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The birth of Jesus Christ in the Epic of Jesus. Many feminist ideas are expressed not only
in speeches but also in his miracles and teachings. For example, feminist ideas such as
the pride of motherhood, the privilege of chastity, the high attitudes of egoism, and the
difficulties women face with inequality, have been explored in this article based on
Jesus' epic.
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ஆய்வுச் சுருக்கம்
கவியரசு
றமந்தன்

கண்ணதாசன்

இநயசு

அற்புதங்களின்
சிந்தறைகள்

அவர்களால்

கிைிஸ்துவின்

வாயிலாகவும்,
சவளிப்பட்டு

பிைப்பு,

இயற்ைப்பட்ட
சசாற்சபாழிவுகள்

உபநதசங்களின்

ேிற்கின்ைை.

இநயசு

மட்டுமின்ைி

வாயிலாகவும்

உதாரணமாக

காவியத்தில்
அவர்

பலப்

தாய்றமயின்

இறை
சசய்த

சபண்ணியச்

சபருறம,

கற்பு

ேிறலயின் சிைப்பு, ஈறக நபான்ை உயர்ந்த மைேிறலகள், சமத்துவமின்றமயிைால் சபண்கள்
அறடயும்

இடர்பாடுகள்,

நபான்ை

சபண்ணியக்

கருத்துக்கள்

இநயசு

காவியத்றத

அடிப்பறடயாகக் சகாண்டு இக்கட்டுறரயில் ஆராயப்பட்டுள்ளை.

முன்னுனை
சபண்கள்
ோற்பது

இயல்பாகநவ

ஆண்டுகளுக்கு

பராமரிப்பாளர்களாக
மாைிவருகிைது.
நவறலகறளயும்

முன்

மட்டும்

இன்றைய

சபாறுறமயும்,
வறர

சபண்கள்

விளங்கிைர்.
சபண்கள்

சவற்ைிகரமாகச்

சசய்து

இரக்க

குணமும்

சறமயலறைக்கு

ஆைால்

இன்று

குடும்பத்றதயும்
வருகின்ைைர்.

உறடயவர்கள்.

முப்பது

உரியவர்களாக,

குடும்ப

ேிறலறம

அதி

நவகமாக

பராமரித்துக்சகாண்டு
இக்கட்டுறரயில்

சவளி

சபண்ணியம்,
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சபண்கள்

பற்ைி

அைிஞர்கள்

கருத்து,

தாய்றம,

கற்பு,

ஈறக,

விதறவயின்

சகாறட,

விபச்சாரத்தில் பிடிபட்ட சபண் எை சபண்கள் குைித்த கருத்துக்கறள ஆராயப்பட்டுள்ளது.

பெண்ணிேம் விளக்கம்
Feminism

என்ை

ஆங்கிலச்

சசால்றலநய

தமிழில்

சபண்ணியம்

என்று

கூறுவர்.

இச்சசால் Femina என்ை இலத்தீன் சமாழிச் சசால்லிலிருந்து நதான்ைியது ஆகும். சபண்ணியம்
என்பது

சபண்களின்

சபற்ைிருக்கும்
பற்ைியும்

பிரச்சறைகளுக்குத்

சமூகத்

தகுதிேிறல

சிக்கலிைால்

இன்றைய

சமுதாயம்

பற்ைியும்

சபண்களுக்கு
அைிந்து

தீர்வு

காண
அதன்

உண்டாகும்

சகாள்ளும்

முயல்வதாகும்.
விறளவால்
துன்பத்றத

நோக்கில்

சபண்கள்

இன்று

ஏற்படக்கூடிய

சிக்கல்

நபாக்குவது

பற்ைியும்,

சசய்வது,

எழுதுவது,

சிந்தறைச்

நபசுவது சபண்ணியம் எைப்படுகிைது.

அ ிஞர்கள் கருத்து
சபண்ணியம்
இறவகறள

ஒரு

சபாறுத்து

அலுவல்களிலும்,

சமுதாயத்தின்
மாறுபடும்

வட்டினுள்நளயும்
ீ

வரலாறு,

இயல்பிறை

கலாச்சாரம்,

உறடயது.

