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முன்னுவைர
1970-ன் லெOோ க் த்தில் எழுதிய இந்Oத் லெOோகுப்பிலுள்ள முOல் நோன்கு ட்டுவைர களோடு பின்னர்
லெவவ்கவறு சூழலில் நோன் வள்ளுவர் குறித்து எழுதிய ட்டுவைர ளும் இந்Oத் லெOோகுப்பில் இ ம்
லெபறுகின்றன. எனது திறனோய்வு நூல் ள் ப வற்றில் இ ம் லெபற்றுள்ள வள்ளுவர் குறித்O ட்டுவைர ள்
இந்Oத் லெOோகுப்பில் கசர்க் ப்ப வில்வை . இன்னும் குறிப்பு ள் அளவிக கய உள்ளவற்வைறக் லெ ோண்டு
எழுதியிருக் கவண்டிய ட்டுவைர ள் இத்லெOோகுப்பில் இல்வை . என்வைனப் லெபரிதும் வர்ந்துள்ள
திருக்குறள் பற்றி இன்னும் நிவைறய எழுO கவண்டும் என்று விரும்புகிகறன். வோய்ப்பு கநரும் லெபோழுது
எழுதுகவன்.
வள்ளுவர் குறித்து என் ஆய்வு முவைறவைய இங்கு நோன் சுருக் ?ோ ப் பதிவு லெசய்ய விரும்புகிகறன்.
19/20 - ஆம் நூற்றோண்டுச் சூழலில் Oோன் சங் இ க்கியங் ள் முOலிய Oமிழ்ப் கபரி க்கியங் ள் ந?க்கு
லெநருக் ?ோயி. திருக்குறளும் Oமிழ் ?க் ளின் லெநஞ்வைசக் வர்ந்Oது. இந்Oக் ோ த்தில் Oோன். இOற் ோன
ோரணம் என்னவோ இருக் முடியும்?
9/20 - ஆம் நூற்றோண்டுச் சூழலில் Oோன் வர ோற்றின் வை?யலெ?ன ?னிOன் அறியப்படுகிறோன்.
அறிவியலும் லெOோழில் நுட்பங் ளும் இயற்வை யின் ?ோலெபரும் புதிர் வைள விடுவிக் த் லெOோ ங்கின.
வர ோற்றியக் ம் குறித்து நோம் அறிய வந்கOோம். ?ன்னர் ள் இனித் கOவைவயில்வை . ?O பீ ங் ளின்
ட்டுப்போடு ளுக்கு அவசியமில்வை . ?னிOன் Oனக் ோன வர ோற்றுச் சூழவை , லெபோருளியவை ப்
பவை த்துக் லெ ோள்ள முடியும். ?னிOன் Oன்வைனத்Oோகன ஆண்டுலெ ோள்ள முடியும். Oனியு வை?யும்
அரசதி ோரமும் நிரந்Oர?ோனவைவயல் . ச?Oர்?ம்Oோன் ?னிO வோழ்வுக் ோன ஆOோர?ோ இருக் முடியும்.
வுள், ஆன்?ோ, தீவிவைன, முற்பிறப்பு, க?லு ம் என்பனலெவல் ோம் ?னிOன் பவை த்துக் லெ ோண்
?ோவைய ள். ?ோவைய வைள வி க்கி இவற்றினடியில் லெசயல்பட் வர ோற்று முரவைண ?னிOர் ோண
முடியும்.
இந்O 20-ம் நூற்றோண்டுச் சூழலில் திருக்குறள் உட்ப த் Oமிழ் இ க்கியங் ள் ந?க்கு லெநருக் ?ோனOற்கு
இது Oோன் ோரணம். ந?க்கு கOசம் கவண்டும். விடுOவை கவண்டும், வோழ்க்வை கவண்டும். அறம்
கவண்டும், ந?க் ோன அரசு கவண்டும். ஏற்றத்Oோழ்வு ளுக்கு இனியும் இ ம் இருக் க்கூ ோது. சோதி ள்
கOவைவயில்வை . ?Oக்
வரங் ளுக்கு அவசியமில்வை . ?னிO ஆளுவை? ?திக் ப்ப கவண்டும்.
சுரண் லுக்கும் ஒடுக்குமுவைறக்கும் இனி இ ம் இருக் முடியோது. ?னிOர் ளுக்கு
இவை யில் அன்பு கவண்டும். ச?த்துவம் கவண்டும். இயற்வை கயோடு நோம் லெநருங்கி இருக் கவண்டும்.
இத்Oவை ய உணர்வு ள் இன்று ந?க்குத் கOவைவப்படுகிறது கபோ கவ பழந்Oமிழ் இ க்கியங் ளிலும்
இத்Oவை ய உணர்வு கள அழுத்O?ோ ப் பதிவு லெபற்றிருந்Oன. இவை க் ோ ச?யவோO
இ க்கியங் களோடு நோம் லெநருக் ம் லெ ோண் Oற்கும் இது Oோன் ோரண?ோ இருக் முடியும்.
துறவி ளுக்கும் ?ரங் ளுக்கும் இன்று கOவைவயில்வை . க?லு
நம்பிக்வை கOவைவயில்வை . விதி நம்
வோழ்வைவ நிர்ணயிக் முடியோது. அன்வைபயும் அறிவைவயும் Oவிர ந?க்கு கவறு
வுள் கOவைவயில்வை .
ஏற்றத்Oோழ்வுக்கு இ ம் OரோO எல் ோவற்வைறயும் ?க் களோடு பகிர்ந்து லெ ோள்ளக் கூடிய அறம்
இல் ோ?ல் ந?க்கு முடியோது. இன்று இவ்வோறு ந?க்குத் கOவைவப்படுகின்ற அற உணர்வு திருக்குறளில்
லெபோங்கி வழிகிறது. ஆ கவ வள்ளுவவைர இன்று நோம் கநசத்கOோடு, திரும்பத் திரும்பக் ற்கிகறோம்.
Oமிழன் என்ற முவைறயில் ?ட்டு?ல் ோ?ல் ?ோர்க்சியன் என்ற உணர்கவோடும் திருக்குறவைள நோன்
கநசத்கOோடு ற்கறன். என்வைனப் லெபோறுத்Oவவைர Oமிழனோ இருப்பதும் ?ோர்க்சியனோ இருப்பதும்
ஒன்று Oோன். இவற்றிற்கு இவை யில் எனக்குள் சிறிOளவும் முரண்போடில்வை . Oமிழ த்தில் ?ோர்க்சியர்
என்பவர், இரண்லெ ோருவர் Oவிரப் ப ர் இப்படியில்வை . வர்க் ப் கபோரோட் த்தின் வழியில் Oோன்
வர ோற்றியக் ம் நவை லெபறுகிறது என்பது ?ோர்க்சியத்தின் ஓர் அடிப்பவை . வள்ளுவர் ோ த்திலும்
வர்க் ப் கபோரோட் ம் சி வடிவங் ளிக னும் நவை லெபற்றிருக் த்Oோன் கவண்டும். அப்படியோனோல்
வள்ளுவர் எந்O வர்க் த்தின் சோர்பில் நின்றோர் என்ற க ள்வி எழுப்பி வணி வர்க் த்தின், ஆளும்
வர்க் த்தின் சோர்பில் வள்ளுவவைர நிறுத்தி, இOற்கு ஒத்O விளக் ங் வைள ?ோர்க்சியர் Oந்Oனர். இந்O
விளக் ம் எனக்கு எந்O வவை யிலும் உ ன்போடில்வை .
1965 வோக்கில் நண்பர் களோடு மிகுந்O ஈடுபோட்டு ன் ?ோர்க்சியம் ற் த் லெOோ ங்கிகனன். 68/70
ோ த்தில் க ோவைவயில் ‘புதிய Oவை முவைற' என்னும் ?ோர்க்சிய இOவைழக் லெ ோண்டு வந்கOோம். எங்கும்
Oமிழ், எதிலும் Oமிழ் என்ற அக் வைறகயோடு கபசிகனோம். போரதிOோசவைன ?தித்து எழுதிகனோம்.
லெOோல் ோப்பியம். சங் இ க்கியம் என ஆய்வு ள் லெசய்கOோம். இந்திக்கு எதிரோன கபோரோட் த்தில்
?க் களோடு நோங் ள் இவைணந்திருந்கOோம். இந்திகயோடு ஆங்கி மும் நம்வை? ஆதிக் ம் லெசய்ய
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கவண் ோம் என்று எழுதிகனோம். Oமிழ் உணர்வில் நோங் ள் திவைளத்கOோம். ?ோர்க்சியம் எங் ளுக்குள்
லெசறிவு லெபற்றது.
‘புதிய Oவை முவைறக்கு’ப் பின்பு எழுபது ளின் லெOோ க் த்தில் திருக்குறள் குறித்து ?ோர்க்சிய கநோக்கில்
சி விரிவோன ட்டுவைர ள் எழுதிகனன். அவற்றில் நோன்கு ட்டுவைர ள். ஏற் னகவ நோன் கூறியபடி
இந்Oத் லெOோகுப்பின் லெOோ க் த்தில் இ ம் லெபறுகின்றன. (இந்O நோன்கு ட்டுவைர ளுக்கு. ஒரு உச்சம்
என நோன் உணர்ந்O - நோன் எழுதிய ஐந்Oோவது ட்டுவைர, பின்னர் என் நண்பரி ம் வோசிப்புக்குத் Oந்O
லெபோழுது எப்படிகயோ வை Oவறிப் கபோய்விட் து. அது பற்றி நோன், ப ோ ம் வருந்திகனன்.)
வர ோற்றில் திருக்குறளின் கOோற்றம் குறித்து நோன் அறிந்O வவை யில் என் ?ோர்க்சியப் புரிOவை இங்குத்
Oர கவண்டும். வர ோற்றுக்கு முற்பட்
ோ த்தில் Oனியுவை வை?. அரசதி ோரம் என்பன இல்வை .
?னிOர் இயற்வை கயோடு ஒன்றி இருந்Oனர். உவைழப்பின் விவைளவைவ அவர் ள் பகிர்ந்து லெ ோண் னர்.
சமூ த்தில் கபோட்டி, லெபோறோவை?. வம்பு வழக்கு ளுக்கு இ மில்வை . சமூ ம் ?ோறத் லெOோ ங்கியது.
வர்க் ப் பிரிவிவைன ள். ஏற்றத்Oோழ்வு ள், Oனியுவை வை?. அரசதி ோரம் என்பனலெவல் ோம் ஏற்பட் ன.
சமூ ம் பிளவுபட் து. ?னிOனும் Oனக்குள் பிளவுபட் ோன்.
இல் றமும் துறவறமும் எதிர் நிவை க்குச் லெசல் த் துவங்கின. வோழ்க்வை ?னிOன் வை ளுக்கு எட் ோO
லெOோவை வு ளுக்கு ந ர்ந்து லெ ோண்டிருந்Oது. அரசன் இன்னும் முற்றோன லெ ோடுங்க ோ னோ
?ோறவில்வை . விதியின் வலிவை?வைய இன்னும் ?னிOன் க ள்விக்குட்படுத்O முடியும். ோOலும் ோ?மும்
முற்றோ முரண்ப வில்வை . லெபண் இன்னும் முற்றோன அடிவை?யோ வில்வை . சோன்றோண்வை?க்கு
இன்னும் ?ரியோவைO இருந்Oது. இவற்கறோடு வர ோற்று இயக் ம் லெOோ ர்கிறது. வர ோற்றின்
முரண்போடு ள் முற்றோன எதிர் நிவை க்கு இனித்Oோன் லெசல் கவண்டும். முன்வைனய லெபோதுவை?ச் சமூ ம்
இன்னும் ?னிO வோழ்வுக்குள் நிழல் பரப்புகிறது.
சமூ ம் இப்படி ?ோறிக் லெ ோண்டிருக்கிற ஒரு ோ த்தில்Oோன் வள்ளுவர் வோழ்ந்திருக் கவண்டும்.
முன்வைனய சமூ த்தின் அறத்வைO இனியும் ோப்போற்றி வைவத்திருக் கவண்டும். அறத்வைOக் வை விட் ோல்
?னிOனுக்கு உய்தி இல்வை . வள்ளுவரும் ஒரு சோன்கறோரோ வோழ்ந்திருக்கிறோர். ச?யங் ள்
சமூ த்திற்குள் ஊடுருவத் லெOோ ங்கியிருக்கின்றன. ச?யங் வைள ஒதுக் முடியவில்வை . அவற்வைறச்
லெசரித்Oோ கவண்டும். எல் ோவற்றிற்கும் புதுப்லெபோருள் ோண கவண்டும். இல் றம், துறவறம்,
லெOய்வம், ஊழ், க?லு ம் எல் ோவற்றினுள்ளும் ?னிOனுக் ோன அர்த்Oம் கO கவண்டும். அரசவைனக்
வள்ளுவரின் அறவியலும் அழகியலும் ட்டுப்படுத்Oத்Oோன் கவண்டும். வள்ளுவரின் அறவுணர்வு
இப்படித்Oோன் Oன் ோ வர ோற்றுச் சூழலில் இயங்கியிருக் முடியும். வர்க் ப் கபோரோட் த்தில்
வள்ளுவர் ?க் ள் சோர்பில் Oோன் நின்றோர். அறத்வைO நிவை நிறுத்தும் கநோக்கில் நின்றோர். இருகவறு
உ ங் ள் : ஏற்படுவவைO வள்ளுவரோல் ஏற் முடியவில்வை . ஊர் நடுவில் இன்னும் ஊருணி ள், பழ
?ரங் ள், ?ன்றங் ள் இருக் த்Oோன் லெசய்கின்றன. இவைவ அழிந்துவி க் கூ ோது. வர ோற்றில் இவற்வைறத்
Oக் வைவக் கவண்டும். இவற்வைற எல் ோம் என் ட்டுவைர ள் பதிவு லெசய்திருக்கின்றன.
வள்ளுவருக்குள்ளும் லெசயல்பட் முரண் இயக் த்வைO அறச் சிக் வை நோன் ோணத் Oவறவில்வை .
வள்ளுவருக்குள் திறனோய்வுப் போர்வைவ குவைறயகவ இல்வை . Oன்வைனயும் திறனோய்ந்து ?னிOன் முன்
லெசல் கவண்டும் என்பது வள்ளுவர் உள்ளக்கி க்வை . வள்ளுவர் விவைO ஓர் அற்புOம். வள்ளுவர்
ற்பவைன ள் இன்வைறக்கும் புதியவைவ. வள்ளுவரின் அழகியல் அறத்தில் Oவைழப்பது. ஆழ்ந்து போர்த்Oோல்
எனக்குள் ?ட்டு?ல் Oமிழ் உணர்வு மிக் ஒவ்லெவோருவருக்குள்ளும் வள்ளுவர் இருக்கிறோர்.
இயங்குகிறோர். நம் ோ த்திலும் ந?க்குள்ளிருந்து வள்ளுவர் நம்வை? இயக்குகிறோர்.
சி பத்Oோண்டு ளோ க ோப்பு ளில் ?ட்டும் கி ந்O என் ட்டுவைர ள் இப்லெபோழுதுOோன் அச்சுருவம்
லெபறுகின்றன. இOற் ோ என்கனோடு ஒத்துவைழத்O நண்பர் ள் ப ர். பிவைழத்திருத்Oம் போர்த்Oவர் நண்பர்.
மு. கு?ரகவல், கச ம் கி. இளங்க ோ . ஒளியச்வைச அழகுறச் லெசய்Oவர் ‘?யூரோ’ திரு. இரத்தினசோமி,
நண்பர் விஞர் திரு.கவ.ரோ?சோமி அவர் ளின் மூ ம் லெசன்வைனயில் இந்நூல் லெவளியோகிறது.
லெவளியிடும் லெபோன்னி பதிப்ப த்Oோருக்கும் எனக்குப் கபருOவியோ இருந்O என் நண்பர் ளுக்கும் என்
?னம் நிவைறந்O நன்றி.
பல்கவறு ச?யங் ளில் எழுதிய ட்டுவைர ளில் ஒரு சி
ருத்துக் ள் திரும்பத் திரும்ப இ ம்
லெபறுவவைOத் Oவிர்க் இய வில்வை . நண்பர் ள் லெபோறுத்துக் லெ ோள்ள கவண்டுகிகறன்.
10.12.2006

