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Abstract… The Purpose of the study:  Aim of the study is to study is to investigate the morality thoughts and social 

awareness stated in Vivekasinthamani. Methodology: This study based on qualitative method and the Descriptive 

approach has been used. Main Findings: The result of the research revealed the morality practices of 

Vivekasinthamani, written in the 16th century of Tamil literary history, are highlighted. There is a large number of 

literature on morality in the Tamil Society. There is separate category of Ethic literature in Tamil literary world. In this 

way, it’s natural that Vivekasinthamani literature emerge in the Tamil traditional society. Therefore, the songs in 

Vivekasinthamani are structured both intellectually and morally for the daily life. Siirilakkiyam is the most common 

type of literature in Tamil literary world in 16th century. During this period, literatures such as Ula, Pillaitamil, 

Thoothu, and Parani were written Vivekasinthamani. The Tamil Society continue the Morality thoughts and social 

awareness in literature. Through the ages the goal of insisting moral thoughts is for the different kind of groups in the 

Tamil society. The morals that in the literature describes the backgrounds of social production. The benefit of this 

approach is that moral thinking, as articulated in the 16th century, is also used to legitimize the contemporary people's 

way of life. The researcher confirms this in this article on moral thinking and social awareness in Vivekasinthamani. 
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ஆய்வுச்சாரம்…இவ்வாய்வின் முதன்னம வ ாக்கம் விவவகசிந்தாமணியில் கூறப்பட்டுள்ள ஒழுக்கவியல் 

சிந்தனனயும் சமூக விழிப்புணர்வும் குறித்து ஆராய்வதாகும். இவ்வாய்வு பண்புசார் அணுகுமுனறயில் 

வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வில் நூலாய்வு அடிப்பனையில் விளக்கமுனற அணுகுமுனற 

னகயளாப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வில், தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றின்  16ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ை 

விவவகசிந்தாமனியில் கூறப்பட்ை ஒழுக்கவியல்  னைமுனறகள் எடுத்துனறக்கப்படுகின்றன. தமிழ்ச் 

சமூகத்தில் ஒழுக்க ந றிகள் குறித்து எழுதப்பட்ை இலக்கியங்கள் நபருமளவில் உள்ளன. குறிப்பாக தமிழ் 

இலக்கியத்தில் அற இலக்கியம் என்ற தனி வனகனம உள்ளன. இவ்வனகயில் விவவகசிந்தாமணி என்ற 

இலக்கியம் தமிழ் சிந்தனன மரபில் வதான்றுவது இயல்பானதாகும். எனவவ, விவவகசிந்தாமனியில் உள்ள 

பாைல்களும் அன்றாை வாழ்க்னகக்கு அறிவுனரயாகவும் அறந றியாகவும் கட்ைனமக்கப்பட்டுள்ளன. 16ஆம் 

நூற்றாண்டில் நபருவழக்க இருந்தது சிற்றிலக்கிய வனகனமயாகும். இக்கால கட்ைத்தில் உலா, 

பிள்னளத்தமிழ், தூது, பரணி, வபான்ற நூல்கள் எழுதப்பட்ைன. ஒழுக்கவியல் கூறுகள் காலத்தின்  ீட்சியாக 

தமிழ்ச் சமூகத்தில் விரவிக்காணக் கினைக்கின்றன. ஒழுக்கவியல் சிந்தனனகள் காலந்வதாறும் நதாைர்வதின் 

வ ாக்கம், மக்களின் சமூக ஒழுக்கம் குழு ஒழுக்கமாக  ஒருங்கினணக்கப்படுவதாகும். இலக்கியங்கள் 

எடுத்துனரக்கின்ற ஒழுக்க ந றிகள்  சமூக உற்பத்தி முனறயின் பின்புலங்களாகும். 16ஆம் நூற்றாண்டில் 
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எடுத்துனரக்கப்பட்ை ஒழுக்கவியல் சிந்தனன சமகால மக்கள் வாழ்வியல் முனறனய ந றிப்படுத்துவதற்குப் 

பயன்படுகின்றன என்பது இவ்வாய்வின் பயனாக அனமகிறது.  இதனன, விவவகசிந்தாமணியில் ஒழுக்கவியல் 

சிந்தனனயும் சமூக விழிப்புணர்வும் என்ற  கட்டுனரயின் மூலம் ஆய்வாளர் உறுதிநசய்கின்றார். 

கருச்நசாற்கள்… விவவகசிந்தாமணி, ஒழுக்கவியல் சிந்தனன, அற இலக்கியம், தமிழ்ச் சமூகம், சமூக 

உற்பத்தி, சிற்றிலக்கியம். 

