருவுற்றிருப்படத மடறக்க முடியாது' எனக்
குறிப்பாகப் புலப்படுத்துகிறாள் பதாழி.
யாழின் பபார்டவக்குப் பிறைறியா இைங்கரு உடடய; ெிவந்த நிறத்தவைின்
அடர்த்தியற்ற

மயிபைாழுங்கு

பபா.பவ.பொமசுந்தைனார்

உடையில்

ஓடும்

வயிறு

கூறுகிறார்.

உவடம

இைண்டு

ஆவடதப்

தடலப்டபயும்

இடைத்துத் டதத்து மூடுதற்கு அடமந்த யாழின் உடற இறுக்கமின்றித் தைர்ந்த
நிடலயில் இருந்தடம 'பபால்லல் பபாத்திய பபாதி' என்பதால் பதைிவாகிறது
(பத்துப்பாட்டு பதாகுதி l, 2007. பபாருநைாற்றுப் படட ப.16, அ.6-8). இைங்கரு
உடடயவைின் வயிறு இறுக்கம் இன்றித் தைர்நிடலயில் இருக்கும் என்பது
குறிப்பு. அறிவியல் இந்நிடலக்கு விைக்கம் தருகிறது. இைண்டு பட்டடகைாக
இருக்கும் மலக்குடல் தடெகள் பெரும் அடிவயிற்றில் பகாப்பூழுக்குக் கீ ழ் பநைாக
மயிர் ஒழுங்கு பதன்படும். கருவுற்ற பதாடக்க நிடலயில் பபண்ைின் கருப்டப
விரிய ஏதுவாக; தடெகள் பிரிந்து விலக; அடிவயிறு தைர்வுறும் மாறுபாட்டடப்
பண்டடத்தமிழர் அறிந்து இருந்தனர் (Diastasis recti is the partial or complete separation

of the rectus abdominis,... which meet at the midline of your stomach. Diastasis Recti: Symptoms,
Treatment, Prevention, and More)

பநொய்த்ததொற்கறத் தவிர்த்தல்
நாட்டார்

மருத்துவமும்

ஒரு

வழக்காபற

ஆகும்.

(லூர்து,பத.,

நாட்டார்

வழக்காற்றியல்- ெில அடிப்படடகள், 2000. ப.31). மகப்பபறு நிகழும் இல்லத்தில்
ஐயவி அடைத்து நிடலகதவு எல்லாம் பூெிக் கிருமித்தாக்கத்டதத் தவிர்த்தனர்
(நற்.370). இவ்வழக்கம் இன்று தமிழகத்தில் இல்டல.
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ஈன்றவைின் ேடுக்கை
ஈன்றவைின் படுக்டக அவைது உடல்நலத்திற்கு ஊறு ஏற்படுத்தாத வண்ைம்
அடமய மிகவும்

முடனந்தனர். இன்றும் மகப்பபற்றவடைத் தடையில் படுக்க

அனுமதியார்; அது பநாடய ஏற்படுத்தும்; வலிப்பு வரும் என்று கருதுவர்.
ஈன்ற எயிற்றி மான்பதாலில் மகவுடன் படுத்து இருந்தடத;
“மான்பதாற் பள்ைி மகபவாடு முடங்கி” (பபரும் பாைாற்றுப்படட அ.89) என
விதந்துடைத்து உள்ைனர்.
மகப்பபற்ற பபண்ைின் கிடக்டகடய நற்.370 வைமிகு வயலுக்கு உவடம
ஆக்குவது; நன்பெய் பவைாண்டம பபால் தனிக் கவனம் பபற்ற நடடமுடறடயப்
புலப்படுத்துகிறது (கலித்பதாடக, 2007. ப.79, பா.29). நச்ெினார்க்கினியர் அப்படுக்டக
பபருடம பபாருந்தியது எனக் குறிப்பிட்டு உள்ைார்.

