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தமிழில் அற இலக்கிய சிந்தனைகள்
முனைவர் ஜ ோ.சம்பத்குமோர்
உதவிப் ஜபரோசிோியர், தமிழ்த்துனற, திருத்தங்கல் நோடோர் கல்லூோி, சசன்னை – 51.

சுருக்கம் — மைிதனுனடய நடத்னதயின் நன்னம, தீனமகனை ஆய்வஜத அறம்.அறம் என்பது சமுதோயத்தில் வோழும்
மைிதர்கைின் நடத்னதனயப் பற்றி ஆரோயும் கனலயோகும்.இக்கனலத் தன்னமயில் உள்ை மகிழ்வோை தருணத்னத
சவைிப்படுத்தும் வனகயில் அற இலக்கியம் நினறய எழுந்துள்ைது.

முக்கிய வோர்த்னதகள் — அறம்; ஒழுக்கசநறி; பண்போடு; சமய்யியல்; சமயம்; உதவுதல்; அறம் சவல்லும் மறம் வீழும்.
சசோல் கோஞ்சியுடன் ஏலோதி என்பஜவ னகந்நினலய

1. முன்னுனர

வோங்கீழ்க் கணக்கு

மைிதன்தைக்சகைவனரயறுத்துக்சகோண்டஒழுக்க
முனறகைின்சதோகுதிஜய
முழுநினறவடிவஜமஅறம்என்றுகூறுவர்.‘பிறவிஜதோ
றும்மைிதனைப்பற்றிக்சகோண்டுவரும்தீவினைனயஅறு
த்சதறிவஜதஅறம்’என்ற

ஆன்மீகவிைக்கமும்

இதற்குத்தரப்படுவதுண்டு.(திருக்குறள் - நீதிஇலக்கியம்
-

பக்

23)

அதோவது,

கி.பி.470

ஆம்

ஆண்டில்

வச்சிரநந்தி, என்ற சமணமுைிவர் திரோவிடச் சங்கம்
ஒன்னற நிறுவியுள்ைோர். இச்சங்கத்தோர் இருண்டகோலத்
தமிழ்

மக்கள்தம்

பண்னட

அறசவோழுக்கங்கனைப்

ஜபோற்றி அவற்றின் வழிஜய நல்வோழ்க்னக நடத்தச்
சிறுசிறு நீதிநூல்கனை எைிய சவண்போக்கைில் எழுதி
சவைியிடலோயிைர்.
நீதிநூல்கஜை

அவ்வோறு

ஜதோன்றிய

பதிசணன்கீழ்க்கணக்கு

நூல்கள்

என்பர்.இதனைப் பற்றி இக்கட்டுனரயில் கீழ்வருமோறு
கோணலோம்.
1.1

பதினணன்

1.2 பதிசணன் கீழ்க்கணக்கு நூல்கைின் சபயர்கள்


திருக்குறள்



நோலடியோர்



நோன்மணிக்கடினக



இன்ைோ நோற்பது



இைியனவ நோற்பது



திோிகடுகம்



ஆசோரக்ஜகோனவ



பழசமோழி



சிறுபஞ்சமூலம்



ஏலோதி



முதுசமோழிக்கோஞ்சி

2. திருக்குறள்
தமிழில் உள்ை அற இலக்கியங்கைில் தனலசிறந்த

கீழ்க்கணக்கு

நூல்கனைச்

சுட்டும்

சவண்போ
நோலடி நோன்மணி நோைோற்பது ஐந்தினணமுப்
போல்கடுகம் ஜகோனவ பழசமோழி மோமூலம் இன்ைினலச்

நூல்.இதனைஎழுதியவர்

திருவள்ளுவர்

ஆவோர்.

