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ஒப் ப ரிப் ப டல் களில் ம

ழிச ர் உளப் பகுப் ப ய் வு

ப . மப ன்னி
உதவிபா்பபர சிரியரா் மறா் றுமா் துறறதா்த றலவரா்,
தி ஸா்ட ணா் டரா்டு ஃபயரா் ஒரா்கா்ஸா் இர சரதா்தி னமா் மகளிரா் கலா் லூரி (தனா் ன டா்சி),
சிவக சி – 626 124, தமிழா் ந டு, இநா்திய .

ந டா்டுபா்புறபா் ப டலா் களா் ந டா்டுபா்புற மகா்கள லா் ப டபா்படுபறவ. அவறா்றிலா்
எவா் விதம ன
பப லிபா்புறனவுகளுமா்
இருபா்பதிலா் றல.
அறவ
உளா் ளதா்திலா்
பத னா்றுமா்
உணரா்வுகறள ஒபா்பறன இனா்றி வவளிபா்படுதா்துகினா்றன. இனா்பதா்திலா் மகிழா் வதுமா் , துனா்பதா்திலா்
கலஙா் குவதுமா் மனிதரா்களினா் இயறா் றகபா் பணா்புகளா் . இனா்பதா்றத விடவுமா் துனா்பதா்தினா் பப பத
மனிதரா்களா் மனதளவிலா் வபரிதுமா் ப திகா்கபா் படுகிற ரா்களா் . அதா்துனா்ப உணரா்வுகறள வவளியிட
ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் களா்
களம க அறமகினா்றன. ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் களிலா் வவளிபா்படுமா்
வபணா்களினா் மனஉணரா்வுகறள வம ழிச ரா் உளபா்பகுபா்ப யா் வு முறறயிலா் ஆர யா் வத க
இகா்கடா்டுறர அறமகிறது.
ஒப் ப ரிப் ப டல் கள்
உலகிலா்

பத னா்றிய

உயிரா்களா்
அறனதா்துமா்
இறபா்பது
உறுதி.
இஃது
அறனவருகா்குமா்
வதரிநா்த
உணா்றம.
இறபா்பு
இயலா் ப னது எனா்பறத அறிவு ஏறா்றுகா் வக ணா்ட லுமா்
இதயமா்
ஏறா்றுகா்
வக ளா் வதிலா் றல.
இறபா்பிறன
எணா்ணி அவலமா்
வக ளா் கினா்றது. அநா்த அவல
உணரா்வினா் வவளிபா்ப ட கபவ ஒபா்ப ரிபா்ப டலா் களா்
அறமகினா்றன.

ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் கறள ஒபா்புபா்ப டா்டு,
இழவுபா்ப டா்டு, ம ரடிபா்ப டா்டு, அழுறகபா்ப டா்டு எனா்று
பலவ று குறிபா்பிடுவரா். ஒபா்ப ரி எனா்பதறா் கு “ஒபா்பு, ஒபா்புசா் வச லா் லி அழுதலா் ” எனா்று
தமிழா் பா்பபரகர தி விளகா்கமா் தருகிறது (மதுறரதா்தமிழா் பா் பபரகர தி, முதலா் வத குதி, பகா்கமா் 338).
“ஒபா்ப ரி எனா்பதறன ஒபா்பு + ஆரி எனா்று பிரிதா்து ஒபா்புசா் வச லா் லி ஆரிபா்பது
எனகா் வக ளா் வரா். ஆரிபா்பது எனா்பது அவலசா் சுறவயுடனா் ஆரவ ரமா் வசயா் வறதகா் குறிகா்குமா் .
எனபவ இறநா்தவரா்கறள எணா்ணிபா் வபணா்களா் ப டுமா் ஒரு வறக இறசபா்ப டபல ஒபா்ப ரி”
(மு.அணா்ண மறல, நமது பணா்ப டா்டிலா் ந டா்டுபா்புற இலகா்கியமா் , பகா்கமா் 123) எனா்பரா்.
ம

