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ABSTRACT
From the earliest times to this period, Tamil literature has been the primary source of
literature. Archival literature is unique in the History of Tamil literature. The purpose of
this article is to illustrate the ethics of women in these archival literatures. Through this
article, we are aware of the fact that women have become the best in the world of
morality and the need to promote feminism.
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ஆசிரியர் குறிப்பு
முனனவர் ஆ. முனியாண்டி, கண்காணிப்பாளர், பதிவாளர் அலுவைகம்,
மதுரை காமைாசர் பல்கரைக் கழகத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மமைாக
பணிபுரிந்து வருகிமேன். கவிரத, சிறுகரத, மற்றும் பத்துக்கும் மமற்பட்ட
ஆய்வுக்

கட்டுரைகரளயும்

எழுதியுள்மளன்.

பபாருரந

இைக்கியக்களம்,

தமிழ்நிைம் அேக்கட்டரள, நாங்கள் அேக்கட்டரள மற்றும் சான்ைாக்ஸ்
பன்னாட்டுத்
பணியிரனயும்

ஆய்வுக்

தமிழியல்

ஆய்விதல்

மசரவயிரனயும்

பாைாட்டி

இரணந்து
எனக்கு

தமிழ்

என்

அருந்தமிழ்ப்

இைக்கிய

வித்தகர்

விருது வழங்கியுள்ளது.

முன்னுனை
தனிமனிதரனயும், சமுதாயத்ரதயும் மபாற்ேிப் பாதுகாக்கும் ஒழுக்க பநேியாக அேம்
இருக்கிேது

எனைாம்.

பதாடக்க

பகாடுக்கும்

இைக்கிய

நூல்களாகத்

வைைாற்ேில்

காப்பிய

இைக்கிய

காைம்

முதல்

தமிழ்

இக்காைம்

இைக்கிய

இைக்கியம்

வரை

நூல்கள்

தனித்துவம்

அேத்திற்கு

திகழ்கின்ேன.

பபறுகின்ேன.

முதன்ரம
இந்த

இந்த

தமிழ்

காப்பிய
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இைக்கிய

நூல்களில்

இக்கட்டுரையின்

பபண்கள்

மநாக்கமாகும்.

குேித்தான
அேம்,

அேக்மகாட்பாடுகரள

தவவாழ்வு,

எடுத்துரைப்பமத

துேவேமநான்பு,

விருந்மதாம்பல்,

ஒழுக்கம் மபான்ே உட்தரைப்புகளில் இக்கட்டுரையிரனக் காணைாம்.

அறம் என்பது
1.

மனிதன் தனக்குரிய கடரமகரளத் தவோது பசய்வமத அேமாகும். ‘அறு என்னும்
விரனச் பசால்ைின் அடியாகப் பிேந்தது அேம். இதற்கு அறுத்துச் பசல், வழிரய
உண்டாக்கு, என்று பைவரகப் பபாருளில் வழங்கி வரும் என்பர் (Aiyar, 1916).

2.

பிேவிமதாறும்

மனிதரனப்

பற்ேிக்

பகாண்டு

அேியாரமரய

அறுத்து

எேிவமத

அேம்

வரும்
என்று

தீவிரனயின்
ஆன்மீ கம்

பயனாகிய

விளக்குகிேது

(Sivagamasundari, 1972).
3.

அேம்

என்பதற்கு

பபறுவாழ்வும்

கிரியாவின்

சீைாக

இயங்கி

தற்காைத்
ஒருவர்

தமிழ்

அகைாதி

கரடபிடிக்கும்

சமயச்

‘குடும்ப
சார்பான

வாழ்வும்
ஒழுங்கு

முரேக் கண்மணாட்டத்துடன் கூடிய பநேிமுரேகமள அேம் என்பர் (Kathiraver Pillai,

2014).