கி.மு.முதல் நூற்றோண்டு ஜதோன்றிய உலகப்சபோதுமனற
எைலோம்.முப்போல்,

உத்திரஜவதம்,

சதய்வநூல்,

வோயுனற வோழ்த்து, சபோய்யோசமோழி எனும் ஜவறுசபயர்
சகோண்ட சிறப்பு இலக்கியமோகும்.மு.வ. அவர்கைின்
கருத்துப்படிசவண்போவோல் ஆைது.1330 குறட்போக்கள்,
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3. நோலடியோர்

சீர்கள் எை சமோத்தம் ஏழு சீர்கள்.
திருக்குறளுக்கு
அறத்துப்போல் – 38 அதிகோரங்கள் - 4 இயல்கள் போயிரவியல்,

இல்லறவியல்,

ஊழியல்.சபோருட்போல்
இயல்கள் –
கூழியல்,

70 அதிகோரங்கள் –

அரசியல்,

7

அனமச்சியல், அரணியல்,

பனடயியல்,

இன்பத்துப்போல்
கைவியல்,

–

துறவறவியல்,

நட்பியல்,

குடியியல்,

- 25 அதிகோரங்கள் – 2 இயல்கள் –

கற்பியல்

என்னும்

அடுத்த

நினலயில்

போரோட்டத்தக்கது.நோலடி நோனூறு, ஜவைோண் ஜவதம்
என்றும்

அனழப்பர்.இதனை

எழுதியவர்

சமண

முைிவர்கள் ஆவோர்.சதோகுத்தவர்: பதுமைோர், கோலம்:
கி.பி.

மூன்றோம்

எைலோம்.சவண்போ

நூற்றோண்டுக்குப்
யோப்பில்

பிந்னதயது

போடப்சபற்ற

400

போடல்கனைக் சகோண்ட நூல்.

அனமப்பினை

சகோண்டதோக விைக்கியுள்ைோர்.

3.1 சிறப்புகள்

2.1 சிறப்புகள்

ஆலும் ஜவலும் பல்லுக்கு உறுதி
நோலும் இரண்டும் சசோல்லுக்கு உறுதி

கடுனகத் துனைத்து ஏழ்கடனலப் புகட்டிக்

பழகுதமிழ்ச் சசோல்லருனம நோலிரண்டில்

குறுகத் தறித்த குறள் (திருவள்ளுவமோனல)

நோலடி

அணுனவத் துனைத்து ஏழ்கடனலப் புகட்டிக்

சசய்யோஜத என்பது பழசமோழி. நோலடி = நோலடியோர்;

குறுகத் தறித்த குறள்

இரண்டடி= திருக்குறள்.

(ஔனவயோர்)

இரண்டடி கற்றவைிடத்து

வோயடி

னகயடி

வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்ஜக தந்து
வோன்புகழ் சகோண்ட தமிழ்நோடு (போரதியோர்)

3.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்

உலக இலக்கியங்கைில் திருக்குறனைப் ஜபோல உயர்ந்த
கல்வி கனரயில கற்பவர் நோள்சில

ஞோைப் சபோன் உனரக்கும் நூல் ஜவறு
இல்னல (ஆல்பர்ட் சுனவட்சர்)

ஒருவர் சபோனற இருவர் நட்பு

வள்ளுவர் சசய் திருக்குறனை மறுவற

சகோடோர் எைினும் உனடயோனரப் பற்றி விடோஅர்

நன்குணர்ந்ஜதோர்கள்

உலகத்தவர்.

உள்ளுவஜரோ மனுவோதி ஒரு குலத்துக்கு ஒரு

4. நோன்மணிக்கடினக

நீதி (சப.சுந்தரம்பிள்னை)
வள்ளுவனைப் சபற்றதோல் சபற்றஜத புகழ்

ஒவ்சவோரு போடலிலும் மணி ஜபோன்ற நோன்கு

னவயகஜம (போரதிதோசன்)

கருத்துகள்
முதன்முதலில் ஆங்கிலத்தில் சமோழிசபயர்த்தவர்
ி.யு.ஜபோப் என்பர்.ஆைோல், அதற்கு முன்போக எல்லீஸ்
துனர என்பவர் 1812 ஆம் ஆண்டு 13 அதிகோரம்
அல்லது குறளுக்கு சமோழிசபயர்ப்பு சசய்த கருத்தோடல்
இருப்பதோகக்
முதசலழுத்தோை

குறிப்பு
அ

உள்ைது.இந்நூல்,
–

இல்

எழுத்தோை ன் – இல் முடிகிறது.

