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Thirukkural is believed to have been written in the 1, 2 nd century AD. The period when
bhuddhism flourished. Foremost among the text of justice is the screw cap. Various
virtues of Buddhism can be found in Thirukkural. Mourning is said tobe the foremost of
the Buddhist rites. The first truth is that wordly life is full of sorrow. Thus, the desire
that led to patriarcly is fae from essential to human life. The desire for human beings
will continue to grow. The mental state of not having enough. The Emphasis is on
renonuncing desire to make human life superior. The purpose of this study is to
examine the messages that thirukural talks about such Buddhist sleep.
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முன்னுரை
பபௌத்த

எழுதப்பட்டதாகக்

மதம்

தறழத்வதாங்கி

கருதப்படுகின்ைது.

இருந்த

காலமான

பபௌத்த

கி.பி.1,2

ம்

அைங்கள்

நூற்ைாண்டுகளில்

பலேற்றையும்

திருக்குைள்

திருக்குைளில்

காணமுடிகின்ைது. தமிழ் அை இலக்கியங்களில் திருக்குைளும் பபௌத்த பமய்யியலில் தம்மபதமும்
தீகநிகாயமும்

முதன்றமயாக

றேத்துப்

வபாற்ைப்படுபறே.

பபௌத்த

பமய்யியல்

கருத்துக்களாக

இருந்தாலும் கூட சமயச் சார்பு இன்ைியும் குைிப்பிட்ட ஒரு இன மக்களுக்கு மட்டும் இன்ைி பபாதுோக
மானுட

சமுதாயத்திற்கான

கருத்துக்கறள

எடுத்தியம்புேதாக

அறமந்துள்ளது.

அவ்ோைான

கருத்துக்கள் திருக்குைளில் இடம்பபற்றுள்ளறத ஆராய்ேதாக இக்கட்டுறர அறமந்துள்ளது.

ப ௌத்த தருைம் கூறும் நான்கு வாய்மைகள்
உலக

ோழ்ேின்

அறனத்து

மகிழ்வுகறளயும்

பபற்ைிருந்த

புத்தர்

மனநிறைவு

அறடயாது

இருந்தார். மனநிறைறேத் வதடி பல்வேறு துைேிகள், பமய்யியல் அைிஞர்களிடம் பசன்று தே, தியான,
ேிரத முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு அதில் வதால்ேிறய அறடந்தார். பின் வபாதி மரத்தின் அடியில் தியானம்
பசய்யத்

பதாடங்கினார்.

அத்தியானத்தின்

இறுதியில்

தான்

வதடிய

ேினாக்களுக்கு

ேிறடறயக்

கண்டைிந்தார். தான் கண்டைிந்த ேிறடகறள நான்கு ோய்றமகளாகப் பிரித்தார். இேற்றை, நான்கு
உண்றமகள்,

நான்கு

சத்தியங்கள்

எனப்

பலோறு

பபௌத்த

மதம்

குைிப்பிடுகின்ைது.

பபௌத்த
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பமய்யியலின் அடிப்பறடக் வகாட்பாடாகவும், அடிக் கட்டுமானமாகவும் குைிக்கப்படுபறே இந்த நான்கு
ோய்றமகள் ஆகும்.
1.துக்கம் 2. துக்க காரணம் 3. துக்க நிோரணம் 4. துக்க நிோரண மார்க்கம் என்பவத ஆகும்.
இதறன,

தீகநிகாயத்தில்

“பிக்குமார்கவள,

உன்னத

உண்றமயாகிய

துக்கம்

என்பது

என்ன?

பிைப்பு, துக்கம், முதுறம, துக்கம், பிணி துக்கம், மரணம், துக்கம், வசாகம், புலம்பல் (பரிதேித்தல்) ேலி,
(வேதறன) மனச்வசார்வு (கேறல) துயரம் - இறே துக்கம்”” (தீகநிகாயம்.ப.285) காணமுடிகின்ைது.

ைணிமைகமையில் துக்கம்
உலக ோழ்வே துன்பம் நிறைந்தது என்பது முதலாேது உண்றமயாய் கூைப்படுகிைது. பிைப்பு,
பிணி, மூப்பு, சாக்காடு ஆகிய அறனத்தும் துன்பம் நிறைந்தது.
“பிைந்வதார் உறுேது பபருகிய துன்பம்
பிைோர் உறுேது பபரும் வபரின்பம்
பற்ைின் ேருேது முன்னது, பின்னது
அற்வைார் உறுேது” (மணி.2ம் காறத 64-7)
என்ை அடிகளும்,
“துன்பம் வதாற்ைம் பற்வை காரணம்
இன்பம் ேவட
ீ
பற்ைிலி காரணம்
ஓன்ைிய உறரவய ோய்றம நான்காேது” (மணி.30ம் காறத)
என்று மணிவமகறல பபௌத்த ோய்றமகறளக் கூறுகிைது.
அறத

நீக்க

வேண்டும்,

துக்கம்

நீக்குேதற்கான

ோய்றமகளாகும். (Swaminatha Iyer, 2008).