முன்னுனர 

தமிழ் இலக்கியங்களில் சிந்தாமணி என்ற நபயருைன் இரண்டு உள்ளன. சீவக சிந்தாமணி 

நபருங்காப்பியங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. விவவக சிந்தாமணி  ாயக்கர் காலத்தில் வதான்றிய 

இலக்கியம்.  ஆசிாியார் நபயர் நதாியாவில்னல. இந்நூல் திண்னணப் பள்ளிக்கூைங்கள் இருந்த காலத்தில் 

பலராலும் மனனம் நசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நூலின் பாைல்கனள மனப்பாைமாகச் நசால்பவர்கனளச் 

சமூகத்தில் மதித்துள்ளனர். தற்வபாது இந்நூல் வழக்கிழந்து வபாய்விட்ைது. 135 பாைல்கள் மட்டுவம உள்ளன. 

அதிகம் விருத்த யாப்னபயும் குனறவாக நவண்பாக்களும் இைம் நபற்றுள்ளன.  

 இந்நூலில் பயனில்லாதனவயாக ஏழு கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றன. இந்த கருத்துக்கள் இன்றும் 

பரவலாக சமூகத்தில் பழநமாழி வபால் னகயாளப்படுகின்றன. 

 “ஆபத்துக் (கு) உதாவாப் பிள்னள, 

  அரும்ப சிக்குதவா அன்னம் 

 தாபத்னதத் தீராத் தண்ணீர் 

  தாித்திரம் அறியாப் நபண்டிர் 

 வகாபத்னத அைக்கா வவந்தன் 

  குருநமாழி நகாள்ளாச் சீைன் 

 பாபத்னதத் தீராத் தீர்த்தம் 

  பயனில்னல ஏழும் தாவன”   

கவிஞசர் சக்தி (2016) உனரயாசிாியர், விவவகசிந்தாமணி பாைல் 1இல் கூறப்படுகின்ற கருத்துக்கள், 

“ஆபத்துக்கு உதவாத பிள்னளயும், கடும்பசியின் காலத்தில் பசினயப் வபாக்காத உனவும், தாகத்னதத் தீர்க்காத 

தண்ணீரும், குடும்ப வறுனமனய அறியத நபண்களும், வகாபத்னதக் கட்டுப்படுத்தாத அரசனும், ஆசிாியர் 

நமாழினயக் வகட்காத மாணவனும், பாபத்னத தீராத தீர்த்தம் இனவ ஏழும் உலகத்தில் பயனில்லதனவயாகும்”. 

உலக வாழ்க்னக பற்றி எளினமயான கருத்துக்னள எடுத்துக்கூறுகின்றன. இது வபால் அறுசீர் விருத்தத்தில் 

அறுபதிற்கும் வமற்பட்ை பாைல்கள் குடும்ப வாழ்க்னக, பரத்னதயர் உறவு, என்ற கருத்துக்கனள எடுத்துக் 

கூறுகின்றன. நபண்கனள  ம்புதல் கூைாது என்ற கருத்தினன முன்னிருத்தி பல்வவறு பாைல்கள் இந்நூலில் 

இைம்நபற்றுள்ளன. எண்சீர் விருத்தத்தில் அனமந்த ஒரு பாைலில், “ஆல கால விைத்னத  ம்பலாம், ஆற்று 

நவள்ளத்னதயும் கடும் புயனலயும் எதிர்நகாள்ளலாம், மதங்நகாண்ை யானனயின் மீது ஏறலாம், 

வவங்னகனயயும் புலினயயும் ஒடுக்கலாம், எமனின் தூதர்கனள வரவவற்கலாம், கள்வர்கனளயும் 

நகானலத்நதாழில் நசய்பவர்கனளயும்  ம்பி உைன் நசல்லலாம், ஆனால் வசனல கட்டிய மாதனர  ம்பினால் 

வபாகும் வழிநதாியாது நதருவில் தவிப்பார்கள்” (விவவகசிதாமணி, பாைல் -12), என்று கூறுகின்றது. 

இந்நூலில்  பல பாைல்கள் நபண்கள்மீது உள்ள  ம்பிக்னகனயக் வகள்வி வகட்பதாக அனமந்துள்ளன. 

இந்நூலில், சமூக வழக்கற்று ஒழுக்கவியல், விருந்வதாம்பல், உறவுகளுக்கும் நசல்வங்களுக்கும் உள்ள 

முன்னுாினம, ஈனகயும் ஈவயன் என்பதற்கான தருக்கம், வாழ்க்னகயில்  ினலத்தன்னமயும் சமூக அங்கிகாரமும், 

வாழ்க்னகக்குப் பயனற்றனவ, துன்பத்னதப் வபாக்காதனவ, மாதம் மூம்மாாி குறித்த சமூக எள்ளல், சமூகத்தில் 

நசால்லக்கூைாதனவ, யாத்தினர நசல்லும் முனற, காதல் எடுத்துனரக்கும் முனற, ஒழுக்க விமர்சனத்தில் 
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நபண்கள் வபான்ற கருத்துக்களின் அடிப்பனையில், சமூக ஒழுக்கவியல் விழிப்புணர்னவ சமகாலத்திற்கு 

எடுத்துனரக்கின்றன என்பனத இவ்வாய்வின் மூலம் எடுத்துனரக்கப்படுகிறது. 

