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Ecosystem



Bio Diversity



Biogeochemical cycle



Red data book



Wild life



Pollution



Important pacts ( international)



Important Act & policy ( National
Level)



சூழ் நிலை மண்டைம்



பல்லுயிரின வலேப்பாடு



உயிர் புவி கவதிய சுழற்சி



சிவப்பு புள்ளி விவரப் புத்தேம்



ோட்டு விைங்குேள்



மாசுபடுதல்



சர்வகதச ஒப்பந்தங்ேள்



முக்கிய சட்டங்ேள் மற்றும் கோள்லேேள்
புதிய புத்தகம்

6th –Term – III- Our 
Environment


6th Term – III- Our Environment
6வது வகுப் பு-பருவம் -3- நமது
சுற் றுச்சூைை்



9th Term – III – Environmental Science
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6வது

வகுப் பு- 

பருவம் -3 – நமது
சுற் றுச்சூைை்





7th Term – III – Eco 
System

7வது

வகுப் பு- 

பருவம் -3-

வகுப் பு

–

பருவம் -3-

சுற் றுச்சூைை் அறிவியை்




9வது

10th – unit – 22- Environmental
Management
10வது

அறிவியை் -

சூைை்

மமைாண்லம
12th Zoology – Environmental Issues
12வது-

விைங் கியை்

சூற் றுச்சூைை் நிகை் வுகள்

சூை் னிலை
மண்டைம்



8th Term – II – Air- water
and soil Pollution



8வது

வகுப் பு

பருவம் -2- காற் றுநீ ர் மற் றும் மண்
மாசுபாடு



8th
Term
–
IIIConservation of Plant &
Animals



8வது

வகுப் பு-

பருவம் -3தாவரங் கள்
மற் றும்
விைங் குகள்
பாதுகாப் பு
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9th Term –II – Bio – geo
Chemical Cycle



9வது

வகுப் பு

பருவம் -2
புவி

–

உயிர்
மவதிய

சுைற் சி


12th
Zoology
–
Environmental Science



12வதுவிைங் கியை்

–

சுற் றுச்சூைை்
அறிவியை்
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திருக்குறள் படிப்பது எவ்வாறு
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முக்கிய தலைப்பு
மதச் சார்பற்ற தனித்தன்லமயுள்ள இைக்கியம்

துலன தலைப்பு | அதிோரம்





அன்றாட வாழ்வியகைாடு கதாடர்புத் தன்லம



மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்ேம் /
திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்ேளும் சமத்துவம், மனிதகநயம் முதைானலவ



சமூே அரசியல் கபாருளாதார நிேழ்வுேளில்
திருக்குறளின்



ேடவுள் வாழ்த்து
இலறவன், கதய்வம்,
கதண்புைத்தார்,
தாமாலரக் ேண்ணான் ,என இலறவன்
சார்ந்த கபாருள் தரக்கூடிய குறள்ேலள
கபாருகளாடு கசர்த்துப் படித்தல்
ஏகதனும்
சமயம்
சார்ந்த
ேருத்துேள்
இருக்குமானால்
அவற்றின்
சரியான
கபாருலள உள்வாங்கிப் படித்தல்
(
உதாரணமாே , மழித்தலும் நீட்டலும், துறவு
கபான்றலவ சமண மதக் ேருத்துக்ேலளச்
சார்ந்திருக்கும் ஆனால் திருக்குறளில்
கவறு இடங்ேளில் இக்ேருத்துக்ேள் கவறு
ஒரு கபாருகளாடு முரண்படும் இவ்வாறு
கபாருத்திப் பார்த்து படிக்ே கவண்டும்
அறிவியல் ேருத்துக்ேள்,
அறிவுடலம,
ேல்ைாலம, ேள்ளுண்ணான்லம, புைால்
மறுத்தல், தீ நட்பு கபான்ற பல்கவறு
அதிோரங்ேளில்
அன்புடலம,
நல்குரவு
,
சூதாட்டம்,
இனியலவ கூறல் , கோல்ைாலம ,
மானம்,ஒப்புறவு அறிதல் கபான்ற பல்கவறு
அதிோரங்ேள் மற்றும் குரள்ேள்

குடிச்கசயல் வலே, கபாருள்கசயல்வலே,
அலமச்சு, கோடுங்கோண்லம, குடிலம,
பலடச்கசருக்கு, கசங்கோண்லம, நடுவு
நிலைலம, நாடு, இலறமாட்சி இது மாதிரி
அதிோரங்ேளில் உள்ள ேருத்துக்ேலள
புரிந்து படிக்ே கவண்டும்