சதோடங்கி

தமிழின்
இறுதி

உள்ைை.இந்நூனல

விைம்பிநோகைோர்,

எழுதியவர்

கி.பி.நோன்கோம்

–

நூற்றோண்டு

சோர்ந்தனவ.சவண்போவோல் போடப்பட்டு 104+2 (கடவுள்
வோழ்த்து) போடல்கனைக் சகோண்டது.
4.1 சிறப்புகள்
அறக்கருத்துகனைச் சங்கிலித் சதோடர் ஜபோன்று
கூறுகிறது.திருக்குறைின்

அறக்கருத்துகனைப்
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அறங்கள்

வோழ அவர்கள் கனடபிடிக்க ஜவண்டிவற்னற எடுத்து

நனடயில்

கூறுவஜதோடு

அனைவருக்கும் புோியும் வனகயில் உள்ைை.

இைியனவ

சில

மட்டும்

கூறப்பட்டுள்ைது.இதில்

போடல்கைில்
4.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்

போடல்கைில்

மூன்று

சகோண்டு

நோன்கு

சபரும்போலோை

இைியனவ

கருத்துகனைக்

போடப்பட்டுள்ைது.இதனை

எழுதிய

பூதஞ்ஜசந்தைோர்சவண்போவோல் 40+1 (கடவுள் வோழ்த்து)
நிலத்துக்கு அணி என்ப சநல்லும் கரும்பும்

போடல்கனை போடி உள்ைது சிறப்புனடயது.

குைத்துக்கு அணி என்ப தோமனர
சபண்னம நலத்துக்கு அணி என்ப நோணம்

சிறப்புகள் - 127 இைியனவ கூறப்பட்டுள்ைை.

அனவக்குப் போழ் மூத்ஜதோோின்னம

திருக்குறள்

சவல்வது ஜவண்டின் சவகுைி விடல்

சபற்றுள்ைை.

கருத்துகள்

மிகுதியோக

இடம்

ஈன்றோைின் என்ைக் கடவுளும் இல்
6.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்

5. இன்ைோ நோற்பது
குழவி தைர்நனட கோண்டல் இைிது.
ஒவ்சவோரு போடலிலும் மக்களுக்குத் துன்பம் தரும்

மழனல ஜகட்டல் அமிழ்தினும் இைிது.

இன்ைோதனவ நோன்கு இடம் சபற்றுள்ைை.இதனை

ஊனைத் தின்று ஊனைப் சபருக்கோனம இைிது.

எழுதிய கபிலர் (சங்கப் புலவரோ? பிற்கோலத்தவரோ?

கற்றறிந்தோன் கூறும் கருமப் சபோருள் இைிது.

என்ற

ஒைிபட வோழ்தல் இைிது

ஐயம்

நூற்றோண்டு
ஆை40+1

உள்ைது).இந்நூல்

கி.பி.நோன்கோம்

சோர்ந்தனவயோகும்.சவண்போவோல்
(கடவுள்

வோழ்த்து)

போடல்கனைக்

7. திோிகடுகம்

சகோண்டது.
சிறப்புகள் -

கயவனரக் னககழிந்து வோழ்தல் இைிது.

திருக்குறள் கருத்துகள் நிரம்ப இடம்

சபற்றுள்ைை - எைிய சசோல்லோட்சி.