ஈன்றவகைப் பேணல்
நாட்டார் வழக்காறுகளுள் 'ெிறப்புமிகு நாட்கள் குறித்த வழக்கங்களும் அடங்கும்’
என்பர் (லூர்து,பத., மு.நூ., 2000. ப.31). ஈன்றவளுக்குக் கருவுயிர்த்த நான்கு அல்லது
ஏழாம் நாள் பவந்நீைாடும் முதல் தடலமுழுக்கு பக்குவமாக நடப்படத இன்றும்
தமிழ்ச்

ெமூகத்தில்

காை

இயல்கிறது.

இது

தாயின்

உடல்வலி நீங்கவும்,

பால்சுைப்டபத் தூண்டவும், புனிறுவாடட குடறயவும் வழிவகுக்கும்.
தடலயில் எண்பைய் பதய்த்து நீைாடியபின்; சுகமான தூக்கம் கண்கடைத் தழுவும்
'பசுபநய்

பபால

காட்ெிப்படுகிறாள்.

பமன்டமயான
பண்டு

உடடல

இக்குைியலுக்கு

உடடய

ஐயவி

தாய்'

அடைத்துப்

நற்.40இல்
பயன்படுத்தி

உள்ைனர். இன்று அப்பயன்பாடு இல்டல; புனிறு நாற்றம் நீங்க; மஞ்ெளும் பிற
மைப்பபாருட்களும் தாயின் உடல் முழுதும் பூெிக்குைிக்கச் பெய்வது வழக்கம்.
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'பச்ெ ஒடம்புக்காரி' என்ற இன்டறய வழக்காறு மகப்பபறுக்குப் பின் தாயின்
உடல்நிடல பநய் பபால பநாய்டமயாக இருப்படதபய உைர்த்துகிறது.

மைகவப் பேணல்
'நாட்டார் வழக்காறு ஒரு ெமூகத்தின் ஒட்டுபமாத்த அறிவு' என்பர் (லூர்து,பத.,
மு.நூ., 2000.

ப.36). புனிறு நீங்கிய பின்னும் பதாடர்ந்து குழந்டத நடந்து

விடையாடும் பருவம் வடை தாய்ப்பால் ஊட்ட வற்புறுத்திய அனுபவஅறிவு
பண்டடத் தமிழருடடயது.
வாடழ

குடலதள்ை;

அக்குடலயின்

பகாழுமடல்

பூடவக்

காந்தள்

பபாருந்திய காட்ெி ஈன்றவள் தன் டககைால் மகவுக்கு முடலவாயுறுப்பது
பபாலத் பதான்றிய உவடம நற்.355இல் உள்ைது. இன்று குழந்டத பிறந்தவுடன்
தாய்ப்பால்

பகாடுக்க

மருத்துவர்

ஆபலாெடன

கூறுகின்றனர்.

இரு

தடலமுடறக்கு முன்பு வடை; அப்படிக் பகாடுக்கக் கூடாது எனும் பகாள்டக தான்
நடடமுடறயில் இருந்தது. பிறந்த குழந்டதக்குச் 'பெடன' என்று பபயர் பபறும்
ெர்க்கடைநீரில் ஒரு அரிெியைவு பமலிதாக பவட்டிய

பூண்டுத்

துண்டு ஊறிக்

பகாண்டிருக்க; அடத வடிகட்டிச் ெங்கினால் அவ்வப்பபாது பகாடுப்பர். குழந்டத
வயிற்றுள் இருக்கும் காட்டுப்பீ 'பபெர்' என பவைிபயறும். முழுதும் பவைிபயற
பத்து

மைிபநைம்

வடை

ஆகும்.

அதன்

பிறகுதான்

தாய்ப்பால்

பகாடுப்பர்.

