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The state that Valluvam insists depends on the rights of the people. To abolish slavery,
demand good government otherwise to exclude. Valluvam adores good government and
good king at the same time abhor the bad king, and throw such a tyrannical king away.
Valluvam, which claims to be a superpower, says it will protect it from enemies. The
Government and Government rule that Valluvam insists are not in the category of
Monarchy, Force and republic Government. Whatever the type, the scepter government
is the government that Valluvam insists. The essay for this study is in the context of
Valluvam politics.
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ஆசிரியர் குறிப்பு
முனைவர்

உ.

கருப்பத்தேவன்

மதுரை

காமைாசர்

பல்கரைக்கழக

தமிழயற்புைத்திலுள்ள ஒப்பிைக்கியத்துரையில் உதவிப்பபைாசிரியைாகவும்
துரைத்தரைவர் பபாறுப்பும் வகித்துவருகிைார்.

இவர் ஒரு சிைந்த தமிழ்

ஆர்வைைாகவும்

திைனாய்வாளைாகவும்

ஒப்பியல்

அைிஞைாகவும்

அைியப்படுகிைார்.

பதாடர்ந்து தமிழ் கரை மற்றும் இைக்கியபவளியில்

பயணித்துவரும் இவருக்கு நற்ைமிழ் ஆசிரியர் விருது, பபைாசிரியர்ைத்னா
விருது

நல்ைாசிரியர்

விருது

தமிழாய்வுச்சுடர்

விருது,

கவியாய்வுச்சுடர்

விருது

பபான்ை

பல்பவறு விருதுகள் தமிழகத்தில் உள்ள கரை இைக்கியப்பரிவு சார்ந்த அரமப்புக்களால்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம், பசந்தமிழ்க் கல்லூரியில் இளம் இைக்கியம்,
முதுகரை

மற்றும்

பல்கரைக்கழக

ஆய்வியல்

நிரைஞர்

தமிழியற்புைத்தில்

ஆகிய

பட்டப்பபறுகரளயும்,

திருவாசத்தில்

இைக்கிய

மதுரை

நைன்கள்

பபாருண்ரமயில் ஆய்வு பசய்து முரனவர் பட்டத்ரதயும் பபற்றுள்ளார்.

காமைாசர்
என்னும்

பமலும், ஒப்பியல்
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பநாக்கில் திைாவிட பமாழிகளில் இைாமாயணங்கள் எனும் பபாருண்ரமயில் பல்கரைக்கழக
நிதிநல்ரக

ஆய்வுக்குழுவில்

ஆைாய்ச்சி

நிதியாக

ரூ.

7

இைட்சம்

நிதியுதவி

பபற்று

ஆய்விரன நிரைவு பசய்துள்ளார். சங்க இைக்கியம், இரடக்காை இைக்கியம், ஒப்பிைக்கியம்
ஆகிய

துரைகளில்

மானியக்குழுவால்

பை

ஆய்வுக்கட்டுரைகரள

அங்கிகரிக்கப்பட்ட

எழுதி

ஆய்விதழ்களில்

வருகிைார்.

இவைது

பல்கரைக்கழக

கட்டுரைகள்

பதாடர்ந்து

பவளிவந்து பகாண்டிருக்கின்ைன.

ஆய்வுச் சுருக்கம்
வள்ளுவம்
வவறுப்பது.

வலியுறுத்தும்

நல்லைறச

அைசு

வவண்டுவது

மக்களின்

அல்லைறசக்

உரிறம
கடிந்து

சார்ந்தது

அடிறமமுறைறய

ஒதுக்குவது.

நல்லைசறையும்

நல்லாட்சிறயயும் வபாற்றும் வள்ளுவம், அல்லைசறை ஒழிகவவைத் தூற்றுவவதாடு, கடிந்து
வகாடுங்வகால் மன்ைறைப் புைம் தள்ளுகின்ைது. வல்லைசு வவண்டுவமைக் கூறும் வள்ளுவம்
அது

பறகவைிடமிருந்து

குடிமக்கறளப்

பாதுகாக்கவவ

என்கின்ைது.

ஆயினும்

வமல்லைசு

வவண்டும் என்பவத வள்ளுவத்தின் தறலயாய வகாள்றகயாகும். வள்ளுவம் வலியுறுத்தும்
அைசும்

அைசாட்சியும்

உட்பட்டதன்று

வறக

முடியைசு,

குடியைசு,

எதுவாயினும்

பறடயைசு

வசங்வகால்

என்னும்

அைசுதான்

வறகறமகளுக்கு

வள்ளுவம்

வலியுறுத்தும்

நாட்டைசு ஆகும். “வள்ளுவம் கண்ட அைசியல்" என்னும் வபாருளில் இவ்ஆய்வுக் கட்டுறை
அறமகின்ைது.

மன்னன் - ேலைவன்
மன்ைவை
நாட்டில்

நாட்டின்

தைிப்வபருந்தறலவன்

குடிமக்களுள் சிைந்த

அைிவுறைகறளயும்

தறலவர்களும்

சிந்தறைகறளயும்

என்பது

வள்ளுவச்

சிந்தறை

மூதாறதயர்களும் உண்டு.

தழுவிவய

மன்ைன்

நாட்டிறை

அன்று

அன்ைவர்களின்
ஆட்சி

வசய்ய

வவண்டும். அைசு இயங்க வவண்டும். இல்றலவயைின் மன்ைவன் அழிவான் அைசும்வகடும்.
“ஏந்திய வகாள்றகயார் சீைின் இறடமுரிந்து
வவந்தனும் வவந்தும் வகடும்" (குைள்.899)
மன்ைனுக்கு

அைிவுறையும்

அைவுறையும்

கூறும்

வள்ளுவம்,

வசவிறகப்பச்

வசாற்வபாறுக்கும் மன்ைவவை பண்புறடயவன் என்கின்ைது. அம்மன்ைனுக்கு வவற்ைிறயத்
தருவது வவலன்று வசங்வகால் எை நிறைவுபடுத்துகின்ைது. நாட்றட ஆளும் மன்ைவனுக்கு
இடித்துறைத்துத்

தவறுகறளச்

சுட்டிக்

கண்டிக்கும்

நண்பர்கறளவய

(அறமச்சர்கள்)

வவண்டுகின்ைது. மன்ைவைின் புகழ்கூறும், துதிபாடும் அன்பர்கறளச் சாடுகின்ைது.
மைிதைின்
அைசாண்ட

உடல்வன்றமறயயும்

பண்றடய

சமுதாயச்

உைத்றதயும்

சூழலில்,

வவலிைால்

(பறடவைர்கள்)
ீ
மட்டுவம

நம்பி

வவற்ைிறய

மன்ைவன்
அறுவறட

வசய்துவிடலாம் எை மன்ைவன் நம்பியிருந்த அன்றைய அைசியலில், மன்ைைின் வசங்வகால்
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ஆட்சி

மக்களின்

ஆதைவுடன்

தான்

இருக்க

வவண்டுவமை

வள்ளுவம்

வலியுறுத்தியது

அன்றையச் சூழலில் மகத்தாை அைசியல் புைட்சியாகும். இதறை வள்ளுவம்,
“வவலன்று வவன்ைி தருவது மன்ைவன்
வகாலதூஉம் வகாடா வதைின்"

(குைள்.546)

என்கின்ைது. இது மக்களாட்சித் தத்துவத்தின் உயரிய சிந்தறையாகும் (Rajaram, 2009; Rajaram,

2015; Chakravarthy Nayenar, 1947; Viswanatham, 1954; Subramaniyadass, 1957)
.

கல்வி - மன்னனுக்கு தவண்டும்
அைசியலுக்குக் கல்வி வவண்டும் என்னும் சிந்தறை முதன்முதலில் திருக்குைளில்தான்
காணப்படுகின்ைது.

இதறை

ஆய்வுக்கட்டுறையில்,

“அடிப்பறடக்

கல்விறயயும்
இம்மூன்றும்
வள்ளுவச்

மன்ைன்
நிலன்

அ.ஆறுமுகம்
கல்வியுடன்

வபற்ைிருக்க

ஆள்பவர்க்கு

சிந்தறைறய

திருக்குைளில்
ஆட்சிறயத்

வவண்டும்.

வநாக்கும்வபாது

திைம்பட

தூங்காறம,

இன்ைியறமயாதறவ.

கல்வி

நடத்துவதற்குரிய

கல்வி,

தைித்தைிவய

அைசுப்பணிக்குரியைவற்றைக்

என்னும்

துணிவுறடறம
கற்ைல்

குைித்து

கற்ைைியும்

கல்வி

தைிவய இருந்திருக்க வவண்டும். ஆவலாசறை கூறும் அறமச்சன் வன்கண், குடிகாத்தல்,
கற்ைைிதல்

எை

ஆள்விறையுடன்

சிைப்புப்வபற்று

விளங்கவவண்டும்"

எைக்

குைிப்பிடுவதிலிருந்து அைியலாம்.
“தூங்காறம கல்வி துணிவுறடறம இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலைாள் பவர்க்கு"
என்னும்

வள்ளுவச்

சிந்தறை

(குைள்.383)

ஆட்சியாளர்களுக்கு

என்றும்

உரியது.

ஒற்றும்

உறைசான்ை அைசியல் நூலும் மன்ைவனுக்கு இரு கண்களாக இருக்கவவண்டும்.
“ஒற்றும் உறைசான்ை நூலும் இறவயிைண்டும்
வதற்வைன்க மன்ைவன் கண்"
இதைால்

மன்ைவனுக்கு

அைசியல்

குைித்த

(குைள்.581)

சிைப்புக்கல்வி

வவண்டும்

என்பறத

அைியலாம். அைசறை நல்லாட்சிக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் கடறமயும் வபாறுப்பும் அைிவு சான்ை
அறமச்சனுக்வக உரியது. இதைால் தான் வள்ளுவம் அறமச்சனுக்கு,
“வன்கண் குடிகாத்தல் கற்ைைிதல் ஆள்விறைவயாடு
ஐந்துடன் மாண்டது அறமச்சு"
எை
இருக்க

அைிவுறை

வவண்டும்.

கூறுகின்ைது.

இதைால்தான்

அறமச்சன்

அவன்

கூடுதல்

(குைள்.632)

என்பவன்

கூடுதல்

மதிநுட்பத்றதப்

அைிவுறடயவைாக

வபறுகின்ைான்.