ழிச ர் உளப் பகுப் ப ய் வு
மனிதரா்களுறடய கருதா்துபா் பரிம றா் றதா்திறா்கு உதவகா் கூடியது வம ழிய குமா் .
ஆதி க லதா்திலா் றசறக வம ழிய கதா் பத றா் றமா் வபறா் று ஓறசகா் குறிபா்புடனா் வளரா்சா்சி வபறா் று
பலா் பவறு பரிண மஙா் களிலா் வளரா்சா்சி வபறா் றுதா் தறா் க ல நிறலறய அறடநா்துளா் ளது. வம ழி
மனதிலா் எழுகினா்ற கருதா்துகறளதா் வதரிவிபா்பத க மடா்டுமா் அலா் ல மலா் மனித மனதிறா்குபா்
புலன க மலா் அறமநா்துளா் ள ஆழா் மனதா்திலா் எழுமா் எணா்ணஙா் களினா் வவளிபா்ப ட கவுமா்
அறமநா்துளா் ளது. லகா்க னா் எனா்ற பிவரஞா் சு உளபா்பகுபா்பு மருதா்துவரா் வம ழியினா் அடிபா்பறடயிலா்
உளா் ளதா்றத ஆயா் வு வசயா் துளா் ள ரா். அவரா் மனிதனுறடய உளா் மன எணா்ணஙா் களுகா்குமா் புறதா்பத
உளா் ள வப ருடா்களுகா்குமா் வசயலா் ப டுகளுகா்குமா் வத டரா்பு உணா்டு எனா்று குறிபா்பிடுவ ரா்.
“உளா் ளதா்திலா் இருகா்கினா்ற உணரா்சா்சிகளா் , எணா்ணஙா் களா் , அனுபவபா் வப திகளா்
பப னா்றறவ அகநிறலபய டு வத டரா்புறடயறவ. உளா் ளமா் அலா் ல த புறபா்வப ருடா்களா்
அறனதா்துமா் புறநிறலபய டு வத டரா்பு உறடயறவ. அகநிறலபய , புறநிறலபய தனிதா்து
இயஙா் க து. அகநிறல புறநிறல உறவு (Subject Object Relation) ஊட டலா் (Interaction)
தனா்றமயுறடயத குமா் ”
(திரு.இரவிசா்சநா்திரனா்,
சிகா்மணா்டா்
பிர யா் டு உளபா்பகுபா்ப யா் வு அறிவியலா் , பகா்கமா் 4) எனா்ப ரா்.
“வம ழியுமா்
நனவிலியுமா்
அகிலபா்
வப துறமய னறவ
எனா்பத லா்
வம ழி
ஊட டலா் களா்
அகநிறலகளுகா்கு இறடயில ன இறடயக உறவுகள க
உளா் ளன”
(திரு.இரவிசா்சநா்திரனா்,பா்ர யா் டா்
யுஙா்
லகா்க னா்
அறிமுகமா் வநறிமுகமா் பகா்கமா் 178) எனா்று வம ழிகா்குமா் அக
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மனதிறா் குமா் இறடயில ன உறவிறனசா் சுடா்டுவ ரா். உளா் ளதா்திலா் ஏறா் படுமா்
வச றா் களிலா் வவளிபா்படுமா் தனா்றமறய ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் களிலா் க ணல மா் .
னஅமுக்க ் (Repression)
மனஅமுகா்கமா் எனா்பது மனிதனா் தனா் மனதிறா் குளா்