ேசுக்கப்படுவறதப்

பண்பாடு,

"சபண்கள்

பற்ைிய

ோகரீகம்

சமூகத்திலும்,

விழிப்புணர்ச்சியும்,

அந்ேிறலறய மாற்ைியறமக்க ஆண்களும், சபண்களும் ஒருவறரசயாருவர் புரிந்து சகாண்டு
சசயல்படும்

முயற்சிகளும்

சபண்ணியம்

என்று

முத்துச்

சிதம்பரம்

கூறுகிைார்

(Muthu

Chidambaram, 2003).
சபண்ணியவாதி என்பவர் சபண்களின் நபாராட்டத்திற்கு துறண ேின்று அவர்களின்
அடிறமத்தைத்றதக்

கறளந்சதைிய

உதவுவநதாடு

அவரின்

றமயக்சகாள்றகநய

சமுதாயத்தில் சபண்களின் ேிறல மாற்ைம் என்பறதப் பற்ைியதாக இருக்க நவண்டும்" என்று
பிநரமா கூறுகிைார் (Kaviyarasu Kannadasan, 1982; Prema, 2000).
எைநவ

சபண்ணியம்

என்பது

சபண்களின்

நதறவகறள

ேிறைநவற்ை

அவர்கள்

சார்பாக நபாராடும் ஒரு நபாராட்டம். இப்நபாராட்டத்திற்குப் சபண்ணியவாதிகள் துறண ேிற்க
நவண்டும்.

இதைால்

சபண்கள்

வட்டிலும்,
ீ

சமூகத்திலும்

ேசுக்கப்படுவது

தடுக்கப்பட

நவண்டும். அவற்ைால் ஆண்களும் ஒருவறரசயாருவர் புரிந்து சகாண்டு சமம் என்ை ேிறல
உருவாக நவண்டும் என்பது சதளிவு.

தாய்னை
சபண்றமயின் சிைப்நப தாய்றமயில் தான் அடங்கும். சபண்கள் என்னும் சிப்பிக்குள்
முதிர்ந்த முத்துதான் தாய்றம குணம். இநயசு காவியத்தில் தாய்றமறயக் குைித்து
"சமய்யருள் மகநள, வாழ்க!
ஏலுநமார் பிள்றளக் நகேீ
இநயசுஎன் கின்ை நபறரப்
பாலுடன் ஊட்டிச் சூட்டிப்
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பாவிகள் பாவம் தீர்க்கச்
சீலமிக் நகாைாய் என்றும்
என்று ஆசிரியர் கூறுகிைார் (Prema,

வளர்த்துவா சிைக்க காண்பாய்!"
அரவறணப்பும்
இருக்கிைது.
இருத்தித்

தாய்றமயின்

பத்து

மாதம்

திைமும்

ேற்குணங்கள்.

தவமிருந்து

நபாற்ைித்

சதாழ

தாயின்

அன்பு

சபற்சைடுக்கும்

உகர்ந்த

அன்பு

2000). அன்பும்

தன்ைலமற்ை

தாயாைவள்

இதய

அன்பாக
நகாவிலில்

சதய்வமாகும்.தாயாைவள்

அன்பின்

வடிவாய், சபாறுறமயின் சிகரமாய், தன்ைலம் இல்லாத தைிசயாருப் பிைவியாத் தைதாக்கி
தன் பிள்றளகளின் உயர்வில் மகிழ்வு சகாள்பவள். எைநவ தான் சமயத் தறலவர்களும்,
கவிஞர்களும், தத்துவ ஞாைிகளும் தாயன்றபநய தன்ைலமற்ை அன்பாகக் கூறுகின்ைைர்.
ஒரு சபண் தாயாகும் நபாது றகமாறு எறதயும் கருதாது தியாகியாகி விடுகிைாள்" எை
தாயின் மை இயல்றப ச.அகத்தியலிங்க முதலியார் குைிப்பிடுகின்ைார்

(Sa. Agathiyalingam

Mudhaliyar, 1985). தாயன்புக்கு ஈடு இறண இல்றல என்பது மைிதச் சமுதாயம் கண்டு
சகாண்ட உண்றமயாகும். அவளுறடய தாய்றம உணர்வு குழந்றதயின் மை வளர்ச்சிக்கும்
உடல்

வளர்ச்சிக்கும்

வலுவூட்டுகிைது.

தாயின்

அன்பும்

பாசமும்

கிறடக்காத

ேிறலயில்

பிள்றளகள் மை நோய்க்கு ஆட்பட்டு தவைாை பழக்கங்களுக்கு அடிறமயாகி வருகின்ைைர்.
இப்படி தாய்றம என்பது மிகப்சபரிய உன்ைதமாை பறடப்பு என்பறத இதன் மூலம் அைிய
முடிகிைது.

