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This article, entitled Inna Narppathu Iniyavai Narpathu, is the face of the innumerable
ideas and philosophies necessary for the development of human society. It is an
undeniable fact that the human race is supported by rich literature. The small
introduction of the books should be set up and learn education in life and learn
education in life, as the society that leads to the welfare of the land, the fact that the
man is characterized by the fact that the man is cultivating the ground and The
progressive of a society is a mistake of being configured based on the individual
discipline and realizing that life is a mistake and the human race is a human race to
describe the unity of the human race and describing the unity of another. The purpose
of the article is to realize that the literary ideas of the human race is given literature.
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முன்னுவர
தமக்காகவும்
வாழ்க்ககக்கு

தம்கமச்

அடிப்பகையாை

திகழ்கின்ைை இலக்கியங்கள்.
நாற்பது,

இைியகவ

நாற்பதில்

சுற்ைியுள்ளவர்களுக்காகவும்
சிந்தகை

வச்சுக்ககளயும்
ீ

வாழ்வமத

வளர்நிகல

வாழ்க்ககயாகின்ைது.

மநாக்குககளயும்

சபற்று

அவ்விலக்கியங்களில் பதிசைண் கீ ழ்க்கணக்கு அைநூல்களில் இன்ைா
காணப்படும்

மைித

முன்மைற்ைம்

மற்றும்

சமுதாய

வளர்ச்சிக்கு

மதகவயாை கருத்துக்ககள சவளிக்சகாணர்வமத இக்கட்டுகையின் மநாக்கம்.

இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது
பதிசைண் கீ ழ்க்கணக்கு என்னும் சதாகுப்பில் 11 அை இலக்கியங்களும், 6 அக அலக்கியங்களும்,
1 புை இலக்கியமுமாக சமாத்தம் 18 நூல்கள் இைம்சபறுகின்ைை.
இன்ைா

நாற்பது,

இைியகவ

நாற்பது

கூறும்

இன்கைய

இவ்வை இலக்கியங்களில் உள்ள

காலக்கட்ைத்திற்கும்

மைித

வாழ்விற்கு

பயன்படுகின்ை கருத்துக்ககள சவளிக்காட்டுகின்ைது இக்கட்டுகை.
வாழ்க்ககக்கு

துன்பம்

தருவை

சவண்பாக்களால், கபிலைால் இயற்ைப்பட்ை

இகவ

என்று

கூறும்

கைவுள்

வாழ்த்துைன்

கூடிய

41

நூல் இன்ைா நாற்பது.

வாழ்வில் மைிதன் ககைப்பிடித்து வாழ மவண்டிய அைங்ககள இைியகவ இகவ என்று கூறும்
கைவுள் வாழ்த்துைன் 41 சவண்பாக்ககள
ஆசிரியர் பூதஞ்மசந்தைார்.

உகைய நூல் இைியகவ

நாற்பது.

இந்நூகலச்

மக்கள் நலம் சபற்று வாழ்வதற்காை நல்லைங்ககளக் கூறுகின்ைை.

சசய்த
மைித
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குலத்தின்

மமன்கமக்கு

சசய்யக்

கூைாதை

இகவ

எைவும்
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சசய்யக்

கூடியகவ

இகவ

எைவும்

நான்கடிச் சசய்யுளில் எடுத்து இயம்புகின்ைை இவ்விருநூல்களும்.

அறம்
அைம் என்பது நீதி என்பதன் அளவிைதன்று.

மபைாற்ைல் ஆகும்.
இகணந்த

அது சமுதாயத்தில் உருவாகும் ஓர் இயற்ககப்

அைம் முழுகமப் சபை மவண்டுசமைில் மைம், சமாழி, சமய் என்ை மூன்றும்

நிகலயில்

சசயலாற்ை

மவண்டும்.

