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Abstract 

இைக்கியம் வாழ்க்றகக்கு வழிகாட்டி.அது ேறழய வாழ்வு முறைறயச் சித்தரித்துக்காட்டி அதன் வழிப் 

புதிய வாழ்வு முறைக்கு வழிகாட்டும் துறையாகத் திகழ்கிைது.ஒரு நாட்டின் ேண்ோட்றட 

விளக்கிக்காட்டுவது இைக்கியபம ஆகும். இைக்கியச் ச ால்பைாவியத்தில் அைசநறிகறள 

அறமத்துக்காட்டுவது, அறவகளின் மூைம் மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவது, மக்கறள நல்வழியிபை 

நடக்கும்ேடித் தூண்டுவது இதுபவ இைக்கியமாகுசமன்ோர்  ாமி சிதம்ேரனார்.  ங்க இைக்கியங்கள் 

வாழ்விற்கான சநறிமுறைகறள எடுத்துக்கூறும் கருத்துக் கருவூைங்களாகத் திகழ்கின்ைன.பமலும் 
சநறியற்ை முறையில் வாழ்ேவர்கறள சமன்றமயான முறையில் இடித்துக்கூறி வழிநடத்தும் நீதி 

இைக்கியமாகவும் திகழ்கின்ைன. 

ஐங்குறுநூறு என்னும் நூல் ோட்டும் சதாறகயுமாகிய  ங்கப் ோடல்களில் எட்டுத்சதாறக நூல்களில் 

ஒன்று.மருதம், சநய்தல், குறிஞ்சி, ோறை, முல்றை என்னும் வரிற யில் ஐந்திறைப் ோடல்கள் இதில் 

சதாகுக்கப்ேட்டுள்ளன.ஒவ்சவாரு திறையிலும் 100 ோடல்கள் உள்ளன.அறவ சிறுசிறு ஆசிரியப் 

ோக்களின் அடுக்குகளாக உள்ளன.ஒவ்சவாரு திறையிலும் 10 ோக்கறளக் சகாண்ட 10 அடுக்குகள் 

உள்ளன.ஒவ்சவாரு திறையிலுமுள்ள 100 ோடல்கறளயும் ஒபர புைவர் ோடியுள்ளார்.இந்த நூலின் 

மருதத்திறைப் ோடல்கறளப் ோடியவர் ஓரம்போகியார்.  

 

Introduction 

”பவந்தன் பமய தீம்புனல் உைகமும்” (1) என்னும் மருதம், ேல்சோருள் வளறமயால் 

சேருக்கமுற்றிருந்தது போன்பை மக்களின் வாழ்வியல் வறகயாலும், பிை நிைத்து மாந்தரினும் 

தனித்தன்றம சேற்றிருந்தது. மறழ பநாக்கி வாழ்வாராதைால் சிைகாைத்துக் கடின உறழப்பும், 
விறளவு சேற்ை பின்னர் சிைகாைத்பத சநடிய ஓய்வும் சேற்ை வாழ்வினராக மருத மக்கள் 

விளங்கினர். தறைவிறயப் பிரிந்த காைத்தில் நின்னால் பநர்ந்த துன்ேத்றதப் 
சோறுத்துக்சகாண்டு மறழ சோய்க்காது சோழிந்து அதனால் நாட்டின் வளம் மிகப் 

சேருகவும், குடிமக்கள் வருந்தாது அவர்கறளத் தாங்கும் நல்ைாட்சி நறடசேைபவண்டும் என்று 

பவண்டி நின்ைாள் என்று கூறினாள் பதாழி.  

 

“இயல்புளிக் பகாபைாச்சும் மன்னவன் நாட்டில் 

சேயலும் விறளயுளுந் சதாக்கு” (2)  

 
என்று சதான்றுசதாட்டு வந்த தமிழர் நன்னம்பிக்றகயின் திைந்பதாய்ந்த இத்தறைவியும் 

அவ்வாறு பவண்டி நின்ைாளாம். அன்றும் இன்றும் தமிழ்ப்சேண்டிர் களவிலும், கற்பிலும் 

ஒழுக்கசநறிறயப் பின்ேற்றுங்கால், அவனுக்கு ஒன்றும் பநராவாறு நின்சைாழுக 

பவண்டுசமன்றும், நாடு வளங் குன்ைாது திகழபவண்டுசமனேரவி நிற்ைல் வழக்காகைான் 

அந்சநடிய மரபிற் போந்த இத்தறைமகளும் இங்ஙனம் ஆற்றியிருந்தாளாம். 