உணரா்சா்சிகளா்

எணா்ணஙா் கறள அடகா்கி

றவகா்க எணா்ணுவறதகா் குறிகா்குமா் . “சில அறிகுறிகளா் (Symptoms) கனவுகளா் , வ யா் தவறி
வவளிபா்படுமா் வ ரா்தா்றதகளா் பப னா்றவறா் றினா் வ யில க அமுகா்கபா்படா்ட இரகசிய பவடா்றககளா்
மீணா்டுமா் திருமா் புமா் ” (அரஙா் க நலஙா் கிளா் ளி, ஃபிர யா் டினா் கறல இலகா்கிய உளபா்பகுபா்ப யா் வு,
பகா்கமா் 18) எனா்று பிர யா் டு குறிபா்பிடுவ ரா். ஒபா்ப ரிபா்ப டலா் களிலா் வபணா்களா் தஙா் களா் மனதிலா்
அடகா்கி றவதா்திருநா்த எணா்ணஙா் கறள வவளிபா்படுதா்துவதறனகா் க ணமுடிகிறது.
கிர மபா்புறஙா் களிலா் வபணா்கறள வவளியிலா் திருமணமா் வசயா் து வக டுகா்க மலா்
உறவுகளுகா்குளா் பளபய மணமா் வசயா் து வக டுகா்கினா்றனரா். உறவு விடா்டுபா் பப ககா் கூட து
எனா்பதுமா் , வச தா்து வவளியிலா் வசனா்று விடகா் கூட து எனா்பதுமா் இதனா் அடிபா்பறடகா்
க ரணஙா் கள க அறமகினா்றன.
“த ய ரா் வப றநா்த இடமா்
த ளமா் பூ கசா்பசரி
த லி வப ருதா்தமிலா் றல – எனகா்கு
த யா் ம மனா் வச நா்தமிலா் றல
ம டா்டறடகா்குமா் படா்டியிபல – நீ வபதா்த
மஙா் றகய ளபா் பப டா்டறடசா்சு
ம டுபடுமா் துமா் பவமலா் ல மா் - இநா்த
மஙா் றக படா்டு நிகா்கறபன”
(நந. நநநநநநநந, தமிழரா் ந டா்டுபா் ப டலா் களா் , பகா்கமா் 579)
எனா்று ஒரு வபணா்
தனா் த யா் இறநா்த நிறலயிலா் புலமா் புகிற ளா் . உறவிலா் திருமணமா்
வசயா் திருநா்த லுமா்
புகுநா்த
வீடா்டிலா்
துனா்புறுதா்தபா்படுமா்
நிறலறய
இசா்சூழலிலா்
வவளிபா்படுதா்துகிற ளா் என அறியமுடிகினா்றது.
புறத்மதறிதல் (Projection)
மனதிலா் பத னா்றுகினா்ற ஒரு வறகய ன உணரா்றவ மறா் வற ரு உணரா்வ க
அடுதா்தவரா் பமலா் க டா்டுவபத புறதா்வதறிதலா் ஆகுமா் . “புறதா்வதறிதலா் ஒரு வறகய ன தறா்க பா்புசா்
வசயலா் முறறய குமா் . இதிலா் ஒருவருறடய மனமுரணா்ப டு அடஙா் கியுளா் ளது. ஒருவரா் தமகா்கு
ஏகா்கதா்றததா் தூணா்டுகினா்ற ஊகா்கிகறள மறறா்வற ருவரினா் மீது ஏறா் றிகா் கூறிதா் தமா் முறடய
முரணா்ப டா்றட ஈடுவசயா் து வக ளா் ளுகிற ரா். புறதா்வதறிதலா்
(Projection) எனா்பதறா் கு மறா்வற ரு
வப ருள க மறா் றவரா்கறளகா் குறற கூறுதலா் எனா்பதுமா் கூறபா்படுகிறது. உளா் ள ரா்நா்த மன
முரணா்ப டா்டிலிருநா்து எழுகினா்ற கவறல அலா் லது ஏகா்கதா்றதபா் புறதா்வதறிதலா் மூலமா் குறறதா்துகா்
வக ளா் ள முடியுமா் ” (வ ழா் வியறா் களஞா் சியமா் , வத குதி 9, பகா்கமா் 869) எனா்று குறிபா்பிடுவரா்.
ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் களிலா் வபணா்களா் , வபருமா் ப லுமா் தஙா் களா் அணா்ணனா் மறனவியினா் மீபத
