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செடல் நாவலில் கிராமிய மரபுகள் 

செ. இளங்ககா, உதவி கெராெிாியர் (தமிழ்த்துறை), எஸ்.ஆர்.எம். அைிவியல் மற்றும்  மானுடவியல் புலம், 

இராமாபுரம் 

 இறமயத்தின் ெறடப்புகள் கிராமிய மரபுகறளக் கருப்சொருளாகக் சகாண்டு விளங்குகின்ைன. அத்துடன் கிராம 

மக்களின் வாழ்க்றக, அவர்கள் எதிர்சகாள்ளும் ெிக்கல்கள் இவற்றை அடிப்ெறடயாகக் சகாண்டு நாவல் 

இலக்கியம் ெறடக்கிைார். மனித ெமுதாயத்தின் வாழ்க்றகறயப் ெடம் ெிடித்துக் காட்டும் காலக் கண்ணாடி என்று 

நாவல் இலக்கியத்றதக் கூைலாம். இந்நாவல் இலக்கியம் ொத்திரங்கள், செயல்கள், கறதப்ெின்னல் ஆகியவற்றைக் 

சகாண்டு கட்டப்ெடுகிைது. ெறடப்ொளன் தன்றன ொதித்த, அல்லது தன் வாழ்கவாடு ஒன்ைிறணந்த ெமுதாய 

வாழ்க்றகறயத் தறலறமயாகக் சகாண்டு நாவல் இலக்கியம் ெறடக்கிைான். அவ்வறகயில்  இறமயம்  அவர்கள் 

ெறடத்த செடல் நாவலின் வாயிலாக கிராம மக்களின் வாழ்க்றகயில் ெின்ெற்ைப்ெடும் கிராமிய மரபுகறள 

இக்கட்டுறரயில் காணலாம்.   

இவரது எழுத்து கீழ்த்தட்டு வர்க்க மக்களின் குரலாக ஒலிக்கிைது. அம்மக்களின் அவலங்கறள எடுத்துக் 

காட்டும்  கால கண்ணாடியாக இறமயம் திகழ்கிைார்.  இறமயம் அவர்கள் இதுவறரயிலும் ககாகவறு கழுறதகள் 

(1994), ஆறுமுகம் (1999), செடல் (2006), எங் கசத(2015) என்ை நாவல்கறளயும், மண்ொரம் (2004), வீடிகயா 

மாாியம்மன் (2008), சகாறலச் கெவல்(2013), ொவு கொறு (2014), நறுமணம் (2016) கொன்ை ெிறுகறத 

சதாகுப்ெிறனயும் எழுதியுள்ளார்.  

‘செடல்’ நாவல் இலக்கியத்தில் வருகின்ை செடல் என்கிை கறதமாந்தர் தனக்காக வாழாமல் ெிைருக்காக 

வாழுகிைாள். சொட்டுக்கட்டி விடப்ெட்ட செடல், மனிதனுக்கு செய்யும் சதாண்டு இறைவனுக்கு செய்யும் 

சதாண்டாக கருதி நடந்துக் சகாண்டாலும் அதனால் ெடும் கவதறனகள் செடலின் தனித்தன்றமயிறனக் 

காட்டுவனாக திகழ்கிைது. எனினும் இவளால் அறனத்து நலன்கறளயும் செற்ை இச்ெமுதாயம் அவளுக்காக 

அவப்செயறரயும்,  ெட்டினிறயயும், ெல இன்னல்கறளயுகம தருகிைது என்று இறமயம் அவர்கள் கூறுகிைார். 

‘செடல் சொட்டுக்கட்டி விடப்ெட்ட செண்மட்டுமல்ல ஆட்டக்காாி மட்டுமல்ல, நல்ல மனுெியாகவும், சதய்வம் என்ை 

நம்ெிக்றகக்கு உாியவளாக கறடெிவறர இருக்கிைாள்’. என்று செடல் ெற்ைி இறமயம் அவர்கள் கூறுகிைார்.  

‘என்றனச் சுற்ைியுள்ள மக்கறளப் ெற்ைி எழுதுகிகைன் அவர்களின் ெிரச்ெறனகறளச் சொல்ல 

கவண்டியதிருக்கிைது’ என்று வீர.கவலுச்ொமி கூறுவறதப் கொல, இறமயம் அவர்கள் அவரது வாழ்வில் நடந்த 

அவறரப் ொதித்த நிகழ்வுகறளகய ெறடப்புகளாககவ மாற்ைியிருக்கிைார். கற்ெறனயாக எழுதுவறத அவர் 

விரும்ெவில்றல. இளறமக்காலத்தில் நடந்தவற்றைகய அவர் செரும்ொலும் ெறடப்புகளாக மாற்ைியிருக்கியார். 

