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இலக்கியப்பதிவுகளில் விறலி 
 

Kidth;.g.kPdhl;rp 
jkpo;j;Jiw cjtpg;Nguhrphpah; 

jp ];lhz;lh;L /gah; xh;f;]; ,uh[uj;jpdk; kfspu; fy;Y}up> rptfhrp 
 

Kd;Diu 

          சங்ககாலத் தமிழ்ச் சமுதாயம் பற்றிக் கூறுங்கால் “அது ஒர் இனக்குழு அமைப்பு 

என்றும், சாதி (Caste) அச்சமுதாயத்தின் முக்கிய அம்சைாக விளங்கினாலும், அதனுள்ளும் 

இனக்குழுப் பண்புகள் நிமலத்திருந்தன என்றும் சுட்டிக்காட்டுவர்”. இத்தமகய இனக்குழுச் 
சமுதாயம் ைாறும்பபாது ததாழிலடிப்பமையில் ைக்கள் தவவ்பவறு குழுக்களாகப் பிரிந்து 

பபாயினர். அதன் தபாருட்டு ஆைல் பாைல்களில் வல்லவர்களுக்குக் கூத்தும் பாட்டும் 

ததாழிலாகிவிட்ைன. இந்நிமலயிபலபய (பகாடியர், கண்ணுளர், பாணர், கூத்தர், தபாருநர், 

விறலியர்) கமலமயத் ததாழிலாகக் தகாண்ை ஒரு சமூகப்பிரிவு பதான்றிது. தட்பதவப்ப 

நிமலக்கு ஏற்ப, பறமவகள் இைம்தபயர்தல் இயல்பு. 

 

சங்ககாலத் தமிழ்ச் சமுதாயம் 
பற்றிக் கூறுங்கால் “அது ஒர் இனக்குழு 
அமமப்பு என்றும், சாதி (Caste) 

அச்சமுதாயத்தின் முக்கிய அம்சமாக 
விளங்கினாலும், அதனுள்ளும் இனக்குழுப் 
பண்புகள் நிமலத்திருந்தன என்றும் 
சுட்டிக்காட்டுவர்”. இத்தமகய இனக்குழுச் 
சமுதாயம் மாறும்பபாது 
ததாழிலடிப்பமையில் மக்கள் தவவ்பவறு 
குழுக்களாகப் பிரிந்து பபாயினர். அதன் 
தபாருட்டு ஆைல் பாைல்களில் 
வல்லவர்களுக்குக் கூத்தும் பாட்டும் 
ததாழிலாகிவிட்ைன. இந்நிமலயிபலபய 
(பகாடியர், கண்ணுளர், பாணர், கூத்தர், 
தபாருநர், விறலியர்) கமலமயத் 
ததாழிலாகக் தகாண்ை ஒரு சமூகப்பிரிவு 
பதான்றிது. தட்பதவப்ப நிமலக்கு ஏற்ப, 
பறமவகள் இைம்தபயர்தல் இயல்பு. 
அதுபபான்ற நாபைாடி வாழ்விமன பமற் 

தகாண்ைவர்கபள கமலஞர்கள். இத்தமகய 
கமலஞர்களின் இயல்பிமன, 

“கூத்தரும் பாணரும் தபாருநரும் 
விறலியும் 
ஆற்றிமைக் காட்சி உறழத் பதான்றிப் 
தபற்ற தபருவளம் தபறாஅர்க்கு 
அறிவுறஇீச் 
தசன்று பலன் எதிரச் தசான்ன 
பக்கமும்”2 

 ஆைல் பாைமலத் ததாழிலாகக் 
தகாண்டு வாழ்நத கமல வகுப்பினர் 
பற்றிய குறிப்புகளும் ததால்காப்பியத்தில் 
உள்ளது. “ஆைமலயும் நாைகத்மதயும் 
ததாழிலாகக் தகாண்ைவர்கள் கூத்தர் 
என்றும், இமச பாடுபவாரும் பண்கமளக் 
கருவிகளில் இமசப்பபாரும் 
பாணர்கதளன்றும், பபார்க்களங்களில் 
இமச தபருக்கிக் கூத்தாடுபவார் தபாருநர் 
என்றும், பாடியும் ஆடியும் நாைகமாடிய 
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மகளிர் விறலியர் என்றும் 
அமழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் 
இமச மற்றும் ஆைல் அபிநயக் 
கமலகமளக் கற்றறிந்து அவற்றிமன 
முமறயாகவும் சுமவயாகவும் பிறர் 
முன்னிமலயில் நிகழ்த்திக்காட்டும் 
திறமமயும் தபற்றிருந்தனர்”3. இவர்களுள் 
பன்முகக் கமலகளில் விறல்பை 
நிற்பவர்களாகிய விறலியர். தமலவன் 
தமலவியரிமைபய ஊைல் தணிக்கும் 
வாயிலாக விறலி விடு தூது நூல்களில் 
காட்ைப்படுகிறார்கள். 