குறா் றதா்றதசா் சுமதா்துகினா்றனரா்.
“வபரியணா்ணனா் வப ணா்ட டா்டி – எனா்
படா்றட கழடா்டுமிணா்ண ளா்
பவுனு க றச உருவுமிணா்ண ளா்
படா்றடயுமா் கழடா்டி விடா்படனா்
பவுனுக றச உருவி விடா்படனா்”
(நந. நநநநநநநந, தமிழரா் ந டா்டுபா் ப டலா் களா் , பகா்கமா் 572)
எனா்று வவளிபா்பறடய கபவ ஒரு வபணா் தனா் அணா்ணனா் மறனவிறயகா் குறற கூறுகிற ளா் .
அணா்ணியினா் மீத ன வவறுபா்பு இவா் விடதா்திலா் வவளிபா்படுவது புலன கினா்றது.
இடப் மபயர்சசி
் (Displacement )
இடபா்வபயரா்சா்சி புறதா்வதறிதபல டு வநருஙா் கிய வத டரா்பு உறடயது.
இரணா்டிறா் குமா் வபருமளவு பவறுப டு கிறடய து. “இடம றா் றமா் எனா்பது அலுவலகதா்திலா்
பமலதிக ரியினா்
சினதா்திறா்கு
இலகா்க கிய
மனிதனா்
தனா்
மன
உறளசா்சறலயுமா் ,
மனகா்குறலறவயுமா் தனா் மறனவி, மகா்களா் மீது க டா்டுதல குமா் ” (வ ழா் வியறா் களஞா் சியமா் ,
வத குதி 12, பகா்கமா் 693) எனா்பரா். ந தா்தி தனது அணா்ணனினா் அனா்புகா் குறறவு, புகுநா்த வீடா்டுகா்
வக டுறம இனா்னுமா் மறா் ற எலா் ல தா் துயரஙா் களின லுமா் ஏறா் படா்ட வவறுபா்றப அணா்ணியினா் மீது
உமிழ எணா்ணுதலுமா் ,
பமலதிக ரியிடமிருநா்து
வறச
வபறா் றவனா்
அநா்தசா் சினதா்றத
மறனவியிடமா் க டா்டுதலுமா் ஒனா்பற.அஃது இடபா்வபயரா்சா்சி (Displacement) எனபா்படுகினா்றது.
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பநரடிய கதா் தனா் வவறுபா்றபபய , சினதா்றதபய வநருஙா் கிய உறவினரிடமா் க டா்ட முடிய த
நிறலயிலா்
வவளி
வீடா்டிலிருநா்து
வநா்திருகா்குமா்
உறுபா்பினர ன
அணா்ணி
பதரா்நா்வதடுகா்கபா்படுகிற ளா் . தனா் வவறுபா்பு, க டா்ட பவணா்டியவரிடதா்திலா் வசலா் ல மலா் க டா்ட
பவணா்ட தவரிடதா்திலா் வசலா் கிறது எனா்பதறன இநா்நிறலயிலா் இருபா்பப ரா் உணரா்வது இலா் றல.
ஆதா்துதா் திருக ணி
அறலசா் வசடுகா்குமா் படா்ட ணி
அனா்பில த அணா்ணியிடமா்
அஞா் ச த தணா்ணி பகடா்படனா்
அணா்ட இரவலா் இணா்ண
ஆதா்துதா்தணா்ணி தூரமிணா்ண
(நந. நநநநநநநந, தமிழரா் ந டா்டுபா் ப டலா் களா் , பகா்கமா் 549 )
எனா்ற ப டலிலா் அணா்ணி வீடா்டிறா்குசா் வசனா்ற லா் குடிகா்கதா் தணா்ணீர ா் கூடதா் தரம டா்ட ளா் எனா்று
ச டுவறதகா் க ண முடிகினா்றது.
னன பய ் (Anxity )
ஒவா் வவ ருவருகா்குமா் மனதிலா் ஏபத ஒனா்றறபா் பறா்றிய பயமா் இருநா்து வக ணா்பட
இருகா்குமா் . இபா்பயஙா் களா் அவரா்களது வச றா் களிலா் வவளிபா்படுமா் எனல மா் . உணரா்வுகளா் வபரிதுமா்