 உள்ளுறை உவமம் : 

 உள்ளுறை உவமம் என்ேது தமிழ் இைக்கியத்திற்பக உரிய தனிசநறி. காதல் மாந்தர்கள் தம் 

குறிப்பிறன அறமப்ேதற்கு நம் முன்பனார் கண்சடடுத்த இனிய, பநரிய நாகரிக 

வழிபய உள்ளுறை உவமம் .இவ்வாறு கவிஞன் தான் கருதிய சோருறள ச ய்யுளில் 
சவளிப்ேறடயாக கூைாமல் நுணுக்கமாக குறிப்புப் சோருளாக உள்பள உறையும்ேடி றவத்து  

 

உவறமயாக்கி கூறுதல் உள்ளுறை உவமம் எனப்ேடும். 

“உள்ளுறுத்து இதபனாடு ஒத்துப்சோருள் முடிகஎன 

உள்ளுறுத்து இறுவறத உள்ளுறை உவமம்” (3) 
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இவ்வுவமம் மிகவும் வலிவான கட்டுப்ோடுகறள 

உறடயது.அகப்சோருளாம் ஐந்திறையில் மட்டுபம 

ேயன்ேடுத்துவதற்கு உரியது.கருப்சோருள் என்னும் 

இயற்றகச் சூழலிலிருந்து புறனயப்ேடுவது. 

சவளிப்ோர்றவக்குச் ச டி, சகாடி, மரம், ேைறவ, 
விைங்குகளின் ச யல்கறளப் புறனவதுபோல் 

காைப்ேடும்.இவற்றை பநரடியாக எடுத்துக் கூறுவது அகப் 

புைவர்களின் பநாக்கமன்று. உட்கருத்றத உள்பள றவத்துப் 

புைத்தில் பவறு கருத்துக் கூறுவர். அகமாந்தர்கள் பகட்போர் 
உைர்ந்து சகாள்ளும் வண்ைம் இவ்வுள்ளுறை வாயிைாகக் 

குறிப்பிட்ட மனபவாட்டங்கறள முன்னிறுத்துகின்ைனர். 

இங்கு இடம்சேறும் காட்சிகள், அதாவது முதல், 
கருப்சோருள்கள் சவறும் இயற்றகப் புறனந்துறரகளாக 

இைக்கியத்தில் இடம்சேைாமல், அக மாந்தரின் மன 
உைர்வுகறள விளக்கிக் காட்டும் பின்புைங்களாகபவ 

ோடல்களில் இடம்சேறுகின்ைன. 
இைக்கியத் துறையில் குறிப்புப்சோருள் கண்டுகணிக்கும் 
முறைறய வகுத்த முதற்சேருறம சதால்காப்பியர்க்பக 

உரியது எனைாம். சதால்காப்பியர் 

உள்ளுறைறய அகத்திறையியலிலும் (நூற்ோ, 49-52) 

உவமவியலிலும் (24-33), சோருளியலிலும் (46-48) 

கூறியுள்ளார். 
அகத்திறை ஒழுக்கத்தில் களவியறை அடுத்துத் சதாடரும் 

ேகுதி கற்பியைாகும்.கற்பியல் வாழ்வு என்ேது ேைபேர் 

அறியத் திருமைம் புரிந்து சகாண்டு வாழ்க்றக நடத்துைாகிய 

இல்ை சநறியாகும். கற்பியல் வாழ்வின் கூற்று 

நிகழ்த்துேவராகத் தறைவன், தறைவி, பதாழி, ேரத்றத, 

வாயிபைார் ஆகிபயார் திகழ்கின்ைனர்.  

மருதத்திறையில் இடம்சேற்றுள்ள தறைவன், தறைவி, 

பதாழி, ேரத்றத, வாயிபைார் ஆகிபயார்களின் கூற்றுக்களின் 
மூைம் வாழ்வியல் சோருண்றமகறள உள்ளுறைகளின் 

மூைம் உைர்த்துகிைார். உள்ளுறைகள் அறனத்துபம 

உளவியல்  ார்ந்தன.அதிலும் மருதத்திறைக்குறிய 

உள்ளுறைகள் மிகச்சிைப்ோனறவ. விைங்குக்காட்சிகள் 

ஒருபுைம் தறைவன் நிறைறய உள்ளுறையாகச் சுட்டுவதும், 
மறுபுைம் தறைவி நிறைப்ேற்றி உய்த்துைரும்ேடி சிை வரிகள் 
அறமந்திருப்ேதும் இங்கு நீதி சநறி புகட்டும் சிைப்ோக 

