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ABSTRACT
Thiruvalluvar is proud to know and clearly express the ability of the guaranteed objects
of virtue, meaning, pleasure and home required for human society. It is a great honor
for him that Thiruvalluvar became famous for singing the flute during his lifetime. He is
credited with compiling a wonderful book, Thirukkural, which summarizes the facts he
has seen and experienced in his life. The human rights mentioned in Thirukkural are an
example of Thiruvalluvar's vision. Human beings discriminate between the superior
and the inferior and deprive the lower castes of their rights. This leads to many
tribulations. Such victims come together and claim their rights. Thirukkural, which
appeared in a period of ups and downs, condemns such differences and insists that all
people are equal by birth. The king says that if the people are enslaved and persecuted,
his wealth will be destroyed by the tears of the people. Therefore, it is clear that the
king must provide the necessary facilities for the people. Human rights law makes it
clear that if a person is charged, he should be considered innocent until proven guilty.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Anyone who asks for
something should explore its true meaning without accepting it as it is. The eye is
important to every living thing in the world. Likewise, it is important to get an eye-like
education. Everyone should get the best rich education that will never be destroyed.
Seeing the war for hunger, Valluvar snarls at those who subjected them to cruelty. The
literature that arose for human development is Thirukkural. Thirukkural acts as a
medicine wherever and however a human being is injured. If the world listens to the
human rights voice of Ayyan Valluvar, there will be no war and no conflict on this soil.
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முன்னுரை
மனித

சமுதோயத்திற்குத்

நதலவயோன

அறம்,

ப ோருள்,

இன் ம்,

வடு
ீ

என்னும்

உறுதிப்

ப ோருள்களின் திறம் பதரிந்து பதளிவோக எடுத்துலைத்த ப ருலம திருவள்ளுவலைநய சோரும்.
ப ோதுவோக

இவ்வுைகில்

புைவைோய்

வோழ்ந்த

சோன்நறோர்

ப ரும் ோலும் புைவர் தம் ப ருலம அவர் வோழ்ேோள் முடிந்த

வைைோற்லற

உற்று

நேோக்குமிடத்துப்

ின்னர் ேோபடங்கும் விளங்குநம அன்றி

அவர் வோழுங்கோைத்தில் அவர் ப ருலமலய அறி வர் ஒரு சிைநை.
திருவள்ளுவர்

தோம்

வோழ்ந்த

கோைத்திநைநய

புைவர்

ோடும்

புகழ்

உலடயவைோய்

விளங்கினோபைன் து அவருக்குப் ப ருஞ்சிறப் ோகும். தன் வோழ்க்லகயில் கண்டு அனு வித்து அறிந்த
உண்லமகலளத் திைட்டி திருக்குறள் என்னும் அருலமயோனநதோர் அறநூலை உருவோக்கிய ப ருலம
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அவலைநய சோரும். திருக்குறளில் கூறப் ட்டுள்ள மனித உரிலமகள் திருவள்ளுவரின் பதோலைநேோக்குப்
ோர்லவக்கு

எடுத்துக்கோட்டோகத்

திகழ்கின்றன

தமிழ்,

இைக்கியப்

ைப் ின்

தலைவோயிைில்

ேிற்கும்

திருக்குறளில் நகட்கும் மனித உரிலமக் குைலை இவ்வோய்வுக் கட்டுலை ஒைிக்கிறது.

மனித உரிமமகள்
மனிதன்

ிறக்கும்

ந ோது

விடுதலையோகப்

ிலைக்கப் ட்நட இருக்கிறோன்’ என் ோர்

ிறக்கிறோன்.

ிறகு

எப்ந ோதும்

‘சங்கிைியோல்

ரூநசோ. சுற்றுப்புறச் சூழல் மனிதனுக்கு கிலடக்க நவண்டிய

உரிலமகலள சிைநேைம் தடுத்து விடுகிறது. அதற்கு எதிைோகப் ந ோைோடுகிறோன் மனிதன்.
மனிதர்கள் தங்களுக்குள் உயர்ந்தவன், தோழ்ந்தவன் என்று

கீ ழ்மட்டத்தில் உள்ளவர்களின் உரிலமகலளப்
நேரிடுகின்றது.

இப் டி

ோதிப்புக்கு

ோகு ோட்லட ஏற் டுத்திக் பகோண்டு

றிக்கின்றனர். இதனோல்

ஆளோனவர்கள்

ஒன்று

ை இன்னல்கலள அலடய

திைண்டு

தங்களின்

உரிலமகலளப்

ப றுகின்றனர்.
சுதந்திை இந்தியோவில் ந சுவும், எழுதவும் ஒவ்பவோரு தனிமனிதனுக்கும் உரிலமயுள்ளது ந ோை

கல்வி கற் தற்கும் உரிலமயுண்டு. அலனவருக்கும் கல்வி

என்ற கட்டோயச் சட்டத்லத அைசோங்கம்

ின் ற்றி வருகின்றது.