ப ால்காப்பியர் கூறும் அறம்
பபாருள், இன்பம், வடுமபறு
ீ
ஆகிய மூன்ரேயும் ஒன்ோக அரடவதற்கு அேத்ரதப்
பின்பற்ே மவண்டும் என்பரத பதால்காப்பியர்,
“இன்பம் பபாருளும் அறனுபென்றாங்கு
அன்பபாடு புணர்ந்

ஐந் ினண ெருங்கின்

காெக் கூட்டங் காணுங்கானை” (பதால்.பபாருள்:நூற்;:23)
“அந்நினை ெருங்கின் அறமு ைாகிய
மும்மு ற் பபாருட்டு முரிய பவன்ப” (பதால்.பபாருள்:நூற்:27)
அேத்தின் பண்புகள், ஒழுக்க பநேிமுரேகள் மனிதரன நல்வழிப்படுத்தும் ஓர் ஆயுதம்
எனைாம் (Ilampuranar, 1982).
ொசில்ைா சிறந்

அறம்

மாசில்ைாத சிேந்த அேம் எது என்பரத மணிமமகரை புண்ணியைாசனிடம்,
“அறம் எனப்படுவது யாது ககட்பின்
ெறவாது இதுககள்; ெண் உயிர்க்பகல்ைாம்
உண்டியும் உனடயும், உனறயும் ெல்ைது
கண்டது இல்” (மணிமமகரை:12:77-80)
இவ்வாறு உைகிலுள்ள உயிர்களுக்பகல்ைாம், உணவு, உரட, உரேயுள் இரவகரளக்
பகாடுத்து

உதவுவது

தான்

மாசில்ைா

சிேந்த

அேமாகும்

என்பரத

இதன்

மூைம்

நாம்

அேியைாம் (Chithalai Saathanar, 1949).
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கவந் னுக்கு ெணிகெகனை கூறும் அறபநறி
மணிமமகரை,

இளரமயும்

யாக்ரகயும்

நம்ரமவிட்டு

நீங்கிச்

பசல்லும்.

இவ்வாழ்வில் பயனரடய மவண்டுமானால் அேமவார் மகிழும் ஈதல், இரசபட
என்பதற்கு ஏற்ப அேபநேியிைிருந்து

ஈதல்

மவண்டும்

என்று

மணிமமகரை

வாழ்தல்

மவந்தனிடம்

கூேி மக்களுக்குப் பசிப்பிணிரயப் மபாக்குவரத,
“ெந் ிைச் சுற்றபொடு ென்னனும் விரும்பி
கந் ிற் பானவ கட்டுனை எனைாம்...
வாய் ஆகின்றது என வந்து ித்து ஏத் ி
ஆய்வினள நல்ைாள்

ன்னுனைச் பசன்று

பசங்ககால் ககாடிகயா பசய் வம் பினைத்க ா
பகாங்கு அவழ்குைார் கற்புக்கு முனறப்பட்கட
நை னக நல்ைாய் நல்கைாடு எல்ைாம்” (மணிமமகரை:12:72-76)
என்கிோள்.

ஒரு

நாடும்

நாட்டு

மக்களும்

குரேவின்ேி

வாழ

மவண்டுமாயின்

பசிப்பிணி இல்ைாமைிருக்க மவண்டும். பசிப்பிணியுடன் இருந்தால் நாட்டில் அரமதி பகடும்.
பசிப்பிப்பிணிரயப்

மபாக்க

மவந்தனுக்கு

அேிவுறுத்தி

அேவழிப்படுத்தியது,

பபண்ரமயின்

தன்ரமரயப் காட்டி பபண்ணியத்ரதப் மபாற்ேியுள்ளரத இதன் மூைம் நாம் அேியமுடிகிேது

(Chithalai Saathanar, 1949).

