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Thirukkural is a global public repository that is acceptable to all people of the world
across country, race, language and religion. This book explains how the human race
pursues many purposes for survival. The purpose of this article is to explain some of
them. There is no difference in the human race by birth. They excel in the ups and
downs of what they do. You just have to be more discriminating with the help you
render toward other people. We must love those lives and live those lives. The best
virtue is to live without jealousy, denial, anger and hatred in the mind. The people's
representatives who rule the country should be understood as those who alleviate the
suffering of the people, fulfill their needs and live happily. These motives are being
followed by the people today and the human race is functioning better.
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முன்னுரை
திருக்குைள் நாடு, பமாழி, இனம், சமயம் கடந்து, உைக மக்கள் அறனவராலும் ஏற்றுக்பகாள்ள
கூடிய நூைாக உள்ளது. அதனால் அந்நூல் உைகப் பொதுமறைக்களஞ்சியம் என்று பொற்ைப்ெடுகிைது.
இரண்டாயிரம்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு

இயற்ைப்ெட்ட

நூைாக

இருப்ெினும்

இன்றும்

அந்நூைின்

கருத்துக்கள் உைக நறடமுறைக்கு பொருந்தக் கூடியதாகவும், ெின்ெற்ைதக்கதாகவும் உள்ளது.
திருக்குைள்

கூறும்

கருத்துக்கள்

ெை

திைத்தின.

அறவ

அைபநைிகள்,

வாழ்வியல்

பநைிகள்,

அரசியல் பநைிகள், ஒழுக்க பநைிகள், பொருளியல் பநைிகள் களவியல் பநைிகள், கற்ெியல் பநைிகள்
என்று வரிறசப்ெடுத்தக் கூடியறவயாய் அறமந்திருக்கின்ைன.
திருக்குைள்

வாழபவண்டும்

பதான்ைியதன்

என்ெதற்காகத்தான்.

பநாக்கம்,

இந்த

மக்கள்

வறகயில்

இந்தப்

பூவுைகத்தில்

திருக்குைளின்

கருத்துக்கள்

நைமாக,

வளமாக

மக்களிடம்

ெரவி

அதன் பநாக்கம் நிறைபவைிக் பகாண்டிருப்ெறத ஆராய்வபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும்.

ிறப்ஜ ாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் எனும் ந ாக்கம்
சங்க காைத்தில் நம் தமிழர்கள் இயற்றகபயாடு இறயந்து வாழ்ந்தார்கள். இந்தியா முழுவதும்
ெரவி வாழ்ந்துள்ளனர். கடல் கடந்து வாணிகம் பசய்து.” யாதும் ஊபர யாவரும் பகளிர்” என்ை உயர்ந்த
ெண்ொட்படாடு

வாழ்ந்துள்ளனர்.

அதன்

ெிைகு

இந்தியாவில்

குடிபயைிய

ஆரிய

இனம்

வஞ்சகச்

Int. Res. J. Tamil, 188-192 | 188

R. Subbarayan & T. Jayakumar / 2021

Vol. 3 Iss. SPL 1 Year 2021
சூழ்ச்சியால்

நம்தமிழர்களின்

ெண்ொட்றடச்

சீரழித்தனர்.

நமக்குள்

DOI: 10.34256/irjt21s131
உயர்வு

தாழ்வு

கற்ெித்து

சாதி

முறைறய உண்டாக்கி, அவற்றைப் ெின்ெற்றும்ெடிச் பசய்தனர். கண்ணிருந்தும் குருடராய், காதிருந்தும்
பசவிடராய்,

பெச

நாவிருந்தும்

ஊறமயாய்,

தமிழர்களின்

நிறை

அடக்கப்ெட்டிருந்தது.