சுக்கு,

மிைகு,

சபோருள்கைோல்

ஆை

திப்பிலி

ஆகிய

மருந்துப்சபோருள்

மூன்று
திோிகடுகம்

என்பர்.இது உடல் ஜநோனயப் ஜபோக்கும்.அது ஜபோல
5.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்
சகோடுங்ஜகோல் மறமன்ைர் கீழ்வோழ்தல் இன்ைோ

இந்நூலின்

ஒவ்சவோரு

போடலிலும்

கருத்துகள்

மைஜநோனயப்

திோிகடுகம்

என்பது

உள்ை

மூன்று

ஜபோக்கும்.ஆதலோல்
கோரணப்

சபயரோக

சநடுநீர் புனணயின்றி நீந்துதல் இன்ைோ

அனமந்துள்ைது. இந்நூனல நல்லோதைோர்கி.பி.5 ஆம்

கடுசமோழியோைர் சதோடர்பு இன்ைோ

நூற்றோண்டில் சவண்போ யோப்னபக் சகோண்டு 400+1

தடுமோறி வோழ்தல் உயிர்க்கு இன்ைோ

(கடவுள் வோழ்த்து) போடல்கனைஎழுதியுள்ைோர்.

6. இைியனவ நோற்பது
இன்ைோ நோற்பது கூறும் கருத்துகளுக்கு எதிரோை
இைிய கருத்துகனைக் கூறுகிறது.மக்கள் நன்சைறியில்

7.1 சிறப்புகள்
ஒவ்சவோரு போடலிலும் வோழ்விற்கு உறுதி பயக்கும்
மும்மூன்று

கருத்துகள்

உள்ைை.

இல்வோழ்க்னக
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சநறிகள் மிகுதியோக கோணப்படுகின்றை. சபண்ணின்

முதலியை

கூறப்பட்டுள்ைை.இவற்றுள்

சபோிதும்

சபருனம மிகுதியோக கூறப்பட்டுள்ைை. உலக மக்கள்

இக்கோல நனடமுனறக்கு ஒவ்வோதவைவோக உள்ைை.

சிறப்புற்று வோழ வழிவனக கூறுகின்றது. மைிதர்கள்
வோழ்க்னகயில்

தவிர்க்கப்பட

ஜவண்டியவற்னறக்

8.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்

கூறுகின்றது. வீடுஜபறு அனடவதற்கோை வழிகனைக்
கூறுகின்றது.

னவகனறத்

(அதிகோனலயில்

அல்லது

விடியற்

கோனலயில்) துயிசலழ ஜவண்டும்
7.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்

தோய், தந்னதனய வணங்க ஜவண்டும்.
நல்லறத்தின் வழி சபோருைீட்ட ஜவண்டும்.

சபண்ணிற்கு அணிகலன் நோணுனடனம
மக்கள் சபறலின் மனைக் கிழத்தி

9. பழசமோழி

தோைோைன் என்போன் கடன்படோ வோழ்பவன்
ஜவைோைன் என்போன் விருந்திருக்க

பழனமயோை

உண்ணோதோன் ஜகோைோைன் என்போன் மறவோதோன்

சமோழி.அனுபவசோலிகள்

சமோழி.படிப்பறிவினைக்

கோட்டிலும்

ஜமலோைது.பழசமோழி

8. ஆசோரக் ஜகோனவ

என்பது

சவைிப்போடு.பழசமோழி

கூறும்
பட்டறிவு

பட்டறிவின்

நோனூறு

என்றும்

சபயர்.முன்றுனறயனரயைோர்எழுதிய இந்நூலில் முதல்
ஆசோரோம் = ஒழுக்கம், தூய்னம, நன்னம, முனறனம,

இரண்டு அடிகைில் ஆசிோியர் தோம் கருதிய சபோருனைக்

நன்ைடத்னத, வழிபோடு, கட்டனை, வழக்கம் ஆகிய

கூறுவஜதோடு மூன்றோம் அடி சபோிதும் ஆண்மக்கனை

சபோருள்

சவண்போ

விைித்துக் (ஆடூஉ முன்ைினல) கூறும்; சிறுபோன்னம

யோப்பில் உள்ை குறள் சவண்போ, ஜநோினச சவண்போ,

மகடூஉ முன்ைினலயோய் இருக்கும்.நோன்கோம் அடியில்

இன்ைினச

பழசமோழி

இடம்

ஆகியவற்னற அடிப்பனடயோகக் சகோண்ட கூறுகனை

இலக்கியப்

பழசமோழிகஜை

உனடய நூனல சபருவோயில் முள்ைியோர்கி.பி. 5ஆம்

எைலோம்.