ேழிகறளயும்

துக்கம் எது என்பதறன அைிந்து,
அைிந்து

பசயல்படுேவத

நான்கு

“இந்நான்கு ோய்றமகளின் ேிளக்கங்கறளத் தீகநிகாயம் மகாசதி பட்டன சத்தம் (பக் 290 – 315)

மஜ்ஜிம நிகாயம் சச்சிேிோங்க சத்தம் (பக்248 – 252) சம்யுக்தம் (பக் 414 – 418) ஆகிய பாடப் பகுதிகள்
ேிரிோக எடுத்துறரக்கின்ைன” என்று திகநிகாயம் கூறுேனேற்றைக் கூறுகிைார் (Kandasamy, 1977).

ப ௌத்த பைய்யியல்
பபௌத்த பமய்யியலில் முதன்றமயாக இடம் பபற்ைிருப்பது துக்கவம. இறதப் பாலிபமாழியில்

‘னரமமாய’

என்றும்,

ேடபமாழியில்

‘னராமாய’

என்றும்

ேழங்குகின்ைனர்.

துன்பத்தின்

இருப்பு

எந்பதந்த ேடிேம் ேறககளில் இருக்கிைபதன்பறத ஆய்ேவத முதல் ோய்றமயாகக் கருதப்படுகிைது.

இதறனக் குைித்து புத்தர், “தாங்கள் என்னுறடய தம்மத்றத நம்பிக்றகயூட்டா துன்பியல் பகாள்றக என
அறழக்கக்

கூடும்

அது

துன்பத்தின்

இருப்பில்

கேனம்

பகாள்ளுமாறு

மனித

குலத்றத

அறழக்கின்ைபதன்பதால் என் தம்மத்றதப் பற்ைிய அத்தறகய கருத்து தேைானபதன நான் உமக்குத்
பதரிேிக்கிவைன். என் தம்மம் துன்பத்தின் இருப்றப ஒப்புக் பகாள்கின்ைபதன்பதில் எந்த ஐயமுமில்றல.
ஆனால்,

அவத

அளேில்

துன்பத்றத

நீக்குதல்

மைந்துேிட வேண்டாம்” என்கிைார் (Ambedkar, 1994).

பற்ைியும்

அது

முக்கியத்துேமளிக்கிைது

என்பறத

புத்தரின் வபாதறனகள் துக்கம் குைித்து கூறுேதாக அறமந்துள்ளது. ஆனால், அத்துன்பத்றதக்
வபாக்கும் ேழிகறளயும் முதன்முதலாக கூைியேர் புத்தவர. இவ்ோைான துக்கம் குைித்து ேள்ளுேரும்
தன்

நூலில்

கூைியுள்ளார்.

ஆறசவய

துன்பத்திற்குக்

காரணம்.

ஆறசறய

ோழ்ேில்

இருந்து

நீக்க

வேண்டும் என்பதறன, “அோஅறுத்தல்” எனும் அதிகாரத்தின் ேழி கூறுகிைார்.
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துன் த்திற்கான காரணம்
துக்கம் உண்டாேதற்கான காரணமாக தீகநிகாயம்,
“பிக்குமார்கவள! இரண்டாேது உன்னத ோய்றமயாகிய துக்கம் ேிறளேதன் காரணம் என்ன?

மீ ண்டும் மீ ண்டும் பதாடர்ந்து எழும் பபரும் வேட்றககவள துக்கம் உண்டாேதற்கான காரணம். புலனின்
பங்களினிடனித்தில்

பகாள்ளும்

பபரும்

வேட்றக

இன்பத்றதயும்

காம

சுகத்றதயும்

நாடி

இங்கும்அங்கும் அறலகின்ைது. இது காம வேட்றக (காம தன்ஹா). மற்றும் ோழ்ேின்பால் பகாள்ளும்
காம உலகத்திலும் நுண்ணுைிவு வதே உலகங்களிலும் அருே பிரம்மா உலகங்களிலும் பிைேி பகாள்ள
வேண்டும் என்ை பபரும் வேட்றக, அது பேதண்ஹா. துன்பம் தருபேற்றை அழிக்க வேண்டும் என்ை
அழிவு

பேைி(ேிபதண்ஹா).

