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Abstract 

மனிதனின் உள்ளத்து உணரச்ச்ிகளள உடல் மமொழியொக மெளிப்படுத்துெது உளவியல். 

மதொல்கொப்பியர ் மமய்ப்பொடுகளின் ெொயிலொக உளவியளல பற்றி விளக்கியுள்ளொர.் 

உளவியல் (psychology) என்னும் கிரரக்க மசொல் ‘ளைக்கி’ (Psyche)என்ற உயிளரக் குறிக்கும் 

மசொல்ளலயும் ‘ரலொகை்’ (Logus) என்ற அறிவியளல (Science) குறிக்கும் மசொல்ளலயும் 

மூலமொக மூலமொக மகொண்டுஉருெொக்கப்பட்ட மசொல்லொகும்.தமிழில் 

ஐம்மபருங்கொப்பியங்களில் ஒன்றொன ெளளயொபதி கொப்பியம் சமண சமயத்ளதச ்

ரசரந்்த கொப்பியமொகும்.இக்கொப்பியம் சமண சமயத்ளதச ் சொரந்்தது.சமண சமயக் 

ரகொட்பொடுகளள விளக்கக் கூடியதொக இக்கொப்பியம் திகழ்கிறது.இக்கொப்பியம் நமக்கு 

முழுளமயொகக் கிளடக்கவில்ளல,72 பொடல்கள் மடட்ுரம நமக்கு 

கிளடத்துள்ளன.ெளளயொபதியின் கொலம் கிபி ஒன்பதொம் நூற்றொண்டு என அறிஞரக்ளின் 

கருத்தொகும்.ெளளயொபதி கொப்பியத்தில் உள்ள உளவியல் சிந்தளனகளள விளக்குெது 

இக்கடட்ுளரயின் ரநொக்கமொகும். 
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1. Introduction 

நமக்கு கிளடத்த முதல் இலக்கண நூல் மதொல்கொப்பியம் ஆகும்.இதன் ஆசிரியர ்

மதொல்கொப்பியர.்ஒழிபியல் மதொல்கொப்பிய மமய்ப்பொடுகள் என ெகுத்துள்ளொர.்அளெ, 

 “பண்ளண மதான்றிய எண் – நான்கு பபாருளும் 



                    கண்ணிய புைமன நால் நான்கு என்ப “ 

(பதா:1195) 

                   “நால் – இரண்டு ஆகும் பாலுமார் உண்மே”  

(பதா:1196) 

மமய்ப்பொடுகளள மதொல்கொப்பியர ்எடட்ு ெளகயொக கூறியுள்ளொர ்அளெ, 

                   “நளக,அழுளக,இைிவரல்,மருே்ளக 

            அசச்ம், பபருமிதம், பவகுைி, உவளக என்று 

                   அப் பால் எே்மே பமய்ப்பாடு என்ப “ 

(பதா:1197) 

என மதொல்கொப்பியர ் மமய்ப்பொடுகளள எடட்ு ெளகயொக கூறியுள்ளொர.்எண்ெளக 

மமய்ப்பொடுகள் 32 இடங்களில் ரதொன்ற கூடியதொக மதொல்கொப்பியர ் கூறியுள்ளொர.் 

மமய்ப்பொடுகள் அளனத்தும் உள்ளத்து உணரச்ச்ிகளள உடல் ெழியொக மெளிப்படுத்தக் 

கூடியதொக உள்ளது. 

1.1. Content 

நளக 

மனித உள்ளத்தில் ஒரு மகிழ்சச்ியொன நிகழ்வு நடக்கும்ரபொது அெரக்ளுளடய உடல் 

மமொழி நளக என்னும் மமய்ப்பொடு ரதொன்ற கூடிய இடமொக இருக்கும். 