ஆய்வு மூன்வனாடிகள்  

தமிழ் இலக்கியங்களில் அறக்வகாட்பாடு என்று பல்வவறு அறிஞர்களால் ஆராய்ந்து கட்டுனரகளும் 

நூல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. நபரும்பாலும் ஒழுக்கக்வகாட்பாடு என்பனத திருக்குறள் னவத்து மட்டும் 

பல்வவறு ஆய்வாளர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளன.  ஆனால் அற இலக்கியங்கள் என்று அனழக்கப்படுகின்ற 

பதிநனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒழுக்கவியல் மரபு விாிவாக எடுத்துனரக்கின்றன். ஆனால் 16ஆம் 

நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ை விவவகசிந்தாமணி ஒழுக்கவியல் சிந்தனன இதுவனர ஆராயப்பைவில்னல. 

விவவகசிந்தாமணி நூலில் ஒழுக்கவியல் சிந்தனனயும் சமூக விழுப்புணர்வும் என்ற நபாருண்னம 

அடிப்பனையில் மட்டும் ஆய்வு நசய்யப்பட்டுள்ளன. 

வக. கவணசரா ா (2018  ீன்), கீனழத்வதயச் சிந்தனன மரபில் ஆசாரக்வகானவ ஓர் ஒழுக்கவியல் வ ாக்கு 

என்ற கட்டுனரயில், “ஒழுக்க ாீதியான வாழ்க்னக அவசியம் என்பனத வலியுறுத்தும் பதிநனண்கீழ்க்கணக்கு 

நூல்கள் கூறும் ஒழுக்கவியல் கருத்துக்கள் நபறுமதியானனவகளாகும். தனிமனிதன் முதல் சமூகம் வனர 

அன்றாைம் கனைப்பிடிக்க வவண்டிய வாழ்வியல் அம்சங்கள்  னைமுனற ாீதியாக வலியுறுத்துவதாக 

அனமந்துள்ளது” என்று இவ்வாய்வு முன்னவக்கிறன்றன. 

 

Saravanajothi, (2020), Construction of Ethics in Cirupancamulam, என்ற கட்டுனரயில் சிறுபஞ்சமூலம் 

கட்ைனமக்கின்ற ஒழுக்கவியல் சமூக வாழ்வியலின் ந றிமுனறகனளக் கட்ைனமத்து ந றிப்படுத்துகின்றன 

என்பதாக ஆய்வு முடிவு அனமயப்நபற்று உள்ளது. 

Saravanajothi, (2020), THE SOCIOPOLITICAL BACKGROUND OF MANIMEGALAI என்ற கட்டுனர 

மணிவமகனல இலக்கியத்தில் அனமந்துள்ள அற கருத்துக்கள் சமயப் பின்புலங்களின் வழி மக்களின் 

ஒழுக்கவியல் கட்ைனமக்கப்பட்டுள்ளன என்று ஆய்வு முடிபு அனமயப்நபற்று உள்ளது. 

சரவணவ ாதி, (2020), வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்னக (திருவள்ளுவாின் ஒழுக்கவியல் விழிப்புணர்வு) 

என்ற கட்டுனர திருவள்ளுவர் கூறும் ஒழுக்கவியல் கருத்துக்கள் மனிதவள வமம்பாட்டு வ ாக்கில் சமூக 

விழிப்புணர்வாக அனமந்துள்ளன என்பனத எடுத்துனரக்கின்றன. 

வமற்கூறப்பட்ை ஆய்வு முன்வனாடிகளின் கருத்துக்களில் ஒழுக்கம், சமூக கட்ைனமப்புக்கு உறுதுனணயாக 

அனமந்துள்ளன என்று எடுத்துனரக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வு விவவகசிந்தாமணியில் கூறப்பட்டுள்ள 

ஒழுக்கவியல் கூறுகள் சமகால வாழ்வியலுக்கு விழிப்புணனவ ஏற்படுத்துகின்றன என்பனதக் கூறுவதாக 

அனமயப்நபறுகின்றன. 