அரசர்கபளயாயினும் ஆரியத்தின் கட்டறளக்கு ஏற்ெ பசயல்ெடுெவராய் இருந்தனர்.
அக்காைத்தில்

வாழ்ந்த

திருவள்ளுவர்

தமிழர்களின்

இந்நிறைறயக்

கண்டு

மனம்

பவதும்புகிைார். அவர்கறள இந்த அடிறமத்தனத்திைிருந்தும், இழி நிறையிைிருந்தும் நீங்க பவண்டும்
என்று விரும்புகிைார். இதறன,
“ெிைப்பொக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும் சிைப்பொவ்வா
பசய்பதாழில் பவற்றுறம யான்” (குைள், 972, அதிகாரம், பெருறம)
என்ை

குைளின்

மூைம்

ெிைப்ெில்

உயர்வு

வைியுறுத்துகிைார் (Chidambaram Pilai, 2012).

தாழ்வு

கற்ெித்தவறர

கண்டிக்கும்

பநாக்கில்

அறனத்து மக்களும் தாயின் கருவறரயிைிந்பத ெிைக்கிைார்கள் அதனால் ெிைப்ெில் பெதமில்றை

ெிைந்தெின்

அவர்கள்

பெதமில்றை
மக்களின்

பசய்யும்

எனக்கூைி

உரிறமகள்

வகுப்புவாரி

பதாழில்

மக்களிடபய

சமுதாய

பெதமின்றமறய

ெைிக்கப்ெட்டபதா

ெிரதிநிதித்துவம்

மூைம்

முன்பனற்ைம்

அபத

மக்கள்,

சாதி

கருதிபய

விளக்குகிைார்.

அறமப்ெிறன

கல்வியிலும்

உள்ளதால்,

எந்தச்

சாதி

அதனாலும்

அறமப்ொல்

அடிப்ெறடயாகக்

பவறைவாய்ப்ெிலும்

பகாண்டு

முன்பனைி

இன்று

சமத்துவமாக வாழும் நிறை ஏற்ெட்டுள்ளது. திருவள்ளுவரால் கூைப்ெட்ட இக்குைளின் பநாக்கம் இன்று
நிறைபவைியறமக்கு
முத்தமிழைிஞர்

தந்றத

கறைஞர்

பெரியார்,

கருணாநிதி,

அண்ணல்

புரட்சித்தறைவர்

அம்பெத்கார்,
எம்ஜிஆர்,

பெருந்தறைவர்

புரட்சித்

தறைவி

காமராசர்,

பசல்வி

பஜ.

பஜயைைிதா ஆகிய தறைவர்களும், அவர்களால் இயற்ைப்ெட்ட சட்டங்களுபம காரணமாகும்.

அந்தணர் என் வர் அறநவார் எனும் ந ாக்கம்
வள்ளுவர்

உயர்ந்த

குைிக்பகாள்கறளக்

பகாண்டு

உைக

உயிர்கள்

இன்புற்று

வாழ

உதவக்

கூடியவர்கறளத்தான் “அந்தணர்” என்ை ஜீவகாருண்யத்றத குைிக்கும் பசால்ைால் கூறுகிைார். மாைாக

அந்தணர் என்ை பசால் ஒரு சாதிறயக் குைிக்கும் பசால்பைா, ஒரு குைிப்ெிட்ட இனத்தாறரக் குைிக்கும்
பசால்பைா அல்ை என உறுதியான பநாக்கத்தில் இயம்ெியுள்ளார். இதறன,
“அந்தண பரன்பொ ரைபவார்மற் பைவ்வுயிர்க்குஞ்
பசந்தண்றம பூண்படாழுக ைான்” (குைள், 30 அதிகாரம், நீத்தார்பெருறம)
என்ை குைளின் மூைம் பசப்ெியுள்ளறத அைியைாம். ஆனால் இன்று அந்தணர் என்ை பசால் அந்த
குைிப்ெிட்ட

இனத்தார்

தங்கறளக்

குைிக்கும்

பசால்ைாக

நிறைபெற்றும் வருகிைது (Chidambaram Pilai, 2012).

மாற்ைிக்

பகாண்டுவிட்டார்கள்.

அது

ஜகால்லாமமயும், புலால் மறுத்தலும் எனும் ந ாக்கம்
தமிழர்கள்

ெிற்காைத்தில்

எல்ைா

நம்மிறடபய

உயிர்களிடத்தும்

ஊடுருவிவிட்ட

அன்பு

ஆரிய

பசலுத்தி

இனம்

அைவாழ்க்றக
பகாறை

வாழ்ந்து

வந்தனர்.

