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ஐங்குறு நூறு, கலித்த ொககயில் வொழும் 

மகளிொின் மொண்புகள் ஓர் ஒப்பீடு 
 

 ிரும ி. ஞொ. கொர்த் ிகொ, 

முகைவர் பட்ட ஆய்வொளர் (முழு நேரம்), 

 மிழ்த்துகை, 

மொ.இரொ.அரசு ககைக்கல்லூொி, 

பொர ி ொசன் பல்ககைக்கழகம் இகைவுப் தபற்ைது, 

மன்ைர்குடி 614001 

முன்னுகர: 

உைகதமொழிகள் அகைத்துக்கும் மு ன்கம தமொழியொை  மிழ் தமொழியில் 

த ொல்கொப்பியம்,  ிருக்குைள், எட்டுத்த ொகக , பத்துப்பொட்டு,  கடூர் யொத் ிகர, சிைம்பு, 

மைிநமககை ஆகிய நூல்கள் சங்க கொைத் ில் ந ொன்ைியகவ எைக் கரு ப்பட்டொலும் 

எட்டுத்த ொககயும், பத்துபொட்டுமொகிய த ொகுப்பு நூல்ககளநய சங்க இைக்கியங்கள் 

என்று கூறுவர் இ கை பொட்டும், த ொககயும் என்று கூறுவர். எட்டுத்த ொகக நூல்கள் 

அகம் சொர்ந்  நூல்கள், புைம் சொர்ந்  நூல்கள் எை பிொிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் அகம் 

சொர்ந்  நூல்களுல் ஐங்குறுநூற்கையும், கலித்த ொககயும் ஒப்பிடும் நேொக்கிகை இவ் 

ஆய்வுக் கட்டுகரயில் கொைைொம்.  

ஆய்வுச் சுருக்கம்: 

எட்டுத்த ொகக நூல்களொை ேற்ைிகை, குறுந்த ொகக, ஐங்குறுநூறு, ப ிற்றுபத்து, 

பொிபொடல், கலித்த ொகக, அகேொனூறு, புைேொனூறு, இவற்றுள்  கைவன்,  கைவியின், 

கொ ல் வொழ்கக  ிருமைேிகை, இல்ைை நமண்கமயிகை விளக்கும் வககயில் ஐங்குறு 

நூற்கையும், கலித்த ொககயும் ஒப்பீடு தசய்து பொர்கும்நபொது மகளிொின் சிைப்பு, 

கற்புதேைி,  ிருமைேிகை, சமு ொய முன்நைற்ைம் ஆகியகவ இரு நூல்களிலிருந்தும் 

ஒப்பிட்டு பொர்க்கப்பட்டு அக வொழ்ககயின் சிைப்பிகையும், தபருகமகயயும் விளக்கும் 

வி மொக இக் கட்டுகர அகமந்துள்ளது.  
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ஐங்குறுநூற்ைின் சிைப்பு: 

எட்டுத்த ொககயில் ஒன்ைொை ஐங்குறுநூற்ைில் அடி அளவொய் குறுகமநயனும், 

விொிக்கும் தபொருள் ேயத் ொலும், விளக்கும் உைர்வுக்களங்களொலும் மிக உயர்ந்து ேிற்பது 

இத்த ொகக நூல் ஆகும். ஒத்  அன்பிைொல் ஆை  கைவனும்  கைவியும்  ொநம  ம்முட் 

கண்டு கொ லித்துக் களவுைவிநையும் ஒன்று கைந்து விடுகின்ை கைப்பிநை, அவர்பொல் 

எழுகின்ை எண்ைற்ை ேிகைவுககளயும், அவற்ைின் ேடுவொக ேின்ைியக்கும் பண்பொட்டு 

மரபிகையும், இச்தசய்யுட்களிநை ேொம் கொைைொம். 