சமூக வழக்காறும் வாழ்வியல் விழிப்புணர்வும் 

 உலக வாழ்க்னகயில் அடிப்பனையான உறவுகளான குழந்னத, மனனவி குறித்து கூறும்வபாது, “பிள்னள 

வளர்ந்து நபாியவனானவுைன் தன் தந்னத நசால் வகட்க மாட்ைான், அனதப் வபால் மனனவி வயதானவுைன் 

கனவன் நசால் வகட்க மாட்ைாள்” (விவவகசிந்தாமணி, பாைல், 2) என்று சமூக மதிப்பீட்னை முன்னவக்கிறார். 

இக்கருத்தியில் தற்கால சூழலில் நபாருந்திப்வபாவனத சமகால பத்தாிக்னககள் எடுத்துனரக்கின்றன். ஆனால், 

கனவன், மனனவி குறித்துக்கூறும் கருத்தியல் மாந்தர்களின் வாழ்க்னகத் தன்னமக்கு ஏற்ப இனவ 

மாறுபைலாம். இக்கருத்தியல் வவறு அற நூல்களில் குறிப்பிைப்பைவில்னல. 

மனிதர்களின் வாழ்க்னகயில்  ட்பு முக்கியமான கூறாகும்.  ட்பின் தன்னம குறித்து அற நூல்கள், திருக்குறள், 

 ாலடியார், பழநமாழி ானூறு,  ான்மணிக்கடினக வபான்ற நூல்கள் முழுவதும் விாிவாக கருத்துக்கனள 

எடுத்துனரக்கின்றன. இக்கருத்தினன எடுத்துனரக்கும் விவவகசிந்தாமணி, “நகட்ை குணம் உனைய 

மந்திாிகளால் அரசனும் உலகமும் அழிந்துவபாகும், நபற்வறார் நசாற்புத்தி வகளாதவர்களால் தான் பிறந்த 

குலம் அழிந்துவிடும், தீயவர்கள்  ற்நசால் கூறினாலும் அனத ஏற்க மாட்ைார்கள்,  ன்னம நசய்தாலும் அதற்கு 

பதில் தீனமவய நசய்வார்கள், இத்தனகயா மனிதர்கவளாடு வசர்ந்தால்  ம் குலப்நபருனமயும் நகடும். 

இவர்களால் நபரும் வகாபமும் ஏற்பட்டு  ாமும் அழிந்துவபாவவாம்” (விவவகசிந்தாமணி, பாைல், 17) என்ற 

வாழ்வியல் ந றியினன எடுத்துனரக்கிறார்.  
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உலக வாழ்க்னகயில் “பசித்தவனுக்கு உணவு நகாடுக்காது உண்பவன் பாவியாவான்,  ல்ல நூனலப் 

படிக்காதவன் மூைனாவான், அளவாக வபசத்நதாியாதவன் தன் வாழ்க்னகயில் எல்லாவற்னறயும் இழந்து 

தாழ்ந்து வபாவான், ஒரு வவனலயும் நசயாதவன் மூவதவியாவான், ஒன்றுக்கும் உதாவதாவன் 

வசாம்வபாியாவன், நபாிவயார் நசால் புத்தி வகளாது மரம் வபால் இருப்பவன் உலத்தில் வபய்வபால் 

அனலவான், எல்லாருனைய கருத்துக்கும் எற்ப வபசுகிறவன் ஏமாற்றுகிறவனாவான்” (விவவகசிந்தாமணி, 

பாைல், 20) என்ற வாழ்வியல் விழிப்புணர்வு கருத்துக்கனளக் காணமுடிகிறன. சமூக வழக்காற்றுக் 

கருத்துக்களக் காண்பதன் மூலம், அப்படிவய உள்வாங்கிக் நகாள்ள வவண்டும் என்று அர்த்தம் இல்னல. 

இவற்னறப் பகுத்து ஆராய்கிறவபாது சமூக உணர்வு இந்நூலசிாியாிைம் இருப்பனதக் காணமுடிகிறது. 

பனைபாளாின் சமூக ஒழுக்கவியல் குறித்த மதிப்பீடு எந்தவிதச் சார்புத்தன்னமயும் இல்லாதாகும். 

இக்கருத்தினன முன்னவக்கும் பனைப்பாளி தம்கால அரசியல், சமயம் வபான்ற பின்புலம் இல்லாது பதிவு 

நசய்துள்ளார். எனவவ இந்நூல் தனிமனித உணர்வுப்புலப்பாைாக அனமந்துள்ளது. 