JOIN OUR TELEGRAM : https://t.me/iyachamyacdemy
திருக்குறள் ஓர் அறிமுேம்
மக்ேளாட்சித் தத்துவம், அரசியல், ஆட்சி அலமப்பு ஆகியவற்லறப் பற்றிய அடிப்பலடக்
கோள்லேேகளாடு. இந்திய அரசலமப்புச் சட்டத்தில் இடம் கபற்றுள்ள இலணயற்ற
கோட்பாடுேளாகிய சமயம் சாராத தன்லம, சமூே நீதி ஆகியவற்லறப் பற்றியும், அரிய பை
ேருத்துக்ேலளத் தன்னேத்கத கோண்ட திருநூல் திருக்குறள். கதான்லம வாய்ந்த நமது மரலபயும்,
புதுலம வாய்ந்த குடியாட்சிக் கோட்பாடுேலளயும் கோண்டது திருக்குறள்.
மானுடத்தின் விழுமிய பண்புேலள, அது அறம் சார்ந்ததாயினும் சரி, உைகியல் சார்ந்ததாயினும்
சரி, அவற்லற உைேளாவிய அளவில் எடுத்து இயம்பும் சமயம் சாராத ஓர் உன்னத நூல் .சாதி மத
கபதங்ேளுக்கு அப்பாற்பட்டு, சேை மனிதருக்கும் கபாது நீதிலய உலரக்கும் திருமலற
திருக்குறளாகும். இந்தியக் குடியாட்சியின் சமயம் சாராத இயல்புக்கு ஏற்ற ஒகர நூல்
திருக்குறள்தான்.
அரசன் நாட்டிலன ஆளுவதற்கு ஏற்ற வழிமுலறேலளக் கூறும் வலேயில் அரசனின் ேடலம,
அலமச்சர், தூதர், ஒற்றர், கவளிஉறவு, நீதி, வரி, பலட, கபார், நாடு நிர்வாேம் கபான்றவற்லறப்
பற்றி விளக்குவதிலும் திருக்குறளுக்கு நிேர் கவகறான்றில்லை. கதாலைகநாக்குப் பார்லவகயாடு
கதாட்டுக் ோட்டிய வள்ளுவனின் அன்லறய அரசியல் கோட்பாடுேலள இன்லறய அரசியகைாடு
கபாருத்திப் பார்க்கும் பாங்கிலனகய திருக்குறளில் அரசியல் கோட்பாடுேள் எனும் தலைப்பு
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வலரயறுத்துக் கூறுகிறது. திருக்குறள் மன்னர்ேள் ோைத்தில் கதான்றியது என்றாலும் கூட
அவற்றிகை கூறப்பட்டுள்ள அரசனின் தன்லமேள், அரசாள்கவானின் பணிேள் முதலியலவ
இன்லறய குடியாட்சி அரசியலின் உட்பிரிவுேகளாடு கதாடர்புலடயனவாே உள்ளது.