நூற்றோண்டில்

போடல்கள்

தன்னமயோத்த
சவண்போ,

100

கருத்துகஜைோடு
பஃசறோனட

போடல்கனைக்

சவண்போ

சகோண்டு

(+தற்சிறப்புப்

அனமந்துள்ைை.

8.1 சிறப்புகள்

9.1 சிறப்புகள்
ஒழுக்கங்கள்

கூறப்பட்டுள்ைை. மக்கள்

(ஆசோரங்கள்)

ஜமற்சகோள்ைத்தக்கை;

இடம்

குறிப்போக,
சபற்றுள்ைை

சவண்போவோல்

போடியுள்ைோர்.

உலகியல்

சபற்றிருக்கும்.

திருக்குறள்,
சபற்றுள்ைை.

போயிரம்)

நோலடியோர்
சங்ககோலப்

ஆை400
சகோண்டு

கருத்துகள்

புலவர்கள்,

இடம்

புரவலர்கள்

விலக்கத்தக்கை கூறப்பட்டுள்ைை.

பற்றிய சசய்திகள் இடம் சபற்றுள்ைை. ஜசர, ஜசோழ,

உணவு உட்சகோள்ளும் முனற

போண்டியர்கள் எனும் மூஜவந்தர்கள் பற்றிய சசய்திகள்

ஆனட அணியும் முனற

கோணப்படுகின்றை.

நீரோடும் முனற

கோணப்படுகின்றை. அக்கோலத் தமிழர் பண்போடுகனை

தூங்கும் முனற

உணர்த்துகிறது.

புரோண,

இதிகோசக்

கனதகள்
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ஜநோயின்றி வோழ்பவர் பற்றியனவ
ஜமனத-ஜபனத பற்றியனவ

தன் னகஜய தைக்கு உதவி.
திங்கனை நோய் குனரத்தற்று.

ஜதோலோலோைக் கன்னறக் கோட்டிப் பசுவிடம் போல்

போம்பறியும் போம்பின் கோல்.

கறக்கும் வழக்கம் அக்கோலத்தில் இருந்தனத இந்நூல்

ஆயிரம் கோக்னகக்கு ஓர் கல்.

சுட்டுகிறது. மயிர் வைப்பல்ல; மோர்பு வைப்பல்ல; கோது

முள்ைிைோல் முள் கனையுமோறு.

வைப்பல்ல; பல்

இனறத்ஜதோறும் ஊறும் கிணறு.

ஜபசும் ஜபச்ஜச) வைப்பு. வைப்பு = அழகு.

10. சிறுபஞ்சமூலம்

வைப்பல்ல;

சசோல்ஜல

(ஒருவன்

11. ஏலோதி

கண்டங்கத்திோி,சிறுவழுதுனண,

சிறுமல்லி,

ஏலம் + ஆதி = ஏலோதி. ஏலக்கோயுடன் கீழ்க்கண்ட

சபருமல்லி, சநருஞ்சி ஆகிய ஐந்தின் ஜவர்கைோல் ஆை

சபோருள்கனைச்

மருந்துப்

மருந்துதோன் ஏலோதி.1 பங்கு ஏலக்கோய் + 2 பங்கு

சபோருள்

சபோருள்
உடல்

சிறுபஞ்சமூலம்.இம்மருந்துப்

ஜநோனயத்

இந்நூலில்

தீர்க்கும்.

உள்ை

ஜசர்த்து

சசய்யப்பட்டக்

கூட்டு

அதுஜபோல்

இலவங்கம் பட்னட + மூன்று பங்கு நோகஜகசுரம் + 4

ஒவ்சவோரு

பங்கு மிைகு + 5 பங்கு திப்பிலி + 6 பங்கு சுக்கு என்ற

போடலிலும் உள்ை ஐந்து கருத்துகள் மை ஜநோனயப்

விகிதத்தில்

ஜபோக்கும்.

