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சங் க இலக்கியத்தில் குழந் ததக்குச் சச றூட்டும் பழக்கம்
தைசதகி ஹெர்பர்ட்
உறுபா்பினரா், ஹ ரா்வ ரா்டு பலா் கலலகா்கழகதா் தமிழா் இருகா்லககா்கு ழு,
அமமரிகா்க .
பணா்லைதா் தமிழரினா் பணா் ப ைா்டுபா் மபைா்ைகஙா் கள யா் சா் சஙா் க இலகா்கியஙா் களா் திகழா் கினா் றன.
சஙா் க இலகா்கியஙா் களா் பலா் வவறு பழகா்க வழகா்கஙா் கலளபா் பதிவு மசயா் திருபா்பினுமா் த யா் அனா் பினா் மவளிபா்ப ை யா்
அலமயுமா் குழநா்லதகா்குசா் வச றூைா்டுமா் பழகா்கதா்லதயுமா் பதிவு மசயா் துளா் ளன. இனா் று குழநா் லதகளுகா்கு சா்
வச றூைா்டுமா் மப ழுது ஏம றா் றி ஊைா்டுமா் விதா்லதலயசா் சஙா் க இலகா்கியஙா் களிலுமா் க ணமுடிகினா் றது.
இபா்பணா்ப ைா்டுபா் பழகா்கதா்லதபா் பதிவு மசயா் யுமா் வந கா்வக டு இகா்கைா்டுலர அலமகினா் றது.
ததலவியின் புலவியும் புதல் ைனுக் குப ப லுணவு ஊட்டல் நிகழ் வும்
பரதா்லதயிைமா்
மசனா் று
திருமா் பிய
தலலவனா்
சிலறபா்
புறதா்த ன க
நிறா் கினா் ற னா் .
இலதகா்கணா்ை தலலவி புலவிவய டு க ணபா்படுகினா் ற ளா் . புலவி எனா் பது சிறு பிணகா்கமா் ஆகுமா் . தனா்
புதலா் வனிைமா் ப லிலன அருநா்தும று கூறிதா் தனா் புலவிலய மவளிபா்படுதா்துமா் தலலவியினா் உளா் ளதா்தி லனகா்
கலிதா்மத லகபா் ப ைலா் பதிவு மசயா் துளா் ளது.
சிறு புதலா் வனா் மமனா் லமய ன விரலலயுமா் சிறு அடிலயயுமா் உலையவனா் . நைநா்த லா் தனா்
புதலா் வனினா் அடி வந குமா் எனா் பத லா் உருைா்டுமா் வதரினா் த மலர மம ைா்லைகா் லகய லா் பிடிதா்துகா் மக ணா்வை
மமதா்மதன அலசயுமா் படி ப லிலன அருநா்த வருக! எனதா் த யா் அலழகா்கி னா் ற ளா் . இதலன,

“……………………… ……………………………………..ஹமல் விரல் சீறடி
சந தலும் உண்டீங் கு என்தக ைந் தீ
ஹசம் ம ல் நின் ப லுண் ணிய“

(கலிதா்மத லக, 85)
எனா் ற ப ைலடிகளா் மதளிவுறுதா்துகினா் றன.
பரதா்லதயரினா்
மனலததா்
தனா் வயபா்படுதா்துவலததா்
மத ழில ககா்
மக ணா்டு
திரியுமா்
தநா்லதகா்க கபா் ப லினா் ஒரு பகுதிலய உணா்ப ய க! தநா் லதயினா் வ யிலிருநா்து வருமா் சூளுறலவ மமயா் எனதா்
மதளிநா்து பூபா்வப னா் ற அழகிய உணா்கணா் கணா்ணீர ா் பூகா்க, துயில த கணா்கலளபா் மபறா் ற உனா் த ய ருகா்க கபா்
ப லினா் ஒரு பகுதிலய உணா்ப ய க! எனா் குடியினா் ப ர ைா்டுகா் வகைா்டு மகிழா் நா்த யா் . எனது ப லா் பஙா் லக
உணா்ப ய க! எனதா் தலலவி தனா் உளா் ளகா்கிைகா்லக மவளிபா்பைதா் தனா் மகனுகா்கு உணவூைா்டுமா் நிகழா் லவ,

“ …………………………………… ……………………………. சைண்டிய ர்
ஹநஞ் சம் பிணித்தல் ஹத ழில த் திரிதரும்
நுந் ததப ல் உண்டி, சில“

(கலிதா்மத லக, 85)

“நுந் ததை ய் ம யச்சூள் சதறிமயங் குசந ய் தகமிகப்
பூஹைழில் உண்கண் பனிபரப் பக் கண் பட
ஞ யர்ப ல் உண்டி சில”
(கலிதா்மத லக, 85)