அறமகின்ைன. தறைவனின் ேரத்றத நாடறைப் புைவர் 

நீதியற்ை ச யல் என உைர்த்துகிைார்.பதாழி கூற்று உைர்த்தும் 

உள்ளுறைப் சோருள் ேரத்றத நாடல் தீது என்ேதாகும். மருத 
நிைக்கருப்சோருள்களின் மூைம் முறையற்ை 
ச யல்கறளக்கூறி அவற்றின் மூைம் நல்ைறதக் காட்டி 

அதறன மனதில் ேதிய றவத்தல், தீறமறயக் காட்டி அதனால் 
திருந்தி நடக்கும் நிறைறயத் தாமாகபவ மனதில் 

சேைறவத்தல் ஆகிய முறைகளில் நீதி உைர்த்தப்ேடுகிைது.  
மருதத்திறையில் இடம்சேற்றுள்ள உள்ளுறைகளின் 

எண்ணிக்றக – 56 

 
வ.எண் தனைப்பு தனைவன் தனைவி ததாழி பரத்னத வாயில்கள் ஜமாத்தம் 

1. பவட்றகப் ேத்து - - 10 - - 10 

2. பவழப் ேத்து - 9 1 - - 10 

3. களவன் ேத்து - 2 8 - - 10 

4. பதாழிக்கு உறரத்த ேத்து - - - 1 - 1 

5. புைவிப் ேத்து - 4 - - - 4 

6. பதாழி கூற்றுப் ேத்து - 1 2 - - 3 

7. கிழத்தி கூற்றுப் ேத்து - 6 - - - 6 

8. புனைாட்டுப் ேத்து - - - 1 - 1 

9. புைவி விராய ேத்து - - - 4 - 4 

10. எருறமப் ேத்து 3 1 2 - 1 7 

  3 23 23 6 1 56 

 
தனைவன் கூற்றுப் பாடல்களின் வழி புைப்படும் உள்ளுனை 

உண்னமகள்: 

”கரைத்தின் அறமந்த முடிந்த காறை…… 

தான் அவள் பிறழத்த நிறையில் கண்ணும்” (4)  

(தறைவிக்கு தான் ச ய்த பிறழறயக் கருதுதல்) 
எனத்சதாடங்கும் கற்பியல் நூற்ோ தறைவன் கூற்று நிகழும் 

இடங்கறளத் சதாகுத்துக் கூறுகின்ைது.”தறைவனின் நாடு, 

ஊர், இல், குடி, பிைப்பு, சிைப்பு ஆகியன கூறித்பதாழி வறரவு 

கடாவுகின்ைாள் என்ோர் இராமகிருட்டிைன்” (5) 

 

”கருங்பகாட் சடருறமச் ச ங்கண் புனிற்ைாக் 
காதற் குழவிக்கு ஊறுமுறை மடுக்கும் 
நுந்றத நும்மூர் வருவதும் 

ஒண்சதாடி மடந்றத! நின்றனயாம் சேறிபன” (6) 

தறைவியின் மனக்குறிப்றே அறிந்த தறைமகன், 

‘வறரவதற்குரிய நிறைறம சிைப்பின் யாபன வறரபவாடு 

வருபவன்’ எனத் தன் உள்ளவுறுதிறயக் கூறுகிைான்.”உைக 
அனுேவம் சேற்ை தறைவன் சோருள் கருதி அதறன உயிர் 
என எண்ணி சோருளீட்டக் கருதியது நீதியின் ோற்ேட்டதாக 

உள்ளது. இவ்வாறு உைறக உய்விக்கப் சோருளீட்ட முயலும் 
தறைவன் அவனது அக வாழ்வில் மாறுேட்டவனாகப் 

ேரத்றத நாட்டமுறடயவனாகக் காட்டப்ேட்டிருக்கின்ைான்.” 