இந்த

ஒருகமப்பாட்கை

அடித்தளமாகக்

சகாண்டு

இன்ைா நாற்பதும் இளியகவ நாற்பதும் கூறும் அைக்கருத்துகள்
“......................................... வின்னா
பெருவலியார்க் கின்னா பெயல்”
பிைருக்கு நன்கம சசய்ய இயலாவிட்ைாலும் ஒருவருக்கும் தீங்கு சசய்தல் இன்ைாத ஒன்று

எை கூறுகின்ைது மமற்சசான்ை அடி (Shanmugam Pillai, 1996).
“இன்னா கழிப்புவாய் மண்டிலங் பகாட்பு”

சிைம் என்பது தன்கையும் பிைகையும் மசர்த்து அழிக்கும் (Shanmugam Pillai, 1996). அச்சிைம்
துன்பத்கதமய தரும். இவ்வடிகளுக்கு இகணயாை கருத்கதக் கூறும்
“கூற்றத்ததக் தகயால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா பெயல்”
குறளின் கருத்தும் எண்ணத்தக்கது (Meiyappan, 2012).
“அறம்புரிந் தல்லதவ நீக்க லினிதத”
“பெருவதகத் தாயினும் பெட்டதவ பெய்யார்
திரிெின்றி வாழ்தலினிதத”
மமற்சசான்ை

இைியகவ

நாற்பதின்

அடிகளும்

என்பகத கூறுகின்ைது (Venkadasamy Nattar, 2007).

அைத்தின்

வழி

மைிதன்

வாழமவண்டும்

இவ்வடிகளுக்கு உறுதி மசர்க்கும் வககயில்

“அறத்தான் வருவதத இன்ெம்மற் பறல்லாம்
புறத்த புகழும் இல”
அைத்தால்

உணர்த்துகின்ைது

வரும்

புககழவிை

(Meiyappan,

2012).

இன்பம்

சமூகத்தின்

உலகில்

ஒன்றும்

கட்டுக்மகாப்கபக்

இல்கல

என்பகத

கட்டிக்காக்க

குைளும்

சட்ைதிட்ைங்கள்

மதான்ைிைாலும் அகவ மைிதகைக் கட்டுப்படுத்த முடியுமமசயாழிய அவகை உளப்பூர்வமாக மாற்ை
இயலாது.

அம்மாற்ைத்திற்கு அைத்கதப் பின்பற்ைி வாழ்தல் மவண்டும் என்று நீதிநூல்கள் கூறுகின்ைை.

கல்ைி
கல்வி

வாழ்வில்

ஒரு

மைிதைின்

முன்மைற்ைத்திற்கு

மிகவும்

இன்ைியகமயாத

ஒன்று.

மைிதர்களின் அைிகவ வளர்ச்சிகய மநாக்கிச் சசயல்படுத்தும் நம்பிக்கக ஊற்று கல்வி. பதிசைண்
கீ ழ்க்கணக்கு
எடுத்துக்

சதாகுப்பில்

கூறுகின்ைை.

உள்ள

‘நீதிநூல்கள்’

அவ்வககயில்

அகைத்துமம

இன்ைாவும்

கல்வியின்

இைியகவயும்

இன்ைியகமயாகமகய

கல்வியின்

முக்கியத்துவத்கத

உணர்த்துகின்ைது.
“குலத்துப் ெிறந்தவன் கல்லாதம யின்னா”
“ஆங்கின்னா கல்லாதான் தகாட்டி பகாளல்”
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கல்வியறிவு இல்லாதவன் ‘தெதத’ என்தற இவ்வடிகள் பொல்லிச் பெல்கின்றன (Shanmugam

Pillai, 1996).

“ெிச்தெபுக் காயினுங் கற்றன் மிகவினிதத”
“நாளு நதவதொ கான் கற்றன் மிகவினிதத”
ெிச்தெபயடுத்துண்டாயினும்

கற்றல்

(Subramanian, 2010).