“ததாகச் தசால்லி தூவாத நீக்கி 
நகச்தசால்லி  
நன்றி பயப்பதாம் தூது”4 

பலவற்மறத் ததாகுத்துச் தசால்லியும், 
அவற்றுள் பயனற்றவற்மற நீக்கியும், 
மகிழுமாறு தசால்லியும் தன் 
தமலவனுக்கு நன்மம உண்ைாக்குபவன் 
தூதன் என வள்ளுவர் வகுத்த வமரயமற 
விறலிக்கு முற்றிலும் 
தபாருத்தமுமையதாக இருப்பதாபல 
வாயிலாகத் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளாள் 
எனலாம். விறலி இமண, முழவு, யபழ், 
தபருவங்கியம் எல்லரி, சிறுபமற,பதமல 
பபான்ற இமசக்கருவிகமள இமசப்பதில் 
பதர்ச்சியுமையவள். 
 “இமசயும் கூத்தும் எல்பலாராலும் 
மகயாளத்தக்க கமலகளல்ல. 
பழங்காலத்தில் சிறுபாணர், தபரும்பாணர், 
இமசப்பாணர், யாழ்ப்பாணர் என 
இமசவாணர் வமகயினரும், கூத்தர், 
தபாருநர், விறலியர், நாைகக்கணிமகயர் 
என்னும் கூத்துக்கமல வகுப்பினரும், 
பமறயர், துடியர், இமணஞர், வயிரியர் 
என்னும் கருவிமசயாளர் வமகயினரும் 
அவரவர் கமலகமள வாழ்க்மகத் 
ததாழிலாகக் தகாண்டு 
வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்”5 

 “மங்மகயராய்ப் பிறப்பதற்பக 
மாதவம் புரிந்திைல் பவண்டுமம்மா” 

என்றார் கவிமணி. விறலி தபண் 
என்பதாபலா என்னபவா அவளது 
திறமமகள் இருட்ைடிக்கப்பட்டு, சமூகத்தில் 
இரண்ைாம் தர நிமலமயப் தபற்றுள்ளாள். 

பாணன், தபாருநனது கமலத்திறமனப் 
பபாற்றும் வமகயில் “பாணராற்றுப்பமை” 

“தபாருநராற்றுப்பமை” பதான்றியுள்ளது. 
ஆனால் விறலியின் ஆளுமம தனி 
இலக்கியத்தில் வளர்த்ததடுக்க இயலாமல் 
தனிப்பாைல் என்ற அளவில் 
சுருங்கிவிட்ைது. 
 குறிஞ்சி, முல்மல, மருதம், 
தநய்தல், பாமல என நிலங்கள் ஐந்தாகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருப்பினும் பாணனும், 
விறலியும் ஐவமக நிலத்திற்குரிய 
மக்களாவர். இவர்கள் தமிழ்தமாழி மற்றும் 
கமல வளர்ச்சியில் தமரும்பங்கு 
வகிக்கின்றனர். தனக்தகன வாழ்பவர் 
வணீானவர், பிறர்க்கு ஈந்து வாழ்பவர் 
சிறப்பானவர் என வாழ்ந்தவர் விறலியர்.  

“பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் 
நூபலார் 
ததாகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தமல”6 

என்னும் வள்ளுவரின் வாக்கினுக்கு ஏற்ப 
பிறர் துயர் கமளய வழி கூறல், தான் 
தபற்ற பரிசிமலயும் பகிர்ந்தளித்து 
வாழ்தல் பபான்ற உயரிய 
மனப்பான்மமயும், சட்ைதிட்ைத்திமனயும் 
தகாண்டு வாழ்ந்தவர். சங்ககாலக் 
கமலக்குழுத் தமலமமயின் எச்சமாக 
விறலியர் இருந்துள்ளனர். விறலி பாணன் 
அல்லது தபாருநனின் மமனவியாக 
விளங்கியமதச் சங்கப்பாைல்கள் 
காட்டுகின்றன. இவர்கள் குடி உமைமம 
இல்லாதவராகவும் வறுமம நிமலக்கு 
உட்பட்ைவராகவும் இருந்துள்ளனர். 
அகவாழ்வில் தமலவன் 
தமலவியரிமைபய ஊைல் தணிக்கும் 
வாயிலாகச் தசன்ற விறலியர் தான், 
பின்னாளில் வந்த கணிமகயர் நிறுவன 
உருவாக்கத்திற்கான பவர் எனச் சில 
அறிஞர்கள் கூறுவது பமலாய்வுக்கு 
உட்பட்ைதாக உள்ளது. 