(7) 

 

”அள்ளல் ஆடிய புள்ளிக் களவன் 
முள்ளி பவரறளச் ச ல்லும் ஊரன் 

நல்ை ச ால்லி மைந்து, இனி 

’நீபயன்’ என்ைது எவன்சகால்? அன்னாய்! ” (8)  

 

”ப ராடிய களவன் முள்ளி பவரறளச் ச ல்லும் ” என்ைது 

பிைர் கூறிய அைர் பகட்டும் அஞ் ாது தறைவன், ேரத்றதயர் 

வீட்டிக்குத் சதாடர்ந்து ச ல்கிைான். ப ற்றுடன் நண்டு 
அறளயில் நுறழவது போை ேரத்றத உைவு என்ை கறையுடன் 

தன் வீட்டிற்குள் நுறழகிைான் தறைவன். தறைவன் 
ேரத்றதயரிடம் உைவு சகாண்டு களங்கப்ேட்டாலும் 
இறுதியில் வாயிபைார் மூைம் தூது அனுப்பி தன் வீட்டிற்கு 
வந்து தறைவியிடம் மன்னிப்பு பகட்டு ப ர்ந்து வாழ்வபத 

விதியாகும். 
ேரத்றத நாட்டம் உறடய தறைவன் புைத்சதாழுக்கம் 

அைமற்ை ச யல் எனத் பதாழியும், தறைவியும் 

இடித்துறரக்கின்ைனர். சிை இடங்களில் பநராக 

நடக்கின்ைது.சேரும்ோன்றம உள்ளுறைகள் மூைம் 

கூைப்ேடுகின்ைன. 

 

கருங்பகாட் சடருறம கயிறுேரிந் தற இ, 
சநடுங்கதிர் சநல்லின் நாள்பமயல் ஆரும் 
புனன்முற் றூரன் ேகலும் 

ேடர்மலி யருபநாய் ச ய்தனன் எமக்பக. (9) 

 

எருறம தன்றனக் கட்டிய கயிற்றை அறுத்துப்போய், 

சநற்ேயிறரச் ச ன்று பமயும் ஊரன் என்ைது, அவ்வாபை 

தறைவனும் றத குடிப்சேருறமயும், காதல் மறனவிக்குச் 
ச ய்யும் கடறமயுமாகிய கட்டுப்ோடுகறள விட்டு நீங்கிச் 

ச ன்று, ேரத்றதபயாடு உைவாடிக்களிப்ேறதக் கூறுகிைது. 
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தறைவன் தறைவிறயக் காத்தல் பவண்டும்.அதுபவ உைக 

நீதி.இறதக்கூை விரும்பிய புைவர் இதமான சமாழியில் 

கூறுகின்ைனர். தறைவியின் மனநிறைறயக்கூறி, 
அவளுக்காகபவனும் தறைவன் தன் ச யல் இழிந்தது என்று 

எண்ைாவிடினும் தறைவியின் தவிப்றே, அவளது 
மனத்துடிப்றே மாற்றி ஆறுதல் சேை மகிழ்வுறுத்தபவனும் 
அவன் ேரத்றத நாடறை நீக்க பவண்டும் என்னும் நீதிசநறி 

இங்கு உைர்த்தப்சேறுகிைது. இங்கு நீதி 
அடித்துச்ச ால்ைாமல் சகஞ்சும் முறையில் உள்ளுறையாகச் 

சுட்டப்ேட்டுள்ளது. 
தறைவிக்கூற்றுப் ோடல்களின் வழி புைப்ேடும் உள்ளுறை 

உண்றமகள்: 
தற்காத்துத் தன்றனக் சகாண்டாறனயும் பேணி இல்ைைம் 

நடத்துேவள் தறைவி. சகாழுநனின் குடிப்சேருறமறயயும், 
தன்குடிப்சேருறமறயயும் காத்துச் சிைந்த இன்ேங்கறளத் 
துய்த்து மக்கட்பேறு சேற்று வாழும் வாழ்க்றகறயச் 

சேரிசதனப் போற்றும் ேண்புறடயவள் கட்டுோடுறடயவள், 

தறைவி. தறைவிக்கூற்றுப் ோடல்களில் சமாத்தம் 23 

உள்ளுறைகள் உள்ளன. 