த கா்கபா்படா்ட நிறலயிலா் உருவ வது மபன பயமா் . இநா்நிறலயிலா் பயதா்திறா் குளா் ள ன மனிதனா்
உணரா்வுகள லா் எபா்பப துமா் அசா்சுறுதா்தலுகா்கு உளா் ள கா்கபா்படுகினா்ற னா். இநா்தபா் பயதா்திறா்க ன
மூலக ரணமா் வபருமா் ப லுமா் அறா் பம னத கபவ
அறிவுகா்குபா் வப ருநா்த தத கபவ
த னா்
இருகா்குமா் ” (அரஙா் க நலஙா் கிளா் ளி, இலகா்கியமுமா் உளபா்பகுபா்ப யா் வுமா் , பகா்கமா் 118) எனா்பது
உளவியல ரா் கருதா்து. ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் களிலா் வபணா்களினா் எதிரா்க லதா்றதபா் பறா் றிய பயபம
வவளிய கினா்றது.அதறன அறா் பம னது எனா்று ந மா் ஒதுகா்கிதா் தளா் ள இயல து.
கணவறன இழநா்த வபணா்ணிறா் குபா் புகுநா்த வீடா்டிலுமா் மரிய றத இருபா்பதிலா் றல.
பிறநா்த வீடா்டிலுமா் வரபவறா் பு இருபா்பதிலா் றல. இதா்தறகய சூழலிலா் எதிரா்க லதா்றதபா் பறா் றிய
பயமா் இருபா்பது இயலா் ப னபத ஆகுமா் .
தஙா் க ரயிபலறி ந னா்
த யா் வீடு பப றகயிபல – எனகா்கு
தஙா் க நிழலிலா் றல எனகா்குதா்
த யா் வீடு வச நா்தமிலா் றல
வப ணா்ணு ரயிபலறி
புகுநா்த வீடு பப றகயிபல
வப ணா்ணுரதமா் வச நா்தமிலா் றல
புகுநா்த வீடுமா் கிடா்டவிலா் றல
(நந. நநநநநநநந, தமிழரா் ந டா்டுபா் ப டலா் களா் , பகா்கமா் 502 )
எனா்று ஒரு வபணா்த னா் தனிறமபா் படா்ட நிறலறய வவளிபா்படுதா்துகிற ளா் .
எதிர்ப ர்ப்பு ் ஏ
ற் றமு ்
எதிரா்ப ரா்பா்பு
எனா்பது
மனிதரா்களா்
அறனவரிடமுமா்
க ணபா்டுமா்
குண
இயலா் ப குமா் . அவா் வவதிரா்ப ரா்பா்பு நிறறபவற த நிறலயிலா் ஏம றா் றமா் ஏறா்படுகிறது. உளவியலா்
வக ளா் றகபா்படி மிகவுமா் பிடிதா்தம னவரா்களிடமா் கூட வவறுபா்ப ன வச றா்கறளகா் கூறிதா் திடா்டுமா்
பப கா்கு ஏறா் படுமா் . ஏவனனிலா் மிகவுமா் எதிரா்ப ரா்பா்பு வக ணா்டுளா் ளவரா்களிடமா் அதா்தறகய
எதிரா்ப ரா்பா்புகா்கு ம ற ன எதிரா் விறளவு க ணபா்படா்ட லா் அதன லா் ஏம றா் றமுமா் விரகா்தியுமா்
ஏறா் படுமா் . அவா் விரகா்தியினா் விறளபவ அனா்பு வக ணா்டவரா்கறள பம சம ன வச றா்கள லா்
திடா்டவுமா் க ரணம க அறமகிறது எனா்று உளவியலா் அறிஞரா்களா் குறிபா்பிடுகினா்றனரா்.
ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் களிலா் வபணா்களா் தஙா் களா் தநா்றத, அணா்ணி, ஆகிபய றர
வவறுபா்ப ன வச றா்கள லா் ச டவுமா் வசயா் கினா்றனரா். அதனா் க ரணமா் அவரா்களா் எதிரா்ப ரா்தா்த
இயலா் ப ன வ ழா் வு அவரா்களுகா்குகா் கிறடகா்க த ஏம றா்றபமய குமா் . ஒரு வபணா் தனா்றனதா்
திருமணமா் வசயா் து வக டுகா்குமா் பப து தனகா்குதா் தகுதியுறடயவனா் த ன