“அமிழ்து தபாதி துவர்வாய் 
அமசநமை விறலியர் 
பாைல் சான்று நீடிமன உமறதலின்  
தவள்பவல் அண்ணல் தமல்லியன் 
பபான்ம்”7 
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என்னும் பதிற்றுப்பத்து பாைல் வரிகள் 
விறலியமரக் காம பவட்மகக்கு 
உரியவராக காட்டுகிறது. இதமன 
மறுக்கும் தசய்தி (பத்துப்பாட்டில்) 
“முல்மல சான்ற கற்பினள் என 
சிறுபாணாற்றுப் பமையில் விறலியின் 
கற்பு பமன்மமப்படுத்தப் தபற்றுள்ளது. 
இத்தமகய விறலியினது இயல்புகள் 
பலவற்மறயும் விறலி விடு தூது 
நூல்கமள அடிப்பமையாகக் தகாண்டு 
ஆய்வதாக இவ்வியல் 
அமமகிறது.விறலியரது பல்பவறு 
இயல்பிமனயும் சங்க இலக்கியம், சங்கம் 
மருவிய கால இலக்கியதமனக் 
கீழ்வருமாறு பகுத்து ஆராயலாம். 
சங்க இலக்கியம் – விறலி 
 ததால்காப்பியரால் ஊைல் 
தணிக்கும் வாயிலாக அறிமுகப்படுத்தப் 
தபற்ற விறலியினது தசயல்கள் பலவும் 
சங்க இலக்கியமாகிய எட்டுத் ததாமக, 
பத்துப்பாட்டில் பதிவு தசய்யப் 
தபற்றுள்ளன. எட்டுத்ததாமக நூல்களுள் 
ஒன்றான புறநானூற்றில் விறலிமயப் 
பற்றிய தசய்திகள் அதிகமாக 
இைம்தபற்றுள்ளன. ஐங்குறுநூறு, 
கலித்ததாமக, குறுந்ததாமக 
பபான்றவற்றில் விறலி பற்றிய குறிப்புகள் 
இல்மல. ஆைற்கமலயில் வல்ல மங்மக 
விறலி. விறலி என்பதற்கு தமய்ப்பாடு 
என்னும் தபாருளுமுண்டு. 
கூத்தமரப்பபால் எண் வமக தமய்ப்பாடும் 
புறத்பத பதான்ற நடிக்கும் ஆற்றல் 
வாய்ந்தவள். எனபவ இவள் விறலி 
எனப்பட்ைாள். 
எட்டுத்த ொகக 
 விறலியின் திறன்கள் மிகச் 
சிறப்பாக எடுத்துச் தசால்லப்பட்டுள்ளன. 
விறலியின் ககலத் ிறன் 
 இயற்மகபயாடு இமணந்த 
உணர்ச்சி தவளிப்பாபை கமலயாகும். 
மனித உணர்வுகளுக்குக் கமலகள் 
வடிகால்களாக இருந்துள்ளன. 
கண்ணுக்கும் கருத்தினுக்கும் இமவ 
ஒருபசர விருந்தளிக்கும் தன்மம 
உமையன. கமலஞர்கள் சமூகத்தின் 