பிறப்பு உரிமம
மனித உரிலமச் சட்டத்தில்

ிறப்புரிலம

ற்றிய கருத்துக்கள் புலதந்து கிடக்கின்றது. ‘ ிறப் ில்

யோவரும் சமம்’ என்நற அய்யன் கூறுகின்றோர்.

ிறப் ில் ஏற்றத்தோழ்வு இல்லை என் து அய்யனின்

நகோட் ோடோகும்.
“ ிறப்ப ோக்கும் எல்ைோ உயிர்க்கும்”
என்ற குறள் எல்ைோ உயிர்களும்

(972)

ிறப் ோல் ஒத்திருக்கின்றது என்று உைர்த்துகிறது.

‘நமைிருந்தும், நமைல்ைோர் நமைல்ைர், கீ ழிருந்தும்
கீ ழல்ைோர் கீ ழல் ைவர்’’
ிறப் ில்

உயர்ந்தவர்

உயர்ந்தவர்,

என்றும்,

திருவள்ளுவரின்
சமுதோயத்தில்

கீ ழோன

குைலை

அடிலம

(Shanmugasundaram, 1998).
உயர்வு, தோழ்வு

(973)
தோழ்ந்தவர்
குைம்

லவத்து

முலறயும்,

என்று

யோரும்

உலடயவர்

அக்கோைச்

தோழ்ந்தவர்

சமுதோய

ிறப் ினோல்

கிலடயோது,

நமன்லம

என்றும்

அலமப்புகலள

ஏற்றத்தோழ்வு

குைம்

ோவைர்

நேோக்கும்

கற் ித்தலையும்

உலடயவர்

கூறுகின்றோர்.

ந ோது

அறிய

அக்கோைச்

முடிகிறது

ோர்க்கப் ட்ட கோைகட்டத்தில் நதோன்றிய திருக்குறள் மக்களிலடநய அவ்வோறு

நவற்றுலம கோண் லதக் கடிந்து, மக்கள் எல்ைோரும்

ிறப் ோல் சமம் என்நற வைியுறுத்துகிறது.

அரசாட்சியில் மக்களின் உரிமமகள்
பகோலைநமற்பகோண் டோரிற் பகோடிநத அலைநமற்பகோண்டு
அல்ைலவ பசய்பதோழுகும் நவந்து
அைசன்

ப ோருள்

மீ து

மிகுந்த

(551)
ற்றுக்

பகோண்டு

மக்கலளத்

துன்புறுத்தினோல்,

அவன்

லகவலைவிடக் பகோடியவன் என்கிறோர், அைசு மக்கலள அடிலம ேிலையில் ேடத்தக் கூடோது என் லத
உறுதியோகக் பகோண்டிருந்தோர் என் து பதளிவோகிறது.
அல்ைற் ட் டோற்றோ தழுதகண் ை ீைன்நற
பசல்வத்லதத் நதய்க்கும்

லட

(555)

Int. Res. J. Tamil, 254-258 | 255

P. Vigneshwari / 2021

Vol. 3 Iss. SPL 1 Year 2021

DOI: 10.34256/irjt21s141

என்ற குறள் அைசன் மக்கலள அடிலமயோகக் கருதி துன்புறுத்தினோல், அவனுலடய பசல்வத்லத
மக்களின்

கண்ை ீநை

அழித்துவிடும்

என்கிறோர்.

எனநவ

மன்னன்

மக்களுக்குத்

நதலவயோன

வோய்ப்புக்கலளச் பசய்து தைநவண்டும் என் து புைனோகிறது (Shanmugasundaram, 1998).

வசதி

மனித உரிமமச் சட்டம்
மனித

உரிலமச்

சட்டம்

தனிே ர்

ோதுகோப்ல

வைியுறுத்துகின்றது.

சரியோன

கோைைம்

இல்ைோமல் லகது பசய்யநவோ, சிலறயிைலடக்கநவோ, ேோடு கடத்தநவோ கூடோது என் லத இைண்டோயிைம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்ந

இக்குறள் பதளிவு டுத்துகிறது.