 

”தன் ோர்ப்புத் தின்னும் அன்பின் முதறைசயாடு 

  சவண்பூம் சோய்றகத்து” (10)  
தாபன விரும்பி மைந்துசகாண்ட தன் அன்பு 
மறனயாறளயும் வருந்தி நலிவித்து நைன் அழியச் ச ய்யும் 
சகாடியவன் என்ேறதமுதலை தன் குட்டிலைத் தின்னும் 
ப ொய்லை ஊரன் தலைவன் என்று உள்ளுலைைொை 

சுட்டப் ட்டுள்ளது. அதொவது தலைவிலைத் தின்றுவிட்டு 
வவபைொருத்தியிடம் வொழும் தலைவன் ஒழுக்ைமின்லை 

கூைப் ட்டுள்ளது. வைலும், 

 “நறுவடி மாஅத்து விறளந்துடு தீம்ேழம் 

சநடுநீர்ப் சோய்றகத் துடுசமன விழூஉம்” (11) 
மாவின் முதிர்ந்த கனி தானாகபவ குளத்து நீரில் துடுசமன 
விழூஉம் என்னும் அதுபோை ேரத்றதயர் ப ரியிபை 
ேக்குவமான இளங்கன்னியர் தறைவனின் வறையிபை 
தாமாகபவ வந்து ஆரவாரத்துடன் விழுகின்ைனர் என்று 

தறைவனின் புைஒழுக்கத்றதயும், 

 

“ைரும்புநடு  ொத்தியிற் ைலித்த ஆம் ல் 
சுரும் சி ைலளயும் ப ரும்புனல் ஊர 
புதல்வறன ஈன்ைசவம் பமனி 

 

முயங்கன்பமா சதய்ய; நின் மார்பு சிறதப்ேதுபவ” (12)  

  
ைரும்பு நட்ட வைலுக்குப்  ொய்ச்சும் நீரொல் ஆம் ல் பைொடி தன் 

 சிலைப் வ ொக்கிக்பைொள்ளும். (அதுவ ொை அவள் தன் 

உடல் சிலைப் வ ொக்கிக்பைொள்கிைொள்.) உன் ைொர்ல  அவள் 

சிலதக்கிைொள். நீ ைைங்ைொவத என்றும் குழந்றத 
சேற்றுக்சகாள்ளும் அந்த உரிறம இல்ைாதவள் ேரத்றத 

என்று தன் சிைப்புரிறமப் ேற்றிக் கூறுகிைாள் தறைவி. ேரத்றத 
தன்றனப் ேற்றி இழிவாக ஏபதா கூறினாள் எனக் பகட்ட 

தறைவி, அப்போது அப்ேரத்றதயரின் பதாழியற்பகற்ே 

தறைவனுக்குச் ச ால்வது போை இடித்துக் கூறுகிைாள். 

 
விரிமைர்த் தாதுண் வண்டினும் ேைபர 

 ஓதி ஒண்ணுதல் ே ப்பித்பதாபர” (13) 
என்ேதற்கு அவறளத் தழுவி இன்புற்று பிரிந்து ச ன்ை 

ஆடவரும் ேைராவர் என்று சோருள் காைலும் சோருந்தும். 
இதன் மூைம் தன் கற்புச்  ால்வு ேற்றியும் ேரத்றதயின் இழிவு 

ேற்றியும்தறைவனிடம் கூறியதாக அறமந்துள்ளது. 

 
“கருங்பகாட் சடருறம கயிறுேரிந் தற இ 

சநடுங்கதிர் சநல்லின் நாள்பமயல்” (14) 

 
ையிற்லை அறுத்துக்பைொண்டு பநற் யிலர வையும் எருலைக்ைடொ 

வ ொன்று தலைவனும் தன் குடிப்ப ருலையும், தன் அன்பு 
ைலனவிக்குச் பெய்யும் ைடலைைளிலிருந்து தவறி 

ைட்டுப் ொடுைலள விட்டு  ரத்லதவைொடு உைவொடி 
ைளிக்கின்ைொன் என்று தலைவனின் பெைல்ைலள 

இடித்துக்கூறுகிைொள் தலைவி. ேரத்றத சதாடர்புக்கு மூை 
காரைமாக உள்ள தறைவறன தனது சமாழிகள் வழி திருத்த 

முயலுகின்ைாள்.ஒரு தீய ச யலுக்கு எது மூைகாரைபமா 
அறத கண்டு வழிேடுத்தும் முறைறயயில் தறைவி 

ச யல்ேடுகின்ைாள்.இங்கு தவறுவது மனித இயல்பு, 

மன்னிப்ேது மனித ேண்பு என்ை சகாள்றக தறைவன் – 
ேரத்றதத் சதாடர்பில் தறைவிக்குரிய 

நீதியாகின்ைது.வறுறமக்கு ஈதல் பவண்டும், குற்ைம் 
ச ய்ேவறர மன்னித்து திருத்த பவண்டும் என்ேன தறைவி 

உைர்த்தும் நீதிகளாகின்ைன. 