அவரது தற்கொறதய வாழ்க்றக கனவற்ை வாழ்க்றகயாக, துக்கம், ெந்கதாெம் என எதுவும் இல்லாத சவற்று 

இடமாக உள்ளது என்கிைார். கறதசயழுதும் கொசதல்லாம் கடந்த கால நிறனவுகளுக்கு செல்கிைார். அதுகவ 

அவருக்கு சொக்கிெம் நிறைந்ததாக உள்ளது என்கிைார். 

‘செடல்’ நாவலில் காணப்ெடும் கிராமிய மரபுகள் கூத்துப் ொடல், திறரப்ொட்டு, அம்றமப் ொட்டு, 

ெழசமாழி, ககலிச்சுறவயில், உணர்வு சவளிப்ொடு, கருத்து விளக்கம், ெண்பு நலறனப் புலப்ெடுத்தல், ெண்பு 

முரண்ொடு, மருத்துவம், உணவு, விடுகறத, நம்ெிக்றககள், சதய்வ வழிொட்டில் மூடநம்ெிக்றக, தீருநீறு பூசுதல், 

ெிரொதம், மறழ நம்ெிக்றக, மறழசெய்யச் ெடங்குகள், செண்கள் மீதான மூடநம்ெிக்றக, கொதிடம், கொதிடறரக் 
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குைிக்கும் சொற்கள், கொதிடம், சொல்லும் சொருளும், கொதிட எதிர்ப்பு, செடல் நாவலில் ொதகம் ொர்த்தல், ெகுனம், 

ெடங்குகள், இைப்பு ெடங்கு, செடல் நாவலில் இைப்புச் ெடங்கு, ஒப்ொாிப்ொடல், ெிாிவுத் துன்ெத்தினால் ொடப்ெடும் 

ஒப்ொாி, இழப்ெினால் கதான்றும் ஒப்ொாி, சொருள் இழப்பு கூலிக்கு மாரடித்தல், அம்றம கொட்டவர்கறள 

ொதுகாக்கும் முறை, குழந்றத ெடங்கு, புராணச்செய்திகள், செடல் நாவலில் புராணச்செய்திகள், சொட்டுக் கட்டி 

விடுதல், ொவுக்கு கூத்தாடுதல்,  கர்ணகமாட்ெம் கொன்ை கிராமிய மரபுகறள கறத மாந்தர்களின் வாயிலாகவும் 

அவர்களின் வாழ்வியல் கூறுகள் வாயிலாகவும் ஆெிாியர் செடல் நாவலில் ெதிவு செய்கிைார். கமற்கூைிய கிராமிய 

மரபுகளில் ெிலவற்றை இக்கட்டுறரயில் காணலாம்.  

கிராமிய மரபுகள் 

 சதான்று சதாட்டு மக்கள் வழக்கில் இருந்து வருகின்ை அறனத்துக் கூறுகறளயும் மரபுகள் எனலாம். 

கிராமியமரபுகள் (நாட்டார்வழக்காறுகள்) என்ெது குைிப்ெிட்ட நிலப்ெரப்ெில் வாழும்மக்களின் நம்ெிக்றககள், 

ெழக்கவழக்கங்கள், ெண்ொடு, உணவு, உறட, ெடங்குகள், வழிொட்டு முறைகள் முதலிய கூறுகள் தனித் 

தன்றமயுடன் சநடுங்காலமாக ெின்ெற்ைப் ெடுகின்ைன. இவ்வாறு ெின்ெற்ைப்ெடும் அறனத்து கூறுகறளயும் 

கிராமிய மரபுகள் எனலாம்.  