உைவுகளில் பை இகடயூறுகள் ஏற்பட்டு அவர்  ம் ேிகைவுகள், உைர்வுகள், 

கைவுகள் ஆகியகவ சு ந் ிரமொக பரவி விொி கையும் கொ ைர்களின் இன்ப, 

துன்பங்ககளயும், இந்நூலிலிருந்து அைிந்து தகொள்ள முடிகிைது.  

கலிந்த ொககயின் சிைப்பு: 

கலித்த ொகக, பண்கடக்கொைத்ந  இகசநயொடு பொடும் இகசப்பொட்டொகநவ 

விளங்கியது. கற்ைைிந் ொர் ஏத்தும் கலி என்ை பழங்கொைச் சொன்நைொொின் ம ிப்பீடு மிக மிக 

தபொருந்துவந  என்ப கைச், தசொல்லுக்குதசொல், கருத்துக்குக் கருத்துச் சுகவகைியும் 

வககயில் இந்நூலின் தசய்யுல்கள் அகைத்தும் கொட்டுகின்ைை. இது கலி எைவும் 

கலிப்பொ எைவும் கலிப்பொட்டு எைவும் நூற்கைம்பது கலி எைவும் பண்கட 

உகரயொசிொியர்களொல் குைிக்கப்படும். மக்களின் இயல்பொை வொழ்வியகை இைங்கச் 

தசய்வைநவ இக்கலியிலுள்ள தசய்யுள்கள். அக்கொைத் ில் வொழ்ந்  ஐந்து ேிைத் ில் 

வொழ்ந்  பல்நவறு வொழ்கக ேிகைகமககளயும் சுகவ குன்ைொமல் அழநகொடும் 

ேயமொகவும் விளக்கும் வண்ைம் இந்நூல் அகமந்துள்ளது. 

மகளிொின் ேிகை: 

"தபண்ணுக்கு ஞொைத்க  கவத் ொன் -புவி 

நபைி வளர்த் ிடும் ஈசன்  

மண்ணுக்குள்நள சிை முடர்- ேல்ை 

மொ ர் அைிகவக் தகடுத் ிட்டொர்  

எை பொர ி ொசன், தபண்கள் கல்வியில் முன்நைற்ைம் அகடந் ொல்  ொன் எல்ைொத் 

 களககளயும் அறுத்து எைிய முடியும் என்கிைொர். 

  “பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் தசய்வதும் 

பொொிைில் தபண்கள் ேடத்  வந்ந ொம்  

என்ை பொர ியின் கைவு இன்று உைகில் எல்ைொ ேொடுகளிலும், ேைவொகிக் 

தகொண்டிருக்கிைது. இவ்வககயொை விழிப்புைர்வுக்கு இைக்கியங்கநள முக்கிய கருவொக 

இருக்கின்ைை. இவ் ஆய்வு கட்டுகரயில் இடம் தபைக்கூடிய கலித்த ொகக, ஐங்குறுநூறு 

இரண்டு நூல்களிலும், தபண் என்பவள் வைங்கு லுக்கும் நபொற்று லுக்கும் 

உொியவளொக கரு ப்படுகிைொள் என்பந  உண்கமயொகும். 
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 கைவன் விகையின் தபொருட்டு பிொிந்து தசல்லும் நவகையிலும்,  ன்கை 

விடுத்து பிை மகளிகர ேொடி கூடும் தபொழுது, ஏற்படும் பிொிவு துயகர எண்ைி 

மைந் ளரொமல்,  ன் குடும்ப ேைம் கரு ிப்தபொருத்து  ன் கைவகைநய ஏற்று வொழ்கின்ை 

மகளிொின் நமன்கமகய இக்கட்டுகரயில் கொைைொம். 

உயர்தேைிகய உகடயவள் தபண்: 

சங்க இைக்கியங்களுல் பொவககயொல் தபயர் தபற்ைகவ இரண்டு, ஒன்று 

கலித்த ொகக மற்தைொன்று பொிபொடல், கலித்த ொகக கடவுள் வொழ்த்துடன் 150 

கலிப்பொக்ககளக் தகொண்டது. இப்பொடல்கள் கொ ைொின் இன்ப, துன்ப உைர்ச்சிககள 

இயற்ககச் சூழகை, மைி  மொண்புககள கட்டிக்கொட்டும் வண்ைம் அகமந்துள்ளது. 