 
பதாழிக்கூற்றுப் ோடல்களின் வழி புைப்ேடும் உள்ளுறை 

உண்றமகள்: 

 

தறைவன், தறைவி இவர்களது வாழ்வில் முக்கியமான 

இடத்றதப் சேறுேவளாக பதாழி விளங்குகிைாள். தறைவன் 

பிரிவில் வாடும் தறைவிறய ஆற்றுப்ேடுத்துவதும், தறைவன் 

புைத்சதாழுக்கம் சகாண்டபோது அவறன திருத்துவதும் , 
தறைவனுக்கும் தறைவிக்குமிறடபய ோைமாகச் ச யற்ேட்டு 
அவர்தம் இன்ே வாழ்விற்கு வழிவகுப்ேவளாக பதாழி 

விளங்குகிைாள். 

 

“நகுதற் சோருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் 

 பமற்ச ன் றிடித்ததற் சோருட்டு”(15) 

 
என்ை வள்ளுவர் கருத்துக்குப் ோத்திரமாக விளங்குகிைாள் 

பதாழி. இவள் கூற்று ஏறனய கூற்றுக்களிலும் 
சேரும்ோன்றம இடத்றதப் சேறுவதன் மூைம் இவள் 

திைறம நன்கு புைப்ேடுசமன்ோர் வ.சுே. மாணிக்கனார்.(16) 
பதாழிக் கூறும் ச ாற்கள் அறனத்தும் தறைவியின் 

ேண்புகறளயும், சிைப்ேகறளயும் உைர்த்துவனாகத் 

திகழ்கின்ைன. இச்சிைப்புப்சேற்ை பதாழியின் கூற்றுகளில் 

தறைவி,தறைவன், ேரத்றத ஆகிபயாருக்கான நீதிகள் 

கூற்ைப்ேடுகின்ைன. கற்போருக்கு வாழ்க்றக முறைகறள 

உைர்த்தவும், உைகியறை எடுத்து இயம்ேவும் பதாழி 

என்னும் ோத்திரம் ேயன்ேடுகிைது.மருதத்திறையில் 

பதாழிக்கூற்றுப் ோடல்களில் சமாத்தம் 23 உள்ளுறைகள் 

உள்ளன.பதாழி கூற்று உைர்த்தும் உள்ளுறைப் சோருள் 

ேரத்றத நாடல் தீது என்ேதாகும்.இங்கு குறியீடாகப் 

ேயன்ேடுேவன காரான், எருறம, களவன், மீன், இைால், 

ஆறம, நீர்நாய், நாறர, முதறை, ஆம்ேல் மைர் போன்ை 
மருதக்கருப்சோருட்களும் அவற்றின் முறையற்ை 

ச யல்களுமாகும்.நீதி கற்பித்தல் இங்கு இரு முறைகளில் 

நறடசேறுகின்ைது. 

1. நல்ைறதபய காட்டி அதறன மனதில் ேதியறவத்தல் 

2. தீறமறயக் காட்டி அதனால் திருந்தி நடக்கும் 

நிறனறயத் தாமாகபவ மனதிற் சேை றவத்தல். 

3.  

“நறனய காஞ்சிச் சிறனய சிறுமீன் யாைர் ஊரன்”(17)  
என்ைது உயர்ந்த ஒன்றையும் இழிந்த ஒன்றையும் ஒருப ர 
இறைத்துக் கூறுதபைபோைத் தறைவிறயயும் 
ேரத்றதறயயும் ஒன்று போை நிறனத்து ஒழுக்கம் தவறிய 

தறைவனின் ச யல்கறள இடித்துக்கூறுகிைாள் பதாழி. 

பமலும், 

 

”தாய் ாப் பிைக்கும் புள்ளிக் களவசனாடு 

 பிள்றள தின்னும் முதறைத்து அவனூர்” (18) 

தொய் ெொவப் பிைக்கும் ைளவலனயும், தன் குட்டிைலள தின்னும் 
முதலைலையும் உலடை பைொடுலைைொன ஊரிலனயுலடை 
தலைவன்  ரத்லதைருள்ளும் ஒருத்திலை விட்டு ஒருத்திலை 

 ற்றி ஒழுகும் தலைவனின் பெைலைக் ைண்டிக்கிைொள். 

