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ஆய்வுச்சுபேக்கம் 

 சங்கம் ணவத்து தமிழ் வளர்த்த பெபேணம தமிழ்ச் சான்கறார் 
பெபேமக்கலக்கு மட்டுகம உண்டு. இப்பெபேமக்கள் வளர்த்த 
இலக்கியங்கள்ட்டுத்பதாணக, ெத்துப்ொட்டு ஆகும். அணவ ட்டுத்பதாணகயில் 
பன்றாவதாக உள்ளஅகஇலக்கியமாை ‘ங்குறுதற்றில் மபேதத்திணையில் 
பெண்களின் நிணல ’ன்னும் இக்கட்டுணரயின் தணலப்ெின்கீழ் 
ஆராயப்ெட்டுள்ளது. சங்க இலக்கியத்தில் பெண்கள் குறிப்ொக ங்குறுதற்றில் 
பெண்கள் அவர்களின் நிணல ெற்றி டுத்துணரக்கும் ெடியாக அணமந்துள்ளது. 
இதில் தணலவி, கதாழி, ெரத்ணத,காதற்ெரத்ணத ஆகிய பெண்கள் 
இடம்பெறுவார்கள். அவர்களின் எவ்பவாபே நிணலயில் இபேந்துஅவர்கலக்காை 
வாழ்க்ணகச் சூழல்வ்வாறு அணமந்துள்ளது ன்ெணத 
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குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது.தணலவி இல்லறம் நடத்தும் பணற, குழந்ணதப் கெறு 
அணடத்தல், ஊடலில்தணலவி,கூடிமகிழ்தலில் இவ்வாறு தணலவி நிணலகணள 
ஆராயப்ெட்டுள்ளது.கதாழி அக இலக்கியத்தில் கதாழியின் ெங்கு 
மிகச்சிறப்புவாய்ந்தணவயாகும். 
 
 இதில்தணலவைிடம்தணலவிக்காக,தணலவியிடம்தணலவனுக்காகவும்கெச
க்கூடிய ொத்திரம்கதாழிகய ஆவாள். களவிலும், கற்ெிலும்தணலமக்களின்நலணை 
ஆராயக்கூடியவள் கதாழி. மபேதத்திணையில்அவலக்காை நிணல 
ண்ைன்ெணத குறிப்ெிட்டுள்களன். 
 
 ெரத்ணத, காதற்ெரத்ணத தணலவணை கூடி மகிழ்வகத நாலம் 
ண்ணுதல்,தணலவியின் மைணத வபேத்தபறச் பசய்பம் இவர்கள் சில 
கநரங்களின் தணலவிக்காை நிணலகயபம் தணலவைிடம் டுத்துணரப்ொர்கள். 
இவ்வாறு மபேதத்திணையில் இடம்பெறும் பெண்களின் நிணலகள் 
ஆராய்ப்ெட்டுள்ளகத இக்கட்டுணரயில் காைலாம். 
 

ங்குறுதற்றில் மபேதத்திணையில்பெண்களின்நிணல 

         பநறியாளர்,பசல்வி அ.கரவதி, பணைவர் ககா.கதவிபூமா,பணைவர் ெட்ட 
ஆய்வாளர், தமிழ் உயராய்வு ணமயம்,                           
தமிழ்உயராய்வுணமயம், மன்ைர் திபேமணல நாயக்கர் கல்லூரி,  மன்ைர்திபேமணல 
நாயக்கர் கல்லூரி,  ெசுமணல,மதுணர-625 004. அணலகெசிண்-7558184548.அறிபகம் 
ட்டுத்பதாணகயில் மபேதத்திணைணய பதன்ணமயாக ணவத்த தல்ங்குறுதறு 
ஆகும். இப்ொடல்கள் பன்று அடிச்சிறிய அளவிலும் ஆறு அடிப்பெரிய 
அளவிலுமாக ந்தறு ொடல்கள் அணமந்துள்ளது. 
ந்திணைவாரியாகழுதியவர்கள் யார் ன்ெது ெற்றி இலக்கியம் தபேம் 
சான்றுகள். 
 