கூத்துப் ொடல் 

 கூத்துக் கறல இன்று அழியும் தருவாயில் உள்ளது. தகவல் சதாடர்பு ொதனங்களின் வளர்ச்ெியாலும், ெினிமா 

துறையின் வளர்ச்ெியாலும், கனிணியின் வருறகயாலும் மக்களிறடகய  வரகவற்றெ செற்ைிருந்த கூத்துக்கறல 

இன்று அழியும் சூழ்நிறலக்குத் தள்ளப்ெட்டது எனலாம். “ெங்க காலத்தில் கூத்துக் கறலறயத் தம் வாழ்விற்குக் 

கருவியாகக் சகாண்ட தனி இனத்தவர் இருந்தனர். அவர்கள் கூத்தர், சொருநர், விைலியர், ககாடியர் எனப்ெலவாறு 

செயர் செற்ைனர். ெங்க காலத்திற்குப் ெின்னர் ெமயம் ஆடற்கறலறயப் கொற்ைி வளர்த்தது. செம்றமயான ெரத 

நாட்டியம் வளர்ந்தது” (அ.தட்ெிணாமூர்த்தி, தமிழர் நாகாிகமும் ெண்ொடும், ெ.148) 

 ெங்க காலத்தில் எல்லாத் துறைகளிலும் ஆடலும் ொடலும் விரவியிருந்தன. ெண்றடகயார் ஆடிய ஆடல்களில் 

வள்ளிக் கூத்து என்ெதும் ஒன்று. நாட்டுக்கு வளமும் சவற்ைியும் சகாணர்ந்த வள்ளியின் செருறமகறளப் ொடி 

ஆடுவது இதுவாகும். சதால்காப்ெியர் இதறன ‘வாடா வள்ளி’என்ெர். வாடாவள்ளியினால் வளம்ெல தரும் 

நாடுகறளப்ெற்ைிப் செரும்ொணற்றுப்ெறட ொடலில்,  

“வாடா வள்ளியின் வளம்ெல தரூஉம் 

நாடுெல கழிந்த ெின்றை”  (செரும்ொண், 370-371) 

என்கிைது. இக்கூத்திறன ஆடவரும் செண்டிரும் ஆடுவர். இஃது இழிந்கதார் காணும் கூத்சதன்ெர்.  

 சொதுமக்கள் ஆடிய இன்சனாரு கூத்து, குரறவ எனப்ெடும். மறலவாழ்நர் விரும்ெி ஆடியது இக்கூத்தாகும். 

மறலயுச்ெியில் குன்ைவாணர்கள் மான்கதாற் ெிறுெறையின் முழக்ககாடு ஆடினர். 

“நைவுநாட் செய்த குைவர்தம் செண்டிகராடு 

மான்கதாற் ெிறுெறை கைங்கக் கல்சலன 

வான்கதாய் மீமிறெ அயரும் குரறவ” (மறலெடு 320-322) 

மூங்கிற் குழாயில் செய்த முற்ைிய கள்றளக் குடித்துவிட்டு கவங்றக முற்ைத்தில் குரறவயாடினர். 

திறரப்ொட்டு 

 கிராமத்தில் விழா காலங்களில் கூத்து ஆடும் மரபு இன்று உள்ளது. கூத்து சதாடங்குவதற்கு முன் திறரப்ொட்டு 

ொடும் வழக்கம் உண்டு. திறரப்ொட்டு கூட்டத்தில் நிலவும் ெலெலப்றெப் கொக்கவும், மக்கறள ஒருநிறலப் 

ெடுத்தவும், கூத்தின் சதாடக்கமாகவும் திறரப்ொட்டு ொடப்ெடுகிைது. திறரப்ொட்டு நறகச்சுறவயும், ஒழுங்கான 

ஓறெநயமும் சகாண்டு ொடப்ெடுகிைது என்ெதறன,  

 “வந்தனமய்யா வந்தனம் 

 வந்த ெனங்கசளல்லாம் குந்தணும் 

 வருறகயில வாங்கி வந்தன் 
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 வாெனமுள்ள ெந்தனம்(வந்தனமய்யா வந்தனம்)” ……….. … (செடல் ெக். 137-138)  

என்ை வாிகள் மூலம் அைியலாம் என்ெதறன திறரப்ொட்டு மக்களின் மனறத கவரும் வறகயில் ொடப்ெடுகிைது.  

ெழசமாழி 

 இயற்றககயாடு இறயந்து வாழ்வு நடத்திய கிராமப்புை மக்களின் அனுெவங்கள் கறலயுணர்கவாடு கூடிய 

தன்றமயில் சவளிப்ெட்டு, ெழசமாழிகளாகவும், சொலவறடகளாகவும், விடுகறதகளாகவும். கதாற்ைம் 

செற்றுள்ளன. ெின்னர் அறவ சதாடர்ந்து அவர்களது கெச்சு வழக்கில் கலந்து விட்ட ஒன்ைாயிற்று. ெழசமாழிகள் 

கெச்சு வழக்கில் சுருங்கச் சொல்லி கருத்றத விளக்குவதற்கும், சதளிவுெடுத்துவதற்கும் ெயன்ெடுவன. 