என்ெறத

நம்மால்

பசய்வறதயும்,

புைால்

உண்ணுதறையும் தங்களின் ெழக்கமாகபவ பகாண்டிருந்தனர். இதறன,
“அவிபசாரிந் தாயிரம் பவட்டைி பனான்ை
னுயிர்பசகுத் துண்ணாறம நன்று” (குைள், 259, அதிகாரம், புைால் மறுத்தல்)
என்ை
அைியமுடிகிைது

குைளின்

மூைம்

திருவள்ளுவர்

(Chidambaram Pilai, 2012).

இவற்றைக்

பகால்ைாறம

கண்டிக்கிைார்

பநான்றெயும்,

புைால்

உண்ணாறமயும்

வழக்கமாகக் பகாண்டிருந்த திராவிடர்கறள – தமிழர்கறள சண்டாளர்கள் என்றும், அரக்கர்கள் என்றும்,
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சூத்திரர்கள் என்றும் ஆரியர்கள் வறசப்ொடினர். இன்று பெருகிவரும் மக்களின் உணவுத்பதறவக்காக
புைால்

உண்ணுதல்

அவசியமானபதான்ைாக

அறமந்துவிட்டது.

இங்கு

வள்ளுவரின்

புைால்

உண்ணாறமயும், பகால்ைாறமயும் என்ை பநாக்கம் ஒரு ெகுதி அளவிபைபய நிறைபவைி உள்ளது.

வாழுங்காலத்நத
தன்றன

ல்விமைகள் ஜசய்ய நவண்டும் எனும் ந ாக்கம்
பநசிப்ெதுபொல்

ெிை

உயிர்கறளயும்

பநசிக்க

பவண்டும்.

அவ்வுயிர்கட்கு

நல்விiனகறளச் பசய்து அறவ குமுகாயமாக வாழ உதவ பவண்டும். அதுவும் நல்ை உடல் நைத்துடன்
இருக்கும்

காைத்திபைபய

பசய்ய

பவண்டும்.

அதாவது

முதுறம

நம்றம

அறடயாமுன்

பசய்ய

பவண்டும் என்ெது திருவள்ளுவரின் பநாக்கமாகும். இதறன,
“நாச்பசற்று விக்குண்பமல் வாராமு னல்விறன
பமற்பசன்று

பசய்யப்

ெடும்”

(குைள்,

335,

இதறன அைியக்காணைாம் (Devaneya Pavanar, 2012).

அதிகாரம்,

நிறையாறம)

எனக்

கூைியதிைிருந்து

ெிைந்தவர் அறனவரும் ஒருநாள் இைப்ெது உறுதி. நம்முறடய குைிக்பகாள் நன்றம ெயப்ெறத
றமயமாகக் பகாண்டு, அக்குைிக்பகாறள நிறைபவற்ை பசயல்ெடுத்தும் அைிவு, அக்குைிக்பகாள் இனிதாக
அறமய அன்புபசலுத்தும் தன்றம, இறவ காரணமாக நம்முறடய வாழ்நாள் நீளும். இப்ெடியாக உள்ள
நம்

வாழ்க்றகயில்

அவசியமாகும்.

நல்விறனகள்

திருவள்ளுவரின்

குடும்ெம்

சார்ந்தும்,

இந்பநாக்கம்

உைகத்தின்

சமூகம்

சார்ந்தும்,

ெல்பவறு

நிகழ்த்தப்ெடுதல்

இடங்களில்

நிகழ்ந்த

வண்ணமாகபவ உள்ளது. அதனால்தான் உைகம் இன்றும் நிறைபெற்று இயங்கி வருகிைது.