- ஞோனி

24. வி.ஆர்.வி.ந ர்
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1.வள்ளுவரின் சிந்Oவைன முவைற
லெபோருள் ண்கணோட் த்திலிருந்து திருவள்ளுவவைர ஆரோய்ந்து முடிவு ட் கவண்டும்.
லெபோருள்முOல்வோO கநோக் ம் Oமிழ் இ க்கிய ஆய்வில் பயன்படுத்Oப்பட்டு லெநடுங் ோ ம்
ந்O
பின்னரும் இத்துவைறயில் சரியோன முடிவு ள் க?ற்லெ ோள்ள இய ோ?ல் இருப்பது வியப்பிற்கு உரியOோ
இருக்கிறது. Oமிழ் இ க்கியத் துவைறயில் வள்ளுவருக்கு உள்ள லெபரும் பங்வை ப் போர்க்கும் கபோதும்,
அஃதும் இக் ோ த்தில் வள்ளுவருக்குத் Oரும் லெபரும் ?திப்வைபக் ருத்தில் லெ ோண்டு வள்ளுவவைரப்
பற்றிப் லெபோருள் முOல் கநோக்கில் ஆய்வு மி த் கOவைவயோ உள்ளது. இத்துவைறயில் ஓர் உண்வை?யோன
முயற்சிவைய க?ற்லெ ோள்வது ந?து
வை?. குறிப்போ வள்ளுவரது முவைற பற்றி ஆய்வு வள்ளுவவைரத்
லெOளிவோ ப் புரிந்து லெ ோள்ள வழிவகுக்கும் என்பOோல் அது பற்றிக் குறிப்பி விரும்புகிகறன்.
வள்ளுவரது முவைற என்று குறிப்பிடும்கபோது சிந்Oவைன முவைறவையகய குறிப்பிடுகிகறன். முடிவு வைளக்
ோட்டிலும் சிந்Oவைன முவைறவையக் ருத்திற் லெ ோள்வது இன்றியவை?யோOது. சரியோன சிந்Oவைன முவைற
இருந்தும் சி ச?யங் ளில் Oவறோன முடிவு ள் கநர்ந்துவி
ோம். அஃதும் ருத்துமுOல்வோதியோ
உள்ளவர் ள் பற்றி ஆயும் கபோது, இக்லெ ோள்வை வைய ?னதிற்லெ ோள்ள கவண்டியது : மி த்
கOவைவயோகிவிடுகிறது. முடிவு ளிலிருந்து முவைறவையப் பிரித்துக் ோண்பOோல் நோக? கOவைவப்பட் ோல்
முடிவு வைளயும் முவைறக்க ற்ப ?ோற்றிக் லெ ோள்வது அறிவுக்கு ஒத்OOோகும். வள்ளுவர் ஒரு
ருத்துமுOல்வோதி என்பதில் ஐயமில்வை . ருத்துமுOல்வோதி என்று கூறிவிடுவOோக கய சிக் ல் தீர்ந்து
விடு?ோனோல், இவைOவி ச் சிக் வை த் தீர்ப்பOற்குத் Oவறோன எளிய வழி கவறு இருக் முடியோது.
ருத்துமுOல்வோதி ளும் உ கிய ோல் போதிக் ப்ப கவ லெசய்கிறோர் ள். உ ப் போதிப்பிற்க ற்பச்
லெசயல்படுகிறோர் ள். சிந்திக்கிறோர் ள். உ ப் போதிப்பிற்க ற்ப அவர் ளின் ருத்து முOல்வோOச்
சிந்Oவைனயில் உ கின் லெ?ய்ம்வை? இ ம் லெபறகவ லெசய்கிறது. வள்ளுவரும் இந்Oப் போதிப்பிற்கு
உட்பட் வகர. இந்Oப்போதிப்பு எந்O அளவிற்கு அவருவை ய ருத்துமுOல்வோOத்தில் இ ம் லெபற்றது
என்பவைOத் தீர்?ோனிப்பது கOவைவ.
வள்ளுவருவை ய முவைற பற்றிச் சிந்திக்கும்கபோது, அவருவை ய ஒப்பற்ற ஒரு சிந்Oவைன நிவைனவில்
நிற்கிறது. "எப்லெபோருள் யோர்யோர் வோய்க் க ட்பினும் அப்லெபோருள் லெ?ய்ப்லெபோருள் ோண்பது அறிவு".
(குறள் 423). வள்ளுவர் Oம் குறள் நூலுக்கும் குறள் நூலில் கூறப்படும் ருத்து ளின் உண்வை?க்கும்
அளவுக ோ ோ இக்குறவைள ஆக்கிக் லெ ோள்வவைO வள்ளுவர் உ ன்படுவோகர ஒழிய ?றுக் ?ோட் ோர்.
வள்ளுவர் வி?ர்சனத்திற்கு அப்போற்பட் வர் என்பவர் ளின் பக்தி லெநறிவைய ?றுப்பOற்கு இக்குறள் ஒரு
Oக் ருவி என்பதில் ஐயமில்வை . பக்தி லெநறியோளரின் ?னப்போன்வை?வைய வள்ளுவர் அறகவ
விரும்ப?ோட் ோர் என்பதும் குறட் ருத்திலிருந்து லெOளிவோகும். வள்ளுவவைர உண்வை?யோ
ஆய்பவர்Oோம், வள்ளுவர் வழியில் நிற்பவர், வள்ளுவவைரக் குறுகிய எல்வை க்குள் அவை ப்பவர்,
வள்ளுவருக்கு இழிவு ற்பிப்பவர் கள என்பதிலும் ஐயமில்வை . இக்குறவைள அளவுக ோ ோ க்
லெ ோண்டு, கOவைவயோனோல் வள்ளுவருவை ய முடிவு ளிலிருந்து கவறுபடுவOற்கும் முடிவிவைன
?ோற்றுவOற்கும் ந?க்கு உரிவை? Oந்திருக்கிறோர் வள்ளுவர். Oோம் ?ட்டும் சிந்தித்Oோல் கபோதும் என்ற
?ருள் கநோக் ம் வள்ளுவர் கநோக் ?ோ முடியோது. பிறவைரயும் Oம்வை?ப் கபோ கவ சீரிய முவைறயில்
சிந்திக் த் தூண்டுவது வள்ளுவர் ருத்து.
இக்குறலெளோத்O கவறு சி குறள் வைளயும் ருத்திற்லெ ோள்வது கOவைவயோகிறது. "லெOோட் வைனத் தூறும்
?ணற்க ணி" (குறள் 396) என்ற குறளில் அறிவு நோளுக்கு நோள் லெபருகி வளரும் Oன்வை?வையயும்
கOவைவவையயும் உணர்த்துகின்றோர். "அறிகOோறும் அறியோவை? ண் ற்றோல்'என்ற குறளில் நோளும் அறிவு
புதுவை? - ? ர்ச்சி லெபற கவண்டும். இன்வைறய அறிவுப் புதுவை? - நோவைளப்பழவை? ஆகிவி கவண்டும்
(நோவைளய புத்Oறிவு இன்வைறய அறிவைவப் பழவை?யோக்கிவி கவண்டும்); அறிவு இத்Oவை ய முவைறயில்
ஆழ்ந்தும், அ ன்றும் வளர கவண்டும் என்ற ருத்வைOத் லெOரிவிக்கிறோர். '' ற்றவைனத்து ஊறும் அறிவு
என்று கூறும் கபோது ஒரு சி நூல் வைளத் லெOோ ர்ந்து பன்முவைறயும் திரும்பத்திரும்பப் படித்து அறிவு
என்று கூறும் கபோது ஒரு சி நூல் வைளத் லெOோ ர்ந்து பன்முவைறயும் திரும்பத் திரும்பப் படித்து அறிவு
நுட்பமும் லெபருக் மும் லெபறுவவைOத்Oோன் குறிப்பிட்டிருப்போர் என்று ருதுவது சரியோ ?ோட் ோது.
"உ த்தியற்வை அறிந்து லெசயல்" (குறள் 637) என்று கவறு ஒரு குறளில் கூறியிருப்பது கபோல்,
கநரிவை யோ உ வை க் ற்று அறிவு லெபறுவவைO வள்ளுவர் ?றுத்திருக் ?ோட் ோர். இ க்கிய அறிவு .
?ட்டு?ன்று. கவறு பல்துவைற அறிவும் நோளுக்கு நோள் வளர கவண்டும் என்பதில் வள்ளுவருக்கு
?றுப்பிருக் முடியோது. இவ்வோறு லெOோ ர்ந்து ப நோடு ளிலும் ப ஊர் ளிலும் கOடி அறிவைவ
வளர்த்துக் லெ ோள்பவர் ளுக்குத்Oோன் "யோதும் நோடு” ஆகும். "யோதும் ஊரோ”கும். (குறள் 397).
இத்Oவை யவர்க்க சோகும்வவைர அறிவுத்கOட் ப் பற்றும் முயற்சியும் இவை யறோது இருக்கும் ப
ஊர் ளுக்கும் ப நோடு ளுக்கும் லெசன்று அறிவைவப் லெபருக்கிக் லெ ோள்வது வள்ளுவர் ருத்து. Oன்னோக
அறிவிற்கும் பண்பிற்கும் Oவை வை?யவை?ந்O நோடு என்று இருந்துவிடும் குறுகிய கபோக்கு வள்ளுவருக்கு
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உ ன்போ ோ இருக் முடியோது. உ வை ஒரு கு ?ோக் வல் இவர் ளது உ ளோவிய, உ கு Oழுவிய
அறிகவ - விரிந்O பல்துவைறயறிகவ - வள்ளுவர் Oம் உள்ளக்கி க்வை . இத்Oவை ய அறிவோற்றல் உவை ய
பு வை?யோளர் கள Oோம். இன்புறுவது ன், உ வை யும் இன்புறுத்தும் வல் வை?யுவை யவர். (குறள் 399).
லெவறும் இ க்கிய நயம் நோடிய இவை க் ோ த்துப் பு வர் ள் அல் ர் இவர் ள். பல்துவைற அறிவுத்
கOட் த்தில் ஈடுபடும் அறிஞர் ள் இவர் ள். உ கிற்கு அறிவு லெசய்யும் நன்வை?வைய இன்பத்வைO
ஆக் த்வைOப் புரிந்து லெ ோண் இப்கபரறிவோளர் ள், க?லும் உ ம் ஆக் ம் லெபறகவண்டும்
என்பOற் ோ அவ்வறிவுத் கOட் த்வைOகய விரும்புகின்றனர். “Oோம் இன்புறுவது உ கு இன்புறக் ண்டு
ோமுறுவர் ற்றறிந்Oோர்”. உ கியல் இன்பங் வைளத் துறந்து அறிவு நோட் த்திக கய ஈடுபட்டுள்ள
இவர் ள் உ கின் புறுவOற்குக் ோரண?ோகிறோர் ள். உ வை இன்புறுத்துவது அறிவின்
வை? - கOவைவ.
உ கின் கOவைவ கநோக்கிகய அறிவுத்Oோ ம் லெபருகுகிறது. இறுதியில் அறிவும் வளர்கிறது. இத்Oவை ய
அறிவுவை யவர் ள், "எல் ோம் உவை யவரோ க் ருOப்படுகின்றனர். (குறள் 430) இத்Oவை யவவைரப்
லெபோருளற்றவர் என்று இ ழ்ந்து உ கியலுக்குள் Oள்ளிவிடுவவைOவி , இவர் வைள எல் ோம்
உவை யவரோ ப் பு ழ்ந்து அறவியல் கநோக்குத் தூண்டிவிடுவது. இறுதியில் நன்வை?கய பயப்பOோகிறது.
இத்Oவை ய "நல் ோர் ண்" (குறள் 408) பட் வறுவை?வையப் பு ழ்வது கOவைவயோகிறது.
''உ கில் ப நோடு ளிலும் அறிவு வளர்ந்து வருகிறது. ப நோட் றிவைவயும் நோம் லெபற கவண்டும்.
இவ்வோறு புதுவை? லெபறுவது அறிவின் உள்ளோர்ந்O இயல்போகிவி கவண்டும். அறிவுத் கOக் ம் அறகவ
கூ ோது. உ வை ஒட்டி அறிவின் வளர்ச்சி இருக் கவண்டும். உ
அறிவு ந?க் றிவோ கவண்டும்.
இவ்வோறு உணர்வது உ த்கOோடு ஒட் ஒழு ல் ற்பOோகும். (குறள் 140). அறிவு என்பது உ த்
லெOோ ர்புவை யது. உ கியல் சோர்ந்Oது. அதுகபோ கவ, அறிவு ோ த்திற்குக் ோ ம் ?ோறுவது,
நி ழ் ோ த்வைOக் ோட்டிலும் எதிர் ோ த்தில் அறிவு வளர்வது உறுதி. எதிர் ோ த்தில் நி ழப்கபோவவைO
நி ழ் ோ நிவை லெ ோண்டு ஆரோய்ந்து போர்க் கவண்டும். நி ழ் ோ நிவை வை? ளில் சோத்திய?ோனது
எதிர் ோ த்தில் நி ழக்கூடியது என்பவைO அறிந்து லெ ோள்ள கவண்டும். (குறள் 429). அறிவு என்பது எதிர்
கநோக்வை யும் Oனக்கு இன்றியவை?யோO ஓர் இ க் ண?ோக்கிக் லெ ோள்ள கவண்டும். ''அறிவுவை யோர்
ஆவது அறிவோர்” என்ற குறட்கு இஃகO ருத்து என்று லெ ோள்வதில் Oவறு இருக் முடியோது.
அறிவுவை யவர் கள உ கில் அதி ம் போர்க் - புரிந்து லெ ோள்ள ஆற்றலுவை யவர். அறிவு இவர் ள்
வோழ்வு. அறிவற்றவர் வோழ்வைவவி ப் லெபோருண்வை? "லெபோலிவு” நிவைறந்Oது என்பதில் ஐயமில்வை .
இவர் கள ண்ணுவை யவர் ள். (குறள் 393). இவர் ள் பிறந ச் சோர்புவை யவர் ள். இவர் ள்
உ கிற் ோ ப் போடுபடுபவர் ள். இத்Oவை ய அறிவு உவை யவர் ள் லெபற்கறோரோ வும் இருக்கும்கபோது
அவர்Oம்
வை?வையயும் வள்ளுவர் குறிப்பிட்டுள்ளோர். Oம்வை?க் ோட்டிலும் அறிவு உ கிலுள்ள
அவைனத்து உயிர் ளுக்கும் இன்பம் OருவOோ இருக் கவண்டும். "Oம்மின் Oம் ?க் ள் அறிவுவை வை?
?ோநி த்து ?ன்னுயிர்க்லெ ல் ோம் இனிது" (குறள் 68). இக்குறளில் Oந்வைO ோ அறிவைவவி ?க் ள் ோ
அறிவுப் லெபருக் த்தின் சோத்தியத்வைO வள்ளுவர் ருத்திற்லெ ோண்க கூறியிருக்கிறோர். அத்து ன் அறிவின்
கநோக் ம், உ கு OழுவியOோ இருக் கவண்டும் (குறள் 425) என்றும் ருதிகய கூறியுள்ளோர்.
உ ளோவிய - உ கு Oழுவிய - உ
நன்வை? கநோக்கி ோன அறிவு கOவைவ என்பOற்கு உறுதிவோய்ந்O
சோன்று வள்ளுவரது நூக ஆகும். வள்ளுவரின் ப துவைறயறிவைவ நூல் முழுதும் போர்க்கிகறோம். அறம்,
லெபோருள், இன்பம், அரசியல், Oத்துவம், ச?யம், இயற்வை , இல் றம், துறவறம், பல்வவை த் லெOோழில்,
வை ள் முOலிய ப துவைற அறிவுவை யவர் வள்ளுவர். இத்Oவை ய அறிவைவ, உ ளோவிய அறிவைவப்
பிறரும் லெபறுவவைO வள்ளுவர் மி விரும்பினோர் என்பதில் ஐயமில்வை .
இது ோறும் கூறியவற்றிலிருந்து சி
ருத்துக் வைளத் லெOோகுத்துக் லெ ோள்ள ோம். அறிவின் உ ச் சோர்வைப
வள்ளுவர் ஒப்புக் லெ ோள்ளுகிறோர்.அறிவின் உ கியல் கநோக் த்வைOயும் ஒப்புக் லெ ோள்கிறோர். உ கு
OழுவியOோ , உ ளோவியOோ இருக் கவண்டும் என்றும் விரும்புகிறோர். அறிவோளி வைளப்
லெபோறுத்Oவவைர அறிவுத் கOட் த்திற்குள்களகய அவர் ளது வோழ்வு அ ங்கிவிடுகிறது. அ ங்கிவி க்
கூடும் என்ற ருத்வைOயும் வள்ளுவர் லெ ோண்டிருந்Oோர். Oந்வைOயின் கநோக் ம், ? னுக்கு அறிவைவ
வளர்ப்பது (குறள் 67) என்றும் வள்ளுவர் ருதுகிறோர். குறுகிய கநோக் ம் வள்ளுவருக்கு என்றும்
உ ன்போ ன்று. அறிவு, வோழ்வில் நிவைறவைவ வளர்க்கிறது என்பதும் வள்ளுவர் ருத்து.
இதிலிருந்து வள்ளுவரது முவைற என்ற முவைறயில் என்ன . லெOளிவோகிறது? உ கியல் சோர்பில், உ கியல்
நன்வை? கநோக்கில், நோளுக்கு நோள் வளரும் கபோக்கில், அறிவு அவை?ய கவண்டும். வள்ளுவர்
ோ த்திற்குப் பின் வளரவிருக்கும் அறிவைவ வள்ளுவர் முவைற ஏற்கிறது. வரகவற்கிறது. O?து
ோ த்துக்குப் பின்னர் வளர்ந்O அறிவைவ அடிப்பவை யோ வள்ளுவர் வகுத்O முடிவு வைள ?ோற்றிக்
லெ ோள்வதில் வள்ளுவருக்கு ?றுப்பு இருக் முடியோது. வள்ளுவர் அவைO விரும்பி வரகவற் வும்
லெசய்வோர். ?க் ளின் ந ம் பற்றி வள்ளுவர் ருத்து, ருத்து முOல்வோOக் ருத்து என்பதில் ஐயமில்வை .
?க் ளின் ந ம் வள்ளுவர் கநோக் ம். ?க் ளின் ந த்திற்கு ஒத்O முவைறயில் அவரது முடிவு ளில்
கOவைவயோனோல் ?ோறுOல் ள் லெசய்து லெ ோள்வது, வள்ளுவர் முவைறக்கு ஒத்OகO. இஃOன்றி வள்ளுவர்
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O?து ோல் அறிவுக்கு ஒத்O முவைறயில் வகுத்O முடிவு ளும் ?க் ளுக்கு நன்வை?யோ அவைவ இருக்கும்
என்று ருதிகய வகுத்திருக் முடியும். இன்வைறய நிவை க்கு ?ோறுOல் ள் ?க் ளது நன்வை? கநோக்கில்
கOவைவயோனோல் வள்ளுவர் ஏற் கவ லெசய்வோர் என்பதிலும் ஐயமில்வை .
அறிவின் புற உ ச் சோர்வைபக் குறிப்பிடும் வள்ளுவர், அறிவு ?னத்திற்குள்ளிருந்துOோன் வருகிறது
என்பவைO ?றுக் கவண்டும்.
''நி த்தியல்போல் நீர் திரிந் Oற்றோகும் ?ோந்Oர்க்கு
இனத்தியல்ப Oோகும் அறிவு என்றும் (குறள் 452)
"?னத்து ளது கபோ க் ோட்டி ஒருவற்கு
இனத்துள Oோகும் அறிவு" (குறள் 454)
என்றும் “சிற்றினஞ் கசரோவை?”யில் குறிப்பிடுகின்றோர். ஒருவவைன நல் வன் அல் து தீயவன் எனக்
கூறத்Oக் அறிவு, அவன் கசர்ந்துள்ள நல் வர் அல் து தீயவர் கூட் த்வைOப் லெபோருத்கO பிறிதின் கநோய்
ஏற்படும் என்பது வள்ளுவர் ருத்து. கசர்ந்Oவர் கூட் த்வைOப் லெபோருத்து ஒருவன் பண்பு அல் து அறிவு
திரிகிறது என்று கூறிய ருத்தும் ?க் ள் வோழும் வர ோற்றுக் ோ
ட் த்வைOப் லெபோருத்தும், நோட்வை ப்
லெபோருத்தும் Oோம் கசர்ந்O வர்க் த்வைOப் லெபோருத்தும் அறிவு அவை?யும் என்று கூறிய ருத்தும்
லெவவ்கவறோனவைவ. ஆயினும் பின்வைனய முவைறயில் விரிவோ வளர்வOற்குத் Oக் லெOோரு ருத்துக்குரிய
ரு, வள்ளுவரது ருத்தில் உள்ளது என்பது லெOளிவு.
"ந த்தின் ண் நோரின்வை? கOோன்றின் அவவைனக்
கு த்தின் ண் ஐயப் படும் (குறள் 958)
என்ற குறளில் ஒருவரது பண்போக் த்திற்கும் கு த்திற்கும் உள்ள உறவைவச் சுட்டுகிறோர்.
வறுவை? வந்O சூழலில் பவைழய குடிப்பண்பு ளும் லெசோல்லுறுதியும் லெ டும் என்று ஒரு குறளில் (குறள்
1043) குறிப்பிடுகின்றோர்.
''அறிவினோன் ஆகுவ துண்க ோ பிறிதின்கநோய்
Oன்கநோய் கபோல் கபோற்றோக் வை " (குறள் 315)
"ஒத்O Oறிவோன் உயிர்வோழ்வோன் ?ற்வைறயோன்
லெசத்Oோருள் வைவக் ப் படும் " (குறள் 214)
ஆகிய குறள் ளில், பிறர் துன்பத்வைOத் Oன் துன்பம் கபோ க் ருதுவது அறிவு என்றும் பண்போக் த்திற்கு
அறிவு ருவி என்றும் குறிப்பிடுகின்றோர். பிறர் துன்பம் ண்டு இரங்கும் லெசயவை ?ட்டும்Oோன் என்று
இல் ோ?ல் இரக் த்து ன் புரியும் பிற உOவிச் லெசயல் வைளயும் வள்ளுவர் ?றுப்பOற்கில்வை . லெ ோவை
முOலியவற்வைற வள்ளுவர் ?னிOர்க்குக்
வை?யோ கவ லெசோல்கிறோர்.
பண்பு ள், புறவு த்Oோல் சூழல் ளோல் போதிக் ப்ப கவ லெசய்கின்றன. லெவறும் சிந்Oவைன லெ ோண்க
உ ம் திருந்O இய ோது. உ ம் உயர்வOற்குச் லெசயல் ளும் துவைண. இக் ருத்து ளும்
அறிவைவப் பற்றி வள்ளுவரது முற்கபோக்கு இயல்புவை ய ப வள்ளுவரின் அறிவியல்
ருத்து களயோகும்.
ருத்து வைளப் போர்த்கOோம். "அறிவு இவைறவன் வழங்கியது. அறிவினோல் பயன் இல்வை "என்ற
பிற் ோ த்Oவர் ருத்திற்கு வள்ளுவர் ருத்து ?ோறுபட் து. முற்கபோக் ோனது.
"கபவைOப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவ ற்றும்
ஆ லூழ் உற்றக் வை " (குறள் 372)
என்ற குறளில் தீயூழ் அறிவழிக்கும், நல்லூழ் அறிவு விரிக்கும் என்று ஊழுக்கும் - அறிவுக்கும் உறவு
கூறகவ லெசய்கிறோர் வள்ளுவர். ஆனோல் அறிவு விதியினோல் Oோன் உண் ோகிறது - திரிபவை கிறது என்று
வள்ளுவர் முற்றுரிவை? லெ ோண் ோ வில்வை .
இவற்வைறப் போர்க்கும் கபோது வள்ளுவர் Oம் அறிவு பற்றிய ருத்து ள், முற்கபோக் ோன இயல்பு ள் ப
உவை யன என்பவைOயும், முற்கபோக்கு இயல்புவை ய இக் ருத்து ள், முற்றோன லெபோருள் முOல்வோOக்
ண்கணோட் த்வைO கநோக்கிச் லெசல் வில்வை . ருத்து முOல்வோO எல்வை க்குள் Oோன் இக் ருத்து ள்
லெசயல்படுகின்றன என்பவைOயும் நோம் அறிகிகறோம்.
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2. வள்ளுவரது ச?ய கநோக்கு
வள்ளுவரது சிந்Oவைன முவைற ச?யத் துவைறயில் எவ்வோறு லெசயல்படுகிறது என்பவைOப் போர்ப்கபோம்.
வள்ளுவரின் ஒருங் வை?ந்O ட்டுக்க ோப்புவை ய லெபயர் கூறத்Oக் லெOோரு ச?யம் உண் ோ என்றோல்
இல்வை லெயன்கற கூறிவி
ோம். ஆனோல் ச?யம் என்று கூறுவOற் ோன ப அடிப்பவை த் Oன்வை? ளும்
வள்ளுவர் நூலில் இ ம் லெபற்கற உள்ளன என்பவைO ?றுப்பOற்கில்வை . இவைற நம்பிக்வை , அவவைர
வழிபடும் கOவைவ. அOனோல் லெபறத்Oக் விவைளவு ள், இவைறவவைன அவை ய கவண்டிய கOவைவ.
துறவியின் கOவைவ, க?லு ம், விதி நம்பிக்வை முOலிய ருத்து ள் வள்ளுவரி ம் இ ம் லெபறகவ
லெசய்கின்றன. ஆனோல் இக் ருத்து ளுக்கு வள்ளுவரது அவைனத்துக் ருத்து ளின் லெOோகுதிக்கு நடுவில்
எவ்வளவு அழுத்Oம் இருக்கிறது என்பவைOத் தீர்?ோனித்Oோல்Oோன் வள்ளுவரி ம் ச?யவவை ச்
சிந்Oவைனக்கு ஆக் ம் அதி ?ோ அல் து குவைறவோ என்பவைO முடிவு ட் முடியும். வள்ளுவரது சிந்Oவைன
முவைறவைய இOன் மூ மும் உறுதிப்படுத்O அல் து ?றுக் வோய்ப்பு ஏற்படும்.
வள்ளுவர் நூலின் முO தி ோரத்தில், முOல் குறளிக கய இவைறயின் உண்வை?வையக் குறிப்பிடுகிறோர்.
இவைO உறுதிப் படுத்துவOற் ோ அ ர உவவை?வையப் பயன்படுத்துகிறோர். லெ?ோழியின் முOல் எழுத்Oோ
உள்ளது அ ரம். இரண் ோவது, பிற எழுத்து ள் கOோன்றுவOற்கு முன்னர் இருந்Oவன் இவைறவன் என்று
ருதுவOற்கு இ ம் உண்க ஒழிய, இவைறவனோல்Oோன் உ ம் உண் ோக் ப்பட் து என்பது
லெபறப்ப ோது, இரண் ோவது ருத்தின்படி, இவைறவகன, உ த்தின் மூ ம் உ ப் லெபோருட்கு
இவை யில், உ ப்லெபோருள் உருவ?ோ இருப்பவன் என்பது லெபறப்பட் ோலும், அ ரத்தின்
மூ த்Oன்வை?வைய விளக்குவOற்குப் கபோதிய சோன்று ள் இல்வை . இவற்றில் எக் ருத்து, வள்ளுவர்
ருத்து என்று துணிவOற்கு கவறு குறளில் விளக் ம் உண் ோ என்று போர்த்Oோல் இல்வை என்பகO
விவை யோ இருக் முடியும்.
’ வுள் வோழ்த்தின்’ பிற குறட்போக் ளில் கவண்டுOல் கவண் ோவை? இல் ோOவன்'. 'இருவிவைனயும்
கசரோOவன்': 'லெபோறிவோயில் ஐந்Oவித்Oோன்’. ’Oனக்கு உவவை? இல் ோOவன்'. ’அறவோழி அந்Oணன்' ‘எண்
குணத்Oோன்'என்ற முவைறயில் இவைறவனது குணங் ளும் லெசயல் ளும் Oன்னி ரற்ற Oன்வை?யும்
கூறப்படுகின்றன. இவவைனச் கசர்ந்Oவர்க்குப் பிறவித் துன்பங் ள் இல்வை என்றும் கூறப்படுகின்றது.
இவவைர வணங் கவண்டியது Oவை யோய
வை? என்றும் வற்புறுத்துகிறோர். பிறப்பு என்பகO
துன்பக் ல் என்றும் கூறப்படுகிறது. ல்வியின் பயன், இவைறவவைனக் ண் றிந்து வணங்குOல் என்ற
ருத்தும் இ ம் லெபறுகிறது. இவைறவவைன அவை ந்Oவர்க்கு எக் ோ த்தும் துன்பங் ள் இல்வை என்ற
ருத்து வருகிறது.
முOற்குறளில் இவைறவனின் உண்வை?வைய நிரூபித்துக் லெ ோள்ளும் வவை யில் ஓர் உவவை?வைய ?ட்டும்
கூறிவிட்டுப் பிற குறள் ளில் இவைறவனின் குணங் ள் லெசயல் ள் முOலியவற்வைறக்
கூறத்லெOோ ங்கிவிடுகிறோர். Oவிர இவைறவனது குணங் ள், லெசயல் ளோ க் கூறியவற்வைற பிற
அதி ோரங் ளில் வரும் குறள் களோடு ஒப்பிட்டுப்போர்த்Oோல் கவறு ஓர் உண்வை? பு ப்படுகிறது.
‘லெபோறிவோயில் ஐந்Oவித்Oோன்' என்று
வுள் வோழ்த்தில், இவைறவவைனக் குறிப்பிட் வள்ளுவர், நீத்Oோர்
லெபருவை?யில் ''ஐந்Oவித்Oோன்"என்று துறவிவையக் குறிப்பிடுகிறோர். அகO அதி ோரத்தில் “சுவைவ, ஒளி,
ஊறு, ஓவைச, நோற்றம்" என்று ஐந்தின் வவை லெOரிந்O துறவியினி ம் உ க? அ ங்கியிருப்பது கபோல்,
அத்துறவியி ம் உ த்வைOத் Oனக்குள் அ க்கும் லெOய்வ ஆற்றல் இருப்பOோ க் கூறுகிறோர். ''அறவோழி
அந்Oணன் "என்று முO தி ோரத்தில் இவைறவவைனக் குறிப்பிட் வர் "நீத்Oோர் லெபருவை?யில், நீத்Oோர்.
துறவி ள். ''அறகவோர்", அவர் கள ''அந்Oணர்” என்றும் குறிப்பிடுகிறோர். இவைறவவைன வணங்கினோல்
துன்பங் ள் நீங்கும் என்று முOல் அதி ோரத்தில் கூறியவர், அறன் வலியுறுத்Oலில் - அறத்தினோல்Oோன்
இன்பங் ள் வரும் "அறத்Oோன் வருவகO இன்பம்"என்று கூறுகிறோர். இவைறவவைன வணங்கினோல்
பிறப்பு ள் அறும் என்று முO தி ோரத்தில் குறிப்பிட் வர். அறன் வலியுறுத்Oலில் "வீழ்நோள் ப ோ
அவை?"என்ற குறளில் நோள் Oவறோ?ல் அறச்லெசயல் வைளச் லெசய்து வந்Oோல் பிறப்பு அறும் என்று கூறுகிறோர்.
இது கபோ கவ அருவைளயோள்கின்ற துறவி ளுக்கு ''அல் ல் இல்வை ”
என்பவைOயும் அருளுவை வை?யின் கூறுகின்றோர் துன்பம் வருவOற்கு ோரணம் முO தி ோரத்தில்
கூறப்ப வில்வை ஆனோல் பிற அதி ோரங் ளில் “பிறருக்கு நோம் துன்பம் லெசய்Oோல் ந?க்குத் துன்பம்
திரும்பிவரும் (பிறர்க்கின்னோ முற்ப ல் லெசய்யின்) (குறள் 319) என்றும் ‘பிறப்பீனும் வித்து அவோ’கவ
(குறள் 361) என்றும் கூறுகின்றோர் இவ்வோறு குறிப்பிடும் கபோகO துன்ப நீக் த்திற்கும் வழிமுவைற வைள
கூறிவிடுகிறோர். “ ோ?ம், லெவகுளி, ?யக் ம் தீர்ந்Oோல் துன்பம் தீரும் பிறப்புக் ள் அறும்” என்றும்
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கூறுகிறோர்.ஆ கவ, ?னிOர் Oோம் முயற்சி லெசய்யோ?ல் இவைறவவைன ?ட்டுக? லெOோழுவOோல் பிறப்பு
என்ற ருத்வைO வள்ளுவகர ?றுப்பவரோகிவிடுகிறோர்.
இது ?ட்டும் அன்று ‘Oோன்’ என்ற எண்ணமும் அற்றுவிட் துறவிவைய “?ன்னுயிர் எல் ோம் லெOோழும்”
(குறள் 268) என்றும் உள்ளத்Oோல் லெபோய்யோது ஒழுகியவர் உ த்Oோர் எல்க ோர் உள்ளத்தும் இ ம்
லெபறுவோர் (குறள் 294) என்றும் திருவள்ளுவர் கூறுகின்றோர். இக்குறள் ள் முO தி ோரத்தில்
குறிக் ப்லெபற்ற லெOய்வ ஆற்றல், லெOய்வ வணக் ம் இங்கு துறவி ளுக்கும் கசர்த்துச் லெசோல் ப்படுகிறது.
துறவி ள் லெOோழத் Oக் வர் ள் லெOய்வ ஆற்றல் வை வந்Oவர் ள் இவர் ள் கவண்டியவற்வைற கவண்டிய
முவைறயில் லெபற வல் வர் ள் (குறள் 265) இது கபோ கவ, அறத்திற்கும் லெOய்வீ த்Oன்வை? கூறுகிறோர்
வள்ளுவர் “என்பி Oவைன லெவயில்கபோ க் ோயுக? அன்பில் அOவைன அறம் (குறள்77)” (Oோகன துன்பம்
லெசய்யும்)
முO தி ோரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ருத்துக் வைள ஒத்O ருத்துக் ள் பிற அதி ோரத்திலும்
இ ம்லெபறுவவைO ருத்தில் லெ ோண்டு போர்க்கும்கபோது, ஒரு சி ர் உவைர கூறுவது கபோ , முOல்
அதி ோரத்தில் இவைறவவைன கூறவில்வை துறவி ள் கூறியுள்ளோர் என்று கூற கவண்டி வரும் அல் து
முOல் அதி ோரத்வைO வள்ளுவர் போ கவ இல்வை என்றோவது கூறகவண்டிவரும். இத்Oவை ய
ஆய்வு ளில் நோம் இப்லெபோழுது ஈடுபடுவது இன்றியவை?யோOOோ கOோன்றவில்வை . இவைறவவைனப்
பற்றித் Oோன் கூறியிருப்போர் என்று லெ ோண் ோலும் இவைற நம்பிக்வை யோல் ?ட்டுக? உ த் துன்பங் ள்
பிறப்புக் ள் நீங்கிவிடும்.?னிO முயற்சி முOலியவைவ அறகவ கOவைவயில்வை என்பது வள்ளுவர்
ருத்Oோ என்றோல் இல்வை என்கற கூற கவண்டியிருக்கும். இவைறவவைனகய கூறவில்வை என்று
வைவத்துக்லெ ோண் ோல் புத்O ச?யம், ச?ண ச?யம் கபோ இவைறக்கு முக்கியம் Oரோ?ல் துறவுக்கு
முக்கியந்Oந்கO பிறப்பறுத்Oல் முOலியவற்வைற கூறிக் லெ ோள்வது வள்ளுவர் ருத்து என்று ஏற்படும்.
எப்படிப் போர்த்Oோலும், வள்ளுவர் ருத்தில் இவைறவனுக்கு இ ம் மி ச்சிறுத்து விடுகிறது. அல் து
இ க? இல் ோ?ற் கபோய்விடுகிறது. துன்பநீக் ம், பிறப்பு அறுத்Oல் ஆகியவற்வைறத் துறவியர் O?து
முயற்சியின் விவைளவோ ச் சோதித்துக் லெ ோள்ள கவண்டும். முயற்சி எதுவும் இன்றி லெவறும்
இவைறவழிபோட் ோல் ?ட்டும் சோதித்துக் லெ ோள்வது வள்ளுவருக்கு உ ன்போ ோன ருத்து அன்று.
இவ்வோறு இவைறயருகள முOன்வை?யும் கூறுவது பிற் ோ த்Oோர் ருத்Oோகுக?யல் ோ?ல் வள்ளுவர்
ருத்Oோ ?ோட் ோது. இவ்வோறு வள்ளுவர் ருதியிருந்Oோல், அவர் அறம், லெபோருள், இன்பம் எழுதி இருக்
கவண்டியதில்வை கOவோர, திருவோச ங் ள் ?ட்டுக? போடியிருக் கவண்டும். ஆ கவ,
குறட் ருத்துக்கிவை யில், உ கு
ந்O இவைறவை?க்கு இ ம் மி க் குவைறவு என்பது ன், கOவைவயும்
இல்வை என்பது லெOளிவோகிறது.
?னிO முயற்சி என்று கூறும்கபோது லெபோருள்முOல்வோO கநோக்கில் கூறவில்வை . இவைறவவைன ?ட்டும்
நம்பியிருப்பOோல் எல் ோ நன்வை? ளும் கநர்ந்துவிடும் என்ற ச?ய அழுத்Oம் வள்ளுவருக்கு இல்வை .
இந்O வவை யில் வள்ளுவர் முற்றோ ருத்துமுOல் வோOத்திலிருந்து வி கிப் லெபோருள்முOல்வோOத்வைO
லெநருங்கி லெசல்லுகிறோர். துறவு முயற்சிவைய வலியுறுத்திக் கூறும் வவை யில் ருத்துமுOல்வோOப் கபோக்க
பு ப்படுகிறது. அறத்வைOக் வை பிடிப்பOோல், இல் த்திலிருந்து பிறப்பு அற வழி லெசய்துலெ ோள்ள ோம்
என்பது வள்ளுவர் ருத்து. இக் ருத்வைOப் போர்க்கும்கபோது ருத்து முOல்வோO அழுத்Oம் குவைறகிறது
என்பது லெOளிவு.
வள்ளுவரது ச?யச் சிந்Oவைனவையத் தீர்?ோனிப்பOற்குரிய அச்சோணிக் குறள் இது. எல் ோ
?னிOர் ளும் நல் வரோ , வறுவை? நிவை யற்றவரோ வோழ்வோலெரனில்,
வுள் இருக்கிறோர் என்பது.
அத்Oவை யவர்Oோன்
வுளோ வும் இருக் முடியும். தீயவர் ளும் வறியவர் ளும் இருக்கிறோர் ள்
என்றோல்
வுள் இருந்தும் பயன் இல்வை . அத்Oவை ய
வுளும் கOவைவயில்வை .
வுள் இருந்தும்
தீவை?யும் வறுவை?யும் இருக்கின்றன. ' வுள் இOற்குக் ோரணமும் இல்வை . கOவைவயும் இல்வை .
இச்சிக் ல், சமுOோயத்தின் சிக் ல். இவைOத் Oவிர்க் கவண்டியது சமுOோயம்.
திருவள்ளுவர் அறிவிய ோர். ?க் ள் நன்றோ இருக் கவண்டும் என்பதில் ஆர்வம் உவை யவர். ?க் ட்
சமுOோயப் பற்று இக்குறளில் க?க ோங்கி நிற்கிறது. அப்பற்றுத்Oோன்
வுளுக்கும் எதிரோ க்
க்
லெ ோடி உயர்த்Oச் லெசோல்லுகிறது. உண்வை?யோன ?னிOப் பற்றுவை ய அற ஆசிரியர் லெசய்ய கவண்டிய
வை? இது. இவைO வள்ளுவரும் ஒப்பற்ற முவைறயில் சோதிக் விரும்புகிறோர்.
"சிறப்லெபோடு பூசவைன லெசல் ோது வோனம்
வறக்குக?ல் வோகனோர்க்கும் ஈண்டு (குறள் 18)
என்ற குறளிலும் இம் ?னப்போன்வை?கய விளங்குவவைOப் போர்க்கிகறோம். (?வைழ லெபய்விப்பது
லெOய்வங் ளின்
வை?) லெபய்விக் வில்வை யோனோல் அவர் ளுக்குத் கOர்த்திருவிழோக் ள் வழிபோடு ள்.
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வோழ்த்துக் ள் நவை லெபறோது என்பது ?ட்டு?ல் அவர் ளுக்குத் கOவைவயும் இல்வை . Oோனோ ச் லெசன்று
நல் லெசயல் ளுக்கு உOவுவதுOோன் லெOய்வம். இவ்வோறு கூர்வை?யோ க் என்பதில் ஐயமில்வை
உண்வை? டுவை?யோ க் கூறுவOற்கு வள்ளுவரின்
க்குரக
ோரணம் பரந்து லெ டு என்று
கூறுவதிலிருப்பது
உணர்வு. லெOய்வம் லெOோழோஅள் என்பதிலுள்ள உணர்வும் இOற்கு இ ம்
லெ ோடுக்கும்.
''குடிலெசய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் லெOய்வம் ?டிOற்றுத் Oோன் முந்துறும்" (குறள் 1023) என்ற குறளிலும்
Oனது குடியிவைன உயர்த்துவOற் ோ ப் போடுபடுகின்றவனுக்குத் லெOய்வம் Oோனோ ச் லெசன்று உOவி
லெசய்யும். லெசய்ய கவண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறோர். லெOய்வத்வைO கவண் கவண்டியது இல்வை .
Oோனோ ச் லெசன்று உOவும். உOவ கவண்டும். அவ்வோறு உOவுவதுOோன் லெOய்வம் என்ற ருத்தும்
இக்குறளில் அ ங்கியுள்ளது. குடிலெசய்வOற்கு ?ட்டு?ன்று, பிற நல் சமுOோய ந ச் லெசயல் ளுக்கும்
லெOய்வம் விவைரந்து உOவ கவண்டும் என்பது லெபோருள். நல் லெசயல் ள் முயற்சியோல் நவை லெபற
கவண்டும் என்பது இங்கு முOன்வை?. லெOய்வம் உOவி லெசய்Oோல் நல் து. இல்வை லெயன்றோல்
வருந்தியவைழக் கவண்டியது இல்வை . உண்வை?யோன அறப்பற்றோளர் ள் சமூ ப் பற்றோளர் ளுக்கு
இத்Oவை ய தீவிர?ோன சிந்Oவைன ள் கOவைவ. இவைவயில் ோவிட் ோல், அவர் அறங்கூறுபவரோ இருக்
கவண்டியதும் இல்வை .
லெOய்வத்வைO வள்ளுவர் கநரிவை யோ ?றுக் வில்வை . ஆனோல் சமுOோயத்தின் கOவைவவைய ஓட்டி
?றுக் வும் துணிந்துவி க் கூடியவர். ''எப்லெபோருள் யோர் யோர் வோய்க் க ட்பினும்" என்ற குறள் கபோ கவ
இக்குறளும் வள்ளுவவைரக் ண் றிய, வள்ளுவர் முவைறவையத் தீர்?ோனிக் வோய்த்O குறள் என்பது
லெOளிவு.
வள்ளுவரது நூலில் இவைழகயோடிவரும் இவைறவை? பற்றிய ?ற்லெறோரு ருத்வைOயும் இங்கு சிந்Oவைனக்கு
எடுத்துக் லெ ோள்கவோம். "வைவயத்துள் வோழ்வோங்கு வோழ்பவன் வோனுவைறயும் லெOய்வத்துள்
வைவக் ப்படும்” (குறள் 50). இல் றத்தில் இருந்துலெ ோண்டு வோழ்வOற்கு உரிய முவைறப்படி வோழ்பவன்,
வைவய த்தில் இருந்O 'கபோதிலும் வோனிலுவைறயும் கOவர் ளுள் ஒருவரோ வைவக் ப்படுவோன் என்பது
இOன் லெபோருள். இOற்லெ ோத்O ருத்லெOோன்று ''விருந்கOோம்பலிலும்” இ ம் லெபறுகிறது. "லெசல்விருந்து
ஓம்பி வருவிருந்து போர்த்திருப்போன் நல்விருந்து வோனத்Oவர்க்கு" (குறள் 86.) மு ம் விரும்பி
விருந்கOோம்பு கின்றவனுவை ய வீட்டில் ?னம் விரும்பித் திரு? ள் Oங்குவோள் (குறள் 84) என்று
?ற்லெறோரு குறளில் கூறுகிறோர். "ஒப்புரவு என்று பு ழத்Oக் லெசயலுக்கு நி ரோனலெOோரு லெசயல்
இவ்வு த்தும் இல்வை . கOவர் உ த்தும் இல்வை " என்று (குறள் 213) போரோட்டுகின்றோர். உ கில்
லெபரும்பு ழ் லெபற்றவவைனயல் ோது கOவர் உ ம் கவறு ஒருவவைரப் போரோட் ோது (குறள் 234) என்றும்
'வவைசயுள்ளவன் வோழும் உ கில் விவைளச்சல் குன்றும் (குறள் 239) என்று கூறுவOன் மூ ம் பு ழ்
லெபற்றவன் வோழும் உ கில் விவைளச்சல் லெபருகும் என்றும் கூறுகிறோர். வள்ளுவர் லெபோருட்போலிலும்
இக் ருத்து ப வி ங் ளிலும் பயின்று வருகிறது. ''லெசவியுணவோகிய க ள்விச் லெசல்வத்வைO உவை யவர்
அவியுணவைவ உவை ய கOவர் ளுக்கு நி ரோவர் (குறள் 413) என்று க ள்விச் லெசல்வத்தின் லெபருவை?
கபசுகிறோர். ''முவைறப்படி அரசோளும் ?ன்னவன் நோட்டில் ?வைழ லெபய்Oோலும் விவைளச்சலும் மி ப்
லெபருகும்” என்று (குறள் 545) கூறுகிறோர். பிறர்?னக் ருத்வைO ஐயுறோ?ல் லெOரிந்து லெ ோள்ளவல் வன்
லெOய்வத்திற்கு நி ரோனவன் (குறள் 702) என்றும் கூறுகிறோர்.
இவ்வோறு உ
வோழ்விலிருந்கO லெOய்வங் ள் உருவோகின்றன. முவைறப்படி வோழ்வOனோல், ப ர்க்கு
உOவி புரிவOோல், உ த்திற்லெ ன உ ல் லெபோருவைளத் OருO ோல், பு ழ் லெபறுவOோல், நல் றிவைவத்
கOடிப் லெபறுO ோல், பிறர் உள்ளத்வைO அறிந்து உOவும் நுட்ப அறிவோண்வை?யோல், லெOய்வ வோழ்வின்
லெபருவை?, ?னிO வோழ்வில் ? ர்கிறது. இத்Oவை ய ?னிO லெOய்வங் ளோல் ?வைழ லெபய்கிறது. விவைளச்சல்
லெபருகுகிறது. உ ம் நிவை லெபறுகிறது. இத்Oவை யவர் உயிர் வோழும் ோ த்திக கய உ கில்
உ வுகின்ற லெOய்வங் ள், ?னிO வோழ்வில் லெOய்வீ வோழ்வு
ந்திருக்கிறது.
ந்துவைறகிறது.
இவ்வோறு கூறும் ப
ருத்து ளுக்கு ?ணிமுடி வைவத்Oது கபோ ஒரு குறவைளக் கூறுகிறோர். ''லெOய்வம்
லெOோழோஅள் லெ ோழுநன் லெOோழு லெOழுவோள் லெபய்லெயனப் லெபய்யும் ?வைழ" என்பது அக்குறள். முன்னர்
கூறிய ப
ருத்து ளும் இக்குறளில் வந்து நிவைறவவை கின்றன. ணவவைனகய லெOய்வ?ோ க் ருதி
வழிபட் ோல் கபோதும், கவறு லெOய்வ வழிபோடு கவண் ோம். இத்Oவை யவர் இயற்வை வைய ஏவல்
லெ ோள்ளும் லெOய்வ ஆற்றலுவை யவரோவோர். O?க்குரிய
வை?வைய முவைறப்படி லெசய்பவர்க்குத் லெOய்வ
வழிபோடு கOவைவ இல்வை . இவர் வைள கநோக்கித்Oோ?ோ த் திரு? ள் முOலிய லெOய்வங் ள் வந்து Oங்கும்.
“அ ன?ர்ந்து லெசய்யோள் உவைறயும் மு ன?ர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவோன் இல்" (குறள் 84). இத்Oவை ய
முயற்சி உவை யவர்க்குத் லெOய்வங் ள் கOடி வந்து உOவி லெசய்யும். இத்Oவை ய இன்பத்திவைளப்பில்Oோன்
இன்பத்துப்போலின் நோய ன் கபசுகின்றோன். ''Oோம்வீழ்வோர் லெ?ன்கOோள் துயிலின் இனிதுலெ ோள் Oோ?வைரக்
ண்ணோன் உ கு" (குறள் 1103). "'உறுகOோறு உயிர்Oளிர்ப்பத் திண்
ோல் கபவைOக்கு அமிழ்தின்
இயன்றன கOோள்" (குறள் 1109)
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இவ்வோறோ ?னிOனுக்குள் லெOய்வ ஆற்றவை க் ண் றிந்O வீரம்Oோன், "நல் ோறு. எனினும் லெ ோளல் தீது
: க?லு ம் இல்லெ னினும் ஈOக நன்று” (குறள் 222) என்று கபசுகிறது. இக்குறளில், வள்ளுவருவை ய
ஒரு ருத்வைO உறுதியோ அறிந்து லெ ோள்கிகறோம். க?லு
வோழ்வு, வள்ளுவருக்கு இன்றியவை?யோOது
அன்று. க?லு த்வைOயும், கOவைவப்பட் ோல் துச்ச?ோ த் தூக்கி எறிந்துவிடும் வீரம் உவை யவர்
வள்ளுவர். ?னிOப் பண்புக்க வள்ளுவர் முOன்வை? Oருகிறோர். அப்பண்பு சீர்லெ ோ?ல் ோப்பவைOகய
வை?யோ க் ருதுகிறோர். க?லு ப் பற்வைறக் கூறித்Oோன் அறத்வைO வளர்க் கவண்டும் என்பது
அவருக்குத் கOவைவயில்வை . உ கில் இருக்கும் வறுவை? நிவை வை?Oோன் வள்ளுவவைர இவ்வோறு
சிந்திக் த் தூண்டுகிறது. இOனோல்Oோன் ஈOல் வல் வர் வைள, அOனோல் பு ழ்லெபற்றவர் வைளத்
லெOய்வங் ளோ வும் ?திக் த் லெOோ ங்கிவிடுகிறோர். வள்ளுவர் க?லிருந்து ோப்பOோ க் கூறப்படும்
ற்பவைனத் லெOய்வங் வைளப் கபோல் இவர் ள் உ கிலிருந்து ?க் வைளக் ோப்போற்றும் உண்வை?த்
லெOய்வங் ள். இக் ோரணம் பற்றிகய வள்ளுவர் ?வைழவைய அமிழ்Oம் (குறள் 11) என்று கூறுகிறோர்.
?வைழயினது லெOய்வ ஆற்றவை ஒரதி ோரத்தில் விரித்துவைரக்கின்றோர். இOனோக கய துறவி ளின்
லெOய்வீ ஆற்றவை யும் "நீத்Oோர் லெபருவை?" என்ற அதி ோரத்தில் விரிவோ ப் கபசுகின்றோர். துறவியோவைர
வீட்டு த்திற் ோன வித்து என்றும், அவர் ள் லெசயற் ரிய லெசய்பவர் என்றும், அவர் ள் இந்திரவைனயும்
ஏவல் லெ ோள்ள வல் வர் ள் என்றும் போரோட்டுகிறோர். ?னிOனுள் அவை?ந்திருக்கும் லெOய்வ ஆற்றல் லெOய்வங் வைளயும் ஏவல் லெ ோள்ள வல் ஆற்றவை த்Oோன் வள்ளுவர் இவ்வி த்தில் கூறுகின்றோர்.
ச?யத் லெOோ ர்போன ?ற்லெறோரு ருத்து இல் றம் - துறவறம் கவறுபடுவது பற்றியது ஆரோய்வOற்குரியது.
வள்ளுவருவை ய ருத்து வைளப் லெபோருத்Oவவைர, பிறருவை ய ருத்து ளிலிருந்து லெபரிதும் கவறுப க்
கூடியலெOோரு ருத்வைOப் போர்க்கிகறோம். ''துறந்Oோர்க்கும் இல்வோழ்வோன் என்போன் துவைண" (குறள் 42)
என்று கூறியவர், அகO அதி ோரத்தில் - இல்வோழ்க்வை , கநோற்போரின், கநோன்வை?யுவை த்து"என்று
கூறுகிறோர். ''உண்ணோது கநோற்கும் லெபரியவர். இன்னோச் லெசோல் கநோற்போரின் கநோன்வை?யுவை த்து"
(குறள் 48) என்று கூறுகிறோர். ''உண்ணோது கநோற்கும் லெபரியரும் இன்னோச் லெசோல் கநோற்போன் பின்" (குறள்
160) என்றும், இறந்Oோர்வோய் இன்னோச் லெசோல் கநோற்கிற்பவர் துறந்Oோரின் தூய்வை? உவை யர் (குறள் 159)
என்றும் லெபோவைறயுவை வை?யில் குறிப்பிடுகின்றோர். "ஆற்றுவோர் ஆற்றல் பசியோற்றல் - அப்பசிவைய
?ோற்றுவோர் ஆற்றலின் பின்" (குறள் 225) என்று ஈவை அதி ோரத்திலும் குறிப்பிடுகின்றோர். ''?னத்கOோடு
வோய்வை? லெ?ோழியின் Oவத்லெOோடு Oோனம் லெசய்வோரின் Oவை "என்று (குறள் 295) வோய்வை? அதி ோரத்தில்
குறிக்கின்றோர்.
க?ற் ண் குறட்போக் ளில் லெபோதுவோ உணர்த்Oப்படும் ருத்து என்ன? O?க்கு ஏற்படும் துன்பத்வைOப்
லெபோறுத்துக் லெ ோண்டு பிறரோல் O?க்கு வரும் துன்பங் வைளயும் Oோங்கிக் லெ ோண்டு பிறரது
துன்பங் வைளயும் நீக் முயல்பவர் ள், இல் றத்தில் இருப்பவர் ளோயினும் அவர் ள் துறவி வைளக்
ோட்டிலும் சிறந்Oவர் ள். இக் ருத்வைO விளக் த் துறவின் இன்றியவை?யோO ?ற்லெறோரு பண்போகிய Oவம்
பற்றிய வள்ளுவர் ருத்வைOயும் ஈண்டு ோட்டுவது மி ப் லெபோருத்O?ோ இருக்கும். ''உற்றகநோய்
கநோன்றல் உயிர்க்கு உறு ண் லெசய்யோவை? அற்கற Oவத்திற்கு உரு” (குறள் 261) என்று கூறுகிறோர்
வள்ளுவர்.
O?க்குப் பிறர் லெசய்யும் துன்பத்வைOப் லெபோறுத்துக்லெ ோள்ள கவண்டும். அOனோல் போதிக் ப்பட்டுப்
பிறர்க்குத் துன்பம் லெசய்யக்கூ ோது - என்ற ருத்தில் Oோன் துறவறத்திற்கு உரியனவோ லெவகுளோவை?,
இன்னோ லெசய்யோவை? ஆகிய அதி ோரங் ள் வருகின்றன. பிறர் O?க்குத் துன்பம் லெசய்யோவிட் ோலும்
Oம்?ோல் பிறர்க்குத் துன்பம் கநர்ந்துவி க்கூ ோது என்பது பற்றிகய ள்ளோவை?, லெ ோல் ோவை?
இ ம்லெபறுகின்றன. பிறர் O?க்கு உOவி லெசய்யோவிட் ோலும் Oோம் பிறர்க்கு உOவியோ இருக் கவண்டும்
என்பOற் ோ கவ அருளு வை? கூறப்படுகிறது. இத்Oவை ய நிவை யிவைன உவை யவர் ளின்
?னத்தூய்வை?கய வோய்வை?யில் உவைரக் ப்படுகிறது. துறவற இயலின் பல்கவறு அதி ோரங் ள்
Oவத்திற்கு உOவியோ - Oவத்திற்கு வழியோ - உ கியல் அற?ோ , சமுOோயத்தில் எழும் அற?ோ
இருக்கின்றன. இத்Oவை ய நல் றங் ள், இல் றத்திற்கும் (ஓரளவோவது) கOவைவகய என்பதில்
ஐயமில்வை . இக் ருத்துப் பற்றிகய ‘அன்பு வை?' இனியவைவ கூறல், விருந்கOோம்பல், லெசய்நன்றியறிOல்,
லெபோவைறயுவை வை?, அழுக் ோறோவை?, லெவஃ ோவை?, புறங்கூறோவை?, பயனி லெசோல் ோவை?,
தீவிவைனயச்சம், ஈவை , ஒப்புரவறிOல், பு ழ் ஆகிய அதி ோரங் ள் வருகின்றன.அ க் முவை வை?,
நடுவுநிவை வை? முOலியனவும் இந்கநோக்கிற்கு உட்படுவனகவ என்பதில் ஐயமில்வை . துறவறத்வைOயும்,
இல் றத்வைOயும் இவைணக்கும் ஒரு ருத்து, வள்ளுவரது Oவம் பற்றிய ருத்து.
பிற உயிர்க்குத் துன்பம் லெசய்யோ?லும் O?க்கு வரும் துன்பத்வைOப் லெபோறுத்துக் லெ ோள்ளுOலும் Oோன்
Oவ?ோனோல் முவைறப்படி இல் றம் ந த்துகின்றவர் ள், துறவியர் ளுக்கு நி ரோவர். "அறலெனனப்
பட் கO இல்வோழ்க்வை " (குறள் 280) என்ற குறளில் முவைறப்படியோன இல்வோழ்வில் அறம் முழுவை?யோ
நிவைறந்துள்ளது என்ற ருத்வைOத் லெOரிவிக்கின்றோர்.
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துறவறத்தில் எத்Oவை ய ஆற்றல் லெபருவை? ள் முOலியன அ ங்கியிருக்கு?ோயினும், வள்ளுவர்
ருத்தின்படி, இல் றம் துறவறத்தினின்றும் சிறிதும் குவைறயோO லெபருவை? உவை யது என்பதில்
ஐயமில்வை . பின்னர் ஏன் வள்ளுவர் துறவைவப்பற்றி விவரிக்கிறோர் என்பது சிக் ோன, சுவைவயோன ஆய்வு
என்பதில் ஐயமில்வை .
இது?ட்டு?ல் Oவம் பற்றிய இக் ருத்தின் அடிப்பவை யில் போர்த்Oோல் சமுOோய ந த்திற் ோ ப்
போடுபடும் அவைனத்து நல் வர் ளும், அறிஞர் ளும், விஞ்ஞோனியரும் - Oம் ந ம் துறந்து பிறர் ந
க?ன்வை?க் ோ ப் போடுபடுபவர் அவைனவரும் ஒருவவை யில் துறவியர்க்கு உரிய வோழ்வும் லெபருவை?யும்
உவை யவர் கள. இவர் ள் திரு?ணம் புரிந்துலெ ோண்டு ?வைனவி ?க் களோடு வோழ்ந்Oோர் ளோயினும்
இவர் ள் துறவியகர. அது?ட்டு?ல் புற கவ த்வைOக் லெ ோண்டு துறவுக்கு இ க் ணம் வகுப்பவைO
முற்றோ ?றுப்பவர் வள்ளுவர். ‘உ கு பழித்Oது ஒழித்து விடின் ?ழித்Oலும் நீட் லும் கவண் ோ'
என்பவர். இல் றத்தின் சி கவ ங் ள் இருக்கும் - விஞ்ஞோனி ள் சமூ த் லெOோண் ர் முOலியவர்க்கு
இருக்கும் துறவறப் பண்வைபக் ோணத் Oவறிவி ?ோட் ோர் வள்ளுவர்.
வள்ளுவரது ''ச?யம்” பற்றிய ருத்துத் லெOோகுதியில் விதி பற்றிய நம்பிக்வை யின் இ த்வைOயும்
போர்ப்கபோம். ’ஊழிற் லெபருவலி யோவுள' (குறள்380) என்று உரக் க் கூறுகிறோர். ற்றறிந்O கபரறிஞருக்கு
சி ச?யங் ளில் கபவைOவை? லெசயல்பட்டு அவவைரச் சீர்குவை த்து விடுவவைOயும், க ோடி லெOோகுத்Oவரும்
துய்க் இய ோது சி ச?யங் ளில் கநோய் முOலியன கநர்ந்து விடுOவை யும், அறிவுவை யோர்க்கு
கநர்ந்துவிடும் வறுவை? நிவை வையயும், லெசல்வம் கசர்வOற்குத் தீவை?கய லெநறியோகி விடுOவை யும்
போர்த்து விதி
புகுத்திவிடும்" (குறள் 416) இன்வை? நம்பிக்வை லெ ோண் வர் திருவள்ளுவர். விதி வலியது என்ற
நம்பிக்வை உவை யவரோயினும், "உவை வு இன்றித் Oோழோது உஞற்றுபவ” வைரப் போர்க்கும்கபோது, அவர் ள்
ஊவைழயும் உப்பக் ம் ோண்பவைOப் போரோட் கவ லெசய்கிறோர் (குறள் 620) ‘ஊழ்' அதி ோரத்திக லெய
“முற்றின்வை? இன்வை? புகுத்திவிடும்” (குறள் 416) என்றும் கூறி, வறுவை?க்கு விதி ோரணம் என்பது
கபோ க் கூறினோலும் முன்வைனய ருத்வைO ?றுத்துவிடுகிறோர். விதிக் லெ ோள்வை வைய உ ன்பட்
கபோதிலும் அவ்விதியின் அழுத்Oத்திலிருந்து ?னிOவைன விடுவிக் மி விரும்புகிறோர் வள்ளுவர். விதி
அழுத்துவது உண்வை?கய என்ற கபோதிலும், அவைOத்Oோங் , எதிர்க் வல் ?னிOவைன உறுதிவைய
வலுப்படுத்O அறம்
இடும்வைப வைள உ த்தின் Oவிர்க் இய ோO இயல்பு எனக் லெ ோண் வர்க்கு வோழ்வின் துன்பங் ள்
இன்ப?ோகிவிடும் என்றும் குறிப்பிடுகின்றோர். (குறள் 428 - 429). லெசல்வம் லெபற்கறோம் என்று ?கிழ
கவண் ோம். அவ்வோறு லெபற்றவை?க்கு ?கிழோOவர், அற்றவை?க் ோ வருந்Oவும் கவண் ோம் (குறள் 426)
என்றும் கூறுகிறோர். முயன்றோல் விதிவையயும், புறங் ோண முடியும் என்று கூறி விதிவைய விதிவைய அறகவ
லெவல் முடியும் என்ற நம்பிக்வை வையயும் ஊட்டுகின்றோர்.
விதிவைய அறகவ லெவல் இய ோது என்று ?ட்டும் கூறியிருப்போரோனோல், முழுவை?யோ ச் ச?ய
லெநறிக்குள் Oோன் நம்வை? வள்ளுவர் அவைழத்துச் லெசன்றிருப்போர். இத்Oவை யவர் ச?யவோதியோகின்ற
லெபருவை? லெபற்றிருப்போகர ஒழிய, அறவிய ோளர் ஆகியிருக் முடியோது. ?னிO சமுOோயத்தின் மீது
பற்றும் சமுOோய ஆக் த்தின் மீது நம்பிக்வை யும் லெ ோண் வர்Oோன் சமுOோயத்திற்கு அறம் வகுக்
முடியும். முயற்சியு ன் போடுபடுபவர் ள், விதியின் வகுப்போல் இவை யிவை கய கOோன்றும் ?டிவையயும்
கபவைOவை?வையயும் லெவல் முடியும். சமுOோயத்திலுள்ள கநோய் தீர்க் முடியும். அறிவும் லெசல்வமும்
ஓரி த்தில் கசர்க் முடியும். வறுவை?வைய லெவல் முடியும். சமுOோயத்திலிருந்து தீவை?வையக் வைளய
முடியும். லெசல்வப் லெபருக் த்திற்கு வந்O கநோவையத் தீர்க் முடியும். கநர்வை?யோன வழியில் லெசல்வம்
லெபருகுவOற்கு வழிவவை ோண முடியும். இத்Oவை ய ஓர் உயர்நிவை க் குறிக்க ோள் சமுOோயத்வைO
விரும்பும் வள்ளுவர், அத்Oவை ய உயர்நிவை கிட்டும் வவைர இவை யறோO, OளரோO அதி ோரத்திக கய
முயற்சி கவண்டும் என்று கூறுகிறோர். லெOோ க் ோ த்தில் ’லெ?ய்வருத்Oக் கூலி’ Oோன் கிவை க்கும்.
ஆனோல் இறுதியில் கூறுகிறோர் வள்ளுவர். சமுOோயத்வைOப் பிடித்திருக் க் கூடிய ‘ஊவைழ’ உப்பக் ம் ோண
முடியும். இவை க் ோ த்தில் ‘உ ம்பு இடும்வைபக்க இ க் ோம்' என்றும் ’இன்னோவை?கய இன்பம்' எனக்
ருதியும் ப ர் உவைழக் கவண்டும். இவ்வோறு உவைழத்Oோல் இவை யில் Oவை யோ நிற்கும் ‘லெOய்வங் ள்'
வி கிவிடும் - லெவற்றி கிட்டும்.
விதி என்பது உண்வை?யில் இயற்வை விதி, சமுOோய விதி. சிந்Oவைன விதிவையக் குறிக்கிறது. இவற்வைற
?னிOன் விரும்பிய முவைறயில், விரும்பிய உ கன ?ோற்றிவி இய ோது. இOவைனப் புரிந்து லெ ோண்டு
இOற்கு ஒத்துச் லெசயல்படுவOனோக கய சமுOோயம் வளர்ந்O நிவை யிக கய பு ப்படுகிறது.
பழங் ோ த்தில் இது மி க் குவைறந்O அளகவ புரிந்து லெ ோள்ளப்பட்டிருக்கும். ஆ கவ, ?ோவையயு ன்
ந்கO, அமுங்கிகய "விதி" லெOன்படுகிறது. வள்ளுவரின் விதிக் ருத்து இவ்வவை ப்பட் கO. இந்O
’?ோய’ விதி, உயர் சமூ நிவை யிக கய ?ோறும். இம் ?ரபு விதிவைய ?ோற்றவும் இவை யறோO முயற்சி
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கOவைவ. மி மி த் கOவைவ. இக் ருத்கO கவலெறோரு வடிவில் வள்ளுவரி ம் ோணப்படுகிறது. இது ோறும்
கூறியவற்றுக்கும் வள்ளுவரது ச?ய கநோக்கில் இவைறவன், க?லு ம், துறவு விதிக் லெ ோள்வை
முOலியவைவ. அவருவை ய அறக் ருத்தின் லெOோகுதியில் இன்றியவை?யோO அடிப்பவை க் ருத்து ளோ
இல்வை - என்பது லெOளிவோகும். இக் ருத்து ளுக்கு ?ோறோ ?னிOன் முOலியவைவ பற்றியக்
ருத்து ளும், ருத்து முOல்வோO எல்வை க்குள் Oோன் சுற்றி வருகின்றன. வள்ளுவர் ஓர்
அறநூ றிஞர்Oோன் என்பவைO வள்ளுவர் மி அற்புO?ோன முவைறயில் நிறுவுகிறோர். ச?யவவை ?ோயச்
சிந்Oவைனவைய அவரது ?னிOவியல் அறச்சிந்Oவைன ள் லெவற்றி லெ ோள்ளுகின்றன.
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3. லெசல்வம் - வறுவை?ச் சிக் லில் வள்ளுவர் நிவை
இன்வைறய உ கில் எந்Oச் சிக் வை ஆரோய்வலெOன்றோலும் அடிப்பவை யில் போர்க் கவண்டிய ஒரு ருத்து
- உ கில் நி வும் ஏற்றத் Oோழ்வைவ ஆரோய்வOற்கு எடுத்துக்லெ ோள்கிற ருத்து நிவை என்பவைO
அறிவOோகும். ஆ கவ, இது பற்றி வள்ளுவருவை ய ருத்து என்ன என்பவைO விரிவோ ப் போர்க் க்
வை?ப்பட்டிருக்கின்கறோம்.
வறுவை?க் லெ ோடுவை? பற்றி வள்ளுவருவை ய ருத்துமி த் லெOளிவோனது. மி விரிவோனது. நல்குரவு,
இரவு, இரவச்சம் ஆகிய மூன்று அதி ோரங் ளில் வறுவை?யின் லெ ோடுவை?வைய வள்ளுவர் கபசுகின்றோர்.
வறுவை? உவை யவர்க்கு இம்வை?யும் இல்வை . ?றுவை?யும் இல்வை . குடிப்பிறப்வைப அழிக்கிறது.
குடிப்பிறந்Oோரின் லெசோல்லில் கசோர்வைவ உண் ோக்கிவிடும். வறுவை? பிறதுன்பங் ளுக்கும்
வித்Oோகிவிடுகிறது. வறுவை?யுவை யவர் லெசோல்லுக்கு ?திப்பில்வை . வறுவை?யுவை யவனி த்துத் Oோயும்
?னம் கவறுபடுவோள். வறுவை?யுவை யவர்க்கு உறக் ம் இல்வை . Oம் வறுவை?த் துன்பத்வைO
வோய்விட்டுச் லெசோல்லும் கபோது உயிர் கபோய் வருகிறது. இத்Oவை ய வறுவை? உவை யவர்க்கு லெசல்வம்
உவை யவர் இரக் ம் ோட் கவண்டும். இரப்பவர்க்குத் துன்பம் இல் ோ?ற் லெ ோடுக் கவண்டும்.
ஆ கவ, வள்ளுவர் வறுவை? உவை யவரி ம் முழுவை?யோ ப் பரிவு ோட்டுகிறோர். வறுவை? ?க் ளது
பண்போட்வை , நல்லியல்பு வைள நோசம் லெசய்துவிடுவவைOப் லெபருங் லெ ோடுவை?யோ க் குறிப்பிடுகிறோர்.
அதுகபோ கவ லெ ோடுப்பவவைன உ கிற்கு ஓர் அழ ோ வும் குறிப்பிடுகிறோர். வறுவை?யுவை யவர்க்குத்
OருOல் மூ ?ோ , லெ ோவை யோளர்க்கு ஏற்படும் லெபருவை?வைய நிவைனவு படுத்துகிறோர். எந்நிவை யிலும்
இரவோவை? சிறந்O லெ ோள்வை யோ வும் கூறுகிறோர். லெ ோடுப்பவனுக்கு ஏற்படும் லெபருவை? கபோ கவ,
இரவோOவர்க்கு ஏற்படும் லெபருவை?வையயும் போரோட்டுகிறோர். உவைழத்து வருவது கூழ் என்றோலும் அOன்
உயர்வைவகய பு ழ்கிறோர்.
ஒப்புரவறிOல், ஈவை , பு ழ் ஆகிய அதி ோரங் ளில் லெ ோவை யிவைன விரிவோ க் கூறுகிறோர் வள்ளுவர். ?ோரி
கபோ க் லெ ோடுக் கவண்டும். லெசல்வம் திரட்டுவது முழுவதும் லெ ோடுப்பOற் ோ கவ, பிறர் துன்பத்வைO
அறிபவகன - அறிந்து உOவுபவகன உயிர் உவை யவன் ?ற்றவன் லெசத்Oவன்.
1. வறுவை?க்கும் தீக்குணத்திற்கும் உள்ள உறவைவ வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறோர். வறுவை?ச் சூழலில்
தீக்குணம் உண் ோகிறது. நற்குணம் நிவை ப்பதில்வை . வறுவை?த் துன்பம் பிற துன்பங் ளுக்கும் கநோய்
முOலிய துன்பங் ளுக்கும் ோரண?ோகிவிடுவவைOயும் குறிக்கின்றோர். இக் ருத்திலிருந்து புரட்சி ர?ோன
முடிவு வைள வள்ளுவர் வகுத்திருக் முடியும். ஆனோல் வகுக் வில்வை .
2. ஒரு லெபோருட் ோ ?திப்பOற்கில் ோO தீயவரி மும் லெசல்வம் கசர்ந்துவிடுகிறது. (குறள் 751). அந்Oப்
லெபோருள், எவைOயும் சோதிக் த்Oக் ஆற்றலுவை யOோ வும் ?ோறிவிட் து. இத்Oவை யவன் லெசல்வத்வைOப்
பிடித்O கநோய் - கபய். லெசல்வச் கசர்க்வை , சமுOோயத்வைOப் பிடித்Oகநோய் - கபய். லெசல்வச் கசர்க்வை கய
ஒருவவைனத் தீயவனோக்கிவிடுகிறது. ?திப்பற்றவவைனயும் ?திக் த் Oக் வனோக்கிவிடுகிறது. நற்குணம்
முOலியவைவ அவனுக்கு அ ங் ோர?ோக் ப்படுகின்றன. இவ்வோறு வள்ளுவர் ருதுகிறோர்.
வறுவை?யும் ?னிOவைனக் லெ டுக்கிறது. லெசல்வமும் லெ டுக்கிறது. எந்நிவை யில் என்பது பற்றிய ருத்தும்
இல்வை . வறுவை?யோல் லெ டுவவைOக் குறிப்பிடுபவர், லெசல்வத்Oோல் லெ டுவவைOக் குறிப்பி வில்வை .
வறுவை? நிவை யிலும் நற்குணத்வைO முயன்றோல் ோத்துக்லெ ோள்ள முடியும். ?னிO இயல்புக்கு
அத்துவைணயோற்றல் கவண்டும். அதுகபோ ஏற் னகவ தீயவனி ம் கசரும் லெசல்வம் Oோன் கநோயோகிறது.
கபயோகிறது. எனகவ, தீக்குணக? வித்து, தீவை?, விவைளகவ ?னிO இயல்புக்க முOன்வை? Oருவது
வள்ளுவர் சிந்Oவைனப் கபோக்கு.
3. நடுவூருள் நச்சு?ரம்: ஊர் நடுவிற்க ணி: உள்ளூர்ப் பழுத்O ?ரம் இவ்வோறு வள்ளுவர் குறிப்பிடுவOன்
கநோக் ம், ஊர் நடுவுள் நல் வர்Oோன் இருக் கவண்டும். ஆனோல் தீயவன் வந்து திறவை?யோ
இருக்கிறோகன! அவவைனக் ண்டு கவ கவண்டியிருக்கிறகO. ஊருக்குள் சமுOோயத்திற்குள் இருப்பவன்
தீயவனோ இருக் க்கூ ோது. (ஊர் நடுவில், க ணியும், பழ?ரமும் ஊர்ப் லெபோதுவோ இருந்O ோ
நிவைனவு அல் து குறிப்பும் இங்கு இருக் ோம்).
4. லெசல்வம் Oன்னளவில் நல் து. லெசல்வம் அறமும், இன்பமும் ஆக்கும். ப வைர வோழ்விக்கும். அது
நன்போல் கபோன்றது. ஆனோல் தீயவரி ம் லெசன்று Oங்குவOோல் போலில் கசர்கிறது. (திறனறிந்து தீதின்றி
வந்O லெபோருள் - தீதில் ோ?ல் லெசல்வம் கசர்க் முடியும். தீதில் ோ?ல் லெசல்வம் வரு?ோனோல் நல் து.
வள்ளுவரி த்தில் இரண்டு ருத்தும் உண்டு.
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நல் வரி த்துள்ள லெசல்வம் ஊர் நடுவிலுள்ள க ணியின் நீர் கபோன்றது. ?ருந்Oோகித் Oப்போ ?ரம்
கபோன்றது. பயன் ?ரம் உள்ளூர்ப் பழுத்O ?ரம் கபோன்றது. இத்Oவை ய லெ ோவை க் ோ உயிவைரயும்
லெ ோடுக் ோம். (குறள் 220). வறியவர்க்குக் லெ ோடுக் கவண்டும். (குறள் 221). அஃகO லெ ோவை .
க?லு த்வைO எதிர்போர்த்துக் லெ ோடுப்பது கவண் ோம். (குறள் 222) லெ ோடுப்பது உ கியல்போகிவி
கவண்டும். வறியவர் துன்பம் தீர்ப்பகO லெசல்வத்வைOச் கசர்த்து வைவக்கும் வழி. (குறள் 226).
பகுத்துண் வனுக்குப் பசி இல்வை . (குறள் 227). ஈத்து உவக்கும் இன்பம் கபரின்பம். (குறள் 228). இOற்கு
நி ரோனது இல்வை . லெ ோவை யின் மூ ம் அழிவைவ ஏற்றுக் லெ ோள்ளும் அறிவுவை யவகர
அழியோவை?வையப் லெபறும் கபரறிஞர். (குறள் 231). ஈOலின் மூ ம் கிவை க்கும் பு கழ ?னிO உயிர்க்கு
உயர்ந்O பு ழ். இப்பு வைழப் லெபறுபவகன உ கிற் பிறந்Oவன்.
லெ ோவை வோழ்விற்குள்களகய முழுவை?யோன வோழ்வைவப் போர்க்கிறோர் வள்ளுவர். இஃகO கபரின்பம்.
இஃகO உயிர் வோழ்க்வை . இOற் ோ கவ பிறக் கவண்டும். உவைழக் கவண்டும். இறக் கவண்டும்.
இவை யில் எல் ோத் துன்பங் வைளயும் ஏற் கவண்டும். வருபவைவ துன்பம் கூ அல் . அவைவயும்
இன்பக?. இவ்வோறு கூறி. ஒரு முழுவை?யோன வோழ்விவைனக் லெ ோவை வையச் சோர்ந்து உருவோக்கி
விடுகிறோர்.
க?ற்குறிப்பிட் அதி ோரங் வைளத் Oவிர்த்து "லெபோருள் லெசயல் வவை ” என்ற அதி ோரத்தில் முன்னர்க்
குறிப்பிட் சிக் ல் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறோர். ஒரு லெபோருவைள ?திக் த் O ோOவவைரயும்
?திக் த்Oக் வனோக்குவது லெபோருகள . லெசல்வர்க்கு எல் ோருக? லெசன்று சிறப்புச் லெசய்வோர். லெபோருள்
எத்கOயத்தும் லெசன்று, Oன் ோரியத்வைO முடித்துக்லெ ோள்ளும். லெபோருள், கOசத்வைO ?திப்பதில்வை .
லெபோருள். கOயம்
ந்தும் Oன் ஆதிக் த்வைOச் லெசலுத்O விரும்பும். லெசலுத்தும் கOயங் வைள லெவன்று
ஒருவை?யோக்குவது லெபோருள். (லெபோருளுற்பத்தி பண் முவைற பற்றிய இக் ோ க் ருத்திற்கு ஒத்Oது).
தீதில் ோ?ல் வந்O லெசல்வம், அறமும் இன்பமும் Oரும். அருகளோடும் அன்கபோடும் லெபோருள் கசர்க்
கவண்டும். இவ்வோறு கசர்க் ோOவர், கOவைவயில்வை . லெபோருள் என்ற லெசவிலி வளர்ப்பOோல் அன்பு ஈன்ற
குழவியோகிய அருள் வளரும். துறவிக்கு ?ட்டு?ோ அருள்? பவை வவைரத் லெOோவை க்கும் கூரிய எஃகு.
லெபோருகள Oவிர கவறில்வை .
’நன்றி இல் லெசல்வம்’ என்ற அதி ோரத்திலும், இOன் லெOோ ர்போன ருத்து ள் வருகின்றன. லெபரும்
லெபோருவைளத் லெOோகுத்து வைவத்தும் அOவைன நு ரோOவன் லெசத்Oவன். லெபோருவைளத்Oோக?
வைவத்திருப்பவர்க்கு, ?ோட்சியில் ோO பிறப்புக் ள் ஏற்படும். லெபோருவைளத்Oோகன வைவத்திருப்பவன்
உ கில் வோழும் கபய். ?ோட்சியற்ற பிறப்புவை யவன். ஆ கவ. இவன் ?றுபிறப்பும் - ?ோட்சி லெ டும்.
இந்O வவை யவர் உ கிற்குச் சுவை?. ப ர் Oன்வைன விரும்புOக எச்சம். எச்சம் இல் ோOவன் என்ன
?னிOன்? க ோடி லெOோகுத்Oவர்க்கும், துய்த்Oல் இல் ோவிட் ோல் என்ன இன்பம் உண் ோகும்? பிறர்க்கு
ஈயோOவன் லெபருஞ் லெசல்வம், லெசல்வத்வைOப் பிடித்O கநோய். இச் லெசல்வம், மி ந ம் லெபற்றோள்
Oமியளோய் மூத்OவைOப் கபோன்றது. இவன் லெசல்வம் நடுவூருள் நச்சு?ரம் பழுத்Oது கபோன்றது. இவன்
லெசல்வத்வைOப் பிறகர பயன்படுத்துவர்.
1. குறிப்பிட் லெOோரு ோ ச்சூழலில் லெசல்வம். கநோயோ வும், அமுO?ோ வும் இரு கவறுபட் கOோற்றம்
அளிக் கவ லெசய்யும். Oவிர்ப்பOற்கு இல்வை .
2. குணவியல் ளின் கOோற்றக் ோரணத்வைO ஆரோய்ந்து வள்ளுவர் ஏOோவது கூறுகிறோரோ என்று போர்க்
கவண்டும். ‘நி த்தியல்போல் நீர்' (குறள் 452) என்ற போ லில் கசரும் இனத்திற்க ற்ப குணம் ?ோறுவவைOக்
குறிப்பிடுகிறோர். வறுவை?யோல் குணம் லெ டும் என்றும் குறிக்கிறோர். ‘நி த்திற் கிவை ந்Oவை? ோல்
ோட்டும்’ (குறள் 959) என்ற போ லில், கு த்தின் இயல்புக்க ற்பக் குணம் ?ோறும் என்றும், ‘அறிவினோல்
ஆகுவது உண்க ோ'(குறள் 315) முOலிய குறள் ளில் வறுவை? நிவை யிலும் நற்குணங் வைளக் ோத்துக்
லெ ோள்ளவும் முடியும் என்று கூறுகிறோர்.
’சிறப்பீனும் லெசல்வமும் ஈனும்' - (குறள் 31) இக்குறள் பண்வை ப் லெபோதுவை? முவைறயிக கய லெசல்வச்
கசர்க்வை இருக் முடியும். அதுகவ உயிர்க்கு ஆக் மும் Oரும் என்ற ருத்வைO உள்ள க்கியது. உயிர் பண்வை யப் லெபோதுவை?வைய உட்லெ ோண் து.
இகO சிக் ல் பற்றி இன்னும் பல்கவறு அதி ோரங் ளில் வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறோர். அறம்
லெசல்வத்வைOயும் Oரவல் து. (குறள் 31). இல் றத்தில் இருப்பகO விருந்கOோம்புவOற் ோ (குறள் 81).
நோள்கOோறும் விருந்து வரகவற்பவன் வோழ்க்வை லெ டுவதில்வை . (குறள் 83). இத்Oவை யவன் வீட்டில்
திரு? ள் விரும்பித் Oங்குவோள். (குறள் 84) இவன் கOவர்க்கு விருந்Oோவோன். (குறள் 86). யோரி த்தும்
இனிய லெசோல் கபசுகின்றவர்க்கு வறுவை? இல்வை . (குறள் 84). நடுவுநிவை வை? உவை யவன் லெசல்வம்
குவைறவில் ோ?ல் எச்சத்திற்கு ஆகும். (குறள் 112). லெசல்வக் க டும் லெசல்வப் லெபருக் மும் உ கில்
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இயல்போனவைவ. (குறள் 115). (பவைழய வர ோறு ?றந்துவிட் நிவை ) நடுவு நிவை வை? உவை யவன்
வறுவை?வையக் க ோ உ ம் ருதுவதில்வை . (குறள் 117). நடுவு நிவை வை?யு ன் வோணி ம்
லெசய்பவர்க்கு வோணி ம் நன்றோகும். (குறள் 120). லெபோறோவை?ப் படுபவனி ம் திரு? ள் Oங் ?ோட் ோள்.
(குறள் 107). லெபோறோவை?ப்படுகின்றவன் லெசல்வம் லெபறுகிறோன். கநரியவன் லெசல்வம் இழக்கிறோன்.
இOன் ோரண?ோ லெசல்வம் லெபறுகிறோன். நல் வன் லெசல்வத்தில் லெ ட் தும் இல்வை . (குறள் 170).
கநர்வை? இல் ோ?ல் பிறர் லெபோருவைள விரும்பினோல் குடி அழியும். குற்றம் லெபருகும். (குறள் 171) O?க்கு
இல்வை என்பOற் ோ ப் பிறர் லெபோருவைள விரும்பக்கூ ோது. (குறள் 174). லெசல்வம் குவைறயோ?ல்
இருப்பOற்கு வழிபிறர் லெபோருவைள விரும்போ?ல் இருத்Oல் (குறள் 178). பிறர் லெபோருவைள
விரும்போOவனி ம் திரு? ள் Oங்குவோள் (குறள் 179) பிறர் லெபோருவைள ?னத்Oோலும் விரும்பக்கூ ோது.
(குறள் 282). இவ்வோகற ருதிப் ப ரும் பிறர் லெசல்வத்வைOப் பறிக் விரும்பவில்வை என்றோல், Oம்மி ம்
உள்ள லெசல்வமும் குவைறவOற்கு வோய்ப்பில்வை . இந்O உண்வை?வையத்Oோன் சுருக் ?ோன முவைறயில்
வள்ளுவர் கூறுவOோ இருக் கவண்டும். கூத்Oோட் த்வைO கபோ ச் லெசல்வத்தின் கபோக்கும் வரவும்
இருக்கிறது. (குறள் 332). கூத்Oோட் த்வைOப் கபோ ச் லெசல்வம் - நி வு வை?ச் லெசல்வ?ோ இருக்
முடியோது. வணி வவை ச் லெசல்வ?ோ இருக் முடியும். வணி வவை ச் லெசல்வ?ோ த்Oோன் இருக்
கவண்டும். இதுOோன் கசரும்கபோது ஒவ்லெவோன்றோ ச் கசரும். கபோகும் கபோது ஒன்றோ ப் கபோய்விடும்.
லெசல்வத்வைO அனுபவிப்பதும் நோ
க?வை க் ோட்சி கபோ ஆரவோரத்கOோடும் லெசயற்வை யோ வும்
இருக்கிறது. லெசல்வம் நில் ோO இயல்புவை யது. அவைOப் லெபற்றோல் நிவை யோன லெசயல் விவைரந்து லெசய்து
லெ ோள்ள கவண்டும். (குறள் 332). உ ம் இருகவறுபட் இயல்புவை யது. (பவைழய வர ோறு
?றந்துவிட் நிவை ). லெசல்வமும். அறிவும் லெவவ்கவறோனவைவ. (குறள் 374). ஆகூழோல் முயற்சி வரும்.
கபோகூழோல் ?டி கOோன்றும். (குறள் 371). முயற்சியினோல் Oோன் லெசல்வம் வருகிறது என்ற ருத்து உ வை?
வர்க் த்தினருக்க உOவியோன ருத்து. எவ்வளவு முயன்றோலும் ஏவைழ ள் லெசல்வம் கசர்க்
முடிவதில்வை . சிறிது முயன்றோலும் லெபருஞ் லெசல்வம் லெசல்வர்க்குச் கசர்ந்துவிடுகிறது. Oவிர, வறுவை?ச்
சூழலில் ஏவைழ ளுக்கு முயற்சியும் கOோன்றுவOற்கில்வை . ஆ கவ, முயற்சிகூ விதியினோல்
ஏற்படுகிறது என்ற ?ோவையக்குள் நுவைழந்துவி கவண்டும். ஏவைழ வைளச் கசோம்கபறி ள், லெசல்வவைர
ஆள்விவைனயோளர் என்று கூறும் இப்கபோக்கு பல் ோயிரம் ஆண்டு ளோ இருந்து வருகிறது. முயற்சி - ?டி
என்பவைOவி விதி என்பது லெபோருந்திய ோரண?ோ த் கOோன்றுகிறது. லெசல்வத்வைO ஆக்குவOற்கு உரிய
சிறந்O வழி ள், ஊழின் ஆட்சியோல் கOோல்வியுறும் தீயவழி ள் நல் னவோகும். (குறள் 375). நல்
விதியவை?ந்Oோல், லெபோருள் வைளக் லெ ோட்டினோலும் குவைறவதில்வை . தீய விதிக் ோ த்து, வருந்திக்
ோப்பினும் நிற்பதில்வை . (குறள் 376). ஊழ் விதிப்படிகய அனுபவிக் முடியும். க ோடி லெOோகுத்Oவரும்
Oம் விருப்பம் கபோ த் துய்க் முடியோது. (குறள் 377) அறத்துப்போலில் லெபோருள் - வறுவை? பற்றி வருவன
க?ற் ண்
ருத்துக் ள் லெபோருளோOோரத்தில் வரும் குறட் ருத்து வைள இனிப் போர்ப்கபோம். லெசல்வம்
உவை யவர் முன் வறியவர் பணிந்து நிற்பது கபோ ஆசிரியரி ம் ?ோணவர் பணிந்திருந்து ல்விவையப்
லெபற கவண்டும். (குறள் 395). ல்விவையத் Oவிரப்பிற லெசல்வங் ள் அழிபவைவ - சிறப்பில் ோOவைவ (குறள்
400). நல் வர் இ த்துள்ள வறுவை?யிலும், ல் ோOவரி ம் உள்ள லெசல்வம் துன்பம் லெசய்கிறது. (குறள்
408). அறிவு உவை யவகர எல் ோவற்வைறயும் உவை யவர் (குறள் 430). லெசருக்கும் சினமும்
இல் ோOவரி ம் லெசல்வம் லெபருகும் (குறள் 431). லெபோருளோல் கOவைவயோனவற்வைறச் லெசய்து
லெ ோள்ளோ?ல் இருப்பவன் வறிகO லெ டுவோன் (குறள் 437). பற்றுள்ளம் கூ ோது (குறள் 438). அளவறிந்து
லெ ோடுப்பகO, லெபோருவைளப் கபோற்றி வழங்கும் முவைற (குறள் 477). வரு?ோனம் வரும் வழி சிறயOோயினும்
குற்றமில்வை . லெச வோகும் வழி மிகுந்துவி க் கூ ோது (குறள் 478) அளவறிந்து வோழோOவன் வோழ்க்வை
லெபருவை? உவை யது கபோ த் கOோன்றி இறுதியில் லெ டும். (குறள் 479). லெசல்வத்Oோல் லெபற்ற பயன்
சுற்றத்Oோல் சுற்றப்ப ஒழுகுOல் (குறள் 524). ோக்வை கபோ க் வைரந்துண்பவர்க்க ஆக் ம் உண்டு.
(குறள் 527). ?க் ள் அல் ற்பட்டு ஆற்றோது அழுO ண்ணீர் அரசு லெசல்வத்வைOத் கOய்க்கும் பவை (குறள்
555). லெ ோடுங்க ோல் ?ன்னன் நோட்டில் வறுவை?யினும் லெபோருளுவை வை?கய இன்னோத்து (குறள் 558).
அருஞ்லெசல்வியும் இன்னோமு மும் உவை யவன் லெசல்வம் கபய் ண் து கபோன்றது (குறள் 565). டுஞ்
லெசோல்லும் ண்ணற்ற Oன்வை?யும் உவை யன் லெசல்வம் லெ டும் (குறள் 566). ஊக் ம் உவை யவனி ம்
லெசல்வம் வழிக ட்டுச் லெசல்லும் (குறள் 594 ) முயற்சியோல் லெசல்வம் லெபருகும். ?டியோல் லெசல்வம்
லெ டும் (குறள் 616,617). பழியோல் வரும் லெசல்வத்வைOவி ச் சோன்கறோர்க்கு வறுவை?கய சிறந்Oது (குறள்
657). பிறர் வருந்Oச் கசர்த்O லெபோருலெளல் ோம் Oோன் அழு?ோறு Oன்வைன விட்டு நீங்கும் (குறள் 659)
வஞ்சவைனயோல் லெபோருள் லெசய்து போது ோத்Oல் பச்வைச ?ண் போத்திரத்தில் நீர் கசர்த்து வைவப்பது கபோ
(குறள் 660). குவைறயோO விவைளச்சலும், Oக் வரும், லெசல்வரும் ஒரு நோட்டிற்குத் கOவைவ (குறள் 731).
கபவைO லெபருஞ் லெசல்வம் லெபற்ற கபோது அய ோர் துய்ப்பர். உறவினர் பசிப்பர் (குறள் 837).
கபவைOயினி ம் லெசல்வம் கசர்வது பித்Oன் ள்ளுண் து கபோன்றது (குறள் 838). புல் றிவோளன் ?னம்
?கிழ்ந்து OருOலுக்குக் ோரணம், லெபறுவோன் லெசய்O Oவம் (குறள் 842). பண்பி ோன் லெபற்ற லெசல்வம்
நன்போல்
ந்தீவை?யோல் லெ ட் து கபோன்றது (குறள் 1000). லெ ோடிறுவை க்கும் கூன்வை யர்க்க யவர்
Oருவர் (குறள் 1077). ரும்பு கபோல் லெ ோன்றோல்Oோன் கீழ்?க் ள் பயன்Oருவர் (குறள் 1078)
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1. இல் றத்தின் குறுகிய எல்வை க்குள், துறவறத்தின் ?ோயத்திற்குள் பண்வை யப் லெபோதுவை?யறத்வைO
?வைறத்து வைவத்துக் ோப்போற்ற கவண்டியுள்ளது.
2. அரசு, லெசல்வம் முOலியவற்வைற நன்வை?, தீவை? என்று ?ட்டும் போர்த்து முடிவு லெசய்ய இய ோது.
இOவைனயறிய வர ோறு கவண்டும்.
வள்ளுவரது இ ட்சிய?ோக் ம் (Idealisation)
1. Oமிழ் இ க்கியப் பரப்பில் முOன்முO ோ வோழ்வில் மி ச் சிறந்O பண்போடு வைள எடுத்து நிறுத்திய
லெபருவை? வள்ளுவர்க்கு உரியது. வோழ்க்வை யின் இவைணயற்ற இ ட்சியங் வைள உருவோக்கியவர்
வள்ளுவர். இவரது சோன்கறோர் ள் மி ச் சிறந்Oவர் ள். வோழ்க்வை வைய இ ட்சிய?யப்படுத்O முயன்றவர்
வள்ளுவர். இ ட்சியப்பண்பு வைள உருவோக்கிய வள்ளுவரது ''முவைற” லெOோ ர்ந்து இன்றுவவைர Oமிழ்
இ க்கிய உ த்தில் போதிப்வைப ஏற்படுத்தி வந்துள்ளது.
2. இத்Oவை ய இ ட்சிய?ோக்குOல் கபோக்கு, வோழ்க்வை வைய மு ?ோக்கும் - பு ன் உணர்வில் முற்றும்
அழுத்திவிடும் கபோக்கு (Vulgarisation) எதிரிவை யோனது. இவ்வவை யில் வள்ளுவரது இ ட்சிய ஆக் ம்
போரோட்டுக்கு உரியதுOோன். ?னிOனது அறிவு, பண்பு, ?னிOன் - வி ங்கு - ?ரம், லெசத்Oவன் உயிருள்ளவன் என்று கவறுபடுத்தும் கபோக்கு ஆகியவைவ - ஆகிய ருத்து உருவங் வைளக் லெ ோண்டு
இச்சிக் வை வள்ளுவர் கூறியுள்ளோர்.
3. வள்ளுவர் Oம் இவைறவை?க் கூற்று, உயிவைரத் Oனியோ ப் பிரித்Oல், உ கிற்கு இவைறவன் ோரணம், அறிவு,
பண்பு ஆகியவற்றின் முOன்வை?, க?ன்வை? ஆகியவற்வைறக் லெ ோண்டு ருத்து முOல்வோதி, ஆன்மீ வோதி
என்று கூறிவி
ோம். ஆனோல், இவ்வோறு கூறுவது எச்சிக் வை யும் தீர்ப்பOற்கு உOவியோவதில்வை .
இவரது ஆன்மீ வோOத்தில் லெபோருளியல் Oோக் ம் உண்டு. அது எவ்வளவு என்று ண் றிய கவண்டும்.
இதுOோன் ஆய்வுக்கு உரியது. புற உ கின் இருப்வைப வள்ளுவர் ?றுக் வில்வை . நோடு, அரசு நன்றோ
இருக் கவண்டும் என்பதில் ருத்து உவை யவர் வள்ளுவர்.
உயிரோக் ம் - உ