உவறமயாகவும் உருவகமாகவும் அறமந்து சுறவ ெயப்ென. 

 ெழசமாழி மக்களின் அனுெவமாக விளங்குகிைது. ெழசமாழி அம்மக்களின் ெண்ொட்டிறனயும், ெழக்க 

வழக்கங்கறளயும் உள்ளடக்கமாக சகாண்டுள்ளது. ‘ெழசமாழிகள் அைிவின் வளர்ச்ெியிகல ெிைந்தறவசுருக்கம், 

சதளிவு, சொருத்தம் ஆகிய ெிைப்புக்களால் நாள்கதாறும் இைந்து சகாண்டிருக்கும் இவ்வுலகில் என்றும் இைவாமல் 

வாழ்கின்ைன’ என்று கிகரக்க நாட்டு அைிஞர் அாிட்டாட்டில் கூறுகிைார். 

ெழசமாழியின் ெிைப்றெ உணர்ந்த முன்றுறை அறரயனார் நானூறு ெழசமாழிகறளத் சதாகுத்துச் 

செய்யுள்களாக ஆக்கினார். ெழசமாழி, சமாழியின் கருவூலமாக திகழ்வதால் அைிஞர் செருமக்கள் ெலர் 

ெழசமாழியிறனத் சதாகுத்தும், அதற்கு விளக்கவுறரயும் எழுதுகின்ைனர். அகதாடு ெழசமாழியின் வாயிலாக 

அம்மக்களின் ெண்ொட்டிறனயும் அைிஞர்கள் ஆய்வு செய்கின்ைனர். ெழசமாழி ென்சனடுக் காலமாக 

வழக்கில் இருந்து வருகிைது. தமிழ் சமாழியின் சதான்றம நூலான சதால்காப்ெியம்,  

“நுண்றமயும் சுருக்கமும் ஒளியுறடறமயும் சமன்றமயும் என்று இறவ விளங்கத் கதான்ைிக் குைித்த சொருறள 

முடித்தற்கு வரூஉம் ஏது நுதலிய முதுசமாழி என்ெ.” (சதால், சொருள், 175) 

என்று ெழசமாழி குைித்து விளக்கம் கூறுகிைது. 

 ெழசமாழி என்ெது கதர்ந்சதடுத்த சொற்களால் இறுகக் கட்டப்ெட்டது. ஒருவருக்கு கமற்ெட்கடார்களுக்கிறடகய 

கருத்துப்ொிமாற்ைம் நிகழ்கின்ை கொது ெழசமாழி ெயன்ெடுகிைது. ஒரு கருத்திறன ஆழமாக ெதிவுசெய்ய ெழசமாழி 

வழிவறகச் செய்கிைது எனலாம். இறமயம் அவர்கள் தனது ெறடப்புகளில் அதிகமாக ெழசமாழிறய இடத்திற்கு 

ஏற்ெ கறத மாந்தர்களின் வாயிலாக ெதிவு செய்கிைார்.  ெழசமாழிகள் தரும் சொருளுக்கு ஏற்ெ அதறன 

ெலவறகயாக ெகுக்கலாம். செடல் நாவலில் காணப்ெடுகின்ை ெழசமாழிகறளக் ககலிச் சுறவதருவன, உணர்விறன 

சவளிப்ெடுத்துவன, கருத்றத விளக்குவன, ெண்பு நலன்கறளப் புலப்புடுத்துவன என ெலநிறலகறள உணர்த்தும் 

வறகயில் ெழசமாழிகறள ஆெிாியர் றகயாள்கிைார். இதறன விாிவாகக் காண்கொம். 

ககலிச் சுறவயில் 

 கிைித்தவப் ொதிாியார் தனது கிைித்துவ மதத்றதப் ெரப்புவதற்காகவும், கிராம மக்களிறடகய நிலவுகின்ை 

தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவன் என்கின்ை ொதிய ாீதியான ொகுொட்டிறன தகர்க்கவும், கிராம மக்களின் வாழ்க்றகறயப் 

சொருளாதாராீதியில் உயர்த்தவும், அவர்களின் அன்ைாடத் கதறவகளான உணவு, உறட, இருப்ெிடம் 

ஆகியவற்றை நிவர்த்தி செய்யவும், கல்விறயப் கொதிக்கவும், இகயசுநாதனாின் சகாள்றககறளப் கொதிக்கவும் 

உருவாக்கிய ெள்ளிக்கூடத்றதயும், ஆலயத்றதயும் ொர்க்க ஆறெப்ெட்ட செடறல கிழவி ககலியாகப் ெின்வருமாறு 

கூறுகிைாள். 