மிக

இனியது

என்று

இனியதவ

நாற்ெது

கூறுகின்றது

“கற்தக நன்தற கற்தக நன்தற
ெிச்தெ புகினும் கற்தக நன்தற”
கல்வியின்

மகத்துவத்கத

உணைகவக்கும்

ஔகவயின்

கூற்றும்

கல்விமய ஒருவைின் தகுதிகய நிர்ணயிக்கும் துலாக்மகால் ஆகும்.

இங்கு

மநாக்கத்தக்கது.

ஒரு மைிதகை பண்பகைய

கவப்பது கல்விமய. வாழக்கக நைத்தத் மதகவயாை திைங்ககளப் சபைவும், நல்ல பண்புைன் வாழவும்,

சமூகக் கைகமககள மமற்சகாள்ளவும், சூழ்நிகலகய உணர்ந்து அதற்மகற்ப சசயலாற்ைவும் கல்வி
நம்கம சசம்கமப்படுத்துகின்ைது. மமலும், திருக்குைளாைது கல்வியின் முக்கியத்கத உணர்த்த இைண்டு
அதிகாைங்களில் 20 குைள்களின் மூலம் எடுத்துச் சசால்வகத உணர்மவண்டும்.

அரசியல்
மக்ககள வழிநைத்தி சசல்லும் அைசு நல்வழியில் சசன்ைால் மட்டுமம சமூகமாைது உன்ைத
நிகலகய

அகையும்

என்பகத
தன்

உணர்த்த

அைிவுறுத்துகின்ைை.

அைசு

நலனுக்காக

மமம்பாட்டிற்காகவும்

மூைத்தைத்திலிருந்து

அக்காலம்

சதாட்மை

மட்டுமன்ைி

விலகி

மக்களின்

மக்களுக்கு

இலக்கியங்கள்

நம்கம

நலனுக்காகவும்

இகைவகைப்

சமுதாய

மபால்

சசயல்பை

நிகலகய உணர்த்தும்

இவ்வடிகள்

மவண்டும் என்பகத இன்ைாவும் இைியகவயும் கூறுவகத ஆைாய்க.
“பகாடுங்தகால் மறமன்னர் கீ ழ்வாழ்த லின்னா”
“முதறயின்றி யாளு மரெின்னா”
முகைதவைி

ஆளும் அைசின்

கீ ழ்

வாழும் குடிமக்களின்

ஆழ்ந்த கருத்கத நமக்கு நல்குகின்ைை (Venkadasamy Nattar, 2007).
“பெங்தகாலனாகுத பலய்துந் திறத்தாலினிதத”
“ெற்றதமயா தவந்தன்கீ ழ் வாழாதம முன்னினிதத”
மக்களின்

இைியகவயின்

மபைன்கபப்

அடிகள்

சபற்று

நமக்கு

ஆளும்

அைமச

நிகலத்து

(Subramanian,

உணர்த்துகின்ைது

நிற்கும்

2010).

என்பகத

வாழும்

மமற்சசான்ை

காலம்

மட்டும்

அல்லாமல் வாழ்விற்கு பிைகும் நிகலத்து நின்று அைசின் சபருகமகய உணர்த்திய மன்ைர்ககள நாம்
அைிமவாம்.

அவர்களின்

கூற்றுபடியும்,

நீதி

கூறும்

நூல்களின்

வழியும்,

வாழ்கவயும்

நாட்கையும்

மபணிக்காக்க மவண்டும். திருவள்ளுவர் ஓர் அதிகாைத்கத அல்லாது ஒரு பிரிகவமய ஒதுக்கி 700
குைட்களில்

அைசின்,

உயிர்மபான்ைத

அைசைின்

மக்களுக்கு

அைசு

நிகலகய

என்பகத

நமக்கு

அைசும்,

உணர்த்தும்

மக்களும்

மநாக்கில்

உணர்ந்து

இருந்மத,

சசயலாற்ை

உைலுக்கு

மவண்டியகத

உய்த்து அைியமுடிகிைது.