கலித்த ொககயில்  ன்கை விரும்பிய  கைவநைொடு  கைவி உடன் நபொய்விட்டொள். 

அப்நபொது  கைவிகயத் ந டிச் தசன்ை தசவிலித் ொய் எ ிொில் வரும் அந் ைகரக் கண்டு 

விகரவுகிைொள். தசவிலித்  ொய்க்கு அந் ைர் கூறும் மறுதமொழி  மிழொின் அகவொழ்கவ 

அப்படிநய கண்முன் ேிறுத்துகிைது. அத்ந ொடு தபண்ைின்  ைிப்பட்ட குடும்ப 

வொழ்ககயிலும் அவள் ஆணுக்கு சமமொைவள் எனும் உயர் தேைிகய ேிகைேொட்டும் 

நேொக்கத்க க் கருவொகக்தகொண்டு இயங்குகிைது. 

'நவந் ன் நமய  ீம்புைல் உைகம்' எனும் மரு ம் பல்தபொருள் வளகமயொல் தபருக்க 

முற்ைிருந் து நபொன்நை மக்களின் வொழ்வியல் வககயொலும், பிைேிைத்து மொந் ொினும் 

 ைித் ன்கம தபற்ைிருந் து. ஆணும் தபண்ணும் ஒருவகரதயொருவர் சொர்ந்ந , 

ஒருவகரதயொருவர் நபொற்ைிநயொ ஒருவருக்தகொருவர் உறுதுகையொக இருக்கும் 

ஒழுக்கேிகை மரபுகளும் ஐங்குறுநூற்ைின் வழி அைிய முடிகிைது.  கைவன் 

 கைவைிகடநய பிொிவு கொைத்ந  எழும் மைவுைர்வுகளின் நுட்பமொை  ன்கமககளயும், 

 கைவியொின் மைச்தசழுகமகயயும் விளக்கும் வககயில் இந்நூலில் கூைப்பட்டுள்ளது.  

மரு க்கலி மகளிொின் நமண்கம : 

 ற்கொத்துத்  ற்தகொண்டொற் நபைித்  ககசொன்நை 

தசொற்கொத்துச் நசொர்விைொள் தபண் (கு.56)  

எனும் வள்ளுவொின் குைளுக்கு இைக்கைமொக விளங்கக் கூடியவள் தபண். 

கற்புதேைியில் வழுவொமல்  ன்கைக்கொத்துக்தகொண்டு  ன் கைவகையும், நபைிப் 

தபருகம அகமந்  தசொல் உண்டொகும்படி, இல்ைைத்க  கொப்பொற்ைிச் நசொர்வின்ைி 

வொழ்பவளொக ஒரு தபண் குைளில் நபொற்ைப்படுகிைொள். இ கை மரு க்கலியில் வொழும் 

மகளிருக்கு எடுத்துக்கொட்டொக கூைைொம். 

வளகம மிகு ியும் அ ைொல் அகமயும் நபொக நுகர்ச்சியிநை விருப்பமும் 

 கைவகைக் கொமத் ில் முழ்கி பரத் ைொகச் சுற்று லும் இயல்பொை ேிகழ்வொக 

அகமகின்ைது. 