“ஆகாயத்துல மாப்ள அந்தரத்துல சொண்ணு தாய்மாமன் இல்லாததால தாலி கட்ட தடங்கலா இருக்குங்கிை மாாி 

யாருடி ஒன்சன அங்க அயிக்கிைாங்க”. (செடல்ெ.70). 

என்று கிழவி கூறுவதன் மூலம் சொட்டுக்கட்டி விடப்ெட்டவர்களுக்கு ெமுதாயத்தில் நிலவிய தறடகறள ஆெிாியர் 

சுட்டிக்காட்டுகிைார். 

உணர்வு சவளிப்ொடு 

 நாட்டார்ொடல் உணர்வு சவளிப்ொடாக அறமவது கொல ெழசமாழியும்  உணர்றவ சவளிப்ெடுத்தப் ெயண்ெட்ட 

தன்றமயிறனக் காணலாம். செடல் நாவலில், ெழசமாழிகள் மக்களின் உள்ளத்து உணர்ச்ெிகறளப் ெடம்ெிடித்துக் 



பெ. இளங்க ோ. / Contemporaneity of Language and Literature in the Robotized Millennium 1(3) 2019, 9-14 

 

 

Copyright@ REST Publisher           12 

காட்டுவறதக் காணலாம்.  சொட்டுகட்டிவிட்ட செண்கள், கூத்தாடும் செண்கள் ெமுதாயத்தில் ெடும் அவலங்கறள 

உணர்ச்ெிப் பூர்வமாக ெழசமாழிகளின் வாயிலாக சவளிப்ெடுத்துகிைார், 

“மந்தயில அமந்திருக்கும் மரமுமில்ல,  நித்தம் நித்தம் எண்சண றவக்கும் தாெியுமில்ல,  பூநூல் கொட்டிருக்கும் 

ொப்ொனுமில்ல, சநலயைியா சவளக்சகாியும் ஊருமில்ல” (செடல்,  ெ.71) 

“ ஒதிதான் செருத்சதன்ன, கடலு நீருமிகுந்சதன்ன, காட்டுல இலவு பூத்சதன்ன, கண்ணியமில்லாதவ அழவா 

இருந்சதன்ன, அடல் நிறை ொணமது சநலசநலயா சகடந்சதன்ன”  (செடல், ெ.283)                        

“சகாம்பு ஒடிஞ்ெ மாட்சடப் ெத்தியும், முட்டப்கொடாத சொட்டக்ககாயியப்  சொல்ைதுக்கு என்னா 

இருக்கு?”(செடல், ெ.280) 

கமற்கண்ட ெழசமாழிகள் மக்களின் எதார்த்த வாழ்விறன அழகாக எடுத்துக் காட்டுகின்ைன. 

கருத்து விளக்கம் 

 கருத்திறன விளக்கப் ெழசமாழிகள் ெயன் ெடுகின்ைன. இந்த உலகத்தில் காண்ெது, ககட்ெது எல்லாம் மாறய. 

எல்லாம் மாைக்கூடியது. மாைாதது மாற்ைம்ஒன்கை, இந்த வாழ்க்றக நிறலயற்ைது, உயிகராடு இருக்கும் வறரக்கும் 

தான் மாியாறதயும், புகழும் அவனின் வாழ்வு முடியும் கொது ‘சொனம்’ என்ை அவலப் செயரால் குைிப்ெிடுவர். 

இதறன உணர்த்தும் வண்ணமாக இந்தப் ெழசமாழி விளங்குகிைது. 

“மனுெ வாயிவும் மசுரு வாயிவும் ஒண்ணுதான், தலயில இருக்கமட்டும் தான் மசுருக்கு மருவாத காத்து இருக்கு 

மட்டும்தான் ஒடம்புக்கு மருவாத”  (செடல்,ெ.266) 

என்று கூறுவதன் மூலம் வாழ்க்றகயின் எதார்த்தத்றத ஆெிாியர் ெதிவு செய்கிைார். 