ோக் த்திலிருந்து கவறுபட் து - வள்ளுவரில் இ ம் லெபறுவது கபோ த் கOோன்றுகிறது.

வள்ளுவரின் ருத்து ளில் ஒருசி வற்வைறத் லெOளிவுபடுத்திக் லெ ோள்கவோம். வறுவை? உ கில் அறகவ
கூ ோது என்பதில் வள்ளுவர்க்கு முழு உ ன்போடு இருக்கிறது. வறுவை? தீர்வOற்கு வழி. லெசல்வர் ளின்
லெ ோவை வையத் Oவிர கவறு வழி வள்ளுவவைரப் லெபோறுத்Oவவைர இல்வை . ஒப்புரவு, ஈவை முOலிய
அதி ோரங் ளில் வள்ளுவர் கூறும் ருத்து வைளப் போர்க்கும் கபோது, லெசல்வம் உவை யவர் O?து
அவைனத்துச் லெசல்வத்வைOயும் லெ ோடுத்Oோல் வறுவை? தீருலெ?ன்றோல் தீர்க் கவண்டும் என்பதும், வறுவை?
அவ்வளவு பிரிந்து லெபருகி வளர்ந்துவிட் து என்பதும், வறுவை?த் தீர்வு கநோக்கில் இச்சிக் ல்
போர்க் ப்ப கவண்டும் என்பதும் வள்ளுவர் ருத்Oோ இருக் கவண்டும்.
வுவைள நம்பியிருப்பOோல்
இச்சிக் ல் தீர்வOற்கு இல்வை என்ற ருத்தும் வள்ளுவர்க்கு இருக் கவ லெசய்கிறது. லெசல்வம்
உவை யவனது
வை?, வறுவை?வையத் தீர்த்Oல் என்ற முவைறயில் வள்ளுவர் போர்க் வில்வை . ோரணம்
லெசல்வம் உவை யவன் லெசய ோல்Oோன் வறுவை? உ கில் ஏற்பட் து என்பது வள்ளுவர் ருத்Oன்று.
லெ ோவை ச் லெசயல் லெசய்யோOவவைனப் பண்பற்றவன். அவன் லெசல்வம் நச்சு?ரம், கபய் ோக்கும் லெசல்வம்
என்லெறல் ோம் வள்ளுவர் இழித்துவைரக் வும் லெசய்கிறோர். அதுகபோ கவ லெ ோடுப்பவன் லெசல்வம்,
ஊருணி, ஊர் நடுவில் பழுத்O ?ரம், ?ருந்து ?ரம், என்லெறல் ோம் பு ழவும் லெசய்கிறோர். வறுவை?க்
லெ ோடுவை? மிக் உ கில், இரப்பவர்க்கு ?னம் உவந்Oளிப்பவன், ஓர் அழகு என்பதில் ஐயமில்வை .
வறுவை? மிக் வன் ?ோனக்க டு கநோக்கி இரவோ?ல் இருந்து உயிர்விடுவோன் என்றோல் வள்ளுவர்
போரோட் கவ லெசய்வோர். அதுகபோ கவ, இரப்பவர்க்கு இல்வை என்று கூறுபவன், ஏன் இறப்பதில்வை இறந்துவி க்கூ ோOோ என்றும் க ட்கிறோர் வள்ளுவர். வறுவை? தீர்வதில் வள்ளுவருக்கு முழுவை?யோன
விருப்பம் இருப்பது லெOளிவு. லெசல்வம் என்பது ஊர் ?க் ளுக்குப் லெபோதுவோன ஊருணிகபோ
பிணிதீர்க்கும் ?ருந்து கபோ த்Oோன் பயன்ப கவண்டும் என்பதிலும் வள்ளுவருக்கு முழுவை?யோன
உ ன்போடு உண்டு. (இவற்றிலிருந்து, வறுவை?த் தீர்வுக்கு வள்ளுவர் பண்போட்வை த்Oோன்
வழியோக்குகிறோர் என்று கOோன்றுகிறது)
வறுவை? அல் து லெசல்வம் ஏன் சி ரி ம் கசர்கிறது என்பது வள்ளுவர் நூலில் சிக் ோன ஒரு க ள்வி.
இக்க ள்விக்கு ?ோறுபட் , ப வவை யோன, ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பட் விவை வைள வள்ளுவர்
OருவOோ த் கOோன்றுகிறது. அறம் லெசல்வத்வைOத் Oரும். விருந்கOோம்புபவன் வீட்டில் திரு? ள் விரும்பித்
Oங்குவோள். கநர்வை?யோன வோணி ம் லெசய்வோர்க்கு வோணி ம் சிறக்கும். லெபோறோவை?ப் ப ோOவனுக்குச்
லெசல்வம் கசரும். பிறர் லெபோருவைள விரும்போOவனி ம் திரு? ள் Oங்குவோள். ோக்வை கபோ க்
வைரந்துண்பவர்க்க லெசல்வம் கசரும். லெபருகும். தீவை? லெசய்பவனி ம் லெசல்வம் நில் ோது நீங்கும்.
வஞ்சவைனயோல் லெபோருள் கசர்த்து வைவத்Oோல் நில் ோது: இத்Oவை ய ருத்து ளில் இவைழகயோடும் ஓர்
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அடிப்பவை , நல் வர்க்குச் லெசல்வம் கசரும். தீயவவைரச் லெசல்வம் கசரோது. பிரித்துவிடும். லெசல்வச்
கசர்க்வை க்கும், நீக் த்திற்கும் நன்வை? - தீவை?ப் பண்கப ோரணம். இது ஒருவவை க் ோரணம்.
தீயவனோ வும் இருக்கிறோன். அவனி ம் எப்படிகயோ லெசல்வம் கசர்ந்துவிட் து - அது?ட்டு?ன்று:
லெOோ ர்ந்து இருக் வும் லெசய்கிறது. லெபரு வும் லெசய்கிறது. ஏன் என்று க ட் ோல் வள்ளுவர் Oரும்
விவை , அளவிறந்து ஆவது கபோ த் கOோன்றி இறுதியில் அச்லெசல்வம் லெ கவ லெசய்யும். அழக்
லெ ோண் வைவலெயல் ோம் அவகர அழு?ோறு, அவவைர விட்டு நீங்கும். அன்றி அழியகவ
இல்வை லெயன்றோலும் அவன் லெசல்வம் கபயின் லெசல்வம். வைபத்தியக் ோரன் ள்ளுண்டு ளித்Oவை ப்
கபோன்ற லெசல்வம்; அச்லெசல்வம் ள்வரோலும் தியவரோல் வரப்பட்டு அழிந்துவிடும் நில் ோது.
முயற்சியோல் லெசல்வம் லெபருகும், முயற்சியின்வை?யோல் வறுவை? ஏற்படும் - இப்படியும் ஒரு ோரணம்
கூறியிருக்கிறோர். ஊக் ம் உவை யவனி ம் லெசல்வம் வழி க ட்டுச் லெசல்லும்.
நல்லூழ்க் ோ த்தில் முயற்சி Oோகன வரும். தீயூழ்க் ோ த்தில் முயற்சி லெ டும். ?டி லெபருகும். லெசல்வம்
திரட்டுOற்குத் கOவைவயோன சிறந்O வழி ளும் கOோற்றுவிடும். லெசல்வம் அOனுவை ய இயல்பு
நிவை யில் ோOது கூத்Oோட்டு அவைவக் குழோம் கபோ வரும் - நீங்கும். க டும் லெபருக் மும் உ கின்
இயல்பு ள். இவற்வைறச் சோர்ந்து நற்குணக?ோ தீய இயல்பு களோ இருந்துவி க் கூ ோது. இவ்வோறும்
வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறோர்.
லெபோருவைளப் கபோற்றி வழங் கவண்டும். லெசல்வத்வைOக் ோக்கும் வழி இது - இஃதும் வள்ளுவர் கூற்று.
Oவம் லெசய்Oவர் ?றுபிறப்பில் லெசல்வம் உவை யவரோவர். லெசய்யோOவர் ?றுவை?யில் வறுவை?யுவை யவர்.
இதுவும் வள்ளுவர் ருத்கO.
இறுதியோ ஒரு ருத்து. "அவ்விய லெநஞ்சத்Oோன் ஆக் ம் லெசவ்வியோன் க டும் நிவைனக் ப்படும்".
லெபோறோவை?ப்படுபவன் லெசல்வம் லெபறுகிறோன். நல் வன் லெசல்வம் அழிகிறோன். தீயவனி ம் லெசல்வம்
இருக் க்கூ ோது. நல் வனி ம் லெசல்வம் இருக் கவண்டும். நிவை வை? கநர்முரணோ இருக்கிறது. இரு
கவறு உ த்து இயற்வை யோகிவிட் து. திருவும் அறிவும் - லெசல்வமும் பண்பும் இருகவறு
Oன்வை? ளோகிவிட் ன. இOன் ோரணம் புரியவில்வை . இதுOோன் ஊழ்.
இதுவவைர போர்த்Oதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வருவது லெபோருத்O?ோ இருக்கும்?
1. ஏற்றத் Oோழ்வு சமுOோயத்தின் லெ ோடிய சிக் ல் என்பதில் வள்ளுவருக்கு உ ன்போடுOோன். ஆ கவOோன்
கவறு எந்O ஒரு ருத்திற்கும் OரோO அளவு 135 க்கும் க?ற்பட் குறள் ளில் இது பற்றிக்
குறிப்பிடுகிறோர்.
வறுவை? தீர கவண்டும் என்பதில் வள்ளுவரின் கபரோர்வம் இவைணயற்றது என்று கூறுவது
மிவை யோகிவி ோது.
லெசல்வம், வறுவை?க் ோன ோரணம், ஆரோய்ச்சிOோன் இச்சிக் லின் தீர்வுக்கு வழிவகுக்கும். வள்ளுவவைரப்
லெபோறுத்Oவவைர ப வவை யோன ோரணங் வைளக் கூறிச்சிக் வை விளங்கிக் லெ ோள்ள முயற்சி லெசய்கிறோர்.
முயற்சி உண்வை?யோனது. போரோட் த் Oக் து. இறுதியில் O?து அறிவோல் விளங்கிக் லெ ோள்ள இய ோO
Oன்வை?வையயும் குறிப்பிடுகிறோர். இது சமுOோயத்தின் விதி என்று கூறி முடிக்கிறோர். இதுகவ உ த்தின்
இயல்போகிவிட் து. உ ம் கOோன்றிய ோ ம் முOல் இந்நிவை கய நீடித்து வருகிறது. இOற்குக் ோரணம்
இருந்கO தீரகவண்டும். ோரணம் - விதிக்க லெவளிச்சம்.
விதி நம்பிக்வை யோக் த்திற்கு வள்ளுவர் ருதிய ோரணங் ளில் குறிப்பி த்Oக் து, லெசல்வம் - வறுவை?ச்
சிக் ல். லெசல்வம் இருந்தும் துய்க் முடியவில்வை . முயற்சி லெசய்தும் வறுவை? தீரவில்வை .
அறிவிருந்தும் சி ச?யங் ளில் அறிவு பயனற்றுப் கபோய்விடுகிறது. நல் வனுக்குச் லெசல்வம்
கசர்வதில்வை . தீயவனுக்குச் கசர்கிறது. இவைவ சிக் ல் ள்.
புதிOோ ச் சமுOோயத்தில் கசர்ந்துவரும் லெசல்வத்வைOச் சிந்Oவைனக்குள் ட்டுப்படுத்O இய ோ?ல்
வள்ளுவர் திணறுகிறோர். லெசல்வத் கOோட் த்தில் நியோய?ோன ?னிO உவைழப்புக்கு இ ம் இருக்கிறது
என்பவைOகய இது ோட்டுகிறது.
2. லெசல்வம், வறுவை? ஆகியவற்றின் கOோற்றத்திற் ோன ோரணத்OவைOப் புரிந்து லெ ோள்ள இய ோO
நிவை யில், விதியின் வை ளில் ?ட்டும் சிக் வை ஒப்பவை த்துவிட்டு ஓர் அறவிய ோசிரியர் கசோர்ந்து
இருந்துவி முடியோது. ஆ கவOோன் அறியோவை? மிக் சூழலில் Oோம் அ ப்பட்டிருப்பவைO உணர்ந்து
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லெ ோண் கபோதிலும், இந்O அறியோவை?வையகய பயன்படுத்தி ஏOோவது அறத்வைO ?க் ள் ?னத்தில்
பதித்துவி முடியு?ோ இருக்கும் லெ ோடுவை? வைளச் சிறிOளவோவது குவைறக் முடியு?ோ என்று ஆசிரியர்
ருதினோல் அவைO முழுவை?யும் குற்றமுவை யது என்று கூறிவி முடியோது. ருத்து ளுக்கு இவை யில்
முரண்போடு இருப்பது கOோன்றினோலும் இந்O முரண்போட்வை க்
ந்து லெசல்வOற்கு, இவ்வோறு கூறிச்
லெசல்வவைOவி கவறு லெநறியும் இல்வை .
லெசல்வம், வறுவை?ச் சிக் லில் வள்ளுவருக்கு முரண்பட்
ருத்து ள் உள்ளன என்பது லெOளிவு.
வள்ளுவர் Oம் ருத்து. முரண்போடில் ோO வளர்ச்சி நிவை லெOளிவு நிவை கநோக்கிச் லெசல்வவைO வள்ளுவர்
?றுக் ?ோட் ோர். சமுOோய நி ழ்ச்சி ளில் ஞோனி லெOோ ர்ந்து எக் ோ த்தும் குழப்பம் - முரண் ளும்
இருப்பவைO எந்O அறிஞரும் விரும்ப?ோட் ோர். குறிப்போ , வறுவை? ஒழிப்பில் முOன்வை?யோன ருத்துச்
லெசலுத்தும் வள்ளுவவைரப் கபோன்றவர், இந்நிவை வைய சமுOோயத்தில் விதியின் ஆளுவை என்றும் இருக்
கவண்டும் என்பவைO விரும்ப முடியோது. ஆ கவOோன், இன்வைறய அறிவியல் நிவை யிலிருந்து, சமுOோயச்
சிக் ல் வைளத் தீர்க் வள்ளுவத்தில் ஏOோவது அடிப்பவை ள் - அடிக் ருத்து ள் உள்ளனவோ என்பவைOச்
சிந்திக் கவண்டியவர் ளோ உள்களோம். விவைOக்குள் ஆ ?ரத்வைOப் போர்ப்பது கபோன்ற கOோற்றத்வைO
இக் ருத்து ள், OருவOற்கும் இ ம் உண்டு என்பவைOயும் ஒப்புக் லெ ோள்ள கவண்டியவர் ளோ
உள்களோம்.
3. ஒரு நோட்டு வோழ்விற்குச் லெசல்வம் லெபரிதும் கOவைவ. லெசல்வம் லெபரு?ளவில் உற்பத்தியோ கவண்டும்.
லெசல்வச் சூழலில் வறுவை? கூ ோது. அறகவ கூ ோது. லெசல்வத்தின் உற்பத்தி வறுவை?யின் உற்பத்திக்குக்
ோரண?ோ வி க் கூ ோது. லெசல்வம் கநரிய முவைறயில் உற்பத்தி லெசய்யப்ப கவண்டும். துய்க் ப்ப
கவண்டும். நற்பண்பு ளின் ோப்புக்குச் லெசல்வம் அரணோ இருக் கவண்டும். வறுவை?ச் சூழலின்
லெ ோடுவை? தீர்க் ச் லெசல்வர் ஏழ்வை? நிவை ப்பட்டும் உOவ கவண்டும். வறுவை? ஒழிப்பில் லெசல்வர்க்குக்
வை? உண்டு.
இக் ருத்துவை ய வள்ளுவர், லெசல்வ உற்பத்தி கநரிய முவைறயில் ?ட்டுக? நவை லெபறும் ஒரு சமுOோய
ஏற்போட்வை ?றுக் ?ோட் ோர். வறுவை? ஒழிப்பிற்குச் லெசல்வர் Oம் லெசல்வத்வைOப் பகிர்ந்Oளிக்கும்
முவைறவைய வள்ளுவர் ஏற் கவ லெசய்வோர். லெசல்வப் லெபருக் ம் வறுவை? நிவை ஆகியவற்றிற்கு
ோரண?ோன விதியின் ஆட்சியிலிருந்து சமுOோயத்வைO விடுவிக்கும் வழிமுவைறவைய வள்ளுவர் ஏற் கவ
லெசய்வோர். எல் ோரும் துய்த்து இன்புறும் இனிய சமூ அவை?ப்வைப அறலெநறியோளர் என்ற முவைறயில்
வள்ளுவர் ?றுக் ?ோட் ோர்.
4. இவ்வி த்தில்Oோன் " ரும்பு கபோ க் லெ ோல் ப்பயன்படுOல்”, "லெ ோடிறு உவை க்கும் கூன்வை "ஆகிய
ருத்து ள் ஆரோய்வOற்கு உரியனவோகின்றன. வன்முவைறவையப் பயன்படுத்திச் லெசல்வத்வைOச்
சமுOோயத்திற்குப் லெபோதுவை?யோக் ல் என்ற ருத்து - ?க் ள் கூட் த்வைO அதில் ஈடுபடுத்Oல் என்ற
ருத்து. - வள்ளுவரோல் இங்கு குறிக் ப்ப வில்வை . Oோனும் துய்க் ோ?ல், பிறர்க்கும் OரோOவனுவை ய
லெசல்வத்வைO , ள்வகரோ - பிறகரோ, பிற தீயவகரோ லெ ோள்வர். அடித்து உவைOத்துக் லெ ோள்வர். அவைO
முழுவை?யோ க் குற்றம் கூறுவOற்கு இ ம் இல்வை என்ற ருத்துOோன் இங்கு வள்ளுவர் ருத்து. தீயவர்
லெசல்வத்தின் மீது வள்ளுவருக்கு ஆத்திரம். பிற தீயவர் அவைOக் வை ப்பற்றும் கபோது, அத்தீயவர்போல்
வள்ளுவருக்கு ஆத்திரமில்வை . அவர் ள், தீயவரோ இல் ோ?ல், சமுOோய கநோக்கில்,
நன்வை?யோக் த்திற் ோ முன்வந்து தீயவர் லெசல்வத்வைOப் லெபோதுவை?யோக் ல் என்ற ருத்து வள்ளுவர்
நூலில் இல்வை . உணவைவப் பகிர்ந்து உண்ண கவண்டும் என்று அக் ோ த்தில் ஒரு குறிப்பிட் சூழலில்
வற்புறுத்தியவர் கவறு ஒரு சூழலில் கOவைவயோன ோ த்தில் லெசல்வத்வைOப் லெபோதுவை? யோக்குவவைO
?றுக் ?ோட் ோர் என்பது லெOளிவு.
வறுவை?வைய ஒழிப்பOற்கும் பண்போட்டு ? ர்ச்சிவைய உருவோக்குவOற்கும் ஏற்ற முவைறயில் லெசல்வ
உற்பத்திவைய முவைறப்படுத்துவவைO வள்ளுவர் ?றுக் ?ோட் ோர். லெசல்வத்வைO ’ஊருணி' நடுவூர்ப்பழுத்O
?ரம் என்று கூறுபவர் லெபோதுவை?வைய ஏற் கவ லெசய்வோர். சோத்தியப்படுத்O இய ோO Oரு? ருத்Oோ
முவைறவையவி ச் சோத்திய?ோக்குவOற்குரிய லெபோதுவை? முவைறகய வள்ளுவர் ருத்திற்கு உ ந்OOோ
இருக் முடியும். வைபங்கூழ் நடுவில் வைளவைய வள்ளுவர் ஒப்புக் லெ ோள்வதில்வை . அவைOப் பறித்து
எறிவவைOகய ஓப்புகின்றோர். நடுவூருள் நச்சு?ரத்வைO உ ன்ப ?ோட் ோர். முள்?ரம் லெ ோல்வது வள்ளுவர்
லெநறிக்கு ஏற்றது. இரப்போர்க்கு ஈய்பவர் இருப்பது உ கின் கபரழவை விரும்பத்Oோன் லெசய்வோர்.
லெபோருட்போவை ப் லெபோறுத்Oவவைர அஃOோவது அரசியல் துவைறவையப் லெபோறுத்Oவவைர வன்முவைறயில்Oோன்
இச்சிக் ல் தீரகவண்டு?ோனோல் வள்ளுவருக்கு ?றுப்பும் இல்வை .
’லெபோதுவுவை வை? – வன்முவைற’ ஆகிய ருத்து வைள ?றுக்கும் ோந்திய முவைற
வழிப்பட் வர் ளோக கய வள்ளுவரின் ’இன்னோ லெசய்யோவை? Oரு? ர்த்Oோ முவைற ள் லெசல்வோக்குப்
லெபறுகின்றன. ( ோ த்திற்க ற்பக் குறட் ருத்து ளுக்குப் லெபோருள் கூறிப் பயன்படுத்திக்
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லெ ோள்கிறோர் ள்). இவர் ள் அரசியலிலும் வள்ளுவர் ஆன்மீ த்வைOகய இன்னோ லெசய்யோவை?வையகய
வற்புறுத்தினோர் என்று கூறுகிறோர் ள். Oவிர, Oரு? ருத்O முவைற என்பது லெபோதுவை? முவைறக்கு ?ோறோ க்
ோந்தியோரோல் வகுக் ப்பட் து. வள்ளுவர் O?து ோ த்தில் எந்Oப் லெபோதுவை?க்கு ?ோறோ இவைO
வகுத்Oோர் என்பவைO இவர் ள் விளக்குவதில்வை .
பின்குறிப்பு:
அறம், ?றம் பற்றிய ருத்து ள் வோழ்க்வை கநோக் ம், இ ட்சியங் ள் முOலிய பல்வவை க் ருத்து ளும்
இச்சிக் லிலிருந்கO பிறக்கின்றன.
லெசல்வம் - வறுவை?ச் சிக் லிலிருந்கO அறம், ?றம் பற்றிய வோழ்க்வை கநோக் ம் இ ட்சியங் ள் முOலிய
ருத்கOோட் ங் ள் பிறக்கின்றன என்ற உண்வை?வைய வள்ளுவரி த்தும் ோண்கிகறோம்.
இச்சிக் லிலிருந்கO விதி நம்பிக்வை - பண்போடு - பண்போட் ழிவு முOலிய ருத்து ளும் பிறக்கின்றன.
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4. வள்ளுவரின் அரசியல்
லெபோருட்போலில் அரசு பற்றிய வள்ளுவரின் ருத்து வைள இக் ட்டுவைரயில் போர்ப்கபோம். அரசனின்
இ க் ணம் அரசின் உறுப்பு ள் அவற்றின் இயல்பு ள் முOலியவைவ பற்றிய ருத்து ள் இப்போலில்
இ ம் லெபறுகின்றன.
'இவைற?ோட்சி’ என்ற அதி ோரத்தில் அரசனுக்கு உரிய இ க் ணம் கூறுகின்றோர். பவை , குடி?க் ள், கூழ்,
அவை?ச்சர், நட்பு, அரண் ஆகியவைவ உவை யவன் அரசன். இவ்வரசன் அஞ்சோவை?, ஈவை , அறிவு, ஊக் ம்,
தூங் ோவை?, ல்வி, துணிவுவை வை? ஆகியவற்றிலிருந்து நீங் ோOவனோ இருக் கவண்டும். அறம்
Oவறக்கூ ோது. வீரத்தில் வழுவக்கூ ோது. லெபோருள் வரும் வழி வைளச் லெசய்து லெOோகுத்துக் ோத்து
வகுத்Oல் கவண்டும். ோட்சிக்கு எளியவனோ வும் டுஞ்லெசோல் இல் ோOவனோ வும், ஈத்து அளிக்
வல் வனோ வும், முவைற லெசய்பவனோ வும் இருக் கவண்டும். லெ ோவை , அளி , லெசங்க ோல்,
குடிகயோம்பல் உவை யவனோOல் கவண்டும்.
இவ்வதி ோரத்தில் முOல் ஐந்து போ ல் ளில் அரசற்கு இயல்போன குணங் வைளக் கூறுகிறோர்.
பிறபோ ல் ளில் "மீக்கூறப்படும் நி முவை ய ?ன்னன்". Oோன் ண் த்து இவ்வு ம், ?க் ட்கு இவைற,
விவை க் கீழ் Oங்கும் உ கு, கவந்Oர்க் லெ ோளி ஆகிய லெOோ ர் ளோல் அரசனுக்கு உரிய சிறப்பியல்பு வைள
- கOவைவயோன குணங் வைளக் கூறுகின்றோர். அல் து சோOோரண அரசன். கபரரசனோ , உ கு முழுவை?யும்
உரிவை? லெ ோள்ள கவண்டியவனோ உருப்லெபற விரும்புபவனுக்கு உரிவை?யோ கவண்டிய குணங் வைளக்
கூறுகின்றோர்.
நோட்டிற்கு - குடி?க் ளுக்கு அரசன் கOவைவ: பவை , அரண், அவை?ச்சன் ஆகியவற்வைற அவன்
உவை யவன். அறிவு, ல்வி, ஊக் ம், துணிவு, வீரம் ஆகியவற்வைற அவன் இயல்போ ப் லெபற்றிருக்
கவண்டும். லெபோருள் அரசனுக்குத் கOவைவ. அOவைன ஆக்கிக் லெ ோள்ள கவண்டும். இத்Oவை யவனோ
இருப்பது ன், குடி?க் ள் குவைற தீர்ப்பOற்கும் முவைற க ட்பOற்கும் ோண்பOற்கு எளியவனோ
டுஞ்லெசோல் இல் ோOவனோ இருக் கவண்டும். குடி?க் ளுக்குக் லெ ோடுத்துக் ோக் கவண்டும்.
லெசங்க ோல் Oவறக் கூ ோது. இவ்வோறு இருப்போனோனோல், இவன் உ ோளக்
வன். இவன்
உ ோளட்டும். இவன் நோக - உ
நோடு ளுள் உயர்வோ ப் பு ழப்படும். இவனுவை ய பு ழு ன்
உ ம் க?வி வோழும். இவன் ?க் ளுக்கு இவைறவனோ கவ ருOப்படுவோன் இவன் குவை க்கீழ்
உ க? வரட்டும். வரும். இவன் கவந்Oர்க்லெ ல் ோம் விளக் ?ோ த் தி ழ்வோன்.
இவ்வதி ோரத்தில், குடி?க் ள் கநோக்கிலிருந்து அரசனுக்குக்
வை? ளும் இயல்பு ளும் கூறும் கபோக்கு,
லெOளிவோ த் லெOரிகிறது. இத்Oவை யவன் உ ோளட்டும் என்ற விருப்பமும் கOோன்றுகிறது.
குடி?க் ளுக்கு இவைறவனோ இருந்து அருள் புரிய கவண்டும் என்ற விருப்பமும் ோணப்படுகிறது.
அடுத்து லெசங்க ோன்வை? பற்றி அதி ோரத்தில் வரும் ருத்து வைள போர்ப்கபோம். உ ம் வோன்?வைழவைய
நம்பி வோழ்கிறது. ?க் ள் ?ன்னனது லெசங்க ோன்வை?வைய நம்பி வோழ்கிறோர் ள். கவந்Oனது லெசங்க ோக
சோத்திரங் ளுக்கும் - நோட்டின் அறத்திற்கும் ோரண?ோகிறது. லெசங்க ோல் லெசலுத்துவது, குடி?க் வைளத்
Oழுவி நவை லெபற கவண்டும். ப நோடு ளின் மீது லெவற்றி வைளத் Oருவது கவல் அன்று : பவை யன்று.
லெசங்க ோல்Oோன் லெவற்றிக்குக் ோரணம். உ வை க் ோக்கும் அரசவைனச் லெசங்க ோல் முவைறவை?Oோன்
ோப்போற்றுகிறது. இவன் யோரி த்தும், நடுவுநின்று முவைற க ட்டு ஆரோய்ந்து தீர்ப்புத் Oர கவண்டும்.
இவ்வோறு முவைற லெசய்யோOவன்Oோகன லெ டுவோன். இவன் நோட்டில் ?வைழயும் - விவைளச்சலும் ஏற்ப ோது.
குடி?க் வைளக் ோப்பOற் ோ , குற்றவோளி வைளத் Oண்டிக் கவண்டும். அவ்வோறு லெசய்வது குற்ற?ன்று.
அது கவந்Oனுக்குத் லெOோழில் பயிர் வைளக் ோப்பOற் ோ க் வைள வைள அ ற்ற கவண்டும். பறித்லெOறிய
கவண்டும். லெ ோவை த்Oண் வைன ள் பறித்Oல் கபோன்றது. இத்Oவை ய ?ன்னவைன உ ம் சோர்ந்து நிற்கும்
- வி ோது.
அடுத்O அதி ோரம் ’லெ ோடுங்க ோன்வை?’ ?ன்னவன் Oன் நோட்டில் நவை லெபறும் தீவை? வைள நோள்கOோறும்
ஆரோய்ந்து முவைறவை? லெசய்ய கவண்டும். முவைறவை? லெசய்து ?க் ளி த்தில் லெபோருள் லெபற கவண்டும்.
முவைறவை? லெசய்யோது. லெபோருவைள விரும்பிக் குடி?க் வைள துன்புறுத்Oக் கூ ோது. அவ்வோறு துன்புறுத்Oத்
லெOோ ங்கிவிட் ோல் அத்Oவை யவன் வழிப்பறி லெசய்யும் ள்வனோகிறோன். லெ ோவை புரிபவனோகிறோன்.
இவன் அரசன் அல் ன். ள்வன். இவன் புரிவது லெ ோவை த் லெOோழில். இவன் குடி?க் வைள
இழந்துவிடுவோன். இவனோல் ?க் ள் துன்புற்றுக் ண்ணீர் வடிப்பர். இறுதியில் அவன் அழிவோன். அவன்
ஒளி லெ ட்டுவிடும். ?வைழயில் ோது ?க் ள் படும் கவOவைனக்கு ஒப்ப ?க் ள் துன்புறுவர். இவனது
நோட்டில் உவை வை?, பறிக் ப்படும். லெசல்வம் உவை யவர் துன்புறுத்Oலுக்கும், லெ ோவை க்கும் உள்ளோவர்.
அது லெ ோடுவை?: லெசல்வம் உவை வை? லெ ோடுவை?. இவனது நோட்டில் ?வைழ Oவறும்: விவைளச்சல் லெ டும்.
இவனது நோட்டில் பசுக் ள் போல் குன்றும்: அறநூல் ள் Oவறும், சோத்திரங் ள் அழியும்.
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''லெவருவந்O லெசய்யோவை?"என்ற அதி ோரத்திலும், இக் ருத்து கள க?லும் விரிவோ க் கூறப்படுகின்றன.
குற்றம் லெசய்O ?க் வைளத் Oண்டிக்கும்கபோது, டிது ஒச்சி லெ?ல் எறிய கவண்டும். ?க் ள் அஞ்சத்Oக்
முவைறயில் லெ ோடுங்க ோல் புரியக்கூ ோது. ?க் ள் பழிச் லெசோல்லுக்கு ஆளோனோல், அரசன் ஆயுள்
குவைறயும். லெசல்வம் அழியும், இவ்வோறு இருக்கும் அரசனது லெசல்வம், கபயோல் பற்றிக்
லெ ோள்ளப்பட் து கபோன்றது. டுஞ்லெசோல்லும் ண்கணோட் மின்வை?யும், வை யி ந்O Oண் மும்
டுஞ்சினமும் Oவறோனவைவ. முன்னகர Oனக்குப் போது ோப்வைபச் லெசய்து லெ ோள்ளோO ?ன்னன் கபோர்
வரும்கபோது விவைரந்து லெ டுவோன். இவன் உ த்திற்குச் சுவை?.
க?ற் ண் மூன்றதி ோரத்திலிருந்தும் லெOோகுப்போ அறிந்து லெ ோள்வது என்ன? அரசு இருக் கவண்டும்.
அரசு கOவைவ என்பதில் வள்ளுவருக்குச் சிறிதும் ?றுப்பில்வை . ப அரசு ள் ஒழிந்து ஒரு நல் அரசு
உருவோ கவண்டும் என்றும் கூ வள்ளுவர் ருதியது லெOரிகிறது. அந்O நல் அரசு உ கிற்கு ?வைழ
கபோல் இவைறவவைனப் கபோ இருக் கவண்டும். குடி?க் வைளக் ோப்போற்றும் அரசோ இருக்
கவண்டும். லெ ோள்வைளக் ோர அரசோ , லெ ோவை புரியும் அரசோ இருந்துவி க் கூ ோது. லெ ோவை புரியும்
அரசு உ த்வைOப் பிடித்OலெOோரு கபய். இத்Oவை யவன் கபோர் வரும் ோ த்து, ?க் ளின் ஆOரவற்று
அழிவோன். அவன் அழிவதும் நல் து. இவன் அறங் வைளச் சிவைOப்பவன் அற நூல் வைள - சோத்திரங் வைள
உருவோக்குபவன் அல் ன்; இவனோல் ?வைழலெ டும்: விவைளச்சல் குன்றும், போல்வளம் லெ டும்:
இவன்கீழ்க் குடி?க் ள் இருக் ?ோட் ோர் ள் இருக் கூ ோது.
இக் ருத்து, வள்ளுவருக்கு ஏற்ப கவண்டு?ோனோல், இக் ருத்து ஏற்படுவOற் ோன சூழல் வள்ளுவர்
ோ த்தில் இருந்திருக் கவண்டும் என்பது லெOளிவு. உ வை லெவல் கவண்டும் என்ற ஆவைச ?ட்டும்
உவை ய ?ன்னர் ள், அOற் ோ ப் பவை வைளப் லெபருக் கவண்டும். அOற் ோ ப் லெபோருவைள வலிந்தும்
பறிக்கும் ?ன்னர் ள் இருந்திருக் கவண்டும். அவர் ள் லெசங்க ோன்வை? லெசய்யோOவர் ள் லெபோருட் பறி
லெசய்பவர் ள்: வை யி ந்O Oண் ம் அளிப்பவர் ள். அவர் ள் ஒழிவவைOகய ?க் ள் விரும்பினோர் ள்.
அவர் ள் தீவை? வைள அறம் ஆக்கியவர் ள். இவர் ள் நோட்வை விட்டு ?க் ள் கவறு நோடு லெசன்றிருப்பர்.
இவர் ள் கபோர் ஆரவோரங் ளில் நோவைளக் ழித்Oவர் ள்.
வள்ளுவர் O?து ோ க் லெ ோடுங்க ோன்வை?வையச் சித்Oரித்Oவர். லெ ோடுங்க ோன்வை?க்கு எதிரோ ப்
போடியவர். அறம் உவைரத்Oவர். ?ன்னர்க்கு வள்ளுவர் லெOய்வீ உரிவை?வையக் கூறவில்வை . நல்
?ன்னவைர ?க் ள் லெOய்வ?ோ த் லெOோழும் கபோக்வை க் குறிப்பிடுகின்றோர். லெOோழத்Oகும் கபோக்வை க் கூ க்
குறிப்பிடுகின்றோர். வள்ளுவவைரப் லெபோறுத்Oவவைர ?ன்னவைன ?வைழயோ க் குறிப்பிடுவவைOகய
விரும்புகின்றோர். அரசன் ?வைழயோ கவண்டும். ?க் ளுக்கு அருள் புரிய கவண்டும். கபயோகிவி க்
கூ ோது. இவன் நோட்டில் அறங் ள் குன்றுவவைOயும், சோத்திரங் ள் அழிவவைOயும் வள்ளுவர்
விரும்பவில்வை .
இத்Oவை ய அரசு சிறப்போ அவை?வOற்க ற்ற அரசரின் குண ந ன் ள், லெசயல் ள் பற்றி அடுத்துவரும்
அவை?ச்சு என்ற அதி ோரத்தில் குறிப்பிடுகிறோர். குடி ோத்Oலில் அரசனுக்கு அங் ?ோ இருப்பவன்
அவை?ச்சன். இவன் அறம் அறிந்Oவன்; ?தி நுட்பம் வல் வன். உறுதியோ , லெசோல் ?ோற்றம் இல் ோ?ல்
உவைரக்குந் திறனுவை யவன். உ கின் இயற்வை யும் லெசயற்வை யும் அறிந்Oவன். இவனது லெசோல்வன்வை?,
விவைனயோற்றல் முOலியவற்வைறயும் வள்ளுவர் விரித்துவைரக்கின்றோர். இதுகபோ கவ, அரசின் ோப்பிற்கும்
வளர்ச்சிக்கும் ஏற்றவவை யில், ஒற்றர், தூதுவர் இ க் ணங் ளும் கூறப்படுகின்றன. இவர் ள் ?ன்னவைரச்
கசர்ந்து ஒழு கவண்டிய முவைற பற்றியும் கூறுகின்றோர். விவைனலெசயல்வவை , குறிப்பறிOல்,
அவைவயறிOல், அவைவயஞ்சோவை? ஆகிய அதி ோரங் ளில் அரசின் உறுப்பு ளோOற் ரிய அவை?ச்சர்
முOலியவர்க்குத் கOவைவயோன ஆற்றல் வைளக் கூறுகின்றோர்.
‘நோடு' என்ற அதி ோரத்தில் நோட்டின் இ க் ணம் கூறுகிறோர். குவைறவில் ோO விவைளச்சல் இருக்
கவண்டும். லெபரும் லெபோருட் லெசல்வம் இருக் கவண்டும். பசி, பிணி, ஆகியவைவ கூ ோது. போழ் லெசய்யும்
உட்பவை கூ ோது. நீர்வளம், ?வை வளம் ஆகியவைவ இருக் கவண்டும். பிறநோட்வை நோடிப் லெபறோ?ல்,
Oன்னோட்டிக கய வளம், மிகுந்து இருக் கவண்டும். பவை கூ ோது. லெசல்வர் இருக் கவண்டும்.
Oக் வர். நல் வர் வோழ கவண்டும். ஒருக் ோல் இவை யில் லெ ட் ோலும் பின்னர் வளம் லெபரு த் Oக் Oோ
இருக் கவண்டும்.
'அரண்'பற்றிய அதி ோரத்தில் நீர், நி ம், ?வை , ?தில் ஆகிய அரண் ளின் கOவைவவையக் கூறுகிறோர்.
லெபோருள் லெசயல்வவை யில் ‘உறுலெபோருள், உ கு லெபோருள், ஒன்னோர்த்லெOறுலெபோருள்' ஆகியவற்வைற
கவந்Oர்க்கு உரிவை?யோக்குகின்றோர். பவை வர் லெசருக்வை அழிப்பOற்கு உரிய கூரிய பவை க் ம்
லெபோருகள என்றும் கூறி லெபோருவைள மி ச் லெசய்ய கவண்டும் என்று கூறுகிறோர். பவை ?ோட்சியில் Oோன்
லெ ோது, பவை வரோல் கீழறுக் ப்ப ோது இருக் கவண்டும். Oனக்கு அழிவைவ ஏற்றும் அரசவைனக்
ோப்போற்ற கவண்டும். இOற்குச் சிறந்O Oவை வர் கவண்டும் என்று கூறுகிறோர்.
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Oம்வை?ப் புரந்O அரசனின் ண்ணீர் ஏற்று சோவைவயும் இன்ப?ோக்கிக் லெ ோள்ளும் பவை ச்லெசருக்வை
வள்ளுவர் சிறப்போ க் கூறுகிறோர். பிற அதி ோரங் ளிலும், அரசவைன வலுப்படுத்துவOற்குத் கOவைவயோன
ருத்து கள வருகின்றன. லெபரியவர் வைளத் துவைணயோ க் லெ ோள்ள கவண்டும். அறிவற்ற பவை வவைரத்
கOர்ந்து லெ ோள்ள கவண்டும். நல் வர் வைள நண்பரோக்கிக்லெ ோள்ள கவண்டும்.
இவ்வோறு லெபோருட்போலில், வரும் ருத்து ள், அரசவைன வை?ய?ோ க் லெ ோண்டு வருகின்றன. நோட்டுக்கு
அரசன் கOவைவ. இன்றியவை?யோOவன். அவன் குடி?க் ள் ந ன் ருதி ஆளகவண்டும்.அவனுக்கு ஏற்ற
துவைணயோ அவை?ச்சன் இருக் கவண்டும். உட்பவை , லெவளிப்பவை அறிந்து கூறும் முவைறயில் ஒற்றர் ள்
கOவைவ. தூதுவர் ள் கOவைவ. நோட்டில் ப விவைன வைள க?ற்லெ ோள்ளத்Oக் அரசிய தி ோரி ள், விவைன
லெசய்வோர் கOவைவ. (குறள் 519,520). அவை?ச்சர் சூழ்ச்சித் திறன் வல் வரோ இருத்Oல் கவண்டும்.
பவை வவைரப் பிரித்Oல், கசர்த்Oலில் வல் வரோ இருக் கவண்டும். அறிவற்ற பவை வவைர அரசன்
கOடியும் லெபற கவண்டும். லெசய்வOற்கு உரிய கபோர் ள், லெசயல் வைளக் ோ ?றிந்து, இ னறிந்து
முடித்துக் லெ ோள்ள கவண்டும். பவை வர் வலிவை? மிக்கிருந்Oோல் அவை?தியோ இருந்து ோ ம் வோய்த்Oோல்
தூக்கி எறிந்துவி கவண்டும். (குறள் 438, 486,487,488).
அரசியல் பற்றி கநரிவை யோ வள்ளுவர் கூறும் ருத்து வைளத் லெOோகுத்துப் போர்க்கும் கபோது, அரசவைன
வை?ய?ோ க் லெ ோண்டு ப வவை அங் ங் ளின் கOவைவ ள் இவற்றின் இ க் ணங் ள் விரிவோ
உவைரக் ப்படுகின்றன. O?து ோ அரவைச வள்ளுவர் டுவை?யோன திறனோய்வுக்கும் உட்படுத்துகிறோர்.
இக் ருத்து ள், ோ ச் சூழ்நிவை யிலிருந்து எழுந்Oவைவ என்பவைO ?றுத்Oற்கில்வை . அரசியலில்,
அரசவைன கநரிவை யோ ச் சோர்ந்Oவர் ளின்
வை?வைய வள்ளுவர் விளக்குகிறோகர ஒழிய லெபோது?க் ட்கு
உரிய அரசியல்
வை?வையக் கூறவில்வை . ?க் ளின் ந ன் ருதி அரசு நவை லெபற கவண்டும் என்பதில்
வள்ளுவர் கபரோர்வம் உவை யவர்; ?க் வைளக் லெ ோண்டு அரசு நவை லெபறும் முவைற - ?க் ளோட்சி முவைற குறளில் இல்வை . அதுகபோ கவ, லெOோழில், உழவு, ?ருத்துவம், ல்வி முOலியவற்றிலும் வள்ளுவர் ோ
அரசிற்குக்
வை? இல்வை . லெவளிநோட்டுப் பவை , உள்நோட்டுப் பவை , லெ ோள்வைள, திருட்டு
முOலியவற்றிலிருந்து நோட்வை க் ோப்பது அரசின்
வை?. முவைற வழங்குOலும் அரசின்
வை?.
லெபோருவைள அறவழியில் கO கவண்டும்.
வள்ளுவவைரத் லெOோ ர்ந்து படித்து ஆரோயும் கபோது வள்ளுவருக்குள் இருவவை சிந்Oவைன முவைற ள்
லெOரியவருகின்றன. இவைவ ஒன்றுக்லெ ோன்று எதிரோனவைவ. எனினும் இவற்றில் வள்ளுவர் க?க ோங் த்
லெOரியும் சிந்Oவைன எது என்பவைO நோம் லெOளிவோ அறியமுடியும்.
இவைறவன் Oோன் உ த்வைOயும். உயிர் வைளயும் ?னிOர் வைளயும் பவை த்Oோன் என்று
லெOோ ங்கும்கபோதுOோன் பிறப்பு ள், போவம். புண்ணியங் ள், க?லு ம், கீழு ம், பிறப்பு, ஆறுOல்,
பு ன க் ம், விதி என்ற ருத்து ள் லெOோ ர்வது ஒருவவை சிந்Oவைனமுவைற. இந்Oச் சிந்Oவைன முவைறக்குள்
ச?யம் எளிOோ நுவைழந்துவிடும். இந்Oச் சிந்Oவைன முவைறக்குள் அருவச் சிந்Oவைன அதி ம் இ ம் லெபறும்.
பழங் ோ ச் சூழலில் இந்Oச் சிந்Oவைன முவைறவையத் Oவிர்க் இய ோது.
?னிOனின் குடும்பம், லெOோழில், உழவு, ?ருத்துவம், அரசு, லெபோருள், ஆண் - லெபண் உறவு என்று
சுழல்வது உ கியல் வவை ப்பட் சிந்Oவைன. க?லு ம், துறவு, விதி முOலியவற்றின் க? ோண்வை?வைய
இந்Oச் சிந்Oவைன முவைற ஏற் ோது.
வுவைளக் கூ இது க ள்விக்கு உட்படுத்தும். அன்பு, அறம் என்று
இச்சிந்Oவைன கபசும். சி சந்Oர்ப்பங் ளில் அருவத்தின் எல்வை வையக் கூ இந்O சிந்Oவைன முவைற லெOோ
கநர்ந்Oோலும் பிறகு அதிலிருந்து வி கிவந்துவிடும். வோனம், நி ம், உயிர் ள், ஆகியவற்வைற கநசிப்பது
இந்O சிந்Oவைன முவைற.
வள்ளுவருக்குள் உ கியல் சிந்OவைனமுவைறOோன் க?க ோங்கி நிற்கிறது. இOன் ோரண?ோ த்Oோன்
வள்ளுவத்வைO நோம் லெபரியOோ ?திக்கிகறோம். வள்ளுவரின் அரசியல் பற்றிய சிந்Oவைனயிலும். அவரது
உ கியல் சோர்பு க?க ோங்கி இருப்பவைOத்Oோன் நோம் ோண்கிகறோம்.
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5. வர ோற்றின் வழியில் வள்ளுவர்
Oமிழ வர ோற்றில் லெநருக் டிமிக் ோ த்தில் நோம் வோழ்ந்து லெ ோண்டிருக்கிகறோம். வர ோற்றில் Oமிழன்
நிவை லெபற இயலு?ோ என்ற சிக் ல் நம்வை? எதிர் லெ ோண்டுள்ளது. Oமிழ் லெ?ோழியின் மீதும், Oமிழ்
இனத்தின் மீதும், Oமிழ் ?க் ளின் அறவியல், லெபோருளியல் வோழ்வின் மீதும், லெபரும் Oோக்குOல் ள்
லெOோடுக் ப்பட்டுள்ளன. இவற்வைற நிவைறவுபடுத்தும் சக்தி ள், அரசியல் ?ற்றும் லெபோருளியல்
ளங் ளில் தீவிர?ோ ச் லெசயல்படுகின்றன. Oமிழ த்தின் இயற்வை சூவைறயோ ப்படுகிறது. வோழ்வில்
அறலெநறி க ள்விக்கு உள்ளோக் ப்படுகிறது. இத்Oவை ய சூழல் Oமிழ வர ோற்றில் என்றும்
ஏற்பட் தில்வை என்ற நிவை வை? கOோன்றியுள்ளது. இOவைன எதிர்லெ ோள்ள, Oமிழ வர ோற்று வழியில்
வந்O ஆற்றல் வைளத் திரட்டிக் லெ ோள்ளும் கOவைவ ந?க்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிவை யில்Oோன்
Oமிழர் ளின் லெ?ய்யியல் சிந்Oவைனயின் ஒரு பகுதியோன திருக்குறள் பற்றிச் சிந்திக்கிகறோம்.
இன்று Oமிழர் வோழ்வில் அறம் இல்வை . லெபோருள் இல்வை . இன்பம் இல்வை என்று லெசோல்லும்
அளவுக்கு எல் ோக? குழம்பியுள்ளன. Oமிழனுக்கு லெ?ய்யியல் இல்வை . கOவைவயில்வை , என்ற
சிந்Oவைன க?க ோங்கியுள்ளது. வோழ்வில் ோ?ம் முOன்வை?க்கு வந்O நிவை யில் ோOல்
?திக் ப்படுவதில்வை . Oமிழன் Oன்?ோனத்கOோடு வோழ இய வில்வை . துறவி ள் லெபோருட் பற்று
உள்ளவர் ளோ , ஆள்கவோர் பக் ம் அணி கசர்ந்Oவர் ளோ உள்ளனர். அதி ோரக? குறியோ க் லெ ோண்டு
அரசியல்வோதி ள் அவை கிறோர் ள். சோதி ள் ஆரவோரத்கOோடு எழுச்சி லெ ோள்கின்றன.
வுட் லெ ோள்வை
சிவைOந்துவிட் து.
வுவைளச் ச?யவோதி ளும் Oம் ருவி ளோக்கிச் லெசயல்படுகின்றனர். ?க் ளின்
? வை?வைய வளர்க்கிறது ல்வி. முO ோளி ள் அடிவை?த்Oனத்தில் உவைழப்போளி வைள
ஆட்படுத்துகின்றனர். உணவு உற்பத்திப் லெபருக் த்திற்கு லெ ோண்டுவரப்பட் Oோ ச் லெசோல் ப்பட்
பசுவை?ப்புரட்சி Oமிழ ?க் ளின் நி ங் வைள ?
ோக்கியகOோடு, நீர் நிவை வைள ?ோசு படுத்தியகOோடு
தீரோ கநோய் வைளயும் லெ ோடுத்துள்ளது.
லெபோருட்பற்றும், பOவிப்பற்றும் ?ட்டும் அல் ோ?ல், நு ர்வு லெவறி உச்ச அளவில் தூண் ப்படுகிறது.
?க் ள் வோழ்வு லெபோருள் ?ய?ோக்கிவருகிறது. லெபோருளுக்கு, நு ர்வுக்கு, இன்பத்திற்கு, கபோவைOக்கு
?க் ள் பலியோகின்றனர். அரகச இவற்வைற ஊக்குவிப்பகOோடு இOற் ோன திட் ங் வைளச்
லெசயல்படுத்துகிறது. Oமிழ ?க் வைள உள்ளழிக்கும் சக்தி ள் லெபருகி வருகின்றன.
இந்Oச் சூழலில்Oோன் - திருக்குறள் பற்றி நோம் சிந்திக்கிகறோம்.அறச்சிந்Oவைன இன்று ந?க்குப் லெபரிதும்
கOவைவப்படுகிறது. ?னிO வோழ்வின் அடிப்பவை ள் பற்றி இன்று சிந்திக் கவண்டியிருக்கிறது.
இல் றக?ோ - துறவறக?ோ - லெபோருளியல் வோழ்கவோ - அறத்தின் அடிப்பவை யில் அவை?க் ப்ப
கவண்டும். இயங் கவண்டும். இம்முவைறயில் நம்வை? - நம் வோழ்வியவை , நம் சிந்Oவைனவைய நோம்
திரட்டிப் போர்க் கவண்டியிருக்கிறது. இவ்வவை ச் சிந்Oவைனகய லெ?ய்யியல் என்று நோம் ?திப்பி
கவண்டும். இன்று ந?க்குத் கOவைவயோன அறம் எது என்று தீர்?ோனிக் கவண்டியிருக்கிறது. Oமிழன் உ கில் Oன்வைன நிவை நிறுத்O, Oன்வைன உ கிற்கு அறிவித்துக் லெ ோள்ள உ ளவி ோன வர ோற்று
இயக் த்திற்குத் Oன் கOவைவவைய உணர்த்O, Oனக்லெ ன உரியOோன நோ ரி த்வைOப் புதுப்பித்துக் லெ ோள்ள
இவைOச் லெசய்Oோ கவண்டும்.
வர்க் ங் ளின் கOோற்றத்கOோடுOோன் வர ோறு லெOோ ங்குகிறது என்ற ருத்தியவை இன்று நோம்
ஏற்கிகறோம். வர ோற்றுக்கு முற்பட் லெOனக் கூறப்படும் ஆதி ோ த்தில் ஆதிப்லெபோதுவை?ச் சமூ த்தில்
?க் ள் ஒன்றோ உவைழத்Oோர் ள் - ஒன்றோ த் துய்த்Oோர் ள் என அறிகிகறோம். அந்Oச் சமூ த்தில் Oனி
உவை வை? இல்வை . அரசு, அதி ோரம் இல்வை . ஏற்றத்Oோழ்வு இல்வை . சமூ ம் Oனி?னிOன் என்ற முரண்
இல்வை . ?க் ள் ஓர் உயிரோ - ஓர் உ ம்போ முரணின்றி வோழ்ந்Oோர் ள். நிவை வை? ள் ?ோறின. கவவை ப்
பிரிவிவைன ள் - இவற்கறோடு ஏற்றத்Oோழ்வு ள் உவை வை? - அரசு முOலியவைவ கOோற்றம் லெ ோண் ன.
இல் றம், துறவு என்ற பிரிவு ஏற்பட் து. ற்புவை ய ?வைனவியர் - பரத்வைOயர் என்ற நிவை ள்
கOோன்றின. ?ருOநில் நோ ரி ம் - ந ரங் ள் - வணி ம் முOலியவைவ கOோன்றின.
முன்வைனய லெபோது கூட்டு வோழ்வு சிவைOந்து - பிளவு பட் து. முன்வைனய வோழ்வின் அடிப்பவை ள்
O ர்ந்Oன. வோழ்வு ?னிOர் ளின் வசத்தில் இல்வை . இயற்வை கயோடு இவையந்O வோழ்வு இல்வை .
வோழ்வின் ஆOோரங் ள் - ?னிOர் ளின் வை ளில் இல்வை . இந்O நிவை யில்Oோன், நோன் யோர்? எனக்கு எந்O
இ ம்? நோன் யோரோல் பவை க் ப்பட்க ன்? எனக்கு உய்வு என்ன? என்வைன அழிக்கும், ஆக்கும் சக்தி ள்
எவைவ? எது விதி?
வுள் எங்க இருக்கிறோர்? என் பு ன் ள் என்வைன என்ன லெசய்கின்றன? வோனம்
லெபய்ய ஏன் ?றுக்கிறது? லெபோருகளோடு எனக்கு என்ன உறவு? என்ற க ள்வி ள் எழுகின்றன.
வோழ்வின் ஆOோரங் வைளத் கOடுவதும் லெOோகுப்பது?ோகிய சிந்Oவைன முவைற ஏற்படுகிறது. வோழ்வின்
ஆOோரங் ள் நி த்தில் இல்வை . நீரில் இல்வை . உவைழப்பில் இல்வை . இன்று யோர் வை ளில் உள்ளன?
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வோழ்க்வை ?ண்ணில் தீர்?ோனிக் ப்படுவதில்வை . விண்ணில் தீர்?ோனிக் ப்படுகிறது. உயிர் எங்கிருந்து
வந்Oது? உ ம்கபோடு உயிர் இவைணந்Oது எOற் ோ ? அரசன் யோர்?
இவ்வவை ச் சிந்Oவைன ள் வர ோற்றின் லெOோ க் ோ த்து லெ?ய்யியல் சிந்Oவைன ள். ?னிOனில் ஏற்பட்
பிளவைவ - சமூ த்தில் ஏற்பட் உவை வை? - அரசு என்ற முவைறவைய ?ோற்ற எழுந்O சிந்Oவைன ள்.
அடிவை?த்Oனம் கவண் ோம். ஆதிக் ம் கவண் ோம் - க?லு மும் இவ்வு மும் முரண்ப
கவண் ோம். இல் றமும் துறவறமும் எதிர் நிவை ளோ வி கவண் ோம் என்ற சிந்Oவைன ள். வோழ்வு
இப்படிச் சிவைOவவைO ஏற் முடியோது. லெபோருள் ஒரு பக் மும், வறுவை? எதிர்ப் பக் மும் குவிய
வி க்கூ ோது. ள்ளும், ளவும், கபோவைOயும், பரத்Oவை?யும், திருட்டும், லெபோறோவை?யும், பவை வை?யும்
வோழ்வைவத் தீர்?ோனிக் க் கூ ோது. அறிவும், அறியோவை?யும் - என்ற முரண் வோழ்வின் வை?ய?ோகிவி க்
கூ ோது. வறுவை?, கநோய், பசி இவைவ கவண் ோம். இவ்வவை ச் சிந்Oவைன ள் லெ?ய்யியல் சிந்Oவைன ள்.
வர்க் ச் சமுOோயம் கOோன்றிய ோ ம் முOற் லெ ோண்டு வர்க் ச் சமுOோயம் நி வும் ோ ம் முழுவதிலும்
கOவைவப்படும் அறம் ஒன்றுOோன். ?னிOனுக்கு ஆதிக் ம் கவண் ோம். அOோவது சுரண் ல் கவண் ோம்.
ஒடுக்கு முவைற கவண் ோம். எOன் லெபயரிலும் ஆதிக் ம் கவண் ோம். அரசும் Oனியுவை வை?யும் Oவிர்க்
இய ோOவைவ என்ற கபோதிலும் இவைவ ?னிO வோழ்வைவ, அறத்வைO அழிக் கவண்டியதில்வை .
இவைவகபோ ச?யங் ளும் லெOோழிற்லெபருக் மும் ?னிO வோழ்வைவ அழிக் கவண்டியதில்வை . ஒரு சி ர்
லெசல்வத்தில் லெபரு ?ற்றவர் வறுவை?க்கும் கநோய் லெநோடி ளுக்கும் ஆளோகி அழிய கவண் ோம்.
இவை க் ோ த்தில் இவைவ கOோன்றி வளர்ந்Oன என்ற கபோதும் இவைவ நிரந்Oர?ோ இருந்துவி முடியோது.
இவைவ என்றோவது அழிந்Oோ கவண்டும். இதுகவ நிரந்Oர?ோன அறம்.
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6. வள்ளுவரின் லெ?ய்ப்லெபோருள்
Oமிழ் ?க் ளின் கOசியத் திருநூல் என்றும் Oமிழர் ளின் அறவியவை லெOோகுத்துத் Oரும் நூல் என்றும்
கபோற்றுவOற் ோன Oகுதியுவை யது திருக்குறள். திருக்குறள் குறித்துக்
ந்O ஒரு நூற்றோண்டு ோ
அளவில் நிவைறய விளக் ங் ளும் விவோOங் ளும் நவை லெபற்றுள்ளன. திருக்குறள் நீதி நூ ோ
இ க்கிய?ோ என்பது ஒரு வோOம். திருக்குறவைள வோழ்வியல் நூல் என்று கபோற்றி உவைரக்கும்லெபோழுகO
Oற் ோ லெநருக் டிச் சூழலில் திருக்குறள் ந?க்கு ஒத்து வரு?ோ என்ற விவோOமும் லெOோ ர்ந்து எழுகிறது.
இத்Oவை ய விவோOங் ள் ஒருபுறம் இருக் , திருக்குறள் திருவள்ளுவர் சிந்Oவைனயின் அடித்Oளம் குறித்து
இங்கு சி வற்வைறச் லெசோல்
ோம். நவீன ோ ச் சூழலில் திருக்குறவைளப் பயில்வOற் ோன லெநறி என்ற
முவைறயில் வள்ளுவரின் சிந்Oவைனக்கும் ந?க்கும் இவை யில் உள்ள உறவு குறித்து ோண்பOற்கு
இத்Oவை ய ஆய்வு ந?க்கு பயன்ப க்கூடும்.
“எப்லெபோருள் யோர்யோர் வோய்க்க ட்பினும் / எப்லெபோருள் எத்Oன்வை?த்து ஆயினும் அப்லெபோருள்
லெ?ய்ப்லெபோருள் ோண்பது அறிவு” என்ற ருத்தின் வழிகய வள்ளுவரது சிந்Oவைனயின் அடித்Oளம்
ந?க்குப் புரிகிறது.எத்Oவைனகயோ ருத்துக் வைள திட் த்கOோடும் நுட்பத்கOோடும் கூறும் வள்ளுவர்
Oன்வைனயும் திறன் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி லெ ோள்ளகவ விரும்புகிறோர். Oோம் அறிந்O பல்கவறு
நூல் ளிலும் வோய்வை? ோட்டிலும் சிறப்பித்து லெசோல் க்கூடிய கவறு எதுவும் லெசோல் ப்ப வில்வை