பதமவமய நிமறவு தசய்பவார் ஆவர். 
படிப்பறிவில்லாப் பாமர மக்கமளக்கூை 
எளிதில் புரிந்து தகாள்ளச் தசய்வது 
கமலயாகும். காலச் சூழ்நிமலக்குத் 
தக்கவாறும், சமூகத்திற்கு ஏற்றவாறும் பல 
நுணுக்கங்கமளக் மகயாண்டு ஆைலிபலா 
அல்லது பாைல் வடிவிபலா தபரும் 
மாற்றத்மத ஏற்படுத்தகின்றனர். 
சங்ககாலக் கமலஞர்களில் 
குறிப்பிைத்தக்கவர்கள் பாணர், தபாருநர், 
விறலியர், கூத்தர், ஓவியர், சிற்பர், துடியர் 
பபான்பறாராவர். மற்றவர்கமள வாழ 
மவக்கவும், மகிழ்விக்கவும் கமல 
தபரிதும் துமணபுரிகிி்ன்றது. 
 “குழு வளர்ச்சி தபறும்தபாழுது, 
பவமலப் பிரிவிமன பதான்றுகிறது. 
அப்தபாழுது ஆைல், பாைல்களில் 
வல்லவர்களுக்கு கூத்தும், பாட்டும் 
ததாழிலாகி விடுகிறது. இந்நிமலபலபய 
பாணர், கூத்தர், தபாருநர், விறலியர் 
பபான்ற கமலமயத் ததாழிலாகக் 
தகாண்ைவர்களான ஒரு சமூகப்பிரிவு 
பதான்றியது” என்னும் கூற்று 
கமலக்குழுவில் இைம்தபறும் விறலியின் 
குழு வாழ்வு முமறமய 
எடுத்துமரக்கிறது”8 
 இத்தமகய கமலஞர்கள் குறுநில 
மன்னர்களிைத்தும் நிலக்கிழார்களிைத்தும் 
கமல நிகழ்ச்சி, தபரும் தபாருமளப் 
பரிசாகப் தபற்றுள்ளனர் மன்னர்களால் 
என்தறன்றும் வாழ்த்துவதற்கு 
உரியவர்கபள கமலஞர்கள். இவர்களுள் 
ஒருவபர விறலி. இவ்விறலியினது 
இமசத்திறமன, 

“ஒரு திறம் பாைல்நல் விறலியர் 
ஒல்குடி றுைங்க 
ஒருதிறம் வாமை யுளர் வயிற் 
பூங்தகாடி றுைங்க 
ஒருதிறம் பாடினி குரலும் பாமலயங் 
குரலின்”9 

என்னும் பரிபாைல் வரிகள் 
உணர்த்துகின்றன. இத்தமகய 
தமன்மமயான குரலிமன உமைய 
விறலியினது சிறப்பிமன, 

“…………………………………………….பவந்தன்  
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மறம் பாடிய பாடினியும்பம 
ஏர் உமைய விழுக் கழஞ்சின் 
சீர் உமைய இமழ தபற்றிசிபன”10 

என்னும் புறநானூற்றுப் பாைல் வரிகள் 
உணர்த்துகின்றன. 

“ஒண்தைாடி மகளிர் பண்மையாழ் 
பாை 
ஈர்ந்தண் முழவின் எறிகுணில் 
விதிர்ப்பத் 
தண்நறுஞ் சாந்தம் கமழும் பதாள் 
மணந்து 
இன்னும் பிறள் வயினாபன 
மமனபயாள் 
எம்தமாடு புலக்கும் என்ப 
தவன்பவல்”11 

 இப்பாைலில் விறலியரும் 
பரத்மதயரும் ஒன்றிமணந்து பாைல் 
பாடியதாகச் தசய்தி தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
இதனடிப்பமையில் விறலியும் பரத்தமமத் 
ததாழிமல பமற்தகாண்டு இருக்கலாம் என 
அறிஞர் தபருமக்கள் எண்ணுகின்றனர். 
விறலி பாைல் பாடியதற்கு மட்டுபம 
சான்று உண்பை தவிர பரத்தமம 
பமற்தகாண்ைதற்குச் சங்க இலக்கியத்தில் 
எவ்வித ததளிவான சான்றுமில்மல. 
ஆணுக்கு நிகராகப் பன்முகக் கமலகளில் 
விறலி பதர்ச்சி தபற்றிருப்பினும் தபண் 
என்பதாபலபய இரண்ைாம் தரமாக 
மதிக்கப் தபறுகிறாள். விறலி ஊைல் 
தணிக்கும் வாயிலாகச் 
தசயல்பட்ைமமக்கும் சங்க இலக்கியத்தில் 
சான்றுகள் உண்டு. 