கற்புச் தசைிவுகடய மகைவி அவகை மைக்கொமலும் தவறுக்கொமலும்  ன் 

இல்ைைத் ின் தபருகமகய ேிகைேொட்டுவ ொக மரு க்கலி கூறுகிைது. 
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வீங்குேீர் அவிழ்ேீைம் பகர்பவர் வயற்தகொண்ட  

ஞொங்கர் மைர்சூழ்ந்து, ஊர்புகுந்  வொிவண்டு,  

ஓங்குயர் எழில்யொகைக் ககைகடொம் கமழ்ேொற்ைம்  

அளிப்தபற்தைொம், எம்கம ேீ அருளிகை விழியொது  

நவட்நடொர்  ிைந்து விரும்பியேின்! பொகனும்  

ேீட்டித் ொய் என்று, கடொஅம், கடுமம்  ிண்ந ர்  

பூட்டு விடொஅ ேிறுத்து 

மரு க்கலிபொடல்-66 

ஒரு  ொமகர தபொய்ககயிநை ஒரு வொியகமந்  வண்டு  ொமகர மைொில் அமர்ந்து 

ந னுண்டு மகிழ்ந் ிருந் து. வயல்களிநை குவகள மைர்கள் மைர்ந் ிருந் ை. பூ 

விற்பவர்கள் குவகள மைகர வயலிருந்து தகொய்து ஊருக்குள் எடுத்துச் தசல்கின்ைைர். 

 ொமகரப் தபொய்கக வண்டு அக  விட்டுவிட்டு ம ேீகர ேொடிப் நபொய்விட்டது என்றும் 

இ கை  கைவைது பண்பிற்கு ஒப்பிட்டுச் தசொல்லியிருக்கிைொர்கள் ஆசிொியர். 

 கைவன் பகல் முழுவதும் பரத்க யகர ேொடிச் தசன்று விட்டு வீடு  ிரும்பும் 

நவகளயில் மகைவியொைவள்,  ன்  கைவைிடம் ஏந ொ! என்பொல் சிைிது ஞொபகம் 

கவத்து என்கை கொை வந் கமக்கு ேொன் மகிழ்ச்சியகடகிநைன்.உன் பரத்க யருக்கு 

நவண்டியவைொை உன் பொகன் தவளியில் ந நரொடு ேிற்கிைொன். விகரந்து தசல் 

பரத்க யநரொடு உள்ள பிகைப்பு அற்றுவிடொமல் தசன்று ேிகை ேிறுத்துவொயொக என்று 

கூைி மை ிற்குள் வருந்துகிைொள் என்பக  இப்பொடல் வழி உைர முடிகிைது. 

ஐங்குறுநூற்ைில் மரு ேிை மகளிொின் நமன்கம: 

"நவந் ன் நமய  ீம்புைல் உைகம்" எனும் மரு ம் பல்தபொருள் வளகமயொல் 

தபருக்க முற்ைிருந் து நபொன்நை மக்களின் வொழ்வியல் வககயொலும், பிைேிைத்து 

மொந் ொினும்  ைித் ன்கம தபற்ைிருந் து. ஒழுக்கமொைது  ன் தேைிகமயிநை  ளர்ந்து, 

ஆடவர்க்கு ஒன்றும், தபண்டிர்க்கு மற்தைொன்றுமொகவும், கரு ப்பட்ட ேிகைய ொயிற்று. 

பரத் கம ஒழுக்கம் ந ொன்ைி பரவியதும் மரு ேிைத் ில் ொன்.  கைவன், 

 கைவியொிகடநய பிொிவுகொைத்ந  எழும் மைவுைர்வுகளின் நுட்பமொை 

 ன்கமககளயும், அ ிலும் உொிகமயுகடய  ன்கைத் துைந்து பிைப்தபொருட் 

தபண்டிர்கநளொடு கொமநம ேிகைவொகத்  ிொியும் கைவகை தவறுத் ொற்நபொல் 

ஊடிைொலும், குடும்பேைன் கரு ிப் தபொறுத்து ஏற்று வொழும்  கைவியொின் 

மைச்தசழுகமகய மரு க்கலியில் உைரைொம். 