“அப்ெகனா புள்றளகயா அவனவன் வவுறுதான் அவனவுனுக்கு உசுரு”(செடல், ெ.41) 

 கறதயின் ஓட்டத்றத கமலும் ெிைப்ொகப் ெதிவு செய்வதற்கும், ொத்திரங்களின் வாயிலாக நறடமுறை வாழ்க்றகச் 

ெிக்கறல சவளிப்ெடுத்தவும் ஆெிாியர் கருத்துச் செைிகவாடு கூடிய ெழசமாழிகளின் வாயிலாக விளக்குகிைார். 

ெண்பு நலறனப் புலப்ெடுத்தல் 

 ெல கநரங்களில் மனிதர்கள் கெச்ெினூகட ெழசமாழியின் வாயிலாக ஒருவாின் ெண்ெிறன குைிப்ெது கொன்கை 

நாவலிலும் ொத்திரத்தின் ெண்ெிறன விளக்க ெழசமாழி உதவுகிைது.விட்டத்திடம் கூத்தாடுகிைவர்களின் கூத்றதப் 

ெற்ைி செடல் ககட்கிைாள். அதற்கு விட்டம்,  

“காலம் முன்கனை, முன்கனை கூத்தாடுைதும் குரங்காட்டுைதும் மாளாதவன் செய்யுை கவலன்னு ஆயிப்கொச்ெி 

கூத்தாடிகளின் வாழ்க்றக “ெச்ெத் கதவிடியா அச்ெில்லாத கதர் ஓட்டுவா” (செடல், ெ.253) என்று சொல்ை கசதயாப் 

கொச்சு என்று கூத்தாடிகளின் வாழ்க்றக ககள்விக்குைியாக ஆனறத ஆெிாியர் ெதிவு செய்கிைார். 

 வனமயில் இைந்த ெிைகு ெரஞ்க ாதி செடலின் அரவறனப்ெில் இருக்கிைான். எனினும் ெரஞ்க ாதிக்கு செடறல 

ெிடிக்காமல் கொக ொதிாியாாிடம் சென்று கெர்கிைான். ெரஞ்கொதிறய வீட்டுக்கு அறழத்தும் வரததால் “ெத்து தாயி 

இருந்தாலும் செத்த தாய்ப்கொல ஆவுமா? (செடல், ெ. 263) என்று செடல் புலம்புகிைாள். 

 எட்டாவது செண் குழந்றதயாக பூவரும்புக்கு செடல் ெிைக்கிைாள். எட்டாவது குழந்றதயாக செண் ெிைந்தால்,“

எட்டாம் சொைவு எட்டிப்ொர்த்த இடசமல்லாம் குட்டிச்சுவரு.”(செடல்,  ெ. 16). என்று ெமூகத்தில் செண் ெிைப்பு மீது 

கட்டப்ெட்ட ெழசமாழிறய ஆெிாியர் ெதிவு செய்கிைார்.   

“ஆடுமாடு இல்லாதவன்அடமயக்கி ராொ,புள்சள சொண்டாட்டி இல்லாதவன் செருமயக்கி ராொங்கிை கசதயா”

 (செடல், ெ.228).இயற்றகயின் ககார தாண்டவத்திற்கு செரும் சொருள் இழப்பு ஏற்ெடும். புத்தர் முதல் 

ெித்தர்கள் வறர உலகின் இன்ெ துன்ெங்களுக்கு ஆறெகய காரணம் என்றும். இவ்வுலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் 

அறனத்தும் அழியும் தன்றம சகாண்டறவ என்றும்,  மாற்ைம் ஒன்கை மாைாதது அதுகவ நிறலத்திருக்கும் மற்ைறவ 

அறனத்தும் மாறும் தன்றம சகாண்டது என்று உணத்துவர். இத்தத்துவத்றத உணர்த்தும் விதமாக 

இப்ெழசமாழிஉள்ளது. இயற்றகயின் ெீற்ைத்திற்கு எந்த ெந்தமும் ொெமும் இல்லாதன் அத்தருணத்தில் ராொ 

என்கிைது இப்ெழசமாழி. 