எனா்பறத
ஆர ய மலா் திருமணமா் வசயா் து றவதா்த தநா்றதறயதா் தனா் கணவனா் இறநா்த நிறலயிலா்
ச டுகிற ளா் .
நீ ளகா் வகணறு வவடா்டி
வநலகா்கிணறு வசடா்வடறுகா்கி
நீ ளமிணா்ணு ப கா்க ம – எனா்றன
நிறுதா்தனிஙா் க வகஙா் றகயிபல
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ஆளகா் வகணறு வவடா்டி
ஆடிகா் வகணறு வசடா்வடறுகா்கி
ஆழமிணா்ணு ப கா்க ம – எனா்னறன
அமுதா்தின ஙா் க கஙா் றகயிபல
(நந. நநநநநநநந, தமிழரா் ந டா்டுபா் ப டலா் களா் , பகா்கஙா் களா் 364 & 365)
எனா்று த னா் துயரபா்படுமா் நிறலறயசா் சுடா்டிகா்க டா்டுகிற ளா் . இதனா்வழி வபணா்களா் வப துவ ன
சூழலா் களிலா் வவளிபா்படுதா்த இயல த உணரா்வுகறள ஒபா்ப ரி ப டுமா் சூழலிலா் வவளிபா்படுவது
புலன கினா்றது.
ஒபா்ப ரிபா்ப டலா் களா் ப துக பா்பிறன இழநா்த நிறலயிலுமா் , ப துக கா்கபா்பட
பவணா்டியறத இழநா்த நிறலயிலுமா் வபணா்கள லா் ப டபா்படுகினா்றன. இழபா்பின லா் வபரிதுமா்
ப திகா்கபா்படுவது வபணா்கபளய தல லா் ஒபா்ப ரிபா் ப டலா் களா் வபருமா் ப லுமா் வபணா்கள பலபய
ப டபா்படுகினா்றன. .அபா்வபணா்களினா் உளா் ளுணரா்வுகளா் ஒபா்ப ரி ப டபா்படுமா் சூழலிலா் மன
அமுகா்கமா் , புறதா்வதறிதலா் , இடபா்வபயரா்சா்சி, மபன பயமா் பப னா்ற உளநிறலசா் சிநா்தறனகறளபா்
புலபா்படுதா்துவறத ஆயா் நா்தறிய முடிகினா்றது.

ELEGY AND THE LANGUAGE RELATED PSYCHOLOGY
B. Ponni
Folklores are sung by the rural and pastoral people without any ornamental
or bombastic language. It is more intrinsic since it is originated in the deeper conscientious
impulses of a women. Elegy mourns the death of the person and sings in praise of their
good deeds invariably. Sign language, in due course evolved into the phonetic sounds now
in practice. The suppressed impulses find its outlet through dreams and words uttered
mistakenly. Projection of one impulse into another is just a prevention from pessimistic
outlets. Displacement occurs often since it is imposed on the person, who is not the reason
for that depression. Every human heart has a fear or threat about something or the other.
This many happen either by the fear of losing the safeness and the loss of the thing which
is to be preserved. Thus, the women express their intense impulses through elegy.
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