ஓர்ந்துகண் நைோடோ திலறபுரிந் தியோர்மட்டும்
நதர்ந்துபசய் வஃநத முலற

(541)

பசய்த

குற்றத்திற்குத்

குற்றத்லதத்

தீை

ஆய்ந்து,

தகுந்தோற்

ந ோை

தண்டலன

தைநவண்டும்

என்றும், முலறயுள்ள தண்டலனலயத் தவிர்க்க நவண்டும் என்று கூறியுள்ளோர்.
ஒருவரின்

மீ து

குற்றம்

சோட்டப் ட்டிருந்தோல்

அவரின்

குற்றம்

ேிரூ ிக்கும்

வலை

அவலை

குற்றமற்றவைோகநவ கருத நவண்டும் என்கிறது மனித உரிலமச் சட்டம் பதளிவு டுத்துகிறது.
குைம்ேோடிக் குற்றமு ேோடி அவற்றுள்
மிலகேோடி மிக்க பகோளல்
இதலன

நமற்கண்ட

குறள்,

(504)
ஒருவரின்

குைத்லதயும்,

குற்றத்லதயும்

முதைில்

ஆைோய்ந்து

அவற்றில் மிகுதியோக உள்ளலத அறிந்து முடிவுகலள எடுக்க நவண்டும். சினத்தின் கோைைமோகநவோ,

விருப்பு பவறுப் ின் கோைைமோகநவோ ஒருவலை குற்றவோளி என்று கருதிவிடக் கூடோது. ஆதோைங்கலள
ின்னநை அவலைப் ற்றிய முடிவுக்கு வைநவண்டும் என்கிறோர் (Shanmugasundaram, 1998).

ஆய்ந்த

தனிமனித உரிமமகள்
சுதந்திைமோக எண்ணுவதற்கும், ந சுவதற்கும் ஒவ்பவோருவருக்கும் உரிலம உண்டு. எப்ப ோருலள

யோரிடம்

நகட்டோலும்

நகட்டவற்லற

அப் டிநய

ஏற்றுக்பகோள்ளோமல்

அதன்

உண்லமப்

ப ோருலள

ஆைோய்ந்து பதளிய நவண்டும். ஒருவர் ேல்வழிலய கலட ிடிப் தற்கு சிந்தித்துச் பசயல் ட நவண்டும்
என் தலன,
துறந்தோர்க்கும் துவ்வோ தவர்க்கும் இறந்தோர்க்கும்
இல்வோழ்வோன் என் ோன் துலை.
ஒரு கருத்லத

(42)

தவியில் உள்ள ஒருவர் கூறினோல் என் தற்கோக அவற்லற அப் டிநய ஏற்றுக்

பகோள்ளக்கூடோது. அதலன முலறயோக ஆய்ந்து
(Shanmugasundaram, 1998).

ோர்த்து ஏற்றுக் பகோள்ள நவண்டும் என்று கூறுகின்றோர்

கல்வியில் உரிமம
கல்வி

ப றுவது

உயர்ந்தவர், தோழ்ந்தவர்,
சட்டங்கள்

ஒவ்பவோரு

குடிமக்களின்

அடிப் லட

உரிலமயோகும்.

கல்வி

கற் தில்

ோல் ோகு ோடு இல்ைோது அலனவருக்கும் கல்வி அளிக்க நவண்டும் என்று

உலைக்கின்றன.

ஆனோல்

அன்லறக்நக

எழுதியுள்ளோர்

என் லத

எண்ணும்

ந ோது

ப ருலமயோக இருக்கின்றது.
உைகில் வோழும் ஒவ்பவோரு உயிர்க்கும் கண் முக்கியமோனது. அதுந ோல் கண் ந ோன்ற கல்வி
அதலன

ப றுவது

முக்கியமோனதோகும்.

என்றுநம

அழிவு

இல்ைோத

சிறந்த

பசல்வமோன

கல்விலய

ஒவ்பவோருவரும் ப ற நவண்டும் என் தலன,
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இவ்விைண்டும்
(392)

நகடில் விழுச்பசல்வங் கல்வி பயோருவற்கு
மோடல்ை மற்லற யலவ

(400)

‘இளலமயில் கல்’

(ஆத்திச்சூடி)

மன்னனும் மோசறக் கற்நறோனும் சீர்தூக்கின்
மன்னனில் கற்நறோன் சிறப்புலடநயோன் - மன்னர்க்குத்
தன்நதசம் அல்ைோல் சிறப் ில்லை கற்நறோர்க்குச்
பசன்ற இடபமல்ைோம் சிறப்பு

(மூதுலை 26)

‘எண்ணும் எழுத்தும் கண்பைனத் தரும்’

(பகோன்லற நவந்தன்)

‘லகப்ப ோருள் தன்னின் பமய்ப்ப ோருள் கல்வி (ேறுந்பதோலக)
குஞ்சி யழகும் பகோடுந்தோலனக் நகோட்டழகும்
மஞ்சள் அழகும் அழகல்ை - பேஞ்சத்து