சமூகத்தில் ஈனக, ஈவயன் உருவான தருக்கம் 

சமுகத்தில் இருவனகயான மனிதர்கள் வாழ்கின்றனர். தனக்கானத் வதனவனயப் தாவம பூர்த்திநசய்து நசல்வச் 

நசழிப்புைன் வாழ்பவர்கள், மற்நறாருசாரர் தன் வதனவனயத் தாவன பூர்த்தி நசய்துநகாள்ளாமல் பிறாிைம் 

னகவயந்தி வாழ்பவர்கள். இத்தனகய முரண்களுக்குக் காரணம் சிவனிைம் வகட்க வவண்டும் என்றும் 

இனறவழிபாட்டு தத்துவத்னத முன்னவக்கிறார். விவவகசிந்தாமணியில் சிவனின் புராணாத் நதான்மங்கனள 

னவத்து வாழ்வியல் முரண்கனள விளக்குகிறார். “சிவனின் ஒரு பாதினய திருமாலும் மறு பாதினய பார்வதியும் 

நபற்றுக்நகாண்ைார்கள். இதனால் முப்புரம் எாித்த சிவன் தன் உைலின் இருபாதினயயும் இழந்தான். 

சிவனிைம் இருந்த பதும ிதி, சங்க ிதி இரண்டும் கைலுக்குச் நசன்றுவிட்ைது. அவன் அணிந்திருந்த பினற 

வானுக்குச் நசன்றுவிட்ைது. அவன் கழுத்தில் இருந்த பாம்பு பாதாளத்திற்குச் நசன்றுவிட்ைது. வகட்ைனதக் 

நகாடுக்கும் சிவவன, உன் னகயில் வகட்ைனதக் குடுக்கும் நசல்வத்னதயும் என் னகயில் திருவவாட்னையும் 

நகாடுத்தான்” (விவவகசிந்தாமணி, பாைல், 131) என்று நசல்வமும் வறுனமயும் ஓர் இைத்தில் வருவதற்கான 

கரணத்தினன விவாதிக்கிறார். இத்தகு முரணுக்கு காரணம் கண்ைறிவது  திமூலம் ாிசிமூலம் காண்பது வபால். 

எந்த காலத்திலும் இதற்கான வினைனய காணமுடியாது. சமண இலக்கியங்கள் இத்தகுச் சூழனல விளக்கும் 

வபாது வினனக்வகாட்பாடு என்ற கருத்தினன முன்னவக்கின்றன. புகழ்பை வாழ வவண்டுமானால் பிறர்க்கு 

நபாருள் நகாடுத்து வாழவவண்டும், அப்படி வாழ்ந்தால் மனித உயிர்  ீடித்து வாழ்வதற்கு ஊதியமாக 

அனமயும். இதனன, 

“ஈதல் இனசபை வாழ்தல் அதுவல்லது 

ஊதியம் இல்னல உயிர்க்கு”     (குறள் 231) 

என்ற வள்ளுவாின் புகழ் என்ற அதிகாரத்தின் மூலம் விளக்குகிறார்.  

தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஈனக நபறுனமயாகவும் அடுத்தபிறவிக்கான  ற்பண்புகனள தருவதாகவும் அற 

இலக்கியங்கள் கற்பிக்கின்றன. ஒன்றும் இல்லாதவர்க்கு நபாருள் நகாடுத்து உதவுவது ஈனக, மற்ற 

காரணங்களுக்காகப் பிறர்க்குப் நபாருள் குடுத்து உதவுவது எவதா எதிர்பார்த்து நசய்வதாகும் என்று 

வள்ளுவர்,  

“வறியார்க்நகான்று ஈவவத ஈனகமற் நறல்லாம் 

குறிநயதிர்ப்னப  ீர துனைத்து”    (குறள், 121) 

இக்குறளின் வழி ஈனக நசய்வது சமூகத்தின் இன்றியனமயாயதாகும் என்ற கருத்துப் புலப்படுகிறது. 

சமகாலத்தில் உதவி என்பது குறி எதிர்பார்ப்னப உனைத்ததாகும். இதனன விவவகசிந்தாமணியில் “கதிர் 

வினளந்த நசந்ந ல் மழியில்லாமல் வாடுவனதக்கண்டும் வமகங்கள் தங்களிைம் உள்ள  ீனர அனல நபாங்கும் 

கைலில் நகாட்டும், அனதப்வபால் அதிகம் நசல்வம் பனைத்த நசல்வர்கள் வாடும் ஏனழகளின் முகத்னதப் 

பாரத்து அவர்களுக்கு நகாடுக்காமல் பணம் பனைத்தவர்களுக்வக பணத்னதக் நகாடுப்பார்கள்” என்ற 

கருத்தின் மூலம் சமூகத்தில் ஈனக மலிந்து வருவனதக் காணமுடிகிறது. வள்ளுவரும் அற இலக்கியங்களும் 

கட்ைனமத்த ஈனக வறியவர்க்கு இல்லாது வலினமயானவர்க்கு நகாடுப்பதாக மரபு மாற்றம் அனைந்துள்ளது. 