ைிைசாயம்
வாழ்விற்கு ஆதாைம் சதாழில். ஒரு நாடு வளகம அகையவும், ஒரு தைிமைிதன் வளகம
அகையவும்

விவசாயம்

சசழிக்க

மவண்டும்.

மவளாண்கம

என்பது

சங்க

காலத்தில்

மட்டுமின்ைி
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சமகாலத்திற்கும்

எதிர்காலத்திற்கும்

பயன்

உள்ளதாகத்
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திகழ்பகவ

என்பகத

இன்ைா

நாற்பதும்

இைியகவ நாற்பதும் நம் கண்முன் எடுத்துக் கூறுகின்ைது.
“எருதி லுழவர்க்குப் தொகீ ர மின்னா”
“ஆங்கின்னா மூரி பயருத்தா உழவு”
விவசாயத்திற்கு அடிப்பகை நிலம், நீர், சூழல், பருவம், எருது, விகத மபான்ைகவ. அவற்கைக்
சகாண்மை

விவசாயம்

தகளத்மதாங்குகின்ைது.

அதன்

ஆதாைத்தின்

அடிகள் சசால்லிச் சசல்கின்ைை (Shanmugam Pillai, 1996).

முக்கியத்துவத்கத

மமற்கண்ை

“தயருதடயான் தவளாண்தம தானினிது”18
“எத்துதணயு மாற்ற வினிபதன்ெ ொல்ெடுங்
கற்றா வுதடயான் விருந்து”
கால்நகைககள

(Subramanian,

2010).

அடிப்பகையாைகவயும்

விவசாயத்
உணவும்,

மதாழைாகப்

உணகவ

எவ்வளவு

பயன்படுத்தியுள்ளைர்

உற்பத்தி

முக்கியத்துவம்

சசய்யும்

வாய்ந்தது

நமது

விவசாயமும்,

என்பகத

முன்மைார்கள்

எல்லா

விவசாயத்திற்கு

நீதிநூல்களும்

உகைக்கின்ைை. அந்த வககயில் இைியகவ நாற்பதும் பயிர்த்சதாழிலின் அவசியத்கத உணர்த்துகிைது.
உலகில்

வாழ்கிை

மைிதகுலத்திற்கு

விவசாயம்

எத்தககய

முக்கியத்துவம்

வதய்ந்தது

என்பகத

சவளிப்படுத்தியவன் தமிழன். தமிழைின் சநல் நாகரிகம் உலகில் முதன்கமயாைது. அப்படிபட்ை நம்
விவசாயத்கத உயிர்ப்பிப்பது நம் தகலயாயக் கைன் என்பகத உணர்ந்து எல்மலாரும் சசயல்படுமவாம்.

பிறன்மவன
பிைிசதாருவரின்

இல்லத்தின்

கண் சசன்று

அவர் மகைவியுைன்

மசர்தல்

என்பது

தவைாை

சசயல் ஆகும். பிைர் மகைவிகய சநருங்க நிகைக்கும் எண்ணம் என்பமத தவைாைது. அைிவாலும்,

கல்வியாலும், சசல்வத்தாலும், சிைந்தவைாக இருந்தாலும் பிைர் மகைவியின் மதாள்ககளத் தழுவும்
ஒருவகை ‘மபகத’ எை இன்ைா நாற்பது உகைக்கிைது.
“ெிறன் மதனயாள் ெின்தனாக்கும் தெதததம யின்னா”
“அறன் கதடப்ெடாத வாழ்க்தக”
“ெிறன் கதடநின் பறாழுகுவானும்”
மமலுள்ள
மதாள்ககளச்

இவ்வடிகள்

மசர்ந்தவன்

எல்மலாரிலும்

இருப்பான்

என்பகத

ககையாைவைாகப்

பிைன்

வலியுறுத்துகின்ைை

ஒருவன்

(Venkadasamy

இல்லாள்

Nattar, 2007).