இத்பதாடக்க நிடலயில் மகவு தாய்ப்பால் அருந்தத் தாய் துடைபெய்வடத
முற்சுட்டிய பாடல் பபசுகிறது.
பெவிலி டகயிலிருந்த புதல்வடன பநாக்கி; அவன் பமல் பாெம் பபாங்கத்;
தடலவிடய பநருக்கு பநைாக அடைக்காமல்; முதுகுப்புறத்தில் நின்று தழுவிய
தடலவடன ந.மு.பவங்கட ொமி நாட்டாரும் ைா.பவங்கடாெலம் பிள்டையும்
இடைந்து எழுதிய உடை காட்டுகிறது (அகநானூறு கைிற்றியாடன நிடை, 2009.
ப.78, பா.26). தன் மார்பில் பாலமுதம் படுவடதத் தவிர்த்த தடலவனின் பெயல்;
தாய் மகவுக்குத் பதாடர்ந்து பாலூட்டியடத உைர்த்தும்.
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ஈன்றைிடம நீங்கிய மகவுக்குத் பதாடர்ந்து பாலூட்டினால் மிகுந்த அமுதம்
சுைக்கும் என்ற நடடமுடற உண்டம;
“புனிறுதீர் குழவிக்கு இலிற்றுமுடல பபாலச்சுைந்த
காவிரி” (புறம்.68)
என்ற உவடமயில் விைக்கம் பபறுகிறது.
'இடறக்கிற கிைறு தான் ஊறும்' என்ற முதுபமாழி பாலூட்டும் தாயரிடம்
முதிபயார் இன்றும் பொல்வது ஆகும்.
ஊடல் தைியாது; வட்டினுள்
ீ
தடலவடன விடமறுக்கும் தடலவியிடம்
பின்விடைவு பற்றிப் பபசும் பதாழி; 'எப்படிப் புதல்வனுக்குப் பாலூட்டுவாய்?' என
அகம்.316இல் வினவுகிறாள். 'கைவடனப் பிரிந்த வாழ்வில் வைமாக உண்ைப்
பபாவதும்

இல்டல;

தனிடம

மனநலம்

தைப்பபாவதும்

இல்டலயாதலால்;

புதல்வனுக்குப் பாலூட்டத் தடலவனின் தவடற மன்னித்து இல்லறம் பபை
பவண்டும்' என்பது கருத்து. விடனவயிற் பிரிடவத் தடுக்கவும் 'புதல்வன் பாலுக்கு
அழுவான்' என்ற காைைம் ஐங்.424இல் காட்டப்படுகிறது.
கலி.82இல் பால்குடி மறவாத மகடனச் பெடிபயாடு பவைிபய புத்பதைிர்
பகாட்டம் அனுப்பினாள் தாய். பென்ற இடத்தில் பைத்டதயர் மகடவக் பகாஞ்ெ;
வடுதிரும்ப
ீ
பநைமாகிவிட; தடலவிக்பகா காலத்தில் பதான்றிய பகாண்மூப் பபால்
பால்கட்டி வங்கித்
ீ
துன்பமூட்ட; ‘தவபநடிது ஆயிடன; புக்கவழி எல்லாம் கூறு’ என
நிற்கடவத்து

விொரிப்படதக்

காண்கிபறாம்.

பால்குடி

மறந்து

பபாய்த்பதபைாட்டி விடையாடுவடத கலி.81இல் தாய் ைெிக்கிறாள்.
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தசொல் வழக்குைள்
வயவு, புனிறு, ைடுஞ்சூல், தேொய்த்தல்
ஆலன்