அருள் பண்பு இல்ைா வன் பசய்
பசல்வம்
மமற்பகாண்ட

இல்ைாதவருரடய
தவமும்,

பநஞ்சில்

அருள்

அறத் ின் நினை
குைப்பபருரமயும்,
பண்பு

பபாறுரம

இல்ைாதவன்

பசய்த

இல்ைாதவன்

அேமும்

இருளில்

கண்ணில் இடப்பட்ட ரம மபான்ேதாகும். இரவபயல்ைாம் நீங்கப் பபற்று பசய்கின்ே அேம்
மமைான அேமாக விளங்குவரத,
“பபாருளில் சிைரும் பபாறானெயில் கநான்பும்
அருளிைறது ென ெச்சி ைைசு
ெிருளினு ளிட்ட விருண்னெயாது பவன்கற
ெருளில் புைவர் ெனங் பகாண்டுனைப்ப” (வரளயாபதி:பா:19)
ஆடு,

மாடு,

மற்றும்

மகாழிரயக்

பகான்று

அகிம்ரசரயப்

மபாதிப்பது

பயனற்ேது

என்று பபண் வழிக் கூேி அேத்ரத அரனவரும் பின்பற்ேக் கூடிய ஒரு தாைாளப் பபண்ணிய
மநாக்கத்ரதக் கூேியிருப்பரத நாம் அேிய முடிகிேது (Rajendran, 2007).

வமும், துறவறமும்
தவம்

என்பது

இல்ைேத்தார்

மற்றும்

துேவேத்தார்

என

இைண்டுவரகயாகப்

பிரிப்பர். ‘தவம் என்ே பசால்லுக்கு எரித்தல், துைங்குதல், தணல், மற்றும் துேவேப் பயிற்சி
என்று

பபாருள்படுகிேது’

என்பர்

அ.ந.பசாக்கைிங்கம்

(Chokkalingam, 1994). துேவேத்திற்குத்

தவம் முக்கியமானதாகும். இத்தவத்தின் சிேப்பிரன பதய்வப்புைவர் திருவள்ளுவர்,
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“ஒன்னார்த் ப றலும் உவந் ானை ஆக்கலும்
எண்ணின்

வத் ான் வரும்”(திருக்குேள்:பா.264)

என்று குேிப்பிடுவரத இதன் மூைம் நாம் அேியமுடிகிேது (Parimelazhagar, 2014).

வனளயாப ியும்

வத் ின்சிறப்பும்

அேபநேியில் பபாருள் ஈட்டுதல், பபண்கமளாடு புணர்தல் இன்பம், தவ ஒழுக்கத்திற்கு
இரடயூறு அல்ல் பபாருள்கள் மமல் பற்ேில்ைாதவன், காமஇன்பத்திற்கு அடிரமயாகாமல்
இருத்தல்,

உயிர்களுக்கத்

பமய்யான

தவமாகும்

பசய்கின்ேவர்களின்

தீங்கு
எனக்

பசய்யாதவர்கள்
கூறுகின்ேது.

இல்வாழ்க்ரகயானது

மபான்ேவர்கள்

இப்பண்புகரளச்

பமன்மமலும்

சிேக்கும்.

பசய்கின்ே

தவமானது

சிேப்பான

முரேயில்

மமலும்

இவர்கள்

வடு
ீ

மபற்ேிரன அரடய இது உறுதுரணயாக இருக்கும் என்பதரன வரளயாபதி,
“பபாருகளாடு கபாகம் புணர்ந்

துரினும்

அறு ல் சான்ற விருந் வஞ் பசய்ய ெின்
இருளில் க ிச் பசன்றினி யாவன் வாரீர்
ப ருள துளிறுந் ப குண ெினதுகவ”(வரளயாபதி:பா.15.)
என்று குேிப்பிடுகின்ோள். தவத்தின் சிேப்பால் இல்வாழ்வு சிேக்கும் என்று ஒரு பபண்
கூற்ேின் வாயிைாகப் பபண்ணியத்ரதப் மபாற்ேியுள்ள விதம் ஆசிரியரைப் பாைாட்டத்தக்கதாக
அரமந்துள்ளரத நாம் அேியமுடிகிேது (Rajendran, 2007).