நிறை

நூல்கறளக் கற்ைால்தான் அறமச்சனுக்கு இந்தக் கூடுதல் மதிநுட்பம் கிறடக்கும்.
“மதிநுட்பம் நூவலாடு உறடயார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்ைிற் பறவ"

(குைள்.636)
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அைசியலில் அறமச்சர்களுக்கு அடுத்த நிறலயில் மன்ைர்களுக்குத் துறண நிற்பவர்கள்
தூதுவர்கவள.

தூதர்கள்

வவண்டும்.

அைிவும்

உருவாைாய்ந்த

தூதுவர்களால்

கல்வியும்

பிைநாட்டுப்

உறடயவர்களாக

பறகறம

இருக்க

தவிர்க்கப்படுகின்ைது.

வபார்தடுக்கப்படுகின்ைது. இதறை வள்ளுவம்,
“அைிவுரு ஆைாய்ந்த கல்வி இம்மூன்ைன்
வசைிவுறடயான் வசல்க விறைக்கு" (குைள்.684)
எை வலியுறுத்துகின்ைது. நூலாருள் நூல் வல்லவைாகவும், கற்றுக் கண்ணஞ்சி வசலச்
வசால்லிக்

காலத்தால்

தக்கது

அைிபவைாகவும்

தூதர்கள்

விளங்கவவண்டும்

என்பவத

(Paloore Kannapa Mudaliar, 1956; Annamalai; 1961; Srinivasan; 1964;

வள்ளுவச் சிந்தறையாகும்

Kembu Arumugam; 1969; Alalasundaram; 1969; Paramasivanantham; 1969).

மக்கள் தேொடர்பில் தசொல்ைொற்றலும் தபச்சுவன்லமயும்
வசால்லாற்ைல்
வவண்டப்படுவவத,
லாற்ைல்

மிகமிக

மிக்க

எைினும்

வபச்சுவன்றம
“மக்கவளாடு

இன்ைியறமயாதது.

என்பது

வதாடர்பு

எல்லார்க்கும்

வகாண்டு

அைசின் பணிகறளயும்

வபாதுவாக

வாழ்வார்க்கும்

திட்டங்கறளயும்

இச்வசால்
மக்களிடம்

வதளிவாக எடுத்துறைக்கவும் ஆட்சியாளர்கறள வநைிப்படுத்தவும், அதுவபான்ை பணிகறளத்
திைறமயாக

நிறைவவற்ைவும்

வள்ளுவம்

வபைளவும்

வசால்லாற்ைல்

வபச்சாற்ைல்

மிகமிக

மிக்கவர்கறள

இன்ைியறமயாதது.
வைவவற்கின்ைது.

ஆதலால்தான்
அறமச்சியலில்

வசால்வன்றம, அறவ அைிதல், அறவ அஞ்சாறம என்னும் அதிகாைங்கள் வள்ளுவத்தில்
இடம்

வபற்ைிருப்பினும்

திருக்குைள்

ஆய்வாளர்,

அைசியலுக்குச்

வசால்லாற்ைல்

வள்ளுவத்தின்

மிக்கவர்கள்

இச்சிந்தறைகள்

சீை

வதறவ

அைசியல்

எைக்

கூறும்

தத்துவஞாைி

கன்பூசியசும் இதறை வலியுறுத்தியிருப்பறதத் தக்க சான்றுகளுடன் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

மன்னன் கடவுள் இல்லை
தமிழகத்தில் முடியாட்சியின் தறலவைாக மன்ைன் இருந்திருக்கின்ைான். ஆயினும்
மன்ைறைக் கடவுள் வழிவந்தவன் என்னும் வகாள்றக ஏற்கப்படவில்றல. மக்கள் மன்ைைின்
ஆறணகறளயும்
உயர்ந்தவர்கள்
உரிறமறயக்

கட்டறளகறளயும்
துணிச்சலுடன்

வகாண்டிருந்தைர்

கடவுளின்

மன்ைைின்
அல்லது

ஆறணகள்

ஆறணகறள

அவ்வாறு

எை

எதிர்த்து

விளங்க

ஏற்கவில்றல.
நல்வழிப்படுத்தும்

வவண்டுவமை

எதிர்பார்த்

துள்ளைர் என்பதற்கு வள்ளுவத்தில் சான்றுகள் உள்ளை.
“இடிக்குந் துறணயாறை ஆள்வாறை யாவை
வகடுக்கும் தறகறம யவர்" (குைள்.447)
“இடிப்பாறை யில்லாத ஏமைா மன்ைன்
வகடுப்பா ரிலானும் வகடும்” (குைள்.448)
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என்னும் குைட்பாக்கள் இதற்குச் சான்றுகளாகும். முடியாட்சி நறடவபற்ை தமிழகத்தில்
மன்ைறைக் காட்டிலும் அைிவிலும் சிந்தறையிலும் பண்பிலும் வமம்பட்டவைாகப் வபரிவயார்
இருந்துள்ளைர்.

அன்றைய

அைசியலில்

அவர்களின்

பங்களிப்பும்

வபரிதாக

இருந்துள்ளது.

இதறை,
“தம்மின் வபரியார் தமைா ஒழுகுதல்
வன்றமயுள் எல்லாம் தறல"

(குைள்.444)

என்னும் குைளால் அைியலாம். தம்மின் வபரியார் எை உயர்ந்வதாறைக் குைித்துவரும்
வதாடர்

இதறை

மதிப்புரிறம

உறுதிப்படுத்துகின்ைது.

மிகுதி.

அைசியல்

பழந்தமிழர்

வதாடர்பில்

அைசியலில்

உயர்ந்வதார்

உயர்ந்வதார்க்குரிய

இன்ைியறமயாதவைாகக்

கருதப்பட்டைர் என்பறத,
“பல்லார் பறகவகாளின் பத்தடுத்த தீறமத்வத
நல்லார் வதாடர்றக விடல்” (குைள்.450)
என்னும்

குைள்

வதளிவுபடுத்துகின்ைது.

வள்ளுவம்

உயர்ந்வதாரின்

அைசியல்

வதாடர்பாை பணிகறள
“உற்ைவநாய் நீக்கி உைாறம முற்காக்கும்
வபற்ைியார்ப் வபணிக் வகாளல்” (குைள்.445)
என்னும் குைளும் சூழ்வார் (குைள்.444), இடிக்கும் துறணயாறை (குைள்.447), இடிப்பாறை
(குைள்.448)

என்னும்

குைட்பாக்கள்

குைிப்பிட்ட

ஆட்சிகறளயும்

உய்த்துணை

றவக்கின்ைை.

மன்ைனுக்கு வரும் துன்பங்கறள நீக்குதல், அறவ வாைாது தடுத்துக்காத்தல், காலத்திற்வகற்ை
ஆவலாசறைகறளயும்

அைிவுறைகறளயும்

மன்ைனுக்குக்

கூைி

நல்லாற்றுப்

படுத்துதல்,

மன்ைன் தவைாை வழிகளில் வசல்லும்வபாது அவறை இடித்துறைத்துத் திருத்துதல் ஆகியை
உயர்ந்வதாரின்

பணிகளாக

அைிய

முடிகின்ைை.

இவற்றைவயல்லாம்

உற்றுவநாக்கும்வபாது

அைசியலில் மன்ைனுக்குத் துறணநின்று நல்லாற்றுப்படுத்தவும், மன்ைறைக் கட்டுப்படுத்தும்
தகுதியும்

உரிறமயும்

உறடயவர்களாக

வள்ளுவம்

கூறும்

உயர்ந்வதார்கள்

இருந்தறத

அைியலாம் (Paramasivanantham, 1969; Murugarathinam, 1975; Perumal, 1974; Mohanarasu, 2007;

Pakirisankar, 1973; Ramashanmugam, 1971; Kundrakudi adigalar, 1972; Venkataramaiah, 1970).

தபொருட்பொைில் வள்ளுவம் கொட்டும் அரசியல்
அைத்துப்பால்,
திருக்குைளில்
வள்ளுவம்

வபாருட்பால்,

வபாருட்பாலில்தான்
அைசியறல

காமத்துப்பால்
எழுபது

அறைத்திலும்

எை

அதிகாைங்கள்

முப்பால்கறளக்
அடங்கியுள்ளை.

சிைந்ததாகவும்,

எல்லா

வகாண்ட

இதிலிருந்வத

நன்றமகளுக்கும்

அடிப்பறடயாகவும் கருதியறத அைியலாம். மறழ வபாய்த்துவிட்டால் உலக உயிர்கள் வாழ
இயலாது. சிைந்த ஆட்சியில்லாவிட்டால் குடிமக்களின் குறை நீங்காது. சமயம் வளர்வதற்கும்
ஆட்சிவய

இன்ைியறமயாதது

எம்.நாைாயணவவலுப்பிள்றள,

“சமயம்

என்பது
நிறலவபற்று

வள்ளுவச்
மக்கள்

அதறைக்

சிந்தறையாகும்.
கறடப்பிடிக்க

வவண்டுமாைால் அைசியல் நிறலயுள்ளதாக இருக்கவவண்டும். அைசியலின் ஆதைவால்தான்
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எந்தநாடும்

வசழிப்பறடய

முடியும்.

நாட்டில்

றகத்வதாழில்களும்

கறலகளும்

நன்ைாக

வளர்ந்து எல்லாரும் இன்புைமுடியும். உணவுப்பஞ்சம் ஒழிந்து மக்கள் அறைவரும் உண்டு
மகிழ்ந்து,

ஒழுக்கங்வகடாமல்

கருதுகின்ைவர்கள்.

வாழமுடியும்.

இதுவவ

திருவள்ளுவர்

தமிழர்கள்
கருத்து"

அைசாட்சிறய
எைக்

உயிைாகக்

கூறுவது

ஓர்ந்து

சிந்திக்கத்தக்கதாகும்.

அரசொட்சிக்கு நொடு என்னும் நிைப்பரப்பு
இன்றைய அைசுக்கு நாடு என்னும் நிலவறை (நிலப்பைப்பு) மிகவும் இன்ைியறம யாதது
என்பர்.