சபோருள் உடல் ஜநோனய நீக்கும்.உடலுக்கு வலினம

என்பது

எைஜவ

இந்நூலுக்கு

சிறுபஞ்சமூலம்

கோரணப்சபயரோயிற்று. இதனை

ஆசிோியர்கோோியோசோன்,
போடியகணிஜமதோவியோருடன்

எழுதிய

ஏலோதி

தயோோிக்கப்படது.இம்மருந்துப்

ஜசர்க்கும்.அதுஜபோல் இப்போடலில் உள்ை கருத்துகள்

ஏலோதி

அறியோனம

பயின்றவர்.இந்நூல்

நீக்கும்;

அைிக்கும்.ஆசிோியர்:

சமய்யுணர்னவ

கணிஜமதோவியோர்.

கி.பி.5ஆம் நூற்றோண்டில் எழுதிய சவண்போவோல் ஆை

தினணமோனல

நூல்

எழுதியுள்ைோர்.இவர் சமண சமயத்தவர்.சவண்போவோல்

102 போடல்கள் + கடவுள் வோழ்த்து சகோண்டு

போடியது என்பர்.

நூற்னறம்பது

என்ற

இவர்
நூனலயும்

ஆைது.80 + 2 (கடவுள் வோழ்த்து, சிறப்புப் போயிரம்)
சகோண்ட போடல்கள் உள்ைை.

10.1 சிறப்புகள்
11.1 சிறப்புகள்
சமணர்களுக்கோை அறங்கள் கூறப்பட்டுள்ைை.
கூறப்பட்டுள்ை

அறங்கள்

சபரும்போன்னமயும்

அரசகுலப் பிறப்பு சிறப்புனடயது

எல்லோருக்கும் உோிய சபோது அறங்கைோக உள்ைை.

இல்லற வோழ்வு சபறற்கோியது.

சகோல்லோனம, புலோல் உண்ணோனம பற்றிய அறங்கள்

சமணரோை இவோின் இக்கருத்து சிந்திப்பதற்குோியது.

கூறப்பட்டுள்ைை.

சகோல்லோனம, புலோல் உண்ணோனம பற்றிய அறங்கள்.

10.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்
கற்புனடப் சபண்டிர் பற்றியனவ
ஆசிோியர்-மோணவர் பற்றியனவ

-

11.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்
மன்ைர்களுக்கு உோிய ஒழுக்கங்கள்
விண்ணுலக வோழ்வு சபறத்தக்கவர்கள்
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அருளுனடனம பற்றிய கருத்துகள்

துன்பம் சவய்ஜயோர்க்கு இன்பம் எைிது

இைியனவ கூறல் பற்றிய கருத்துகள்

மிக மூத்ஜதோன் கோமம் நல்கூர்ந்தன்று

பணிவுனடனம பற்றிய கருத்துகள்

நனரயில் சபோியஜதோர் நல்குரவில்னல

நினறயுனடனம நீர்னம உனடனம

இைனமயில் சிறந்தன்று சமய்ப்பிணி இன்னம

சபோனறயுனடயவர், சபோய்னம இல்லோதவர், புலோல்
உண்ணோதோர், சகோனடத்தன்னம உனடஜயோர் - பல
உயிர்களுக்குத் தோய் ஜபோன்றவர்.

ஆகிய நூல்கள் மக்கனை நல்வழிப்படுத்தும் அறச்
சிந்தனை நூல் எைலோம்.பிற்கோல ஒைனவயோர் போடிய
ஆத்திச்சூடி,