ேல்ைம்யோம் என்னும் ேடுவு ேிலைலமயோல்
கல்வி அழநக அழகு

(ேோைடியோர்)

பவள்ளத்தோல் ந ோகோது
பவந்தனைோல் நவகோது

நவந்தனோல் பகோல்ைத்தோன் ஆகோது
பகோடுத்தோலும் ேிலறவின்றி குலறயோது

(விநவக சிந்தோமைி)

அரும் ரிசு ிள்லளக்கு ஆயிைம் பகோடுத்தோலும்
ப ரும் ரிசு கல்வி எனப் ந சுகிறது

(விநவக சிந்தோமைி)

எனக் கல்வியின் சிறப்ல யும், கல்வி ப றுவது தலையோய உரிலம என் லதயும் வள்ளுவமும்

ேீதிநூல்களும் வைியுறுத்துகின்றன. ‘கல்ைோதவர் களைலனயர்’ என நவதலனப் டுகிறோர் (Keerthi, 2007;

Krishnaswamy Mudaliar, 1914; Shanmugasundaram, 1998; Gowmareeswari, 2010).

பசியும் வறுமமயும்
ேல்ைவர் கண் ட்ட வறுலம மிக இன்னோதது என் து வள்ளுவர் கருத்து.

சி, நேோய்,

லக

இம்மூன்றும் இல்ைோமல் இருந்தோல் தோன் ேோடு சிறக்கும் என் தலன,
உறு சியும் ஒவோப்

ிைியும் பசறு லகயும் (734)

நசைோ தியல்வது ேோடு.
என்ற குறட் ோவோலும், ப ோருட்பசல்வம் உலடநயோர் தம் பசல்வத்லதப்
இடம்

ோதுகோப் ோக லவக்கும்

சித்நதோரின் வயிறு தோன் என் தலன,
‘அற்றோர் அழி சி தீர்த்தல் அஃபதோருவன்
ப ற்றோன் ப ோருள்லவப் புழி’

(226)

என்கிறோர்.
சிக்கோக

இைப்ந ோலைக்

உள்ளோக்கியவர்கலளப்

கண்டு

பேோந்த

வள்ளுவர்

அவர்கலள

அக்பகோடுலமக்கு

ோர்த்துச் சீறுகிறோர். இதலன,

இைந்தும் உயிர்வோழ்தல் நவண்டின்
பகடுக உைகியற்றி யோன்

ைந்து
(1062)
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என்று பதளிவு டுத்தியுள்ளோர்.

பபண்ணின் உரிமம
ஆண்டோண்டு கோைமோக அடிலமப் ட்டுக் கிடக்கும் ப ண்களுக்கு விடுதலை நவண்டிப் ந ோைோடிய
வைர்கள்
ீ

ஏைோளம்,

ப ண்ைின்

ப ருலமலய

ந ோற்றியவர்.

‘ப ண்ைிற்

ப ருந்தக்க

யோவுள’

என்ற

குறளில் இருந்து ப ண்கலளப் ந ோற்றியுள்ள விதத்லத உைை முடிகின்றது.

முடிவுமர
அறிஞர்களின்

கடுலமயோன

உலழப் ினோலும்

பசயைோலும்

இன்லறக்கு

சமூகத்தில்

ை

வியத்தகு மோற்றங்கள் ஏற் ட்டுள்ளன. அடிலம முலற, தீண்டோலம முலற ஒழிய தலைவர்கள் குைல்
எழுப் ியதின்

ப யைோல்

இன்லறக்கு

மக்கள்

குத்தறிலவக் பகோண்டு அறிவியல் பேறிகலளப்

ஓைளவு

சுதந்திைமோகநவ

வோழ்ந்து

வருகின்றனர்.

ின் ற்றித் தன்லன நமம் டுத்திக் பகோள்ள முடியும்

என்ற எண்ைம் வலுப்ப றுகிறது. எவ்வலகயோன ஏற்றத் தோழ்வுகட்கும், சுைண்டலுக்கும் இடமில்ைோமல்
மனிதர்கள் தம்முள் ஒத்த உரிலமநயோடு வோழ்ந்து தங்கலள முன்நனற்றிக் பகோள்ள நவண்டும்.
மோனுட நமம் ோட்டுக்கோக எழுந்த இைக்கியம் திருக்குறள். எங்கு, எப் டி மோனுடம் கோயப் டுநமோ

அங்பகல்ைோம் மருந்தோகச் பசயல் டுகிறது திருக்குறள். அய்யன் வள்ளுவரின் மனித உரிலமக்குைலை
உைகம் நகட்டுச் பசயைோற்றினோல், இந்த மண்ைில் ந ோரும் இருக்கோது, பூசலும் ஏற் டோது.
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