                   “எை்ைல்,இைளம, மபதளம, மேன் என்று 

                    உை்ைப்பே்ே நளக நான்கு” என்ப 

(பதா:1198) 



நளக என்னும் மமய்ப்பொடு ரதொன்ற கூடிய இடங்களொக எள்ளல், இளளம, ரபதளம, மடன் 

என்று மதொல்கொப்பியர ் குறிப்பிடட்ுள்ளொர.் ெளளயொபதி கொப்பியத்தில் நளக என்னும் 

மமய்ப்பொடு ரதொன்றும் இடங்கள், 

          “இைளமயும் நிளலயாவால்;இன்பமும் நின்ை அல்ல; 

          வைளமயும் அஃமதமபால் ளபகளும் துன்பவை்ைம் 

          உைபவன நிளனயாமத பசல்கதிக்கு என்றும் என்றும்   

     விளைநிலம் உழுவார்மபால் வித்துநீர் பசய்து பகாண்மீன்“ 

(வளை:41) 

ெளளயொபதி நிளலயொளம ரகொட்பொட்டிளன ரபசினொலும் இளளமயில் ரதொன்றக்கூடிய 

மகிழ்சச்ி நிளலயொனது இளளமயும் நிளலயொனது ரகொட்பொட்டிளன 

ெலியுறுத்துகிறது.இளளமயில் நளக என்னும் மமய்ப்பொடு ரதொன்றுகிறது என 

அறியமுடிகிறது. 

                   “அை்ைார் அழிபசி தீரத்்தல் அஃதுஒருவன் 

                    பபை்ைான் பபாருை்ளவப் புழி “ 

(திரு:226) 

இளளமயும் மசல்ெமும் நிளலயொனது என்று உணரத்்து நல்லறங்களள மசய்து ெொழ்ெரத 

சிறப்பொகும் என திருெள்ளுெர ் கூறுகிறொர.்இளளமயில் நளக என்னும் மமய்ப்பொடு 

ரதொன்றுகிறது என இதன் மூலம் அறியப்படுகிறது. 

                   “நளகநனி தீது துணி நன்றி யாரக்்கும் 

                   பளகநனி தீது பணிந்தீ யாமராடும்“ 

(வளை.68:1-2) 



நளகமயனும் மமய்ப்பொடு தீங்கிளன விளளவிக்க கூடியதொக இருக்கிறது என 

ெளளயொபதி உணரத்்துகிறது. 

அழுளக 

அழுளக என்னும் மமய்ப்பொடு மனதில் துன்பம் நிகழும்ரபொது நம்முளடய உடல் மமொழி 

அழுளகயின் ெொயிலொக மெளிப்படுகிறது. மதொல்கொப்பியர ் அழுளக மமய்ப்பொடு 

ரதொன்ற கூடிய நொன்கு இடங்களள குறிப்பிடுகிறொர.்அளெ, 

                   “இைிமவ,இழமவ,அளசமவ,வறுளம என 

                    விைிவு இல் பகாை்ளக,அழுளக நான்மக “ 

(பதா.1199) 

                   “பபாய்யன் மின்;புைம் கூைன்மின் 

                   ளவயன் மின்;வடி வல்லன பசால்லி நீர் “ 

(வளை.16:1-2) 

மபொய்,புறங்கூறுதல்,மற்றெரக்ளள இழிெொக ரபசுதல் ரபொன்றெற்றொல் துன்பம் நிகழும் 

அதன் கொரணமொக அழுளக என்னும் மமய்ப்பொடு ரதொன்றும். 

          “பபண்ணின் ஆகிய பபயர் அஞர் பூமியுை் 

       எண்ணம் மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார் 

           பின்னி நின்ை பபருவிளன மமல்வரும் 

           என்னது ஆயினும் எதில்பபண் நீக்குமின்“ 

(வளை.15:1-4) 

  



துன்பங்கள் நிளறந்த நரகத்தில் ெொழக் கூடிய தகுதி உளடயெரக்ள்  பிறர ்மளனவிளய 

விரும்பக் கூடியெரக்ளொகும்.பிறருளடய மபொருளள விரும்பும் கொரணத்தினொல் துன்பம் 

மடட்ுரம நிகழும் அந்த துன்பத்தின் கொரணமொக அழுளக  என்னும் மமய்ப்பொடு 

ரதொன்றும். 