“மபேதம் ஏரம்கொகி பநய்தல் அம்பவன் 
கபேதும் குறிஞ்சி கெிலன் கபேதிய 
ொணல ஏதலாந்ணத ெைி பல்ணல கெயகை 
தணலஏது ங்குறு தறு” 
 
 

        இந்தணல பதாகுக்கச் பசய்தவன் அல்லது பதாகுப்ெித்தவன் 
யாணைக்கண்கசய் மாந்தரஞ் கசரல் இபேம்பொணற இவன் கசர அரசன்.இதணைத் 
பதாகுத்தவர்புலத்துணற    பற்றிய கூடலூர்கிழார். ஏவ்பவாபே 
திணைப்ொடல்கலம் ெத்துப்ெத்துப்ொடல்களாகப் ெகுத்துப்ொடப்பெற்றுள்ளை. 
அணவ மபேதத்திணை வயலும் வயல்சார்ந்த ெகுதியாகும். இணத ழுதியவர் 
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ஏரம்கொகியர் இவர் மபேத நில மக்களின் வாழ்வியல் கூறுகணள பன்ணவத்து 
ழுதிபள்ளார். 

தணலவியின் நிணலகள் 

      அகமாகிய மணைவாழ்வு சிறப்ொக அணமயவில்ணல ன்றால் 
மக்களிணடகயபுறவாழ்வு பொலிவு பெறாது ன்ெது தமிழர் கண்ட படிவு. அணவ 
இல்லின் கண்வாழும் வாழ்க்ணகயிணை‘இல்லறம்’ ை இைிய தமிழ்ச்பசால்லில் 
கூறுவர்.இதற்ககற்ெ தணலவி தன் குடும்ெத்தில் நடப்ெணத மற்றவரிடம் 
பதரிவிக்க கூடாதுன்ெதற்காக தன் உயிர் கதாழியிடம்மணறத்து தணலவைின் 
குணறகணள விடநிணறகணளச் பசால்லுகிறாள். அணவ 

“மணைநடு வயணல கவழம் சுற்றும் 
துணறககழ் ஊரன் பகாடுணம நாைி 
நல்லன் ன்றும் யாகம  
அல்லன் ன்னும்ன் தடபமன் கதாகள”1 

(ங்குறுதறு-மபேதம்.2) 

    தணலவன் புறத்பதாழுக்கத்தால் தைக்குக் பகாடுணம பசய்தாலும். தணலவன் 
நல்லவன் ன்று பசால்லுகிறாள்.ஆைால் அவள் கதாள்கள் தணலவைின் 
ெிரிவால்பமலிந்திபேக்கிறது ன்ற பசய்திணய பன்ணவக்கிறது. 
 

“அம்ம வாழி கதாழி ஊரன் 
பவம்பணல அணடய பயங்கி நம்வயின் 
திபேந்துஇணழப் ெணைத்கதாள் பெகிழ 
ெிரிந்தைன் ஆயினும் ெிரியலன் மன்கை”2 

(.த-39) 
 

    தணலவன் தன் கதாள்கள் பமலிய ெிரிந்தாலும் உள்ளத்தால்ெிரியவில்ணல 
ன்றுதணலவணை விட்டுக்பகாடுக்காமல் கெசுகிறாள். 
 

அழகுநிணல 
தணலவிதணலவணைப்ெிரிந்ததால்அவளின்அழகுஇழந்துவபேந்தும்நிணலகள்.அணவ 

“பூப்கொல் உண்கண் பொன்கொர்த் தைகவ”3(.த-16) 

    தணலவணைப் ெிரிந்த தணலயின் கண்கள் ெசணலபற்றநிணல. இதுகொல் 

   “ன் இணறர் ல்வணள பநகிழ்பு ஏடும்கம”4(.த-20) 
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       தணலவணை நிணைத்து தணலவியின் பன்ணக வணளயல்கள் 
கழன்றுவிழுகும் நிணல ெற்றி குறிப்ெிடுகிறது. 

“பொய்ணக ஆம்ெல் நார்உரி பமன்கால் 
நிறத்தினும் நிழற்றுதல் மன்கை 
இைிப் ெசந்தன்றுன் மாணமக் கவிகை”5 

(.த-35) 
       தணலவியின் அழகு ஊர்க்குளத்தில் வளர்ந்த ஆம்ெல் தண்டு 
நார்உரிக்கப்ெட்டகதாற்றத்திணைவிட எளிபணடயதாக இபேந்தது. 
ஆைால்இப்கொது தணலவைின்ெிரிவால் தணலவியின் கமைி ெசணலபற்றது 
ன்று இவ்வரிகள்குறிப்ெிடுகிறது. 
 