அைன் எைப் பட்டந  இல்வொழ்கக அஃதும் 

பிைன் பழிப்பது இல்ைொயின் ேன்று (கு.49) 

இல்வொழ்கக என்பது அைைொக கூைப்பட்டொலும், அவ்வொழ்கககய பிைர் 

பழிக்கொமலும் ேல்ை முகையில் வொழ நவண்டும் என்று வள்ளுவர் கூைியுள்ளொர். 
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ஐங்குறு நூற்ைில் இ கை நவட்ககப்பத்து, நவழப்பத்து, களவன்பத்து, ந ொழிக்கு 

உகரத் பத்து, புைவிப்பத்து, ந ொழி கூற்றுப்பத்து, கிழத் ி கூற்றுப்பத்து, 

புைைொட்டுப்பத்து, புைவிவிரொயபத்து, எருகமயத்து எை பகுத்து  கைவன்,  கைவயின் 

வொழ்வியகைக் கூறுகின்ைை. 

நவட்ககப் பத்து : 

நவட்ககப் பத்து நவட்கக' என்பது விருப்பம் ஆகும். புைத்த ொழுக்கத் ில் 

தேடுேொள் வொழ்ந்   கைவைின் உடனுகை வின்பம் தபற்ைிருந்  கொைத் ிநை, 

 கைவியின் மைநவட்கக எவ்வொறு தபொறுப்புைர்நவொடு தசயல்படுகிைது என்பக  

அவள் ேைத்க நய தபொிதும் ேிகைத்து வருந்தும் ந ொழியின் மை நவட்கககய 

குைிப்பிடும் வண்ைம் அகமகிைது. 

“வொழி அ ன் வொழி அவிைி!  

தேற்பை தபொலிக, தபொன் தபொிது சிைக்க;  

எைநவட் நடொநள யொநய; யொநம  

ேகைய கொஞ்சித் சிகைய சிறுமீன்  

யொைர் ஊரன் வொழ்க!  

பொைனும் வொழ்க! எை நவட்நடநம! 

பூவரும்புகள் தகொண்ட கொஞ்சி மரத்க யும் சிகைககளக் தகொண்ட 

சிறுமீன்ககளயும் மிகு ியொகவுகடய  கைவன் வொழ நவண்டும் எைவும் அவைது 

ஏவைைொகிய பொைனும் வொழ்க எை  கைவி உகரப்ப ொக கூறுவது சிைப்பொக 

அகமந்துள்ளது. 

''மகைேொடு வயகை நவழம் சுற்றும்  

துகைநகழ் ஊரன் தகொடுகம ேொைி  

'ேல்ைன்' என்றும் யொநம;  

அல்ைன் என்னும் என்  டதமன் ந ொநள! 

 கைவன் ஒழுக்கம்  வறு லுகடயைொயினும், அது பின்ைொளில் தவளியில் 

த ொிந் ொல், வைொகும் என்று கூைிய ந ொழிக்கு  கைவி  ன் மைக்கருத்துக்ககள 

உகரப்ப ொக இப்பொடல் அகமகின்ைது சிைப்பு. 

பழந் மிழர் வொழ்வில் களவு வொழ்கக இல்ைொமல் கற்பு வொழ்கக அகமவ ில்கை. 

இ கை எட்டுத்த ொககயில் உள்ள அகம் சொர்ந்  நுொல்கள் ஐந் ின் வழி 

அைியமுடிகின்ைது. 

"ேின்ை தசொல்ைர் ேீடுந ொன்று இைியர் 

என்றும் என்ந ொள் பிொிபைி யைநர"  (ேற்ைிகை பொடல் 1-2) 

இவ்வொறு  கைவி  கைவகைப் பற்ைி தேஞ்சம் ேிகைய எண்ைிக் கூறுவக  

சங்கப்பொடல்களில் அைிய முடிகிைது. 
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அகைநபொகும் தேஞ்சு! 