  இைிவரல் 

இளிெரல் என்னும் மமய்ப்பொடு ரதொன்ற கூடிய இடமொக மதொல்கொப்பியர ் கூறுபளெ 

பின்ெருமொறு, 

                   “மூப்மப,பிணிமய, வருத்தம், பமன்ளமமயாடு 

                    யாப்புை வந்த இைிவரல் நான்மக“ 

(பதா:1200) 

இளிெரல் என்னும் மமய்ப்பொடு ெயது மூப்பு, ரநொய், ெருத்தம்,மமன்ளம என நொன்கு 

இடங்களில் ரதொன்றுகிறது   என மதொல்கொப்பியர ்குறிப்பிடுகிறொர.் 

                   “தனிப்பபயல் தண்துைி தாமளரயின் மமல் 

                   வைிபபபறு மாத்திளர நின்ைது ஒருவன் 

                   அைிப்பவன் காணும் சிறுவளர யல்லால் 

                   துைக்கிலர் நில்லார் துளணவளர ளகயர்“ 

(வளை:11:1-4) 

மளழ மபொழிகின்ற ரபொது தொமளர இளலயின் மீது தங்கியிருக்கக் கூடிய குளிரச்ச்ியொன 

மளழத்துளிகள் சிறிது ரநரத்தில் கொற்று வீசுகின்ற ரபொது அந்த இடத்ளத விடட்ு விலகி 

மசன்று விடுகின்றது.அதுரபொல ெளளயல்கள் அணிந்த மபண் ஒருென் உடன் கூடி 

ெொழ்ந்து மற்மறொருெளர ரதடி மசல்ெது இழிெொன ஒரு நிளலயிளன 



தரும்.அப்மபண்ணின் மசயலின் கொரணமொக சமுதொயத்தில் இளிெரல் நிளலக்கு அெள் 

தள்ளப்படுெொள். 

மருே்ளக 

                   “புதுளம,பபருளம,சிறுளம ஆக்கபமாடு 

                   மதிளம சாலா மருே்ளக நான்மக“ 

(பதா:1201) 

மருடள்க மமய்ப்பொடு என்பது வியப்பொகும்.இந்த மருடள்க  என்னும் மமய்ப்பொடு  புதுளம, 

மபருளம, சிறுளம, ஆக்கம் என்ற நொன்கு இடங்களில் ரதொன்றுகிறது என மதொல்கொப்பியர ்

கூறுகிறொர.் 

                   “தாரம் நல்வதம் தாங்கி தளலநின் மின் 

                   ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதளல 

                   வீர பவன்றி விைல்மிகு விண்ணவர் 

                   சீரின் ஏத்திச ்சிைப்புஎதிர் பகாை்பமவ“ 

(வளை:14:1-4) 

ஒருென் தன் மளனவிளய அன்பொக கொப்பெனொகவும்,நல்ல 

ஒழுக்கங்களளயும்,ரநொன்புகளள ரமற்மகொள்பெரக்ளும்,இப்படிப்பட்ட ஒருெளர 

அெரக்ள் மபருளம மகொள்ள மொட்டொரக்ள் அெரக்ரள மபருளம மகொள்ெொரக்ள்.வீரமும் 

மெற்றியும் உளடயெரக்ளள ெொனில் உள்ள ரதெரக்ள் மபருளம மகொண்டெரக்ளொக கூறி 

அெரக்ளள எதிரில் நின்று ரபொற்றுெொரக்ள். 

                   “ளவயத்துை் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுளையும் 

                    பதய்வத்துை் ளவக்கப் படும்“ 



(திரு:50) 

இல்லற ெொழ்வில் மநறிகளளக் களடப்பிடித்து ெொழ கூடியெரக்ளள ஊரும் மடட்ுமின்றி 

ெொனில் உள்ளெரக்ள் ரபொற்றுெொரக்ள் என திருெள்ளுெர ்குறிப்பிடுகிறொர.் 

அசச்ம் 

அசச்ம் என்னும் மமய்ப்பொடுரதொன்றக்கூடிய இடங்களொக மதொல்கொப்பியர ்குறிப்பிடுெது, 

          “அணங்மக,விலங்கு,கை்வர்,தம் இளை,எனப் 

          பிணங்கல்சாலா அசச்ம் நான்மக“ 

(பதா:1202) 

          “கை்ைன் மின்;கை வாயின யாளவயும் 

          பகால்லன் மின்பகாளல கூடி வருமைம் 

          எை்ைன் மின்;இலர் என்பைண்ணி யாளரயும் 

          நை்ைன் மீன்;பிைர் பபண்மணாடு நண்ணன்மின்“ 

(வளை.17:1-4) 

எந்தப் மபொருளளயும் திருடக் கூடொது.அப்படி திருடுெதின் மூலம் அசச்ம் ஏற்படும். 