”புள்ளிக் களவன் ஆம்ேல் அறுக்கும்” (19) 
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என்ேது ைளவன் ஆம் ல் பைொடிலை நறுக்கும். அதன் வவரில் 

 துங்கும். வைலைக் பைொடி, வள்லளக்பைொடி, பெந்பநல் ைதிர், 

பெந்பநல் முலள ஆகிைவற்லைக் ைளவன் அறுக்கும். தன் 

வலளக்குள் பநல்லைச் வெமிக்கும். அந்த வலளயில் ஓடி 

ஒளிந்தபைொள்ளும். - என நண்டின் இைல்புைள் இங்குக் 

கூைப் டுகின்ைன.திருட்டுத்தனம் பெய்யும் நண்டு வ ொல் 
 ரத்லதவைொடு திருட்டுத்தனம் பெய்யும் தலைவனின் 

பெைல்ைள் சுட்டப் ட்டுள்ளன. 
பமற்கண்ட உட்சோருள்களில் உள்ளுறையாக கூறி தறைவன் 

ேரத்றதறய நாடல், அவளுடன் சதாடர்பு சகாள்ளல், 

அதற்குப் ோைன் துறை ச ய்வது, தறைவனின் இச்ச யல் 

குறித்து ஊரில் அைர் எழுவது, அந்த அைருக்கு அஞ்சித் 

தறைவன் இல்ைத்திற்கு வரல், வரும்போது ேரத்றதச்ப ரியில் 

சுற்றி அறைந்து, அந்தச் ச வ்வி மாறுேடாதிருத்தல் 

போன்ைறவயாகும்.  
மருதநிைக் காட்சிகள் அறனத்தும் அகத்திறைக்குரிய 
உரிப்சோருறள உள்ளடக்கிபய காட்சிகள் 

அறமந்துள்ளன.அக்குறியீடுகள் உைர்த்தும் சோருள் 

நன்றமறய பநாக்கியதாக அறமகின்ைது.ஒருத்திக்கு ஒருவன் 

என்ை நீதி வலியுறுத்தப்ேடுகின்ைது. அதனின்றும் 
மாறுேட்டால் ஏற்ேடும் விறளவுகறளக் கருப்சோருள்கள் 

மூைம் உள்ளுறைகளாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு உள்ளன. 

 
பரத்னதயர் கூற்றுப் பாடல்களின் வழி புைப்படும் உள்ளுனை 

உண்னமகள்: 
அக இைக்கியங்களில் பிைருக்காக வாழும் பேராண்றம 

ேறடத்தவனாக தறைவன் காட்டப்ேட்டுள்ளான்.அபத 

தறைவன் ேரத்றத நாடுேவனாகவும் இருக்கின்ைான்.மருதப் 
ோடல்கள் தறைவனின் இச்ச யறைச் 

சுட்டுகின்ைன.குடும்ேம் பிளவுேடாமல் இருக்கப் 
சோறுறமயுடன் வாழும் மனப்ோன்றம தறைவிக்கு 
பவண்டுசமன்ேறதச் சுட்ட ஓர்  ான்பை தறைவனின் 

ேரத்றதநாடல்.வாயில் பநர்தலும் மறுத்தலும் 

விட்டுப்பிடிக்கும் ேண்றேக் கற்றுக்சகாள்ள, கறடப்பிடிக்க 

உருவானதாக வ.சுே.மாணிக்கம் கூறுகின்ைார். 

வ திகள் வாழ்றவப் ேண்ேடுத்த பவண்டும், 
சநறிப்ேடுத்தபவண்டுபம தவிர சநறியற்ை வாழ்வுக்கு 

வழிவகுக்கக் கூடாது.சநறியற்ைவர் இருப்ேதால்தான் 

வாழ்வின் சநறிமுறைகள் மாற்ைம் சேறுகின்ைன.அதனால் 

சநறியற்ைவர் உருவாக்கப்ேடுகின்ைனர்.அது தவறு என்னும் 
நீதிறய மருதத் திறையின் ேரத்றதயர் பிரிவுப் ோடல்களின் 

உள்ளுறைகள் உைர்த்துகின்ைன.மருதத்திறையில் 6 

ோடல்களின் உள்ளுறைகள் அறமந்துள்ளன. 