வள்ளுவம்

அைசியலின்

சிைப்பிறைப்

வபசும்

இறைமாட்சி

என்னும்

அதிகாைத்தின்

முதற்குைளில்
“பறடகுடி கூழ்அறமச்சு நட்பைண் ஆறும்
உறடயான் அைசருள் ஏறு" (குைள்.381)
எை மன்ைன் உறடறமகள் ஆைிறைத் வதாகுத்துக் கூறுகின்ைது. இவற்றுள் குடி ஓர்
உறுப்பாக

இடம்வபைினும்

(அதிகாைம்

74)

பரிவமலழகர்

எைத்

குடி

நாடு

தைிவய

என்பது

இடம்வபைவில்றல.
ஒரு

அதிகாைம்

அதறைக்வகாண்ட

ஆயினும்

உள்ளது.

நாடு

எை

வபாருட்பாலில்

குைளின்

விளக்கம்

நாடு

உறையாசிரியைாகிய

தந்துள்ளார்.

எைினும்

குடியும் நாடும் ஒன்ைல்ல. வள்ளுவம் குடிறம என்னும் அதிகாைம் வதாடங்கி பதின்மூன்று
அதிகாைங்களில் குடிமக்கள் இயல்புகறளப் வபசுவதாக வள்ளுவ உறையாசிரியர்கள் பலரும்
வபசுகின்ைைர்.
கூறுகின்ைது.

வள்ளுவம்
ஆைால்

பறடகுடி

நாடு

என்னும்

மன்ைனுக்குரிய

குைளில்

மன்ைனுக்குரிய

உறடறமப்

வபாருள்

உறடறமகறளக்

இல்றல.

ஆைாய்ச்சிப்

பார்றவயில் நாடு என்பது அைசியலில் ஓர் உறுப்பாகும். வடவமாழி மைபில் அைசுக்கு ஏழு
உறுப்புக்கள்

என்பறத

அைசியலில்

நாடாளும்

ஏற்றுக்வகாண்டால்
மன்ைவன்

நடுவன்

மன்ைனும்
ஆவான்.

ஓர்

அவன்

உறுப்பாகின்ைான்.

வள்ளுவ

ஓர்

உறுப்பும்

உறடறமயும்

அல்லன்.
“இறைகாக்கும் றவயகம் எல்லாம் அவறை
முறைகாக்கும் முட்டாச் வசயின்" (குைள்.547)
எை வள்ளுவம் மன்ைன் காக்கும் றவயகம் உண்டு எைக்கூறுகின்ைது. அது மன்ைன்
வாழும் நாடாக இருத்தல் வவண்டும். தைக்குரிய நாட்றடவய மன்ைன் தாைாளுகின்ைான்.
வள்ளுவம்,
“நாவடாறும் நாடி முறைவசய்யா மன்ைவன்
நாவடாறும் நாடு வகடும்"

(குைள்.553)

எை மன்ைன் முறைவசய்யாதவபாது தைக்குரிய நாட்டிறை இழப்பான் எைக்கூறுகிைது.
வமவல சுட்டிக்காட்டிய இறைகாக்கும், நாவடாறும் என்னும் குைட்பாக்கறள வநாக்கும்வபாது
மன்ைனும் ஆட்சியும் நீங்கிய நிலப்பைப்றபவய நாடு குைிக்கின்ைது. மன்ைனுக்கும் நாட்டிற்கும்
உள்ள உைவுகள்,
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“மீ க்கூறும் மன்ைன் நிலம்" (குைள்.386)
“குடிதழீ இக் வகாவலாச்சும் மாநில மன்ைன்" (குைள்.544)
“இயல்புளிக் வகாவலாச்சும் மன்ைவன் நாட்ட
வபயலும் விறளயுளும் வதாக்கு"
என்னும்

குைட்பாக்களில்

வதளிவுபடுத்தப்

(குைள்.545)

வபற்றுள்ளை.

நாடு

என்பது

அைசிறைக்

வகாண்டது. ஊர் என்பது அைசு இல்லாதது. ஆயினும் நாடும் ஊரும் மருதநிலமாகும். அது
வவளாண்றம விறளச்சறலக் வகாண்டது. காடு என்பது விறளயுள் அற்ைது. அக்காட்றடக்
வகான்றுதான் நாடாக்க வவண்டும்.

அரசியைின் தகொள்லககளும் தபொக்குகளும்
அைசு என்னும் அறமப்பிற்கு அயல்நாட்டு உைவுக்வகாள்றக உண்டு. அக்வகாள்றகறய
உருவாக்குபவர்

யார்?

அைசியலறமப்பில்
ஆகியை

அைசின்

நாட்டுைவுக்

நீதிமன்ைங்கள்

என்று

வள்ளுவம்

தறலவைாக

வகாள்றககறள

பற்ைிய குைிப்புக்கள்

வவளிப்பறடயாகப்
இருப்பவர்,

சட்டமன்ைம்,

உருவாக்குகின்ைை.

இல்றல.

வபசவில்றல.

அைசியல்

நறடமுறை

நீதிமன்ைம்,

வள்ளுவத்தில்

கட்சிகள்

சட்டமன்ைங்கள்,

கட்சிகள் இல்றல.

சிலப்பதிகாைம்

கூறும் ஐம்வபருங்குழு, எண்வபைாயம் முதலாை அறமப்புக்களும் இல்றல. வள்ளுவத்தில்
மன்ைவை இறவயறைத்தும் அைசின் தறலவன், ஆட்சியின் தறலவன், நீதியின் தறலவன்
என்ை

அறைத்திற்கும்

மன்ைவை

தறலவன்.

நாட்டுக்கு

வவண்டிய

அறைத்துக்

வகாள்றககறளயும் மன்ைவவை இயற்றுகின்ைான். இதறை வள்ளுவம்,
“அந்தணர் நூற்கும் அைத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்ைது மன்ைவன் வகால்" குைள்.543)
“இயற்ைலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்லது அைசு" (குைள்.385)
எைக் கூறுவதால் அைியலாம்.
அைத்திற்கு

ஆதியாய்

நிற்பவன்,

இயற்றுபவன்,

வகாள்றக

வகுப்வபான்

என்வை

வள்ளுவம் மன்ைறை உயர்த்திப் வபசுகின்ைது. இந்நிறலயில் நாட்டுைவுக் வகாள்றககறள
வகுப்வபாைாகவும் மன்ைவை இருந்திருக்க வவண்டும்.
வள்ளுவம்
அழுத்தமாகப்

அைசிறட

வபசுகின்ைது.

நட்றபவிட

ஆய்வாளர்,

அைசரிறட

“திருவள்ளுவர்

நட்பு

வவண்டும்

ஒருநாடு

என்பது

என்பறதவய

ஓர்

எல்றலக்கு

உட்பட்டதாக இருக்கவவண்டுவமை எங்குவம கூைவில்றல. எைினும் காட்டைண், மறலயைண்
வபான்ை புை அைண்கறள நாட்டின் உறுப்புக்களாகக் கூறுவதால் எந்நாடும் ஓர் எல்றலக்கு
உட்பட்டதாக
ஆயினும்

ஓர்

இருக்கவவண்டும்
எல்றலக்கு

என்பதில்

உட்பட்டிருந்த

திருவள்ளுவர்
நிலப்பைப்றபக்

உடன்பாடுறடயவர்"

வகாண்டிருந்தால்

என்பர்.

மட்டுவம

ஒரு
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நிலம் நாடாகிவிடாது. அங்கு இயற்றகச் வசல்வம் நிறைந்து இயல்பாக வளம் வகாழிக்க
வவண்டுவமை வள்ளுவம் எதிர்வநாக்குகின்ைது.
“வகட்டைியாக் வகட்ட விடத்தும் வளங்குன்ைா
நாவடன்ப நாட்டின் தறல” (குைள்.786)
“இருபுைலும் வாய்ந்த மறலயும் வருபுைலும்
வல்லைனும் நாட்டிற்கு உறுப்பு”

(குைள்.737)

“நாவடன்ப நாடா வளத்தை நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு” (குைள்.739)
என்னும் குைட்பாக்களின் கருத்துறைகளின்வழி இதறை அைியலாம்.

மன்னனின் பண்புகளும் பணிகளும்
ஒரு நாட்றட ஆளும் மன்ைன் உறடறமகள் ஆைிறையும் வபற்ைிருப்பினும், அவன்
தம்மளவில் பண்பாளைாகவும் இருக்கவவண்டும். அஞ்சாறம, அல்லல் நீக்கல், அைிவுறடறம,
அைன் இழுக்காறம, ஆள்விறை உறடறம, இடுக்கண் அழியாறம, இன்வசால் உறடறம,
ஈறகயுறடறம, ஊக்கம் உறடறம, கடுஞ்வசால்கூைாறம, காட்சிக்கு எளிறம, மடியின்றம,
இழுக்காமாைம்

உறடறம

ஆகிய

பண்புகளின்

உறைவிடமாகவும்

மன்ைன்

இருக்க

வவண்டும் எை மன்ைைின் பண்புகறள வள்ளுவம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
பண்புகளின்

முழுறமயால்

காட்டுவறதப்வபாலவவ,

ஒரு

மக்களுக்குத்

குைிக்வகாளுறடய

வதாண்டாற்றும்

மன்ைறைப்

நிறலயிலும்

ஒரு

பறடத்துக்
குைிக்வகாள்

மன்ைறைவய வள்ளுவம் பறடத்துக் காட்டுகின்ைது. நாட்டில் வாழும் குடிமக்களின் நலம்
காப்பதற்கு மன்ைைிடம் இருக்க வவண்டிய பண்புகள் தூண்டுதல் கருவிகள் ஆகும் மன்ைன்
வசய்யும்

மக்கட்வதாண்டும்

பணிகளும்

அவனுக்கு

வறையறுக்கப்படும்

குைிக்வகாள்களின்

இயக்கநிறலகள் ஆகும். குைிக்வகாள் என்னும் விளக்கின் ஒளியாக விளங்கும் மன்ைைின்
கடறமகளுள்

தறலயாயது

காவற்பணியாகும்.