மைத்துக்கண் மாசு இல்லாமம எனும் ந ாக்கம்
திருவள்ளுவர் மனித மனத்தின்கண் குற்ைம் இருத்தல் கூடாது என்கிைார். ஏபனனில் பொைாறம,

புைங்கூறும்

தன்றம,

பகாெம்,

பவறுப்பு,

சைிப்பு

பொன்ைறவ

பதான்ை

நிறைக்களனாக

இருப்ெது

மனமாகும். இறவ நீங்கிய மனத்றதப் பெறுவபத அைமாகும். அப்ெடிப்ெட்ட மனத்தில் அன்பு பதான்றும்,
கருறண

பதான்றும்,

ெிைருக்கு

உதவ

பவண்டும்

என்ை

எண்ணம்

பதான்றும்,

உைகத்து

மக்கறள

ஒன்றுபொல் மதிக்கத்பதான்றும். இதறன “மனமது பசம்றமயானால் மந்திரம் பஜெிக்க பவண்டாம்”
என்ை கூற்ைின் மூைமும் அைியைாம்.
மனம்

பசம்றமயாவறதத்

பசல்வாக்கிற்காகவும்

பசய்யப்ெடுவனபவ

தவிர்த்து,
ஆகும்.

பசய்யக்கூடியபவல்ைாம்

அறவ

அைத்தின்

புகழ்ச்சிக்காகவும்,

ொற்ெட்டறவ

அல்ை

எனத்

திருவள்ளுவர்,
“மனத்துக்கண் மாசிை னாவ தறனத்தர
னாகுை நீர ெிை” (குைள், 34, அதிகாரம், அைன் வைியுறுத்தல்)
என்ை குைளின்

மூைம்

வைியுறுத்துவறத அைியைாம்.

ஆறகயால்

மக்களிறடபய மனத்தில்

மாசு இல்ைாத தன்றம நிைவபவண்டும். இதனால் ஒவ்பவாருவரும் இன்ெமாக வாழ்ந்து சமுதாயமும்
முன்பனறும் நிறை ஏற்ெடும் என அைியைாம் (Veeramani, 2015).

மன்ைவன் நகால்ந ாக்கி வாழும்குடி எனும் ந ாக்கம்
மக்கள்,

அரசின்

முன்பயாசறன

இல்ைாத

திட்டங்களால்

அடிப்ெறடத்

பதறவகளுக்பக

அல்ைலுறுவார்கள். தங்களுறடய வாழ்வுக்கு உறுதிொடு, இல்ைாத நிறைறய அறடவார்கள்: இதனால்
மக்களின்

வளறமக்காகவும்,

துன்ெத்திற்கும்

காரணமாக

மகிழ்ச்சிக்காவும்

அறமந்துவிடும்.

பசயல்ெடபவண்டிய
ஆறகயால்

அரசு

அரசானது

மக்களின்

மக்கள்

அழிவிற்கும்

ொதுகாப்புடனும்

இன்ெத்துடனும் வாழ்வதற்கான சூழறை ஏற்ெடுத்திக் பகாடுக்க பவண்டுவது அவசியமானதாகும்.
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நாட்றட
பெய்யும்

ஆளும்

அரசன்

மறழறயப்பொை,

பவண்டியவர்,

அறனத்து

பவண்டாதவர்

மக்களின்
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என்று

நைன்கறளப்

ொர்க்காமல்

பெணுெவனாக

அறனவருக்கும்
விளங்கபவண்டும்

என்ெது வள்ளுவரின் பநாக்கமாகும். இதறனத் திருவள்ளுவர்
“வான்பநாக்கி வாழும் உைகுஎல்ைாம் மன்னவன்
பகால்பநாக்கி வாழும் குடி” (குைள், 542, அதிகாரம், பசங்பகான்றம)
என்ை குைளில் நவின்றுள்ளறத அைியைாம் (Shanmugasundaram, 1998).
ஊறழயும் உட்ெக்கம் காண்ெர் எனும் பநாக்கம்
ஊழ்

என்ெதாக

எதுவுமில்றை.