ெண்பு முரண்ொடு 
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 ெிலாின் நடவடிக்றக முரண்ொடாக இருக்கும். இம்மாதிாியான கொக்கு உள்ளவர்கறள சொியவர்கள் சுய புத்தியும் 

இருக்காது, சொல் புத்தியும் இருக்காது என்று சொல்லக் ககள்விப் ெட்டிருப்கொம். இக்கருத்றத சவளிப்ெடுத்தும் 

விதமாக செடல் நாவலில் ஆெிாியர் கீழ்க்கண்ட ெழசமாழியின் வாயிலாக ஊராாின் சுய புத்தியின்றமறய ஆெிாியர் 

சுட்டிக் காட்டுகிைார். 

“மயயிலயும் நனயமாட்டானுகவா, சவயில்லயும் காயமாட்டானுகவா, சகணத்துல குதின்னாலும் குதிக்க 

மாட்டானுகவா, எயிந்திாிச்ெி கறரகயைி வான்னாலும் வரமாட்டானுகவா, அப்ெடிசயாரு சொைவிச்ொரம் 

உள்ளவனுங்களாச்கெ அந்த ஊர்க்காரப் ெயலுகவா” (செடல், ெ.128) 

 ககாொல் பூவரும்பு ெஞ்ெம் ெிறளக்க கண்டிக்கு சென்ை ெிைகு செடல் கொகமாக இருக்கிைாள் ஊர் ஐனங்களும் 

மண்ணாங்கட்டியும் ஆறுதல்ெடுத்தியும் ஆறுதல் அறடயாமல் இருக்கிைாள்இந்நிறலயில் கீழ்ச்செருவாயில் ஏாி மண் 

எடுக்க வந்தவர்களில் தன் செற்கைார்கள் வந்துயிருப்ொர்கள் என்று வந்த செடறல கதடிவந்த கிழவி“சொன்னா 

அப்ென்ொவான், சொல்லாட்டி ஆயா ொவங்கிை கசதயா இருக்கு”  (செடல், ெ.40) என்ை ெழசமாழியின் வாயிலாக 

செடலின் நிறலறய ஆெிாியர் ெதிவுசெய்கிைார். 

விடுகறத 

 கிராம மக்களின் கெச்ெில் விடுகறத அதிகமாக சவளிப்ெடும். ஏட்டுக்கல்வி இல்லாத காலகட்டங்களில் ஒரு 

செய்தியிறன மனதில் ஆழமாகப் ெதிய றவப்ெதற்கு விடுகறதயாக சொல்லுகிை வழக்கம் ெின்ெற்ைப்ெட்டது 

எனலாம். இம்முறை ெமுதாய மாற்ைத்தின் விறளவாக அழிந்து வருகிைது. இன்றைய காலகட்டங்களில் ெிறுகறத, 

நாவல் கொன்ை கிராமியம் ொர்ந்த இலக்கியங்களில் இதன் எச்ெத்றதக் காணமுடிகிைது. இறமயம் அவர்கள் செடல் 

நாவலில் விடுகறத ெரவலாக இடத்திற்ககற்ெ ெயன் ெடுத்தியுள்ளார்.கூத்தாடும் இடங்களில் மக்கறள 

அறமதிப்ெடுத்தவும், கவனத்றத ஈர்க்கவும் கூத்தாடுெவர்கள் விடுகறதறயப் ெயன்ெடுத்துகின்ைனர். 

1. வன வீரன் நகர் ஒரு ஊர், அது என்ன ஊர்? 

 வனம் என்ெது காடு, வீரத்திற்கு புலி,  நகர் என்ெது ஊர், 

காடாம்புலியூர் (செடல், ெ.191) 

2. அாி என்ைால் ெகவான், தாரம் என்ைால் மறனவி, ெகவானின் மறனவி         லட்சுமிகடாட்ெம் செற்ைவன்தான் 

ஆட்டக்காரன் (செடல், ெக்.191-192) 

3. ெதிசனாண்ணு எழுத்துள்ள மரத்கதாட கெரு சதாியுமா? 

             கல்யாண முருங்றக மரம் (செடல், ெ. 192) 

4. சவத்திறலக்கு ஐஞ்ெி பூ சொல்லு 

              எடுப்பூ, துறடப்பூ, கிழிப்பூ, மடிப்பூ, கொட்டுத்துப்பூ (செடல், ெ. 267) 

கொன்ை விடுகறதகள் மக்கள் ெிந்தறனறய தூண்டும் விதமாக அறமவறதக்  காணமுடிகிைது. 