“மைக்கண் தகரக் கூந்தல் 
பமணத்பதாள் 
வளர்ந்தவால் எயிற்றுச் பசர்ந்துதசறி 
குறங்கின் 
பிமணயல் அம்தமழத் மதஇ 
துமணயிலாள் 
விழவுக்களம் தபாலிய வந்துநின் 
றனபள 
எழுமிபனா எழுமின்எம் தகாழுநற் 
காக்கும்  
ஆரியர் துவன்றிய பபரிமச 
முள்ளுர்ப் 

பலருைன் கழித்த ஒள்வாள் 
மமலயனது 
ஒரு பவற்கு ஓடி யாங்குநம் 
பன்மமயது எவபனா இவள் வன்மம 
தமலப் படிபன”12 

என்னும் பாைல் தமலமகளது புலவிமயத் 
தீர்ப்பதற்குத் தமலவன் விறலிமயத் தூது 
அனுப்பியமத எடுத்துமரக்கிறது. 
விறலியின் தெருகை 
 அகப்பாைல்களில் தமலவி, 
தமலவன், பதாழி, பரத்மத, காதற்பரத்மத 
என்னும் ஐவரது கூற்றுகளும் தமது 
உயர்வுகமளப் பற்றித் தாபம கூறுவதாக 
அமமய, விறலி, சான்பறார், காவலர் 
பபான்பறார் கூற்றுகள் அக உணர்வு 
நிமலயிபல பவறுபட்ை சூழலில் அமமந்த 
கூற்றுகளாக விளங்குகின்றன. 

“சுைர்த் ததாடிக் பகாமகன் சினந்ததன 
அததனதிர் 
மைத் தமக ஆயம் மகததாழு 
தாஅங்கு 
உறுகால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் 
தாமமரக்கு இமறஞ்சும் தண்துமற 
ஊரன் 
சிறுவமள விமலதயனப் தபருந்பதர் 
பண்ணிஎம் 
முன் கமை நிறிஇச் 
தசன்றிசிபனாபன 
…………………………………………………………………… 
பிச்மச சூழ் தபருங்களிறு பபால எம் 
அட்டில் ஓஐல ததாட்ைமல 
நின்பம”13 

இப்பாைல் விறலி கூற்றாக அமமயினும் 
இரு பவறுபட்ை தன்மமகமள 
விளக்குகிறது. ஒன்று வாயில் மறுத்தல் 
மற்தறான்று வமரவு கைாவுதலாகும்.  
விறலி ைறம் ெொடல் 
 ஒத்த அன்புமையாரது 
உளப்பாங்கிமன உணர்ந்து உன்னத வாழ்வு 
தபற உதவிய விறலி, புற வாழ்விலும் தம் 
முத்திமரமயப் பதித்துள்ளாள். 
இலக்கியத்தில் விறலியர் அரசனின் 
வரீத்மதப் புகழும் மரபு இைம்தபற்றுள்ளது.  

“…………………………………………இமளயர் 
இன்களி வழாஅ தமன்தசா லமர்ந்து 
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தநஞ்சுமலி உவமகயர் வியன்கலம் 
வாழ்த்து”14 

இப்பாைல் விறலி மறம் பாடும் திறத்மத 
தவளிப்படுத்துகிறது. 
குடியிருப்பு 
 மனிதனது அடிப்பமைத் 
பதமவகளுள் ஒன்று உமறவிைம் 
சமுதாயத்தில் ஒவ்பவார் இனத்மதச் 
சார்ந்தவரும் ஒவ்தவாரு பகுதியில் 
வாழந்துள்ளனர். இதில் துடியன், பாணன், 
விறலி ஆகிபயார் சீறூரின் குடியாக 
இருந்து வாழ்ந்தமமமயப் புறநானூறுப் 
பாைல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. 

“துடிய பாண பாடுவல் விறலி 
என் ஆகுவிர்தகால் அளியர் நுமக்கும் 
இவண்உமற வாழ்க்மகபயா 
அரிபத”15 

இப்பாைலில் சீறூர்த் தமலவன் 
இறந்தமமயால் விறலி முதலாபனார் 
ஓரிைத்தில் தங்கி வாழும் (வாழ்மவ 
இழந்த) நிமல கூறப்பட்டுள்ளது. 
 பழுமரம் நாடும் பறமவ பபான்று 
நாபைாடி வாழ்விமன 
பமற்தகாண்டிருப்பினும் பிறர் துன்பம் 
கமளவதில் நிரந்தரக் குடியுரிமம 
தபற்றவள். விறலியானவள் பல 
வமளயல்கமள அணிந்தவள் என்றும் 
அமசகின்ற மாமலமய அணியும் 
இயல்புமையவள் என்றும் விறலி குறித்த 
பதாற்ற வருணமன சங்கப்பாைல்களில் 
இைம் தபற்றுள்ளன. 
ெத்துப்ெொட்டு 
 பத்துப்பாட்டில் விறலிமயப் பற்றிய 
குறிப்பு மமலபடுகைாமில் அதிகமாக 
இைம்தபற்றிருப்பமதயும், 
திருமுருகாற்றுப்பமை, 
சிறுபாணாற்றுப்பமை, குறிஞ்சிப்பாட்டு, 
முல்மலப்பாட்டு, பட்டினப்பாமல, 
தநடுநல்வாமை இவற்றில் எந்தக் குறிப்பும் 
இைம்தபறாதமதயும் அறிய முடிகிறது. 
தபாருநர், பாணாற்றுப் பமைகளில் 
விறலியர் தபாருநமரயும், பாணமரயும் 
சார்ந்து நிற்பவராகபவ 
காட்ைப்பட்டுள்ளனர். பிறரது 
மனக்குமறமயக் குறிப்பால் உணர்ந்து 