வள்ளுவரும் இச்சசயகல மிகவும் கடிந்துள்ளார். சங்ககாலம் சதாட்டு இன்றுவகையிலும் இச்சசயலால்
அழிந்த மன்ைர் முதல் நாடுவகை நாம் அைிந்த ஒன்மை. இன்று நைக்கும் பல குற்ைச் சசயல்களுக்கு
இதுமபான்ை தவைாை நைத்கதமய காைணம் என்பகத நாம் கண்கூைாக காணும் நிகழ்ச்சிமய. தவைாை

சசயல்கள் ஒரு தைிமைிதகை மட்டுமல்லாமல் அவகைச் சார்ந்த சமூகத்கதமய பாழ்பைகவக்கும்
என்பகத அைிவார்ந்து சிந்தகைச் சசய்து வாழ்மவாம்.

நிவையாவம
மைித உைலாைது மகழயில் மதான்ைி மகைகின்ை நீர்க்குமிழி மபான்ைதாகும். அந்நிகலயற்ை
யாக்கககயயும்

அவற்ைின்

ஆகசகயயும்

நிகைமவற்ை

மைிதன்

பல

எண்ணற்ை

தவறுககளச்

சசய்கிைான். சகாகல, களவு, சூது, மது, மாது எைப் பல தீயகவககளப் புரிகின்ைான். நிகலயற்ை
வாழ்கவ

உணர்ந்து

வாழும்

வாழ்

நாளில்

நல்லவற்கைச்

சசய்து

வாழ

மவண்டும்

எை

நிகலயாகமகயக் குைித்து இைியகவ நாற்பது எடுத்து கூறும் அைக்கருத்துக்கள்.
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“மாணாதா மாயினிதலயாதம தநாக்கி”
தொன்ற வரிகளும் நிதலயாதமதய அறிவுறுத்துகின்றன (Subramanian, 2010). தமலும்,
“நந்த வனத்திதலா ராண்டி - அவன்
நாலாறு மாதமாய் குயவதன தவண்டி
பகாண்டு வந்தான் ஒரு ததாண்டி – பமத்தக்
கூத்தாடி கூத்தாடிப் தொட்டு உதடத்தாண்டி”24
இவ்வடிகள்

நிகலயாகமக்

குைித்து

மபசும்மபாது

எல்மலார்

நிகைவிற்கும்

வரும்.

இகவ

கூறும் உள்ளார்ந்த கருத்கத நாம் அைிந்து பண்படுமவாம்.

முடிவுவர
அைம் சவல்லவும், பாவம் மதாற்கவும், வாழ்வில் அன்பும் அைனும் தகழக்கவும் அைிவார்ந்த

சிந்தகைககள

இலக்கியங்கள்

சசம்கமப்படுத்துவதற்கும்,

வழங்கியுள்ளை.

நல்லைவற்கை

மைித

உள்ளத்கதத்

மமற்சகாள்வதற்கும்,

திைப்பதற்கும்,

அவற்கைப்

பிைர்க்கு

அகத

எடுத்துக்

கூறுவதற்கும், பிைகை நல்வழியில் சசலுத்துவதற்கும், மைித வாழ்கவப் பண்படுத்தும் இல்வாழ்வியல்

மகாட்பாடுககள தன்ைகத்மத சகாண்ைது இன்ைா நாற்பது, இைியகவ நாற்பது. இவற்ைின் மநாக்கம்
மைித
நமக்கு

சமுதாயமம
நல்கும்

தகழத்மதாங்கி

இன்ைமுகத

பருகி

வாழ்வாங்கு

வாழ்ந்து,

சிைப்புைமவ

என்பகத

உணர்ந்து,

இகவ

சசழித்மதாங்குமவாம்.
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