என்கிறோர் இன்லெனோரு குறளில். (குறள் 300)
லெபோறோவை?ப்படுவனி ம் / தீயவனி ம் லெசல்வம் கசரும் கநர்வை?யோனவனுக்கு வறுவை? கநர்வதும் ஏன்
என்பது ஆய்வுக்குரியது என்றும் வள்ளுவர் கூறுகிறோர். (குறள் 169) இப்படி வள்ளுவர் Oன்வைனத் திறந்து
வைவத்துக் லெ ோள்ள விரும்புகிறோர் என்பவைOத் Oோன் இங்கு முOன்வை?யோ நோம் வனிக் கவண்டும்
நவீன ோ ச் சூழலில் ந?க்குத் கOவைவயோன ?னநிவை என்று இவைOக் கூற முடியும். க?லு ம்
என்கறோ. கீழு ம் என்கறோ இம்வை? என்கறோ ?றுவை? என்கறோ, வள்ளுவர் குறிப்பி கநர்ந்O
லெபோழுதும் ?னிOனின் லெசயற்போடிற் ோன உவைழப்பு ?ற்றும் பகிர்வு ஆகியவற்வைற வள்ளுவர் லெபரிதும்
கபோற்றுகிறோர். லெ ோடுப்பOனோல் க?லு ம் கிட் ோது என்று யோகரனும் லெசோன்னோலும் இரப்பது தீயது
என்கிறோர். (குறள் 222) துறவிவையக் ோட்டிலும் இல் றத்Oோவைன வள்ளுவர் கபோற்றுகிறோர். Oனக்கு வரும்
துன்பங் வைளத் Oோங்கிக் லெ ோள்வதும் பிற உயிர் ளுக்கு எந்O வவை யிலும் தீங்கு லெசய்யோ?லிருப்பதும்
Oோன் Oவம் என்கிறோர். (குறள் 261 ) லெOய்வம் அல் து விதியினோல் நோம் லெOோ ங்கிய ோரியம் ந?க்கு
ஊதியம் Oரவில்வை என்றோலும் லெ?ய்வருத்திச் லெசய்வOற் ோன கூலி உறுதி என்கிறோர். (குறள் 619)
வறுவை?வைய இவைறவன் பவை த்Oோன் என்றோல் அவகன வறியவனோகி இரந்து உழ ட்டும் என்கிறோர்.
(குறள் 1062).
க?ல் இருந்தும் க?ன்வை?க் குணம் இல் ோOவவைரத் Oோழ்ந்O கு ம் என்கிறோர். கீழ்நிவை யில்
இருந்Oோலும் கீழ்வை?க்குணம் இல் ோOவவைர க?ன்வை?யர் என்று போரோட்டுகிறோர். (குறள் 973). லெசல்வம்
கசர்ப்பOற்கு நன்லெனறி ள் இல்வை என்கிறோர். ?க் வைளத் துன்புறுத்தி வரி வசூலிப்பவவைனக் ள்வன்
என்கிறோர். (குறள் 552). இப்படி எல் ோவற்வைறயும் புரட்டிப்போர்க்கிற வள்ளுவரின் சிந்Oவைனத் திறவைன
நோம் இன்றும் போரோட் ோ?ல் இருக் முடியோது. வள்ளுவரின் போர்வைவயிலுள்ள தீவிரத்வைO இப்படி
எத்Oவைனகயோ குறட்போக் ள் ந?க்கு உணர்த்துகின்றன. குறள் ற்பது என்பது இத்Oவை ய சிந்Oவைனத்
தீவிரத்வைO ந?க்குள் லெசரித்துக் லெ ோள்வOற் ோ த்Oோன் இருக் கவண்டும்.
வள்ளுவரின் சிந்Oவைன முவைறயில் ஓர் அற்புOம் என்று லெசோல் த்Oக் முவைறயில் அங் ங்க சி
குறட்போக் ள் ோணப்படுகின்றன. இத்Oவை ய குறட்போக் ள் இன்னும் ந?க்குள் ஓர் அவைறகூவல் கபோ
அவை?கின்றன. இக்குறட்போக் ள் நம் சிந்Oவைனயின் ஆழத்வைOக் க ோருகின்றன.
எடுத்துக் ோட்டிற்குச் சி குறட்போக் வைள இங்கு குறிப்பி
ோம். வோனம் வழங் வில்வை என்றோல்
Oோனமும் இல்வை Oவமும் இல்வை என்கிறோர் ஒரு குறளில். (குறள் 19). அOோவது இல் றமும் இல்வை :
துறவறமும் இல்வை என்கிறோர். அரசியலும், லெபோருளியலும் டுவை?யோன குழப்பங் ளுக்கு உள்ளோகும்
என்பOற்கு இந்Oக் குறள் ஆOோரம். வள்ளுவர் ோ த்தில் ?வைழ லெOய்வலெ?னப் கபோற்றப்பட் வைO இன்று
நம் உணர்வுக்குள்ளிருந்து எட்டிப் போர்ப்பது சிர?ம்Oோன் என்ற கபோதிலும் ?வைழ குறித்து, இயற்வை
குறித்து, இயற்வை யின் கபரோற்றல் குறித்து இன்வைறய சூழலில் ந?க்குள்ளிருந்து ஆழ?ோன உணர்வைவத்
திரட்டிக் லெ ோள்ள நம்வை?க் க ோருகிறோர். ?வைழ லெபய்வOோல் ?ட்டுக? நி ம் விவைளகிறது என்ற
சிந்Oவைனயின் லெOோ ர்ச்சியோ உழுலெOோழில் குறித்து வள்ளுவரின் சிந்Oவைன இன்று ந?க்குள் எழத்Oோன்
கவண்டும். உழவு லெசய்பவவைனத்Oோன் , Oன்கனோடு கசர்ந்து உவைழப்பவவைனத்Oோன் நி ம் என்னும்
நல் வள் ?கிழ்ந்து ஏற்கிறோள். (குறள் 1040). அவகனோடு இவைணந்து இவள் உற்பத்தி லெசய்கிறோள். இவள்
லெபோறுவை?யுவை யவள். Oன்வைனத் துன்புறுத்துகிறவவைனயும் இவள் ோப்போற்றுகிறோள். (குறள் 151).
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இவள் ந?க்குத்Oோய்; இவளி மிருந்து லெபோறுவை?வையயும் அன்வைபயும் நோம் ற்றுக் லெ ோள்கிகறோம்.
இவளுக்குச் சலிப்பு இல்வை . இவள் ந?க்கு உயிர் Oருகிறோள். இவளி மிருந்து வோழ்வின் நியதிவைய
அன்வைப, ருவைணவையக் ற்றுக்லெ ோள்ள முடியும். இவவைள இ ழ்ந்Oோல் ந?க்கு வோழ்வு அழியும்.
?வைழகயோடும், வோனத்கOோடும், ?ண்கணோடும், ?வை கயோடும், பழகிய, பயின்ற ?னம்
வள்ளுவருவை யது. வள்ளுவரின் ?னம் விவைளந்O ளம் என்று இவற்வைறச் லெசோல் முடியும். ஊர்
நடுவில் ஊருணிவையயும், (குறள் 216) நடுஊரில் பழுத்O பழ?ரங் வைளயும் (குறள் 217) போர்த்துப் பழகிய
?னம்Oோன் ஒப்புரவில் திவைளக்கிறது. (குறள் 215). இந்O ?னத்தின் விவைளச்சல் Oோன் ச?Oர்?ம்.
பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும் ?னம் (குறள் 322). இந்O ?னத்தின் விரிவில் இயங்குவது கபரோ இயற்வை .
(குறள் 370). அவோக் ள் அற்ற ?னநிவை . இயற்வை யின் கபரியக் த்வைO உள்வோங்கிக்லெ ோண் ?னம்.
இதில் ச னமில்வை .
"அரிகOோறும் அறியோவை?க் ண் ற்றோல் ோ?ம்
லெசறிகOோறும் கசயிவைழ ?ோட்டு" (குறள் 1110)
என்பது ஓர் அருங்குறள். நுட்பங் ளின் லெசறிவுக்கு இந்Oக் குறள் ஓர் அரிய சோன்று. அறிவுத் கO லின்
கநோக் ம் என்னவோம்? கO த்கO அறியோவை?கய மிகுந்து லெOன்படுகிறது. அறிந்Oது குவைறவு. அறிய
கவண்டுவது எத்Oவைனகயோ. சோகும் வவைர ற்றோலும் அறிவு நிவைறவதில்வை . (குறள் 397). எவ்வளவு
ற்றோலும் ஐயமும் திரிபும் லெOோ ர்கின்றன. (குறள் 391). ஒவ்லெவோரு முவைறயும் முன் ற்ற நூல் புதிய
லெபோருட் வைள வழங்குகிறது. (குறள் 783) ?ணல் இ த்து உள்ள க ணி கOோண் த்கOோண் நீர் சுரக்கிறது.
என்றுOோன் இந்Oத் கO ல் நிற்கும்? கO லில் இன்பமும், துன்பமும் (குறள் 394 ) கOடுவகO இன்பம்.
பு வர் ள் O?க்குள் சந்தித்து உறவோடுவவைOப் கபோ கவறு இன்பம் இல்வை . ரும்பு தின்னக் கூலி
கவண் ோம். ற்றலும், ற்பித்Oலும் கூலி கவண் ோOவைவ. ல்விகய லெபரும் ஊதியம். பண்புவை யோளர்
உறவைவப் கபோ ப் படிக் ப் படிக் . பழ ப் பழ நூல் நயம் அதி ரிக்கிறது. இந்O இன்பமும்
ஒருவவை யில் ோ?ம். உ
ளவில் லெOோ ங்கினோலும் உயிருக்குள் நிவைறவது ோ?ம். (குறள் 1110). பழ ப்
பழக் த்Oோன் இந்Oப் லெபண்ணின் பண்பு ந ன் ள் லெOரிகின்றன. இவளது கOோள் அமிழ்Oத்Oோல்
லெசய்யப்பட் து. இவள் கOோள் வைளத் லெOோடும் லெபோழுலெOல் ோம் இவனுக்கு உயிர் Oளிர்க்கின்றது.
(குறள் 1106). இவள் Oரும் இன்பத்திற்கு இவைணயோ த் Oோ?வைரக் ண்ணோன் உ வை யும் லெசோல்
முடியோது (குறள் 1103) இவகளோ கOோழி, Oோய் ?ற்றும் லெOய்வம். இவகள ந?க்கு ?ண்ணும் வோனமும்.
இவள் லெபய்லெயனப் லெபய்யும் ?வைழ (குறள் 55).
இப்படி வள்ளுவருக்குள் அறிவுத் கOட் மும், நட்பும், ோ?மும், இயற்வை யும் ஒரு புள்ளியில்
இவைணகின்றன. ஒரு ? ரின் ப இOழ் ள் இவைவ. வள்ளுவர் எங்கிருந்து நம்க?ோடு கபசுகிறோர்? என்று
நோம் வியக்கிகறோம். இந்O அரிவைவகயோடு லெ ோள்ளும் ?யக் ம் எத்Oவை யது என்று இன்லெனோரு குறளில்
உவவை? லெசோல்கிறோர். Oனது உவைழப்பினோல் விவைளந்O லெபோருவைளத் Oனது லெசோந்O வீட்டிலிருந்து,
ப கரோடு பகிர்ந்து உண்பவைOப் கபோன்றது என்கிறோர். (குறள் 1107) உண்பதும், பகிர்வதும்
எல் ோவற்கறோடும் உரிவை?கயோடு
ந்துறவோடுவதும் கபரின்பம். ச?Oர்?ம் என்ற உணர்வு Oரும்
இன்பம். ஒரு வவை யில் ோ? உணர்வு இவற்வைற கவறு பிரித்து உணரமுடியோது. ஆண், லெபண் உறவின்
அற்புOம் குறித்து ?ோர்க்ஸ் வியந்து உவைரத்Oதில் அர்த்Oம் இருக் த்Oோன் லெசய்கிறது. சக்தி என்ற லெபண்
லெOய்வத்கOோடு போரதியின்
ப்வைபயும் இங்கு நிவைனவு கூறுகிகறோம். பவை ப்பியக் த்தின் ஊற்றுப்
லெபருக்வை இங்கு நோம் நிவைனவு லெ ோள்கிகறோம். இப்படிகய வள்ளுவரின் குறட்போக் ளின் ஊ ோ
குறுக்கும், லெநடுக்கு?ோ நோம் பயணம் லெசய்ய முடியும். இப்படித்Oோன் வள்ளுவரி மிருந்து அறத்வைO
ந?க்குள் திரட்டிக் லெ ோள்ளமுடியும்.
‘அளவு அறிந்Oோர் லெநஞ்சத்து அறம் கபோல் நிற்கும் ளவு அறிந்Oோர் லெநஞ்சில் ரவு’ - என்கிறோர்.
(குறள் 288). வள்ளுவர் அறம் என்றும் லெபோருள் என்றும் இல் றம் என்றும் துறவறம் என்றும் அரசியல்
என்றும் லெபோருளியல் என்றும் ளவியல் என்றும் ற்பியல் என்றும் கவறுபடுத்திச் லெசோன்ன கபோதிலும்
இத்Oவை ய பகுப்போய்வில் ஆழ்ந்து லெசல்லும் லெபோழுது Oோன் ந?க்குள் அற உணர்வு Oங்கும் என்கிறோர்
வள்ளுவர். சோன்கறோர்க்கு அணி வறுவை? என்பவைO கவறு எப்படிப் புரிந்துலெ ோள்ள முடியும்? (குறள் 115).
திவைனயளவு நன்வை? லெசய்Oோலும் பவைனயளவோய்ப் பயன் லெOரிவோர் லெ ோள்கின்றனர். ோ த்தினோல்
லெசய்O நன்றி உ வை வி ப் லெபரியது (குறள் 102). ஒத்Oது அறிபவகன உயிர் வோழ்பவன் (குறள் 214)
பண்புவை யவரோல் Oோன் உ ம் இன்னும் இயங்குகிறது. (குறள் 996). இப்படித் லெOோ ங்கி வள்ளுவரின்
Oர்க் ம் எத்Oவைன திவைச ளில் விரிவு லெபறுகிறது? அளவு என்பது இங்கு அளவைவயில் அOோவது Oர்க்
இயல். இத்Oவை ய ?னநிவை யில்Oோன் அறம் லெசழிக்கும். இப்படி ஆழ்ந்து அ ன்று சிந்திப்பவனி ம்
அறம் Oங்கும். இந்O அறத்வைO அறிவகO லெ?ய்ப்லெபோருள். இத்Oவை ய லெ?ய்ப்லெபோருள் நூல்Oோன்
திருக்குறள். அதி ோரம் அதி ோர?ோ உவைர லெசோல்லிக் லெ ோண்க லெசன்றோல் வள்ளுவரின்
லெ?ய்ப்லெபோருள் ந?க்குள் லெசறிவது இல்வை . வோழ்வியல் அனுபவங் களோடு ப வற்வைறத் கOடியும்
லெOோகுத்தும் நம்வை? விரிவு லெசய்துலெ ோண்க கபோகும்லெபோழுகO வள்ளுவவைர ஒரு புள்ளியில் நோம்
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Oரிசிக்கிகறோம். ஒரு வவை யில் எல் ோவற்வைறயும் வை த்துப் கபோட் பின்புOோன் இப்படி ஒரு
புள்ளியில் Oரிசனம் சோத்தியப்படுகிறது. இப்லெபோழுது வள்ளுவர் ந?க்குள் அதி ோர?ோய்க்
குவியவில்வை . அன்போய், ?வை யோய், ஊருணியோய் ந?க்குள் சுரக்கிறோர் வள்ளுவர். இந்O வள்ளுவர் நம்
ோ த்தில் ந?க்கு லெநருக் ?ோய் வருகிறோர். இன்னும் இன்னும் என ந?க்குள் லெ?ய்ப்லெபோருள் கO ச்
லெசோல்கிறோர்.
இறுதியோ ஒரு குறள். பல் க்கில் அ?ர்ந்துள்ளவனுக்கும் அவைOச் சு?ப்பவனுக்கும் இவை யில் நின்று
அறலெநறி இது என்று லெசோல் கவண் ோம் என்கிறோர். (குறள் 37) முற்பிறப்பில் அறம் லெசய்Oவன் இன்று
பல் க்கில் அ?ர்ந்திருக்கிறோன் என்றோல் ?றுபிறப்பில் அவன் சு?ந்Oோ கவண்டும். இப்பிறப்பில்
பல் க்வை ச் சு?ப்பவன் முற்பிறப்பில் அ?ர்ந்து லெசன்றோன் என்றோல் ?றுபிறப்பில் அடுத்Oவன் மீது
அ?ர்ந்Oோ கவண்டும். இOற்கு முடிவு இல்வை . அறம் பற்றி இப்படிப் கபச கவண் ோம். இது
எல் ோவற்வைறயும் குழப்பும். இந்Oச் சிந்Oவைன முவைறவையக் வை விட்டுவிடுங் ள். என்கிறோர் வள்ளுவர்.
பல் க்வை ச் சு?ப்பதும் அதில் அ?ர்வதும் கOவைவயில்வை . இதுகவ அறம்.
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7. வள்ளுவருக்குள் முரண் – லெ?ய்யியலும் ச?யமும்
1. வள்ளுவர் ல்வி, அறிவு, ஆள்விவைன, பண்புவை வை?, லெபோருள் - லெசயல்முவைற அன்பு என்ற
இவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் Oருகிறோர். இவைவ பற்றிப் பற்ப அதி ோரங் ளில் கபசுகிறோர்.
2. வள்ளுவரது நூல், லெ?ய்ப்லெபோருளியல் நூல் என்று கூறத்Oக் அளவில், லெ?ய்ப்லெபோருள் ோண்பது
பற்றிப் கபசுகிறது. லெ?ய்ப்லெபோருள் என்பது, துறவு சோர்ந்Oது ?ட்டும் அல் . லெபோருள் உ கிற்கும்
லெபோருந்Oக்கூடியதுOோன். இல் ற?ோ, துறவோ என்று எதிர்நிவை ப்படுத்துகிறோர். இல் றத்திற்க
முOன்வை? Oருகிறோர். எல் ோவற்றினுள்ளும், அறக? அவருக்கு லெ?ய்ப்லெபோருள் - வோனம்
வழங் வில்வை என்றோல், Oோனமும் Oவமும் இல்வை . ?வைழ இங்கு லெ?ய்ப்லெபோருள். அறிவுவை யோர்
எல் ோம் உவை யோர். அறிவு இங்கு முOற்லெபோருள். உழவர் வை ? ங்கின், துறவி ள் நிவை இல்வை
(குறள் - 1036). உழவர் முOற்லெபோருள். வோய்வை?யின் நல் பிற இல்வை (குறள் 300) - இங்கு வோய்வை?
முOற்லெபோருள். லெபரியோவைர ?ன்னன் பழித்Oோல் அழிவோன் (குறள் 899) - லெபரியோர் முOற்லெபோருள்.
பண்புவை யோர்ப் பட்டு உண்டு உ ம் - பண்புவை வை? முOற்லெபோருள். சோன்கறோர் - முOன்வை?ப்
லெபோருள். லெபோருள் அல் வவைரப் லெபோருளோ ச் லெசய்வது லெபோருள் (751) - லெபோருள் முOன்வை? .
இல் றத்Oோன் முயல்வோருள் எல் ோம் Oவை (47) - இல் றத்Oோன் முOன்வை?ப் லெபோருள். இம்வை?க்கு முOன்வை? - லெOய்வத்வைOக் ோட்டிலும் ?னிOனுக்கு - முOன்வை?.
கபரோ இயற்வை - லெ?ய்ப்லெபோருள். சோர்பு உணர்ந்து - சோர்பிலிருந்து வி
கவண்டும். (குறள் 359).
வி குOல் லெ?ய்ப்லெபோருள் இவ்வோறோ வோழ்வின் ஆOோரப் லெபோருள் என்ன என்று கOடுகிறோர் ஆரோய்கிறோர். விதிக்கு முOன்வை? அல் . (குறள் 620) முயற்சிக்க முOன்வை? . உறுதியோ ச் லெசோல்
ோம் வள்ளுவர் நூல் லெ?ய்ப்லெபோருளியல் நூல். ஆ கவ - குறள் Oமிழ்?வைற - லெபோய்யோ லெ?ோழி - Oமிழ் கவOம்.
இவ்வவை ஆய்வு,
பிறகு Oமிழில் இல்வை . திருக்குறளுக்குப்பின், லெ?ய்ப்லெபோருள் ஆய்வு. ச?ய லெநறிக்குச் லெசன்றது.
குறளில் லெOய்வம், துறவு - முOன்வை? லெபறவில்வை . க?லு த்திற்கு முOன்வை? இல்வை .
ச ங்கு ளுக்கு முOன்வை? இல்வை . பிறகு எல் ோக? ?ோறிவிட் து. குறள் ஆய்வு - லெOோல் ோப்பியர்
ஆய்வின் லெOோ ர்ச்சிOோன்.
3. வள்ளுவரில் ஆள்விவைனக்கு அழுத்Oம் - லெபோருட்போலில் லெபோருள் லெசயல்வவை பற்றி நிவைறயப்
கபசுகிறோர். ோ ம் அறிOல், இ ன் அறிOல், வலியறிOல் முOலிய அதி ோரங் ள் - லெசயலுக்குரிய விவைனயோளவைர எவ்வோறு கOர்வது என்பது பற்றிக் குறள் ள் - அவை?ச்சர் - அரண் பற்றிய ருத்துக் ள் இப்படி நிவைறயச் லெசய்தி ள். எப்படிகயோ ?க் வைள விட்டு உ ம் - பிரிந்து லெசல்கிறது. அரசுக்கு
முOன்வை? வந்து லெ ோண்டிருக்கிறது. லெபரியோவைர உOற ோம். தீயவழியில் லெபோருள் திரட்
ோம்.
லெ ோடுங்க ோல் முவைறயில் ஆட்சி லெசய்ய ோம். ?க் ளின் லெபோருட் வைளக் வர ோம் என்ற கபோக்கு
அதி ரிக்கிறது. அவை?ச்சன், ஒற்றன், அரசனுக்கு சோர்போனவன்Oோன். ஒரு குவை க்கீழ் Oங்கும் உ ம் என்ற
ருத்து (குறள் 1034) ?ற்ற ?ன்னர் வைள வீழ்த்தி - கபரரசன் உருவோOல் - நி வரம் - சிந்Oவைன வந்து
லெ ோண்டிருக்கிறது. அரசனுக்குள் லெOய்வத் Oன்வை? கூறப்படுகிறது (குறள் 388). லெOய்வம் பற்றிய ருத்து ?னிOச் சோர்போனதுOோன் என்ற உண்வை? - Oோம் வீழ்வோர் லெ?ன்கOோள் துயில் (குறள் 1191) என்பOனுள்ளும் இவைறவை? இயங்குகிறது.
4. வள்ளுவர் ச?யங் களோடு கபோரோடுகிறோர் என்பவைOக் குறளில் இருந்து அறிய ோம். வள்ளுவருக்குச்
சோங்கியம் உ ன்போடு என்பவைO சுவைவ, ஒளி, ஊறு, ஓவைச, நோற்றலெ?ன்று ஐந்தின் வவை லெOரிவோன் ட்க
உ கு (குறள் 27) என்பதிலிருந்து அறிய ோம். ஆதிப வன் முOற்கற உ கு (குறள் 1) என்ற குறள்
வள்ளுவரின் இவைறக் லெ ோள்வை வைய உணர்த்துவOோ க் லெ ோள்ள ோம். ஆதி ப வன் என்பவைO ஆதிநோOர்
என்ற ச?ணக் ருத்லெOனவும் லெ ோள்ள வோய்ப்புண்டு. துறவுக்கு வள்ளுவர் இ ம் Oந்O கபோதிலும்
இல் றத்வைOகய முOன்வை?ப்படுத்துகிறோர். ?ழித்Oலும் நீட் லும் கவண் ோ (குறள் 280) என்கிறோர்.
லெபோய்த்துறவு க?ற்லெ ோள்பவன் புOரில் ?வைறந்து பறவைவ வைள வவை வைவத்துப் பிடிக்கும் கவ ன்
என்கிறோர். Oன் குடிவைய உயர்த்Oப் போடுபடுபவனுக்கு உOவி லெசய்யும் முவைறயில் ?டிOற்று லெOய்வம்
முந்துறும் (குறள் 1023) என்கிறோர். லெபண்ணுக்குக் ணவகன லெOய்வம் (குறள் 55). வோழும் முவைறப்படி
வோழ்பவன் லெOய்வத்கOோடு ஒப்பக் ருOப்படுவோன் (குறள் 50). ஐம்பு ன் வைள லெவன்றவன் அவை யும்
கபற்றுக்கு இந்திரகன சோன்று (குறள் 25).
இவ்வோறு வள்ளுவர் ப படியோ க் கூறுவவைO எண்ணிப்போர்க்கும் கபோது ஓர் உண்வை? பு ப்படுகிறது.
உ கிலிருந்து, ?னிOனிலிருந்து சிந்Oவைன பிரிந்து Oனித்து இயங் த் லெOோ ங்குகிறது என்பது
பு ப்படுகிறது. இந்O உண்வை?க்கு க?ற்குறிப்பிட் குறட்போக் ள் ஆOோர?ோகின்றன. ?னிOனிலிருந்து
இவைறவன் பிரிவதும் இங்குப் பு ப்படுகிறது. இவை நிவை யில் வள்ளுவர் இருக்கிறோர். ?னிOனிலிருந்து
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பிரிந்து லெசல்லும் உ வை , சிந்Oவைனவைய, இவைறவைய, துறவைவ வள்ளுவர் இழுத்துப் பிடிக்கிறோர். லெபோய்த்
துறவி வைளக் ோய்கிறோர்.
5. வள்ளுவருக்குள் ச?யச் சோர்பு இ ம்லெபறுவது கபோ த் கOோன்றுகிறது. பு ன க் ம் பற்றிப்
கபசுகிறோர். லெபண்வைணப் கபோற்றும் லெபோழுகO ஆணுக்கு அடுத்Oபடியோ வைவக்கிறோர். லெOய்வம்,
க?லு கு, நல்விவைன, தீவிவைன, பல் பிறப்பு என்லெறல் ோம் கபசுகிறோர். ஊழ் பற்றிச் லெசோல்கிறோர்.
?ன்னவைன இவைறவன் என்கிறோர். பிறப்பு அறகவண்டும் என்கிறோர். கவண் ோவை?வைய
விழுச்லெசல்வலெ?ன்கிறோர். கூற்வைற லெவல் முடியுலெ?ன்கிறோர். வள்ளுவர் லெ?ய்யியலினுள் நஞ்சு
ப்பது கபோ த் கOோன்றுகிறது. ச?யத்தின் வழிகய ?னிO வோழ்க்வை வைய ?திப்பி வும் லெசய்கிறோர்.
?னிOன் இங்லெ ல் ோம் இன்னும் ?வைறயவில்வை . அரசியலில் கபோருக்கு இ ம் ஏற்படுகிறது. உ ம்
இங்லெ ல் ோம் இரண் ோகிறது. பிளவு படுகிறது. இருகவறு உ த்து இயற்வை (குறள் 374) என்றும்
வள்ளுவர் கபசுகிறோர். கவறுபடும் உ த்வைO இவைணக் வும்Oோன் கவண்டும். இOற்கு ஒப்புரவு கOவைவ.
வள்ளுவர் இன்னும் வோழ்வின் பக் க? இருக் முயல்கிறோர்.
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8. வள்ளுவரின் அறச்சிக் ல்
அறம், லெபோருள், இன்பம் எனக் குறள் நூலில் லெபரும் பிரிவு ள் உள்ளன. இந்O மூன்று பிரிவு வைளயும்
உள்ள க்கிய திருக்குறவைள அறநூல் என்று குறிப்பதில் Oவறில்வை . அறத்துப்போலில் இ ம் லெபறும்
அறத்திற்கும், லெபோருட்போல், இன்பத்துப்போல் ஆகியவற்றில் இ ம் லெபறும் அறத்திற்கும் முற்றோன
உ ன்போடு அல் து கவறுபோடு உண் ோ என்லெறல் ோம் ஆரோய்வOற்கு இ முண்டு. இன்பத்துப்போல்
என்பது ஓர் இ க்கியத் Oனிநூல் கபோல் அவை?ந்திருப்பவைOயும் நோம் ோணத்Oவறக் கூ ோது.
இOற்குள்ளும் இ ம்லெபறும் அறம் என்ன என்பது குறித்தும் நோம் ஆரோய்வது கOவைவ. அறத்துப்போல்
என்ற முOல் போலினுள்ளும் இல் றம், துறவறம் என்று இருவவை அறங் ள் லெசோல் ப்படுகின்றன.
இவற்றிற்கிவை யிலும் சி கவறுபோடு ள் இருக் த்Oோன் லெசய்கின்றன. அப்படியோனோல் திருக்குறள்
என்ற நூல் முழுவOனுள்ளும் முரண் இல் ோ?ல் இயங்கும் அறம் என்பதுOோன் என்ன என்ற க ள்வியும்
எழும். உ னடியோ இன்லெனோரு க ள்வி. அறம் என்பது முரண்போடில் ோ?ல் இருக் முடியு?ோ?
இவற்றிற்லெ ல் ோம் நோம் நிOோன?ோ விவை
ோண கவண்டும்.
?னத்தில் ?ோசு இல் ோவை?Oோன் அறம் என்று வள்ளுவர் கூறுகின்றோர். ?ோசு ன் லெசய்யும் எந்Oச் லெசயலும்
விளம்பரத் Oன்வை?யுவை யது என்கிறோர். பு ழ் லெபறும் கநோக் த்து ன் லெசய்வது அறம் இல்வை என்று
வள்ளுவவைர நோம் லெபோருள் படுத்தும் லெபோழுகO ஒரு சிக் ல் எழுகிறது.
"ஈOல் இவைசப வோழ்Oல் அது வல் து
ஊதியம் இல்வை உயிர்க்கு " (குறள் 231)
என்றும் வள்ளுவர் Oோன் லெசோல்லுகிறோர். ஈவOன் மூ ம் பு ழ் ஏற்படும் என்பது உ
இயல்பு. பு ழ்
லெபறுவOற் ோ ஈOல் லெசய்வலெOன்பது ?னத்தில் Oங்கும் ஒரு ?ோசு. பு வைழயும் கூ எண்ணோவை? அல் து
வை விடுOல் என்பது வள்ளுவர் லெநறியோ இருக் முடியும். ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பவைOக்கூ
கவண் ோOவர் வள்ளுவர் (குறள் 1066) என்பவைOயும் இங்கு நிவைனவு லெ ோள்ள ோம். பு ழ்
கவண்டு?ோனோல் லெ ோடு என்று தூண்டுவது வள்ளுவர் லெநறிக்கு ஒத்OOோ இருக் இயலு?ோ?
அழுக் ோறு, அவோ, லெவகுளி, இன்னோச்லெசோல் ஆகியவற்றிலிருந்து நீங்கிச் லெசய்வது அறம் என்கிறோர்
இன்லெனோரு குறளில். (குறள் 35) அறத்துப்போலில் வோழ்க்வை த் துவைண ந ம், ?க் ட்கபறு,
விருந்கOோம்பல், அன்புவை வை?, அ க் முவை வை?, ஒழுக் முவை வை?, ள்ளோவை?, அருளுவை வை?
என்று பல்கவறு பண்பு வைள வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றோர். இவைவ ஒவ்லெவோன்றும் எவ்வோறு அற?ோகும்
என்று நோம் வனத்கOோடு ற் கவண்டும். இல் த்தில் ?வைனவி ?க் களோடு ?ற்றும் உறவினர் ஊகரோடு
வோழ்வதுOோன் இயல்போன வோழ்க்வை . Oன் முயற்சிகயோடு உவைழத்து உற்றோர் முOலியவர் களோடு
பகிர்ந்து லெ ோண்டு வோழ்வவைO அறம் (குறள் 1100) என்று லெசோல் முடியும். Oன்வைனயும் பிறவைரயும்
ோப்பOற் ோன உவைழப்பும் பகிர்வும் அறம். Oனக்லெ ன ?ட்டுக? வோழ்வது, லெபோருவைள கசர்த்துக்
லெ ோள்வது அப்புறம் அதி ோரம் லெசய்வது இவைவலெயல் ோம் அறத்திற்கு ?ோறோன லெசயல் ள். உவைழக் த்
திறன் இல் ோ?ல் விருப்பமில் ோ?ல் இன்பத்வைO ?ட்டுக? எண்ணி, துன்பத்வைO லெவறுத்து வோழ்பவன்
?ன உறுதி இல் ோOவன். இவன் லெநஞ்சில் அறம் Oங் ோது. இவனுக்கு அன்பு லெOரியோது. இவன் Oோன்
பிறர் உவைழப்பும் க?ன்வை?யும் ண்டு அழுக் ோறு லெ ோள்பவன். இவன் Oோன் பிறர் லெபோருவைள
நச்சுபவன். இத்Oவை யவனி ம்Oோன் லெவகுளி இன்னோச்லெசோல் முOலிய தீக்குணங் ள் கசர்ந்து
லெ ோள்கின்றன. இப்படிலெயல் ோம் வள்ளுவவைர நோம் புரிந்து லெ ோள்ள முடியும்.
ல்வி, அறிவுவை வை?, நட்பு, அரசு, அரண், நோடு என்லெறல் ோம் அறம் குறித்துப் லெபோருட்போலில்
வள்ளுவர் விரிவோ ச் லெசோல்லுகிறோர். சமூ ச் சூழலில், லெபோருள் கOடுவOற் ோன பல்கவறு வவை யோன
முயற்சி ள் நவை லெபறும் சூழலில் உட்பவை , புறப்பவை என்று நி வும் சூழலில் பல்கவறு சமூ ப்
பிரிவு ளுக்கிவை யில் முரண் ளும் க?ோOலும் நி வும் சூழலில் - அறம் எது என்பது க ள்விக்குரியOோ
?ோறிவிடும். ?வைழ இல்வை லெயன்றோல் அறம் Oடு?ோறும். (குறள் 19). லெசங்க ோன்வை? இல்வை என்றோல்
சிக் ல் ஏற்படும். லெபோருள் திரட்டுவOற்குப் ப ச?யங் ளில் நன்லெனறி ள் இல்வை (குறள் 375)
கபோர்ச்சூழலில் அறம் அடிபட்டுப் கபோகும். சூழ்ச்சி ள் லெசய்யோ?ல் எதிரி வைள ஒடுக் முடியோது.
நண்பர் ளுக் கிவை யிலும் உறவில் சிக் ல் ஏற்படும்.
இத்Oவை ய சூழல் ளில் அறச்சிக் ல் ஏற்படுகிறது. ல்வி, அறிவு முOலியவைவ இங்குப் லெபரிதும்
கOவைவப்படுகின்றன. ஆய்வு கOவைவப்படுகிறது. அறம் Oடு?ோறும் லெபோழுது அவைO நிவை நிறுத்O
கவண்டும். Oண்டிப்பது அறம் அன்று என்றோலும் ப வைரக் ோப்போற்ற ஒருவவைரத் Oண்டிப்பது
அற?ோகும். இவ்வவை யில் லெ ோவை த்Oண் வைன கூ அற?ோகிறது. நோட்டில் அவை?தி நி வ
கவண்டுலெ?ன்றோல் ள்வர் முOலியவவைர ஒழிக் கவண்டும். Oன் நோட்டு ?க் வைளக் ோப்போற்ற அயல்
நோட்டு எதிரி வைள ஒடுக் கவண்டும். இவ்வோலெறல் ோம் லெசய்வது அறம். நட்பு ஒரு கபரறம். உழவுத்
லெOோழில் ஒரு நல் றம். கநோய் தீர்த்Oல் ஓர் அறம். ?க் வைள வருத்திப் லெபோருள் பறிப்பது அறச் லெசயல்
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அன்று. குற்றத்திற் ோன Oண் வைன வழங்கும் கபோது அவைOக் ருவைணகயோடு லெசய்ய முடியும்.
நோட்டிற்குத் கOவைவயோன அரண் வைள அவை?ப்பது அறம். நோட்டின் போது ோப்புக் ருதி ஒற்றர் வைள
ஏவுவதும் அறம்.
நோடு ள் என பிரிவு ள், எல்வை ள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. நோடு வைளக் வை ப்பற்ற கபோர் ள்
ந த்Oப்படுகின்றன. அரசன் Oன் கOவைவக் ோ ?க் ளி ம் டுவை?யோ வரிவசூல் லெசய்யவும்
கநருகிறது. குற்றவோளி ள் Oோக? கOோன்றிவிடுவதில்வை . லெபோருள் திரட்டுவது எப்லெபோழுதும்
நன்லெநறியில் நவை லெபறுவதில்வை . ஒற்றன் என்பவன் ?னத்திரிவுக்கு உள்ளோ ோ?ல் இருக் முடியோது.
?ன்னனின் ஆட்சி நவை லெபறுகிற ோ த்தில், சமூ ப் பிரிவு ளுக்கிவை யில் முரண்போடு ள் எழுOற் ோன
நியோயங் வைள ?றுக் வும் முடியோது. இத்Oவை ய சமூ ச் சூழலில் அறம் Oடு?ோறுவதும்
சிக் லுக்குள்ளோவதும் இயல்பு. அறத்தின் Oடு?ோற்றம் அல் து அறச்சிக் ல் ள் குறித்து வள்ளுவரும்
Oடு?ோறத்Oோன் கவண்டியிருக்கும். இத்Oவை ய Oடு?ோற்றம், இன்றுவவைர ந?க்குள்ளும் லெOோ ரத்Oோன்
லெசய்கிறது. முற்றோன அறம், முற்றோன அநீதி என்று எவைOயும் குறிப்பி இய ோது. வர ோற்றுச் சூழவை
முற்றோ க்
ந்துவி வும் இய ோது. ?னத்தில் ?ோசு இல் ோ?ல் லெசயல்படுவதுOோன் அறம் என்றோல் நீர்
அறகவ இல் ோO போல் பற்றிப் கபசுவOோ த்Oோன் இருக்கும். வள்ளுவருக்குள் லெசயல்படுவது இ ட்சிய
கவட்வை . இத்Oவை ய இ ட்சிய கவட்வை கOவைவOோன். ம்யூனிச சமூ ம் என்கறனும் ஏற்படும் என்று
இன்றும் நோம் நம்புகிகறோம். வள்ளுவரின் அறக் ருத்தும் இத்Oவை யதுOோன். இவைO ?ோவைய என்று
ஒதுக்கிவி க்கூ ோது. எல்வை யின்வை? என்று ஒன்று இல்வை என்றோலும் அவைO கநோக்கி நோம் இயங்
விரும்புகிகறோம். வர ோற்றுக்குள் எப்படிகயோ
வுவைளப்கபோல் முற்றோன இ ட்சியங் ளும்
வந்துவிட் ன.
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9. திருக்குறளின் அழகியல்
1. லெபோதுவோ இன்வைறய சூழலில் Oமிழர் ளின் அழகியல் பற்றி நோம் விவோதிப்பது லெபோருந்தும். Oமிழ்
என்றவு ன் பிற பண்போடு ளிலிருந்து Oமிழர்க்லெ னத் Oனிகய இருக்கும் பண்போடு என்று பிரித்துப்
கபசுவது Oவறோகிவிடும். இந்Oத் Oவறோன அணுகுமுவைற சி வட் ோரங் ளில் ஓங்கி ஒலிப்பது ந?க்குத்
லெOரியும். இந்O அணு ல் முவைறக்கு ?ோறோ ப் லெபோதுவோ ?னிO சமூ த்தின் ஆகரோக்கிய?ோன
பண்போட்டுக் கூறு வைளத் Oமிழர் பண்போடு என்ற லெOோகுப்பினுள் ண்டு ?னிO சமூ த்தின் ஆக் க்
கூறு ளில் ஒன்றோ த் Oமிழர் பண்போட்வை ?திப்பிடுவகO லெபோருத்O?ோகும். Oமிழ்ப் பண்போட்டின் ஒரு
கூறோ Oமிழ் இ க்கியங் ளில் லெசயல்பட்டு லெசயல்படும் அழகியல் பற்றி இங்கு நோம் சிந்திக் ோம்.
2. விரிவோன ஆய்வுக்குரிய Oமிழர் ளின் அழகியல் என்ற லெOோகுப்பின் சி அம்சங் வைள இங்கு
சுருக் ?ோ ப் போர்த்துக் லெ ோள்ள ோம். Oமிழ் இ க் ண நூல் ளில் விரிவோ ப் கபசப்படும் அணி
இ க் ணம், அழகியலின் ஒரு முக்கியக்கூறு. லெOோல் ோப்பியத்தில் இ ம் லெபற்றுள்ள லெ?ய்ப்போடு ள்,
அழகியலின் இன்றியவை?யோO ஒரு பகுதி. இவற்கறோடு இவைறச்சி, உள்ளுவைற, குறிப்பு என்பனவும்
அழகியலின் இன்றியவை?யோO ஒரு பகுதி. லெOோல் ோப்பியர் நோ
வழக்கினுள் உ
வழக்வை
இவைணத்து. பு லெனறி வழக்கு என்று கூறியிருப்பது அழகியலின் ஒரு முக்கியக்கூறோகிய பவை ப்பு முவைற
பற்றிய லெ ோள்வை . உரிப்லெபோருவைள லெவளிப்படுத்தும் முவைறயில் முOற்லெபோருள். ருப்லெபோருள்
ஆகியவற்றின் இவைணவு இன்லெனோரு முக்கியக் லெ ோள்வை . அ த்திவைண, புறத்திவைணப் பகுப்பு ள்
இன்லெனோரு லெOோகுப்பு. Oமிழ் இ க் ண நூல் ளில் லெசய்யுள் ?ரபு ள் விரிவோ க் கூறப்பட்டுள்ளன.
லெசய்யுட் வைளப் லெபோருள்படுத்தும் முவைற, லெபோருள்க ோள், இ க்கிய வவை ள் எனக் லெ ோண் ோல்
லெபருங் ோப்பியம், சிறு ோப்பியம் எனத் லெOோ ங்கி இவை க் ோ த்து இ க்கிய வவை வைளயும் கசர்த்துக்
லெ ோள்ள ோம். இப்படித் லெOோகுத்துச் லெசோல்வலெOன்றோல் Oமிழி க்கிய இ க் ண நூல் ளில் அழகியவை
மி விரிவோ க் ோண்பOற்கு இயலும். Oமிழர் ள் இ க்கியக் ளத்தினுள் ஆக் முவைறயில்
லெசயல்பட் வைO இந்O ஆய்வு ந?க்குத் லெOளிவுபடுத்தும்.
3. குறிப்போ த் திருக்குறளின் அழகியலின் ஓர் அடிப்பவை அம்சம் பற்றியது இந்Oக் ட்டுவைர.
திருக்குறளின் அணி ள், லெ?ய்ப்போடு ள், லெவண்போ இ க் ணம் என்ற ஆய்வு வைளயும் இக் ட்டுவைரயில்
Oவிர்க்கிகறன். இ க்கியத்தில் இ ம்லெபறும் அழகியல் என்பது வோழ்வியல் அழகியலிலிருந்கO ஆக் ம்
லெபறும். இ க்கியத்திற்லெ ன அழகியலின் Oனி நுட்பங் ள் சி /ப இருக் த்Oோன் கவண்டும் என்ற
கபோதிலும் இ க்கியத்தின் அழகியல் வோழ்வியலிலிருந்துOோன் லெபறப்படும் என்பது லெபோது உண்வை?.
இ ட்சிய கநோக்கில் வோழ்வுக்கு அறம் உவைரப்பது வள்ளுவர் க ோட்போடு. இப்படித் லெOோ ங்கி
வோழ்வுக் ோன அறங் ள் என வள்ளுவர் எவற்வைற எல் ோம் லெசோல்லியிருக்கிறோர் என்று லெOோகுப்பது
லெவறும் பு வை? லெநறி. இந்O லெநறி இங்கு ந?க்குப் பயன்ப ோது. வள்ளுவர் Oமிழ்ச்சமூ த்தின் ஒரு
லெநருக் டியோன ோ க் ட் த்தில் அறநூல் எழுதியவர். இவ்வோறு லெ ோண்டு வள்ளுவரின் வோழ்வியல்
அறத்தின் அடிப்பவை யில்
அழகியவை க் ோண்பது எனது கநோக் ம்.
4. ?ோர்க்சிய கநோக்கில் வர ோற்வைற ஆய்வு லெசய்பவர் வர ோற்றுக்கு முற்பட் ஆதிப் லெபோதுவுவை வை?ச்
சமூ ம் என்ற ருத்Oோக் த்வைO முன்வைவக்கின்றனர். இத்Oவை ய ருத்Oோக் த்திற் ோன ஆOோரங் ள்
லெOோ ர்ந்து க ள்விக்குட்படுத்Oப்பட்டு திருத்O?ோன ருத்Oோக் ம் உருவோ த்Oோன் கவண்டும் என்பவைO
நோம் ஏற் கவண்டும். Oமிழ்ச்சமூ வர ோற்றுக் ோ த்துக்கு முன்பு Oமிழர் ளுக்கும் ஓர் ஆதிப்
லெபோதுவை?ச் சமூ ம் இருந்Oது . என்பOற் ோன O யங் ள் சங் இ க்கியத்திலிருந்து ந?க்குக்
கிவை க்கின்றன. வை லெயழு வள்ளல் ள் அல் து கவளிர் ள் எனக் ருOப்படுபவர் அகந ?ோ
இனக்குழுச் சமூ ம் என்பOன் அடுத்O ட் த்வைOச் சோர்ந்O Oவை வர் ள் குறுநி த் Oவை வர் ள் எனக்
லெ ோள்வது லெபோருந்தும். இவர் ள் வவைரயோது லெ ோடுத்Oனர். அOோவது, Oம் லெசல்வத்வைOப் ப கரோடு
பகிர்ந்து லெ ோண் னர். ?ருOநி நோ ரி வளர்ச்சிப் கபோக்கில் கOோன்றிய மூகவந்Oர் ள் இந்O
கவளிர் வைள அழித்Oனர். இOற்கு ஒரு முக்கிய?ோன ோரணம், கவளிர் ள் Oம் லெசல்வத்வைO வவைரயோது
லெ ோடுத்Oதின் விவைளவோ Oமிழ் நி லெ?ங்கும் அவர் ளுக்கு ஏற்பட் லெசல்வோக்கு கவளிர் களோடு
கவந்Oர் ள் க?ோதிய லெபோழுது கவளிர் ள் சோர்பில் ?க் ள் திரண் னர். கவளிர் ளி ம் அகந ?ோ
நிவை ப்பவை இல்வை . கவந்Oர் ள் நோல்வவை ப் பவை வைளத் திரட்டி வைவத்திருந்Oனர். கவளிர் ள்
குறிஞ்சி நி ப்பகுதி ளில் வோழ்ந்Oவர் ள். கவந்Oர் ள் ?ருOநி நோ ரி த்தினர். Oனியுவை வை?
முவைறயின் அடிப்பவை வைய நிவை நிறுத்தியவர் கவந்Oர் ள். க ோப்லெபருஞ்கசோழனுக்கு எதிரோ அவன்
?க் ள் கபோர் லெOோடுத்OவைOயும், ஒரு ?ோங் னிக் ோ நன்னன் லெசய்O லெ ோவை ச் லெசயவை யும் இந்O
அடிப்பவை யில்Oோன் புரிந்து லெ ோள்ள முடியும். இனக்குழுச் சமூ த்தின் ஒரு முக்கிய?ோன அங் ம்
போணர் ள். கவளிர் ள் அழிந்O நிவை யில் உரிவை?கயோடு அவர் வைள ஆOரிப்பவர் இல்வை . ஆ கவ,
அவர் ள் பழு?ரம் கOடியவை யும் பறவைவ வைளப் கபோ த் திரிந்Oோர் ள். பு வர் ள் எனப்படுகவோர்
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கவந்Oர் ோ த்Oவர். ?ருOநி நோ ரி த்தின் ஒரு முக்கியக்கூறு ந ரங் ள். ந ர ஆக் த்திற்கு வணி ப்
லெபருக் ம், ஒரு முக்கிய?ோன ோரணம். ந ரங் ளில் வை விவைனஞர் ள் கூடி இருந்Oனர். கவந்Oர் ள்,
கவளிர் ள் மீது லெOோடுத்O கபோர் ள் ோரண?ோ வும், கவந்Oர் ள் O?க்குள் லெசய்O கபோர் ளின்
விவைளவோ வும் Oமிழ் நி த்தில் வறுவை? டுவை?யோயிற்று. இத்Oவை ய விவரங் வைளச் சங்
இ க்கியங் ளிலிருந்து நோம் லெபறுகிகறோம்.
5. சங் இ க்கியம் சங் ோ ம் அழிந்து Oனி உவை வை?, அரசு ஆகியவற்வைற அடிப்பவை யோ க்
லெ ோண் இன்லெனோரு சமூ ம் கOோன்றியது. ?ருO நி நோ ரி ம் குறிஞ்சி, முல்வை , முOலிய
நோ ரி ங் ளின் ஊக Oன் லெசல்வோக்வை ச் லெசலுத்தியது. ?ருOநி நோ ரி த்தின் ஒரு முக்கியக்கூறு
வணி ர் ள் என்ற முவைறயில் இந்Oப் புதிய நோ ரி த்தின் ஆக் த்திற்கு வணி ர் ளின் பங் ளிப்பும்
குறிப்பி த்Oக் து, புதிய நோ ரி த்வைO வணி ர்Oோன் ட் வை?த்Oனர் என்று கூறுவவைOக் ோட்டிலும்,
Oனிஉவை வை?, அரசு அதி ோரம் என்ற அடிப்பவை க்கு அழுத்Oம் லெ ோடுத்துக் ோண்பகO லெபரிதும்
லெபோருந்தும். ந ரிய ஆக் ம் என்பது, லெOோன்வை?க் ோ சமூ த்திற்குப் பின் வர ோற்று வளர்ச்சியின் ஒரு
முக்கியக்கூறு என்பதில் ஐயமில்வை .
இனக்குழு சமூ முவைற ?ோறி Oனி உவை வை?, அரசு அதி ோரம் ஆகியவற்றின் ஆOோரத்தில், உவை வை?ச்
சமூ ம் கOோன்றி நிவை லெபறுவOற்கு லெநடுங் ோ ம் ஆகும். இந்O இவை க் ோ ம் டுவை?யோன லெநருக் டி
மிக் ோ ம். இனக்குழுச்சமூ த்தின் லெபோதுவை? அறம் லெபோது உவை வை? அறம் அழிந்து உவை வை?
உறுதி லெபறுவவைO சமூ ம் லெசரித்துக் லெ ோள்ள இய ோது. லெபோதுவை? அறம் Oோன் ?க் ளின் ?னத்வைOக்
வ்விப் பிடிக் வல் அறம். இOற்லெ திரோன Oோக்குOல் ள் லெOோ ர்ந்து இவை வி ோ?ல் நி ழ்த்தினோல்
ஒழிய, லெபோதுவை? அறத்தின் ஆளுவை அழியோது. அகO கபோ த் Oனிஉவை வை? அல் து அரசு
அதி ோரத்தின் குரூர?ோன Oோக்குOலுக்கு முன் ?க் ள் சமூ ம் நிவை குவை யும் எனினும் இறுதியில்
நிமிர்ந்து நிற்கும். சங் இ க்கியத்திலிருந்து இங்கு ஒரு சோன்வைற எடுத்துச் லெசோல்
ோம். முன்னர்
நி வியது Oவை வன் Oவை விக்கு இவை யி ோன ளவுமுவைற. அதுகவ, ?ணமுவைறயு?ோகும்.
உவை வை?வைய அடிப்பவை யோ க் லெ ோண் புதிய சமூ ச் சூழலில் லெபற்கறோர், Oவை வன், Oவை விக் ோன
ளவைவ ஒப்புக் லெ ோள்வதில்வை . கு ம், லெசல்வம், என்று இவர் ள் போர்க்கின்றனர். இந்நிவை யில்
Oவை விவைய அவைழத்துக்லெ ோண்டு Oவை வன் உ ன்கபோக்கு நி ழ்த்துகிறோன். அல் து லெபற்கறோர்
?னத்வைO ?ோற்றுவOற் ோ த் Oவை வி அல் து கOோழி அறத்கOோடு உறுதியோ நிற்கின்றனர். அறத்கOோடு
நின்ற பிறகு இவர் ள் திரு?ணத்திற்கு லெபற்கறோர் ஒப்புக்லெ ோண் னர் என்பது பு வை?லெநறி. Oவை வன்
? க றுவOோ ச் லெசோல் வும் லெசய்வோன். உ ன்கபோக்கிலிருந்து Oவை விவையப் பிரித்து வரவும் லெசய்வர்.
இப்படிலெயல் ோம் அங் ங்க நவை லெபற்றவைOப் போ ல் ள் கூறுகின்றன. அOோவது உவை வை?முவைற
கு முவைற கOோன்றிக் டுவை?யோ ச் லெசயல்பட் Oற்கு இப்போ ல் ள் ஆOோரம்.
?வை யிலிருந்துப் போவைற களோடு க?ோதி கீழிறங்கிவரும் லெபரிய ஆற்று லெவள்ளத்தில், லெவள்ளத்தின்
க?ோOலுக்க ற்றபடி, க?ட்டிலும், பள்ளத்திலும் அவை க் ழிக் ப்படும் புவைண ?ரக் ட்வை என்ற
உவவை?வையத் Oன் போ ல் ளில் ணியன் பூங்குன்றனோர் பயன்படுத்துகிறோர். இந்Oப் புவைண என்பது
அக் ோ ச் சமூ நிவை யில் ?க் ள் அவை க் ழிக் ப்பட் Oன்வை?வைய லெவளிப்படுத்துகிறது. Oம்
ோ த்தின் முவைற விதி எனக் ணியன் பூங்குன்றனோர் இவைOக் குறிப்பிடுகிறோர். விதிவோOம் என்ற
லெ ோள்வை வைய இந்Oப் போ லிலிருந்து லெபறுவவைOக் ோட்டிலும் அக் ோ ச் சமூ ம் ஒரு பிரளயத்தில்
சிக்குண்டிருந்Oது. ?னிOர் ள் அவை க் ழிக் ப்பட் ோர் ள் என்பவைO இப்போ ல் லெவளிப்படுத்துகிறது
என்று லெ ோள்வது சமூ வியல் அறிவுக்குப் லெபோருந்தும்.
இப்படி ஒரு லெவள்ளப் லெபருக்கு சமூ த்திற்குள் வந்துவிட் நிவை யில் இவைOப்பற்றி எத்Oவை ய போர்வைவ
லெ ோள்வது என்ற சிக் லுக்கு ணியன் தீர்வு லெசோல்லுகிறோர். இவ்வவை யில் இந்Oப்போ ல்
Oமிழி க்கியத்தில் ஓர் ஒளிவிளக்லெ ன ?திப்பி
ோம். போ வை இங்கு ஒருமுவைற முழுவை?யோ ப்
போர்த்துக் லெ ோள்ள ோம்.
யோது மூகர யோவரும் க ளிர்
தீதும் நன்றும் பிறர்Oர வோரோ
கநோOலுந் OணிOலு ?வற்கறோ ரன்ன
சோOலும் புதுவ Oன்கற வோழ்Oல்
இனிலெOன ?கிழ்ந்Oன்று மி க? முனிவின்
இன்னோ லெOன்றலு மி க? மின்லெனோடு
வோனந் Oண்டுளி Oவை ஈ ஆனோது
ல்லெபோரு திறங்கு ?ல் ற் கபர்யோற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புவைணகபோ ோருயிர்
முவைறவழிப் படூஉ லெ?ன்பது திறகவோர்
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ோட்சியிற் லெறளிந்Oன ?ோ லின் ?ோட்சியிற்
லெபரிகயோவைர வியத்Oலு மி க?
சிறிகயோவைர இ ழ்O னினு மி க? (192)
பூங்குன்றனோர் லெசோல்லுகிறோர். லெவள்ளத்தில் அடிபட் புவைண ஒரு ச?யம் க?ட்டில் ஏறிக்லெ ோள்ளும்.
இன்லெனோரு ச?யம் பள்ளத்தில் விழுந்து Oடு?ோறும். க?ட்டிலிருப்பOற் ோ , புவைணவையப் போரோட்
முடியோது. பள்ளத்தில் விழுந்துவிட் து என்பOற் ோ ப் புவைணவைய இ ழ முடியோது. புவைணக்குத் Oனி
ஆற்றல் இல்வை . இருந்Oோலும் லெபருலெவள்ளத்தில் அOற்கு இ மில்வை . இழுத்O இழுப்புக்குச்
லெசல் கவண்டியதுOோன். இதிலிருந்து ணியன் லெசோல்லும் அற்புO?ோன அறம் இனி வருகிறது. ணியன்
விதி வோOம் கபசவில்வை . அறம் லெசோல்லுகிறோர். ஒருவர் லெபரியவர் என்பOற் ோ அவவைரப் போரோட்
கவண் ோம். சிறியவர் என்பOற் ோ இ ழவும் கவண் ோம். துன்பமும், இன்பமும் இயல்போ வருவன.
சோவு கூ ப்புதியது இல்வை . வோழ்க்வை இன்ப?ோனது என்று ?கிழ கவண் ோம். துன்பம் என்று வருந்O
கவண் ோம். வருந்துவOோல் பயனில்வை . இந்Oப் கபோக்கு ளினோல் ?னம் சிறப்பது கூ ோது.
வோழ்க்வை யின் இயல்பு அறிந்து ?னம் விரிவவை யகவண்டும். யோதும் ஊகர யோவரும் க ளிர்.
?ோறுOல் ோ த்தில் ணியன் பூங்குன்றன் வகுத்துவைரத்O உச்சஅறம் இது. லெநருக் டிக் ோ த்தில் அறம்
இவ்வளவு ஆகரோக்கிய?ோ இருக் கவண்டும். உவை வை? முவைறக்கு ஒருவன் இ ம் லெ ோடுத்து
அழிந்துவி க்கூ ோது. சிறுத்துவி வும் கூ ோது. முன்வைனய நிவை யிலிருந்து லெபயர்ந்துவி க்கூ ோது.
Oடு?ோறக்கூ ோது.
6. உவை வை? Oந்O லெநருக் டிவைய வள்ளுவர் எவ்வோறு எதிர்லெ ோண் ோர் என்பவைO இப்லெபோழுது
போர்ப்கபோம்.
ஊழி லெபயரினும் Oோம் லெபயரோர் சோன்றோண்வை?க்கு –
ஆழி எனப்படு வோர் (குறள் 989).
உ த்திற்கு இறுதிக் ோ ம் கநர்ந்Oோலும் சோன்கறோர் Oடு?ோறுவது இல்வை . நிவை லெபயரோO லெநடுந்தூண்
கபோன்றவர் சோன்கறோர்.
சோன்றவர் சோன்றோண்வை? குன்றின் இருநி ம் Oோன்
Oோங் ோது ?ன்கனோ லெபோவைற. (குறள் 990).
சோன்கறோர் Oம் பண்போட்டிலிருந்து குவைறவோலெரன்றோல் இந்O நி ம் Oோங் ோது. அழியும். இன்லெனோரு
குறள்:பண்புவை யோர்ப் பண்டுண்டு உ ம் அதுவின்கறல்
?ண்புக்கு ?ோய்வது ?ன். (குறள் 996)
சோன்கறோர், பண்பு ளோல் நிவைறந்Oவர், இவர் ளோல் Oோன் இந்O உ
இல்வை என்றோல் உ ம் அழிந்துவிடும்.