நாட்றடயும்

நாட்டு

மக்கறளயும்

கடறம

உணர்வுடன் காப்பதாவலவய மன்ைன் “காவலன்" எைக் கண்ணியமாக அறழக்கப்படுகின்ைான்.
“இறைகாக்கும் றவயகம் எல்லாம்”

(குைள்.547)

“காவலன் காவான் எைின்”

(குைள்.560)

“முறைவசய்து காப்பாற்றும் மன்ைவன்”

(குைள்.388)

என்னும் வள்ளுவத்தின் வதாடர்கள் மன்ைன் மக்கறளப் பாதுகாக்கும் கடறம சார்ந்த
காவற்பணிறய எடுத்துறைக்கின்ைை.
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அரசுப் பணியொளர்கலளத் தேர்வு தசய்ேல்
அைசாட்சி வசய்யும் மன்ைன் தன்கீ ழ்ப் பணியாற்றும் வபாறுப்புமிக்க அலுவலர்கறளத்
வதர்வு வசய்யும்வபாது எச்சரிக்றகயாக இருக்கவவண்டும் அது அைிவார்ந்த, வபாறுப்புணர்ந்த
வதர்வாக

இருக்க

வவண்டும்.

கண்வணாடாது,

தாட்சண்யம்,

கருறணகாட்டாது

கடறமயுணர்ந்த வதர்வாக இருக்க வவண்டும் என்பறத வள்ளுவம்,
“காதன்றம கந்தா அைிவைியார்த் வதறுதல்
வபறதறம எல்லாம் தரும்”
எை

வலியுறுத்துகின்ைது.

கண்கள்

புண்கள்

எை

கண்வணாட்டம்
வள்ளுவம்

(குைள்.507)

கண்ணிற்கு

அழகு

வலியுறுத்தினும்

கண்வணாட்டம்

இல்லாத

அக்கண்வணாட்டம்

அளவவாடு

இருக்கவவண்டும் என்பவத வள்ளுவச் சிந்தறையாகும். ஒருவன் வகாறலக்குற்ைம் வபான்று
வகாடிய

குற்ைத்றதச்

வசய்தால்

அக்குற்ைத்திற்கு

உரியவறைத்

தூக்கிலிட்டுத்

தண்டிப்பது

நாடாள்வவான் கடறமவயை வள்ளுவம் வலியுறுத்துகின்ைது.
“வகாறலயிற் வகாடியாறை வவந்வதாறுத்தல் றபங்கூழ்
கறளகட் டதவைாடு வநர்”

(குைள்.550)

என்கின்ைது வள்ளுவம்.

அரசின் நிர்வொகக் தகொள்லக
வள்ளுவத்தின் வபாருட்பாலில் காணப்வபறும் உள்நாட்டு நிர்வாகக் வகாள்றக அைவநைி
பிைழாதது.
மன்ைன்

ஏறழகள்
ஏறழகளின்

வசங்வகாலாட்சி

அழுத

கண்ண ீர்

அைசாட்சிறயவய

அழுங்கண்ண ீர்க்கு

வசய்யவவண்டும்.

இதுவவ

வழ்த்திவிடும்
ீ

ஆளாகாமல்,
வள்ளுவம்

மக்கள்

ஆற்ைலுறடயது.

நல்வாழ்வு

வலியுறுத்தும்

அைசின்

கருதி
நிர்வாகக்

வகாள்றகயாகும்.
“அல்லற்பட்டு ஆற்ைாது அழுதகண் ண ீைன்வை
வசல்வத்றதத் வதய்க்கும் பறட”
இதறை

வள்ளுவத்தின்

அண்றடநாடுகளுடன்

உள்நாட்டு

வண்பறக
ீ

நிர்வாகக்

வகாள்ளாமல்,

(குைள்.555)

வகாள்றகயாகக்

மக்களின்

கருதலாம்.

அறமதியாை

மன்ைன்,

நல்வாழ்வுக்காக

அண்றட நாட்டு மன்ைர்களுடன் நல்லுைவு வகாண்டிருக்க வவண்டும். வள்ளுவம் இதறை,
“இகவலன்ப எல்லா வுயிர்க்கும் பகவலன்னும்
பண்பின்றம பாரிக்கும் வநாய்”

(குைள்.851)

“இகவலன்னும் எவ்வவநாய் நீக்கின் தவலில்லாத்
தாவில் விளக்கம் தரும்”

(குைள்.853)

“இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகவலன்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் வகடின்” (குைள்.854)
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எைப் பல நிறலகளில் வலியுறுத்திக் கூறுகின்ைது. இகல் என்பதற்குப் பறக, மாறுபாடு
எைப்

வபாருள்

வண்பறகறய
ீ

வகாள்ளலாம்.
வளர்த்துக்

ஆதலால்

வகாள்ளாமல்

அண்றட

நாடுகள்

நல்லுைவுடன்

மற்றும்

அறமதிறய

வவளிநாடுகளுடன்

ஏற்படுத்திக்

வகாள்ள

வவண்டும் என்பவத வள்ளுவம் வலியுறுத்தும் அைசின் நிர்வாகக் வகாள்றகயாகும்.

வள்ளுவம் கொட்டும் அரசியைின் ேனித்ேன்லமகள்
அன்றைய சூழலில் தமிழ்நாட்டில் நறடவபற்ை ஆட்சிமுறைறய நன்கு விளக்கும் நூல்
வள்ளுவம்

ஒன்வை

ஆகும்.

திருக்குைளில்

வபாருட்பாலில்

இருபத்றதந்து

அதிகாைங்களில்

வசால்லப்பட்டுள்ள அைசியல் கருத்துக்கள் மக்கள் வாழ்க்றகக்கு வவண்டிய இன்ைியறமயாத
ஒழுக்கங்கள் அறைத்தும் நாடாளும் மன்ைைின் வசங்வகாலால் அறடயப் வபறுவை எைக்
கூறுகின்ைை.
மன்ைனும் அறமச்சர்களும் தத்தம் வபாறுப்புக்கறளயும் கடறமகறளயும் உணர்ந்து
வசயலாற்ை வவண்டுவமை வள்ளுவம் வலியுறுத்துகின்ைது. வள்ளுவம் கூறும் அைசியலுக்கு
அடிப்பறட

அைன்

அல்லது

தருமமாகும்.

பைந்த

மைமுறடயார்க்கு

உலகவம

ஒரு

குடும்பமாகும். இவ்வாறு அன்புகாட்டுவதற்கு ஓர் ஒழுங்கறமதி வவண்டும். அது மன்ைனும்
அறமச்சர்களும் வறையறுக்கும் அைசியல் வகாட்பாட்டில் உள்ளதாக வள்ளுவம் வபசுகின்ைது.
அைசனும்

அைசும்

வள்ளுவர்

இல்லாமல்

கூறும்

மக்கள்

அைசியல்

வமறலநாட்டைிஞர்களின்

உறுதிப்வபாருள்கறள

சிந்தறையாகும்.

சிந்தறைகறள

அறடய

இக்கருத்து

ஒத்துள்ளது.

முடியாது

என்பவத

பிவளட்வடா,

“திருக்குைளில்

வபான்ை

வகௌடில்யரின்

அர்த்தசாத்திைம் என்னும் அைசியல் வபாருள்நூலின் வகாள்றககளும் பின்பற்ைப் வபற்றுள்ளை.
வகௌடில்யர்

“கள்”

உண்பறத

கூறுவறதயும்

சுட்டிக்காட்டி

கூறுகின்ைைர்.

ஒற்ைர்,

எதிர்ப்பறதயும்,

ஆய்வாளர்

ஒற்ைாடல்

பலரும்

ஆகிய

அைசியல்
இதறை

உறுப்புக்கள்
வள்ளுவர்

திருவள்ளுவரின்

ஏழு

எைக்

பின்பற்றுவதாகக்

வகாள்றககள்

வகௌடில்யர்

வகாள்றககவள" என்பர். சாதி, சமய வவறுபாடுகளுக்கு இடந்தைாமல் சமூக ஒற்றுறமறயப்
வபணுவவத
“தைிவய
அைம்,

வள்ளுவரின்

வள்ளுவர்
வபாருள்,

அைசியல்

அைசியல்

வகாள்றகயாகும்.

வசய்திகறளக்

இன்பங்கறளக்

கூைத்

எைினும்

கூைவில்றல.

வதாடங்கிய

டி.சி.ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார்,

எல்வலார்க்கும்

வள்ளுவர்

வபாதுவாகிய

அவற்றைச்

வசால்லும்

முறையில் அைத்றதயும் இன்பத்றதயும் வகாடுக்கும் சிைப்புறடய வபாருள், அைச நீதியால்
நிறலவபை

வவண்டுமாதலின்

அைசியல்

வசய்திகறள

அளவிற்குத் திருவள்ளுவர் விளக்கிக் கூறுவதாகக்
சமத்துவமும்
இன்பவாழ்றவ
திருவள்ளுவர்
வநைிகறளவய
வபாருட்பால்

நாட்டில்
எட்ட
அதில்

நிறலவபற்ைாவலாழிய
இயலாது.
கருத்றதச்

வபாதிக்கின்ைார்.
நல்லவதாரு

அைசியல்

வழிகாட்டி.

“நல்ல

பற்ைித்

அைசும்

வதறவயாை
வபாருளாதாைச்

மக்கள்

ஒழுக்கமும்

உயர்வும்

அடிக்கடி

மாைக்கூடிய

தன்றமயுறடயது.

வசலுத்தாமல்
ஆயினும்

இறயபு

என்வைன்றும்

அைசியல்

மன்ைவறைக்

மாைாமல்

அறமப்புக்குத்
கடவுள்

எை

நிற்கும்

வபற்று
வபாது

திருவள்ளுவரின்
நம்பிய

காலத்தில்

மன்ைனுக்வக அைிவு புகட்டிப் புைட்சி வசய்தவர் திருவள்ளுவர். அைசியல் வவறு மதம் வவறு.
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நிலவளம்,

வதாழில்வளம்,

அைிவு

வளம்

ஆகிய

மூன்றுடன்

அறைத்து

மக்களுக்கும்

வபாதுவாை வசல்வம் என்ை நிறலறய உறடய நாடு நல்ல நிறலறய அறடயும் என்பது
வள்ளுவத்தின்

தீர்ப்பாகும்"

(பைணி,

திருவள்ளுவர்

ஒரு

புைட்சிக்காைர்,

கஸ்தூரி

பதிப்பகம்,

திருச்சி,1954, ப.96) எை வள்ளுவத்தின் அைசியல் சிந்தறைகறள எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.
வள்ளுவர்
இன்றைய

கண்ட

நாடும்

காலகட்டத்தில்

காமமும்

அைசின்

என்ை

நூலில்

வவளிநாட்டுக்

வத.வபா.மீ ைாட்சி

வகாள்றக

எைக்

சுந்தைைார்,
கூைப்படுவது

வள்ளுவத்தில் உள்ளது என்கின்ைார். அவர்,
“உடுக்றக இழந்தவன் றகவபால ஆங்வக
இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு” (குைள்.788)
என்னும்

குைளின்

கருத்து

இருநாடுகளின்

நட்பு,

உள்ளம்

ஒத்த

இருவரின்

நட்புப்

வபான்ைது என்கின்ைார் அவர்,
“பறடகுடி கூழ்அறமச்சு நட்பைண் ஆறும்
உறடயான் அைசருள் ஏறு” (குைள்.381)
என்னும் குைளுக்கு
வபாருள்,

அறமச்சு

இயற்றகக்காவல்

பறட

என்பது

என்னும்

என்பது

வபார்ப்பறட, குடி என்பது

அறமச்சர்கள்,
வதளிவாை

நட்பு

என்பது

விளக்கங்கறளக்

மக்கள்

நட்பைசர்கள்,

கூழ்

அைண்

வகாடுத்துள்ளார்.