டன்டிஸ்

பகாள்டகப்படி

நாட்டார்

வழக்காறுகைின்

பட்டியலில்

பொற்பிறப்பியலும் அடங்கும் (லூர்து,பத., மு.நூ., 2000. ப.31) கர்ப்பகாலச் பொர்டவப்
பண்டு 'வயவு' என்றனர். ஈன்றைிடமக் காலம் ‘புனிறு’ என்றும்; தடலச்சூல்
‘கடுஞ்சூல்’ எனவும் பபயர் பபற்றன. குழந்டதகைின் விடையாட்டு 'பபாய்த்தல்'
ஆனது. வயவு ெில பபண்கட்கு நிடறசூலி ஆகும் வடை பதாடரும்.
வயிற்றில் குழந்டதபயாடு அடலய இயலாது; வயவில் புைிச்சுடவ நாடிப்
பபண்டிர் ஒதுங்கியது பபால நீர் திைண்டு முற்றிய பமகம் குன்றின் புறத்பத
ஒதுங்கியது என்கிறது குறு.287. வயவில் பபண்கள் இைடமநலம் பொர்தல்,
புனிறுதீர்ந்து உடல்நலம் பபறல் இைண்டும் கலி.29இல் முைண்பட்டு விரிகிறது.
இன்று காடலபநாய் (morning sickness) எனப்படுவது; பபச்சு வழக்கில் 'பகறக்கம்,
மெக்டக' எனப்படும்.
மகப்பபறுக்குப் பின் அன்றாடம் குழந்டத பபணுவதால் தாயின் உடடயும்
பதாளும்; பநய்யும் குய்யும் ஆடி; டமபயாடு மாசுபட்டிருக்கும். பாலூட்டப் புனிறு
நாறும். எண்பைய் பதய்த்தல், நீைாட்டல், மைப்புடகத் தூபம் காட்டி ஈைம்பபாக்கல்,
டமயிட்டு அழகுபடுத்தல், திருஷ்டிப்பபாட்டு டவத்தல், பாலூட்டல் என நற்.380
காட்டும் வரிடெயான பெயல்பாடுகள் இன்றுவடை நடடமுடறயில் உள்ைடவ.
'நின் கடுஞ்சூல் மகபை' என முதலில் பிறந்த மகடைச் சுட்டுகிறது ஐங்.386.
பபாருட்பிரிவு உைர்த்தும் தடலவடனக்

'காதல் மடனவியின் கடுஞ்சூல்

ெிறுவனது முறுவடல விட நீ பதடிச்பெல்லும் பபாருள் இனிடம தருமா?' என்ற
பகள்வியில் கடுஞ்சூடலத் தடலச்சூல் என்பற பபா.பவ.பொமசுந்தைனார் பபாருள்
உடைக்கிறார் (ஐங்குறுநூறு, 2009. ப.482, பா.309).
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பதருவில் விடையாடிய ெிறுவர் ெிறுபதர் உருட்டுவது; பபாய்த்தல் என
நற்.161இல் உள்ைது. 'விடையாடும் பருவத்துப் புதல்வபனாடு உன்டனப் பிரிய
மாட்படன்'

என

பபாம்டமத்

பதடைப்

பபாய்த்பதர்

என்று

கூறி

நம்பிக்டக

பகாடுக்கும் தடலவன் நற்.166இல் ‘புதல்வனும் பபாய்தல் கற்றனன்’ என்கிறான்.
பால்குடிப் பருவம் தாண்டிய மகவுக்கு நிலடவக் காட்டி 'நீ இங்கு வந்தால் பால்
தருபவன்' என்று பபெி அகம்.54இல் தாய் உண்ை டவப்பதும் பபாய்த்தலுள்
அடங்குகிறது.

தைொள்கைைள்
ைருகவச் சிகதப்ேது தைொடுகம
கருடவச் ெிடதப்பது பபருங்குற்றம் என்ற பகாள்டக நிலவியது.
பெய்நன்றி பகான்பறார்க்கு உய்தி இல்டல என விைக்க;
“ஆன்முடல அறுத்த அறனிபலார்க்கும்
மாைிடழ மகைிர் கருச்ெிடதத்பதார்க்கும்
குைவர்த்தப்பிய பகாடுடமபயார்க்கும்
வழுவாய் மருங்கின் கழுவாய்”
என ஒத்த பகாடுடமகைின் பட்டியலில் கருடவச் ெிடதத்தல் இடம்பபறுவடத
ஒைடவ சு.துடைொமிப்பிள்டையின் உடை காட்டுகிறது (புறநானூறு பகுதி l,
கழகபவைியீடு, 2007. ப.95, பா.34).