ஊடல் நிணல 

    தணலவன் ெரத்ணதயரிடம்பசன்று வடீு திபேம்பும்கொது 
தணலவிஊடல்பகாள்லம் நிணலகள். அணவ 

 “இந்திரல்விழவிபூவின் அன்ை 
புன்தணலப் கெணட வரிநிழல் அகவும் 
 இவ்வூர் மங்ணகயர்த் பதாகுத்துஇைி 
வ்வூர் நின்றன்று மகிழ்நநின் கதகர”6 (.த-62) 
 

    மபேதநிலத் தணலவகை இந்திரவிழா நணடபெற உள்ளது. உன் கதர் 
மங்ணகயணரத்பதாகுக்க வ்வூரில்நிற்கும் ன்று தணலவி ககளிகயாடு 
ஊடல்பகாள்கிறாள். 

 “தூயர் நறியர்நின் பெண்டிர் 
கெய் அணையம்யாம்கசய்ெயந் தைகம”7 (.த-70) 
 

     நீர்நிணலயில் ெல்வணக மீன்கணளபம் உண்ெதற்காக மபேதமர உச்சியில் 
தங்கும்நாணர இங்கு ெலமீன்கள் ன்ெது ெரத்ணதபம் நாணர ன்ெணத தணலவன் 
ன்றும்குறிக்கப்ெடுகிறது. தணலவைிடம் உன் ெரத்ணதயர் 
தூய்ணமயாைவர்மைபணடயவர் ஆைால் நான் உைக்குக் குழந்ணத பெற்றதால் 
கெய் கொன்றவள்ஆகிவிட்கடன் ன்றுதணலவிஊடல்பகாள்கிறாள். 

கதாழியின் நிணல 

    தணலமக்களின் நலணை மட்டுகம கபேத்தில் பகாண்டு பசயல்ெடுெவள் 
கதாழிகயஆவாள். களவிலும் சரி,கற்ெிலும் சரி தைக்காை அறநிணலயில் 
இபேந்துமற்றவபேக்காை அற நிணலணய உைர்த்துெவள் கதாழிகய 
ன்ெதற்கிைங்க. அணவ. 
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“தமீ்பெபேம் பொய்ணக யாணமஇளம் ொர்ப்புத் 
 தாய்பகம் கநாக்கி வளர்ந்திசிைாஅங்கு 
அதுகவ யநின் மார்கெ 
அறிந்தணை எழுகுமதி அறனுமார் அதுகவ”8(.த-44) 
 

    நீர்நிணலயில் வாழும் ஆணமயின் இளம் குட்டி தன்தாய் பகம் ொர்த்து 
வளர்வணதப்கொன்று. தணலவி உைது மார்ணெ கநாக்கி வாழுவணத நீ அறிய 
கவண்டும் ன்றும்அதுதான் அறபம் கூட ன்று கதாழி தணலவனுக்காை அறம் 
ெற்றி உணரக்கிறாள். 
 

“பசவியிற் ககட்ெினும் பசால்இறந்துபவகுள்கவாள் 
கண்ைிற் காைின் ன்ஆ குவள்”9 

(.த-84) 
 

 குளம் கொல அணைவபேம்ெடிந்து இன்புறும் ெரத்ணதணமணய உணடயது 
உன் மார்பு ன்று ஊரார் கெசுவணதக் காதால் ககட்டாகல உன் தணலவி 
பெபேஞ்சிைம்பகாள்கிறாள். அக்காட்சிணயக் கண்ைால் கண்டால் அவள் ன்ை 
ஆகுவாகளா.ன்று நீ உைராது ன்று கதாழி உணரக்கிறாள். 
 

ெரத்ணதயின் நிணல 

     தணலவன் தைக்பகை உரியவளாகத் தணலவி இபேக்க புறப்பெண்டிர் 
மாட்டுநாட்டம் பகாள்கிறான். புறப்பெண்டிர்கள் ெரத்ணதயர் ன்றும் 
காமம்கிழத்தியர்ன்றும் அணழக்கப்ெட்டைர் ெரத்ணதயணர இற்ெரத்ணத, 
காதற்ெரத்ணத,கசரிப்ெரத்ணத ன்பறல்லாம் ெிரிப்ெது உண்டு. இதில்ெரத்ணதயர் 
யார் யார்ன்றால் அவர் ஆடலும், ொடலும் வல்லவராகி அழகும்,  இளணமணயக் 
காட்டிஇன்ெபம், பொபேலம் பவங்கி எபேவர் மட்டும் தங்காதவர் ை 
இளம்பூரைர்ெரத்ணத ெற்றி குறிப்ெிடுகிறார்.தணலவணை தன்கைாடு 
ணவத்துக்பகாள்ள நிணைக்கும்ெரத்ணத. 
 