ம் நிவை லெபறுகிறது. இவர் ள்

யோர் இந்Oச் சோன்கறோர் என்று ஆரோயும் லெபோழுது சங் இ க்கியம் ந?க்கு வழி திறக்கிறது. சங்
ோ த்தில் ஊர் ள் கOோறும் அறங்கூர் அவைவ ள் இருந்Oன. இந்O அவைவயிலிருந்து அறம் உவைரத்Oவர்
சோன்கறோர். இவர் ள்Oோன் ஊரில் அறம் ோவல் லெசய்Oவர். அது இ க்கியங் ளில் விவரிக் ப்படுவது
சோன்கறோர் அறம் உவை வை? அரசு அதி ோரம் ோரண?ோ ச் சமூ த்தில் பிரளயம் கநர்ந்O ோ த்தில் அறம்
ண்டு உவைரத்Oவர் இந்Oச் சோன்கறோர். து ோக்க ோல் கபோ நடுவுநிவை வை? பிறழோOவர் இந்Oச் சோன்கறோர்
''க ோ ோவை? சோன்கறோர்க்கு அணி" (குறள்,115,118) நடுவுநிவை வை? பிறழோOது சோன்கறோர்க்கு அணியோகும்.
இங்கு சோன்கறோர் அழகுபடுத்Oப் படுகின்றனர். சோன்கறோர் அழகு லெசோல்கிறது குறள். திருக்குறள்
முழுவதும் சோன்கறோர் பரவ ோ இ ம் லெபறுகின்றனர். இவர் ள் வகுத்O அறம் என்ன என்பதில் இங்கு
நம் வனத்வைOக் குவிக் கவண்டும். இங்குOோன் வள்ளுவரின் வோழ்வியல் அழகியவை நோம்
ோண்கிகறோம்.
7. உவை வை? என்ற லெபருலெநருப்பு சமூ த்வைOப் பற்றிக்லெ ோண் லெபோழுது அவைO ?ோற்ற அல் து Oணிக்
வள்ளுவர் என்ன லெசோல்கிறோர் என்பதில் நோம் வனம் குவித்துப் போர்க் ோம். உவை வை?ச் சமூ த்வைO
வள்ளுவர் ஏற்றுக்லெ ோள்கிறோரோ? ஏற்றுக்லெ ோள்ளவில்வை என்றுOோன் நோம் முடிவு லெசய்ய
கவண்டியிருக்கிறது. பவை வவைர அழிக் ப் லெபோருள் லெசய் என்று ஒரு ச?யம் வற்புறுத்துகிறவர் (குறள்
759) இன்லெனோரு ச?யம் லெபோருட்படுத்Oத் Oகுதியில் ோவவைரயும் லெபோருட்படுத்து?ோறு லெசய்வது
லெபோருள் என்கிறோர்.(குறள் 751). வை க்கு வந்O லெபோருள் விவைரவில் நீங்கிவிடும். நில் ோO லெசல்வத்வைOக்
லெ ோண்டு நிவை யோனவைO உ கன லெசய்துலெ ோள் என்கிறோர். (குறள் 335). லெபோருள் திரட்டுவOற்கு நல்
லெநறி உண் ோ என்றோல் இல்வை என்கிறோர் (குறள் 315) லெபோருள் திரட்டுவவைOப் லெபோறுத்Oவவைர தீயலெநறி
36