திருக்குறள் கூறும் வாழ்வியல் கநறிமுலறேள்
"வள்ளுவன் தன்லன உைகினுக்கே தந்து
வான்புேழ் கோண்ட தமிழ்நாடு"
என திருவள்ளுவருக்கு புேழ் மாலையாே பாமாலைலயச் சூட்டுகின்றார் பாரதியார். தமிழ் இைக்கிய
நூல்ேளுள் முதன்லமயானது திருக்குறள். சாதி, மத, சமய கவற்றுலம இல்ைாமல் உைே மக்ேள்
அலனவரும் ஏற்றுக்கோள்ளத்தக்ே கபாதுவான நீதிேலளக் கூறுவது இந்நூல். எல்ைாப் கபாருளும்
இதன்பால் உள் இதன் பால் இல்ைாத எப்கபாருளும் இல்லையால் என்றுபாராட்டப்படும்
கபருலமயுலடயது. மனிதலன சீர்படுத்தி கசம்லமப்படுத்தும் மனித வாழ்க்லேயின் அேராதி மற்றும்
ேலைக்ேளஞ்சியம் திருக்குறள் என கூறின் அது மிலேயாோது, இத்தலேய வள்ளுவரின்
வாழ்வியல் கநறிேலள இக்ேட்டுலர எடுத்தியம்புகிறது, அன்புலடலம
மனித உைேத்லத இலணத்து வாழச் கசய்யும் அற்புத சக்தி அன்புக்கே உண்டு. விண்லணயும்
மண்லணயும் இலணக்கும் கபராற்றல் அன்புக்கே உண்டு. வள்ளுவர் இத்தலேய அன்பிலன
"அன்பிைார் எல்ைாம் தமக்குரியர் அன்புலடயார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு " (குறள் :72)
என்றும், அன்பில்ைாதவர்ேள் எல்ைாப் கபாருட்ேளும் தமக்கே கசாந்தம் என்று கசால்லி உரிலம
கோண்டாடுவார்ேள். அன்புள்ளவர்ேள் தம் உயிரும் உடம்பும்கூட மற்றவர்க்ோே என்றும்
வாழ்வார்ேள் என்று குறள் கூறுகிறது.
அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்கப உயிருள்ள உடம்பாகும். அன்பில்ைாதவர்க்குள்ள உடம்பு
எலும்லபத் கதால் கபார்த்திக் கோண்டிருக்கும் கவற்றுடம்கபயாகும் என்பது
"அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதில்ைார்க்கு
என்புகதால் கபார்த்த உடம்பு" (குறள் : 80)
என்னும் குறளாலும் கதளிவாகிறது.
ேல்வி
நாட்டின் எதிர்ோைம் இலளஞர்ேள் லேயில்தான் உள்ளது. இலளஞர்ேலள நல்ைவர்ேளாே
சிறந்தவர்ேளாே உருவாக்ே ேல்வி மிேவும் அவசியம். ேல்விச்கசல்வகம நிலையான கசல்வம்
ஆகும். இதலனகய வள்ளுவர்,
“கேடில் விழுச்கசல்வம் ேல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ை மற்ற யலவ" (குறள் : 400)
கபாருட்கசல்வம் கவள்ளத்தாலும் கவழந்தழைாலும் அழியக் கூடியது. ேள்வர்ேளால் ேவர்ந்து
கசல்ைக்கூடியது. பிறருக்குக் கோடுத்தால் குலறயும் தன்லம வாய்ந்தது. ேல்விச் கசல்வகமா
பிறருக்குக் கோடுக்ேக் கோடுக்ே வளரும் தன்லமயுலடயது. அதனால்தான் ேல்விலயக் *கேடில்
விழுச்கசல்வம்' என்று கூறுகின்றார்.
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ேற்பவற்லறக் ேசடறக் ேற்ே கவண்டும் பின்பு ேற்ற வழியிகைகய நிற்ே கவண்டும் என்பலத
வள்ளுவர்
"ேற்ே ேசடறக் ேற்பலவ ேற்றபின்
நிற்ே அதற்குத் தே" (குறள் : 391) என்கிறது குறள்
ஒழுக்ேம்
மனித வாழ்க்லேலய முலறயாே வளப்படுத்தி வளர்ப்பது ஒழுக்ேம். ஒழுக்ேத்தினால் மட்டுகம
தகுதியும் பதவியும் அதனால் பை கபருலமேளும் கபற முடியும் ஆலேயால் அந்த ஒழுக்ேத்லத
உயிர்கபாைக் ோக்ே கவண்டும்.
"ஒழுக்ேம் விழுப்பம் தரைான் ஒழுக்ேம்
உயிரினும் ஓம்பப்படும்" (குறள் : 131)
ஒரு கசயல் அவனின் ஒழுக்ேத்தினால் மட்டுகம கபாற்றப்படுகின்றது,
“நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்கைாழுக்ேம் தீகயாழுக்ேம்
என்றும் இடும்லபத் தரும்" (குறள் : 138)
ஒழுக்ேம் என்பது ஒரு மனிதன் வாழ்லேயில் ேலடப்பிடிக்ே கவண்டிய ஒன்றாகும். ஒரு மனிதலன
சிறந்த மனிதனாே மாற்றுகின்றது.
விருந்கதாம்பல்
பண்லடத் தமிழ்நாட்டில் இல்ைற வாழ்க்லேயின் முதன்லம ேடலமேளுள் ஒன்றாேகவ