என்பது
என்பது

திருவள்ளுவர்

அைசியல் சிந்தறைகறள மன்ைன்மீ து ஏற்ைிக் கூறுவதற்குக் காைணம் அவர் மன்ைைாட்சிக்
காலத்தில்

வாழ்ந்தவத.

இறையாண்றம

என்னும்

நிறலயில்

வள்ளுவம்

அைசியல்

சிந்தறைகறள மன்ைன்மீ து ஏற்ைிக் கூறுகின்ைது. இறையாண்றம என்பது அைசியலறமப்பின்
அடிப்பறடயாை
அைசியவல

இறைறம

தைி

என்னும்

அைசியல்

ஏறைய

வபாருளுறடயது.
அைசியல்

அடிறம

இந்த

இறைறமறயக்

அைசியலாகும்.

வகாண்ட

மன்ைன்

ஆளும்

நாட்டில் இந்த இறையாண்றமக் வகாள்றக மன்ைைிடவம உள்ளது. இதைால்தான் வள்ளுவம்
அைசியல் சிந்தறைகறள மன்ைறைச் சார்த்தி விளங்குகின்ைது.

வள்ளுவம் கண்ட நொடு
வள்ளுவம்

கண்ட

நாடு,

மக்களின்

நலவாழ்விறைப்

வபசுவதாகும்.

வள்ளுவம்

குைிப்பிடும் தக்கார் எைப்படுவவார் சிைந்த வதசத்வதாண்டர்கள் ஆவர். நாட்டில் எந்தத்வதாழில்
வசய்வவாரும்
வகாள்ளாமல்

ஒருவர்மீ து

ஒருவர்

ஒற்றுறமயுடன்

வபாைாறமவயா

வாழவவண்டும்.

என்பவத

இழிவாை
வள்ளுவர்

மைப்பான்றமவயா
கண்ட

நாட்டின்

இயல்பாகும். தைக்கு வவண்டியறதத் தாவை வபற்ைிருக்கும் தன்ைிறைவு வகாண்டதாகவும்,
இயற்றகப் வபாருளும் வசயற்றகப் வபாருளும் குன்ைாததாகவும் அப்வபாருட்கறள உற்பத்தி
வசய்யும் திைனுறடய மக்கறளக் வகாண்டதாகவும் நாடு இருக்கவவண்டும்
“மக்களிைம்
பிைப்புரிறமயாலும்

ஒத்துவாழ
பிை

அைசியலறமப்பு

முறைறமயாலும்

மிகமிக

என்பர்.

இன்ைியறமயாதது.

வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டிருந்தாலும்

மன்ைன்
அவன்
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இறைமாட்சி

அதிகாைத்தில்

கூைப்வபற்றுள்ள

சிைப்பியல்புகறளப்

வபற்ைிருக்க

வவண்டும்"

என்பர்.
வள்ளுவத்தின்

அைசியல்

எதிர்காலக்

குைிக்வகாளும்

நிகழ்கால

நடப்பும்

வகாண்டது.

உயர்ந்த சிந்தறையும் உலகப்வபாதுறம வநாக்கும் வகாண்டது. பிைநாட்டு நட்பும் தன்ைாட்டுப்
பறடப்வபருக்கமும்
ஒற்றுறமறயப்
இதுவறை

வள்ளுவ

அைசியலின்

வபணிக்காப்பவத

வவளியாை

ஒழுக்கத்றதயும்

வவளிநாட்டுக்

அைசின்

அைசியல்

முக்கியக்

ஆய்வுகள்

ஒற்றுறமறயயும்

வகாள்றகயாகும்.

கடறமயாகும்.

பிைநாடுகளுடன்

வபணிக்காப்பது

வள்ளுவம்
நட்பு,

அைசின்

மக்களிறடவய
குைித்து

மக்களிறடவய

கடறம

என்பறதவய

கூறுகின்ைை. நாட்டின் வபாருளாதாைத்றத வளர்ப்பதும் வபருக்குவதும் மன்ைைின் முக்கியப்
வபாறுப்பு ஆகும்.

தகொனொட்சியில் குடியொட்சி கண்ட வள்ளுவம்
வடவமாழியின்
இன்பம்,

வடு
ீ

அைசியல்

என்பை

மற்றும்

மக்கள்

தத்துவம்

அறடய

சார்ந்த

வவண்டிய

நூல்களில்

அைம்,

வபாருள்,

உறுதிப்வபாருள்கள்

எைக்

கூைப்வபற்றுள்ளை. இவற்றுள் முதல் மூன்று வபாருள்கறளயும் அைிந்து ஆற்ைி துய்த்தால்
தாைாகவவ

நான்காவதாகிய

வலியுறுத்துகின்ைை.
ஆட்சித்திைவை

வடுவபற்றை
ீ

ஆைால்

இந்த

அறடயாளம்

வள்ளுவம்

இதிலிருந்து

உறுதிப்வபாருள்கறள

அறடயச்

எை

வடவமாழி

மாறுபடுகின்ைது.

வசய்யும்

என்பது

நூல்கள்
மன்ைைது

வள்ளுவத்தின்

வகாள்றகயாகும். வள்ளுவம் வகுக்கும் அைசியலுக்கு அைவை அடிப்பறடயாகும். அைநூல்கள்
பல இருப்பினும் வள்ளுவவம அைசியலுக்கும் அைத்திற்கும் வபாருளுக்கும் இன்பத்திற்குமாை
வநைடித் வதாடர்பிறை எடுத்துக்காட்டும் நூலாகும்.
மன்ைைின்

நல்லாட்சிக்கு

நல்வாழ்க்றகயாகும்.

அந்த

உட்பட்ட

நாட்டில்,

நல்வாழ்க்றக

மக்களுக்கு

வபாருட்வசல்வப்

முதன்றமயாை
வபருக்கம்,

வதறவ

வபருக்கிய

வசல்வத்றத முறையாகச் வசலவு வசய்தல் என்பைவற்ைால் அறமயும். நல்வாழ்வு என்பது
ஒழுக்கசீலர்களுக்கு மட்டுவம கிறடக்கும். இதைால் வள்ளுவம் ஒழுக்கத்றத உயரியதாகப்
வபசுகின்ைது.

அைசியலின்

வதாற்ைம்

குைித்து

வள்ளுவம்

ஆைாயவில்றல.

முறையாக

நிறுவப்வபற்ை ஓர் அைசாங்கத்றதயும், ஒழுக்கத்துடன் ஆற்ைறலக் வகாண்ட மன்ைறையும்,
அம்மன்ைனுக்குரிய இறைமாட்சிறயயும் வள்ளுவம் வபசுகின்ைது. வள்ளுவம் கண்ட ஆட்சி
வகாைாட்சியாயினும் அதில் மக்களின் விருப்பம் தறலறமயாைதாகக் வகாள்ளப்படுகின்ைது.
“மன்ைைின்ைி

மக்கள்

அரிஸ்டாடில்

என்னும்

அைசியல்

உறுதிப்வபாருள்கறள
அைசியல்

தத்துவங்களும்

அறடயமாட்டார்கள்

ஞாைிகளின்

ஒன்ைாைதாகும்

வகாள்றககளும்,

என்பார்

எைக்கூைிய

பிவளட்வடா,

திருவள்ளுவர்

வி.ஆர்.ஆர்.தீட்சிதர்

வகுத்த

என்ை

திருக்குைள்

அந்நாட்ட

மன்ைவை

ஆய்வாளர்" அழுத்தமாகப் பதிவு வசய்துள்ளைர்.
ஒரு

நாட்டில்

வாழும்

காைணமாகயிருக்கின்ைான்.

மக்களது

மன்ைைால்

இன்பதுன்பங்களுக்கு

மக்களுக்கு

அளிக்கப்படும்

இன்பதுன்பங்களுக்கு
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அம்மன்ைன் கற்றுணர்ந்த அைசியல் நூல்கவள காைணமாகும். இதைால் மன்ைைின் தகுதிகள்
அைசியலில்

வபசப்படுகின்ைை.

அரிஸ்டாடில்

என்னும்

கிவைக்க

அைசியல்

ஞாைி

எழுதிய

அைிவுநூல் முதலாை அைசியல் நூல்களில் வசால்லப்படாத அைசியல் கருத்துக்கவள இல்றல.
ஆயினும்

திருக்குைள்

அந்த

நூல்களுக்கும்

வமலாை

அைசியல்

கருத்துக்கறளக்

வகாண்டிருப்பறத விண்டர்ஹீட்ஸ் என்னும் தக்க சான்றுகறளக்காட்டி நிறுவியுள்ளார். அவர்,
“அஞ்சாறம ஈறச அைிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாறம வவந்தர்க் கியல்பு” (குைள்.382)
என்னும் குைளில் ஏறைய அைசியல் நூல்களில் காண்பதற்கு அரிதாை ஓர் அைசியல்
தத்துவம் இருப்பறத விளக்கியுள்ளார். சாதாைணமாக ஒருவர் மைத்தில் ஒரு வநைத்தில் ஒரு
குணம் மட்டுவம இருக்கும். இைண்டு மூன்று பண்புகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்றல. ஒரு
குணத்றத அழித்வத மற்வைாரு குணம் வமவலாங்கும். அைிவு வவகத்றதக் வகாண்ட மைம்
அஞ்சாறம

முதலிய

ஒவ்வவான்றையும்

பல

குணங்கறளயும்

விறைந்து

வநாக்குவதால்

அடுத்தடுத்து

ஒவ்வவான்றையும்

எப்வபாழுதும்

தடுத்து,

எல்லாக்குணங்களும்

ஒவை

சமயத்தில் தம் மைத்தில் இருப்பைவபாலவவ காட்டும். இவ்வாறு விறைவுத் தன்றமயால்
ஒவைசமயத்தில் இருப்பைவபால் வதான்றுகின்ைைவவ அன்ைி உண்றமயில் ஒவை சமயத்தில்
நான்கு

குணங்களும்

நிறலயாைதாகத்

இல்றல.