இக்கருத்தினன, சமயம், நபாருளாதாரம் என்ற இரண்டு பின்புலங்களில் ஆராய வவண்டும். மனிதர்களுக்கு 

வரும் துன்பத்னதப் வபாக்குவதற்குப் பிறர்க்கு உதவிநசய் என்ற தன்னுனையக் கருத்தியல் நகாள்னகனயச் 

சமயங்கள் மறுகட்ைனமப்பு நசய்துள்ளன. மனிதர்கள் இல்லானம வபால்  டித்து நசல்வம் வசர்ப்பனதக் 
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நகாள்னகயாக் நகாண்டு மனிதர்கள் வாழ்கின்றனர். இத்தனகயக் காரணத்தால் ஈனக விமர்சிக்கப்படுவனதக் 

காணமுடிகிறது. 

நசல்வமும் உறவுகளும் 

சமூக உறவுகனள அங்கிகாிப்பது நசல்வமாக உள்ளது என்ற கருத்து இந்நூலில் விரவியுள்ளன. நசல்வம் 

இருக்கும் இைத்தில் உறவுகள் காரணகாாியமின்றி கூடுவதும் புகழ்வதும் சமூகத்தில் இயல்பானதக உள்ளன. 

பணம் இருந்தால் மனிதனின் இனம், குடி என்ற ஏற்ற தாழ்வு அகற்றப்பற்றுவிடும். இதனன,  

“நபான்நனாரு மணிஉண் ைானால் 

 புனலஞனும் கினளஞன் என்று 

தன்னனயும் புகழ்ந்து நகாண்டு 

 சாதியில் மணமும் நசய்வார் 

மன்னராய் இருந்த வபர்கள் 

 வனகநகட்டுப் வபாவார் ஆகில் 

பின்னனயும் யாவரா என்று 

 வபசுவார் ஏசு வாவர”   (விவவகசிந்தாமணியில், பாைல், 25) 

என்ற பாைலில், பணம் இருந்தால் குலம் வகாத்திரம் பாராமல் மணமுடித்துனவப்பர். இனதப்வபால் மன்னராக 

வாழ்ந்தாலும்  ினலநகட்டு வறுனமயுற்றாள் இழிவாகப் வபசும் உலகம். இக்கருத்தின் வழியாக உறவு என்பது 

நபாருளாதாரப் பின்னனியி கட்ைனமக்கப்படுவனதக் காணமுடிகிறது. சான்றாக விவவகசிந்தாமணி நூலில் 

உறவுகள் “மரத்தில் பூவும், காயும், பழங்களும் இருந்தால் பறனவகள் எல்லாம் தம் வீைாக எண்ணி வந்து தங்கும் 

அது வபால் உறவுகள் நசல்வம் இருந்தால் உறவுகள் வந்து தங்கும், நசல்வம் இல்னலநயன்றால் உறவுகள் 

வந்து தங்காது” (விவவகசிந்தாமணி, பாைல், 6) என்று எடுத்துனரக்கப்படுகிறது. எனவவ நசல்வமும் உறவும் 

ந ருங்கிய நதாைர்புனையது என்ற கருத்தின்  ீட்சினய இன்றுவனர காணமுடிகிறது. 

வறுனம 

உலகத்தில் உள்ள அனனவரும் கண்டு அஞ்சுவது வறுனம ஒன்றாகும். வறுனம வந்துவிட்ைால் “நபாியவர்கள் 

இருக்கும் சனபக்குச் நசல்ல நவட்கமாக இருக்கும், வவங்னக வபாலிருந்த வீரம் குனறந்து வபாகும், 

விருந்தினனரக் கண்ைால் நவட்கி ஓைச் நசால்லும், மனனவியிைமும் அஞ்சத்வதான்றும், அற்பர்கள் 

நசால்லுக்கு ஏற்றார் வபால்  ைக்க வவண்டிவரும், உலவக பழிக்கும்  ினல வரும்” (விவவகசிந்தாமனி, பாைல், 

21) என்ற கருத்து  ிகழ்காலத்துக்கும் ஏற்புனையதாகும். உலகில்  ைக்கும் தீய நசயல்கள், வறுனம, நசல்வம் 

ஆகிய இரண்டு வழிகளில் உருவாகின்றன. வறுனமயின் காரனமாக  னைநபறும் தீய நசயல்கள் அடிபனைத் 

வதனவகனளப் பூர்த்தி நசய்வதற்குத் நதாைங்குகின்றன. மாஸ்வலாவின் வதனவக் வகாட்பாட்டின்படி, 

அடிப்பனைத் வதனவகள்  ினறவனைந்தவுைன் பாதுகாப்புத்வதனவத் நதாைர்கிறது என்கிறார். (Y Saul McLeod, 

2018, Maslow's Hierarchy of Needs). பாதுகாப்புத் வதனவ நதாைர்கிறவபாது சமூகத்தில் நசல்வம் 

வசமித்தலுக்கான தீநசயல்கள் நதாைர்கின்றன. எனவவ, வறுனம உலகத்தின் நகாடிய வ ாயாக நசவ்வியல் 

இலக்கியங்களில் நதாைங்கி  வீன இலக்கியங்கள் வனர எடுத்துனரக்கின்றன. 