மைப்பேறில் ைணவன் ேங்கு
ஈன்ற மடனவிக்குக் கைவன் துடைபெய்வது கடடம என்பது பண்டடத் தமிழர்
பகாள்டக ஆகும்.
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பதாடகநூல்கள் பபண்யாடனக்கு ஆண்யாடனயும்; பபண்பருந்துக்கு ஆண்
பருந்தும்; பபண்நாய்க்கு ஆண்நாயும்; பபண்புலிக்கு ஆண்புலியும் பெியாற்ற
முடனவடத முடறபய நற்.393; அகம்.3,21,112ஆம் பாடல்கைில் பபசுகின்றன.
ஈன்றவுடன் தாய்க்கு ஏற்படும் பெிமிகுதி; முதல் கன்டற ஈன்று; மூங்கிடலத் தின்ற
பபண்யாடனயால் விைக்கம் பபறுகிறது. ஆண்யாடன தடவிக்பகாடுக்க; வாடழ
மிகுந்த குன்றின் புறத்தில் அது தூங்கியடம; வாடழடயயும் அது தின்றது
என்படதக் குறிப்பாக உைர்த்தும் (அகநானூறு நித்திலக் பகாடவ, 2008. ப.64,
பா.328).
இன்றும்

மகப்பபற்ற

தாய்க்குப்

மிடகயுைடவப் பிறர் பார்த்தால்

பிறர்

கண்படும்;

பார்க்க

உைவிட

மாட்டார்.

தாயின் நலம் பாதிக்கும் என்ற

நம்பிக்டக உைது.
ஊரில் விழா பதாடங்க; ஒைிமங்கும் மடழக்காலத்து மாடலயில் கட்டில்
நிைக்குபவன் பவகம் பகாள்ைக் காைைம் ‘பபண்ஈற்று உற்பறன’ அடமவது
புறம்.82இல் பநாக்கத்தக்கது. மடனவிக்குச் பெய்ய பவண்டிய கடடமக்காகத்
பதாழிடல முடித்துக் கூலிபபற்று; அவைது பெிதீர்ப்பதற்கு பவகம் மிகுகிறது.
ஈன்றவைது உடல்நலம் தனிப்படக் கவனிக்க பவண்டியது எனும் கருத்டத
வலியுறுத்த; 'பிள்ைப் பபத்த ஒடம்பும் மண்பைடுத்த பகடங்கும் ஒன்னு' என்ற
பழபமாழி இன்றும் வழங்குகிறது. அதாவது கருவுயிர்த்த பபண்ைின் உடல்
மண்டைத் பதாண்டி எடுத்த குழி பபான்றது; அவளுக்கு ஊட்டச்ெத்து மிகமிகத்
பதடவ என்பது பபாருள்.

மைப்தேற்ற தேண்ணின் சமூை மதிப்பு
இடையவைாயினும் ஒரு மகடவப் பபற்றவுடன் 'முதுபபண்டு' எனப் பபருடம
பபறுகிறாள் பபண். மகப்பபறால் ஏற்பட்ட திதடல (stretch marks) மங்கலத்தின்
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அடடயாைம் ஆனது. மங்கல நிகழ்வுகைில் பங்பகற்கும் தகுதி முதுபபண்டிர்க்பக
உரித்தாகும்.
கருவுயிர்த்த மடனவியிடம்; 'மகப்பபற்றதால் நீ திதடல அல்குல் உடடய
முதுபபண்டு ஆயிடன' எனப் பபருடமபயாடு நற்.370இல் பபசுகிறான் தடலவன்.
அகம்.86இல் வதுடவ நன்மைத்தின் பபாது; தடலக்கு பமல் தாங்கிய குடத்பதாடு
வட்டமான புதிய சுடுமண் கலங்கைில் ெடங்கிற்குரிய மங்கலப்பபாருட்கடை
முதுபபண்டிபை ஏந்தி நின்றனர்.