இந்நான்கு

தங்கியிருப்பதுதான்

குணங்களும்

மன்ைைின்

எப்வபாழுதும்

குணவியல்பு

ஒவை

சமயத்தில்

என்பறத

வள்ளுவம்

இக்குைளில் நுணுக்கமாக வவளிப்படுத்துகின்ைது.
பில்மர்

என்னும்

ஆங்கில

அைசியல்வாதி

(ஐவைாப்பா)

மன்ைர்கள்

வதய்வக
ீ

உரிறம

பறடத்தவர்கள் என்னும் வகாள்றகறய உறுதிவசய்து ஒரு நூறல எழுதியுள்ளார். ஆதாம்
(யுையஅ) என்னும் ஆதி மைிதைிடமிருந்து அைசியல் அதிகாைம் பிைந்தது. இந்த அதிகாைம்
இறைவைால் ஆதாமுக்குக் வகாடுக்கப்பட்டது. அன்ைிலிருந்து தறலமுறை தறலைமுறையாக
ஆதாமிடமிருந்து
அதிகாைம்
வள்ளுவம்

மன்ைர்

அைசியல்

அதிகாைம்

உரிறமயும்

முறைவசய்யாத,

வகாடுங்வகால்

மன்ைவறைக்

வந்து

வதய்வகமாைது
ீ
குற்ைமுறடய

வகாண்டிருக்கின்ைது.
என்பது

பில்மரின்

மன்ைர்கறளப்

வகாறலயாளிறயக்

காட்டினும்

இதைால்

அைசியல்

வாதமாகும்.

ஆைால்

பலவாறு

கடிந்துள்ளது.

வகாடியவன்

என்கின்ைது.

மற்வைாரிடத்தில் வகாள்றளக் கூட்டத்வதாடு இறணத்துப் பார்க்கின்ைது.
மன்ைவைால்தான்

உலகில்

கல்வி

வளத்றதப்

வபருக்க

வள்ளுவம் அைசியலில் கல்விறயப் வபசுகின்ைது. மன்ைவனும்
ஆதலால்

வாழ்க்றகயின்

இயல்றப

உணர்த்தும்

இயலும்.

இதைால்தான்

குடிமக்களும் மைிதர்கவள

துறணக்கருவியாகக்

கல்வி

விளங்கு

கின்ைது. ஆதலால் மன்ைர், மக்கள் ஆகிய இருசாைர்க்கும் வபாதுவாைதாகவும், சிைப்புறடய
வபாருளாகவும் வள்ளுவம் கல்விறயப் வபசுகின்ைது.
வள்ளுவம்

மன்ைைாட்சிக்

காலத்திவலவய

வதர்தறலப்

பற்ைித்

வதளிவுபட

விளக்கியுள்ளது. வதரிந்து வதளிதல், வதரிந்து விறையாடல் என்னும் இைண்டு அதிகாைங்கள்
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வதர்தலுக்வகன்ை அறமக்கப்பட்டுள்ளை. ஒருவைிடமுள்ள குணங்கறளயும் குற்ைங்கறளயும்
ஆைாய்ந்து தறலவைாகவும் ஆட்சியாளைாகவும் வதர்வு வசய்ய வவண்டும்.
“குணம்நாடிக் குற்ைமும் நாடி அவற்றுள்
மிறகநாடி மிக்க வகாளல்” (குைள்.504)
“தகுதிக்குத்

தக்கவாறு

வசயறலயும்,

அச்வசயறலச்

வசய்வவாறையும்

நன்ைாயைிந்து

பின்ைர் வதர்வு வசய்க" (தி.சுப்பிைமணியதாஸ், வள்ளுவர் வகுத்த அைசியல், திருவள்ளுவர்
கழகம்,

மதுறை,

1957,

ப.76)

எை

ஒரு

நுட்பமாை

வதர்வுமுறைறயத்

திருவள்ளுவர்

வலியுறுத்துவதாக தி.சுப்பிைமணியதாஸ் வலியுறுத்திக் கூறுகின்ைார்.

மன்னனின் பொதுகொவல் கவசங்கள்
மன்ைைின் பாதுகாவல் கவசங்களாக அறமவை
அறமச்சு

ஆகும்.

அறமச்சர்கறளக்

அறமச்சு

என்பது

குைிக்கும்.

மன்ைர்களுக்கு

“அறமச்சன்

பல. அவற்றுள் முதன்றமயாைது

அைிவுறை

மன்ைறைவிட

கூைி

நல்லாற்றுப்படுத்தும்

அைிவுள்ளவைாகவும்,

திைறம

மிக்கவைாகவும் வபச்சில் வல்லவைாகவும் வநர்றமயுறடயவைாகவும் இருத்தல் வவண்டும்.
அறமச்சன்

பறட,

வபாருள்,

ஏற்ைகாலம்,

வசய்றக

மற்றும்

பிை

முயற்சியால்

வபரும்பயைளித்தல் ஆகிய இவற்றுடன் வதாழிலாற்றுவதில் அறசவில்லாறம, குடிகாத்தல்,
நீதிநூல்கறளக்

கற்று

அல்லை

தவிர்த்தல்,

நல்லை

அைிதல்,

வதாடர்

முயற்சி

ஆகியை

உறடயவைாக இருத்தல் வவண்டும். இதற்குரிய கல்வியைிவும் மதிநுட்பமும் அறமச்சனுக்கு
வவண்டும்"

அறமச்சன்

தகுதிகளும்

வசயற்பாடுகளும்

வள்ளுவத்தில்

வலியுறுத்தப்

படுகின்ைை. அைறணப் பற்ைிப் வபசும் வள்ளுவம்,
“இருபுைலும் வாய்ந்த மறலயும் வருபுைலும்
வல்லைணும் நாட்டிற் குறுப்பு” (குைள்.737)
எை வலியுறுத்துகின்ைது. அைணாவது முத்துப்வபான்ை நிைத்றதயுறடய வற்ைாத நீரும்
நீர்நிறலயும்
குளிர்ந்த

நிழலும்

நிழறலத்

இல்லாத

பாறல

தரும்படியாை

நிலமும்,

இடமகன்ை

வதாடர்ச்சியாை

மறலயும்,

குளிர்ந்த

இடமகன்ை

மறலயும்,

நிழறலத்

தருவதாை

மைங்கள் வசைிந்த காடும் உறடயதாக இருக்க வவண்டும் என்கின்ைது.
மன்ைனுக்கு

முக்கியமாை

பாதுகாப்புக்

கவசம்

வசய்வபாருளாகும்

பறகவரின்

வசறுக்றக அறுப்பது வபாருளாதலின் வள்ளுவம் வசய்க வபாருறள என்கின்ைது.
“வசய்க வபாருறளச் வசறுநர் வசருக்கறுக்கும்
எஃகதைில் கூரியது இல்”
மன்ைைின்
பறடயாகும்.
அக்காலத்தில்

உறுப்புக்களுள்

நாட்டின்

பாதுகாப்பு

வதர்ப்பறட,

மிகவும்

முக்கியமாைது

பறடவைர்களின்
ீ

யாறைப்பறட,

(குைள்.759)

வைத்றதப்
ீ

குதிறைப்பறட,

அவசியத்

வதறவயாைது

வபாறுத்வத

அறமகின்ைது.

காலாட்பறட

ஆகிய

நான்கு
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வறகப்பறடகள் இருந்தை. இவற்றைக் காட்டிலும் மன்ைைது உயிர்ப் பாதுகாப்புக் கவசமாக
மூலப்பறட இருந்தது. இதில் மன்ைைது உைவிைர்கவள இருந்தைர். வவல்லும் பறடயின்
தன்றமறயக் கூறும் வள்ளுவம்,
“சிறுறமயும் வசல்லாத் துைியும் வறுறமயும்
இல்லாயின் வவல்லும் பறட" (குைள்.769)

என்கின்ைது.

தூதும் தூதுவர் தசயலும்
தூது என்னும் அதிகாைத்தில் வள்ளுவம் தூது வசல்வார் இயல்புகறளச் சிைப்பித்துப்
வபசுகின்ைது. தூதுவன், மன்ைைின் பாதுகாப்புக் கவசங்களில் முதன்றமயாைவன் ஆவான்.
தூதுவைால், வபாறைத்தடுத்து நாட்டின் வபாது அறமதிறயப் பாதுகாக்க இயலும். தூதுவன்
அறமச்சர்

நிறலயில்

இருப்பவன்

தூதுவர்கறள

அறமச்சர்களுக்கு

இறணயாைவர்களாக

வள்ளுவம் கருதுகின்ைது. தூதுவர்கள் வகுத்துக் கூறுபவர்கள், கூைியறதக் கூறுபவர்கள் எை
இருவறகயிைைாக உள்ளைர். வகுத்துக் கூறுபவன் என்பவன் ஒரு வசயறலத்தான் பிைர்க்குச்
வசால்லும் வறகறயயும், அதற்கு அவர்கூறும் பதிறலயும், அப்பதிலுறைக்குத்தான் மறுவமாழி
வசால்லும்

வறகறயயும்,

வமலும்

வமலும்

தாவை

கற்பித்துக்வகாண்டு

இடத்திற்கும்

காலத்திற்கும் சூழலுக்குத் தக்கவாறு வபசும் சாதுர்யமாை தூதுவன் ஆவான். கூைியறதக்
கூறும் தூதுவன் என்பவன் தன் மன்ைன் கூைியறத மட்டும் அப்படிவய பறகமன்ைைிடம்
கூறும்

தூதுவன்

சிைப்பித்துப்

ஆவான்.

வபசுகின்ைது.