Oோன் நல் லெநறி என்றும் லெசோல்லிவிடுகிறோர். முற்பிறவியில் நல் து லெசய்Oவனுக்கு இப்பிறவியில்
லெசல்வம் கசர்கிறது என்ற ருத்வைO வள்ளுவர் ?றுக் வில்வை . ஆனோல் உ கன
லெபோறோவை?ப்படுகிறவன் அOோவது தீயவனுக்கு லெசல்வம் கசர்கிறது. நல் வனுக்கு லெசல்வம் அழிகிறது.
இOன் ோரணம் அறியோது திவை க்கும் வள்ளுவர் இOவைன ஆரோயகவண்டுலெ?ன்று லெசோல்லுகிறோர். (குறள்.
169).
வள்ளுவர்க்குள் லெOோ ர்கிறது சிக் ல்: வறியவன் லெசல்வனி ம் வை கயந்தி நிற் ோ?ோ? பசு ?ோட்டிற்கு
நீர் என்று இரப்பது கூ Oவறு என்று அழுத்திச் லெசோல்கிறோர் வள்ளுவர். (குறள் 1066), Oோயின் பசிதீர்க் க்
கூ சோன்கறோர் பழிக்கும் விவைன லெசய்யக்கூ ோது என்கிறோர். (குறள் 656) பசிக் லெ ோடுவை?ப் பற்றிச்
லெசோல்லும்கபோது லெநருப்பினுள் கூ உறங் ோம் வறுவை?யில் வோழமுடியோது என்கிறோர் (குறள் 1049).
மீண்டும் வறுவை? தீர்க் இரக் ோ?ோ? மு க்குறிப்பு அறிந்து லெ ோடுப்பவன் முன்னிவை யில் நிற்பது ஓர்
அழகு என்கிறோர். (குறள் 1053). குறிப்பறிந்து அவனோ க் லெ ோடுக் கவண்டும். க ட் க்கூ ோது என
வள்ளுவர் அழுத்திச் லெசோல்கிறோர். இரப்பOன் மூ ம் க?ல் உ ம் கிட்டுலெ?ன்றோலும் இரப்பது கூ ோது
என்கிறோர். (குறள் 222). லெ ோடுப்பOனோல் க?ல் உ ம் இல்வை என்றோலும் லெ ோடுப்பது நல் து.
வுவைள ஓரி த்தில் வள்ளுவர் டுவை?யோ ச் சோடுகிறோர். இரந்துOோன் உயிர்வோழ கவண்டுலெ?ன்றோல்
இவவைனப் பவை த்O
வுள் இவவைனப் கபோ கவ பிச்வைசலெயடுப்பOற் ோ அவை ந்து சோ ட்டும்
என்கிறோர். (குறள் 1062).
வள்ளுவரி ம் நோம் ோண்பது டுவை?யோன முரண் நிவை . சமூ த்திற்குள் வந்துவிட்
டும் லெநருக் டி
நிவை : எதிர்நிவை ளில் வள்ளுவரின் சோர்பு எந்Oப்பக் ம்? க டும் லெபருக் மும் வோழ்வில் இல் ோOவைவ
அல் . அOோவது இயல்போனவைவ, க டு வரும் லெபோழுது ?னிOன் Oன்னிவை யிலிருந்து
Oோழ்ந்துவி க்கூ ோது. இந்நிவை யில் க ோ ோவை? சோன்கறோர்க்கு அணி என்கிறோர். கநர்வை?யிலிருந்து
Oவறக்கூ ோது. இழிச்லெசயலுக்கு இ ம் Oரக்கூ ோது. இத்Oவை ய ?னிOனுக்கு வறுவை? கூ அழகு
என்கிறோர். இன்னும் லெசோல்கிறோர். அறிவுவை யோர் போர்வைவயில் லெபருக் த்தின் அழிவும் அழிவினுள்
ஆக் மும் லெOரியும் என்கிறோர். அழிவின் மூ மும் ஆக் ம் லெபறமுடியும். இப்படிச் லெசோல்லுகிறது
வள்ளுவரின் அறம்.
8. சங் ோ த்திற்கு முன்பு நி வியது ஆதிப்லெபோதுவை?ச் சமூ ம். Oனியுவை வை? அங்கு இல்வை .
அரகசோ, அதி ோரக?ோ அங்கு இல்வை . சமூ ம் ஒன்றோ உவைழத்Oது. பகிர்ந்து லெ ோண் து. அது லெபோதுவை?
அறம். அந்O அறம் வள்ளுவர்க்குத் லெOோவை வில் இல்வை . போரியும் அதிய?ோனும் இந்O அறத்தின்
விவைளச்சல். இந்Oப் லெபோதுவை? அறம்Oோன் வள்ளுவர்க்குள்ளும் Oங்கியிருக்கிறது. ோ ம் ?ோறித்Oோன்
கபோயிருக்கிறது. ?ோறிவிட்
ோ ச் சூழ்நிவை யிலும் லெபோதுவை? அறம் வள்ளுவர் வழிகய இப்படி
லெவளிப்படுகிறது. ஒப்புரவு அறிந்Oவனி ம் ஊருணியிலிருந்து நீர் எடுக் அனு?தி கOவைவயில்வை
(குறள் 215). ஊர் நடுகவ பழுத்திருக்கும் ?ரம் கபோன்றது இச்லெசல்வம் என்கிறோர். பசித்Oவன் Oன்
கOவைவக்குப் பறித்துக் லெ ோள்ள ோம் (குறள் 216). இந்Oச் லெசல்வம் ?ருந்து ?ரம் என்கிறோர் (குறள் 217 )
பசிகநோயோல் போதிக் ப்பட் வன் ?ரத்திலிருந்து பறித்துக் லெ ோள்ள ோம். Oன் லெசல்வத்வைOப் பகிர்ந்து
லெ ோள்ளோOவன் நடு ஊரில் நச்சு?ரம் என்கிறோர். இந்O ?ரத்வைO லெவட்
ோம் (குறள் 1077). வள்ளுவர்க்கு
?றுப்பு இல்வை . லெசல்வம் லெபோது என்பOற்கு இன்னும் லெநருக் ?ோ த்Oோன் வள்ளுவர் இருக்கிறோர்.
வள்ளுவர் அறம் பற்றி ஆழ்ந்து போர்க்கும் லெபோழுது இரண்லெ ோரு கூர்வை?யோன வி?ர்சனங் ள்
லெOளிவோ ப் பு ப்படுகின்றன. வள்ளுவர்க்கு முன்பு உ ம் ஒன்றோ இருந்திருக்கிறது. அதுOோன் ஆதிப்
லெபோதுவை?ச் சமூ ம். இப்லெபோழுது உ ம் இரண் ோகிவிட் து. திருவும் அறிவும் பிரிந்துவிட் ன.
இவைவ இனி கசரமுடியு?ோ என வள்ளுவர்க்குத் கOோன்றவில்வை .
இருகவறு உ த்து இயற்வை திருகவறு
லெOள்ளியரோOலும் கவறு (குறள் 374)
குறவைள ஆழ்ந்து ற்றோல் எல் ோ ?ட் ங் ளிலும் எல் ோக் ளங் ளிலும் உ ம்
இரண் ோயிருப்பவைO நோம் லெOரிந்து லெ ோள்ள ோம் ?னிOனும்,வி ங்கும் எதிர்நிவை ள். அறிவும்பண்பும் எதிர்நிவை ள். அருளும்-லெபோருளும் எதிர்நிவை ள்; இன்னும் இவைவகபோ ப் ப இந்O எதிர்
நிவை ளுக்குள் ஊ ோட் ங் ளும் கநருகின்றன. லெபோய்வை?யும் வோய்வை?யோகும். வோய்வை?யும்
லெபோய்யோ ோம். அறம் ?றமும் எதிர்நிவை ள். இவற்றுக்கிவை யில் அன்பின் ஊ ோட் ம் வள்ளுவரின்
போர்வைவ கூர்வை?யோ ப்பட்டுத் லெOறிக்கும் இன்னும் ஓரி ம். பல் க்கில் அ?ர்ந்திருப்பவன் பல் க்வை த்
தூக்கிச் லெசல்பவன் இவர் ளுக்கிவை யில் இதுOோன் அறம் என வகுக் கவண் ோம் என்கிறோர்(குறள் 37).
லெசன்ற பிறவியில் நோம் நன்வை? லெசய்Oவன் இப்லெபோழுது பல் க்வை த் சு?க்கிறோன் இவர் ள் நிவை வை?
அடுத்O பிறவி ளில் Oவை கீழோகும் இப்படிச் லெசோல் கவண் ோம் என்கிறோர் நிவை வை? இங்கு மி
சிக் ோய் இருக்கிறது என்ற புரிOல் வள்ளுவருக்கு இருந்திருக்கிறது நன்வை? தீவை? ளுக்கு இவை யில்
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லெOோ ர்பு உண்டு என்ற ருத்துவை யவர் Oோன் வள்ளுவர். வள்ளுவர் இங்கு என்ன லெசய்ய முடியும்?
இவைOப்கபோ கவ
வுள் என்ற ருத்வைO வள்ளுவர் ஒப்புக் லெ ோள்பவரோ இருந்Oகபோதிலும்
வுள்
மீது வள்ளுவரின் வி?ர்சனம் டுவை?யோனதுOோன். உ கில் பசித்Oவன் அவை கிறோன். பவை த்Oவனும்
பிச்வைச எடுத்துத் திரியட்டும் என்கிறோர். Oன் குடியின் உயர்வுக் ோ உவைழப்பவனுக்கு லெOய்வம் துணிவைய
?டித்துக் ட்டிக்லெ ோண்டு உOவிக்கு ஓடி வரும் என்கிறோர்.ஓடி வர கவண்டும். ஓடி வந்Oோல்Oோன்
லெOய்வம்.
Oனிஉ வை?வையப் கபோ கவ இந்Oப்புதிய சமூ த்திற்குள் வந்து கசர்ந்திருக்கும் அரசு அதி ோரம்
பற்றி வள்ளுவரின் வி?ர்சனம் என்ன? அரசு அதி ோரம் இல் ோO ஒரு ோ ம் பற்றி வள்ளுவர் சிந்திக்
முடியவில்வை . அரசன் ?க் வைள லெ ோடுவை?க்குப் உள்ளோக் கூ ோது. லெ ோடுவை?க்கு உள்ளோக்கினோல்
?க் ள் வடித்O ண்ணீர் அரசு லெசல்வத்வைO அழிக்கும் பவை என்கிறோர். முவைறலெசய்து ோப்போற்றும்
?ன்னவன் இவைறவனோ ?க் ளோல் ?திக் ப்படுவோன் என்கிறோர். இங்கு இவைறவன் முவைற
லெசய்யகவண்டும் என்று வள்ளுவர் ருதுவவைO ோண ோம். லெபோதுவோ ?க் ள் சோர்பில் அரசு
அதி ோரத்திற்கு நீதி லெசோல்கிறது வள்ளுவரின் ஆழம் லெபரியோவைர அOோவது சோன்கறோவைர இ ழ்ந்Oோல்
அரசன் ஆவோன் என்றும் கூறுகிறோர். Oனி உ வை?வைய வி?ர்சனம் லெசய்யும் அளவிற்கு அரசு
அதி ோரத்தின் மீது வள்ளுவருக்கு வி?ர்சனம் இல்வை .
எதிர் நிவை ளுக்கிவை யில் வள்ளுவரின் சோர்பு எந்Oப் பக் ம் என்று போர்க்கும் லெபோழுது
உவைழப்பவர் பக் ம் என்று லெOளிவோ ச் லெசோல்
ோம். விதி வலிவை? உவை யதுOோன். எனினும் முயற்சி
லெசய்Oோல் விதிவைய லெவல் முடியும். லெவல் முடியோவிட் ோலும் உவைழப்புக்க ற்ற கூலியோவது
கிவை க்கும். உவைழப்பின் கபோது துன்பங் வைள ஏற்பது கூ இன்பம். இடுக் ண் ண்டு ஒருவன்
Oளரக்கூ ோது. லெOோகுத்துச் லெசோன்னோல் வள்ளுவர் அறம், லெ ோடு, வோங் ோகO, டுவை?யோ உவைழத்து
உனக் ோ உ த்வைO உருவோக்கு. அன்பு உயிர்க்குணம். ஆ கவ, அன்பு லெசய் தீவை?க்கு ஒத்துப்
கபோ ோகO.
9. இவை க் ோ த்துச் சமூ ம் லெநருக் டி ள் மிகுந்Oது என்று கூறிகனோம். உவை வை? ஆதிக் ம்
லெநருக் டி வைளத் கOோற்றுவிக்கிறது. இந்O லெநருக் டி ளுக்கிவை யில் ?னிOன் அழிந்துவி க்கூ ோது.
அவன் நிவை த்து நிற் கவண்டும். இந்O ?னிOனுக்கு அறம் வகுக்கிறோர் வள்ளுவர். இவை க் ோ ச்
சமூ த்தில் இருந்O சோன்கறோர் அறம் ோத்Oனர். இந்O அறத்வைOச் சோன்கறோர் அறம் எனச் லெசோல்வது
லெபோருந்தும். ஆதிப் லெபோதுவை?ச் சமூ த்திலிருந்து வடித்லெOடுக் ப் படுவது இந்O அறம். ஆதிச்
சமூ த்தில் லெசல்வம், லெபோது. அOோவது உவைழப்பதும் பகிர்ந்து லெ ோள்வதும் லெபோதுவோ இருந்Oது. இந்O
வோழ்க்வை க?ன்வை?யோனது என்ற உணர்வு அந்Oச் சமூ த்துக்கு இல்வை . உவை வை?யும்,
ஏற்றத்Oோழ்வு ளும், லெநருக் டி ளும் ஏற்பட் சூழலில், அந்Oப் பழம் சமூ ம் பற்றிய புரிOல்
உணர்வளவிக னும் சோன்கறோர் ளுக்கு ஏற்படுகிறது. அOோவது இழந்O பிறகு, இழந்Oது எது, இழந்Oது
எவ்வளவு க?ன்வை?யோனது என்ற புரிOல் ஏற்படுகிறது. அந்Oத் லெOோன்வை?ச் சமூ த்தின் லெOோ ர்
விவைளச்ச ோ போரி, அதிய?ோன் கபோன்றவர் ள் இருந்Oோர் ள். லெOோன்வை?ச் சமூ த்தின் நிவைனவு ளும்,
னவு ளும் வள்ளுவர் ோ த்தில் நிவைறயகவ இருந்திருக் கவண்டும். இந்Oப் லெபோதுவை? அறம் என்ற
ஊற்றிலிருந்து புதிய சமூ த்திற் ோன அறம் சோன்கறோரோல் வகுக் ப்படுகிறது.
சோன்கறோர் அறத்தின் வை?ய?ோ இருக்கும் ?னிOன் Oனக்லெ ன வோழோOவன்,
Oன்னி மிருப்பவைOப் பகிர்ந்து லெ ோள்பவன். உவைழப்புக்கு அஞ்சோOவன், துன்பங் ளின் வழிகய Oன்
ஆற்றவை ப் லெபருக்கிக் லெ ோள்பவன். இவவைனப் பற்றி ஒரு லெOோகுப்புச் சித்திரம் புறநோனூற்றில்
கிவை க்கிறது. இந்Oச் சித்திரத்வைO வவைரந்Oவன்
லுள் ?ோய்ந்O இளம் லெபருவழுதி . புதிய சமூ த்திற்கு அறம் வகுத்O சோன்கறோர் ள் எத்Oவைனகயோ
கபர். அவர் ளுள் ஒருவர் ணியன் பூங்குன்றனோர். இன்லெனோருவர் இளம் லெபருவழுதி . இன்னும் ஒருவர்
நம் வள்ளுவர். இவர் ள் எல்க ோருக? புதிய சமூ த்திற்குப் பவைழய சமூ த்தின் ஊற்றிலிருந்து அறம்
வகுத்Oவர் ள். இவர் ளுள் ஒருமித்O ருத்து இருப்பது வியப்புக்குரியது அன்று. இப்லெபோழுது
லுள்
?ோய்ந்O இளம்லெபருவழுதியின் போ வை க் ோண்கபோம்.
உண் ோ ம்?. விவ்வு
மிந்திரர்
அமிழ்O மிவையவ Oோயினு மினிலெOனத்
Oமியருண் லு மி கர முனிவி ர்
துஞ்சலு மி ர் பிறரஞ்சுவ Oஞ்சிப்
பு லெழனி னுயிருங் லெ ோடுக்குவர் பழிலெயனில்
உ கு ன் லெபறினுங் லெ ோள்ள ரயர்வி ர்
அன்ன ?ோட்சி யவைனய ரோகித் O?க்லெ ன முய ோ கநோன்றோட்
பிறர்க்லெ ன முயலுநர் ருண்வை? யோகன (182)
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வரிக்கு வரி இந்Oப் போ லின் ருத்து வைள வள்ளுவரி த்திலும் நோம் ோண முடியும்.
10. வள்ளுவரின் அறத்வைO அடிப்பவை யோ க் லெ ோண் வோழ்வியலுக்கும் அவரது
இ க்கியவியலுக்கும் உள்ள உறவைவ இப்லெபோழுது போர்க் ோம். ஒரு சோன்கறோவைர ஆOோர?ோக்கி அறம்
வகுத்Oோர் வள்ளுவர். வள்ளுவர் நூலின் ஆOோரவை?யம் இந்Oச் சோன்கறோன் . வள்ளுவரின் அறநூவை நீதி
இ க்கிய லெ?ன்று லெ ோண் ோல், இந்Oச் சோன்கறோர் Oோன் இ க்கியத்Oவை வன். Oனி உவை வை? என்னும்
லெவள்ளப்லெபருக்வை இவன் Oன் வை யோல் Oடுத்து நிறுத்O முவைனந்திருக்கிறோன். ?ரபின் ஆற்றவை இவன்
Oனக்குத் துவைணலெயனத் கOர்ந்திருக்கிறோன். உ ம் லெபயரினும் Oோன் லெபயர ?ோட்க ன் என்று இவன்
உறுதியோ நிற்கிறோன். சமூ ம் என்னும் ட்
த்வைOத் Oோங்கும் தூணோ நிற்கிறோன். லெசல்வத்கOோடும்
அதி ோரத்கOோடும் வரும் தீயவர் வைள இவன் சோடுகிறோன். சந்கO ப்படுகிறோன். ஆரோய்கிறோன். Oன்
வோழ்க்வை வையத் திறந்து வைவத்து, Oன்வைனப் பற்றிப் பிறரது ஆய்வுக்கு வோய்ப்புத் Oருகிறோன். வள்ளுவர்
நூலிலிருந்கO இந்Oச் சோன்கறோரின் வோழ்க்வை இந்Oச் சூழலில் என்ன ஆகிறது என்று போர்க் முடியும்.
இவன் வறுவை?ப்பட்டுப் கபோகிறோன். Oன் நிவை யிலிருந்து இவன் Oோழவில்வை . இன்னும்
லெபருமிOத்கOோடுOோன் இவன் வோழ்கிறோன்.
வறுவை? ?ற்றவரின் ?னங் வைள ?ோற்றுகிறது. அரசு அதி ோரத்தின் கசவைவக்குப் ப ர்
லெசன்றுவிட் ோர் ள். உவை வை? திரட்டுவOற் ோ வும் ப ர் லெசன்றுலெ ோண்டிருக்கிறோர் ள்.
இரண் ோகிவிட் உ த்தில் அறிவு அன்பற்றுப் கபோவவைO இந்Oச் சோன்கறோன் போர்க்கிறோன்.
லெசல்வத்திற்கு ஆதிக் ம் கசர்வவைOயும் இவன் போர்க்கிறோன். புதிய சமூ ம் நிவை லெபற்றுவிடும்
என்றுOோன் கOோன்றுகிறது.
சோன்றோண்வை? Oனக்குள் திரண்டிருக்கிற ஒப்புரவோளர் ள் பற்றி வள்ளுவர் Oந்திருக்கும் சி
சித்திரங் வைள இங்கு நோம் லெOோ ர ோம். வள்ளுவரின் அறநூலில் நிவைறய சித்திரங் ள் உள்ளன. இவைவ
?டித்து வைவக் ப்பட்டு சிறிய வடிவினOோய் ந?க்குத் கOோன்றுகின்றன. சித்திரங் ளுக்குள் நம்
போர்வைவவையச் லெசலுத்தினோல் சித்திரங் ளின் முன்வைனய ோட்சி ளும், லெOோ ர் ோட்சி ளும் நம்
?னத்திவைரயில் விரிவு லெபறும். இங்கு ஒப்புரவோளன் பற்றிய சித்திரங் வைள ?ட்டும் ?டிப்பு நீக்கிப்
போர்க் ோம்.
முOலில் ஊருணி பற்றிய சித்திரம் - எல்க ோரும் வந்து கு ம் கு ?ோய் நீலெரடுத்துச் லெசன்றனர்.
வற்றிவிட் ோல் என்ன லெசய்வலெOன்று அவசர?ோய் நீலெரடுத்துச் லெசன்று Oம் வீடு ளில் நிரப்பிக்
லெ ோண் னர். குளத்திற்கு அளவற்ற ?கிழ்ச்சி. இவ்வளவுக்கு நோன் பயன்படுகிகறகன என்ற ?கிழ்ச்சி. நீர்
குவைறந்து கபோகிறது. லெOோ ர்ந்து ஊறுவதும் குவைறகிறது எனினும் குளத்திற்கு ?கிழ்ச்சிOோன். இறுதியில்
நீர் அற்றுப் கபோகிறது. பறவைவ ளுக்கும் கூ நீர் இல்வை . பறவைவயின் போ ல் வைள இனிக் க ட்
முடியோது. குளத்திற்கு நீர் கவண் ோ?ோ? நீர் இல்வை . ?க் ளுக்கு ஏன் இவ்வளவு கபரோவைச? Oனக்கு நீர்
இல் ோவிட் ோலும் லெ ோடுத்கOோக? என்ற ?ன நிவைறவு. இனி OருவOற்கில்வை கய என்ற வவை .
ஏ?ோற்றப் பட்க கனோ என்னும் வவை . நீர் வரத்துக்கு வழி இல்வை . இனி என்றும் க ோவை Oோன். இனி
Oனக்கு வோழ்வில்வை . ?னநிவைறகவோடு லெசத்துப் கபோ கவண்டும். இன்லெனோரு ோ த்தில் விழித்துக்
லெ ோள்ளகவண்டும்...
பழு?ரத்வைOச் சோர்ந்தும் இந்Oக் ற்பவைனவைய விரிக் ோம். இவைOச் சுருக் ?ோ ச் லெசோல்
ோம்.
ோய் வைளக் கூ பறித்துக் லெ ோண்டு லெசல்கிறோர் ள். பழுக்கும் வவைர ோத்திருக் ப் லெபோறுவை?யில்வை .
பழம் பறிக் வருகவோர்க்கிவை யில் கபோட்டி பூசலும் O ரோறு ளும், ஊர்ப் லெபோதுவில் ?ரம் கவண் ோம்.
லெவட்டித் Oள்ளுங் ள் என்று ஒரு லெபரிய ?னிOன் வருகிறோன். ?ரம் லெவட் ப்படுகிறது. ?ரத்தின்
ஆவைச ள் அழிகின்றன. இகOகபோ த்Oோன் ?ருந்து ?ரத்திற்கும் கநர்கிறது. இந்O ?ரம் லெவட் ப்பட்
பிறகு ?ருந்து கOடி ?க் ள் அவை கின்றனர். ?ருந்தும் இனி விவை ப்லெபோருள். வோழ்க்வை யும் இனி
விவை ப்லெபோருள். லெபோதுவை? அறம் இனி னவில் ?ட்டுக?. அங் ங்க இந்Oச் சோன்கறோவைரப் கபோ
இன்னும் ?னிOர் ள் கOோன்றிக் லெ ோண்டுOோன் இருக்கிறோர் ள். வர ோற்றுக் ோ த்தில் இவர் ளுக்கு
அழிவு இல்வை . அற நம்பிக்வை குவைறந்O சமூ ம் அழுகிப்கபோகும். சி கரனும் ஊருணியோ , ?ருந்து
?ர?ோ இருக் த்Oோன் கவண்டும். இப்படியும் சோன்கறோர் சிந்திப்பOோ நோம் ற்பவைன லெசய்து
லெ ோள்ள ோம். வள்ளுவரின் சோன்கறோன் சமூ Oளத்தில் ஓர் ஒளிவிளக்கு, விளக்குக்கு எண்லெணய்
கவண்டும். எண்லெணய் குவைறந்O நிவை யில் திரியும் கசர்ந்து எரிகிறது. ஒளி அவைணந்O லெOனினும் சி ர்
உள்ளங் ளிக னும், இந்O ஓளியின் நிவைனவு பதிந்திருக்கிறது. உவை வை? அறம், அரசு அதி ோரத்தின்
அறம். ஊர் வைளப் பற்றிக் லெ ோண் ோலும் உவைழக்கும் ?க் ளுக்குள் வள்ளுவர் வழிகய இன்லெனோரு
உயிர்ப்வைபப் லெபற்ற அந்Oப் பழங் ோ த்துப் லெபோதுவை? அறம் வோழத்Oோன் லெசய்கிறது. உவைழப்பவன்
பகிர்ந்து லெ ோள்வோன். துன்பப்படுகிறவனுக்குப் பிறர் துன்பம் லெOரியும். கசர்த்து வைவத்Oோல் தீவை?
விவைளயும் என்பதும் லெOரியும். பகிர்ந்து உண்பதில் Oோன் பரவசம் கிட்டும். இருப்பது குவைறலெவனினும்
இவன் பகிர்ந்து லெ ோள்வோன். ஊருக் ோ உவைழப்பது இவனுக்கு கயோ ம். Oன்வைன அழித்துக் லெ ோண்டும்
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ஊருக் ோ உவைழப்பOன் மூ ம் இவன் ?க் ள் லெநஞ்சங் ளில் நிவை லெபறுவோன். இவனுக்குள்
Oங்கியிருப்பது அறம். இவன் எளியவன். அன்போனவன். இவனது வோழ்வுக்குத் கOோரணங் ள் இல்வை .
?ோ ங் ள் இல்வை . எனினும் இவனுக்குள் அன்பு ?வைழயோய்ப் லெபய்கிறது. இவனுக்குள் அன்பு
ஊற்லெறடுக்கிறது. இவனுக்குள் ?ரம் Oவைழக்கிறது. ?ரம் கOடி வந்து பறவைவ ள் போடுகின்றன. வோனம்
இவனுக் ோ விரிந்திருக்கிறது. இவன், நி த்திற்கு வித்து. உப்பு. இவன் ஒளிவிளக்கு. லெசல்வம்
Oங் வைளச் சிவைOத்து ?க் ள் கநோயோளி ளோ ?ோறுகிறகபோது இவவைனத் கOடி வருவோர் ள். அதி ோரம்
இவர் வைள லெநோறுக்குகிற கபோது இவன் Oோயோய் இருந்து அவர் ளுக்கு ?ருந்திடுவோன். இவனுக்குள்
ஆர்ப்போட் ம் இல்வை . கOோரணங் ள் இல்வை . எளியவனுக்கு இவன் அழகு லெOரியும். இவன்
வோழ்வின் அழகியல் லெOரியும். ஒரு ோ த்தில் இவன் லெபருமிOத்கOோடு வோழ்ந்Oோன். இப்லெபோழுது
அவனி ம் லெபருமிOம் இல்வை . இப்கபோது அவன் எளியவன். எனினும் அழகியவன்.
வள்ளுவரின் வோழ்வியலின் அழகியல் என்று இவைOச் லெசோல்
ோம். எளிவை?யில் அழகு
நன்வை?யின் அழகு. உண்வை?யில் அழகு. நல் தில் அழகு. இன்னும் ஒன்வைறச் லெசோல்லி இந்Oக்
ட்டுவைரவைய முடிக் ோம். வள்ளுவரின் சோன்கறோனுக்கு, ?னிOனுக்கு வர ோற்றில் அழிவில்வை .
வர ோற்றுக்குள் இன்னும் ஈரம் இருக் த்Oோன் லெசய்கிறது. அந்O ஈரத்தில் இந்O வித்து முவைளக்கும். ?ரம்
Oவைழக்கும். இOற்கு இ ப்படும் லெபயர் ச?Oர்?ம்/ கசோசலிசம்.
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10. வள்ளுவரின் ோவியம்
வள்ளுவர் ோவியம் எழுOவில்வை என்பது உண்வை?Oோன். ஆனோல் ?னிOவைனப் பற்றிய
வள்ளுவரின் போர்வைவயில் ோவியப்பரி?ோணங் ள் இருப்பவைO நோம் உணர முடியும். வள்ளுவருக்குள்
ஒரு ோவியத்Oவை வன் இருக்கிறோன். வோனத்வைOயும் பூமிவையயும் ஒருங்கிவைணக் வல் து ோவியம்
என்றோல் வள்ளுவருக்குள் இப்படி ஒரு ோவியம் இருக்கிறது.
’ஊழி லெபயரினும் Oோம் லெபயரோர் சோன்றோண்வை?க்கு
ஆழி எனப்படு வோர்’ (குறள் 989)
என்பது ஓர் அற்புO?ோன குறள் உ த்திற்க இறுதிக் ோ ம் வந்O நிவை யிலும்
சோன்றோண்வை?யில் நிவை நிற்பவர் Oம் நிவை யிலிருந்து லெபயர்வதில்வை . அன்றியும், உ த்வைO அOன்
வை?யத்திலிருந்து பிறழோ?ல் உ வை நிவை நிறுத்தும் வல் வை? உவை யவர் இந்O சோன்கறோர். இந்Oச்
சோன்கறோர் Oோன் வள்ளுவரின் ோவியத் Oவை வன். திருக்குறளின் அறம். முழுவை?யும் இந்Oச்
சோன்கறோனின் போர்வைவயிலிருந்துOோன் எழுகிறது ?ற்றும் விரிவவை கிறது. வள்ளுவருக்குள்
Oங்கியிருப்பவர் இந்Oச் சோன்கறோர் சங் ோ த்தில் எழுச்சி லெபற்ற இச் சோன்கறோவைர வள்ளுவர் Oனக்குள்
Oோங்கியுள்ளோர்.
‘பண்புவை யோர் பட்டுண்டு உ ம் அது இன்கறல்
?ண்புக்கு ?ோய்வது ?ன்' (குறள் 996)
என்பது இன்லெனோரு குறள். பண்புவை ய இந்Oச் சோன்கறோர் Oோன் உ த்வைO அழியோ?ல்
ோப்பவர். சங் ோ ம் ஒரு ?ோறுOல் ோ ம். பவைழய உ ம் அழிந்து வருகிறது. புதிய உ ம்
சோன்கறோர்க்கு உவப்பு OரோO உ ம். திரு ஒரு பக் ம். லெOள்ளியரோOல் இன்லெனோரு பக் ம். இப்படி இரு
கவறுபட் உ த்வைO இவை யில் நின்று போர்ப்பவர் இந்O சோன்கறோர். அறத்வைO ஆOோர?ோ வைவத்து
இந்O உ த்வைO மீண்டும் அOன் அச்சில் நிவை நிறுத்O கவண்டும்.
‘வை ம்?ோறு கவண் ோ
ப்போடு ?ோரி?ோட்டு
என் ஆற்றும் லெ ோல்க ோ உ கு' (குறள் 211)
என்ற குறளில் வை ம்?ோறு ருOோ?ல் ?வைழ லெபய்யும் க? த்திற்கு உ ம் எந்O வவை யில் எவைO
திருப்பி Oர முடியும். எவைOத் Oந்Oோலும் க? ம் Oரும் பயனுக்கு ஈ ோ ோது. சோன்கறோரின் போர்வைவயில்Oோன்
க? ம் இந்O வளத்வைOப் லெபறுகிறது.
இந்Oச் சோன்கறோவைர எத்Oவைனகயோ லெபயர் ளில் வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறோர். கபரறிவோளன்
என்கிறோர். நயனுவை யோர் என்கிறோர். இத்Oவை யவர் நீரோல் நிவைறந்O ஊருணி கபோன்றவர் என்கிறோர்.
உள்ளூரில் பழுத்O ?ரம் என்கிறோர். Oம்மி ம் வந்து கசரும் எல் ோவற்வைறயும் இவர் ள் எல்க ோருக்கும்
வழங் வல் வர். என்கிறோர் வள்ளுவர். ஊருணிவைய யோரும் க ட்டு நீர் எடுக் கவண்டியது இல்வை .
பழுத்O ?ரத்திலிருந்து பழத்வைO யோரும் பறித்துண்ண ோம்.
இந்Oச் சோன்கறோரின் பண்பு ந ன் வைள வவை வவை யோ ச் லெசோல்லிச் லெசல்கிறோர் வள்ளுவர். பிறர்
லெசய்யும் துன்பங் வைள இவர். லெபோறுத்துக் லெ ோள்கிறோர். இவருக்கு வறுவை? வர ோம். வறுவை?
ோரண?ோ இவர் ?னம் சிறுத்துப் கபோவதில்வை . வறுவை? கூ இவருக்கு ஒரு அழகு ன் Oன்
எலும்வைப கூ பிறருக்கு இவர் உரிவை?யோக்குவர். இவருக்குள் நடுக் ம் இல்வை . இவரது போர்வைவ
என்றும் லெOளிவோனது. இவருக்கு யோரும் தீங்கு லெசய்துவி முடியோது. பிறர் O?க்கு லெசய்யும் திவைனயளவு
நன்வை?யும் பவைனயளவோ க் ோண்பவர் இந்O லெபரியவர். Oப்பித்Oவறி ?னம் Oடு?ோறி இவர் ஏOோவது
Oவறு லெசய்வோலெரனின் வரி?ோன் கபோன்ற இவர் Oம் உயிவைர ?ோய்த்துக் லெ ோள்வர். குன்று கபோன்ற
லெபருமிO?ோன கOோற்றம் உவை யவர் இவர். வோவைனப் கபோன்ற விரிந்O ?னமுவை யவர் இவர். இந்Oச்
சோன்கறோரி மிருந்து Oோன் திருக்குறளின் அறம் விரிகிறது ?ற்றும் லெசழிக்கிறது.
‘ ோ த்தினோல் லெசய்O நன்றி சிறிலெOனினும்
ஞோ த்தின் ?ோணப் லெபரிது ’(குறள் 102).
இந்Oக் குறளில் லெசயல்படும் ற்பவைனவைய ?னத்தில் இருத்தி நோம் சற்றுச் சிந்திக் கவண்டும்.
பிறர் ந?க்குச் லெசய்O உOவி, லெபோருள், ோ அளவு முOலியவற்வைற வைவத்துப் போர்க்கும் கபோது சிறியது
Oோன் என்பதில் ஐயமில்வை . எனினும் பண்புவை யோர் போர்வைவயில் உ த்வைOவி ப் லெபரியது அல் து
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உ த்வைOகய வழங்கினோலும் இந்O உOவிக்கு ஈ ோ ோது. வள்ளுவர் இOற்கு க?லும் லெசல்லுகிறோர்.
பயன் ருOோ?ல் பிறர் ந?க்குச் லெசய்யும் உOவிவைய எண்ணிப் போர்க்கும் லெபோழுது வோனத்வைOயும்
வைவய த்வைOயும் Oந்Oோலும் ஈ ோ ோது. உOவி என்பவைO ?திப்பிடும் அளவுக ோல் எது என்பவைO
வள்ளுவர் ஆரோய்கிறோர். லெசய்O உOவி திவைனயளவு என்றோலும், அவைOப் பவைனயளவு என்கிறோர்.
வோனமும் வைவய மும் வள்ளுவர் போர்வைவக்குள் சுழன்று வருகின்றன. பண்புவை ய ?னிOரின் ?ன
இயல்பு குறித்து நோம் சிந்திக் கவண்டும். திவைன எப்படிப் பவைன ஆகும்? ண்ணருகில் விரவை
வைவத்Oோல் திரவனும் ?வைறந்துவிடுகிறோன். நுண்லெபருக் ோடியில் சிறிய புள்ளி கூ ?வை லெயனத்
லெOரியும். ?னிOனுக்குள் லெசயல்படும் ஒருவவை ற்பவைனத் திறன் இது. அறவுணர்கவோடு இந்Oக்
ற்பவைனத்திறனும் ஒத்து இயங்கும்கபோது மி ச் சிறியதும் மி ப் லெபரியOோகிவிடுகிறது.
’வோனுயர் கOோற்றம் எவன்லெசய்யும் Oன் லெநஞ்சம்
Oோனறி குற்றப் படின்’ (குறள் 272)
இகO கபோல் இன்லெனோரு குறள்
'எவைனத்துவைணயர் ஆயினும் என்னோம் திவைனத்துவைணயும்
கOரோன் பிறனில் பு ல்’ (குறள் 144 )
இங்லெ ல் ோம் நம் போர்வைவ ள் வள்ளுவர் வழிகய ோவியப் பரி?ோணங் ள் வந்து கபோவவைOக்
ோண்கிகறோம்.
’வைவயத்துள் வோழ்வோங்கு வோழ்பவன் வோனுவைறயும்
லெOய்வத்துள் வைவக் ப் படும்' (குறள் 50)
என்பது ஒரு குறள். ?னிOன் இங்குத் லெOய்வம் ஆகிறோன்.
‘Oன்னுயிர் Oோன் அறப்லெபற்றோவைன ஏவைனய
?ன்னுயிர் எல் ோம் லெOோழும் (குறள் 268 )
இங்கும் ?னிOனுக்குள் லெOய்வத்வைOக் ோண்கிறோர் வள்ளுவர். இத்Oவை ய ?னிOருக்கு
க?லு ம் கூ முக்கியமில்வை . ?ண்ணு க? முக்கியம். உயிர் கள முக்கியம். இப்படி
?ண்ணு கில் ோலூன்றி நிற்கும் ?னிOருக்கு லெOய்வம் கூ ஒரு லெபோருட்டில்வை . இவர் ள் Oன்வைன
அ ழ்பவவைரயும் Oோங்கும் நி ம் கபோன்றவர் ள். Oம் நோவுக்கு நீர் என்று பிறவைர இவர் யோசிப்ப தில்வை
(குறள் 1065). வறுவை?வையப் பவை த்Oவன் இவைறவகன என்றோலும் அந்O இவைறவவைனயும்
டிந்துவைரப்பவர் ள் இவர் ள். ?னிO முயற்சிக்கு லெOய்வம் ஓடி வரகவண்டும் என்று கூறுபவர் ள்
இவர் ள். இவர் ள் வழிப த்Oக் வர். இவர் ள் பற்றற்றவர் ள். லெசம்லெபோருள் ண் வர் ள்.
இயற்வை கயோடு இவைணந்Oவர் ள். இயற்வை யோனவர் ள். (குறள் 370). இவர் ள் போர்வைவயில்
துறவறத்வைOக் ோட்டிலும் இல் றக? க?ல். அறத்திற்கு எதுவுக? ஈ ோ ோது என்பவர் ள் இவர் ள்.
வள்ளுவர் ோவியம் எழுOவில்வை . வள்ளுவர் ோ த்திற்குப் பிறகுOோன் Oமிழில் ோவியங் ள்
எழுந்Oன. எனினும் வள்ளுவருக்குள் ோவியத்தின் இயக் ம் லெOோ ங்கிவிட் து. பிறகு கOோன்றிய
ோவியங் ளுக்கு உரிய வித்தும் விரிவும் வள்ளுவருக்குள் கிவை க்கின்றன. வோனத்வைOயும் பூமிவையயும்
உள்ள க்கிய போர்வைவ வள்ளுவருக்குள் வந்துவிட் து. ?னிOவைரயும் கOவவைரயும் இவைணத்துப்
போர்க்கின்றோர் வள்ளுவர். ?னிOனுக்குள் வி ங்வை யும் வி ங்கிற்குள் ?னிOவைனயும் போர்க்கிறோர்.
திவைனயும் பவைனயும் வள்ளுவருக்குள் லெவவ்கவறு பரி?ோணங் ளில் கOோற்றம் Oருகின்றன. அமுOம்
நஞ்சோகிறது. ?னிOனுக்குள் வோனமும் பூமியும் அ ங்கி யிருக்கின்றன. Oன் ஆர்வங் ளுக்க ற்ப உ வை
?ோற்றிப் போர்க் ?னிOன் லெOரிந்து லெ ோண்டிருக்கின்றோன். ோவியப்போர்வைவ இப்படி வள்ளுவருக்குள்
வள?ோ த் லெOரிகிறது.
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11. வள்ளுவர் - ஒரு வைOக் ளஞ்சியம்
திருக்குறள் இ க்கிய?ல் . நீதி நூல்Oோன் என்று சு?ோர் நோற்பது ஆண்டு ளுக்கு முன்பு . நோ. சு.
ஒரு ருத்வைO முன்வைவத்Oோர். இ க்கியத்தின் கநோக் ம் அறிவுறுத்துவது அன்று. இன்பம் OருவதுOோன்
என்பது அவர் ருத்து. .நோ.சு.வின் ருத்வைO நோம் எளிOோ ?றுத்துவி இயலும். எந்O இ க்கியமும்
அறவுணர்வைவ உள்ள க் ?ோ க் லெ ோண் Oோ த்Oோன் இருக்கிறது. வோழ்வு என்று லெசோல்லும் லெபோழுது
அறவுணர்வைவ ஒதுக்கிப் கபச முடியோது. எனினும் அறம் லெசோல்வவைO அழகுப இ க்கிய நயத்கOோடு,
உவவை? உருவ ம் முOலிய அணிந ன் களோடு லெசோல்வOனோல் ?ட்டுக? ஒரு அறநூவை இ க்கியம்
என்று லெசோல் வும் முடியோது. திருக்குறளில் இ க்கிய நயங் ள் விரிவோ கவ இ ம்லெபறுகின்றன.
பிற் ோ த்தில் எழுந்O க ோவைவ இ க்கியம் கபோல் இன்பத்துப்போல் அவை?ந்திருக் கிறது. அ த்திவைண
இ க் ணம் என்பOற்கு லெOோல் ோப்பியர் கூறிய வவைரயவைற வைள கூடியவவைர உள்ள க்கியOோ த்Oோன்
இன்பத்துப் போல் அவை?ந்திருக்கிறது. வவைரயவைற என்ற எல்வை க்குள் இயங்கினோலும் இ க்கிய
ஆக் த்தின் Oனிக்கூறு ள் இன்பத்துப் போலில் விரிவோ வும் சிறப்போ வும் அவை?ந்துள்ளன.
திருக்குறளின் ஒரு பகுதிவையத்Oோன் இ க்கியம் என்று லெசோல்
ோ?ோ என்ற க ள்வியும் ந?க்கு
உறுத்O ோ த்Oோன் இருக்கிறது. திருக்குறவைள இ க்கியம் என்று இனம் ோண்பOற்கு கவறுசி
விவோOங் வைள இங்கு முன்வைவக் முடியும்.
வள்ளுவர் ந?க்கு நிவைறய வைO லெசோல்லுகிறோர். இ க்கியம் என்பOன் முக்கிய?ோன கூறு வைO
லெசோல்லுOல். ஒரு ோவியத்தில் நிவைறய கிவைளக் வைO ள் இ ம் லெபறுகின்றன. கிவைளக் வைO வைள
ஆசிரியர் ள் விரித்துச் லெசோல்வதில்வை . சுருக் ?ோ கவ லெசோல்லு கின்றனர். திருக்குறள் ஒரு ோவிய?ோ
என்ற க ள்விவையப் பிறகு போர்க் ோம். ந?க்குள் விரித்து போர்த்துக் லெ ோள்வOற்கு உரிய ப
வைO வைள
வள்ளுவர் சுருக் ?ோ க் குறள் லெநடு ச் லெசோல்லுகிறோர்.
வைO என்பOனுள் எவ்வளவு நி ழ்ச்சி ள் இ ம் லெபற ோம்? குவைறந்O அளவிற்கு ஒரு வைOயில்
இரண்டு ந ர்வு ள் இருந்Oோல் கபோதும் என்று நோம் ருO முடியும். புலி போய்ந்Oது என்று லெசோல்லும்
லெபோழுகO ஒரு வைO லெOோ ங்கிவிடுகிறது. இதில் இரண்டு ந ர்வு ள் உள்ளன. அவை?தியோ
அ?ர்ந்திருந்O புலி என்பது வைOயில் லெசோல் ப்ப ோO ஒரு ந ர்வு. போய்ந்Oது என்பது இன்லெனோரு ந ர்வு.
வைO ந?க்குள் லெOோ ங்கிவிடுகிறது. இரண்டு ந ர்வு ளுக்கிவை யில் ஒரு முரண் கOவைவ. இந்O
முரண்Oோன் ந?க்குள் வைO என்பOன் சுவைவ நு ர்வைவத் தூண்டுகிறது. வள்ளுவர் லெசோல்லும் வைO ளில்
இரண்டும் இரண்டிற்கும் க?ற்பட் ந ர்வு ள் உள்ளன. வைO ளும் வவை வவை யோ உள்ளன.
"இவைளயOோ முள் ?ரம் லெ ோல் " (குறள் 879) என்று லெOோ ங்குவது ஒரு குறள். வீட்டின் முன்னோல்
வளர்கிறது ஒரு முள்லெசடி. போர்த்துக் லெ ோண்டிருக்கிகறோம். சிறியது Oோகன என்று அவைOப் பிடுங்கி
எறிவதில்வை . நன்றோ வளர்ந்து வயிரம் போய்ந்O ?ர?ோகி விடுகிறது. இப்லெபோழுது லெவட்டியோ
கவண்டும். அரிவோள் லெ ோண்டு லெவட்டுகிகறோம். வை யில் ப முவைற முள் வைOக்கிறது. இ த்வைOவிட்டு
?ரத்வைO அ ற்றும் கபோதும் துன்புறுகிகறோம். சிறியOோ இருந்O லெபோழுகO லெவட்டியிருக் கவண்டும்.
இந்Oக் குறளில் லெசோல் ப்படுவது ஒரு வைO. இது உருவ க் வைO. ?ரத்வைO எப்லெபோழுது லெவட்
கவண்டும் என்ற அறிவுவைரவைய வள்ளுவர் ந?க்குச் லெசோல் கவண்டியதில்வை . இந்O குறள் இ ம்
லெபற்ற அதி ோரத்வைO வைவத்து வைOயின் லெபோருவைள ந?க்குள் விரிவுபடுத்துகிகறோம். பவை வர் வைள
அவர் ள் வலிவை?யில் ோO லெOோ க் ோ த்திக கய ண் றிந்து ஒழித்துவி கவண்டும்.
வளரவிட்க ோம் என்றோல் பிறகு அவவைர அழிப்பOற்குப் லெபரும் சிர?ங் வைள க?ற்லெ ோள்ள
கவண்டியிருக்கும். இப்லெபோழுது ந?க்கு ஒரு வைO கிவை க்கிறது. அதி ோரத் லெOோ ர்பிலிருந்து நீக்கியும்
லெபோதுவை?ப்படுத்தி இந்Oக் வைOவையப் லெபோருள் படுத்O முடியும். இளம் வயதில் ந?க்குள்ளும் சி தீய
குணங் ள். பழக் ங் ள் இருக் ோம். இருக் ட்டும் என்று இருந்கOோம் என்றோல் பிறகு வைளவது
டினம். இந்Oக் வைOக்குள்ளிருந்து இOன் எதிர்நிவை க் வைOவையயும் இOற்குள்ளிருந்கO
எடுத்துக்லெ ோள்ள ோம். இளம் வயதிலிருந்கO ந?க்குள் லெOன்படும் இவைச முOலிய வை யுணர்வு என்று
லெOோ ங்கி நம் Oனித்Oன்வை? வைள வளர்த்துக் லெ ோள்ள கவண்டும். பிறகு இவைவ ந?க்குப் கபரின்பம்
Oரும்.
வள்ளுவர் கூறும் இன்லெனோரு வைOவையப் போர்க் ோம். "லெசல் ோன் கிழவன்” (குறள் 1039) என்று
லெOோ ங்குவது ஒரு குறள். நி த்திற்கு உரிவை?யுவை யவன் நி த்வைO பக்குவப்படுத்தி உழுது. விவைOத்துப்
போது ோப்பவைOத் Oன்
வை?யோ க் லெ ோள்ள கவண்டும். நி த்திற்கு உரிவை?யுவை யவன் இவைOச்
லெசய்வோன். இவன் இப்படிச் . லெசய்யவில்வை என்றோல் நி ம் இவனுக்கு எந்O விவைளச்சவை யும் Oரோது.
நி ம் என்பது இவனி மிருந்து உவைழப்வைப எதிர்போர்க்கிறது. விவைளச்சல் Oருவது, நி த்திற்கு
விருப்ப?ோன லெசயல். நி ம் என்பவைO வள்ளுவர் இவனது இல் ோள் என்கிறோர். ?வைனவி ணவனி ம்
எவைO எதிர்போர்க்கிறோள் - இவளுக்குக் குழந்வைOப் கபறு கவண்டும். கசோம்பியிருக்கும் ணவவைன
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?வைனவி விரும்ப முடியோது. இவனி ம் ?வைனவி க ோபம் லெ ோள்கிறோள். ?வைனவிவைய ஆள்வது இவனது
உரிவை? ?ட்டு?ல் .
வை?.
இந்Oக் குறளில் லெசோல் ப்படுவது ஒரு வைOயல் . இரண்டு வைO ள். பு வி (ஊ ல்) பிறகு
இன்பத்துப்போலிலும் வள்ளுவர் கபசுவோர். பு விக் ோன ோரணம் என்று அங்கு லெசோல் ோOவைO இங்கு
வள்ளுவர் லெசோல்லுகிறோர். Oனக்குக் குழந்வைOப் கபற்வைறத் OரோO ணவவைன ?வைனவி க ோபித்துக்
லெ ோள்கிறோள். இக்குறளில் இன்லெனோரு கபருண்வை? அ ங்கியுள்ளது. நி ம் என்பது ?வைனவி ?ோதிரி.
நி ம் என்பது ந?க்குத் Oோய். உவைழக்கும் அளவிற்கு நி ம் விவைளச்சவை த் Oரும். இக் ருத்வைO
இன்லெனோரு குறளில் Oருகிறோர்.
''இ லெ?ன்ற வைசகி இருப்போவைரக் ோணின்
நி லெ?ன்னும் நல் ோள் நகும் (குறள் 1040).
என்பது முன் லெசோன்ன குறளின் லெOோ ர்ச்சி . என்னுவை ய நண்பர் ோ ம் லெசன்ற விஞர்
கவங் சோமி குறளிலிருந்து இன்லெனோரு உண்வை?வையயும் ண்டு லெசோன்னோர். கிழவன் என்ற லெசோல்
"உரிவை?யுவை யவன்" என்று லெபோருள்படும். உழுபவனுக்கு நி ம் லெசோந்O?ோ இருந்Oோல் அவன்
போடுபடுவோன். கூலிக்குப் போடுபடுபவன் உண்வை?யோ உவைழக் ?ோட் ோன். ஆ கவ, உழுபவனுக்கு
நி த்வைO உரிவை?ப்படுத்O கவண்டும் என்று வள்ளுவர் குறளுக்கு புதுப் லெபோருள் ண் வர் என் நண்பர்.
இரண்டு வைO வைளக் குறளிலிருந்து எடுத்துச் லெசோன்கனன். முOல் வைO உருவ க் வைO என்றோல்,
இரண் ோவது வைO எOோர்த்O வைO. இப்படிக் வைO உணர்கவோடு குறளுக்குள் பயணம் லெசய்கவோம்
என்றோல் வள்ளுவவைர ஒரு வைOக் ளஞ்சியம் என்று ோண முடியும். வள்ளுவருக்குள் வவை வவை யோன
வைO ள் உள்ளன. சி பயங் ரக் வைO ள். இன்னும் சி
ற்பவைனக் வைO ள். சி கOவவைOக் வைO ள்.
சி குடும்பக் வைO ள். இன்பத்துப் போலில் ோOல் வைO ள்.
ஒன்றிரண்டு வவை க் வைO ள் இங்கு எடுத்துக் ோட்
ோம். (குறள் 890). உ ன்போடு
இல் ோOவகரோடு வோழ்வது லெ ோடுவை?. Oன் ?னத்கOோடு, உ ன்போடு இல் ோO ?வைனவிகயோடு,
நண்பகரோடு, உறவினகரோடு. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஊரில் ஒரு கOசத்தில் வோழ்வது டினம். இவைO
விளக் வள்ளுவர் ஒரு வைO லெசோல்கிறோர். ஒரு குடிவைசக்குள் போம்கபோடு வோழ்க்வை ந த்துவது ?ோதிரி
என்கிறோர். (குறள் 890). இது பயங் ரக் வைO. இவைOப்கபோ இன்லெனோரு வைO ''ஏதில் பிணம் Oழிஇ
அற்று” (குறள் 913) என்கிறோர் ஒரு குறளில். அரசன் சண்மு னோர் என்ற லெபரும் பு வர் இந்Oக்
குறளுக்குப் லெபோருள் லெசோல்லும் உண்வை?க் வைOவைய எடுத்துச் லெசோன்னோர். என் கபரோசிரியர் ப. சு.
?ணியம் அவர் ள் லெசோன்னவைO நிவைனத்துக் லெ ோள்கிகறன். இத்Oவை ய பழக் ம் இன்னும் க ரளோவில்
இருப்பOோ நண்பர் ள் லெசோல்லுகிறோர் ள். திரு?ண?ோ ோ?ல் இறந்துவிடும் ன்னிப் லெபண்வைண ,
ஏதி ோளன் ஒருவவைனக் லெ ோண்டு இரவில் Oழுவச் லெசய்O பின்னர்Oோன் இறந்O அந்Oப் லெபண்வைண
புவைOப்போர் ளோம். புறநோனூற்றில் கபோரில் ஈடுபட்டுக் ோயம் ப ோOவவைன அவன் இறந்O நிவை யில்
அவன் லெநஞ்சில் வோளினோல் கீறிப் புவைOப்போர் ள் என்று லெசோல் ப்பட்டிருப்பது கபோன்ற நி ழ்ச்சி இது.
OழுவுOல் என்பது இ க் ர் அ க் வை க் குறிப்பிடும் லெசோல். புணர்ச்சி என்பது இOன் லெபோருள்.
பணத்திற் ோ ப் பரத்வைOயகரோடு லெ ோள்ளும் உறவுக்கு உவவை?வைய வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறோர். உணர்ச்சி
எதுவுமில் ோO Oழுவல் என்பது இOன் குறிப்பு வள்ளுவர் லெசோல்லியிருப்பது பயங் ரக் வைO.
வள்ளுவர் லெசோல்லும் வைO வைள இனியும் நோன் விரித்துக் லெ ோண்டிருக் கவண்டியதில்வை .
?ரங் ள் பற்றி, பறவைவ ள் பற்றி, ?னிO உ லுறுப்பு ள் பற்றி நிவைறயக் வைO ள் லெசோல்லுகிறோர்
வள்ளுவர். இவற்வைறலெயல் ோம் இனிப் படிக்கும் லெபோழுது வோச ர் ள் O?க்குள் விரித்துக் லெ ோள்ள ோம்.
குறளிலிருந்து இப்படிக் குவைறந்O அளவிற்கு 200 300 வைO வைள நோம் எடுக் முடியும். நம் அறிவுத்திறன்.
வோழ்வியல் அனுபவம் ற்பவைனத் திறன் ஆகியவற்றிற்கு ஒத்O முவைறயில் வைO ள் ந?க்குள் கிவைள ள்
விரிக்கும்.
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12. வள்ளுவரின்

வுள்

வள்ளுவருக்குள் ?னிO எல்வை க்குள் வைவத்து
வுவைள ோணும் கபோக்கு இருக்கிறது.
?னிOனும்
வுளும் உறவு லெ ோள்ளும் சி இ ங் ள் குறித்து வள்ளுவர் கபசுவது ந?க்குள்
வியப்புணர்வைவ கOோற்றுவிக்கிறது.
Oன் குடிவைய உயரச் லெசய்வOற் ோ ஒருவன் உவைழக் முற்படும்லெபோழுது ’லெOய்வம் ?டிOற்று
Oோன் முந்துறும் ’(குறள் 1023) என்று ஒரு குறளில் கூறுகிறோர். ?னிOனின் முயற்சிக்கு லெOய்வம் முன்வந்து
உOவி லெசய்யும். கவட்டிவைய வரிந்து ட்டிக்லெ ோண்டு லெOய்வம் ?னிOனுக்கு முன் லெசல்லும் என்கிறோர்
வள்ளுவர். இந்O ?னிOன் சலித்துவி க்கூ ோது. வைளத்து வி க்கூ ோது.
’இரந்தும் உயிர்வோழ்Oல் கவண்டின்' (குறள் 1062) என்பது இன்லெனோரு குறள்.
பிச்வைசலெயடுத்துOோன் ?னிOன் வோழகவண்டும் லெ?ன்பது அவனுக்கு விதியோ இருக் முடியோது.
இப்படி அவனுக்கு விதித்Oவன். விதி வகுத்Oவன் இவைறவன்Oோன் என்றோல் அவனும் பிச்வைசலெயடுத்து
உ கில் அவை ந்து லெ ட்டும் என்கிறோர் வள்ளுவர். உ கில் வறுவை? இருக் கவண் ோம். ?னிOன்
லெவறுக்கும் வறுவை?வைய இவைறவன் ?னிOனுக்கு விதித்திருக் முடியோது. விதி அல் து விவைன என்ற
க ோட்போடு உண்வை?Oோன் என்றோல் இOன் அடிப்பவை யில் வரும் வறுவை?வையகயோ லெசல்வத்வைOகயோ
நோம் ஏற் கவண்டிவரும். இOற்கு இவைறவன் கOவைவயில்வை . இவைறவன் Oோன் என்று சி ர்
கூறுகிறோர் ள். இவர் ளின் இவைறவன் Oோன் வறுவை?வையப் பவை த்Oோன் என்றோல் அந்O இவைறவன்
லெ ோடியவன். இவனும் பிச்வைசலெயடுத்து அழியட்டும் என்று இவைறவவைன சபிக்கிறோர் வள்ளுவர்.
இவைறவன் இருப்பது உண்வை?லெயன்றோல் உ கில் வறுவை? இருக் க் கூ ோது. இவைறவனுக்கு வறுவை?
உ ன்போ ோ இருக் முடியோது. இவைறவவைன க ள்விக்குள்ளோக்கும் எல்வை வவைர லெசல்கிறோர்
வள்ளுவர். விவைனக் க ோட்போட்வை வள்ளுவர் முற்றோ ?றுக் வும் இல்வை . வள்ளுவருக்குள் இப்படி
முரண் இருப்பவைO நோம்
புரிந்துலெ ோள்ள முடியும். முரவைணக்
ந்து லெசல்வவைOத்Oோன் (குறள் 1103) வள்ளுவர் விரும்புகிறோர்.
’Oோம் வீழ்வோர் லெ?ன்கOோள்' என்பது இன்பத்துப்போலில் ஒரு குறள். Oன்வைன கவட்வை கயோடு
விரும்பும் லெபண்ணின் லெ?ன்வை?யோன கOோள் ளில் உறங்குவOோகிய இன்பத்வைOக் ோட்டிலும் Oோ?வைர
? ர் கபோன்ற ண் வைளயுவை ய திரு?ோலின் வைவகுண் ம் கூ இனியOோ இருக் முடியு?ோ என்று
Oவை வன் Oன்வைனத்Oோகன க ட்டுக்லெ ோள்கிறோன். ச?யப்பற்றோளர் வைள சங் த்திற் குள்ளோக்கும்
இக்குறள். ?னிOக் ோOவை யும், லெOய்வக் ோOவை யும் வள்ளுவர் இங்கு இவைணத்துப் கபசுகிறோர். ?னிOக்
ோOலின் க?ன்வை? லெசோல்லுகிறோர் வள்ளுவர்.
‘Oன்னுயிர் Oோன் அறப் லெபற்றோவைன' (குறள் 268 ) என்ற குறளில் Oன் உ வை ஓம்புவOற் ோ பிற
உயிர் வைளக் லெ ோல் ோOவவைன உ கில் உள்ள எல் ோ உயிர் ளும் லெOோழும் என்கிறோர் வள்ளுவர். ச?ண
முனிவர் வைள இங்கு நோம் நிவைனத்துக் லெ ோள்கிகறோம். துறவில் உறுதி லெ ோண் ச?ண முனிவர் ள்
ண்ணுக்குத் லெOரிந்O, ண்ணுக்கு லெOரியோO எந்O உயிருக்கும் Oங் ளோல் தீங்கு கநரக்கூ ோது என்ற
முவைறயில் உணவும், நீரும் கூ உண்ணோ?ல் உயிர் துறந்Oனர். இத்Oவை ய அருளோளர் ளி ம் லெOய்வத்
Oன்வை?வையக் ோண்கிறோர் வள்ளுவர்.
‘வைவயத்துள் வோழ்வோங்கு வோழ்பவன் வோனுவைறயும்
லெOய்வத்துள் வைவக் ப் படும்’ - (குறள் 50).
என்கிறோர் இன்லெனோரு குறளில் வோழும் லெநறிப்படி வோழ்ந்Oவர் அவர் இறந்Oபின் வோனு த்தில்
உள்ள லெOய்வங் ளுள் வைவத்து ?திக் ப்படுபவர் என்கிறோர் வள்ளுவர். ?ண்ணு த்தில் இருக்கும்
கபோதும் அவர் இறந்O பின்னரும் லெOய்வ?ோ ?திக் ப்படுவர் அல் து லெOோழப்படுவர். முன்கனோர் வைள
லெOய்வ?ோ வழிபடுவவைOயும் இங்கு நிவைனவு லெ ோள்ள ோம். வோழும் லெநறிப்படி வோழ்Oல் ஒரு அரிய
லெசயல் என்றும் ருO ோம். ?னிO வோழ்விற்குள் லெOய்வத்Oன்வை? அ ங்கியுள்ளது என்பவைO வள்ளுவர்
ருத்Oோ க் லெ ோள்ள ோம். லெOய்வம் என்பOற்கு ?னிOனிலிருந்து வி கிய Oனிவோழ்வு இல்வை என்றும்
இங்கு ருதுவOற்கு இ முண்டு. ?னிOவைனயும் லெOய்வத்வைOயும் இங்கு முற்றோ முரண்படுத்O
கவண்டியதில்வை . மி ச்சிறந்O முன்கனோர் நம் நிவைனவிலும் லெநஞ்சிலும் Oங்கி நம்வை?
பவை க்கின்றனர். ‘வோழ்வோங்கு வோழ்Oல்’ என்பது சோன்கறோர் லெநறி.
நம் ?னதிலுள்ள உணர்வு அல் து ருத்வைO நம் மு த்தின் மூ ம் குறிப்போல் உணர்பவவைர
‘லெOய்வத்கOோடு ஒப்பக் லெ ோளல்’ என்கிறோர் வள்ளுவர். நம் துயரத்வைO லெவளிப்பவை யோ ச் லெசோல்
கவண்டியதில்வை . உள்ளத்தில் அ க்கிவைவத்Oோலும் மு ம் அவைOக் ோட்டிவிடும் (குறள் 702,703),
மு த்வைOப் போர்த்கO உள்ளத்தில் உள்ள துயவைர உணர்பவர் Oோக? வலிந்து வந்து துயரம் தீர்க்கும்
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பண்புமிக் வரோ இருப்பர். இத்Oவை யவவைர லெOய்வத்திற்கு நி ரோ நோம் ருO ோம் என்கிறோர்
வள்ளுவர். இவர் ள் கநகர லெOய்வங் ளல் ர். லெOய்வங் ளுக்கு நி ரோவர். இத்Oவை ய குணமும்
அருளோளருக்க லெபோருந்தும். சோன்கறோரும் அருளோளரும் லெவறுகவறோ இருக் கவண்டியதில்வை .
இத்Oவை யவவைரத் Oோன் வள்ளுவர் Oம் அறத்திற்கு அச்சோணி எனக் ருதுகிறோர் என்று நோம் லெ ோள்ள ோம்.
எல் ோவற்வைறயும் ோக்கும் முவைறயில் அருளுவை யது லெOய்வம் என்ற ருத்கOோடு ஒத்Oது இக் ருத்து.
‘லெOய்வம் லெOோழோஅள் (குறள் 55) என்ற குறளில் ணவவைரத் லெOய்வ?ோ த் லெOோழுபவள். லெபய்
என்று லெசோன்னோல் ?வைழ லெபய்யும் என்கிறோர் வள்ளுவர். (இத்Oவை ய லெபண் லெபய் என்று லெசோல்லும்
லெபோழுது லெபய்வOோகிய ?வைழ கபோன்றவள் என்று இக்குறளுக்குக் ோணும் புதுப் லெபோருவைள நோம்
சுவைவக் ோம். ?றுக் வில்வை . ‘வோழ்வோர்க்கு வோனம் பயந்Oற்றோல் ’(குறள் 1193) என்ற குறளின்
ருத்தும் இந்O புதுப் லெபோருளுக்கு அரண் லெசய்வவைOயும் நோம் இங்குக் ருO ோம். எனினும்
உவைரயோசிரியர் ருத்வைO ஒதுக் கவண்டியதில்வை )
ணவவைனகய லெOய்வலெ?னத் லெOோழுகிறோள் இவள். இன்லெனோரு லெOய்வத்வைO இவள்
லெOோழுவதில்வை . ணவவைனத் Oவிர இன்லெனோரு லெOய்வம் இவளுக்கு கவண்டியதில்வை . ணவன்
மூ மும் Oன்வைன ஆள்வது அந்O லெOய்வம்Oோன். லெபண்ணின் ற்பு இத்Oவை யது. இத்Oவை ய ற்பு
லெOய்வத்Oன்வை? வோய்ந்Oது. இவள் லெபய்லெயன்று லெசோன்னோல் ?வைழ லெபய்யும்.
ோ?ன் க ோட் த்திற்கு லெசன்று வழிபோடு லெசய்Oோல் ண்ணகியின் துயர் தீரும் என்று கOவந்தி
கூறிய லெபோழுது - இது ந?க்கு லெபருவை? OருவOன்று என்று ண்ணகி ?றுத்துவைரத்OவைO இங்கு
நிவைனத்துக் லெ ோள்ள ோம். ணவவைனத் லெOய்வ?ோ த் லெOோழுவதும் கவறு லெOய்வம் Oனக்கு
கவண் ோலெ?ன்று ?றுப்பதும், இதுOோன் ற்பு என்று லெசோல்வதும் ஆகியவற்வைற ருத்தில்
லெ ோள்ளும்கபோது ச?யச் சிந்Oவைனயின் Oோக் ம் இங்கு உச்ச அளவில் புகுந்துள்ளது என்று நோம்
ருOகவண்டியிருக்கிறது. இந்Oப் பகுதியில் எடுத்துக் ோட்டிய பிற குறட்போக் ளிலிருந்து இக்குறளின்
ருத்து வி கி நிற்கிறது. லெபண்ணுக்குக் ணவன் இங்குத் லெOய்வ?ோகிவிடுகிறோன். லெபண் அவவைனத்
லெOோழ கவண்டியவள் ஆகிறோள். லெபண்வைணக் ோப்போற்றும் லெOய்வம் ணவன் அல் து ணவனின்
வழிகய லெOய்வம் லெபண்வைணக் ோப்போற்றுகிறது. அருள்புரிகிறது. இவ்வவை யில் இது ஒரு பக்திக்
விவைO, ச?யம் Oவைழத்O ோ த்துக் விவைO. லெபரும்போலும் இக்குறள் ஓர் இவை ச் லெசரு ல் ஆ ோம்.
’பின்க டு சூழற் ’ என்று லெOோ ங்கும் குறளில் பிறருக்கு க டு Oரும் லெசயல் வைள நீங் ள்
சிந்திப்பீர் லெளன்றோல் உங் ளுக்குரிய அழிவைவ அறக் வுள் சிந்திக்கும் என்கிறோர் வள்ளுவர்.
‘பிறருக்கு இன்னோ முற்ப ல் லெசய்யின் O?க்கின்னோ
பிற்ப ல் Oோக? வரும் ’(குறள் 319)
என்ற குறளிலும் இக் ருத்கO அ ங்கியுள்ளது.
‘கநோலெயல் ோம் கநோய் லெசய்Oோர் க? வோம்' (குறள் 320) என்ற குறளிலும் பிறருக்குத் துன்பம்
லெசய்Oவர் ளுக்க துன்பங் ள் வருகின்றன என்கிறோர். ‘யோOனின் யோOனின் நீங்கியோன்' (குறள் 341) என்ற
குறளுக்கும் இகO முவைறயில் லெபோருள் ோண ோம். (கநோய் என்பது இங்கு துன்பம். ?ருந்து எனும்
அதி ோரத்தில் உ லுக்கு வரும் கநோய் பற்றிச் லெசோல்லுகிறோர். இங்கு லெசோல் ப்படும் கநோய் கவறு).
பிறருக்லெ ோருவன் Oருவது ண்டு இன்லெனோருவன் லெபோறோவை?ப்படுவோலெனன்றோல் அப்படிப்
லெபோறோவை?ப் படுபவன் ?ட்டு?ல் ோ?ல் அவவைனச் சூழ்ந்துள்ளவர் ளும் உண்பதும் உடுப்பதும்
இன்றிக் லெ டுவோர் ள் (குறள் 166) என்றும் வள்ளுவர் லெசோல்லுகிறோர்.
இங்கும் அறம் என்பது லெOய்வத்Oன்வை? லெபறுகிறது. தீயவைO நிவைனத்Oோலும் லெசய்Oோலும் தீங்கு
திரும்பி வரும். அறம் இப்படிச் லெசயல்படுகிறது என்கிறோர் வள்ளுவர். என்கிறோர் வள்ளுவர்:
அல் ல்பட்டு ஆற்றோது அழுO ண்ணீர் லெசல்வத்வைO கOய்க்கும் பவை என்று வள்ளுவர்
லெசோல்லும் லெபோழுது இங்கும் அறம் Oரும் Oண் வைனவையகய ருத்தில் லெ ோள்கிகறோம். (குறள் 555).
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13. '

வுள் வோழ்த்து - லெசய்Oவர் வள்ளுவரோ?