கண்ணகியும் விருந்க ாம்பல்க்கனவும்
கண்ணகி
விரளவித்ததாகக்

இறுதிவரை

கருதவில்ரை.

தன்
தான்

கணவன்
அதனால்

மகாவைன்

தனக்குத்

துன்புற்ேதாகவும்

தீங்கு

கூேவில்ரை.

இல்ைேத்தில் நல்ைேமாகக் கருதப்படும் விருந்மதாம்பரைத் தன் கணவன் மகாவைனுடன்
இருந்து பசய்ய முடியவில்ரைமய என்று கண்ணகி வருந்தியரத,
“அறகவார்க்கு அளித் லு ெந் ண கைாம்பலும்
துறகவார்க் பக ிர் லுந் ப ால்கைார் சிறப்பின்
விருந்ப

ிர் ககாடலு ெிைந்

பவன்னனநும்”(சிைப்பதிகாைம், 16:71-73)

எனும் அடிகள் மூைம் உணைமுடிகிேது. விருந்மதாம்பல் பண்பிரனக் கண்ணகிரயப்
மபாை பிே பபண்களும் பின்பற்ே மவண்டும் என சமதர்மப் பபண்ணிய மநாக்ரக ஆசிரியர்
நமக்கு வைியுறுத்துவரத நாம் இதன் மூைம் அேியமுடிகிேது (Jawarlal, 2010).

ெணிகெகனையும் செ ர்ெப் பபண்ணியக் ககாட்பாடும்
காந்தி நகைம் பஞ்சத்தில் மக்கள் பட்டினியாக இருந்து உயிர் இழந்தார்கள். அப்மபாது
மணிமமகரை அந்த நகருக்குச் பசன்று தன் ரகயில் உள்ள அமுதசுைபி பாத்திைத்தின் மூைம்
அரனவருக்கும் உணவு அளித்து உயிர் பகாடுத்தரத,
“அங்னகயின் ஏந் ிய அமு

சுைபினய
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னவத்து நின்று எல்ைா உயிரும் வருக
னபத்து அைவு அல்குல் பானவ ன் கிளவியின்
பெய்த் வ

மூவ வறுபானட ெக்களில்

கானார், ககளார், கால்மூடப்பட்கடார்
கபணா ொக்கள், கபசார் பணிந்க ார்
படிவ கநான்பியர் பசிகநாய் உற்கறார்
------------

----------

----------

---------------

------------

----------

----------

---------------

------------

----------

----------

---------------

------------

----------

----------

---------------

வசித் ப ாைில் உ வி வளம்
பசிப்பிணி
என்ே

ீர்த்

பானவினய ஏந் ிச் பசல்லும்”(மணிமமகரை:28:218-235)

பாடைடிகள்

எல்ைாவுயிர்களும்

ந் து எனப்

கூறுகின்ேன.

உணவு

உண்ண

அமுத

வருக

என்று

சுைபிரய
அரழப்பாள்

உள்ளங்ரகயிமை

ஏந்தி

(Chithalai Saathanar, 1949).

மமலும் அவள் பதிபனட்டு பமாழி மபசக் கூடியவள் யார் யார்ருக்கு உணவுவளிக்கைாம் என
பட்டியைிடுகிோள்,
வாய்மபசாதவர்கள்,

காது

மகட்காதவர்கள்

மநாயினால்

ஊனமுற்ேவர்கள்,

வாடுகின்ேவர்கள்,

தவக்மகாைம்

ஆதைவற்ேவர்கள்,
உரடயவர்கள்,

பசி

மநாயினால் வருந்தியவர்கள், வறுரமயுரடமயார்கள் மபான்ேவர்களுக்கு உணவளித்து உயிர்
பகாடுத்தாள். மமலும் உணவு பகாடுப்பதில் நாடு, பமாழி, சமயம், இன மவறுபாடு பார்த்தல்
கூடாது

என்ே

சமதர்மப்

பபண்ணியக்

மகாட்பாடு

இங்கு

வைியுறுத்தப்பட்டுள்ளரத

நாம்

இதன் மூைம் அேியமுடிகிேது.