ஆண்மைவின் தகுதியும் தேற்றவைின் தகுதியும்
'நாட்டார்

வழக்காறுகள்

ெமூகச்சூழலில்

பவைிப்படுத்தப்படுவன'

(லூர்து,பத.,

மு.நூ., 2000. ப.32-36) என்படத ஆண்மகடவப் பபற்ற தாய் எய்திய ெிறப்பால்
அறிகிபறாம்.

அகம்.86இல்

புதல்வர்ப்

பயந்த

வாலிடழ

மகைிர்

மைப்பபண்ைின் தடலயில் நீரூற்றினர். புதல்வடனப் பபற்ற தாய்

நால்வபை
'குடிக்கு

விைக்கு’ (ஐங்.405) ஆகிறாள். எல்லா நலன்களும் பபற்ற 'நன்னைாட்டி' எனும்
புகழ்ச்ெிக்குரியவள்

என ந.மு.பவங்கட ொமி நாட்டாரும் ைா.பவங்கடாெலம்

பிள்டையும் பெர்ந்து எழுதிய உடை கூறுகிறது (அகநானூறு மைிமிடட பவைம்,
2007. ப.153, பா.184). பெவிலி ஆண்மகவு பபற்ற தன் மகடைப் 'புதல்வன் தாய்' என்று
ஐங்.401-403, 405, 408, 409, 410ஆம் பாடல்கைில் அடழக்கிறாள். பாட்டனின்
பபயருக்குரியவன் என்ற தகுதி ஆண்மகவுக்கு உரித்தாக இருந்தது.
“முதல்வன் பபரும்பபயர் முடறயுைிப் பபற்ற … … …
புதல்வடன” (கலி.75);
“ெிறந்பதான் பபயைன் பிறந்த மாபற” (நற்.40)
எனும் பமற்பகாள்கள் காண்க.
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ேழக்ை வழக்ைங்ைள்
குழந்கதயின் அணிைலன்ைள்
புலிப்பல் தாலி, பபாற்றாலி, பபாற்பறாடி, கிண்கிைி, தடலயைி, காற்ெதங்டக,
அடைப்பபான்வடம், பவைவடம், பதய்வத்தின் படடயாகிய மழு, வாள் ஆகியன
பகாத்து இடபம் பபாறித்த கழுத்தைி, தடலமாடல ஆகிய அைிகலன்கள்
குழந்டதகட்கு அைிவிக்கப்பட்டன.
புலிப்பல்தாலிடயக் குறு.161ம்; பபாலந்பதாடிடய அகம்.16ம்; பபாற்றாலிடய
அகம்.54ம்;

பபான்

அைிகடை

நற்.58ம்;

கிண்கிைி

அைிந்து

பதபைாட்டி

விடையாடியடமடய நற்.250ம், கலி.81ம்; தந்டத மார்பில் கிண்கிைிபயாடு ஏறி
ஆடியடமடய நற்.269ம்; காற்ெதங்டக ஒலிக்க நடந்தடதக் கலி.80ம்; அடைப்
பபான்வடம், பவைவடம், பதய்வத்தின் படடயாகிய மழு, வாள் ஆகியன பகாத்து
இடபம் பபாறித்த கழுத்தைி, தடலமாடல ஆகிய அைிகலன்கடைக் கலி.85ம்
பாடியுள்ைன.
மழு,

இடபம்,

வாள்,

பபாறித்த

கழுத்தைி;

தடலமாடல

ஆகியடவ

இன்டறய வழக்காற்றில் இல்டல. பிற அடனத்தும் ‘பிள்டைப் பண்டம்’ என்ற
பபயரில் இன்றும் நடடமுடறயில் உை. அடைப்பபான்வடம் என்பது இடுப்புக்
பகாடி

எனும்

அடைொண்

கயிற்றின்

மறுவடிவம்

ஆவதால்

இன்டறய

இடழகட்டும் ெடங்குடன் பதாடர்புறுகிறது.