கற்பு
ஒரு

ோடு

தன்ைிறைவுடன்

வாழ

நவண்டுமாைால்

அந்ோட்டு

மக்கள்

முதலில்

ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக இருத்தல் நவண்டும். ஒழுக்கம் என்பது ஆண், சபண் இருபாலருக்கும்
சசாந்தமாைநதயன்ைி சபண்களுக்கு மட்டுமல்ல. இறதநய
"கற்சபைப்படுவது காணசமாரு புணரக்
சகளற்குரி மரபிற் கிழவன் கிழத்திறயக்
சகாறடக்குரி மரபிநைார் சகாடுப்பக் சகாள்வதுநவ"
என்று

சதால்காப்பியர்

கற்புக்கு

இலக்கணம்

(Ilampuranar,

கூறுகிைார்

2000).

இதுநபான்று இநயசு காவியத்தில் சாமாைியப் சபண் ஒருத்தியிடம் தண்ண ீர் நகட்க
"எைக் சகன்நைார் கணவைில்றல ஐயா" என்ைாள்.
"எல்லாமும் சரிதான் ஓ! இறளய சபண்நண
உைக்சகன்நை கணவன்மார் ஐவர் வாழ்ந்தார்
உன்னுடநை வாழ்பவனும், கணவன் அல்ல!
தைக்சகன்று ஏதுமில்லாப் சபண் ேீ! என்ைார்"
என்று

ஆசிரியர்

சபண்

தைது

தவறை

ஒத்துக்சகாள்வது

நபான்று

எந்த

ஆணும்

தைது

தவறை ஒத்துக் சகாள்வது இல்றல (Kaviyarasu Kannadasan, 1982).
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ஈனக
அைச்

சசயல்களுள்

முதன்றமயாைதாகக்

கருதப்படுவது

ஈறக.

இல்றலசயன்று

ேம்றம ோடி வருபவர்களுக்கு கூைாது அவருக்கு நவண்டியப் சபாருறள ோம் சகாடுத்து
உதவுவது தான் ஈறக.

இறதநய

"சவள்ளத்தில் சிதைி கீ நழ
விழுந்தறதச் சசல்வர் நபாட்டார்?
உள்ளநத குறைசவன் ைாலும்
உத்தமி முழுவதும் நபாட்டாள்!"
என்று

ஆசிரியர்

விளக்குகிைார்

ஈறக

குைித்து

விதறவப்

சபண்ணின்

மைேிறலறய

அழகாக

(Kaviyarasu Kannadasan, 1982). .

விதனவேின் பகானை
பிைருக்கு

உதவுதல்

என்பது

சிைந்த

அைமாக

சங்க

இலக்கியங்கள்

காட்டுகின்ைை.

உண்றமயாை சசல்வம் என்பது பிைர் துன்பம் தீர்ப்பது தான். இறதநய, இநயசு காவியத்தில்.
"இவர்கநளா இறைவன் தன்றை
ஏமாற்ைப் பணத்றதப் நபாட்டார்!
அவளந்த இறைவன் சேஞ்சின்
அன்பிறை மைதாை நகட்டாள்!
இவர்களுள் அவநள என்றும்
இறைவனுக் நகற்ை சபண்நண!"
என்று

விதறவப்

கட்டாயத்தில்

உள்ளைர்

சபண்கள்

ஒவ்சவாரு ோளும்

நபாராட்டத்துடன்

(Kaviyarasu Kannadasan, 1982).

இவர்கறள

வாழ

ஆபாச

நவண்டிய
குணமாகக்

சமூகம் கருதுகிைது. ஆைால் இறைவநைா இந்த எளியப் சபண்ணின் காணிக்றகறய தான்
ஏற்றுக் சகாண்டார்.

விெச்சாைத்தில் ெிடிெட்ை பெண்
சபண்கள்

பலப்

பிரச்சறைகளுக்கு

உள்ளாகின்ைார்கள்.

ஆைால்,

ஆண்,

சபண்

இருவரும் சம்மந்தப்பட்ட எந்த முறை தவைிய ேிகழ்வுகளுக்கும் சபண் மட்டுநம குறைந்த
மதிப்பீடு சசய்யப் படுகிைாள். இறதநய,
"ஐய இந்த மகள் அைங் சகட்டவள்
றகயு சமய்யு மாகக் கிறடத்தைள்
சசய்வ சதன்ை சசப்புக" என்ைைர்
சதய்வ றமந்தன் சிந்றத கலந்தநத"!
என்று

ஆசிரியர்

கூறுவதிலிருந்து

அைங்சகட்ட

காரியம்

சசய்தவர்கள்

இருவர்

(Kaviyarasu Kannadasan, 1982). அதில் சபண்றண மட்டுநம இழிவாக விபச்சார சபண் என்று
பட்டம் சூட்டுகின்ை ேிறலயிறை, சமதர்ம மற்ை சமூக சிந்தறைப் காண முடிகிைது.
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சமூக யசனவேில் பெண்கள்
சமூகச்

நசறவ

சசய்வதில்

சபண்கள்

தான்

முன்ைிறலயில்

உள்ளைர்.