விருந்கதாம்பல் ேருதப்பட்டது. ேணவனும் மலனவியும் இலயந்துதான் அக்ேடலன நிலறகவற்ற
முடியும் என்றும் அறிந்திருந்தார்ேள். கோவைன் தன்லன விட்டுப் பிரிந்ததனால் இல்ைறக்
ேடன்ேளுள் ஒன்றாகிய விருந்கதாம்புதலை ஆற்ற இயைவில்லை எனக் ேண்ணகி கோவைனிடம்
மதுலரயில் கூறி வருந்தியலத சிைப்பதிோரம் எடுத்துலரக்கிறது. இதலனகய திருவள்ளுவர்,
“இருந்கதாம்பி இல்வாழ்வ கதல்ைாம் விருந்கதாம்பி
கவளாண்லம கசய்தற் கபாருட்டு” (குறள் 81)
இல்ைற வாழ்க்லே உலடயவர்ேகள நிலை கபற்ற வாழ்க்லேயுலடயவர்ேள். அவர்ேள் அறகநறி
கபாற்றி இல்ைறத்லத நடத்துவகத விருந்தினலரப் கபாற்றி அவர்ேட்கு உதவி கசய்வதற்குத்தான்.
பிறருக்கு உதவி கசய்யும் விருந்கதாம்பலைக் ேலடப்பிடிக்ேவில்லையானால் இல்ைறத்தால்
பயனில்லை.
கசய்ந்நன்றியறிதல்
எத்தலேய அறத்லத அழித்தவர்க்கும் அப்பாவத்திலிருந்து தப்புவதற்கு வழியுண்டு. ஆனால்
கசய்ந்நன்றி கோன்ற பாவத்தினின்று தப்புவதற்கு வழிகயயில்லை என்று வள்ளுவர் கூறுவதலன
“எந்நன்றி கோன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
கசய்ந்நன்றி கோன்ற மேற்கு" (குறள் : 110)
என்பதற்கேற்ப கசய்நன்றி நிலனப்பதற்ோேத் தன் உயிலரகய பணயமாே லவத்துக் ேர்ணனும்,
கும்பக்ேர்ணனும் குறள் ேண்ட வாழ்லவ வாழ்ந்து ோட்டி விட்டார்ேள்.
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உதவி கவண்டி நின்ற ோைத்தில் தப்பாது கசய்த உதவி சிறியதாே இருந்தாலும் கசய்யப்பட்ட
ோைத்லத மனதில் கோண்டு ஆராய்ந்து பார்த்தால் நிை உைேத்லத விட மிேப்கபரியதாம்
என்பதலன
"ோைத்தினாற் கசய்த உதவி சிறிது எனினும்
ஞாைத்தின் மாணப் கபரிது" (குறள் : 102)
என்னும் குறள் நன்றியின் நைத்லதப் புைப்படுத்துகிறது.
நட்பு
உண்லமயான நண்பலன ஆபத்துக்ோைத்தில் அலடயாளம் ேண்டு கோள்ளைாம். எனகவதான்
'அருலம சிகநகிதலன ஆபத்தில் அறியைாம்" என்னும் பழகமாழிலய முன்கனார் வழங்கி வந்தனர்.
இதலன வள்ளுவர்
"உடுக்லே இழந்தவன் லேகபால் ஆங்கே
இடுக்ேண் ேலளவது ஆம் நட்பு" (குறள் : 788)
என்னும் குறளில் விளக்குகின்றார். அதாவது நல்ை நண்பன் என்பவன் துன்பம் வந்த ோைத்தில்
எவ்விதம் உதவுவாகனனில் இடுப்பிலுள்ள ஆலட நழுவி விட்டகபாது, ஒருவனுலடய லே
அவலன அறியாமல் மானம் ோக்ே சரி கசய்வது கபாை நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்தலத அறிந்த
அக்ேணகம அத்துன்பத்லத தீர்த்து விடுவான். இப்படி இல்ைாத நட்பு நமக்குத் கதலவயில்லை
என்கிறார்.
"அேத்தின் அழகு முேத்தில் கதரியும்" என்பர். எனகவ உள்ளத்லதக் ோட்டும் ேண்ணாடியான முே
இயல்லபக் கோண்கட ஓரளவு அறிந்து கோள்ளைாம். அவ்விதம் நட்பு கோள்ளும்கபாது
"முேநே நட்பது நட்பன்று கநஞ்சத்து
அேநே நட்பது நட்பு” (குறள்: 786)
அதாவது முேம் மைருவதுடன் கநஞ்சமும் ஒத்து மகிழும் உறகவ உண்லம நட்பு என்கின்றது
வள்ளுவம்.
துன்பம் விலழயாலம
ஊழ்விலன உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்கிறது சிைப்பதிோரம். ஒருவருக்கு முன்கனாரு ோைத்தில்
நாம் துன்பம் கசய்கதாகமன்றால், பிற்ோைத்தில் அத்துன்பங்ேள் தாமாேகவ நம்லம வந்து கசரும்.
எந்த ஒரு ோைத்திலும் யாருக்கும் மனதளவில் கூட துன்பங்ேள் கசய்யக்கூடாது.
"பிறர்கின்னா முற்பேல் கசய்யின் தமக்கின்னா
பிற்பேல் தாகம வரும்" (குறள் : 319)
"எலனத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணா கசய்யாலம தலை" (குறள் : 317)
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எந்த ஒரு உயிர்க்கும்
அறிவுறுத்துகின்றார்.