கள்ெளர பொரத்்தொல் பிறருக்கு அசச்ம் உண்டொகும். ஆகரெ மதொல்கொப்பியர ்குறிப்பிட்ட 

மமய்ப்பொடு மபொருந்தும். 

பபருமிதம் 

மபருமிதம் என்பது நொம் மசய்யும் மசயலின் மூலமொக கிளடக்கும் 

ஒன்றொகும்.மதொல்கொப்பியர ்மபருமிதம் ரதொன்றக்கூடிய இடங்களொக, 

                   “கல்வி,தறுகண்,புகழ்ளம,பகாளே,எனச ்

                   பசால்லப்பே்ே பபருமிதம் நான்மக“ 



(பதா:1203) 

மபருமிதம் கல்வி, தறுகண், புகழ்ளம, மகொளட என நொன்கு இடங்களில் ரதொன்றும் என 

மதொல்கொப்பியர ்குறிப்பிடுகிறொர.் 

          “உண்டியுை் காப்புண்டு:உறுபபாருை் காப்புண்டு; 

          கண்ே விழுப்பபாருை் கல்விக்குக்  காப்புண்டு;” 

(வளை.9:1-2) 

கற்ற கல்வியொல் எப்ரபொதும் நமக்கு நன்ளமதொன் கிளடக்கும். நம்மிடம் உள்ள மபொருளள 

திருடி மசல்லக்கூடிய நிளல இருக்கும்.ஆனொல் கற்ற கல்விளய எப்ரபொதும் யொரும் திருடிச ்

மசல்ல முடியொது எனது கற்ற கல்வியொல் மபருமிதம் எப்ரபொதும் ஏற்படும்.மபருமிதம் 

என்னும் மமய்ப்பொடு கல்வி என்னும் இடத்தில் ரதொன்றுகிறது. 

பவகுைி 

மெகுளி என்னும் மமய்ப்பொடுரதொன்றக் கூடிய இடங்கள், 

                   “உறுப்பளை,குடிமகாை்,அளல,பகாளல என்ை 

                   பவறுப்பின் வந்த பவகுைி நான்மக“ 

(பதா:1204) 

மெகுளி  மமய்ப்பொடு பற்றிய மசய்தி ெளளயொபதி கொப்பியத்தில், 

          “வழுவில் பநஞ்பசாடு வாலிதின் ஆை்ைவும் 

          பதாழுதல் பதால்விளன நீங்குக என்று யான்“ 

(வளை.1:3-4) 

மனதில் உள்ள அெொ,மெகுளி, மபொறொளம என்ற அழுக்குகளள நீக்க ரெண்டும் என 

ெலியுறுத்துகிறது. 



குடிரகொள் பற்றி ெளளயொபதி குறிப்பிடுெது, 

          “உயரக்ுடி நனிஉை் மதான்ைல் 

          ஊனமில் யாக்ளக ஆதல்“ 

(வளை.6:1-2) 

நற்பண்பு மகொண்டு விளங்கக்கூடிய மக்கள் அளனெரும் உயரக்ுடியில் பிறந்த 

மக்களொெர ்என ெளளயொபதி கொப்பியம் குறிக்ரகொள் பற்றிய குறிப்பிடுகிறது. 

உவளக 

உெளக என்பது மனதில் ரதொன்றும் மகிழ்சச்ியொகும்.உெளக என்னும் மமய்ப்பொடு 

ரதொன்ற கூடிய இடங்கள், 

          “பசல்வம், புலமன, புணரவ்ு, விளையாே்டு என்று 

          அல்லல் நீத்த உவளக நான்மக“ 

(பதா:1205)  

உெளக என்னும் மமய்ப்பொடு மசல்ெத்தின் ெழி ரதொன்றியது என ெளளயொபதி 

கொப்பியத்தில், 

          “மனிதரின் அரிய தாகும் 

          மதான்றுதல்;மதான்றி னாலும் 

          இனியளவ நுகர எய்தும் 

          பசல்வமும் அன்ன மதயாம்.” 

(வளை.5:5-8) 



மசல்ெம் கிளடத்தொல் மகிழ்சச்ி மடட்ும் அளடயொமல் கிளடத்த மசல்ெத்ளத ளெத்து 

அளரச ் மசயல்களளயும் மசய்ய ரெண்டும் என ெளளயொபதி கொப்பியம் 

ெலியுறுத்துகிறது. 

.  
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