தக்கதைிவான்,

கற்றுக்கண்

வள்ளுவம்

வகுத்துக்கூறும்

இத்தூதுவர்கறள
அஞ்சான்,

வள்ளுவம்

எண்ணி

தூதுவர்கவள
தூதுறைப்பான்,

உறைப்பான்,

சிைந்தவர்கள்

எைச்

விறையுறைப்பான்,

வாய்றம

வழியுறைப்பான்,

வாய்வசாைா வன்கணவன் எைப் பலவாறு சிைப்பித்துப் வபசுகின்ைது.
“நூலாருள் நூல்வல்ல ைாகுதல் வவலாருள்
வவன்ைி விறையுறைப்பான் பண்பு” குைள்.683)
“கற்றுக்கண் அஞ்சான் வசலச்வசால்லிக் காலத்தால்
தக்க தைிவதாம் தூது” (குைள்.686)
“கடைைிந்து காலம் கருதி இடைைிந்
வதண்ணி உறைப்பான் தறல”

(குைள்.687)

“இறுதி பயப்பினும் எஞ்சா திறைவற்
குறுதி பயப்பதாம் தூது”
என்னும்

குைட்பாக்களால்

தூதுவன்,

(குைள்.690)

மன்ைனுக்கு

முக்கியக்கவசம்

என்பறத

அைியலாம்.

Int. Res. J. Tamil, 173-193 | 187

U. Karuppathevan /2020

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

ஒற்றனும் ஒற்றொடலும்
இக்காலத்தில் மத்திய, மாநில அைசுகளின் புலைாய்வுத்துறை வசயல்படுவறதப் வபால
மன்ைைாட்சிக்காலத்தில்

ஒற்ைர்கள்

வசயல்பட்டுள்ளைர்.

இந்த

ஒற்ைாடல்

துறையில்

பணியாற்ைிய ஒற்ைர்கள் நாட்டின் நிகழ்வுகறளயும் நடப்புக்கறளயும் அவ்வப்வபாது உளவு
கண்டு

மன்ைறைப்

உறுதுறணயாக

பாதுகாத்தவதாடு,

இருந்துள்ளைர்.

திைனுறடயவைாகவும்,

ஆட்சிப்

பாதுகாப்பிற்கும்

மறைவாகப்

அவ்வாறு

பிைர்

அைிந்தவற்றை

நாட்டின்

பாதுகாப்பிற்கும்

வசய்தவற்றைக்

ஐயமில்லாமல்

வகட்டைியும்

வதளிவு

வசய்து

வகாள்பவைாகவும் அறமபவர்கவள ஒற்ைர்கள் ஆவர்.
“மறைந்தறவ வகட்கவற் ைாகி அைிந்தறவ
ஐயப்பா டில்லவத ஒற்று”

(குைள்.587)

மன்ைவன், ஓர் ஒற்ைறை மற்வைார் ஒற்ைன் அைியாதவாறு ஒற்ைர்கறள இயக்குதல்
வவண்டும். அத்தறகய ஒற்ைர்கள் மூவர் கூறும் வசய்திகள் ஒன்றுவபால் இருக்குவமயாைால்,
அதறை ஏற்க வவண்டும்.
“ஒற்வைாற் றுணைாறம ஆள்க உடன்மூவர்
வசாற்வைாக்க வதைப் படும்” (குைள்.589)
இவ்வாறு
உளவைிந்து

ஒற்ைர்கள்

மன்ைவன்

உளவைிந்து
வதளிதல்

கூைிய

வசய்திறயயும்,

வவண்டும்

என்பவத

மற்றுவமார்

வள்ளுவம்

ஒற்ைைால்

வலியுறுத்தும்

உளவுத்துறையின் நுட்பமாகும்.
“ஒற்வைாற்ைித் தந்த வபாருறளயும் மற்றுவமார்
ஒற்ைிைால் ஒற்ைிக் வகாளல்”

(குைள்.588)

ஏவைைில் உளவுத் துறையின் தகவலால் அைசாட்சிக்கு வமாசமாை பின்விறளவுகள்
ஏற்படக்கூடும். இதறைத் வதரிந்து வதளிதல் ஆட்சியாளைாகிய மன்ைவன் கடறம என்பறத
வள்ளுவம்,
“வதைான் வதளிவும் வதளிந்தான்கண் ஐயுைவும்
தீைா இடும்றப தரும்”
எை

வலியுறுத்துகின்ைது.

இதைால்தான்

(குைள்.510)

தறலசிைந்த

அைசியல்

வபாருள்நூலாக

வள்ளுவம் ஆய்வாளர்களால் ஏற்கப்பட்டுள்ளது.
தக்கைவற்றைக்
அைிவுறடறம,

வகட்டைியும்

வமய்ப்வபாருளும்

வகள்விஞாைம்,

நுண்வபாருளும்

உலகம்

காணும்

தழீ இய

நுணுக்கம்,

ஒட்பத்றத
தன்குற்ைம்

அைியும்
நீக்கும்

குற்ைங்கடிதல், உற்ைவநாய் நீக்கும் வபரியாறைத் துறணக்வகாடல், சிற்ைிைம் வசைாதிருத்தல்,
ஆைாய்ந்து வசயலாற்றும் வதரிந்து வசயல்வறக, வலியைிதல் (விறைவலியும் தன்வலியும்
மாற்ைான்

வலியும்),

வசயலுக்வகற்ை

காலம்

அைிதல்,

இடைைிதல்,

தக்காறைத்

வதரிந்து
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வதளிதல், வவருவந்த வசய்யாறம (அஞ்சத்தக்க வசயல்கறளச் வசய்யாறம), மடியின்றம,
ஊக்கமுறடறம,

ஆள்விறையுறடறம

(முயற்சி),

இடுக்கண்

அழியாறம

எை

வள்ளுவம்

மன்ைனுக்கு ஆட்சிறய முறைப்படுத்தவும் வநைிப்படுத்தவும் வகுத்துள்ள அைசியல் வநைிகள்
எக்காலத்திற்கும் ஏற்புறடயதாகும்.

அறந்ேழீ இய அரசியல்
வள்ளுவத்திற்குமுன் உலகநாடுகளிலும் இந்திய நாட்டளவிலும் பல அைசியல், சமூக,
வபாருளாதாை

நூல்கள்

வதான்ைியிருப்பினும்

வள்ளுவத்றதப்

வபான்று

அைம்தழீ இய

அைசியறல அந்நூல்கள் கூைவில்றல. இக்கருத்திறைக் குன்ைக்குடி அடிகளார், “திருக்குைள்
வபான்று

பிைநூல்கள்

அைந்தழீ இய

அைசியறலச்

வசால்லவில்றல

என்பது

அைிந்வதார்

கூறும் உண்றம. சாணக்கியரின் அர்த்தசாஸ்திைமும் பிவளட்வடாவின் குடியைசும் மன்ைைின்
ஆதிபத்தியத்றத அைண் வசய்வை. ஆைால் திருக்குைள் மட்டுவம மைித உரிறமகறளயும்
மக்கட் சமுதாயநலன்கறளயும் காத்து நிற்பது" என்பார். ஆகவமாத்தம் அைம்கூறும் அைசியல்
நூல்

என்ை

வநாக்கில்

உலக

அளவில்

வள்ளுவத்திற்கு

நிகைாக

வவறுநூல்கள்

எறவயும்

இல்றல என்ை உண்றம மிறகயின்ைித் வதளிவாகின்ைது.
மக்கள்

கூட்டமாகக்

தைியார்

வசாத்துக்கள்

ஏற்பட்டு

தைியாரின்

கூடி

வபருகி

வாழமுற்பட்டதாலும்,
வளர்ந்தாலும்,

உறடறமகறளப்

உற்பத்திகள்

வசாத்துக்களின்

பாதுகாக்க

வதாடங்கப்வபற்றுத்

அடிப்பறடயில்

வமாதல்

அறமத்தைர்

வபாலும்.

அைசாங்கத்றத

முதல் அைசு, வசாத்துறடறம வர்க்கம் ஏற்படுத்திய அைவச ஆகும். ஆயினும் இன்றுவறை
அைசுகள் வசாத்துறடறம வர்க்கத்திற்குப் பாதுகாப்பாகவவ இயங்கி வருகின்ைை. வள்ளுவம்
மக்கள்

நலம்

கருதிய

நல்லைறசச்

வசங்வகால்

அைசு

என்றும்,

நலம்

வசய்யாத

அைறசக்

வகாடுங்வகால் அைசு என்றும் பாகுபாடு வசய்துள்ளது.
வள்ளுவத்தின்
வகாள்றக,

வகாட்பாடு

வள்ளுவம்

பறடக்கத்

வதான்றும்
வதான்றும்

அைசியல்

அைவவ

முறையாக

முறைப்படுத்தி

காைணமாகத்

சமுதாயத்றதப்

வநாக்கும்வபாது

என்ைாகின்ைது.

அைசியறல

ஒழுக்கமுறைகறள
வபாருளின்

வழி

என்பது

வள்ளுவ

விளக்குகின்ைது.

வளம்,

வறுறம

ஒழுக்கச்

வாழ்வியல்

தத்துவம்,

அைசியலுக்கு

ஆதாைமாகும்.

மைிதகுலப்

வபாருளியல்

என்னும்

சிறதவுகறள

அைசியலுக்குப்

ஒரு

வவறுபாடுகறள

அகற்ைி,

வபாருளியவல

நிறைவாை

நீக்கி,
ஒரு

அடிப்பறட. அதைால்

திருக்குைள் வபாருட்பாலில் அைசியறலப் வபசுகின்ைது.
அைசியறல

முறையாக

அைிந்துவளர்ந்த

மைிதர்கவள

அறைத்துத்

துறைகளிலும்

சிைந்து விளங்க முடியும். மைிதகுலம் நன்ைிறலறயப் வபை முடியும். மைிதகுல வைலாறு
வதாடங்கிய

காலம்

முடிமன்ைைாட்சி
மன்ைர்களின்

முதல்

அைசில்லாமல்

வபாற்றுதலுக்குரியதாக

ஆட்சிறயப்

வபால

நாடுகள்

இருந்தது

விழுமியது

உலக

அது

இருந்ததில்றல.
இங்கிலாந்து,

வைலாற்ைில்

நல்ல

தமிழகத்தில்

பிைான்சு

நாட்டு

முடியாட்சியாக

விளங்கிய தமிழ்நாட்டில் வதான்ைிய திருவள்ளுவர் அைத்வதாடு கூடிய முடியாட்சிறயவய
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ஏற்றுக் வகாள்கின்ைைர். மக்கள் அைறசத் தழுவி வாழும் வநைி சிைந்த அைசியல் வநைியாகாது.
மக்கள் அைறசத் தழுவி வாழ்ந்தால்தான் வாழ்வு கிறடக்கும் என்ைால் அது வகாடுங்வகாலைசு.
குடிமக்கறளத்

தழுவி

நிற்கும்

அைசில்தான்

மக்கள்

உரிறமயுடன்

வாழ்வார்கள்

என்பது

வள்ளுவத்தின் வழிப்பட்ட அைசியலாகும்.
அைசாட்சியின்
வழங்குகின்ைது.