எப்கபாழுதும்

எக்ோைத்தும்

துன்பங்ேள்

கசய்யக்கூடாது

என்று

மனிதப்பண்பு
மனிதப் பிறவியில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை அன்பினால் அலனவரும் பிலணக்ேப்பட கவண்டும்.
உயர் தன்லமயில் இருந்தும் உரிலமத் தன்லமயில் இருந்தும் வழுக்கி விழாமல் இருப்பவர் எவகரா
அவகர மனிதப் பண்பு உலடயவர். அவர்ேகள அறிவு நிலறவு கபற்று பிறர் வாழ்வில் நைம்ோண
விலழபவர் எவகரா அவலர
"லவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உலறயும்
கதய்வத்துள் லவக்ேப்படும்"
என்று பண்பும் பயனும் மிக்ே இல்ைறத்லத நடத்துபவன் எல்கைாராலும் கபாற்றப்பட்டு உயர்த்
கதய்வநிலைக்கு உரியனவாே மதிக்ேப்படுகின்றனர் என்கிறார் வள்ளுவர்.
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ஈலே
ஒரு கபாருளும் இல்ைாத ஏலழக்கு அவருக்கு கவண்டிய ஒன்லறக் கோடுத்தகை 'ஈலே'
எனப்படும்.
"வறியார்க்கோன் றீவகத ஈலே மற்கறல்ைாம்
குறிகயதிர்ப்லப நீர துலடத்து" (குறள் : 221)
வறியவர்ேளுக்கு ஈவகத ஈலேப் பண்பாகும் வறியவர் அல்ைாத பிறர்க்குக் கோடுப்பகதல்ைாம் ஒரு
பயலன எதிர்பார்த்துக் கோடுப்பதற்குச் சமம் என்று ஈலேக்கு இைக்ேணம் வகுத்தார் வள்ளுவர்.
ஆேகவ ஈலே என்னும் சிறந்த அறத்லத வாழ்க்லேயின் ஓர் உயரிய பண்பாேக் லேக்கோள்ள
கவண்டும்.
திருக்குறள் வாழ்வியல் விழுமியங்ேளின் ேளஞ்சியமாேத் திேழ்கிறது. மனிதர்ேள் வாழ்வில்
எவ்விதத் துன்பமுமின்றி வாழ கவண்டுகமன்றால் இன்னாகசய்யாலம, உயிர் கோல்ைாலம,
கசய்நன்றி அறிதல், ஒழுக்ேம், அன்பு, ேல்வி, விருந்கதாம்பல், நட்பு இதுகபான்ற அறச்கசயல்ேள்
என்ன என்பலத அறிந்துகோண்டு அதன்வழி நடக்ே கவண்டும் மனிதர்ேளுக்கு மனிதர்ேள்
கநசிக்ேக் ேற்றுக்கோள்ள கவண்டும். வள்ளுவர் வகுத்துக் ோட்டும் வாழ்வியல் கநறிேளின்படி
வாழும் வாழ்கவ சிறந்த வாழ்வு என்பதில் ஐயமில்லை.
"லவயத்து வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உலறயும்
கதய்வத்துள் லவக்ேப் படும். (குறள் எண் - 50)
அறம் சார்ந்த வாழ்வியல் கநறிேளில் வாய்லம, கபாய்யாலம, கசய்நன்றி அறிதல், நடுவு
நிலைலம, அடக்ேம் உலடலம, பிறன் இல் விலழயாலம, புறங்கூறாலம பயனிை கசால்ைாலம,
புைால் மறுத்தல், ேள்ளாலம, இன்னா கசய்யாலம, கோல்ைாலம பற்றிய சிறப்புக் குறிப்புேள்
பதிகனண் கீழ்க்ேணக்கு நூல்ேளில் ஒன்றான திருக்குறள் என்னும் நூலில் திருவள்ளுவர் சுட்டும்
வாழ்வியல் அற கநறிேள் ஆகும்.
கபாருள் சார்ந்த வாழ்வியல் கநறிேள்
கபாருளின் நிலையாலமப் பண்லபப் பற்றிப் கபசுவதுடன் நில்ைாமல் கபாருளின் அருலமலயயும்
கதலவலயயும், முதன்லமலயயும் வலியுறுத்திக் கூறியிருப்பது நீதி இைக்கியத்தின் தனித்தன்லம
ஆகும்.
"அருள் இல்ைார்க்கு அவ்வுைேம் இல்லை கபாருளில்ைார்க்கு
இவ்வுைேம் இல்ைாகி யாங்கு" (குறள் எண் - 247)
இன்பம் சார்ந்த வாழ்வியல் கநறிேள்
இன்பம் சார்ந்த வாழ்வியல் கநறிேள் என்னும் கநாக்கில் நீதி இைக்கியத்லத நுணுகி ஆராயும் கபாது
கிலடக்கும் வாழ்வியல் உண்லமேள் திட்பமும், நுட்பமும் வாய்ந்தலவ ஆகும். கவறும் உடல்
இன்பம் பற்றி மட்டும் சங்ே இைக்கியங்ேள் கபசவில்லை . அவற்றிற்கு கமைாே தலைவன் தலைவி
உள்ளப்புணர்ச்சிக்குச் சங்ே இைக்கியம் முதன்லம தந்துள்ளது. (எ.ோ) "அன்புலட கநஞ்சம் தாம்