யாத்தினர நசல்லும் வழிமுனற 

 தமிழகத்தில் யாத்தினர நசல்லும் முனற கிபி,16 ஆம் நூற்றாண்டில் நபரும் வழக்காக இருந்துள்ளது. 

விவவகசிந்தாமணி என்ற நூல் யாத்தினர நசல்வதற்கு முன் பயன ஏற்பாடு குறித்து விாிவாக வபசப்பட்டுள்ளது. 

“யாத்தினர நசல்பவர்கள் தங்களுைன் எடுத்து நசல்லவவண்டியவற்னற பட்டியல் இடுகிறார். அனவ, அாிசி, 

மிளகுத்தூள், புளி, உப்பு, வைகம், பாத்திரங்கள்,  ீர் எடுக்கும் கயிறு, ஊன்று வகால், ஆனை, ந ருப்பு பற்ற 

னவக்க சக்கிமுக்கி கல், ராந்தல், னகவாள், முகம் பார்க்கும் கண்னடி, பூனசக்கு வவண்டிய நபாருள்கள், பாக்கு, 

குனை, ஏவலாள், சிற்றுண்டி, கம்பிளி, ஊசி, நூல், எழுத்தாணி, சுண்ணாம்பு, ஊறுகாய், கரண்டி, 

 ல்நலண்நணய், பணம், பூட்டு, கத்தி இனவநயல்லம் வதடி வசகாித்துக்நகாண்டு தகுந்த வண்டிகளில் பயணம் 

நசய்து,  ீரும்  ிழலும் உள்ள இைங்களில் தங்கி நபண்கள் உதவிவயாடு சனமத்துண்டு நசல்வது யாத்தினரக்கு 

அழகாகும்” (விவவகசிந்தாமணி, பாைல், 135) என்று பட்டியல் விவாிக்கப்படுகிறது. பிரயானம் நசய்யும் முனற 
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குறித்து விவாித்துப் வபசுகின்ற நுல், உணவு சனமக்க நபண்கனள அனழத்துச் நசல்வது, ந ருப்பு நதாைங்கி 

ஊறுகாய் வனர இந்நூலில் பட்டியல் இருப்பதன் மூலம் சமூக வாழ்வியல் முனறயக் காணமுடிகிறது. 

 காதல் எடுத்துனரக்கும் முனற 

இந்நூலில் பத்துக்கு வமற்பட்ைனவ புதிர் வபாடும் பாைல்களாக உள்ளன. கிராமங்களில் திண்னணயில் 

அமர்ந்துநகாண்டு புதிர் வபாட்டு வினளயாடு வழக்கம் பழ ந டுங்காலமாக உள்ளன. காதலன், தான் நசால்ல 

விரும்பும் கருத்னத நவளிப்பனையாக கூறாமல் புதிர் மூலம் கூறும் கருத்துனைய காதல் பாைல்கள் இநூலில் 

அனமந்துள்ளன. இவற்றில் ஒன்று, 

“ஒரு ான்கும் ஈனரயும் ஒன்வற வகளாய் 

 உண்னமயாய் ஐயனரயும் அனரயும் வகட்வைன் 

இந் ான்கும் மூன்றுைவன ஒன்றும் நசால்லாய் 

 இம்நமாழினயக் வகட்ைபடி ஈந்தாய் ஆயின் 

நபரு ான்கும் அறு ான்கும் நபறுவாய் நபண்வண 

 பின்வனஓர் நமாழிபுகல வவண்ைாம் இன்வற 

சாி ான்கும் பத்தும்ஒரு பதினனந் தாவல 

 சகிக்க முடியா தினிஎன் சகிவய மாவன”  (விவவகசிந்தாமணி, பாைல்,18) 

என்று  கணக்கு மூலம் காதல் நசய்தி கூறும் பாைல் அனமந்துள்ளன. பாைலில், கன்னிவய  ான் நசால்வனதக் 

வகள். உண்னமயாய்  ான் உன் நசவ்வானயக் வகட்வைன்.  அதற்கு பதில் நசால்.  ான் வகைட்னத  ீ 

நகாடுத்தால் ந யம் நபறுவாய். நபண்வண வவறு நமாழி கூறவவண்ைாம். என்மீது பிாியம் நகாண்ைவவள 

மன்மதனால் உண்ைாகும் வவதனனனய இனியும் நபாறுக்க முடியாது. என்ற கருத்தினன,  ாள்,  ட்சத்திரம், 

வருைம் இனவகள் நபயர் னவத்து புதிர் வபாடுகிறார் புலவர். 