குைநீரொடும் வழக்ைம்
ெம்பிைதாயங்கள் மைபு அடிப்படடயில் நாட்டார் வழக்காறுகள் எனப் பபறுகின்றன
(Simon J.Bronner, Following Tradition, 1998. P.16). புனிறு தீர்ந்து குடும்பம் முழுதும்
குைநீைாடி மகிழ்ந்தடம மதுடைக்காஞ்ெியில் (அ.600-603) உைது. இபத பெய்தி

82

ததொகையிலக்ைியத்தில் மைப்பேறு ததொடர்ேொன நொட்டொர் வழக்ைொறுைள்
காப்பியத்திலும் பதிவாகியுைது (மைிபமகடல, 2013. துயில்எழுப்பிய காடத அ.7576, ப.90).

மொற்றுக் ைருத்து
"தடங்பகாட்டு ஆமான் மடங்கல் மாநிடைக்
குன்ற பவங்டகக் கன்பறாடு வதிந்பதனத்
துஞ்சுபதம் பபற்ற துய்த்தடல மந்தி
கல்பலன் சுற்றம் டககவியாக் குறுகி
வங்குசுடை
ீ
பெமுங்க வாங்கித் தீம்பால்
கல்லா வன்பறழ்க் டகந்நிடற பிழியும்” (நற்றிடை,
2007. ப.74, பா.57) எனும் பாடற்பகுதிக்கு நாைாயைொமி ஐயர் ‘மந்தி பகாடிய
விலங்கிற்கு அஞ்ொமல்; பாடலப் பிழிந்து ஊட்டிப் பறடழக் காக்குமாறு நீயும்
சுைபநறியில் பென்று பபாருை ீட்டிக் பகாைர்ந்து இவடை மைந்து பாதுகாப்பாயாக’
என உள்ளுடற விைக்கம் தருகிறார். ஆமான் தடலவிக்குரிய உவமம் எனின்;
கன்பறாடு இருப்பதாகக் காட்ட பவண்டிய பதடவபயன்ன எனக் காைைம் பதட
பவண்டியுள்ைது. ஆமான் தூக்கக் கலக்கத்தில் இருப்பதும்; அதன் மடி பருத்துக்
காைப்படுவதும் கருவுற்ற பபண்ைின் உடற்கூறில் காைப்படும் மாற்றங்கைாம்.
ஆமானிடம் பாடலப் பீய்ச்ெக் குைங்கு மடிடயக் கெக்கிப் பிழியும் காைைம்; அது
இன்னும் ஈனவில்டல என்பபத. பீய்ச்ெிய பாடலக் குட்டிக் குைங்கின் டகயில்
பெர்ப்பது; ஈனுமுன் குட்டியின் டகடய நிைப்புமைவு மிகச் ெிறிபத சுைப்பு இருக்கும்
என்பதாம். எனபவ ஆமான் கருவுற்று இருப்பது தடலவி கருவுற்று இருப்படதக்
குறிக்கிறது.
குைங்கு தடலவடனக் குறிக்கிறது எனின்; குட்டிபயாடு வைபவண்டிய
பதடவ

என்ன

ஏற்றுக்பகாள்ை

எனும்

பகள்வி

இயலாது.

எழுகிறது.

குைங்குக்கூட்டம்

அதனால்
ஊைாடைக்

அவ்பவாப்புடமடய
குறிக்கிறது.