முயற்சியும்

ெயிற்சியும்

நிறைந்த

ஒருவர்

உறுதியுடன்

பசயல்ெடுவாரானால் அவரால் பசய்ய முடியாத பசயல் என்று எதுவுமில்றை என்று வள்ளுவர்,
“பதய்வத்தான் ஆகாபதனினும் முயற்சிதன்
பமய்வருத்தக் கூைி தரும்” (குைள், 619 அதிகாரம், ஆள்விறனயுறடறம)
“ஊறழயும் உப்ெக்கம் காண்ெர் உறைவின்ைித்
தாழாது

உஞற்று

ெவர்”

(குைள்,

அைியமுடிகிைது (Puliyur Kesigan, 2016, 2009).
திருவள்ளுவர்

ஊழ்

என்ெறத

620

அதிகாரம்,

ஒருவனின்

ஆள்விறனயுறடறம)

இயற்றகக்குணம்,

என்ை

ெிைவிக்குணம்,

குைள்களால்

பஜன்மக்குணம்

என்ெதாகத்தான் பகாள்கிைார். மாைாக முன் பஜன்மத்தில் அச்சீவன் பசய்த கர்மத்திற்கு ஏற்ை விதி

என்றும், அது தவைாமல் நடந்பத தீரும் என்றும், அவர் கருதி இருப்ொபரயானால், “ஊழ்” என்ை ஓர்
அதிகாரத்றத மட்டும் ொடிவிட்டுப் பெசாமல் தனது கடறமறய முடித்துக்பகாண்டிருப்ொர். அன்ைியும்
தறைவிதி

முன்பஜன்ம

முடிவானால்,

மற்ை

முன்பஜன்ம

கர்மெைன்

சுதந்திரம்

கர்மெைன்களின்ெடிபயதான்

நீதிகள்,

முதைியறவகள்

வழிெடுதல்,

ெற்ைிக்

என்று

மனித

வழிமுறைகள்,

கூறுவது

கருத்துக்

வாழ்வின்

கற்ெித்தல்கள்,

ெயனில்ைபவயாகும்.

கூறுகிைவர்கள்

சம்ெவங்கள்

மனித

அைிவுப்

ஆறகயால்

மிகவும்

என்ெதும்

பெருறம,

ஊழுக்கு

எச்சரிக்றகயாய்

விதி,

இருக்க

பவண்டியவராகிைார்கள். இன்று ஊழ்ெற்ைிய வள்ளுவரின் பநாக்கம் சிைப்புறடயதாக இருக்கிைது: அதன்
பொக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், சர் ஐசக் நியூட்டன், ஜி.டி. நாயுடு, ஆகிய விஞ்ஞானிகறளயும் தந்றத
பெரியார்,

அண்ணல்

புரட்சித்தறைவர்

தறைவர்கறளயும்
பநாக்கம்

அம்பெத்கார்,

எம்.ஜி.
மிக

சமூகத்தின்

ஆர்,

பொன்ை

புரட்சித்

உயர்ந்த

நிறைக்கு

பெரும்ொன்றம

சீர்திருத்தவாதிகறளயும்,

தறவைி

பசல்வி

பகாண்டு

மக்களால்

பஜ.

முத்தமிழைிஞர்

பஜயைைிதா,

பசன்றுள்ளது.

ஊழ்

கறடப்ெிடிக்கப்ெட

கறைஞர்,

பொன்ை

ெற்ைிய

பவண்டும்

அரசியல்

திருக்குைளின்

என்ெறத

ஓர்

தீர்மானமாக பகாண்டு பசயல்ெட்டால் மக்களின் வாழ்க்றக நிறை உயரும் என்ெதில் ஐயமில்றை.

முடிவுமர
திருவள்ளுவரின்

பகாண்டிருத்தல்,
மனத்தில்
பொன்ை

மாசு

நல்ை

திருக்குைளின்

வாழ்வியல்

பகால்ைாறம,

இல்ைாறம,

புைால்

தறைவிதி,

பநாக்கங்கறளக்

கருத்துகறள

நூைான

திருக்குைள்

உண்ணாறம,

முன்பஜன்ம கர்மெைன்

பகாண்டுள்ளது.

மக்கள்

சமத்துவம்,

இளறமக்காைத்பத

ெின்ெற்ைி

பநைிகறளக்

பசய்தல்,

எனும் மூடநம்ெிக்றககள்

இந்பநாக்கங்கறள

நடந்து

உயர்ந்த

நல்விறனகள்

நல்வாழ்வு

நிறைபவற்றும்

வாழ

பவண்டும்

ஒழிப்பு,

முகத்தான்

எனக்

கூைி

இக்கட்டுறரறய நிறைவு பசய்கிபைன்.
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