அன்ைிசபசசன்ட், சாரதா நதவி, அன்றை சதரசா நபான்ை பல சபண்கள் சமூக நசறவயின்
முன்நைாடியாக

உள்ளைர்.

சவளிப்படுத்துவைாகவும்,

சபண்

இவர்களின்
விடுதறலக்கு

பணிகள்

சபண்களின்

வித்திடுவாைாகவும்

ஆற்ைறல

உள்ளை.

இவர்கறள

அடிசயாற்ைி இப்நபாது பல சபண்கள் சமூக நசறவயில் ஈடுபட்டு வருகின்ைைர். இத்தறகய
சமூகத் சதாண்டுகநள சபண்களுக்கு குைிப்பாக விதறவப் சபண்களுக்கு மை அறமதிறயக்
சகாடுப்பைவாகும். இதறை வலியுறுத்தநவ 'கிளாரிந்த' என்ை ோவறல மாதறவயா அவர்கள்
எழுதியுள்ளதாக அ.மரிய அற்புதம்
இன்று

சபண்கள்

அவர்கள் தம் ஆய்வில் கூைியுள்ளது குைிப்பிடத்தக்கது.

வியாபாரத்திலும்,

விளம்பரத்

துறையிலும்,

காவல்த்

துறையிலும்,

இராணுவத்திலும், ேீதித்துறையிலும் சிைப்பாக பணியாற்ைி வருகிைார்கள் (Maria

Arputham,

1985).
ெணிவு
பணிவு, அடக்கம் என்பது எல்நலாருக்கும் ேன்றம தரும். பணக்காரைிடத்தில் அது
இருந்தால்

அவர்களுக்கு

நமலும்

சசல்வம்

கிறடத்தது

நபான்று

இருக்கும்.

இறதநய

ஆசிரியர்
"வந்தவள் இநயசு முன்நை
மண்டியிட் டமர்ந்து சமல்ல
சசந்திருக் றகயால் ஐயன்
திருவடி சதாட்டு நமலும்
சிந்திய கண்ணி ராநல
சிைப்புைக் கழுவி மின்னும்
கந்தமார் கூந்த லாநல
றகக் சகாண்டு துறடத்தும் விட்டாள்." என்று இநயசுவின் பாதத்தில் விழுந்த தை
கண்ண ீறர தைது கூந்தலால் துறடத்து விட்ட ேிகழ்வு அப்சபண்ணின் பணிறவக் குைிக்கிைது

(Kaviyarasu Kannadasan, 1982). விறலயுயர்ந்த வாசறைத் றதலத்றத சகாண்டிருந்த அந்த
சசல்வ மகளின் பணிவாை குணநம அறைவரின் முன்ைிறலயிலும் இநயசு ோதரின் பதம்
பணிய சசய்தது.

முடிவுனை
சமயத்தின்
கட்டுப்பாட்டுக்கும்,
சபண்ணின்

சமூக

வலியுறுத்துகிைது.

சபயராலும்,

பண்பாட்டின்

சேருக்குதலுக்கும்
ேிறலறய
இது

ஆளாை

மறு

ஆணிய

சபயராலும்
காலம்

வாசிப்புக்கு

பண்பாட்டுக்

சில

சபண்கள்

பலவறகயிலும்

நூற்ைாண்டுகள்

உட்படுத்த
கட்டறமப்பில்

நவண்டிய
பாலிய

சதாடர்ந்தை.
நதறவறய
உருவாக்கம்
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ஊடுருவியிருப்பறதயும்,
எத்தறகய

அதைால்

மாற்ைத்றதப்

பறழய

சபறுகின்ைை.

மதிப்பீடுகள்

என்பறதயும்

புதிய
அைிய

பண்பாட்டு

மதிப்பீடுகளால்

உதவுகின்ைது.

இவற்றைத்

சதால்காப்பியம், சங்க இலக்கியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள், காவியங்கள், புராணங்கள், ேவை
ீ
இலக்கியங்கள் ஆகியவற்ைில் றவத்து எண்ணிப் பார்க்க முடிகிைது.
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