ெி வா ப் பபண்ணிய நினை
மகாவைன்,

கண்ணகிரயக்

காட்டிலும்,

மமட்டிலும்

நடக்கும்படி

பசய்து

அவளுக்கு

வாழ்க்ரகயிலும் இன்பம் தைாமல் இருந்து விட்மடாம் என்ே குற்ேவுணர்வு மகாவைனிடம்
இருந்தது. கண்ணகி அக்குற்ேங்கரள மேந்து கணவனுக்குப் பணிவிரட பசய்வரதத் தன்
கடரமயாகக் பகாண்டாள் என்னும் கூற்ரே,
“உைக புகழும் ஒழுக்கம் துறந் ீர்கள் யான்
அவ்வாழ்னவக் குறித்து பநாந்க ன்-ஆனால்
யான்

ங்கள் குறிப்பு எதுவாயினும் அ ன் வைி

ஒழுகும் குறிக்ககாளுனடயவள்”(சிைப்பதிகாைம்:16:104-107)
என்று ஆசிரியர் இளங்மகாவடிகள் குேிப்பிடுகிோர். கண்ணகி தன் கணவனிடம் நீங்கள் எங்கு
அரழத்தாலும்

வருமவன்

என்றும்

துன்பத்ரதப்பற்ேி

தனக்குக்

கவரையில்ரை

என்றும்

கூேினாள் (Jawarlal, 2010). மமலும் இதன் வாயிைாகக் கணவன் பசாற்படி மரனவி மகட்டு
நடக்க

மவண்டும்

பசயல்பாடுகளால்

என்னும்
மிதவாதப்

அேத்ரத
பபண்ணிய

ஆசிரியர்

இங்கு

நிரையிரன

உணர்த்துகிோர்.

வைியுறுத்தி

ஆசிரியர்

இத்தரகய
கண்ணகி

மூைம் கூேியுள்ளரத இங்கு நாம் அேியமுடிகிேது.
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முடிவுனை
இவ்வாறு அேம் குேித்த விளக்கங்கள், இைக்கியங்களில் அேம் குேித்த சிந்தரனகள்,
வறுரமயில் வாடும் மக்களின் பசியின் துயரை மணிமமகரை அமுதசுைபி மூைம் நீக்கி
அந்த பநேியில் மமன்ரம பபற்று விளங்கும் தன்ரமயும், அேவழிப்படாத மன்னன் ஆட்சி
அடிமயாடு

அழியும்

பவளிப்பாட்டுடன்

என்பரதயும்,

உைபகங்கும்

அேபநேிகரளப்பைப்புதல்

அேபநேிகரள

மவண்டும்

என்னும்

உள்ளார்ந்த

அன்பு

மகாட்பாடுரடயவளாக

வரளயாபதியின் பாத்திைமும், துேவு பநேி வாழ்வின் அேபநேியாகவும், வாழ்வின் உயர்ந்த
அேமாக

விருந்மதாம்பலும்,

விருந்மதாம்பரைச்

சிேப்புே

நிரையும்,

மூைம்

இதன்

காைகட்டங்களில்

கண்ணகி
பசய்ய

மகாவைன்

முடியவில்ரைமய

பபண்கள்

திகழ்ந்துள்ளனர்

கணவன்

என

அேக்மகாட்பாடுகளில்

என்பதும்,

இல்ைாத
வருந்தும்

நிரையில்
கண்ணகியின்

சிேந்தவர்களாக

பபண்ணியத்ரத

காப்பியக்

மமமைாங்கச்

பசய்ய

மவண்டும் என்ே நிரைரயயும் இக்கட்டுரை மூைம் நாம் அேியைாகும் பசய்தியாகும்.
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