இந்த

மூன்று

வேட்றககளும்

துக்கத்றத

ேிறளேிக்கும்

காரணங்கள்”

(தீகநிகாயம்.ப.288)
ேள்ளுேர், உலகில் உயிர்கள் வதான்றுேதற்கான காரணவம ஆறச தான் என்பதறன,
“அோஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும்எஞ் ஞான்றும்
தோஅப் பிைப்பீனும் ேித்து” (குைள்.37: 1)
மனிதனின்

ஆறசவய

துன்பத்திற்குக்

காரணம்

(Parimelalhagar, 2004).

ஆதலால்,

ஆறசறய

துைந்தாவல மனமும் ோழ்வும் அறமதி நிறலக்கு ேரும். மனிதர்கள் ோழ்ேில் அறமதி வேண்டும்
என்று

துைவு

வமற்பகாண்டு

பசல்கின்ைனர்.

ஆனால்,

உண்றமயான

துைவு

என்பது

ஆறசறயத்

துைப்பவத என ேள்ளுேரும்,
“அற்ைேர் என்பார் அோஅற்ைார் மற்றையார்
அற்ைாக அற்ைது இலர்” (குைள்.37:5)
கூறுகின்ைார் (Parimelalhagar, 2004).

துன் ம் எழுவதற்கான காரணம்
துக்கம் எழுேதற்கான காரணமாக தீகநிகாயம்,
“இரண்டாேது உன்னத உண்றமயாகிய துக்கத்தின் காரணம் உள்வநாக்குத் தியானத்தில் உள்ளார
உணரப்படுகின்ைது.

பபரும்

வேட்றககளும்

பற்றுதல்களும்,

அேற்ைால்

தூண்டப்பட்டுச்

பசய்யும்

பசயல்களும், அவ்ேிறன பேன்களுவம துக்கத்திற்குக் காரணம் என்று வபாதறனகளின் மூலம் அைிேது
வகள்ேி

ஞானம்.

அந்தக்

வகள்ேி

ஞானம்

இங்கு

ஆழமாகச்

சிந்திக்கப்பட்டு

மனத்தில்

உள்ோங்கப்படுகின்ைது;” (தீகநிகாயம்.ப.289) என்கிைது.
ோழ்ேில் அறனத்றதயும் துைந்து ஆறசறயத் துைக்காத நிறல துைவு கிறடயாது. இயல்பு

ோழ்க்றகயில் ோழும் வபாது ஆறசறயத் துைத்தவல சிைந்த துைவு என்கிைார். மனித மனம் பகாள்ளும்
ஆறச என்பது என்றும் நிறைேறடயாதது. மனித மனம் பகாள்ளும் பற்ைானது அதிகரிக்குவம அன்ைி
‘வபாதும்’ எனும் மனநிறல ேராது. ஓன்று மற்பைான்று என பற்ைானது பபருகிக் பகாண்வட வபாகும்.

புற்ைின் காரணமாக, பற்றை அறடய வேண்டும் என்ை ஆறசயினால் பல பாேங்கறளயும் பசய்ய
முயல்கின்ைனர். ஆனால், ஆறசறய ஒழித்து ேிட்ட ோழ்ேில் தீராத இன்பம் கிறடக்கும் என்பதறன,
“ஆரா இயற்றக அோநீப்பின் அந்நிறலவய
வபரா இயற்றக தரும்” (குைள்.37:10)
குைளடிகள் ேலியுறுத்துகின்ைன (Parimelalhagar, 2004).
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துக்க ஒழிப்பு
துக்க ஒழிப்பு குைித்து தீகநிகாயம், “மூன்ைாேது துக்க ஒழிப்பு என்பது என்ன? அந்தப் பபரும்
வேட்றக வதய்ந்து மறைேது துக்க நீக்கம். அந்தப் பபரும் வேட்றகறய ேிட்டு ஒழிப்பது துக்க நீக்கம்.
இதுவே
இங்கு

துக்கத்திலிருந்து

இடம்

பரிபூரணமாகவும்

இல்றல.

ஆனால்,

பைித்பதடுக்கப்படுகின்ைது,

எங்வக

நிரந்தரமாகவும்

பிக்குமார்கவள!

ேிடுதறல

ஆற்ைப்

அறணக்கப்படுகின்ைது.

பபரும்

உடல்

பபறுேதாகும்.

வேட்றக

உருேம்

துக்கத்திற்கு

எங்வக

மற்றும்

வேருடன்

மனம்

ஆகிய

பதாகுப்புகளான இந்த உலகில் எங்கு கேர்ச்சிகரமானதாகவும் இன்பம் ஊட்டுேதாகவும் ஏதாேது ஒரு

பபாருள் உள்ளவதா, எங்கு இந்தப் பபரும் வேட்றக ஊன்ைித் தறளப்பதாக உள்ளவதா, இங்வகவய இந்தப்
பபரும்

வேட்றக

வேவராடு

பைித்பதைியப்படுகின்ைது.