”எம் ப லல் ப ர ட்டுைந் சத ய் குடியுண்டு ஈத்ததஹயன்
ப ர ட்தடப் ப சல சில”
(கலிதா்மத லக, 85)
வப னா் ற ப ைலடிகளா் புலபா்படுதா்துகினா் றன.
மகட்சப க்கிய த யும் ப ல் சச று ஊட்டல் நிதனவும்
தலலவனுைனா் தலலவி உைனா் வப கா்கு நிகழா் தா்திய சூழலிலா் த யா் தனா் மகளினா் குழநா்லதபா்
பருவ நிகழா் லவ எணா்ணிபா் ப ரா்கா்கினா் ற ளா் . அபா் மப ழுது தனா் மகளுகா்குபா் ப லா் வச று ஊைா்டியதுமா் கணா்முனா்
வத னா் றுகினா் றது.
சிறு வயதிலா் எனா் மகளா் க றா் சிலமா் பு ஒலிகா்கபா் பநா்து எறிநா்து விலளய டின ளா் . அபா் மப ழுது,
மவணா்லமய ன பகனா் லற மலரா் மீது பனி நிலறநா்தது வப ல மவணா் வச றா் றி னா் மீது ப லா் மபயா் த கிணா்ணதா்லதகா்
லககா்மக ணா்டு வ ர வய என அலழதா்து ஊைா்ை ஆரமா் பிதா்வதனா் . முதலிலா் எனகா்க க உணா்ை யா் ; இபா் மப ழுது
உனா்
தநா்லதகா்க க உணா்
என ஊைா்டியத க நறா் ற யா்
நிலனவு கூறுமா்
ப ைலல அகந னூறா் றி லா்
க ணமுடிகினா் றது. இதலன,

“ை ர சய ! என்று ஏத்தி சபர் இதலப்
பகன்தற ை ல் மலர் பனிநிதறந் ததுசப ல்
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ப ல் ஹபய் ைள் ளம் ச ல் தக பற் றி
என்ப டு உண்டதன ஆயின் ஒருக ல்
நுந் தத ப டும் உண்“ என்று ஊட்டி“
(அகந னூறு, 219)
எனா் ற ப ைலடிகளா் மதளிவுறுதா்துகினா் றன.
நிதறவுதர
மத னா் லமய ன சஙா் கதா்தமிழா் இலகா்கியஙா் களிலா் பதிவு மபறா் றுளா் ள குழநா்லதகா்குசா் வச றூைா்டுமா்
நிகழா் வு இனா் றுமா் பணா்ப ைா்டு எசா்சம கதா் மத ைரா்வலத அறிய ஆயா் வு வழிவக லுகினா் றது. தலலவனினா் தவலற
இடிதா்துலரகா்ககா் குழநா்லதகா்குசா் வச றூைா்டுமா் நிகழா் வு தலலவிகா்கு ஒரு வழிமுலறய கபா் பயனா் பைா்ைலத சஙா் கசா்
மசவா் வியலா் இலகா்கியஙா் களா் புலபா் படுதா்துகினா் றன. இனா் றுமா் வீைா்டிலுளா் ள அலனதா்து உறவுகலளயுமா் சுைா்டி
குழநா்லதகளுகா்கு உணலவகா் மக டுபா் பத கபா் ப வலன மசயா் து ஊைா்டுமா் பழகா்கமா் பணா்லைதா் தமிழா் சா்
சமூகதா்தி னா் பழகா்கமா் என ஆயா் நா்தறிய முடிகினா் றது.

MOTHERS FEEDING YOUNG CHILDREN IN SANGAM LITERATURE
Vaidehi Herbert
Sangam literature reveals many aspects of our ancient Tamil culture. It is a
clear mirror into our past. Surprisingly many of them are still in vogue today, unbroken,
despite the passage of over 2 thousand years. Among them, the most interesting one is the
custom of feeding young children, by tricking them like we do today, telling them that each ball
of rice or each sip of milk is for the father, grandfather, grandmother, brother, sisteretc. and
finally for the baby, and feeding it to them. Most of us have been raised fondly in this manner
by our own mothers and grandmothers. Two poems describe this very well.
In Kalithokai 85, a young mother who is pained by the infidelities of her
husband, invites her son who totters and walks with his three-wheeled walker, to come and
drink some milk. She asks him to drink some for his father, some for his father’s
concubines,some for her and some forhisfoster mother. She says,
“O noble son! Your tiny feet with delicate toes may
ache as you walk slowly holding the curved handle of
your walker. Come to my arms and drink your milk.
Using the bard covered with lies, as a fishing rod, your
father goes about catching women he desires to unite,
seizing their hearts. Come and drink his share of the
milk.
Trusting the deceiving lies of your father, women who
are confused and afflicted, unable to sleep, shed tears with
their pretty, flower-like, kohl-lined eyes. Come and drink
their share of the milk.
My son who is happy hearing my praises! Drink a little.
It will be sweet like my praises.
I will have peace of mind if you drink the share of your
mothers”.
In Akanānūru 219, the foster mother of the heroine who eloped to be with the
hero, remembers fondly how she fed the heroine when she was a young child. She says,
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My young daughter, wearing gold bangles,
has left with an unfair man,
she who I took special care of since her birth,
in our rich, huge house where she walked as her
anklets jingled, and even if she played
throwing ball with her friends, worried that
she'd be tired, I'd invite her in, praise her,
and feed her a bowl filled with milk,
as white as dew-covered pakandraiflowers
with huge leaves, and tell her, "Drink one part
for me and one part for your father."
These poems are fascinating, exposing the many facets of our ancient Tamil
culture that has been handed down to us. Our noble ancestors, by writing these lines, exposed
our ancient traditions.

www.anjacaaivuchudar.in