“நின்பைாடு தண்புைல் ஆடுதும் 
ம்பமாடு பசன்கமா பசல்லல்நின் மணைகய”10(.த-77) 

 

குளிர்ந்த புைலில் நீராட விபேம்புகிகறாம். இவ்வூர் பழுவதும் அலர் ழுமாறு 
 
     மகிழ்வுடன் இபேக்க விபேபும்கிகறாம். ஆணகயால் ம்படன் வபேக நீ உன் 
வடீ்டிற்குச் பசல்லாதிபேக்க ன்று தணலவைிடம் ெரத்ணத ககட்கிறாள். 
தணலவியின் நிணல அறிந்து ெரத்ணத தணலவைிடம் கூறுவதாக அணமவது. 



பணைவர் ககா. கதவிபூமா, பசல்வி அ. கரவதி 
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அணவ 
 “ன்ணை நயந்தபைன் ன்றிநின்  
மணைகயாள் ககட்கின் வபேந்துவள் பெரிகத”11(.த-81) 
 

      நீ ன்ணை விபேபும்கிகறன் ன்று கூறுகிறாய் இணத உன் மணைவி 
ககட்டால்மிகவபேந்துவாள் ன்று ெரத்ணத தணலவைிடம் கூறுகிறாள். 
 

“ம்இவண் நல்குதல் அரிது 
தம்மணை மடந்ணதபயாடு தணலப்பெய் தகீம”12 (.த-86) 

     பவண்ணமயாை தணலணயபணடய நாணரயின் குஞ்சுகள் அணழக்கும்குரல் 
நீண்டவயல்கலக்கு பநபேக்கமாக வந்து எலிக்கும் ஊரகை. நீ இைி 
ம்இல்லத்தில்பதாடர்ந்து வாழ்ந்து மக்கு அபேலதல் அரிது. இைி நீ 
இல்லத்தரசிபடன் பசன்றுவாழ்வாயாக ன்று ெரத்ணத தணலவைிடம் ககளிபடன் 
அவனுக்காை பநறி ன்ைன்ெணதபம் குறிப்ெிடுகிறாள். 
 

காதற்ெரத்ணத 

     தணலமகள் தன்ணை புறங்கிறிைாள் ைக் ககட்ட காதற்ெரத்ணத ொங்கிற்கு 
தணலமகலக்கு ை அவர்கலக்கு ககட்கும்ெடி தணலவைிடம் தணலவி 
ன்ணைகுற்றம் சாடுகிறாள். ை காதற்ெரத்ணத குறிப்ெிடும் வரிகள். அணவ 

“மகழ்நன் மாண்குைம் வண்டுபகாண் டைபகால் 
 வண்டின்மாண்குைம் மகிழ்நன்பகாண் டான்பகால் 
அன்ைது ஆகலும்அறியாள் 
ம்பமாடு புலக்கும்அவன் புதல்வன் தாகய” (.த-90) 
 

     ெல மலர்களில் ெறந்து பசன்று கதணை உண்ெது வண்டுகளின் குைம். 
அதுகொல தணலவனும் ெல ெரத்ணதயரிடம் இணைந்து மகிழ்கிறான். 
    தணலவைின் குைம் வண்டுகள் பெற்றதா இல்ணல!  வண்டுகளின் குைத்ணத 
தணலவன் பெற்றாைா பதரியவில்ணல. அவ்வாறு இபேக்க புதல்வைின் 
தாயாகியதணலவி ன்னுடன் சண்ணடயிடுகிறாள். ைவும் 
ெரத்ணததணலவைிடம்குறிப்ெிடுகிறாள். 
 

படிவுணர 

      மபேதத்திணை மக்களின் வாழ்க்ணக பணற ெற்றி அவர்களின் நிணல 
ப்ெடிஅணமந்துள்ளது ன்ெது ெற்றிபம் குறிப்ெிடுகிறது. அணவ வணக 
நிலங்களிகலகயமிகவும் வளபணடய நிலம் மபேதமாகும். அந்நிலத்தின் 
தணலவன் பொபேளாதார நிணலயில்கமம்ெட்டு இபேப்ெதால் உண்டு களித்தலிலும் 
ெரத்ணதயகராடுகூடிமகிழ்வதில்லும் பொழுணத கழித்தார்கள். 



ங்குறுதற்றில் மபேதத்திணையில்பெண்களின் நிணல 
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ஆதலால்அந்நிலத்தின் பெண்களின்நிணலணயப் ெற்றி இக்கட்டுணர 
விளக்கிபள்ளது. 
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    5. சுப்ெிரமைியன்.ச.கவ., -ங்குறுதறு, ொடல் ண் -35 
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