வேட்றக

அறணக்கப்படுகின்ைது;”

(தீகநிகாயம்.ப.290) என்கிைது.
மனிதனுக்கு

சிறுேயது

முதவல

அைம்

ேலியுறுத்தப்படுகிைது.

ோழ்ேில்

அைம்

மிகவும்

இன்ைியறமயாதது. மனிதறன மனிதனாக ோழச் பசய்ேது அைவம. அவ்ோைான அைத்திற்கு மாைாக

நடக்கத் தூண்டுேதும் ஆறசவய. ஆதலால், பபௌத்த பமய்யியல் மனிதன் ஆறசறய ேிட வேண்டும்
என்கிைது.
“இன்பம் இறடயைா தீண்டும் அோபேன்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் பகடின்” (குைள்.37:9)
ஏன்று
ோழ்ேில்

துன்பங்களில்

இறடேிடாத

எல்லாம்

இன்பங்கள்

(Parimelalhagar, 2004).

பகாடிய
பபற்று

துன்பமான
ோழ

ஆறசறய

முடியும்

என்று

ேிட்டுேிட்டால்
ேள்ளுேரும்

உலகியல்

கூறுகின்ைார்

துக்க ஒழிப்பு ைார்க்கம்
துக்க ஒழிப்பு மார்க்கம் குைித்து தீகநிகாயம், “ஓ பிக்குமார்கவள! துக்க ஒழிப்பு மார்க்கம் என்கிை
உன்னத ோய்றம என்ன? அதுவே உன்னத எண்ேழிப்பாறத, நல்லைிவு, நல்பலண்ணம், நற்வபச்சு,
நற்பசயல், நற்பதாழில், நன்முயற்சி, நல் மனேிழிப்புணர்வு, நற்சமாதி” (தீகநிகாயம்.ப.291) என்கிைது
ஆறசயிலிருந்து

துன்பம்

உண்டாகிைது.

ஆறசயிலிருந்து

நீங்கினேர்க்குத்

துன்பம்

என்பவத

ேிறளயாது என்பதறன ேள்ளுேரும்,
“அோ இல்லார்க்கு இல்லாகும் துன்பம் அஃதுண்வடல்
துோஅது வமன் வமல் ேரும்” (குைள்.37: 8)
என்கின்ைார்

(Parimelalhagar,

2004).

ஆறசப்படாறமவய

மனத்தூய்றம

ஆகும்.

அது

பமய்யுணர்ோல் உண்டாேது என்பதறன,
“தூஉய்றம என்பது அோேின்றம மற்ைது
ோ அய்றம வேண்ட ேரும்.” (குைள்.37: 4)
ேள்ளுேரும்

உறரக்கின்ைார்.

குைள்கள்

ேழியாக

பபௌத்த

பமய்யியல்

பகாள்றகயின்

அடிப்பறடறய ேள்ளுேம் கூறுேதறனக் காணமுடிகின்ைது.

முடிவுமர
பதிபனண்கீ ழ்க்கணக்கு

ேளப்படுத்துேதறன
அைிவுறுத்தல்

வதான்ைிய

முதன்றமயாகக்

நிறலயில்

காலம்

பகாண்டு

இயற்ைப்பட்டது.

மக்களின்

இருந்தது.

இச்பசயறலவய

சமூக

தமிழ்

பபௌத்த

ோழ்ேியல்

அை

அைபநைிறய

இலக்கியங்கள்

மதமும்

சமூக

வமற்பகாண்டுள்ளது.

பபௌத்த அைக்கருத்துக்கறள ோய்றமகள், பன்னிரு நிதானங்கள் என ேறகப்படுத்தலாம். அேற்ைின்
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காணமுடிகின்ைது.

சமுதாயத்தில்

தாக்கத்றத

ஏற்படுத்த ேிறளந்த பபௌத்த மத அைக்கருத்துக்கள் தமிழ் அை இலக்கியங்களிலும் நிறலபபற்றுக்

காணப்படுகின்ைன. இன்றைய தமிழ்ச் சமூகத்தில் பபௌத்த மதம் வதய்ந்து காணப்பட்டாலும் அேற்ைின்
அைக்கருத்துக்கள் திருக்குைள் ோயிலாக மதம், நாடு, கடந்து உலக மக்களிடம் பசன்று அறடகின்ை
ோய்ப்பிறன

ேள்ளுேர்

ஏற்படுத்திக்

பகாடுத்திருக்கிைார்.

மதம்

என்னும்

நிலயில்

பபௌத்தம்

அழிந்தாலும் அதன் அைக்கருத்துக்கள் மக்களிடம் நிறலபபற்றுக் காணப்படுகின்ைன.
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