ேைந்தனகவ" (குறுந்கதாலே 40)
விருந்கதாம்பல் பண்பு
தமிழர்ேளின் இன்னும் கசால்ைப்கபானால் இந்திய மண்ணின் தலையாய மிேச் சிறந்த குணம்
வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினலர மனம் கோணாமல் உபசரித்து வழியனுப்புவது,
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“கசல்லிருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத்தவருக்கு” (குறள் - 86)
வந்த விருந்தினலரப் கபணும் விதம் பற்றி கமலுள்ள குறள் மூைம் கூறியுள்ளார். வீடு கதடி வரும்
விருந்தினலர நன்முலறயில் உபசரிக்ோ விட்டால் அந்த விருந்தினர் நிலை குறித்து,
“கமாப்பக் குலழயும் அனிச்சம் முேந்திரிந்து
கநாக்ேக் குலழயும் விருந்து” (குறள் - 90)
எல்ைா மைரினும் கமன்லனயானது அனிச்சம் பூ. அப்பூலவ முேர்ந்து பார்த்தால் வாடி விடும்.
ஆனால் வரும் விருந்தினர்ேள் அப்பூவினும் கமன்லமயானவர்ேள் என்றும் அவ்விருந்தினலர முேம்
மாறி கநாக்கினால் அனிச்சம் பூ வாடுவதலனப் கபாை விருந்தினர் முேம் வாடிவிடுவர் என்று
விருந்கதாம்பல் என்ற வாழ்வியல் கூற்றின் கமன்லமலய அனிச்ச மைருக்கு ஒப்பிடுகிறார்
வள்ளுவர். இவ்வாறாே இல்வாழ்க்லேயில் வாழ்வியல் கோட்பாட்லடக் கூறும் வள்ளுவர்
தனிமனிதனுக்கேன்று சிை வாழ்வியல் கநறிேலளயும் கூறியுள்ளார்.
இன்னா கசய்யாலம
ஒருவன் தான் கசய்த பாவ புண்ணியங்ேளின் பைன்ேலள அனுபவிக்ே கவண்டும் என்றும்
ஒருவனுக்கு முற்பேல் தீங்கு கசய்தால் பிற்பேலிகைகய அத்தீங்லே அனுபவிக்ே கநரும் என்ற
நீதிலயயும் வலியுறுத்துகிறார் திருவள்ளுவர் இதலன,
"பிறர்க்கின்னா முற்பேல் கசய்யின் தமக்கின்னா
பிற்பேல் தாகம வரும்." (குறள்- 319)
ஒருவன் தனக்கு இன்னாத கசயல்ேலளச் கசய்தாலும் பழிக்குப் பழி வாங்ோமல் அவர் நாணும் படி
அவருக்கு நன்லம கசய்ய கவண்டும். இதலன வள்ளுவர்
"இன்னா கசய்தாலர ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் கசய்து விடல்". (குறள் - 314) என்று கூறுகிறார்.
புறங்கூறாலம
மனிதனுக்கு மனிதன் தீங்கு கசய்யாதது மட்டுமல்ை கசய்த தீலமலய மன்னித்து விட கவண்டும்
என்று கூறும் வள்ளுவர் ஒருவலரப் பற்றி அவர் இல்ைாத கபாது அவலரப் பற்றிப் புறங்கூறுதல்
கூடாது, இதுகவ சாைச் சிறந்த பண்பு என்று கூறுகிறார். கபசும் கபாதும் நமக்கும் பிறர்க்கும்
பயனுலடய கசாற்ேலளகய கபச கவண்டும். பயனில்ைாத கசாற்ேலளச் கசால்ைக் கூடாது
என்பதலன
"கசால்லுே கசால்லிற் பயனுலடய கசால்ைற்ே
கசால்லிற் பயனிைாச் கசால்." என்று அறிவுலர கூறுகிறார்.
இனியலவ கூறல்
மனிதனின் வாழ்நாள் சிறிது . அதில் சாதிக்ே கவண்டியலவ எண்ணற்றலவ. கூடிவாழும்
மனிதர்ேளுடன் நல்லுறவு இருந்தால் தான் வாழ்க்லேயில் நல்ை ோரியங்ேலளச் சாதிக்ே முடியும்.
நல்லுறவு கோள்ள நல்கமாழிேலளப் கபசத் கதரிந்திருக்ே கவண்டும். பிறர் மனம் புண்படாத படி
கபசத் கதரிதல் கவண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார். இனிய கசாற்ேள் இருக்கும் கபாது ேசப்பான
கசாற்ேலளப் கபசுவது ேனி இருக்கும் கபாது ோலய உண்பதற்குச் சமமானது என்று கூறுகிறார்.
FOR ADMISSION -9952521550 | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI

11

"இனிய உளவாே இன்னாத கூறல்
ேனியிருப்பக் ோய்க் ேவர்ந்தற்று." ( குறள் - 100) என்று கூறுகிறார்.
அறவழியில் கபாருளீட்டல்
கபாருள் கசர்க்ே விரும்பும் மனிதன் அவனுலடய திறத்திலன அறிந்து கநர்லமயான
சிந்தலனகயாடு கபாருளீட்ட கவண்டும். அவ்வாறு கபாருள் ஈட்டுவதால் கிலடக்கும் இன்பம் மிேப்
கபரியது என்பதலன அறிந்த வள்ளுவர்,
"அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த கபாருள்” (குறள் - 753)
என்று வலியுறுத்தியுள்ளலத அறிய முடிகிறது. வள்ளுவரின் ேருத்லத ஒட்டி ஆடம் ஸ்மித்தும்
பின்வருமாறு தனது ேருத்திலன, "மனிதனின் வாழ்க்லேக்கு அடிப்பலடத் கதலவயானது கபாருள்
கசர்த்தைாகும். ஒரு நாடு அல்ைது ஒரு மனிதன் கபாருளிலனச் கசர்க்ே அயராது உலழக்ே
கவண்டும். அதன் மூைம் அவன் வளர்ச்சி அலடய முடியும். இதற்கு அவன் திறலமயுடன்
கநர்லமயான சிந்தலனகயாடு கபாருளிலனச் கசர்க்ே கவண்டும்" என்று கூறியுள்ளது
ேவனிக்ேத்தக்ேதாகும்.
ேல்விச் கசல்வம்
கபாருளாதாரத் கதலவலயப் பூர்த்தி கசய்வதற்கு அடிப்பலடயாே அலமவது ேல்வியாகும்.
ேல்விலயச் கசல்வமாேக் ேருதிய வள்ளுவர்,
"கசல்வத்துள் கசல்வம் கசவிச்கசல்வம் அச்கசல்வம்
கசல்வத்துள் எல்ைாம் தலை." (குறள் - 411) என்று பாடியுள்ளார்.
அதாவது கசவி வழியாே ேற்ேக் கூடிய ேல்வியிலன ஒரு கசல்வம் என்றும் அதுகவ தலையாய
கசல்வம் என்றும் கூறுகிறார். மதிக்ேத் தோதவர்ேலளக் கூட மதிக்கும் அளவிற்கு மாற்றும் சிறப்பு
ேல்விக்கு உண்டு.
"கபாருளல் ைவலரப் கபாருளாேச் கசய்யும்
கபாருளல்ைது இல்லை கபாருள்” (குறள் - 751)
என வள்ளுவர் கூறியதன் மூைம்," ேற்கறாருக்கு கசல்லும் இடகமல்ைாம் சிறப்பு" என்ற வாக்கியம்
உருவானது எனைாம். அதற்ோே ேல்வி ேற்ோதவன் அவமதிப்புக்கு உரியவர்ேள் என்பது
கபாருளல்ை. அலனவரும் ேல்விச் கசல்வத்லதப் கபற கவண்டும் என்பது குறிக்கோளாே இருத்தல்
கவண்டும் என்பலத வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்.
கூடாத நட்பு
யாலர நட்பாேக் கோள்ள கவண்டும் என்று கூறிய பின் யாருலடய நட்லப விைக்ே கவண்டும்
என்றும் கூறுகிறார். தம்முலடய ோரியம் ஆகும் வலர ஒத்திருந்து , ோரியம் முடிந்ததும் விைகிச்
கசல்பவர் நட்பு கூடாத ஒன்று. அன்பு பிணிப்பு இல்ைாதவர் நட்பு லவக்கோலில் பற்றியத் தீப்கபாை
நீடித்து நிற்றலின்றி அழியும் மன ஒற்றுலம இல்ைாதவர் நட்பு துன்பம் தரும் என்ற எச்சரிக்லேயும்
கசய்கிறார். இதலன வள்ளுவர்,
"வருமுன்னர் ோவாதான் வாழ்க்லே எறிமுன்னர்
லவத்தூறு கபாைக் கேடும்.” (குறள் - 435)
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அன்பு
அன்பு என்பது உயர்திலணக்கு மட்டும் உரியதல்ை ஆஃறிலண உயிர்ேளுக்கும் உரித்தான
பண்பாகும். எல்ைா உயிர்ேளும் அன்பால் ஒன்றாக்ேப்படுகின்றன. அன்பின் சிறப்பிலன உணர்ந்த
வள்ளுவர்,
"என்பிைதலன கவயில் கபாைக் ோயுகம
அன்பி ைதலன அறம்." (குறள் - 77)
எலும்பு இல்ைாத புழு கபான்ற உயிரினங்ேள் கவய்யில் சுட்கடரித்து அழிப்பது கபாை, அன்பு
இல்ைாத உயிர்ேலள அறம் சுட்கடரித்து விடும் என அன்பின்லம அறத்திற்குப் பலே எனக்
கூறுகிறார். அன்பு என்ற பண்பினால் இவ்லவயேம் திலளக்கும் என்பலத உணர்ந்த வள்ளுவர்
அன்பிலனப் பற்றித் கதளிவாேக் கூறியுள்ளார்.
திருக்குறளில் நாேரிேக் கூறுேள்:
மக்ேள் எல்ைாராலும் விரும்பத்தக்ே நாேரிேத்லதகய விரும்புவர். தமக்கு கநருக்ேமானவர்
நஞ்லசகய தருகிறார் என அறிந்தும் ேண்கணாட்டம் ோரணமாே அலத உண்டு அவருடன் பழகுவர்
எனும் நாேரிேக் கோட்பாட்லடக் ோணைாம்.
"கபயக்ேண்டும் நஞ்சுண் டலமவர் நயத்தக்ே
நாேரிே கவண்டுவ பவர்” (குறள் - 580)