நறடமுறைகறள

மன்ைன்

மற்றும்

விமர்சைம்

ஆட்சியாளர்

வசய்ய

தவறுகறளக்

வள்ளுவம்

கடிந்துகூறும்

உரிறம

அறமச்சர்கள்

இல்றலவயைில் அந்த அைசு பறகவரின்ைிவய அழியும் என்பறத வள்ளுவம்,
“இடிப்பாறை யில்லாத ஏமைா மன்ைன்
வகடுப்பா ரிலானுங் வகடும்" (குைள்.448)
எை எச்சரிக்கின்ைது. இங்ஙைம் இடித்துறைப்பது மன்ைன் வசவிக்குக் றகப்பாக இருக்கலாம்.
ஆயினும்

மன்ைவன்

அதறைத்

தாங்கிக்வகாள்ள

வவண்டும்

என்பது

வள்ளுவம்

கண்ட

அைசியல் முடிவாகும்.
“வசவிறகப்பச் வசாற்வபாறுக்கும் பண்புறட வவந்தன்
கவிறகக்கீ ழ்த் தங்கும் உலகு” (குைள்.389)
என்கிைது
மாற்ைமுடியும்

வள்ளுவம்.
மன்ைர்கள்

ஏன்?

முறையாக

ஆட்சிறய

இழப்பர்

நறடவபைாத
எை

ஆட்சிறய

வள்ளுவம்

ஆட்சி

மாற்ைலாம்:

மாற்ைத்திற்காை

உரிறமறயயும் வழங்குகிைது.
“கூழும் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் வகால்வகாடிச்
சூழாது வசய்யும் அைசு”

(குைள்.554)

எை வள்ளுவம் காட்டும் அைசு குடியாட்சி தழுவிய முடியாட்சியாகும்.
வள்ளுவம்
ஒத்திருந்தாலும்

கண்ட
சில

அைசு

பல

முக்கியமாை

கூறுகளில்

தற்கால

அடிப்பறடக்

இலட்சிய

ஆட்சி

வகாள்றககளில்

இயறல

வவறுபடுகின்ைது.

வமறலநாட்டு ஆட்சியியல் நிபுணர்கள், அண்றடநாடுகறளப் பறக நாடுகளாக்கிவய அைசியல்
திட்டங்கறள

வகுத்துள்ளைர்.

வபசுகின்ைது.

தற்காலத்தில்

நல்லுைவு

என்ை

மன்ைனுக்வக

வள்ளுவம்

நாடுகளுக்கிறடவய

முக்கியத்துவத்துடன்

வகாள்றகயில்

முக்கியத்துவம்

வள்ளுவ

அைசு

வகாடுத்துள்ளை.

பறகவய

வபாற்ைப்படும்

அண்றட

அறமகின்ைது.

பல

வள்ளுவம்

கூடாது

எைப்

நாடுகளுடன்

அைச

நீதிநூல்கள்

குடிதழீ இக்

வகாலாச்ச

வவண்டுவமைக் வகாள்றக வகுத்துள்ளது.
“குடிதழீ இக் வகாவலாச்சும் மாநில மன்ைன்
அடிதழீ இ நிற்கும் உலகு”

குைள்.544)

வள்ளுவத்தின் காலம் முடியாட்சிக் காலவமைினும், அதில் குடிகளின் முக்கியத்துவம்
உணர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இல்றல.

மன்ைர்

வள்ளுவத்தின்

நாடு

பதவி,
பற்ைிய

பைம்பறை
சிந்தறை,

உரிறம

என்ை

தன்ைிறைவு

கருத்து
வகாண்ட

வள்ளுவத்தில்
மக்கள்

நலச்

சமுதாயமாகும்.
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“நாவடன்ப நாடா வளத்தை நாடல்ல
நாட வளம்தரும் நாடு” (குைள்.739)
சட்டமும்

நீதிமன்ைமும்

தண்டறைகளும்

குற்ைவாளிகறளத்

திருத்தவவ

அழிக்க

அன்று என்னும் தற்காலச் சிந்தறைறய வள்ளுவம்,
“கடிவதாச்சி வமல்ல எைிக, வநடிதாக்கம்
நீங்காறம வவண்டு பவர்”
எைக்

கூறுகின்ைது.

வசல்லவில்றல.

(குைள்.562)

வள்ளுவம்

சாம்ைாச்சிய

“சாம்ைாச்சியம்"

ஆறசயால்

வபார்

என்ை

என்னும்
குைிப்பு

வபைைசுக்

வகாள்றகயில்

வள்ளுவத்தில்

இல்றல.

பறடயாட்சி றய வள்ளுவம் வபசிைாலும், அதறைத் தற்காப்புப்பறடறம என்வை சிந்திக்க
வவண்டியுள்ளது. வள்ளுவம் நல்லவர் ஆட்சிறய வல்லவர் வழ்த்திடும்
ீ
நச்சு மைப்பான்றம
றயக் கருதிவய பாதுகாப்புப்பறட அவசியம் என்கின்ைது.
அண்றட நாட்டில் வகாடுங்வகாலாட்சி நடந்தால் அந்நாட்டின் மீ து பறடவயடுத்துச் வசன்று
அந்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லாட்சிறய வழங்க வவண்டும் என்பறத வள்ளுவம்,
“வலியார்க்கு மாவைற்ைல் ஓம்புக ஓம்பா
வமலியார்வமல் வமகப் பறக” (குைள்.861)
எை வலியுறுத்துகின்ைது. மன்ைவன் வபாருள் வசர்க்கும் வநைிமுறை

மன்ைவன் நாட்டில்

வருவாறயப் வபருக்கும் முறைறய வள்ளுவம்,
“உறுவபாருளும் உல்கு வபாருளும்தன் ஒன்ைார்த்
வதறுவபாருளும் வவந்தன் வபாருள்" (குைள்.756)
எை வலியுறுத்துகின்ைது. அைசுரிறமயால் வந்தறடயும் வபாருள் (உறுவபாருள்), வரி
வசூலால் வந்தறடயும் வபாருள் (உல்குவபாருள்), தன் பறகவறை அழித்து மன்ைவன் வபறும்
வபாருள் (ஒன்ைார்த் வதறுவபாருள்) ஆகியைவவ மன்ைவன் நாட்டின் ஆட்சிக்குச் வசர்க்கும்
வபாருளாகும்.

மன்ைவன்

வசங்வகாலாட்சிக்கு

சான்ைளிப்பது

அவன்

குடிமக்களிடம்

வரிவகாள்ளும் முறைவய. மன்ைவன் குடிமக்களிடம் மைம் வருந்த வரி வகாள்ளக்கூடாது.
“அழக்வகாண்ட

எல்லாம்

அழப்வபாம்"

என்பவத

வள்ளுவம்

குடிமக்களிடம்

வரிவகாள்ளும்

முறைக்கு வகுத்த வநைியாகும்.
“வவலன்று வவன்ைி தருவது மன்ைவன்
வகாலதூஉம் வகாடா வதைின்” (குைள்.546)
“இறைகாக்கும் றவயக வமல்லாம் அவறை
முறைகாக்கும் முட்டாச் வசயின்” (குைள்.547)
“இயல்புளிக் வகாவலாச்சும் மன்ைவன் நாட்ட
வபயலும் விறளயுளும் வதாக்கு” (குைள்.545)
மன்ைவன்

வகால்வநாக்கி

வாழும்

குடி

ஆதலால்,

மக்கறளத்

துன்புறுத்தி

மன்ைன்

வரிவகாள்ளக்கூடாது என்பவத வள்ளுவம் வகுத்த வசங்வகால் வநைியாகும்.
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முடிவுனை
மன்ைன்

-

வசால்லாற்ைலும்

தறலவன்,
வபச்சு

மன்ைனுக்குக்

வன்றமயும்,

கல்வி

உறடயவைாக

வவண்டும்,

மக்கள்

இருக்கவவண்டும்

வதாடர்பில்

மன்ைன்

கடவுள்

இல்றல, வபாருட்பாலில் வள்ளுவம் கூறும் அைசியல், நாடு என்னும் நிலப்பைப்பு, அைசியலின்
வகாள்றககளும் வபாக்குகளும், மன்ைைின் பண்புகளும் பணிகளும், அைசுப் பணியாளர்கறளத்
வதர்வு

வசய்தல்,

அைசின்

வள்ளுவம்

கண்ட

நாடு,

பாதுகாவல்

கவசங்கள்,

நிர்வாகக்

வகாள்றக,

வகாைாட்சியில்

தூதும்

தூதுவர்

வள்ளுவ

குடியாட்சி

வசயலும்,

அைசியலின்

கண்ட

ஒற்ைனும்

தைித்தன்றமகள்,

வள்ளுவம்,
ஒற்ைாடலும்,

மன்ைைின்
அைந்தழீ இய

அைசியல், மன்ைவன் வபாருள் வசர்க்கும் வநைிமுறை என்னும் பகுப்பு நிறலகளில் வள்ளுவம்
வலியுறுத்தும்
அைம்

அைசியல்

தழுவிய

சிந்தறைகள்

அைசியல்

என்ை

இவ்ஆய்வுக்
வள்ளுவக்

கட்டுறையில்

ஆைாயப்

வகாள்றகயில்

வபற்றுள்ளை.

அைத்துப்பாலிலும்

வபாருட்பாலிலும் காணப்வபறும் அைசியல் சிந்தறைகள் மக்கள் நலவாழ்வு என்னும் வநாக்கு
நிறலயில் எக்காலத்துக்கும் ஏற்புறடயதாகும்.
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