கொர்முற்ைி, இைர் ஊழ்த்  கொழ்ந ொட்ட மைர்நவய்ந்து  

சீர்முற்ைிப் புைவர்வொய்ச் சிைப்பு எய் ி, இருேிைம்  

துகைநபொ ல் ஒல்லுநம -தூவொகொது ஆங்நக 

அகைநபொகு தேஞ்சு உகடயொர்க்கு?  (67-பொடல்) 

பரத்க யநரொடு த ொடர்புற்ை  கைவகை தகொஞ்சமொவது ேீயும் 

ஊடியிருந் ொல் ொன் அவனுக்கு  ைது பிகழயின் குற்ைம் புொியும் என்கிை ந ொழிக்கு, 

 கைவி  ைது மை ொைது  க்க சமயத் ில் கொகை வொொிவிட்டு விடுகிைந  என்று  ன் 

ேிகைகயக் கூறுவ ொக இப்பொடல் அகமந்துள்ளது. 

ஐங்குறுநூறு  கைவியின் மொண்பு: 

பூத்  கரும்பில் கொய்த்  தேல்லிற்  

கழைி யூரன் 

எனும் அடிகளில்  கைவைின் ஊொில் பூத்  கரும்பு நபொன்ை பயைற்ை பரத்க யும் 

மைிமுற்ைிக் கொய்த்  தேல் நபொன்ை பயனுள்ள  கைவியும் உள்ளொர்கள் எைக்கூைிப் 

பரத்க யகரத்  கைவி இழிந்துகரத் ல் உள்ளுகரயொம். 

தேற்பை தபொலிக தபொன் தபொிது சிைக்க  

விகளக வயநை வருக இரவைர் 

........................................ 

........................................... 

உவகைக் கூவற் கீழ  

மொனுண் தடஞ்சிய கலுழிேீநர 

இப்பொடலில்  கைவியின் மொண்பு புைப்படும் வண்ைம் அகமகிைது. 

புைவிப் பத்து உகரப்பை: 

புைவி என்பது புைர்ச்சியொன் வந்  மகிழ்ச்சி குகைபடொமல் கொைம் கரு ிக் 

தகொண்டு பயப்பந ொர் உள்ளதேகிழ்ச்சி என்பர் நபரொசிொியர். 

 கைவிக்கு அைிவுகர புகட்டும் ந ொழியொைவள்  கைவைின் தசயகை மைந்து 

அவன் மீண்டும் இல்ைத்துக்கு வரும்நபொது அன்புடன் ஏற்றுக் கடகம நபணுமொறு 

 கைவிக்கு தசொல்கிைொள். அவ்நவகளயில்  கைவி  ன் உள்ளத்து துயரத்க  இகழ்ந்து 

தசொல்வ ொக அகமந்  தசய்யுள் இது 

“துன் பொர்ப்புத்  ின்னு மன்பின் மு கைதயொடு  

தபண்நபொற் தசய்யு மூர்கிழநவொநை” 

இப்பொடகை  கைவி  கைவனுக்கு தசய்  பைிவிகடக்குச் சொன்ைொகவும், 

அ ைொல்  கைவைின் தசயகை குற்ைமொகவும் கருதுவ ொக அைியைொம். 
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கற்பு தேைியின் நமன்கம: 

கற்பு என்ப ற்கு அகரொ ியில் கல்வி அைிவு, முல்கைக்தகொடி, க ி, மகளிர்கற்பு எை 

பை தபொருள்கள் கூைப்பட்டுள்ளை. இங்கு மகளிர் கற்பு என்பது 

தபண்ைிற் தபருந் க்க யொவுள கற்தபன்னுந் 

 ிண்கமயுண் டொகப் தபைின்  

என்று வியந்து நபொற்ைிைொர் வள்ளுவப் தபருந் கக 

தபண்ைின் தபருகம நபசியவர்  ிரு.வி.க புதுகமப் தபண்ககளப் பகடத்துக் 

கொட்டியவர் மகொகவி பொர ியொர் இப்படி எத் கைநயொ அைிஞர்களும் கவிஞர்களும் 

தபண் பிைவிகயப் தபரும்பிைவியொகப் நபொற்ைியுள்ளொர்கள். 