ஆற்றுப்படுத்தும் தன்மம உமையவள் 
என்பமத ஆற்றுப்பமை நூல்களின் 
வாயிலாக அறிந்து தகாள்ளவியலும். 

“துயிலும் பகாமதத் துளங்கு 
விறலியர் 
தகாமளவல் வாழ்க்மக நும்கிமள 
இனிது உணஇீயர் 
தபருஞ்சினக் குட்டுவன் கண்ைனம் 
வரற்பக”16 

விறலியின் தற்சார்பின்மமமயப் 
தபாருநராற்றுப்பமை பாைல் வரிகள் 
தவகுவாகக் காட்டுகின்றன. 

“இமசதபறு திருவின் பவத்தமவ 
ஏற்ப 
துமறபல முற்றிய மபதீர் 
பாணதராடு 
இலங்கு வமள விறலியர் நிற்புறஞ் 
சுற்ற”17 

எனக் கூத்தமர ஆற்றுப்படுத்தும் 
மமலபடுகைாமில் ஆணின் பின் 
தசல்பவளாக விறிலி மாறிய நிமல 
காட்ைப்பட்டுள்ளது. விறலியர் மன்னமனக் 
காண, பபார்க்களத்திற்பக தசன்றுள்ள 
நிமலயிலும் அவர்கமள 
அச்சமுமையவர்களாகக் காட்டும் மரபு 
பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.விறலி தபண் 
என்பதாபல அவளுக்குரிய தமலமமப் 
பண்புகள் மறுக்கப்பட்டுள்ளன. “ஊர்குருவி 
பருந்தாகாது” என்னும் பழதமாழி கூறி 
தபண் எவ்வளவு படித்தாலும் 
ஆைவர்களுக்குக் கீழானவர்கபளத் தவிர 
பமலானவர்கள் அல்ல எனக்கூறி 
இலக்கியச் சான்றுகளின் வழி காலம் 
காலமாக தபண்ணுரிமமச் சிந்தமனகள் 
மழுங்கடிக்கப்பட்டுள்ளமமமய விறலி 
குறித்த கருத்துப் பதிவுகளின் வாயிலாக 
அறிந்து தகாள்ள முடிகின்றது. 
த ொகுப்புகை 
 சங்க இலக்கியங்களில் ஆைலும் 

பாைலும் அறிந்தவளாக காட்ைப்படும் 
விறலி பழுமரம் நாடும் பறமவ 
பபான்று நாபைாடி வாழ்விமன 
பமற்தகாண்டிருப்பினும் பிறர் துன்பம் 
கமளவதில் நிரந்தரக் குடியுரிமம 
தபற்றவள். விறலிதசால்லக் 
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கருதியமதத் ததளிவாக உணர்ந்து, 
அவர்கள் உளம் ஏற்குமாறு காரண 
காரியம் காட்டி எடுத்துமரக்கும் 
ஆற்றல் தபற்றவர்கபள விறலியர் 
என்பமத அறிந்து தகாள்ளமுடிகிறது. 

 குடும்ப வாழ்க்மகயில் ஏற்படும் 
பிணக்குகமளத் தீர்த்து, அவர்கமள 
அன்பினால் பிமணப்பதற்குரிய 
தூதுவர்களாகவும், கற்பு வாழ்க்மகயில் 
கூற்று நிகழ்த்துபவாராகவும் 
விளங்குகின்றனர். 

 ஆணுக்கு நிகராகப் பன்முகக் 
கமலகளில் விறலி பதர்ச்சி 
தபற்றிருப்பினும் தபண் என்பதால் 
இரண்ைாம் தரமாகபவ 
மதிக்கப்தபற்றுள்ளாள். 
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