மறழ நம்ெிக்றக 

 மனிதன் தன் சுய இலாெத்திற்காக காடுகறள அழித்து இயற்றகயின் ெருவநிறலகறள மாற்ைினான். செரும்ொலன 

காடுகள் அழிக்க ெட்டதனால் பூமியின் சவப்ெநிறல அதிகாித்த நிறலயில் மறழசொழிவு இல்லாத சூழல் 

ஏற்ெடுகிைது. மறழ சொழியும் ெருவ காலங்கறள அைிந்து, பூமியில் ஏற்ெடும் தட்ெசவப்ெ நிறல மாறுொடுகளுக்கு 

ஏற்ெ மறழ சொழியும் அைிகுைிகறள நம் முன்கனார்கள் வகுத்தனர். தற்கொது ஏற்ெட்ட ெருவ நிறல மாற்ைத்தின் 

விறளவாக மறழ செய்யாமல் கொகிைது. இந் நிறலறய ஆெிாியர், 

“அடிமானத்துல மின்னுச்சுன்னா ஈரத்துணி காயைதுக்குள்ள மய வரும்ொங்க  எல்லாத்துக்கும் வானத்து ராொ மனம் 

றவக்கணுகம.”  (செடல்,ெ. 48)  

செண்கள் மீதான மூடநம்ெிக்றக 
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 தாய்வழிச் ெமூகத்தில் செண்களுக்கு மதிப்பும், உயர்வும் இருந்தது. தந்றத வழிச் ெமூகம் தறலசயடுத்தப்ெின் செண் 

ஆண்களின் உாிறமப் சொருளாகவும், சொத்தாகவும் மாற்ைப்ெட்டாள், இதனால் செண்கள் உடல்ாீதியாகவும், 

மனாீதியாகவும் கீழ் நிறலக்கு தள்ளப்ெடுகின்ை சூழல் உருவாகியது. இதன்விறளவாக செண்ெிைப்பு இழிவான 

ஒன்ைாகவும், ஆண் ெிைப்பு புண்ணியமாகவும் கருதப்ெடுகின்ை சூழல் உருவாகியது. ஆண்ெமுகத்தின் ஆதிக்கம், 

செண்ெிைப்பு மீதான மூடநம்ெிக்றககள் கதான்ை வழிவகுத்தது. இறவ ஆண் ெமுகத்தால் கட்டிக்காக்கப் 

ெட்டுவருகின்ைன. செடல் நாவலில் செண்கள் மீது கட்டப்ெட்ட மூடநம்ெிக்றககறள ஆெிாியர் ெதிவு செய்கிைார். 

“எட்டாம் சொைவு குடும்ெத்திற்கு ஆகாது, எட்டாம் சொைவு எட்டிப்ொத்த இடசமல்லாம் குட்டிச்சுவரு, 

ெித்தப்ென்களுக்கு எள்ளும் தண்ணீயும் எசைப்ொள், அரொள ஆண் இல்லாவிட்டால் அரெனும் ஆண்டியாவான், 

பூமியாண்ட மன்னனும் தறலொய்ந்து மண்றணக் கவ்வுவான். வீட்டுக்கரென் இல்லியன்னா, மாடுகண்ணு கதாத்து, 

வீடு, வாெமைந்து, சொந்தம் ெந்தம் இழந்து கதொந்திாியாகத் திாியகநரும்” (செடல், ெ.18) 

என்ை ெழசமாழிகள்  செண்கறள இழிவுப் ெடுத்தும் கநாக்கில் உருவானறத அைிய முடிகிைது.  

 இறமயம் அவர்கள் செடல் நாவல் முழுவதும் கீழ்நிறல மக்களின் வாழ்வாதாரம் அவர்கள் வாழ்கின்ை சூழ்நிறல, 

ெமுதாயத்தால் புைந்தள்ளப்ெட்டு வாழ்கின்ை வாழ்க்றக முறை, கூத்து ஆடுெவர்களின் இறுதி வாழ்க்றக 

ககள்விகுைியாக இருப்ெதறனயும், அவர்களின் முன்கனற்ைத்திற்கு இந்த ெமூகம் எறதயும் செய்யவில்றல 

என்ெதறனயும் தனது செடல் நாவலில் எடுத்துச் சொல்கிைார். இவரது எழுத்திறன ெடிக்கும் மக்கள் கீழ்நிறல 

மக்களின் வாழ்விற்கு தங்களால் முடிந்தறத செய்யகவண்டும் என்ை எண்ணத்றத ஏற்ெடுத்துவனாக அறமவறத 

உணரமுடிகிைது.  
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