ஊடுதலும், ஒதுக்குதலும் ேரத்றதயர்க்கும் 

உண்டு.தன்றனப்ேற்றித் தறைவி சகாடுறம கூறினாள் என்று 
பகட்ட ேரத்றதக்குத் தறைவியின் மீது பகாேம் 

உண்டாகின்ைது. தறைவிறயப்போை தனக்குப் தறைவன் மீது 

உரிறமப்பிடிப்பு இல்றைசயன்று சதரிந்திருந்தும், தவைான 
முறையில் காதல் வயப்ேட்டும் அவறன மைக்கமுடியாமல் 

உள்ளம் ேதறித் துடிக்கின்ைாள். 

 

“கரும்பு குணிைா மாங்கனி உதிர்க்கும் ஊர” (20)  
ேைவான ஆநிறரகறள உறடய பகாவைர்கள் றகயில் 

றவத்திருக்கக்கூடிய கரும்றேச் சுறவத்து இன்புறுவது. 
தறைவனின் தன் உைர்பவ ேரத்றத நாடலுக்கு முதன்றமக் 

காரைபமயன்றிப் ேரத்றத காரைமன்று.எந்த ஒரு ோடலிலும் 
முதலில் ேரத்றத பநராக வந்து அவறனத் தன் 

வயப்ேடுத்தியதாகச் ச ய்திகள் இல்றை.துவக்கம் என்ேது 

தறைவனிடம் தான் உள்ளதாகச் ச ய்திகள் உள்ளன. 

 

முடிவுனர: 
ஐங்குறுநூறு குறைந்த அளவினதான அடிகள் 
சகாண்டிருந்தாலும் இப்ோடல்களில் அகப்சோருளுக்குரிய 

முதல், கரு, உரி ஆகிய மூன்றும் குறைவின்றி 

அறமந்துள்ளன.உள்ளுறை, உவறம முதலிய நயங்கள் 

நிறைந்துள்ளன.பமற்கண்ட உட்சோருள்களில் உள்ளுறையாக 

கூறி தறைவன் ேரத்றதறய நாடல், அவளுடன் சதாடர்பு 

சகாள்ளல், அதற்குப் ோைன் துறை ச ய்வது, தறைவனின் 

இச்ச யல் குறித்து ஊரில் அைர் எழுவது, அந்த அைருக்கு 

அஞ்சித் தறைவன் இல்ைத்திற்கு வரல், வரும்போது 

ேரத்றதச்ப ரியில் சுற்றி அறைந்து, அந்தச் ச வ்வி 

மாறுேடாதிருத்தல் போன்ைறவயாகும். மருதநிைக் காட்சிகள் 
அறனத்தும் அகத்திறைக்குரிய உரிப்சோருறள 

உள்ளடக்கிபய காட்சிகள் அறமந்துள்ளன.அக்குறியீடுகள் 
உைர்த்தும் சோருள் நன்றமறய பநாக்கியதாக 

அறமகின்ைது.ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ை நீதி 

வலியுறுத்தப்ேடுகின்ைது. அதனின்றும் மாறுேட்டால் 
ஏற்ேடும் விறளவுகறளக் கருப்சோருள்கள் மூைம் 

ோடல்களில் உள்ளுறைகள் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு உள்ளன. 

 

ஜதாகுப்பு: 

1. தறைவிக்கு உயிர் போன்ைவன் தறைவன். தறைவியின் 

தவிப்றே, அவளது மனத்துடிப்றே மாற்றி ஆறுதல் சேை 
மகிழ்வுறுத்தபவனும் அவன் ேரத்றத நாடறை நீக்க 
பவண்டும் என்னும் நீதிசநறி இங்கு 

உைர்த்தப்சேறுகிைது. 

 

2. தவறுவது மனித இயல்பு, மன்னிப்ேது மனித ேண்பு 

என்ை சகாள்றக தறைவன் – ேரத்றதத் சதாடர்பில் 

தறைவிக்குரிய நீதியாகின்ைது. வறுறமக்கு ஈதல் 

பவண்டும், குற்ைம் ச ய்ேவறர மன்னித்து திருத்த 

பவண்டும் என்ேன தறைவி உைர்த்தும் நீதிகளாகின்ைன.  

 

3. ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ை நீதி வலியுறுத்தப்ேடுகின்ைது. 
அதனின்றும் மாறுேட்டால் ஏற்ேடும் விறளவுகறளக் 
கருப்சோருள்கள் மூைம் உள்ளுறைகளாகப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு உள்ளன. 
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