கற்பில் சிைந் வளொை அருந்  ிகய  ிருமை ேொளன்று நவ ம் வல்ை அந் ைன் 

மைமக்ககள அகழத்து அந ொ வொைில் த ொியும் அருந்  ிகயப் பொர்த்து வைங்குங்கள் 

என்று கூறுவது மரபு. ஆவ்வந் ைர்,  கைவகையும்,  ீகயவைம் வருமொறு கூை, 

கொ ைனும்,  கை கவிழ்ந் வளொகக் கொ லியும் வைம்வரும் கற்பு தேைியில்  கைப்படும் 

கொட்சிகய மரு க்கலி(43-5) பொடல் குைிப்பிடுகிைது. 

கலித்த ொககயில்  கைவன் களதவொழுக்கத்க  உகடயவைொய்த்  கைவிகய 

மைந்து தகொள்ளொமல் ஒழுகி வந் ொன். அ ைொல் ந ொழி உைகியகை எடுத்துச் தசொல்லி 

மைந்து தகொள்ளும்படி கூைித்  கைவகை த ருட்டியது துகைவிளக்கமொக அகமகிைது. 

‘வகரவு கடொம் பட்நடொர்க் கடொவல் நவண்டினும்' என்ப ொல்  கைவன் 

த ருளொ வகைத் த ருட்டி வகரவு கடொயது. 

ஐங்குறு நூற்ைில்  கைவைின் கொ கை மு ன் மு லில் ஏற்கொது  டுத்துப் பைவுகரத்தும், 

அவன் அ கைநய பிடிவொ மொகப் நபொற்ைி ேிற்கிைொள். பொங்கன் உளங்தகொண்டொகைப் 

பற்ைிய விவரங்ககள விைொவுகின்ைொன். அவனுக்கு  கைவன்  அவகளப்பற்ைி 

உகரப்ப ொக அகமந்  தசய்யுள் இதுவொகும். 

“கடற்நகொடு தசைிந்  வகளயல் முன்ககக்  

கழிப்பூத் த ொடர்ந்  இரும்பல் கூந் ல் 

................................................................ 

................................................................... 

ேிகையரு தேஞ்சம் தகொண்தடொளித் ந ொநை!" 

இவ்வி ம்  கைவன்  கைவியின் கொ ல் வொழ்க்ககயிகையும் ஒழுக்க 

தேைிககளயும் ஒவ்தவொரு  ிகையிலும் சிைப்பொக கொைைொம். 
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முடிவுகர: 

ஐங்குறுநூறு மற்றும் கலித்த ொககயில் வொழும் மகளிொின் கற்பின் நமன்கம 

மகத்துவமொைது, நமன்கமயொைது என்று தசொல்வந  சிைப்பொகும். சங்க கொைத் ில் 

எண்ைற்ை தபண் பொற்புைவர்கள் வொழ்ந்  ொக சொன்றுகள் கூறுகின்ைை. 

தபண்கம வொழ்தகன்று கூத் ிடுநவொமடொ!   

தபண்கம தவல்தகன்று கூத் ிடு நவொமடொ!  

 ண்கம இன்பம்ேற் புண்ைியஞ் நசர்ந் ை  

 ொயின் தபரும் ச ிதயன்ை ேொமும் .....  (தபண்கம -5)  

இப்பொடல் வொிகள் மகொகவி பொர ியொருகடயது, இது தபண்ணுக்கு தபருகம 

நசர்க்ககூடியகவ இது புதுக்கவிக களொக கூைப்பட்டொலும் என்றுநம மகளிொின் ேிகை 

ஒன்று ொன். ஆ கை நமன்கமயகடயச் தசய்வ ொகவும், உயர்வு ேிகைக்கு தகொண்டு 

தசல்வ ொக அகமவது ேமது இைக்கியங்கள் ஆகும். இவற்றுள் கலித்த ொககயும் 

ஐங்குறுநூறும் ேமது தபண்ைிைத் ின் இயல்புககளயும், புைி த்க யும் ேிகை 

ேொட்டுவ ொக அகமந்துள்ளது. 
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