திருக்குறள் நூற்போக் ளில்
வுள் என்ற லெபயர் ோணப்ப வில்வை . ஆதிப வன் முOலிய
பல்கவறு லெபயர் ள்
வுவைளக் குறிக்கும் என்றும் ச?ணம் பவுத்Oம் ஆகிய ச?யங் ளின் ஆதி
முOல்வர் வைளக் குறிக்கும் என்றும் ஏற் னகவ ப ர் . ருத்துவைரத்திருக்கின்றனர். ச?யத்வைO ?றுக்கும்
முவைறயில் லெபரியோரியம் Oமிழ் நோட்டில் ஆக் ம் லெபற்ற லெபோழுது லெபரிகயோர் திருக்குறவைளப்
பகுத்OறிவுவோO கநோக்கில் போர்த்Oனர். இந்Oச் சூழலில்Oோன்
வுட் லெ ோள்வை வள்ளுவருக்கு
உ ன்போடில்வை என்ற ருத்து ஏற்பட் து.
வுள் என்பவைO ஒரு ருத்Oோக் ம் என்றும் ஒரு குறிப்பிட்
வர ோற்றுச் சூழலில் Oோன் எல் ோச் சமூ ங் ளிலும்
வுளின் கOோற்றம் நி ழ்ந்துள்ளது என்றும்
இவர் ள் போர்க் வில்வை .
வுள் என்ற ருத்Oோக் த்தின் உள்ள க் ம் என்ன என்று இவர் ள்
போர்க் வில்வை .
வுள் என்ற ருத்Oோக் த்தின் உள்ள க் ம் என்ன என்று இவர் ள் ோணவில்வை .
வள்ளுவருக்குள் ச?யச் சிந்Oவைன அறகவ இல்வை என்று நோம் அடித்துப் கபசவும் முடியோது. உ கியல்
சிந்Oவைன வள்ளுவருக்குள் க?ம்பட்டுள்ளது என்பவைOயும் நோம் ?றுக் கவண்டியதில்வை . வள்ளுவரின்
ோ ம் எதுவோ இருக் முடியும் என்றும் நோம் ஆரோயகவண்டியிருக்கிறது. வள்ளுவருக்குள் லெOன்படும்
ச?யக்கூறு பிற் ோ த்தில் லெபரு?ளவு வளர்ச்சி லெபற்றுள்ளது.
வுள் வோழ்த்து என்ற இந்O முOல்
அதி ோரத்வைO வள்ளுவர் இயற்றியிருக் முடியோது என்ற ருத்துவைரவையயும் நோம் வனத்தில்
லெ ோள்ளகவண்டும். இந்O முன்னுவைரகயோடு முOல் அதி ோரம் குறித்O ஆய்வில் நோம் ஈடுப
ோம்.
1. “அ ர முO எழுத்லெOல் ோம்”
Oமிழ் லெ?ோழியில் முOல் எழுத்து அ ரம். ந?க்கு லெOரிய வந்துள்ள . கவறு சி லெ?ோழி ளிலும்
முOல் எழுத்து அ ரம்Oோன். வள்ளுவருக்கு எத்Oவைன லெ?ோழி ள் லெOரிந்திருக்கும் என்பது குறித்து நோம்
எதுவும்
லெசோல்வOற்கில்வை . எழுத்து லெளல் ோம் அ ரத்வைO முO ோ க் லெ ோண்டிருப்பது கபோல் உ த்திற்கு
ஆதி ப வன் முO ோ , மூ ?ோ இருக்கிறோன் என்பது வள்ளுவர் ருத்து.
எல் ோ லெ?ோழி எழுத்துக் ளுக்கும் அ ரம்Oோன் முOல் என்பவைO உண்வை?லெயன்கற
வைவத்துக்லெ ோண் ோலும் இக் ருத்து, உ த்திற்குத் Oோன் முOல் என்பவைOச் லெசோல்வOற் ோன உவவை?
என்றுOோன் நோம் எடுத்துக்லெ ோள்ள கவண்டும். அறிவோர்ந்O முவைறயில் ஒன்வைற லெ?ய்ப்பிப்பOற்கு
உவவை? ஆOோர?ோ ோது. ஆனோல் இப்படி லெசோல்வது வித்துவமுவைற. விவைO சற்று நம் ?னத்வைO லெநகிழ
வைவக்கும் லெபோழுகO விஞர் கவலெறோன்வைறச் லெசோல்லி முடித்துவிடுவோர். நோமும் அவைO லெ?ய்லெயன
ஏற்றுக்லெ ோள்கவோம். வள்ளுவரும் இங்கு இப்படித்Oோன் லெசயல்படுகிறோர் என்று கூறுவதில் Oவறில்வை
.
எல் ோவற்றிற்கும் முOல் அல் து மூ ம் என்பது ஒன்று இருக் கவண்டும் என்பது Oர்க் ம்.
அதுகபோ உ ம், உயிர் ள் முOற்லெ ோண்டு கபரண் த்தின் கOோற்றத்திற்கு மூ லெ?ன்று ஒன்று இருக்
கவண்டும் என்பது லெநடுங் ோ ?ோ லெசயல்படும் Oர்க் ம். அந்O மூ முOல்Oோன் எல் ோவற்றிற்கும்
லெOோ க் ம் என்கறோ எல் ோவற்வைறயும் கOோற்றுவித்Oது என்கறோ Oர்க் ம் Oன்வைன விரித்துக்லெ ோள்ளும்.
லெOோ க் ம் என ஒன்வைற ஆரோயோ?ல் நம்?ோல் இருக் முடிவதில்வை . இகOவவை Oர்க் ம் அந்O
மூ த்திற்கு எது முOல் என்ற க ள்வி எழும்கபோது இந்O Oர்க் ம் Oடு?ோறும். சிவைOந்துவிடும். ப
சந்Oர்ப்பங் ளில் பயன்படும் இந்O Oர்க் ம் சி கபோது நம்வை?க் வை விட்டுவிடும். வள்ளுவருக்கு
முன்கப கOோன்றியது இந்O Oர்க் ம். Oர்க் த்தின் எல்வை க்குள்Oோன் வள்ளுவர் லெசயல்படுகிறோர். ஆ கவ,
இந்O முOல் குறளில்
வுள் லெ?ய்ப்பிக் ப்ப வில்வை என்று நோம் ோண முடியும்.
எனினும் ஒரு க ள்வி. இன்று வவைர இது லெபரும் க ள்வி. பிரபஞ்சமும் நோம் வோழும் உ மும்
உயிர் ளும் எவ்வோறு கOோன்றின? லெபோருள் என்வைறக்கும் இருந்Oன. இயங்கின என்பவைO வைவத்து
எல் ோவற்வைறயும் விளக்கிவி முடிகிறOோ? இல் கவ இல்வை . இங்குOோன்
வுள் இன்னும்
வோழ்கிறோர். ச?யங் ளும் வோழ்கின்றன.
ஆதிப வன் என்பது ச?ண ச?யத்தின் முOல் ஆசிரியரோகிய அரு கOவவைரக் குறிக்கும் அல் து
இன்லெனோருவவைரக் குறிக்கும் என்று வைவத்துக்லெ ோண் ோல் இந்Oக் குறவைள எப்படி விளக்குவது? பிறந்து
வளரும் கபோது Oோய் Oந்வைO முOலியவர் ளும் ஆசிரியர் ளும் உ த்வைO ந?க்கு விளக்குகின்றனர்.
இவர் ள் வழிகயOோன் உ த்வைO நோம் லெபறுகிகறோம். இவர் ள் லெசோல்லித்Oோன் நோம் உ த்வைOத்
லெOரிந்துலெ ோண்க ோம். வி ங்கு ளுக்கும் பறவைவ ளுக்கும் உ ம் லெOரியோது. அரு கOவன்
முOலியவர் ள் உயிரினங் ளின் இயக் ம் பற்றி விளக்கினர்.
எல் ோ எழுத்து ளும் முOலெ ழுத்து அ ரம் என்று விளக்குவகOோடு ஒவ்லெவோரு எழுத்தினுள்ளும்
அ ரம் ஏகOோ ஒரு வடிவில் ?வைறந்துள்ளது கபோ எல் ோ வவை உயிரினங் ளிலுள்ளும் இவைறவகன
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?வைறவோ இருந்து லெசயல்படுகிறோன் என்றும் இக்குறளுக்கு ச?யம் சோர்ந்O விரித்தி உவைர லெசய்து
லெ ோள்வOற்கும் வோய்ப்பிருக்கிறது. அத்வைவOக் ருத்தியலின் கOோற்றத்திற்கு இங்கு ஓர் அடிப்பவை வைய
நோம் ோண ோம்.
2. " ற்றOனோல் ஆன பயன்"
ல்வியறிவுவை யவர் வோ றிவவைன ஏற்றுக் லெ ோள்வகOோடு வணங் வும் கவண்டும் என்று
இக்குறளில் ஆசிரியர் கூறுகிறோர்.
முOற்குறளில் உ கின் கOோற்றம், இயக் ம் முOலியவற்றிற்கு இவைறவவைனத் Oவிர கவறு எதுவும்
ோரண?ோ இருக் முடியோது என்பவைOக் ல்வியறிவுவை யவர் புரிந்து லெ ோள்ள கவண்டும் என்பOோ
ஆசிரியர் ருதுகிறோர். ல்வியின் கநோக் ம்
வுவைள அறிOல். Oவிர
வுளின் நற்றோள் லெOோழ
கவண்டும் என்கிறோர்.
வுளுக்கு இங்கு உருவம் கூறப்படுகிறது. லெOோ க் ோ த்தில் புத்Oரின்
திருவடி ள் வணங் ப்பட் ன. (புத்Oரின் முழு உருவம் அன்று இல்வை அல் து
உருவோக் ப்ப வில்வை )
வுள் உருவைவயும் இப்படி வவைரயகவோ லெசதுக் கவோ முடியோது.
இக்குறளில் லெOன்படுவது ச?யச்சிந்Oவைன. ‘ ற் ச ற ற்பவைவ’ என்ற குறளில் ல்வியின் கநோக் ?ோ
ற்ற்படி நிற்றவை வள்ளுவர் சுட்டுகிறோர். இந்O இரண்டு குறள் ளுக்கிவை யில் முரண்போடு
ோணகவண்டிய தில்வை . ல்வியின் இறுதி கநோக் ம்
வுவைள லெOோழுOல் என்று வைவத்து
அவை?தியவை ய ோம். எOற்குத் லெOோழ கவண்டும் என்றோல், அவர்Oோகன ‘இந்O உ த்வைOயும்
உன்வைனயும் பவை த்Oோர்' என்று
லெசோல்லிக்லெ ோள்ள ோம்.
இந்Oக் குறளில்
வுளுக்கு இ க் ணம் லெசோல்லுகிறோர். வோ றிவன் என்பது தூய்வை?யோன
அறிவுவை யவன் என்று லெபோருள்படும். ?னிO அறிவில் குற்றம் குவைற ள் உண்டு. ?னிO அறிவுக்கு
வவைரயவைற ள் உண்டு. இவைறவனுவை ய அறிவு எல்வை யற்றது. தூய்வை?யோனது. இவைறவனுவை ய
அறிவு இத்Oவை யது என்று ?னிOன் எப்படிக் ண் றிந்Oோன் என்ற க ள்விவைய இங்கு எழுப்பிக்
லெ ோள்ள ோம். Oன்வைனவி இவைறவன் லெபரியவன். Oன் அறிவில் குற்றம் குவைற ள் இருக் ோம்.
இவைறவனுக்கு இவைவ இருக் முடியோது. இந்Oச் சிந்Oவைனயும் ?னிOச் சிந்Oவைன Oோன். ?னிOனுக்குள்
இப்படி ஒரு Oர்க் ம் லெசயல்படுகிறது. ?னிOன் கபரறிவைவ விரும்புகிறோன். தூய அறிவைவ
விரும்புகிறோன். இது ?னிOன் Oனக்குள் வகுத்துக் லெ ோண் இ க் ோ வும் இருக் முடியும். ?னிOன்
இப்படித்Oோன்
வுவைளக் ண்டுபிடித்Oோன். இவனுக்குள் லெசயல்படும் Oர்க் ம் Oோன்
வுவைளக்
ண்டுபிடிக்கிறது.
வுளுக்கு இ க் ணம் லெசோல்லுகிறது. என்றோவது ஒருநோள் Oோனும் இவைறவனோ
முடியுலெ?ன்ற ?னிOச் சிந்Oவைனயின் ஒரு கூறு இக் ருத்தினுள் அ ங்கியிருக்கிறது. இன்னும் ஒன்று.
கபரறிவு என்பது இவைறவனின் இயல்பு. இOன் ஒரு துளிகயனும் ?னிOனுக்குள் இருக்கிறது.
?னிOனுக்குள்ளும் இவைறஇயல்பு இருக்கிறது. இவைறவவைனக் ண் றிந்Oது. ?னிOன் Oோன் என்றோல்
Oனக்குள்ளிருந்தும் Oோன் அந்O இவைறவவைன இவன் ண் றிந்திருக் கவண்டும். ?னிOன் Oோன்
இவைறவவைனப் பவை த்Oோன். வள்ளுவருக்
குள்ளும் எங்க ோ லெOோவை வில் லெOன்படுகிறது இந்O உண்வை? .
வோ றிவன் என்பவைOத் தூய அறிவைவயுவை ய அரு ன் என்கறோ இன்லெனோருவர் என்கறோ
ருOவும் இ முண்டு. நற்றோள் லெOோழல் என்பதும் கூ ?னிO இயல்புOோன். லெபற்கறோவைரத் லெOோழுOல்,
சிறந்O முன்கனோவைரத் லெOோழுOல் என்பது கபோ த்Oோன் இதுவும். முன்கனோர் வழிபோடுOோன் பிறகு
லெOய்வழிபோடு ஆகியது என்பவைOயும் இங்கு நிவைனவு லெ ோள்ள ோம். லெOோழல் என்பது ஒன்கற
?னத்துக்குள் உறுதியோ வரித்துக்லெ ோள்வது. அOன் அருவைள கவண்டுவது. Oன்னி மிருந்து அOவைனயும்
அOனி மிருந்துத் Oன்வைனயும் அந்நியப்படுத்திக்லெ ோள்வது. Oனக்குள் இன்லெனோன்வைற குடிகயற்றி
அOன் அருவைள கவண்டித் Oவிப்பது. இப்படிலெயல் ோம் லெசய்யோ?ல் ?னிOன் இல்வை . ச?யம்
இப்படித்Oோன் ?னிOனுக்குள் குடிகயறியது.
3. “? ர்மிவைச ஏகினோன்"
இவைறவன் ? ரின் மீது அ?ர்ந்துள்ளோன். அவனுவை ய அடி ள் ?ோண்புவை யவைவ. அந்O
அடி வைள லெநஞ்சில் நிவை நிறுத்திக்லெ ோள்ள கவண்டும். இத்Oவை யவர் ள் லெநடுநோள் வோழ்வோர் ள்.
இக்குறளில் இவைறவனுக்கு உருவம் லெசோல் ப்படுகிறது.
வணங்குவOன் பயவைனயும் ஆசிரியர் லெசோல்லுகிறோர். இவைறவன் மீது எல் ோச் சுவை? வைளயும்
இறக்கிவைவத்துவிட்டு ?னக் வவை இல் ோ?ல் இருப்பவர் லெநடுங் ோ ம் வோழமுடியும். இப்படி
இந்Oக் குறளுக்கு லெபோருள் ோண ோம்.
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? ரும் இவைறவனும் இங்கு கசர்த்துச் லெசோல் ப்படுகின்றன. ? ரில் இவைறவன்
அ?ர்ந்துள்ளோன். இவைறவன் அ?ர்வOற் ோன இ ம் ? ர். ? ர் அழகியது. தூய்வை?யோனது. புதிய
ஓளியுவை யது. அழகிலும் தூய்வை?யிலும் ஓளியிலும் இவைறவன் உள்ளோன். இயங்குகிறோன். நீண் நோள்
வோழ்வது ?னிOனின் லெபரு விருப்பம்.
நீண் நோள் வோழ இவைறவவைனத் லெOோழ கவண்டும் என்பது ஒருவவை யோன தூண்டுOல். ? ர்மிவைச
ஏகினோன் என்பOற்கு ?னிOவைரச் சோர்ந்து லெபோருள் லெ ோள்ளமுடியோது. ? ரின் மீது ?னிOன்
அ?ர்வதில்வை .
நீண் நோள் வோழ்வOற்கு இவைறவவைனத் லெOோழுவது Oோன் ோரண?ோ என்ற க ள்வி எழ ோம்.
இன்ப துன்பங் வைள இவைறவன் Oோன் Oருகிறோன் என்ற சிந்Oவைன அழுத்Oம் லெபற்றோல் இவைறவகன
போர்த்துக் லெ ோள்வோன் என்று வவை யின்றி இருக் முடியும். வவை Oோன் ?னிOனின் வோழ்நோவைளக்
குவைறக்கிறது. வவை யின்றி ?னிOன் வோழகவண்டும். இப்படியும் சி உணர்வு ள் இந்O
குறளுக்குள் இயங்குகின்றன.
4. "கவண்டுOல் கவண் ோவை?"
இவைறவன் விருப்பு, லெவறுப்பு அற்றவர். இத்Oவை யவவைன லெநஞ்சில்
Oோங்கியவருக்கு துன்பங் ள் இல்வை என்கிறோர் ஆசிரியர்.
விருப்பு, லெவறுப்பு அற்ற ?னநிவை ஓர் அரிய , கவண் த்Oக் ?னநிவை . ?னிOன் விருப்பு
லெவறுப்பு ளுக்கு ஆட்ப
ோம். இOன் ோரண?ோ த்Oோன் எவ்வளகவோ நல் தும் லெ ட் தும்
நவை லெபறுகின்றன. இவைறவன் இப்படி இருக் முடியோது. விருப்பு லெவறுப்பு லெ ோண் ?னநிவை Oோன்
துன்பங் ளுக்குக் ோரணம்.
லெசயலில் ஈடுபடும் லெபோழுது விருப்பு என்றும் லெவறுப்பு என்றும் போரோ?ல் லெசயல்ப கவண்டும். இது
சோத்தியம் Oோனோ என்பவைOக் ோட்டிலும் இவைO சோத்தியப்படுத்துவது நல் து. இக் ருத்வைO வள்ளுவர்
கவறு குறள் ளிலும் சிறப்போ லெவளிப்படுத்துகிறோர். ''இன்பம் விவைழயோன் இடும்வைப
இயல்லெபன்போன்” என்பது ஒரு குறள். விருப்பு, லெவறுப்பற்ற நிவை யில் கபோட்டி லெபோறோவை? ளுக்கு
இ மில்வை . பவை வை?க்கு இ மில்வை . இத்Oவை யவரி ம்Oோன் அறம் Oங்கும். ?னத்தில் ?ோசற்ற
Oன்வை?கய அறம் என்றும் வள்ளுவர் கூறுகிறோர். வர ோற்றுச் சூழலில் நி ழும் சி வற்வைறத் Oவிர்க்
இய ோது. நோம் அவற்வைற ஏற் த்Oோன் கவண்டும். சோவு Oவிர்க் இய ோOது. புயலின் கபோது அழிவைவத்
Oடுப்பது டினம். விருப்பு, லெவறுப்பில் ோ?ல் இவற்வைற ஏற் த்Oோன் கவண்டும். இப்படித்Oோன் ?னிOன்
Oனக்குள் ஓர் உயர்வைவத் கOடுகிறோன். இவைறவவைனத் கOடுகிறோன். இது ?னிOனின் இயல்பு.
புத்Oனுக்கும் அரு னுக்கும் கவண்டிய இ க்கு. இக் ருத்தின் ?னிOச் சோர்வைபத்Oோன் ச?யங் ள் O?க்குள்
லெ ோண் ோடுகின்றன.
5. ''இருள்கசர் இருவிவைனயும்”
இவைறவனின் பு வைழ எடுத்துவைரக் கவண்டும். அவனது பு ழ் லெபோருள் நிவைறந்Oது.
லெபோய்யில் ோOது. ?னிOவைனப் பற்றிய பு ழ்ச்சி ளுக்குள் லெபோய்வை?க்கு இ முண்டு. இவைறவவைன
எவ்வளவு பு ழ்ந்Oோலும் Oகும். இத்Oவை ய இவைறவவைன அண்டியவர் வைள இருவவை விவைன ள்
கசர்வதில்வை .
இவைறவவைனப் பு ழகவண்டும். லெOோ ர்ந்து ப வவை யோலும் பு ழகவண்டும். இவற்வைற
இவைறவன் ஏற்கிறோன். இப்படிப் பு ழ்பவர் வைள இருவவை விவைன ள் லெOோ ரோ?ல் ோக்கிறோர்.
விருப்பு லெவறுப்பில் ோOவன் இவைறவன் என்றோல் பு வைழ அவன் விரும்ப கவண்டியதில்வை .
பு ழ்பவனுக்குOோன் அருள் புரிவது என்ற நியதி கOவைவயில்வை . இப்படி லெசோல்வOன் மூ ம் ?னிOன்
Oன் எல்வை க்குள் லெ ோண்டுவந்துவிடுகிறோன். இது இவைறவனுக்குப் லெபருவை? இல்வை . பு ழுக் ோ ச்
லெசயல்படுபவவைன நம்?ோல் ?திக் முடியவில்வை .
விவைன என்பது லெசயல்போடு. ?னிOச் லெசயல் ளில் நன்வை? ளும் தீவை? ளும் இருக்கின்றன.
நன்வை?லெயன்றும் தீவை?லெயன்றும் லெசயல் வைள ?னிOன் Oன் சூழலுக்க ற்றபடி வகுத்துக் லெ ோள்கிறோன்.
லெசயல்ப ோ?ல் ?னிOனோல் இருக் முடியோது. லெசயல்படுபவன் ?னிOன் லெசயல்ப ோ?ல் இருப்பது
உயிரியல்பு அன்று. இருவிவைன ளும் அற்றவர் இவைறவன் என்றோல் அவன் லெசயல்படுவதில்வை
என்பது லெபோருள். சிந்Oவைனக்குள் அ ங் ோOது இந்O இவைறவனின் இயல்பு. ச?யங் ள் இப்படித்Oோன்
இவைறவவைன வகுத்துவைரக்கின்றன. ?னிOன் ச?யங் வைளயும் கOோற்றுவிக்கிறோன். ?னிOனுக்குள்
இயங்கும் அருவச் சிந்Oவைனயின் இயக் த்தினுள் Oோன் ச?யத்வைOக் ோணமுடியும். அருவச் சிந்Oவைன
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எல்வை
ந்து லெசல்லும்கபோது Oன்வைனகய ?றுத்து சவ?ோகிறது. இந்Oச் சவத்வைOச் ச?யங் ள்
லெ ோண் ோ முடியும். ?னிOனுக்கு இது O ோது. வள்ளுவருக்குள் இப்படியும் ஒரு கபோக்கு என்றுOோன்
இங்கு நோம் ோண முடியும். ?னிO வோழ்க்வை பற்றிப் கபசுபவர், ?னிO வோழ்வின் இயக் எல்வை
ந்து
லெசல்வவைO இங்கு போர்க்கிகறோம். இவர் வள்ளுவர் இல்வை .
இத்Oவை ய சிந்Oவைனப்கபோக்கு ந?க்கு அந்நிய?ோனது. கவண் ோOது. விருப்பங் ளும் லெவறுப்பு ளும்
கவண் ோOது கபோ கவ நன்வை?யும் தீவை?யும் ஆகிய இருவவை விவைன ளும் ந?க்கு கவண் ோலெ?ன்று
சி ர் லெசோல் முடியும். விவைன என்பது லெசயல். லெசயவை எப்படி ?றுக் முடியும்? விருப்பு
லெவறுப்பில் ோO ?னநிவை வைய சிர?ப்பட்க னும் லெபறமுடியும். ஆனோல் லெசயல்ப ோ?ல் இருக்
முடியோது.
6. “லெபோறிவோயில் ஐந்Oவித்Oோன்"
இவைறவனுக்கு லெபோறி ள் உண் ோ? பு ன் ள் உண் ோ? பு ன் வைள அழித்Oவன் என்று
இவைறவவைன இங்கு லெசோல் முடியு?ோ? லெபோறி ளும் பு ன் ளும் இவற்றின் வழிகய லெசயல்படும்
கவட்வை ளும் இல் ோOவன் இவைறவன் என்று ஆசிரியர் இங்கு குறிப்பிடுகிறோர். இத்Oவை யவன்
இவைறவன் என்றோல் இவவைனப் கபோ கவ கவட்வை ளுக்கு வசப்ப ோ?ல் வோழும் லெநறிவைய
க?ற்லெ ோண் வர் லெநடுங் ோ ம் வோழ்வோர் என்று ஆசிரியர் கூறுகிறோர்.
இவைறவனுக்குப் லெபோறி ளும் பு ன் ளும் இல் ோ?ல் இருக் ோம். கவண் ோதும் இருக் ோம்.
?னிOனுக்கு இவைவ இல் ோ?ல் இருக் முடியோது. லெபோறி ள் இருக்கும்கபோது பு ன் ளும் இருக்கும்.
அப்கபோது கவட்வை ளும் இருக்கும். ஆ கவOோன் லெபோறி ளும் பு ன் ளும் இல் ோOவன் என்று
இவைறவவைன ?னிOன் ற்பவைன லெசய்கிறோன். லெOோ ர்ந்து சி குறள் ளில் போர்க்கிகறோம். லெநடுங் ோ ம்
வோழ்வOற்கு, துன்பங் ள் இல் ோ?ல் இருப்பOற்கு, ஆவைச ள் இல் ோ?ல் இருப்பOற்கு இவைறவவைனத்
லெOோழகவண்டும். இவைறவன் மீது பு ழ்லெ?ோழி ள் லெசோல் கவண்டும். பு ழ் லெ?ோழி ள் என்பவைவ
போ ல் ள் அல் து ?வைறலெ?ோழி ள். இவைறவனுக்கு உருவம் உண்டு. இவைறவவைன லெநஞ்சில்
Oங் வைவக் கவண்டும். இவைறவன் ந?க்குள் வரவரத் துன்பங் ள் நீங்கும்.
நீண் நோள் வோழ்வOற்கு என்ன கOவைவ என்று ஆசிரியர் லெசோல்வதில்வை . விருப்பு
லெவறுப்பு வைள அவற்றின் சரியோன வழியில் லெசலுத்துவது பற்றி ஆசிரியர் லெசோல்வதில்வை . ஒடுக்குவது
பற்றித்Oோன் கபசுகிறோர். Oறிலெ ட்டு ஓடும் சமூ ச் சூழலுக்கு இக் ருத்து லெபோருந்O ோம். எல் ோ
சமூ த்திற்கும் எல் ோ ோ த்திற்கும் இக் ருத்து லெபோருந்Oோது. விருப்பு லெவறுப்பு இல் ோOவன்,
இருவிவைன கசரோOவன். லெபோறிவோயில் ஐந்Oவித்Oவன் - இவர் லெளல் ோம் ?னிOப் பிறவி ள் என்கற
வைவத்து லெ ோண் ோலும் இவர் ளின் ஒழுக் லெநறி ள் அவ்வோகற வை பிடிக் கூடியனவோ இல்வை .
இப்படித்Oோன் அவர் ள் வை பிடித்Oோர் ள் என்று சீ ர் ள் லெசோல்லும் லெபோய்க் வைO வைள நோம் நம்ப
கவண்டியதும் இல்வை . வள்ளுவகர கூறுவது கபோ ப் புOருக்குள் Oம்வை? ?வைறத்துக் லெ ோண்டு
வவை வீசிப் பறவைவ வைளக் வரும் யவர் ளும் இவர் ளுக்குள் இருக் க்கூடும். பு ன் வைள லெநறிப்
படுத்துவது என்பது பற்றித்Oோன் நோம் கபசமுடியும். உ லின் மீது அளவு
ந்O ட்டுப்போடு வைள
விதித்து உள்ளத்வைO ஆன்மீ த்வைO வளர்க் முயன்றவைவ ச?யங் ள். ச?யங் ள் லெசோல்லும் இவைறவன்
பு ன் ள் அற்றவன். லெபோறி ள் அற்றவன். அவன் ஓர் அருவம். ?னிOனுக்குள் லெOோ ங்கி ?னிO
எல்வை வைள விரித்து லெ ோண்க லெசன்று அப்புறம் ?னிO எல்வை ள்
ந்து சவ?ோனவன்.
இவனுக்குத் Oோன் க ோயில் ட்டிக் லெ ோண் ோடுகின்றனர். ?ந்திரங் ள் லெசோல்லி இவவைன ச?யவோதி ள்
O?க்குள் எழுப்புகின்றனர். சமூ த்திலிருந்து இவர் ள் Oம்வை?த் Oோக? ஒதுக்கிக் லெ ோள்கின்றனர்.
இவர் ளின் வழிகய சமூ ஆக் ம் லெபற முடியோது.
7. Oனக்குவவை? இல் ோOோன்
8. அறவோழி அந்Oணன் 9 க ோளில் லெபோறியில்
இவைறவன் Oனக்கு உவவை? இல் ோOவன். இவைறவனுக்கு எந்O ?னிOனும் நி ரோ முடியோது. இத்Oவை ய
இவைறவவைன ?னிOன் வணங் கவண்டும். இல்வை லெயன்றோல் இவனுக்கு ?னக் வவை தீரோது.
இவைறவன் அறம் எனும் சக் ரத்வைO சுழற்றுகிற அந்Oணன். இவன் அருளுணர்வு மிக் வன். அறத்வைO
இவன்Oோன் லெசயல்படுத்துகிறோன். இவைறவனது அறம் Oோன் உ கிற்கும் உயிர் ளுக்கும் ஆOோரம். அறச்
சக் ரம் சுழ வில்வை என்றோல் உயிர் ள் அழியும். பிறப்பு எனும்
வை நீந்திக்
ப்பOற்கு
இவைறவவைனச் சோர்ந்து இருக் கவண்டும்.
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ண் போர்க் கவண்டும். ோது க ட் கவண்டும். இவைOப் கபோ ?ற்ற லெபோறி ளும் லெசயல்ப
கவண்டும். போர்வைவயில் ோO ண்ணோல் பயனில்வை . க ட் ோO லெசவியோல் பயனில்வை . இவைOப் கபோல்
இவைறவவைன வணங் ோத் Oவை யினோல் பயனில்வை .
இவைறவனது இயக் த்Oோல் உயிர் வைளயும் உ த்வைOயும் அறம் Oோங்குகிறது. அருள் நிவைறந்O
இவைறவன் அறத்தின் மூ ம் உ த்வைOத் Oோங்குகிறோன். இப்படி இவைறவவைனயும் அறத்வைOயும்
இவைணத்துக் ோண்கிறோர் ஆசிரியர். அறமும் இவைறத் Oன்வை?யுவை யது என்பவைO வள்ளுவர் கவறு சி
குறள் ளிலும் லெசோல்லுகிறோர். இவைறவன் ோரண?ோ அறம் இயங்குகிறது என்று இவைறவனுக்கு
அடுத்Oபடியோ அறத்வைO வைவக்கிறோர் ஆசிரியர். அறம்Oோன் இவைறவலெனன்று ஆசிரியர் லெசோல் வில்வை
.
10. "பிறவிப் லெபருங்

ல்"

பிறப்பு என்பது ஒரு லெபருங் ல். பிறப்பு என்பது ஒன்றல் . ப . பல்கவறு உயிரினங் ளின்
பிறப்பு. ஓரறிவு முOல் ஆறறிவு லெ ோண் ?னிOன் வவைர பல்கவறு பிறப்பு ள். லெOோ ர்ந்து பிறப்பும்
சோவும், ஓயோO துன்பங் ள், ?னிOப் பிறவியில் Oோன் இவைறவவைன அறிய முடியும். பிறவித் துன்பத்திற்கு
?னிOப் பிறப்பில் Oோன் முடிவு ட் முடியும்.
இப்படித்Oோன் உவைரயோசிரியர் ள் கூறுகின்றனர். Oனக்குவவை? இல் ோOவன், அறவோழி
அந்Oணன் , எண்குணத்Oோன். என்ற லெபயரீடு ளில் ?னிOர் வைளயும் குறிப்பி
ோம். இப்படி
குறிப்பிடுவOனோல் ச?யத்தின் எல்வை க்குள்ளிருந்து நோம் லெவளிகயறி வி இய ோது. பிறவிவையத்
துன்பம் என்றுOோன் ஆசிரியர் ருதுகிறோர். பிறவோவை? கவண்டும். ‘பற்றற்ற ண்கண பிறப்பறுக்கும்’
என்று கவறு இ த்திலும் வள்ளுவர் கூறுகிறோர்.
பிறவி ள் லெOோ ரும் என்பவைO நோம் ஒதுக்கிவிட் ோலும் பிறவிகய துன்பம் என்பவைO நம்?ோல்
ஏற் முடியோது. ?னிOப் பிறப்பில் ?னக் வவை ள், இடும்வைப ள், துன்பங் ள் முOலியவைவ
இருக் த்Oோன் லெசய்கின்றன. இவற்றிற் ோன ோரணங் ள் குறித்து ச?யங் ள் லெசோல்வவைO நம்?ோல் ஏற்
முடியோது. இவைறவவைன வணங்குவOோல் இவைவ தீர்வதில்வை . விருப்பு, லெவறுப்பு அற்ற ?னநிவை வையப்
பவை த்துக் லெ ோள்வலெOன்பது ஒருவவை யோன தீர்வு. இவைறவவைனத் லெOோழும்கபோது துயரங் ள் வி கி
நிற்கும். பிறகு மீண்டும் வந்து நம்வை? அவை த்துக் லெ ோள்ளும்.
வுவைளக் குறித்O ‘வோ றிவன்’ முOலிய இ க் ணங் வைளத் லெOோகுத்துப் போர்க்கும் லெபோழுது
சி உண்வை? ள் பு ப்படுகின்றன. துயரங் ளுக்குப் லெபோறி ளும் பு ன் ளும் ோரணம். ?னிOப் பிறவி
ோரணம். உ ல் ோரணம். உ லியல் வோழ்க்வை யில் இருந்து நம்வை? விடுவித்துக் லெ ோள்ள கவண்டும்.
?னத்வைOப் பக்குவப்படுத்O கவண்டும். இவைறவவைனக் ண் றிந்து அவவைன ந?க்குள் குடிகயற்றிக்
லெ ோள்ள கவண்டும். அவவைரத் லெOோழுது வோழ்த்O கவண்டும். இவைறவவைனக் ண்டு லெ ோள்வதுOோன்
அறிவுவை வை?.
அறத்தின் இயக் த்திற்கு இவைறவன் Oோன் ஆOோரம். அவன்Oோன் உ

த்திற்கு மூ ம்.

வுள் வோழ்த்லெOன்ற இந்O அதி ோரத்தில் ஆசிரியரின் வித்துவம் கூ மி க்குவைறந்O
அளவிற்க லெசயல்படுகிறது. இந்O அதி ோரத்வைO வள்ளுவர்Oோன் இயற்றினோலெரன்றோல் சங்
ோ த்திலிருந்து இவவைர லெவகுதூரம் வி க்கி வைவத்துOோன் போர்க் கவண்டும். ?னிO வோழ்க்வை வைய
?ருளுக்குள் ஆழ்த்துகிற ச?யச் சிந்Oவைன என்ற இருண்
ோ த்திற்குள் Oோன் இவவைர வைவத்துப்
போர்க் முடியும். நோம் கபோற்றும் குறள்லெநறி இதுவோ இருக் முடியோது. ஆ கவ, இந்Oக்
வுள்
வோழ்த்வைO இயற்றியவவைர நோம் திருவள்ளுவர் என்று ருOமுடியோது. சோன்கறோர், லெபரியவர் ள், குரு?ோர்
ஆகியவவைர ?னத்தில் இருத்தித்Oோன் இந்O அதி ோரத்வைO வள்ளுவர் பவை த்Oோர் என்று உறுதியோ ச்
லெசோல்வOற்கும் இல்வை .
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14. திருக்குறள் ந?க்கு ஒரு வை விளக்கு
1. திருக்குறளின் வை?யம் அறம் என்றுOோன் நோம் லெபோருள்படுத்துகிகறோம். திருக்குறளின் அறம்
ப வவை ப்பட் து என்பவைO க?க ோட் ?ோ த் திருக்குறவைளப் படிக்கும் லெபோழுதும் நம்?ோல் புரிந்து
லெ ோள்ள முடியும். அறம் சி சந்Oர்ப்பங் ளில் ?ற?ோவது பற்றியும் , அகO கபோ ?றமும் அற?ோவது
பற்றியும் கூ வள்ளுவர் சுட்டிக் ோட்டுகிறோர். இப்படி இருந்O கபோதிலும் அறம் என்பOன் அடிப்பவை
எது என்பது குறித்தும் கO க ோடுOோன் திருக்குறவைள நோம் வோசிக்கிகறோம். வோழ்வியல்
அனுபவங் களோடு Oோன் திருக்குறவைள நோம் படிக்கிகறோம். அன்றியும் லெபோருள் படுத்துகிகறோம்.
வோழ்வின் வழிகய அறம் எது என்பது குறித்து ந?க்கும் ஐயங் ள் இருக்கின்றன. திருக்குறளில் நம்
ஐயங் ள் தீரு?ோ? என்பOற் ோன அக் வைறகயோடு குறவைள வோசிக்கிகறோம். வள்ளுவருக்கும் ஐயங் ள்
இருந்திருக்கின்றன என்பவைOயும் அவர் லெவளிப்பவை யோ கவ கூறியிருக்கிறோர்.
வோழ்வியல் அறம் என்பOற் ோன அடிப்பவை உ கிய ோ த்Oோன் இருக் முடியும். உ கியல்
என்பவைO குவைறந்Oளவுக்கு உ ோயOம் என்றும் கூறுவதில் Oவறு இல்வை . Oற் ோ த்தில் இத்Oவை ய
சிந்Oவைனப் கபோக்வை லெபோருள்முOல்வோOம் என்று நோம் குறிப்பிடுகிகறோம். வோழ்வOற்குத்Oோன் அறம்
கOவைவ. ?னிO வோழ்வுக்கு ஆOோரம் இன்று நீர், நி ம். வோனம், ?வைழ, லெபற்கறோர், ல்வி, லெபரியவர் ள்,
உழவு, உவைழப்பு, ?ருத்துவம், வணி ம் என்று ப வற்வைறக் கூறமுடியும்.
குடும்பம் ஆண், லெபண் உறவு, பகிர்Oல், நட்பு என்றும் இன்னும் ப வற்வைறக் கூறமுடியும்.
இவற்றுக்கு இவை யில் ஆழ்ந்O உறவு ள் உண்டு. முரண்போடு ள் கூ உண்டு. இவற்றுக்கு இவை யில்
பவை வை?க்கும் இ முண்டு. உ வை?. அரசு என்பது இல் ோ?ல் வோழ்க்வை இல்வை . துறவு கூ
வோழ்க்வை யின் எல்வை க்குள் வந்துவிடுகிறது. வோழ்வு குறித்O கO லின் கபோதும்
வுள், ஆன்?ோ,
க?லு ம், நல்விவைன, தீவிவைன, பிறப்புக் ள், உயிர் வவை ள், விதி முOலியனவற்வைறயும் நோம்
எதிர்லெ ோள்கிகறோம். இவைவ எல் ோவற்வைறயும் உள்ள க்கியOோ த்Oோன் உ கியல் என்று நோம்
கபசுகிகறோம்.
வுள் முOலிய ருத்து வைளயும், வோழ்வியலின் எல்வை க்குள் வைவத்துத்Oோன் நோம்
கபசமுடியும். சோதி, ?Oம், கபOம் முOலியனவும் இந்O எல்வை க்குள் அ ங்குபவைவ. இப்படித்Oோன்
லெபோருள் முOல் என்று நோம் கபசுகிகறோம். சிந்Oவைன என்பOன் இயக் த்திற்கும் லெபோருள் முOல் இ ம்
Oருகிறது. ?னிO வோழ்வின் எல்வை க்கு லெவளிகய
வுள், ஆன்?ோ முOலியவற்வைறக் லெ ோண்டு
லெசல்லும் ?OவோOம் அல் து பு ன்
ந்O கபோக்கு ந?க்கு உ ன்போடில்வை . பு ன் ளுக்கு லெவளிகய
இவைவ லெநடுந்லெOோவை வு லெசல்லும்கபோது இவற்வைற இன்லெனோரு ட் த்தில் திரும்பவும் பு ன் ளின்
எல்வை க்குள் நோம் லெ ோண்டு வரவும் லெசய்கிகறோம். இப்படித்Oோன் வர ோற்றில் இயக் ம்
நவை லெபறுகிறது.
வள்ளுவத்தின் ஆOோரம் எது என்று போர்க்கும் லெபோழுது இவ்வவை உ கியல் அல் து
உ ோயOத்வைO நோம் ோணுகிகறோம். இவ்வோறு வியக் த்Oக் முவைறயில் வள்ளுவவைர நோம் லெபோருள்
படுத்துகிகறோம். ?வைழ இல் ோ?ல் ?ோநி த்தில் Oோனக?ோ, Oவக?ோ நவை லெபற முடியோது (குறள் 19)
என்கிறோர் வள்ளுவர். இல் றத்Oோர் துவைண இல் ோ?ல் துறவு நவை லெபற முடியோது என்கிறோர். (குறள் 42).
?க் ளின் வறுவை?வையத் தீர்க் கவண்டியது லெOய்வத்தின்
வை? என்கிறோர். (குறள் 1062). வைவயத்தில்
வோழ்வோங்கு வோழ்வவைOத்Oோன் வள்ளுவர் கபோற்றுகிறோர். (குறள் 50). இந்O வவை யில் ?னிOர் ளுக்குள்
இயங்குவது லெOய்வம் என்கிறோர். வோழ்வின் இயக் த்வைOப் புரிந்து லெ ோண் வர் ளுக்கு வைவயத்வைOக்
ோட்டிலும் வோனு ம் லெநருக் ?ோ இருக்கிறது என்கிறோர். (குறள் 353) விதிவைய லெவல் முடியும்
என்கிறோர். (குறள் 619). ஊருக் ோ உவைழப்பவைOப் கபோற்றுகிறோர். (குறள் 68). லெபண்வைண ?திக்கிறோர்.
(குறள் 53). லெபரியவர் வைள வழிபடுவது பற்றிச் லெசோல்லுகிறோர். (குறள் 891). ோOல் இன்பத்வைO இவைற
உ ம் என்கிறோர். (குறள் 1103) தீவை? ளிலிருந்தும் ற்றுக்லெ ோள்ள முடியும் என்கிறோர். (குறள் 796).
உழவுத் லெOோழிலின் க?ன்வை? குறித்துச் லெசோல்கிறோர். (குறள் 1031) ?க் வைள வருத்திப் லெபோருள்
கசர்ப்பவைOகயோ, அதி ோரம் லெசய்வவைOகயோ வள்ளுவர் ண்டிக்கிறோர். (குறள் 552). நடுவு நிவை வை?கயோடு
வணி ம் லெசய்ய கவண்டும் என்கிறோர். (குறள் 120). அரசு என்ற அவை?ப்வைப ஒத்துக் லெ ோண் ோலும்
?க் ள் ந த்வைO முன்னிறுத்தி அரசின்
வை?வைய வற்புறுத்துகிறோர்.
டுவை?யோ த் லெOோ ங்கினோலும் அரசன் ருவைணகயோடு ந ந்து லெ ோள்ள கவண்டும் என்கிறோர்.
(குறள் 562). அரசு என்ற அவை?ப்பினுள் வன்முவைறக்கு இ ம் இருக் த்Oோன் லெசய்யும், (குறள் 550)
இOவைனயும் ?க் ள் ந ம் என்ற ண்கணோட் த்கOோடுOோன் அணு கவண்டும் என்கிறோர். இந்Oளவுக்கு
உ ோயOம் என்ற அதி ோரத்திலிருந்து வள்ளுவவைர நோம் லெபோருள் படுத்O முடியும். இத்Oவை ய வள்ளுவர்
ந?க்கு லெநருக் ?ோனவர். வள்ளுவரி ம் உ ோயOம் என்ற எல்வை க்கு லெவளியிலிருந்தும் ?Oவோதி ள்
என்று அறியப்பட் வர் ள் லெசோல்லும் சி
ருத்துக் ளும் இருக்கின்றன. அன்பு லெசய்வOற் ோ த்Oோன்
உயிர் உ ம்கபோடு கூடுகிறது என்று வள்ளுவர் கூறுகிறோர். அழுக் ோறு உவை யவன் அழிந்து கபோவோன்
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என்கிறோர். ?னத்தில் அறகவ ?ோசில் ோO நிவை Oோன் அறம் என்கிறோர். (குறள் 34). கூற்வைறயும் லெவல்
முடியும் என்கிறோர். (குறள் - 269) லெபரியவர் ள் சினந்Oோல் நோம் அழிகவோம் என்கிறோர் (குறள் 891).
பு ன் வைள ஒடுக்குவது பற்றியும் வள்ளுவர் கபசுகிறோர். (குறள் 126) லெ?ய்ப்லெபோருள் என்று சி ச?யம்
வள்ளுவர் கபசும் லெபோழுது பு ன்
ந்O சி உணர்வு நிவை வைள வள்ளுவர் லெசோல்வது கபோல்
கOோன்றுகிறது. ச?ணம் ?ற்றும் பவுத்O ?Oத்தில் சி கூறு வைளயும் வள்ளுவத்தில் நோம் ோணுகிகறோம்.
இவைறவன் அடி கசரோOவர் பிறவிக்
வை நீந்O முடியோது என்று லெசோல்லுகிறோர்.
இவ்வவை ப் கபோக்கு வைள நோம் மிகுந்O வனத்கOோடு போர்க் கவண்டி உள்ளது. இOற் ோ
வள்ளுவவைர குற்றம் லெசோல் முடியு?ோ என்றும் நோம் சிந்திக்கிகறோம். வள்ளுவர் Oம் ோ த்தில் ?OவோO
சிந்Oவைனயிலிருந்து முற்றோ விடுபட்டு இருக் முடியோது. இன்றும் கூ உள்ளுணர்வு என்ற முவைறயில்
சி வற்வைற நோமும் கபசுகிகறோம். ந?து உணர்வு ள், சிந்Oவைன ள் முOலியவற்றுக் ோன வோழ்வியல்,
வர ோற்று ஆOோரங் ள் என்ன என்பவைO நம்?ோல் உறுதியோ க் கூற முடிவதில்வை . மி ச் சிறந்O
சிந்Oவைனயோளர் ள் முOலியவர் ளி மும் இவ்வவை ப் கபோக்கு ள் இ ம் லெபறுகின்றன. நம்வை?ப்
லெபோறுத்Oவவைர உ கியல் வோழ்க்வை யில் Oோன் ஊன்றி நிற்கிகறோம். இவைO க?ம்படுத்துவOற் ோன
சிந்Oவைன, லெசயலில் நோம் ஈடுபடுகிகறோம். இவ்வவை யிலும் வள்ளுவர் ந?க்கு லெநருக் ?ோ இருக்கிறோர்.
இOனோல் வள்ளுவவைர நோம் ஆழ்ந்து ற்கிகறோம். நம் வோழ்வுக்குள் வைவத்துத்Oோன் வள்ளுவவைர நோம்
லெபோருள் படுத்துகிகறோம். அறம் என்பது இல் ோ?ல் வோழ்வைவ நோம் அர்த்Oப்படுத்O முடியோது. அறம்
என்பது இன்றியவை?யோOது என்று ண்டிருக்கிகறோம். இன்று அரசியல், லெபோருளியல் முOலிய எல் ோக்
ளங் ளிலும் அறத்வைO நோம் நிவை நிறுத்O கவண்டியிருக்கிறது. அன்பில் ோ?ல் அறம் இல்வை .
உவைழப்பும் பகிரவும் இல் ோ?ல் இருக் முடியோது. இப்படித்Oோன் அறம் என்பOன் இன்றியவை?யோவை?
குறித்து நோம் சிந்திக்கிகறோம். இவ்வவை அறத்வைO அழிப்பவர் வைள ோய்வதும் இOற்குத்Oோன்.
லெசல்வம், அதி ோரம், ?Oம், முOலியவற்றில் ஊன்றி . இருப்பவர் ளுக்கு அற உணர்வு என்பது
இருக் முடியோது. லெசல்வம் முOலியவைவ இவர் வைளத் Oம் பிடிக்குள் வைவத்திருக்கின்றன. இOன்
ோரண?ோ வும் அற உணர்வு இவர் ளி த்தில் இ ம் லெபறுவதில்வை . இவர் வைளக் குறித்து
அனுOோபத்கOோடு Oோன் சிந்திக் கவண்டியிருக்கிறது. இவர் வைள வள்ளுவர் க ோபிக் வும் லெசய்கிறோர்.
அகO ச?ய அனுOோபமும் லெ ோள்கிறோர். இவர் வைளப் கபோன்றவர் ள் சி ச?யங் ளில் குன்றி?ணியோ ச்
சிறுத்து விடுவின்றனர். (குறள் 965) என்று வள்ளுவர் லெசோல்லும் லெபோழுது அவரி ம் இரக் உணர்வைவக்
ோண்கிகறோம். துறவி ளின் கபோலித் Oன்வை? குறித்து அனுOோபப்படுகிறோர். ஒருவவை யில்
இத்Oவை கயோவைரயும் புரிந்து லெ ோள்ள ந?க்கு அன்பு கOவைவப்படுகிறது. இவ்வவை அன்வைபயும்
உ கியலிருந்து லெசறிவு லெபறும் லெபோழுது Oோன் உ ளோவிய ண்கணோட் மும் கபரன்பும் ந?க்கு
ஏற்படும். வோழ்வைவப் புரிந்து லெ ோள்வOற்குப் ப துவைற அனுபவங் ள் கOவைவப்படுகின்றன. லெபோருள் பற்று முOலியவற்வைற முOன்வை?ப்படுத்தும் லெபோழுது வோழ்வின் எல்வை ள் ந?க்குள்
சிறுத்துவிடுகின்றன. வள்ளுவருக்குள் வோழ்வின் எல்வை ள் லெபரு?ளவுக்கு விரிந்திருக்கின்றன. அறம்
என்றும், லெபோருள் என்றும் விரிவோ ப் கபசமுடியும். ந?க்கும் இத்Oவை ய விரிந்O போர்வைவ இன்றும்
கOவைவப்படுகிறது. இந்O விரிந்O போர்வைவகயோடுOோன் அறம் பற்றி நோம் சிந்திக் முடியும். ச?Oர்?ம்
Oவிர கவறு கபரறம் இன்று இல்வை . வள்ளுவருக்குள் ச? Oர்?த்வைO இன்றும் நோம் ோண முடியும்.
அறம் பற்றிய சிக் ல் ள் முழு அளவில் இன்றும் தீர்ந்துவிட் ன என்றும் லெசோல் முடியோது. வள்ளுவர்
குறித்து நுட்ப?ோ ஆரோயும் லெபோழுது அறம் பற்றிய உணர்வில் நோம் தீவிரம் லெ ோள்கிகறோம். நம்
வோழ்வைவப் புரட்டிப் போர்க்கிகறோம். இவ்வவை யில் என்றும் ந?க்கு வள்ளுவர் வை விளக் ோ
இருக்கிறோர்.
Oவம் பற்றி வள்ளுவர் Oரும் விளக் ம் சிறப்போனது என்பதில் ஐயமில்வை . ‘உற்ற கநோய்
கநோன்றல், உயிர்க்கு உறு ண் லெசய்யோவை? - அற்கற Oவத்திற்கு உரு’ என்று வள்ளுவர் Oவம் என்பOற்கு
வவைரயவைற கூறுவது கபோ ப் கபசுகிறோர். (குறள் 261). துறவி ளுக்கு இந்O வவைரயவைற எவ்வளவு
லெபோருந்தும் என்பது ஆய்விற்குரியது. O?க்கு என வோழோ?ல் சமூ ந ம் ருதித் O?க்கு வரும்
துன்பங் வைள லெபோறுத்துக் லெ ோள்ளும் சோன்றோண்வை? மிக் வர் ளுக்கும் இக் ருத்து லெபரிதும்
லெபோருந்தும்.
வள்ளுவர் ோ த்திக கய பவுத்O ?Oத்தினரும் ச?ணர் ளும் Oமிழ த்தில் வோழ்ந்Oனர். இவர் ள்
Oவம் லெசய்பவர் ள். பு ன் இன்பங் வைளத் துறந்து பிறப்பு அறுவOற் ோ பு ன் வைள ஒடுக்கி Oவம்
லெசய்பவர் ள். இத்Oவை ய Oவ முயற்சி எப்லெபோழுது, எOற் ோ த் லெOோ ங்கியது என்ற சிந்Oவைன ள்
எல் ோம் ?றந்துவிட் நிவை யில் இவர் ள் Oவம் லெசய்து லெ ோண்டு இருக்கிறோர் ள். இவர் வைளப் கபோ
கவறு சி ரும் இருந்திருக் ோம். இவர் ளும் துறவி ள்.
துறவி கவ ம் Oரித்து ?க் வைள ஏ?ோற்றி வருபவர் ள் குறித்து வள்ளுவர் டிந்துவைரக்கிறோர்:
இ ழ்ந்துவைரக்கிறோர். Oவகவ த்தில் Oம்வை? இவர் ள் ?வைறத்து லெ ோண் வர் ள். பறவைவ வைளக்
ண்ணிவைவத்துப் பிடிப்பOற் ோ ப் புOர் ?வைறவில் ?வைறந்திருக்கும் கவ ர் வைள ஒத்Oவர் ள் இவர் ள்.
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(குறள் 274). பசுத்கOோல் கபோர்த்தி ஆடு ளுக்கிவை யில் க?யும் புலி வைளப் கபோன்றவர் ள் இவர் ள்.
இவர் ள் லெபோய்யர் ள். (குறள் 273).
வள்ளுவவைரப் லெபோறுத்Oவவைர கவ ம் முக்கியமில்வை என்பது ?ட்டு?ல் , கவ ம்
கOவைவயில்வை . (குறள் 280). லெ?ோட்வை யடித்துக் லெ ோள்வகOோ முடி வளர்த்துக்லெ ோள்வகOோ
கOவைவயில்வை . உ ம் பழிக்கும் குற்றங் வைள இவர் ள் ஒழித்துவி கவண்டும். ஆனோல் இவர் ள்
ஓழிக் வில்வை . Oவகவ த்தில் Oம்வை? ?வைறத்துக்லெ ோண்டு இவர் ள் குற்றம் லெசய்கிறோர் ள்.
துறவு, Oவம் குறித்O வள்ளுவரின் சிந்Oவைன எந்Oத் திவைச கநோக்கி இயங்குகிறது என்பவைO நோம்
புரிந்து லெ ோள்ள முடியும். Oவம் குறித்து அவர் கூறிய வவைரயவைற நம்வை? இவ்வோறு சிந்திக் த்
தூண்டுகிறது. வோழ்வின் லெ?ய்ப்லெபோருள் என்ன என்ற கOட் த்தில் ஈடுபட் வர் ள் துறவி ள். பிறவித்
துன்பங் ள் எங்கிருந்து வருகின்றன இவற்வைற ?ோற்றுவது எப்படி என்பது கபோன்ற சிந்Oவைன ளில்
இவர் ள் ஈடுபட் வர் ள்.
வுள் உண் ோ இல்வை யோ என்பதும் இவர் ள் சிந்Oவைனயில் எழுந்O ஒரு
க ள்வி. உ ம் ?ற்றும் உயிர் ளின் . இயக் த்வைO எவ்வோறு புரிந்து லெ ோள்வலெOன்பதும் இவர் ளது
க ள்வி. லெசோந்O ஊர் ?ற்றும் உறவினர் வைள விட்டு இவர் ள் பசி
கநோக் ோ?ல் ண்துஞ்சோ?ல் அவை ந்Oோர் ள். ப கOசங் ளில் அவை ந்Oோர் ள். இத்Oவை யவர் ளில்
ஒருவர்Oோன் லெ ௌO? புத்Oர். இன்லெனோருவர் அரு கOவர். இப்படி எத்Oவைனகயோ துறவி ள் .
இவர் ள்Oோன் துறவைவ அற?ோ நிறுவினோர் ள். இவர் ள் சிற்சி விவை வைளக் ண் ோர் ள். இந்O
விவை ளும் O?க்குள் முரண்போடு லெ ோண் வைவ. ஆ கவ, கOடுOல் இன்னும் லெOோ ரத்Oோன் கவண்டும்.
இன்றுவவைர இந்Oத் கO ல் லெOோ ர்கிறது. பிரபஞ்சம், இயற்வை , உயிரினங் ள், வர ோறு, சமூ ம்,
Oர்க் ம், அறிவியல் என்லெறல் ோம் இந்Oத் கO ல் லெOோ ரத்Oோன் லெசய்கிறது. ?னிO விடுOவை Oோன்
இந்Oத் கO லின் இறுதி இ க்கு. உ த்வைOப் புரிந்து லெ ோள்வகOோடு ?ோற்றவும்Oோன் கவண்டும்.
இOற் ோ வும் ப ர் போடுப கவண்டும். உ லின்பங் ள், போது ோப்பு முOலியவைவ ?ட்டு?ல்
உயிவைரயும் இழந்தும் Oோன் இந்O கO லில் லெவற்றி ோண முடியும்.
?னிO வோழ்வைவ ?வைறக்கும் முவைறயில் பணம், அதி ோரம் என எத்Oவைனகயோ இங்கு வோழ்வின்
மீது லெ ோட் ப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்வைறலெயல் ோம் வைளந்து வோழ்வின் அடிப்பவை வைள கநோக்கி
நம் சிந்Oவைன ள் லெசல் கவண்டும். ஒரு ோ த்தில் புத்Oர் இன்லெனோரு ோ த்தில் ?ோர்க்ஸ் முOலியவர்
இப்படிச் சிந்தித்Oவர் ள். இத்Oவை யவர் ளில் வள்ளுவரும் ஒருவர்.
லெபோய்யோவை?, லெபோய்யோவை? ஆற்றின் அறம் பிற லெசய்யோவை? நன்று என்கிறோர் வள்ளுவர். (குறள்
297). லெபோய்வை? வைள அறகவ வைளந்து லெ ோள்ள முடியு?ோனோல் கவறு அறக? கOவைவயில்வை
என்கிறோர் வள்ளுவர். உண்வை?Oோன். லெசல்வத்வைO ?வைறத்து வைவப்பவன் லெபோய்யன் . நோகன லெபரியவன்
என்பவன் ஒரு லெபோய்யன். இப்படிப் ப வற்வைற நோம் எண்ணிப் போர்க் ோம். Oனது உ ம்வைப
வளர்ப்பOற் ோ பிற உயிர் ளின் ஊவைன இவைறச்சியிவைன ஒருவன் எப்படி உண்ண முடியும் (குறள் 251)
என்று வள்ளுவர் எழுப்பும் க ள்வி வோழ்வியலின் அடிப்பவை வைய கநோக்கி எழுப்பப்படும் க ள்வி.
வோனம் வழங் வில்வை என்றோல் Oோனக?ோ, Oவக?ோ இங்கு நவை லெபற இய ோது (குறள் 19) என்று
வள்ளுவர் லெசோல்லும் லெபோதுத் Oோனம், Oவம் முOலியவற்வைறலெயல் ோம்
ந்து இவர் சிந்Oவைனவைய
நம்?ோல் புரிந்துலெ ோள்ள முடியும். ?வைழ இல்வை என்றோல் இங்கு எல் ோக? குழம்பிவிடும். லெபரியவர்,
சிறியவர், நல் வர், லெ ட் வர் என்லெறல் ோம் நோம் லெபருவை?ப்படுவOற்கும், சிறுவை?ப்படுவOற்கும்
இ மில் ோ?ல் கபோய்விடும். இப்படிச் லெசல்கிறது வள்ளுவரின் சிந்Oவைன .
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15. திருக்குறளும் என் வோழ்வும்
திருக்குறளுக்கும் என் வோழ்வுக்கும் என்ன உறவு இருக் முடியும் என்பது குறித்து நோன் இங்கு
சி வற்வைறச் லெசோல் கவண்டும். நோன் ஒரு கிரோ?த்தில் பிறந்து வளர்ந்கOன். உழவர் களோடும்,
லெநசவோளர் களோடும் லெநருக் ?ோன உறவில் நோன் வளர்ந்கOன். ?ண்கணோடும், உயிர்வவை களோடும்
நோன் கநசம் லெ ோள்வOற் ோன வோய்ப்வைப இந்Oக் கிரோ?த்து வோழ்வு எனக்குள் ஏற்படுத்தியது. இந்O
?க் ள் எளியவர் ள் ?ட்டு?ல் . வறுவை?கயோடும் Oோன் வோழ்க்வை ந த்தினர். எங் ள்
குடும்பத்தினுள்ளும் வறுவை?யின் நிழல் படிந் திருந்Oது. என் லெபற்கறோருக்கு ஆண் ளும் லெபண் ளு?ோ
எட்டுக் குழந்வைO ளில் நோனும் ஒருவன். எல் ோவற்வைறயும் நோங் ள் பகிர்ந்து லெ ோள்ள கவண்டும்.
லெபருந்Oன்வை?க்கும், ண்ணியத்திற்கும் லெபயர் லெபற்றவர் என் Oந்வைO அன்பில் ஊறியவர் ள் என்
போட்டியும், அத்வைO?ோரும். ருவைணயும் வீரமும் மிக் வர் என் போட் னோர். இவர் ள் அவைனவரும்
இன்றும் எனக்குள் வோழ்கின்றனர். இப்லெபோழுது நிவைனத்துப் போர்க்கிகறன். இந்O ?ண்ணில் Oோன்
வள்ளுவரும் அறத்வைOத் Oனக்குள் Oோங்கியிருந்Oோர்.
எனக்குத் Oமிழ் ற்பித்O நல் ோசிரியர் வைள இப்லெபோழுது நிவைனவு கூர்கிகறன். வோழ்வியலுக்கு
ஆOோர?ோ வள்ளுவத்வைO எங் ளுக்கு உணர்த்தியவர் பு வர் நோ. சுந்Oரரோசனோர் . வள்ளுவரின்
பகுத்Oறிவுப் போர்வைவவைய எங் ளுக்குள் ஆழப்படுத்தியவர் பு வர் ?ருOவோணன் அவர் ள்.
வள்ளுவரின் ோ ங் வைளயும், நுட்பங் வைளயும் கபரோசிரியர் ப.சு.?ணியம் அவர் ளி மிருந்துOோன்
நோங் ள் ற்றுக் லெ ோண்க ோம். இவர் ள் என்றும் என் வணக் த்திற்குரியவர் ள்.
?ோர்க்சியத்கOோடு எனக்கு ஏற்பட் ஆழ?ோன உறவின் மூ ம் வள்ளுவரின் அறத்வைO நோன்
ற்றுக்லெ ோண்க ன். ச?Oர்?ம் என்பதுOோன் வள்ளுவரின் அறம் என்பது என் புரிOல். ச?Oர்?ம்
இல் ோ?ல் ந?க்கு வோழ்க்வை இல்வை . வளர்ச்சி இல்வை . வர ோற்றில் Oமிழன் Oன்வைன
நிவை நிறுத்திக்லெ ோள்ள விரும்பினோல், ச?Oர்?ம் Oவிர Oமிழனுக்கு கவறு வோழ்க்வை லெநறி இருக்
முடியோது. Oமிழ் வோழ்வின் அரசியல், லெபோருளியல், பண்போடு. கவளோண்வை? , ல்வி . ?ருத்துவம் ஆகிய
அவைனத்துக் ளங் ளிலும் வள்ளுவரின் அற?ோகிய ச?Oர்?த்வைO நோம் நிவை நிறுத்O கவண்டும். போரதி
கூறியவோறு Oமிழன் அ?ரத்துவம் எய்O வள்ளுவரின் அறம் ந?க்கு ஆOோரம். என் வோழ்வுக்குள் வள்ளுவர்
இப்படித்Oோன் ஆழ?ோ இ ம் லெபறுகிறோர். என் வோழ்வுக் ோன அர்த்Oத்வைOயும், அழவை யும்
ஆற்றவை யும் வள்ளுவர் இப்படித்Oோன் வழங்குகிறோர். இOற் ோ வும், என் கிரோ?த்திற்கும், என்
மூOோவைOயர் ளுக்கும், என் நல் ோசிரியர் ளுக்கும், ?ோர்க்சியத்வைO எனக்குக் ற்பித்O
நல் றிஞர் ளுக்கும் நோன் என்றும் நன்றி உவை யவனோ இருப்கபன்.
2. இன்வைறய உ ச் சூழலில் வைவத்து வள்ளுவத்வைO லெபோருள்படுத்துவது என் லெ ோள்வை .
இயற்வை முOலிய அவைனத்தும் மூ Oனத்திற்க உரியது என்ற முவைறயில் லெபோருளியல் வல் ோண்வை?ச்
சக்தி ள் இன்று அதி ரித்து வருகின்றன. எல் ோவற்வைறயும் சந்வைOகய தீர்?ோனிக் ட்டும் என்று இவர் ள்
கூறுகின்றனர். அரசு ளின் இவைற யோண்வை?வையக் கூ த் O ர்க்கும் முவைறயில் உ ளவி ோன
லெபோருளியல் சக்தி ள் லெசயல்படுகின்றன. இவர் களோடு Oோன் நம் கOசத்தின் அரசியல்வோதி ளும்,
முO ோளியச் சிந்Oவைனயோளர் ளும் ஒத்துவைழக்கின்றனர்.
இயற்வை நோச?ோகிறது. பசுவை?ப் புரட்சி என்ற லெபயரோல் கவளோண்வை? அழிகிறது. நி மும்
நீரும் நஞ்சோகின்றன. ஆறு ளும்.
ல் ளும் அழிகின்றன. உயிரினங் ள் வோழ்வு ?ட்டு?ல் ோ?ல்,
?னிO வோழ்வும் க ள்விக்குள்ளோகியிருக்கிறது. அநீதி ள் இப்லெபோழுது அற?ோகி வருகின்றன. நு ர்வு
லெவறி எல்க ோருக்குள்ளும் ஊருடுவி ?க் ளின் ?ன உறுதிவையக் குவை ப்பகOோடு, அற உணர்வைவயும்
அழிக்கிறது. ?னிOர் ள் க ோவைழ ளோகின்றனர் அல் து கபோக்கிரி ளோகின்றனர் ஆக் ப்படுகின்றனர்.
பணம் பண்ண எந்O லெநறிவையயும் வை ப்பிடிக் ோம். சூOோட் மும், ளவும் வோழ்வின் லெநறி ளோகி
வருகின்றன. உழவர் ள் ?ட்டு?ல் ோ?ல், லெபண் ளும் அடித்Oள ?க் ளும் டுவை?யோன
சுரண் லுக்கும், ஒடுக்குமுவைறக்கும் உள்ளோகி வருகின்றனர். ?னிO ?ோண்பு எனச் லெசோல்லிக்
லெ ோள்வOற்கு எதுவும் இல்வை என்ற நிவை வை? ஏற்பட்டு வருகின்றது. எல் ோக? விற்பவைனக் ோன
சரக்கு ள் ஆகி வருகின்றன. ?னிOன் பகுத்Oறிவைவயும், Oன்?ோனத்வைOயும் இழந்து வருகின்றோன்.
எந்O வவை யிலும் Oன்வைன விற்றுக் லெ ோள்வOற்கு ?னிOன் முந்துகிறோன். துறவி ள் லெபோய்த் Oவ
கவ த்தில் லெபருகி வருகின்றனர். வழிப்பறிக் ள்வவைனப் கபோ அரசு ள் ?க் ளி மிருந்து லெபோருவைள
?ட்டு?ல் ோ?ல், வோழ்வுரிவை? வைளயும் பறிக்கின்றன. போழ் லெசய்யும் உட்பவை ள் என்ற வரிவைசயில்
ட்சி ள் நோட்வை யும் ?க் வைளயும் சூவைறயோடுகின்றன. ற்லெபன்பது லெபண்ணுக்குரிய Oன்?ோனம்.
கநர்வை?வையக் வை விட்டு லெபோருளுக் ோ த் Oன்வைன விற்றுக் லெ ோள்பவர் ள் Oன்?ோனம் அற்றவர் ள்.
ற்வைபயும் Oன்?ோனத்வைOயும் அழிக்கும் சக்தி ள் இன்று ஆதிக் ம் லெபற்று வருகின்றன. லெபோய்யோன
வுளுக்கும், கபோலித்துறவி ளுக்கும் இன்று ?ரியோவைO அதி ரித்துவருகிறது.
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இத்Oவை ய அரக் த்Oன?ோ சூழலில் வள்ளுவவைரக் குறித்து நோம் சிந்திக்கிகறோம். இத்Oவை ய
சூழவை வள்ளுவரோல் ஏற் முடியோது. ஊழக ோடு வள்ளுவர் ஒத்துப் கபோ முடியோது. அதி ோர
லெவறிகயோடும் ஆணவத்கOோடும் வள்ளுவர் ஒத்துப்கபோ முடியோது. ோ?த்கOோடு ?ட்டு?ல் ோ?ல்
லெபோருள் லெவறிகயோடும் வள்ளுவருக்கு உ ன்போடு இருக் முடியோது. வோழ்க்வை வையகய வணி ?ோக்கும்
அசுர சக்தி களோடு வள்ளுவருக்கு உ ன்போடு இருக் முடியோது. இப்படிலெயல் ோம் இன்று
வள்ளுவத்வைOக் ற் வும், ற்பிக் வும், லெபோருள் படுத்Oவும், லெசயல்படுத்Oவும் கவண்டியிருக்கிறது.
என் கிரோ?ங் வைள, எனக்கு அன்வைபயும் அறத்வைOயும், ற்றுத்Oந்O உழவர் வைள,
வை விவைனஞர் வைள அழிக்கும் சக்தி களோடு ஒரு ணமும் என்னோல் ஒத்துவைழக் முடியோது. இந்Oச்
சக்தி ள் என் முன்கனோர் ளின், Oமிழ் ?க் ளின் வோழ்வியவை , வோழ்வியல் அறங் வைள அழிப்பவர் ள்.
இவர் ள் என்வைனயும் என் வோழ்வின் அர்த்Oங் வைளயும் அழிப்பவர் ள். இவர் ளுக்கு எதிரோன சக்தி என
வள்ளுவத்வைO எனக்குள் இனம் ோண்கிகறன்.
லெசல்வம் ஒரு பக் மும், அறிவும் பண்போடும் இன்லெனோரு பக் மும் முரண்படுவவைO,
க?ோதுவவைO வள்ளுவர் ஒப்புக்லெ ோள்ளவில்வை . இப்படி உ ம் இருகவறு உ ங் ளோ ?ோறியவைO
வள்ளுவர் ஏற் வில்வை . நல் வனி த்தில் லெசல்வம் கசருவதில்வை . தீயவனி த்தில் லெசல்வமும்
லெசன்று கசருகிறது. நல் வர், சோன்கறோர், வறுவை?க்குள்ளோகின்றனர். லெசல்வம் திரட்டுவOற்கு நல்வழி
என்று எதுவும் இல்வை . வள்ளுவர் இந்Oப் கபோக்வை க் க ள்விக்குட் படுத்துகிறோர்.
எல் ோவற்வைறயும் ?று ஆய்வுக்கு உட்படுத்O விரும்புகிறோர். எப்லெபோருள் எத்Oன்வை?யOோ
இருந்Oோலும், யோர் லெசோன்னோலும் இவற்வைறலெயல் ோம் க ள்விக்குட்படுத்தி லெ?ய்ப்லெபோருள் ோண
கவண்டும் என்கிறோர் வள்ளுவர். வள்ளுவர் கOடுவது லெ?ய்ப்லெபோருள் - அOோவது லெ?ய்யியல்.
தீயவனி த்தில் லெசல்வம் லெபருகுவதும், கநர்வை?யோளனி த்து வறுவை? வந்து கசருவதும்
ஆய்வுக்குரியவைவ என்கிறோர் வள்ளுவர்.
இரண் ோ ப் பின்னப்பட் உ வை , உ கியவை ?ோற்றுவOற்கு வள்ளுவர் ண் லெநறி என்ன
என்ற க ள்விகயோடு நம் சிந்Oவைனவையத் லெOோ ர்கவோம். ஒப்புரவுOோன் வள்ளுவர் ண் லெநறி. இவைO
விளக்குவOற்கு வள்ளுவர் சி அற்புO?ோன உவவை? வைளப் பயன்படுத்துகிறோர். இயற்வை யோ ப் லெபய்O
?வைழ நீர் ஊருணியில் கசர்கிறது. இவைO எடுத்துக் லெ ோள்ள எல்க ோருக்கும் உரிவை? உண்டு. ஊர் நடுவில்
பழுத்O ?ரத்திலிருந்து யோரும் பறித்துக் லெ ோள்ள ோம். ?ருந்Oோ ச் சி ?ரங் ள் பயன்படுகின்றன.
கOவைவயோகனோர் பயன்படுத்திக் லெ ோள்ள ோம். அறிவுவை யோர். லெபருந்Oன்வை?யோளர் Oன்னி ம் கசரும்
லெசல்வத்வைO இப்படித்Oோன் பகிர்ந்Oளிப்பர். O?க்கு என எவைOயும் இவர் ள் வைவத்துக்லெ ோள்ள
?ோட் ோர் ள். இவர் ள் அன்புவை யவர் ள். அருளுவை யவர் ள். இவர் ளுக்கு அறம் எது ? எனத்
லெOரியும். இவர் ள் சோன்கறோர் ள் . வழிவழிவந்O Oமிழ்ச் சோன்கறோர் ள், இந்Oச் சோன்கறோர் ள் Oோம்
வள்ளுவரின் அறத்திற்கு ஆதியோய் இருப்பவர் ள். இவர் ள் பகுத்து உண்பவர் ள். பல்லுயிர்
ஓம்புபவர் ள். ஊழி லெபயரினும் நடுவு நிவை யிலிருந்து இவர் ள் பிறழோது இருப்பOனோல்Oோன் உ ம்
அழிவுறோ?ல் இருக்கிறது.
இவர் ள்Oோன் அருளோளர் ள் ?ற்றும் அந்Oணர் ள். இவர் ள் Oம் ?னத்தில் ?ோசு
இல் ோOவர் ள். ோ?த்திற்கும், லெவகுளிக்கும், ?யக் த்திற்கும் இவர் ள் Oம் ?னத்தில் இ ம்
Oருவதில்வை . இவர் ள் வோழ்வோங்கு வோழ்பவர் ள். எந்O உயிர்க்கும் இன்னோ லெசய்யோO வர் ள்
இவர் ள். எல் ோ உயிர் ளும் இவர் வைளத் லெOோழத்Oக் தூய்வை?யோனவர் ள். இவர் ளுக்கு
அழிவில்வை . வோழ்வில் அச்சமில்வை . இவர் ள் லெOய்வத்வைOத் O?க்குள் உணர்ந்Oவர் ள். இவர் ள்
போர்வைவயில் இந்O உ கில் வறுவை? என்று இருக் முடியோது. இருக் க்கூ ோது. வறுவை?வைய லெOய்வம்
பவை த்திருக் முடியோது. இப்படிப் பவை த்திருக்கும் என்றோல் பண்பற்றது அந்Oத் லெOய்வம். அOற்கும்
அழிவு கநரட்டும் என்பவர் ள் சோன்கறோர்.
வள்ளுவரின் அறத்வைO இன்னும் நுட்ப?ோ நோம் ற் முடியும். வோனம்
வழங் வில்வை லெயன்றோல் இங்குத் Oோனமும் இல்வை , Oவமும் இல்வை என்கிறோர் வள்ளுவர்.
அறத்திற்கும் அந்Oணர் நூலுக்கும் ஆதியோய் நின்றது ?ன்னவன் க ோள் என்கிறோர். ஒருவரி ம் கசரும்
அறிவு ?ோநி த்து ?ண்ணுயிர்க்லெ ல் ோம் பயன்ப கவண்டுலெ?ன்கிறோர். Oம் இல் த்திலிருந்து Oம்
உவைழப்போல் விவைளந்O பிறகரோடு பகிர்ந்துண்ணும் வோழ்க்வை வைய வள்ளுவர் Oவை விகயோடு Oவை வன்
நு ரும் கபரின்பத்திற்கு ஒப்போனது என்கிறோர். இந்Oப் கபரின்பம் உயிவைரத் Oளிர்க் ச் லெசய்வது
என்கிறோர். இOற்கு நி ரோன இன்பம் Oோ?வைரக் ண்ணோன் உ கிலும் இல்வை என்கிறோர். அறத்கOோடு
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வருவது இந்O இன்பம். அருகளோடு வருவது இந்O இன்பம். இதில் Oன்ன ம் இல்வை .
இப்படிலெயல் ோம் வள்ளுவரின் லெ?ய்ப்லெபோருளியல் விரிவு லெபறுகிறது.
?னிO உவைழப்வைப ?திக்கிறோர் வள்ளுவர். உவைழப்பில் உரம் ஏறியவன் விதிவைய லெவல் முடியும்
என்கிறோர். லெOய்வம் என்பவைO இப்படித்Oோன் புரிந்து லெ ோள்ள கவண்டும் என்பகO வள்ளுவர் லெநறி.
லெOய்வத்வைO இப்படிப் புரிந்து லெ ோண்டு Oம் வோழ்வைவகய அருளோ , அற?ோ ?ோற்றிக்
லெ ோண் வர் ளுக்கு அழிவில்வை . இவர் ள்
பிறவிக் வை எளிOோ க்
ந்துவி முடியும்.
வள்ளுவரின் சி அற்புO?ோன குறட்போக் வைள இங்குச் குறிப்பி