அவர்

தடலவியின் நடவடிக்டக பற்றி ஐயம் பகாண்டு தமக்குள் அலர் தூற்றுகின்றனர்.
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குைங்கு தன் டககைால் கூட்டத்தின் ஆைவாைத்டத அடக்கிக் குட்டியுடன் ஆமான்
அருபக பெல்லும் பநாக்கம் ஐயத்டத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்வபத ஆகும். குைங்கு
பபால் ஊர்மக்கள் பபால்லாதவர். ெிங்கம் இருக்கும் காட்டில் ஆமானுக்குப்
பாதுகாப்பு இல்லாதது பபால்; பவற்று வடைவு எனும் ஆபத்துத் தடலவிக்கு
உள்ைது. இவ்வாறு கருவுற்ற பபண்ைிடம் பதான்றும் உடற்கூறு மாறுபாடுகடை
ஆமானின் பமபலற்றி நாகரிகமாகப் பாடியுள்ைார் புலவர். திட்டவட்டமாகக்
கருவுற்று இருப்பதன் அடடயாைம் மார்பகச் சுைப்பு என்ற அறிவியல் உண்டம
பாடலில் நயமாக இடம் பபற்றுள்ைது. (Breast and Nipple Discharge: What It Could Mean
Breast and Nipple Discharge: What It Could Mean).

முடிவுகர
தம் வயிற்றில் கரு உருவாக மகைிர் முருகனிடம் பவண்டி பநர்ந்து பகாண்டனர்.
மார்பகம் பருத்துத்
பகாண்டு

திண்டமயுறுவதும் சுைப்பும், வயிற்றுப்பகுதியில் தைர்வும்

கருவுற்றடத

உறுதி

பெய்தனர்.

மிகவும்

கவனத்துடன்

டகயாை

பவண்டியது முதல் மகப்பபறு எனும் விழிப்புைர்வு அன்றும் இருந்தது; அதற்காக
வழிபாடு பெய்தனர். கருடவச் ெிடதப்பது பகாடுடம என்ற பகாள்டக நிலவியது.
மடனவி மகப்பபற்றால் கைவன் துடைநிற்பது கடடம ஆயிற்று. மகப்பபறு
நிகழும் இல்லத்தில் கிருமித் தாக்கத்டதத் தவிர்க்க ஐயவி அடைத்துப் பூெினர்.
மகப்பபற்ற பபண்ைின் படுக்டக குறித்து அக்கடற பகாண்டனர். 'கடுஞ்சூல்'
தடலச்சூடலயும் 'வயவு' கர்ப்பகாலச் பொர்டவயும் 'புனிறு' ஈன்றைிடமக்
காலத்டதயும்

'பபாய்த்தல்'

ெிறுவர்

விடையாட்டடயும்

குறித்தன.

இன்று

பபாலபவ அன்றும் ஈன்ற பின் முதல் தடலமுழுக்குச் ெிறப்புப் பபற்றது. புனிறு
நீங்கிய பின்னும் பதாடர்ந்து பாலூட்ட வற்புறுத்தினர். ஒரு மகடவப் பபற்றவுடன்
பபண்

'முதுபபண்டு'

பங்பகற்கும்

தகுதி

எனும்
திதடல

பபருடம
உடடய

பபறுகிறாள்.

மங்கல

முதுபபண்டிர்க்பக

நிகழ்வுகைில்

உரித்து.

பாட்டன்

பபயருக்குரியவன் என்ற பபருடம ஆண் குழந்டதக்குரியது. புதல்வடனப் பபற்ற
தாய் தனிச்ெிறப்புக்கு உரியவள்.
காப்பாகச்

சூட்டப்பட்டது.

பதய்வத்தின் படடகள் மகவின் கழுத்தில்

இன்டறய
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இடழகட்டும்

ெடங்கின்

பவைாக

ததொகையிலக்ைியத்தில் மைப்பேறு ததொடர்ேொன நொட்டொர் வழக்ைொறுைள்
அடைப்பபான்வடம்
குடும்பத்பதாடு

எனும்

குைநீைாடி

அைிகலன்
மகிழ்ந்தனர்.

அடமகிறது.
ஐயவி

புனிறு

அடைத்துப்

பூசும்

தீர்ந்தபின்
வழக்கம்

இன்றில்டல.
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