ஒரு  ான்கு ஈரனர ஒன்று (4+1/2+1/2+1=6) ஆறாவது ராசி கன்னி. கன்னி ஒ வகளாய். ஐந்து அனரயும் 2,1/2,  

ஒரு அனரயும் 1/2 வசர்ந்தால் மூன்று 3, மூன்றாவது கிழனம நசவ்வாய், (கன்னிவய நசவ்வாய்வகட்வைன்). இரு 

 ான்கு மூன்று ஒன்று இனவகனளக் கூட்டினால் பன்னிரண்டு(4+4+3+1=12). பன்னிரண்ைாவது  ட்சத்திரம் 

உத்திரம். உத்திரம் என்றால் உத்தரவு நசால் என்று நபாருள் (கன்னிவய உன் நசவ்வாய் வகட்வைன் உத்தரவு 

நசால்).  ான்கும் ஆறு  ான்கும் வசர்ந்தால் இருபத்திநயட்டு (4+24=28). இருபத்திநயட்ைாவது வருைத்தின் 

நபயர் ந ய ஆகும்.  (கன்னிவய உன் நசவ்வாய் வகட்வைன் உத்தரவு நசால், ந யம் உண்ைாகும்).  ான்கும் 

பத்தும் பதினனந்தும்  வசர்ந்தால் இருபநதான்பது (4+10+15= 29). 29தாவது வருைத்தின் நபயர் மன்மதன். 

மன்மதனால் வரும் வவதனனனய இனியும் சகிக்க முடியாது (கன்னிவய உன் நசவ்வாய் வகட்வைன், உத்தரவு 

நசால், ந யம் உண்ைாகும், இனியும் மன்மதனால் வரும் வவதனனனய சகிக்க முடியாது). இது வபான்ற புதிர் 

தன்னம நகாண்ை பாைல்கள் பிற்கால புலவர்களால் அதிகம் பாைப்பட்ைன. 

முடிவுனர 

விவவகசிந்தாமணி நூலில் ஒழுக்கவியல் சிந்தனன விரவிக்காணப்படுகிறது. குழந்னதகள் நபற்வறாாிைம் 

 ைந்து நகாள்ளும் முனற குறித்து விாிவான அறிவுனரக் கூறப்படுகிறது. உறவுகளும் நசல்வமும் ஒவர 

வ ர்வகாட்டில் இயங்குகின்றன என்ற கருத்து எடுத்துனரக்கப் படுகிறது. வறுனம குறித்த புாிதல் சமகாலத்திற்கு 

ஏற்றார் வபால் எடுத்துனரக்கபட்டுள்ளது. ஈனக குறித்த கருத்தியல் மூலம் நசல்வம் இருப்பவர்கள் தற்வபாது 

பணம் இருப்பவர்கள் வ ாக்கி நசயல்படுகிறார்கள் என்ற சமூக எாிச்சல் எடுத்துனரக்கப்படுகிறது. புதிர் 

பாைல்கள் மூலம் காதல் புதுனமயான முனறயில் எடுத்துனரக்கப்படுகிறது. சமூகத்தில் நசால்லக்கூைதனவ, 

யாத்தினர நசல்லும்முனற, துன்பம் வரும் வழி என்று சமூக ஒழுக்கவியல் கருத்துக்கள் 

எடுத்துனரக்கப்படுகின்றன. இந்நூலில் கூறபட்டுள்ள வாழ்வியல் கருத்துக்கள்  ிகழ்காலத்தில் வாழவவண்டிய 

மனிதர்களுக்கு விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துகின்றன. அற இலக்கியங்கள் சமூக ஒழுக்கத்னத உற்பத்தி 
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நசய்கின்றன. விவவகசிந்தாமணி வாழ்வியல் ஒழுக்க நூல். இந்நூல் கூறும் கருத்துக்கனள நதாிந்து 

நகாள்வதன் மூலம் வாழ்வியல் ந றிகளில் ஏற்படும் இைர்களில் இருந்து பாதுகாத்துக் நகாள்ளமுடியும். 

எனவவ, இந்நூலில் கூறப்பட்ை ஒழுக்கவியல் கருத்துக்கள் சமூகத்தில் விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துகின்றன 

என்பனத இவ்வாயவு  ிறுவுகிறது.    
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