ோம்.

"அறத்திற்க அன்பு சோர்லெபன்ப" என்ற குறளில் வள்ளுவர் எவைO வை?யப்படுத்துகிறோர்?
அன்புள்ளவனுக்குத்Oோன் அறம் லெOரியும். Oன்ன ம் ருOோது அறத்வைO ஒருவன் லெசயல்படுத்O
கவண்டும் என்றோல் அவனுக்குள் ?ன உறுதி இருக் கவண்டும். அOோவது வீரம் இருக் கவண்டும்.
?றம் என்பது வீரம். வீரம் உள்ளவன் Oோன் அன்பு லெசய்யவும் முடியும். அறம் இல் ோOவனுக்கு அன்பு
லெOரியோது. க ோவைழக்கும் அன்பும் இல்வை . அறமும் இல்வை . இங்கு எல் ோக? ஒரு புள்ளியில்
இவைணகின்றன. இந்O வை?யத்திலிருந்கO வள்ளுவர் லெOோகுக்கும் எல் ோ நற்பண்பு ளும் பிறக்கின்றன.
எல் ோவற்றிற்கும் ோரணம் ?ற்றும் ோரியம் எது என்று இவை வி ோ?ல் க ள்விக்குட்படுத்திச்
சிந்திப்பவனி த்தில் Oோன் அறம் Oங்கும் என்கிறோர். அளவறிந்Oோர் லெநஞ்சத்து அறம் கபோ நிற்கும்
என்பது வள்ளுவர் வோக்கு. இவனுக்குள் Oன்ன மில்வை . அச்சமில்வை . இவன் அருளோளன். இவனுக்கு
அல் ல் இல்வை என்கிறோர் வள்ளுவர். இOற்கு வழி வழங்கும் ?ல் ல் ?ோஞோ ம் - சோன்று (245)
என்கிறோர். கOோண்டிய அளவுக்கு நீர் ஊறும். Oன்வைனத் கOோண்டுபவவைனயும் Oோங்குகிறது நி ம்.
இவைவயும் வள்ளுவர் கூற்று ள். இவைவ அவைனத்வைOயும் ஒருங்கிவைணத்துப் போர்க் முடியும்.
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16. ?ணிக்குறள் ள் சி
“க?லிருந்தும் க? ல் ோர் க? ல் ர் கீழிருந்தும்
கீழல் ோர் கீழல் வர்" (குறள் 973)
உயர்ந்O இ த்தில் உயர் பOவியில் இருந்Oோலும் க?ன்வை?க் குணம் இல் ோOவர் க? ோனவர்
அல் ர். Oோழ்ந்O இ த்தில் இருந்O கபோதிலும் கீழ்வை?க்குணம் இல் ோOவர் ள் Oோழ்ந்Oவர் ள் அல் ர்.
கOோற்றமும் உண்வை?யும் ?ோறுபட்டிருப்பவைO நோம் ண்டுலெ ோள்ள கவண்டும். இது
லெ?ய்ப்லெபோருள் ோணும் முவைற. “எப்லெபோருள் எத்Oன்வை?த்Oோயினும் ”(குறள் 695) என்று
லெ?ய்ப்லெபோருள் ோணும் முவைற குறித்து வள்ளுவர் கூறியிருப்பவைO இங்கு நிவைனவு லெ ோள்ள ோம். க?ல்,
கீழ் என்பவைO ப நிவை ளில் வைவத்துப் லெபோருள்படுத்O ோம். உருள் லெபரும் கOருக்கு அச்சோணி
என்பதும் இப்படிப் லெபோருள்படுத்Oக்கூடிய ஒரு குறள். (குறள் 667) இப்படி எத்Oவைனகயோ குறள் ள்.
"நுண்ணிய நூல் ப
ற்பினும் ?ற்றுந்Oன்
உண்வை? அறிகவ மிகும்” (குறள் 373)
நூல் ள் ப வற்வைறக் ற் கவண்டும். நுட்ப?ோ க் ற் கவண்டும். இப்படிக் ற்றோலும்
ற்பவரின் உண்வை?யறிவுOோன் மிகுந்து கOோன்றும் க?ம்பட்டுத் கOோன்றும்.
நூல் ல்விவையயும் உண்வை?யறிவைவயும் இங்கு முரண்ப க் ோணுகிறோர் வள்ளுவர். (இது
சரிOோனோ?) நூற் ல்வி ஒருவனது உண்வை?யோன அறிவைவப் போதிப்பதில்வை அல் து ?ோற்றுவதில்வை .
சுய சிந்Oவைன இல் ோO லெவறும் படிப்பு ஒருவனது பண்வைப ?ோற்றோது. இளம் வயதிக கய குடும்பச்
சூழல் முOலியவைவ ோரண?ோ சினம் முOலிய தீய குணங் ள் ஒருவரி ம் படிந்து விடுகின்றன.
இவற்வைற லெவறும் படிப்பு ?ோற்றுவதில்வை . Oன்வைனப் பற்றிய Oன்னுணர்கவோடு நூல் வைளக் ற்பவர்
Oன்வைனச் சரியோ ப் புரிந்து லெ ோள்ளும் லெபோழுது Oன் குணத்வைO ?ோற்றிக் லெ ோள்ள வோய்ப்பு ஏற்ப
ோம்.
எனினும் ஆணிகவவைரக் வைளவது அவ்வளவு எளிOன்று. இனம் முOலியவற்றின் சோர்பில் ஒருவருக்குள்
பதிந்து விடுவது உண்வை?யறிவு (குறள் 452). "இனத்Oோன் ஆம் இன்னோன் எனப்படும் லெசோல்" (குறள் 454 )
என்று வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறோர். உண்வை?யறிவு நல் றிவோ இருக் வும் கூடும். அவைO நூல் ல்வி
?ோற்றோது என்றும் லெபோருள்படுத்துவOற்குக் குறள் இ ம் Oருகிறது. (இதுவும் சரிOோனோ?)
" ல் ோOோன் ஓட்பம் ழிய நன்றோயினும்
லெ ோள்ளோர் அறிவுவை யோர்" (குறள் 404).
ல்வியறிவில் ோO ஒருவனி ம் நுண்ணறிவு மி ச்சிறப்போ அவை?ந்திருக் ோம் எனினும்
இவன் ல்வியறிவு லெபறோOவன் என்பOனோல் ல்வியறிவு லெபற்றவர் இவனது நுண்ணறிவைவ
ஏற்பதில்வை -?திப்பதில்வை . இயல்போ கவ நுண்ணறிவு இருந்O கபோதிலும் Oனது அறிவைவ ?திக் ப்
லெபற கவண்டுலெ?ன்றோல் ல்வியறிவு லெபறகவண்டும். இத்Oவை யவன் Oோன் அறிவுவை யவர் கூடிய
அவைவயில் இ ம் லெபறத் Oகுதியுவை யவன். இவ்வோறு ல்விலெபறத் தூண்டுவது வள்ளுவரின்
ருத்லெOன்றோல் நோம் ஏற் முடியும். (அதுவும் Oயக் த்கOோடு Oோன்) Oோன் படித்Oவன் என்ற இறு?ோப்பு
உவை யவன்Oோன் நுண்ணறி விருந்தும் ல்வி லெபறோOவவைன ?திக் ?ோட் ோன். இத்Oவை யவவைர
அறிவுவை யவர் என்று எப்படிச் லெசோல் முடியும்? அவர் சோர்பில் வள்ளுவர் கபசுவோரோ? நுண்ணறிவும்
ல்வியும் முரண்ப க் கூ ோது. சோன்கறோர் அவைவயில் கபவைO பு க்கூ ோது (குறள் 840) என்று வள்ளுவர்
கூறுகிறோர்.
ல்வியறிவு கOவைவ என்பவைO நோம் ஒப்புக்லெ ோள்ள ோம். ல்வியறிவு இல் ோO கபோதும்
வோழ்வியல் அனுபவங் களோடு நுண்ணறிவு மிக் ப வைர நோம் ோண்கிகறோம். இப்படிச் லெசோல்வதுOோன்
சரியோன ருத்துவைரயோ இருக் முடியும். (வள்ளுவர் இங்கு Oடு?ோறுகிறோரோ?)
"வி ங்லெ ோடு ?க் ள் அவைனயர் இ ங்குநுோல்
ற்றோகரோடு ஏவைனய வர் (குறள் 410)
வி ங்கு வைளக் ோட்டிலும் ?னிOர் எத்Oவைன அளவு உயர்ந்Oவகரோ, அத்Oவைனயளவு Oோழ்ந்Oவர்.
ல்வியறிவுவை யவகரோடு ஒப்பிடும் லெபோழுது ல் ோOவர். வள்ளுவரின் லெசோல் முவைறயின்
Oனித்Oன்வை?வைய இக்குறளில் ோணமுடியும். ஒரு பக் ம் உயர்வும் இன்லெனோரு பக் ம் அகOயளவு
Oோழ்வும் என்று லெசோல்லுகிறோர்.
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இத்Oவை ய லெசோல் முவைறவைய பரிக? ழ ர் நுட்ப?ோ ச் சுட்டிக் ோட்டுகிறோர். இவைO லெவறும்
எதிர்நிரல் நிவைறயணி என்று இ க் ணத்திற்குள் அ க்குவது இத்Oவை ய லெசயல்முவைறயின் ஆற்றவை ப்
பு ப்படுத்Oோது. இந்O நுட்பத்வைO எங் ளுக்குக் ற்பித்Oவர் கபரோசிரியர் ப.சு.?ணியம் அவர் ள்.
ல் ோOவவைர வி ங்கு களோடு ஒப்பிடுகிறோர் வள்ளுவர். ல்வியறிவுவை யவர்Oோன் ?னிOர்.
வி ங்கு ளுக்கு உ ம் லெOரியோது. வை லெOரியோது. வோழ்க்வை லெOரியோது. லெவறும் பு ன் நு ர்வில்
ட்டுப்பட் வைவ வி ங்கு ள். வி ங்கு ளி மிருந்து க?ம்பட் வர் ?னிOர். இவைOத் லெOளிந்து
லெ ோள்வOற்கும் க?லும் Oம்வை? க?ம்படுத்திக் லெ ோள்வOற்கும் ல்வியறிவு கOவைவ.
பு ணுணர்விற்குள் ட்டுப்பட் வவைர ?னிOரோ க் ருO கவண்டியது இல்வை . ற்றவர்Oோன்
ண்ணுவை யவர் (குறள் 393) என்று வள்ளுவர் கூறுகிறோர்.
"லெசயற்வை அறிந்O வை த்தும் உ த்து
இயற்வை அறிந்து லெசயல்” (குறள் 637)
லெசயற்வை பற்றிய அறிவு கOவைவOோன் என்றகபோதிலும் உ கில் இயற்வை யறிந்து லெசயல்ப
கவண்டும்.
இக்குறவைள எவ்வோறு லெபோருள்படுத்துவது? நோ ரி மிகுதிவைய லெசயற்வை யின் ஒரு பகுதி என்று
லெ ோள்ள ோம். லெOோழில், வணி ம், ந ரம், ஆட்சி என்பவைவ நோ ரி த்தின் கூறு ள். இவைவ பற்றிய அறிவு
ந?க்குத் கOவைவOோன். லெசயற்வை என்னOோன் வளர்ச்சி லெபற்றோலும் ஆதிக் ம் லெபற்றோலும் அன்வைப
அழித்துவி க் கூ ோது. எளிய ?க் வைள இ ழ்ந்து வி க்கூ ோது. ?ரவைப அழித்துவி க் கூ ோது. ?ரபறிந்து
லெசயல்ப கவண்டும். லெசயற்வை நோ ரி த்வைO ஒப்புக்லெ ோள்ளோOவரும் இருக் க்கூடும்.
இத்Oவை யவர் வைளப் புரிந்து லெ ோள்ள கவண்டும். இப்படிச் லெசோல்லுகிறோரோ வள்ளுவர்? இதுOோன்
“உ த்கOோடு ஒட் ஒழு ோ?" (குறள் 140).
திருச்சியிலுள்ள என் நண்பர் ரோசோரோம் இயற்வை கவளோண்வை? முOலியவற்றில் கபரோர்வம்
உவை யவர். என்னOோன் லெசயற்வை வைய க?ம்படுத்துவOோ இருந்Oோலும் இயற்வை வைய
அழித்துவி க்கூ ோது என்று புதுப்லெபோருள் லெசோல்லுகிறோர்.
"அறிகOோறு அறியோவை? ண் ற்றோல் ோ?ம்
லெசறிகOோறும் கசயிவைழ ?ோட்டு" (குறள் 1110)
லெOோ ர்ந்து நோம் ற்கும் லெபோழுது நம் அறிவு வளர்கிறது என்பது உண்வை?Oோன். ப
துவைற ளிலும் நம் அறிவைவத் லெOோ ர்ந்து வளர்த்துக் லெ ோண்டிருக்கும்கபோழுகO ந?க்குள் ஓர் அச்ச
உணர்வு ஏற்படுகிறது. துவைற ள் விரிந்து லெசல்கின்றன. உ ம் விரிந்து லெசல்கிறது. ந?க்கு வசப்பட்
அறிவு மி மி க் குவைறவு. ந?க்கு வச?ோ ோO அறிவு மி மி அதி ம். இவைவ என்று ந?க்கு வசப்படுக?ோ
என்பது நம் வவை . அப்படியோனோல் இதுவவைர நோம் என்ன லெOரிந்து லெ ோண்க ோம்? லெOரிந்த்து குவைறவு.
லெOரிந்து லெ ோள்ள கவண்டியது அதி ம். ஆ , ல்வியறிவின் மூ ம் நோம் அறியோவை?வையத் Oோன் ற்றுக்
லெ ோளகிகறோம். நம் அறியோவை?வைய நோக? லெOரிந்து லெ ோள்வது கூ ஒரு இன்பம்Oோன். இப்படிக்
ற்பவர்Oோன் ற்ற ல்விக் ோ லெபருவை?ப்ப இய ோது. ஆணவம் லெ ோள்ள இய ோது. ல்வியறிவு
இல்வை என்பOோல் பிறவைர இ ழ முடியோது. இத்Oவை யவர் இயல்போ கவ பணிவுவை யவரோய் இருப்பர்.
(குறள் 95).
சோந்துவைணயும் ற் கவண்டுலெ?ன்று வள்ளுவர் கூறுகிறோர் (குறள் 937). நோம் புரிந்து
லெ ோள்கிகறோம். அறிகOோறு அறியோவை? எனும் ோ?த்துப்போலில் இ ம் லெபறுகிறது. ல்வியறிவு
லெபறப்லெபற அறியோவை?கய மிகுந்து லெOரிவது கபோல் இந்O கசயிவைழயி ம் லெசறியும் கOோறும் ோ?ம்
மிகுகிறது. பழ ப் பழ இப்லெபண்ணின் பண்பு ள் விரிந்து லெOரிகிறது. ஆ கவ, இவனி ம் ோ?ம்
மிகுகிறது. உ
ளவில் லெOோ ங்கிய ோ?ம் உள்ளத்தில் கபரன் போய் விரிகிறது.
"Oன்வைனத்Oோன் ோக்கின் சினம் ோக் ோவோக் ோல்
Oன்வைனகய லெ ோல்லும் சினம்'' (குறள் 305)
Oன்வைன ஒருவன் ோத்துக்லெ ோள்ள விரும்பினோல் சினம் வரோ?ல் ோத்துக்லெ ோள்ள கவண்டும்.
அப்படி ோத்துக் லெ ோள்ளோவிட் ோல் Oன்வைனகய லெ ோல்லும் சினம். சினம் ஒரு வலிவை? அன்று. ஆயுOம்
அன்று. சினம் ஒரு தீ. Oன்வைனகய எரித்து அழித்துக் லெ ோள்வது சினம். (குறள் 306 ) Oன்வைனக் ோத்துக்
லெ ோள்ள விரும்பினோல் சினம் அறகவ கூ ோது என்கிறோர் வள்ளுவர்.
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குணம் என்னும் குன்கறறி நின்றோர் (குறள் 29) என்பது இன்லெனோரு குறள். என்னOோன் சோன்கறோர்
என்றோலும் சினம் லெ ோள்ளோ?ல் இருக் முடியோது. ஆனோல் சோன்கறோரின் சினம் ஒரு ணம் ?ட்டுக?
நி வும். ?று ணம் அந்Oச் சினத்வைOக் ட்டுப்படுத்திக் லெ ோள்பவர் சோன்கறோர். குன்கறறி நிற்கிகறோம்
என்று ருதி அடுத்Oவவைர சினந்து எரிப்பது ஆணவம். (குறள் 965). (ஒரு ணம் ?ட்டுக? நி வினோலும்
அOனோல் இவரது சினத்திற்கு உள்ளோகுபவர் அழிவர் என்று லெபோருள் ோண்பது சரியில்வை ).
"அரம் கபோலும் கூர்வை?ய கரனும்" (குறள் 997) என்பது இன்லெனோரு குறள். என்னOோன்
அறிவுக்கூர்வை?யுவை யவரோயினும் ?னிOப் பண்பு கவண்டும் என்கிறோர் வள்ளுவர். அறிவு. பண்வைப
அழித்துவிடுகிறது என்பது வள்ளுவர் ருத்Oோ இருக் க்கூடும். துவைறயல் ோர் ண்ணும் கOோல்விவைய
ஏற்பது பண்புவை யவர் லெசயல். பண்பில் அறிவு வைரந்துவி கவண்டும் அறிவு துருத்திக் லெ ோண்டு
இருக் க் கூ ோது. பணியு?ோம் என்றும் லெபருவை? என்றும் வள்ளுவர் கூறுகிறோர்.
"அறத்திற்க அன்பு சோர்லெபன்ப அறியோர் ?றத்திற்கும் அஃகO துவைண ' (குறள் 76) அறச்
லெசயலுக்குத்Oோன் அன்பு ோரணம் என்று கூறுபவர் ள் ?றச் லெசயலுக்கும் அன்புOோன் ோரண?ோகிறது
என்பவைO அறியோOவர் ள்.
அறம், ?றம் என்பவைO இங்கு முரண்படுத்தி ?றம் என்பOற்குப் போவச் லெசயல் என்று லெபோருள்படுத்O
கவண்டியதில்வை . அறத்தில் உறுதியோன பற்றுக் லெ ோள்பவன் Oோன் பிறரி ம் எல் ோச் ச?யங் ளிலும்
அன்பு லெசய்ய முடியும். இத்Oவை யவன் ஒரு வவை யில் வீரன். இவைO கவறு வவை யிலும் லெசோல்
முடியும். Oன்னுள் ?ன உறுதிகயோடு கூடிய வீரன்Oோன் அறத்திலும் அன்பு லெசய்ய உறுதியோ இருக்
முடியும். க ோவைழக்கு அன்பு லெOரியோது. அறம் லெOரியோது. அன்பு, அறம், ?றம் என்பவைவ
ஒன்கறோலெ ோன்று இவைணந்தும்
ந்தும் இருக்கும் பண்பு ள்.
வள்ளுவரின் அற்புO?ோன குறள் ளில் இதுவும் ஒன்று. வள்ளுவருக்குள் லெவளிப்படும் ஒரு
லெபரும் ோட்சிலெயன இக்குறவைளச் லெசோல் முடியும். உண்வை?யோன அன்புவை யவர் Oன் எலும்வைபயும்
பிறருக்கு Oரவல் வர் (குறள் 72) என்று வள்ளுவர் லெசோல்லும்கபோது அறம், ?றம் ஆகியவைவ இங்கு
அன்பினுள் இவைணந்து இருப்பவைOக் ோண்கிகறோம். உயிரோனது உ ம்கபோடு இவைணவது எOற் ோ என்ற
க ள்விலெயழுப்பினோல் வள்ளுவர் கூறும் பதில் (குறள் 73) (வள்ளுவரின் அருவச் சிந்Oவைனவைய இங்குக்
ோண்கிகறோம்) அன்புவை கயோர்Oோன் உயிகரோடு இயங்குபவர். அன்பி ோOவர் ந ?ோடினோலும்
உயிரில் ோO பிணம் என்கிறோர் இன்லெனோரு குறளில்
"அளவறிந்Oோர் லெநஞ்சத்து அறம் கபோ நிற்கும்
ளவறிந்Oோர் லெநஞ்சில் ரவு” (குறள் 288)
Oருக் முவைறயில் எல் ோவற்வைறயும் பகுத்தும் லெOோகுத்தும் ஆரோய்பவர் லெநஞ்சில் அறம் Oங்கும்.
அதுகபோ எங்லெ ல் ோம் எப்படிலெயல் ோம் திருடுவது என்பவைO ஆரோய்பவர் லெநஞ்சில் வஞ்சம் Oங்கும்.
ஒரு வித்தியோச?ோன குறள். சரியோ ச் லெசோன்னோல் இரண்டு ருத்து ள் இங்கு ஒரு குறளில்
இவைணக் ப்படுகின்றன. இரண்டு குறள் ள் ஒரு குறளுக்குள் அ ங்கியிருக்கின்றன. ஒன்கறோடு ஒத்O
இன்லெனோன்வைறத்Oோன் உவவை?யோ ச் லெசோல்வது விவைO முவைற. ஒன்றுக்லெ ோன்று எதிரோனவைO
உவவை?ப்படுத்துவது ஒரு விகனோOம். ஒரு வியப்பு. கOவரவைனயர் யவர்' (குறள் 1073) என்ற இன்லெனோரு
குறளிலும் வள்ளுவர் இப்படி கவடிக்வை ோட்டுகிறோர்.
எல் ோவற்வைறயும் பகுத்து ஆரோய்பவன் லெநஞ்சில் Oோன் அறம் Oங்குலெ?ன்கிறோர் வள்ளுவர்.
உ ம் எப்படித் கOோன்றியது? வர ோறு என்றோல் என்ன? வோழ்வு என்றோல் என்ன? நன்வை?, தீவை?
என்பவைவ யோவைவ? இப்படி நூற்றுக் ணக் ோன க ள்வி வைள எழுப்பித் லெOோ ர்ந்து சிந்திப்பவனுக்குள்
Oோன் அறவுணர்வு Oங்கும். வள்ளுவரும் இப்படிச் சிந்திக்கிறோர். Oன் உ ம்வைப வளர்ப்பOற் ோ ப் பிற
உயிர் வைளக் லெ ோல் கவண் ோம். (குறள் 251) Oனக்கு வரும் துன்பத்வைO ஏற்றுக்லெ ோண்க னும்
பிறருக்கு நன்வை? லெசய்ய கவண்டும் (குறள் 615) இப்படிச் லெசல்லுகின்றன வள்ளுவரின் சிந்Oவைன ள்
திரு னும் இப்படித்Oோன் ஓயோ?ல் சிந்திக்கிறோன். யோர் Oோன் திரு ோOவர்? இப்படி அவன் க ட்
எத்Oவைனகயோ க ள்வி ள். இந்O இருவரும் Oர்க் த்வைO வி ோப்பிடியோ க் வை ப்பிடிப்பவர் ள்.
"அல் ல் அருளோள்வோருக்கு இல்வை வளிவழங்கும்
?ல் ல் ?ோஞோ ம் ரி” (குறள் 245)
அருவைள ஆள்பவர் ளுக்குத் துன்பம் இல்வை . துயரங் ள் இல்வை . இப்படிச் லெசோல்லும்
வள்ளுவர் லெOோ ர்ந்து லெசோல்லுகிறோர். ோற்று ஓயோ?ல் அவை ந்து திரியும் வளம் லெபோருந்திய இந்Oப்
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கபரு க? இOற்குச் சோன்று என்கிறோர். ந?க்குள் சிந்Oவைனவைய தூண்டுகிறோர். அருளுவை யவருக்குத்
துன்பமில்வை என்பOற்கு இந்O உ ம் எப்படிச் சோன்று ஆ முடியும்?
ஓயோ?ல் ோற்று வீசுகிறது. புயல் அடிக்கிறது. இடியும் மின்னலும் லெOோ ர்கின்றன. ?வைழ
லெ ோட்டுகிறது. உ ம் அதிர்கிறது. எனினும் மீண்டும் உ ம் Oவைழக்கிறது. முன்வைனவி வளம்
லெபருகுகிறது. உ ம் இப்படி எல் ோத் துயரங் வைளயும் Oோங்கிக் லெ ோள்கிறது. இOன் மூ க? வளம்
லெபறுகிறது. அ ழ்வோவைரத் Oோங்கும் நி ம் (குறள் 151) என்று இன்லெனோரு குறளிலும் கூறினோர். கOோண் த்
கOோண் க ணியில் நீர் ஊறும் (குறள் 396 ) என்று கூறுகிறோர். (இப்படித்Oோன் இக்குறவைளப்
லெபோருள்படுத்Oகவண்டு?ோ? வள்ளுவருக்குள் இயங்குவது விவைO ) அருவைள ஆள்பவன் என்கிறோர்
வள்ளுவர். யோர் என்ன துன்பம் லெசய்Oோலும் இவர் Oோங்கிக் லெ ோள்வோர். துன்பம் லெசய்பவன் ஏன் அப்படிச்
லெசய்கிறோன் என்று க ள்விலெயழுப்பி அவவைனப் புரிந்து லெ ோள்ள முடியும். அவனுக்குள் ஏகOோ சி
ோயங் ள். அவன் Oன்வைன அறிந்Oவன் அல் ன். Oன்வைனகய முOன்வை?ப் படுத்திச் சிந்திக்கிறோன். அவன்
அன்பு லெசய்யத் Oக் வன். லெ ோடுப்பOனோல் நம்மி ம் எதுவும் குவைறந்து விடுவதில்வை . இப்படித்Oோன்
அன்வைப, அருவைள ந?க்குள் வளர்க் முடியும்.
"அறத்Oோறு இது என் கவண் ோ சிவிவை
லெபோறுத்Oோகனோடு ஊர்ந்Oோன் இவை " (குறள் 37)
பல் க்கில் அ?ர்ந்துள்ளவனுக்கும் பல் க்வை ச் சு?ந்து லெசல்பவனுக்கும் இவை யில் இதுOோன்
அறலெநறி என்று லெசோல் கவண் ோம்.
முற்பிறப்பில் லெசய்O நல்விவைன ோரண?ோ இப்பிறப்பில் இவன் பல் க்கில் அ?ர்ந்து
லெசல்கிறோர். முற்பிறப்பில் லெசய்O தீவிவைன ோரண?ோ இப்பிறப்பில் இவர் ள் பல் க்வை ச்
சு?க்கிறோர் ள். இதுOோன் அறலெநறி என்று லெசோல் கவண் ோம் என்கிறோர் வள்ளுவர்.
இதுOோன் அறம் என்றோல் இப்லெபோழுது பல் க்கில் அ?ர்ந்திருப்பவன் அடுத்O பிறவியில்
பல் க்வை ச் சு?க் கவண்டும். இப்லெபோழுது பல் க்வை ச் சு?ப்பவர் அடுத்O பிறப்பில் பல் க்கில்
அ?ர ோம். இப்படிச் சிக் ல் லெOோ ருக?லெயோழியத் தீரோது. ஆ கவ, இப்படி அறத்வைO விளக் முடியோது.
வவைரயவைற லெசய்யமுடியோது இப்படிப் கபச கவண் ோம் என்கிறோர் வள்ளுவர்.
வள்ளுவருக்குள் லெசயல்படும் உள்ளுணர்வு என்ன? ஊர்ந்து லெசல் வும் கவண் ோம். சு?க் வும்
கவண் ோம். ஊர்ந்து லெசல்பவன் இறங்கி ந ப்பகO நல் து. இப்படிச் லெசய்Oோல் சிக் ல் தீருகிறது. ச?ய
லெநறியில் லெபோருள் ோணும் கபோது ஏற்படும் சிக் ல், சமூ உணர்கவோடு லெபோருள் ோணும் கபோது
தீர்கிறது. முன்விவைன - பின்விவைன என்பவைO வைவத்து வோழ்வைவ விளக் முடியோது.
"வஞ்ச ?னத்Oோன் படிற்லெறோழுக் ம் பூOங் ள்
ஐந்தும் அ த்கO நகும்” (குறள் 271)
துறவியின் லெநஞ்சில் ள்ளத்Oனம் கூ ோது. இப்படித் துறவி கவ ம் Oரித்Oவன் லெநஞ்சில்
ள்ளத்Oனம் புகும் என்றோல் அவனுக்கு உள்ளும் லெவளியிலும் இருக்கின்ற பூOங் ள் ஐந்தும் O?க்குள்
சிரித்துக்லெ ோள்ளும். பூOங் ள் நல் வைவ. வல் வை? மிக் வைவ. இவற்றின் கசர்க்வை யோல் Oோன்
?னிOனுக்கு உ ம்பு வோய்த்துள்ளது. உ ம்பினுள்ளும் இருக்கிற பூOங் ள் நல் வைOகய விரும்புகின்றன.
உ ம்வைப வைவத்து நல் கO நிவைனக் கவண்டும். நல் வைOகய லெசய்ய கவண்டும்.
இல் றத்Oோன் எப்படியிருந்Oோலும் துறவி Oன் உ ம்வைபயும் ?னத்வைOயும் தீவை?க்கு இ ம்
Oரோ?ல் ோக் கவண்டும். இப்படி இருப்பOற் ோ த்Oோன் ஒருவன் துறவியோனோன் துறவிக்குரிய கவ ம்
Oரித்Oோன். கவ த்தில் Oன்வைன ?வைறத்துக் லெ ோண்டு தீவை? பற்றி சிந்திப்போலெனன்றோல்
இவனுக்குள்ளிருக்கும் பூOங் ள் இவனது தீங்கு ண்டு O?க்குள் சிரித்துக் லெ ோள்ளும். பூOங் ள் நகும்
என்பது நல்
ற்பவைன.
அன்பு லெசய்வOற் ோ த்Oோன் உயிர் உ ம்கபோடு இவைணந்Oது என்ற வள்ளுவர் ருத்வைO இங்கு
நோம் நிவைனவு கூற ோம். பூOங் ளின் கசர்க்வை நன்வை? லெசய்வOற் ோ த்Oோன். அன்பு லெசய்வOற் ோ
என்பOனுள் வள்ளுவரின் சமூ உணர்வைவக் ோண்கிகறோம். பூOங் ள் நகும் என்ற கூற்றினுள் வள்ளுவரது
ச?யச் சிந்Oவைனவையக் ோண்கிகறோம். நன்வை?யும் தீவை?யும் எப்படித் கOோன்றின, ஏன் கOோன்றின என்பது
ஒரு அடிப்பவை யோன க ள்வி..
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பிறருக்கு ஒருவன் துன்பம் லெசய்Oோல் அகO வவை யோன துன்பம் இவனுக்கு இன்றில்வை
என்றோலும் இன்லெனோரு நோள் வரத்Oோன் கவண்டும். ?க் ள் வருந்தி அழு?ோறு அவர் ளது உ வை? வைள
ஓர் அரசன் பறிப்போலெனன்றோல் அவனும் வருந்தி அழு?ோறு அவனது லெசல்வமும் பறிகபோ த்Oோன்
கவண்டும். இப்படிலெயல் ோம் ந ந்Oோல் நல் துOோன். இப்படியும் சி ச?யங் ளில் நவை லெபறத்Oோன்
லெசய்கின்றன. ஆனோல் எப்லெபோழுதும் இப்படித்Oோன் நவை லெபறுகின்றOோ?
சமுOோயத்திற்குள் இத்Oவை ய கபோக்கு ள் என்று லெOோ ங்கின என்பவைO உறுதியோ ச் லெசோல்
முடியவில்வை . எனினும் Oன்ன ம் ருதிப் பிறர் உ வை? வைளப் பறிப்பதும் பிறருக்குத் துன்பம்
லெசய்வதும் யோகரோ ஒரு சி ர் லெOோ ங்கிவைவத்O பிறகு கவறு வழியில் ோ?ல் பிறரும் அவைOகய லெசய்ய
கநர்ந்திருக்கிறது. வறுவை?ச் சூழலில் லெபோறோவை?, திருட்டு, லெ ோடுவை? ளும் நவை லெபறுகின்றன. ஓர்
அரசனுக்லெ திரோ இன்லெனோருவன் கOோன்றுகிறோன். கபோர்க் லெ ோடுவை? ள் நவை லெபறுகின்றன.
வோலெளடுத்Oவன் வோளினோல் சோவோன்', 'விவைன விவைOத்Oவன் விவைன அறுப்போன்' என்பன சி
பழலெ?ோழி ள்.
"அவ்விய லெநஞ்சத்Oோன் ஆக் மும் லெசவ்வியோன்
க டும் நிவைனக் ப் படும்” (குறள் 169)
என்ற குறளில் லெபோறோவை?யுவை யவனி ம் லெசல்வம் கசர்கிறது. நல் வனி ம் வறுவை?
சூழ்கிறது என்பவைOயும் ண் வள்ளுவர் இவற்வைற ஆரோய கவண்டுலெ?ன்கிறோர்.
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