12. முதுசமோழிக் கோஞ்சி
சோன்ஜறோர்கைின்

அனுபவத்

உள்ைபழசமோழிஜயோடு
மைித

மூதுனர,

நல்வழிஇவற்னறத்

சதோடர்ந்து

எழுந்த

அருங்கலச்சசப்பு,

முனைப்போடியோர்

போடிய

சதோகுப்போக

அறசநறிச்சோரம்,

அதிவீரரோம

போண்டியர்

நூல்.இது

சவற்றிஜவற்னக,

குமரகுருபரர்

போடிய

சதோடர்புனடய

வோழ்வின்

சகோன்னறஜவந்தன்,

நினலயோனமனயக்

போடிய

நீதி

சநறி

விைக்கம், சிவப்பிரகோசர் போடிய நன்சைறி, உலகநோதப்

கூறுகின்றது.மதுனர கூடலூர் கிழோர்.சவண்சசந்துனற

பண்டிதரோல்

போடப்சபற்ற

உலகநீதி,

மோயூரம்

என்னும்

ஜவதநோயகம்

பிள்னையோல்

போடப்சபற்ற

நீதிநூல்

போவனகயோல்

100

உள்ைை.ஒவ்சவோரு

போடலும்

சகோண்டது.முதல்

அடி

மக்கட்சகல்லோம்’
போடல்கள்

போடல்கள்

இரண்டு
‘ஆர்கலி

என்று

அடிகள்
உலகத்து

சதோடங்குகிறது.

பத்து பிோிவுகைோக உள்ைை.சிறந்தபத்து,

அறிவுப்பத்து,

பழியோப்பத்து,

துவ்வோப்பத்து,

அல்லப்பத்து,

இல்னலப்பத்து,

சபோய்ப்பத்து,

எைியப்பத்து,

நல்கூர்ந்தபத்து,

தண்டோப்பத்து.

ஒவ்சவோரு

பிோிவுக்கும்

பத்துப்

போடல்கள்

வீதம்

சபண்மதி

மோனல

ஜபோன்றைவும்

நீதி

வனகனமயின்

இலக்கிய

சதோடர்ச்சியோக

அனமகின்றை.முனைவர் வோ.சவ. ஜகோவிந்தம்மோைின்
“தமிழ் அற இலக்கியங்கைில் அரசியல்”

ஜபரோசிோியர்

க.ப.அறவோணன்சதோகுத்து வழங்கிய “அற இலக்கியக்
கைஞ்சியம்

ஜபோன்ற

நீதிநூல்கனைப்

ஆய்வுகள்

ஜபோலஜவ

வலியுறுத்துவதில்

முற்கோல

அறக்கருத்துகனை

பிற்கோல

நீதிநூல்களும்

முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோகக் கருதப்படுகிறது.

உள்ைை.

13. நினறவோக

12.1 சிறப்புகள்
நினலயோனமனயக்

கூறுவது

முக்கிய

மக்கள் நல்வோழ்வுக்கு ஏற்ற நூற்றுக்கு ஜமற்பட்ட

ஜநோக்கமோயினும்

அறம்,

சபோருள்,

இன்பம்

அறங்கனை

ஆகியவற்னறயும்

வலியுறுத்துகின்றது.

நூலின்

சமோழிநனடயிலும் வழங்கியுள்ை பல்ஜவறு நீதிநூல்கள்

போரோட்டத்தக்கது. அனுபவ சமோழிகைின்

சமகோலம் வனர இயற்றப்பட்டு வந்தோலும் சபோிதும்

அனமப்பு
சதோகுப்பு.

வகுத்தும்

ஜபசப்படுகின்ற

சதோகுத்தும்,

பிற்கோல

எைிய

நீதிநூல்கள்

சிலவற்னறஇங்குக்கோணலோம்.ஆத்திச்சூடிசகோன்னற
12.2 குறிப்பிடத்தக்கக் கருத்துகள்

ஜவந்தன் நல்வழி உலகநீதிசவற்றி ஜவற்னக நன்சைறி
நீதிசநறிவிைக்கம் ஒரு வோியில் அறத்னதச் சசோல்லும்

கற்றலின் ஜகட்டல் நன்று
ஈரம் இல்லோதது கினை நட்பன்று

மரபு

பதிசைண்கீழ்க்கணக்கு

நூலோை

முதுசமோழிக்கோஞ்சியில் துவக்கி னவக்கப்சபற்றது.
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