திருக்குறளில் மனித உரிலமேள்
1. வாழ்வு உரிலம ( Right to life)
2 .கபாருளாதார உரிலம ( Economic right)
3. ேல்வி உரிலம (Right to education)
4. கபச்சுரிலம ( Right to expression)
5. நீதி கபறும் உரிலம (Right to equality before law)
6 .தன்னுரிலம ( Right against self injury)
ஆகிய மனித உரிலமேள் ோணப்படுகின்றன.
வாழ்வுரிலம
உைகில் பிறந்த அலனவருக்கும் வாழுகின்ற உரிலம உள்ளது. வாழ்வுரிலம என்பது உயிர் வாழும்
உரிலம எனப் கபாருள் கோள்ளுதல் சரியாோது; தரமான வாழ்விற்குரிய உரிலம எனக்
கோள்ளகவண்டும். வாழ்க்லேத் தரம், சுோதாரச் சுற்றுச்சூழல், தூய்லமயான பணியிடம், கதலவயான
ஓய்வு உள்ளிட்ட அலனத்லதயும் உள்ளடக்கியகத வாழ்வுரிலம ஆகும்.
சர்வகதச மனித உரிலமப் பிரேடனத்தின் முதல் பிரிவானது, “எல்ைா மனிதர்ேளும் உள்ளார்ந்த
சுதந்திரத்கதாடும், மாண்கபாடும், உரிலமேகளாடும், சமத்துவத்கதாடும் பிறக்கின்றனர். அவர்ேளுக்கு
அறிவும், மனசாட்சியும் உள்ளன. எனகவ, ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதர உணர்கவாடும், ஒருவலர
ஒருவர் மதித்தும் வாழ கவண்டியது அவர்தம் ேடலமயாகும்” என்று குறிப்பிடுகின்றது. இதலனத்
திருவள்ளுவர்,
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“பிறப்கபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும்” (குறள் 972)
என்று உணர்ர்த்தியுள்ளார்!
பிறப்பினால் எவரும் கவறுபடுவதில்லை; பிறப்பினால் மனிதர்ேலள கவறுபடுத்துவது தவறு.
“உலழப்கப உயர்வளிக்கும்” என அறிவுறுத்துகிறார். கமலும் ஒவ்கவாருவருக்கும் பசி, பிணி,
பலேயின்றி வாழும் உரிலம உள்ளகதன்றும், அவற்றினின்று தம் குடிமக்ேலளக் ோத்தல் அரசின்
ேடலமகயன்பலத,
“உறு பசியும் ஓவாப்பிணியும் கசறு பலேயும்
கசறாது இயல்வது நாடு” (குறள் 734)
எனத் திருவள்ளுவர் கதளிவாேக் கூறியுள்ளார்.
கபாருள் வரும் வழிேலள உண்டாக்குதல், கபற்ற கபாருட்ேலளச் கசர்த்தல், கசர்த்தவற்லறக்
ோத்தல், அவற்லறக் குடிமக்ேளுக்குப் பகிர்ந்து கோடுத்தல் ஆகியவற்லறச் சிறப்பாேத் திறன்படச்
கசய்பவகன நல்ை அரசன் என்ற ேருத்லத,
“இயற்றலும் ஈட்டலும் ோத்தலும் ோத்த
வகுத்தலும் வல்ைது அரசு” (குறள் 385)
என்று வள்ளுவர் கமாழிகின்றார். அத்தகு அரசனின் கீழ் வாழும் குடிமக்ேள் அச்சமும்,
ேவலையுமின்றி இனிது வாழ்வர்; அவர்தம் வாழ்க்லேத் தரம் நன்கு விளங்கும். இத்தகு வாழ்வுரிலம
அவ்வரசின் கீழ் வாழும் அலனத்துக் குடிமக்ேளுக்கும் உண்டு என வள்ளுவர் அறிவுறுத்துவது
கநாக்ேத்தக்ேது.
உணவு உரிலம
வாழ்வுரிலமேளில் மிேவும் இன்றியலமயாதது “உணவு உரிலம” ஆகும். உைகில் உள்ள அலனத்து
உயிர்ேளும் பசியின்றி உணவுண்டு மகிழ்வாே வாழ்வதற்கு உரிலம உலடயன. கமலும் உைகில்
பிறந்த ஒவ்கவாருவருக்கும் உணவு கிலடக்ேச் கசய்வது உைலே ஆளுகின்ற அரசாங்ேத்தின்,
சமுதாயத்தின் ேடலமயாகும். வள்ளுவர் வாழ்ந்த சமுதாயத்தில் கபாதுவுலடலம, ஜனநாயேம்
கபான்ற ேருத்துக்ேள் தலழத்கதாங்ோத ோைம். தனியுலடலமத் தத்துவத்லத ஏற்றுக் கோண்ட
சமுதாயம். அத்தலேய சமுதாயத்தில் வளலமயும் வறுலமயும், ஏற்றமும் தாழ்வும் இருந்தது என்பது
குறிப்பிடத்தக்ேது.
மக்ேள் வறுலமயின் பிடியில் சிக்கி, பசியால் இறந்தநிலையும் வள்ளுவர் வாழ்ந்த ோைத்தில்
இருந்துள்ளது. இச்சீர்கேட்டிலன எண்ணி மனம் கவதும்பிய வள்ளுவர் தமது திருக்குறளில்
நல்குரவு, இரவு, இரவச்சம் ஆகிய அதிோரங்ேலளப் பலடத்துள்ளார். ஒரு சாரார் வளமுடன் வாழும்
நிலையில், மற்கறாரு சாரார் பிச்லச எடுத்து உண்ணும் நிலை சமுதாயத்தில் நிைவுகிறதல்ைவா?
அதற்குக் ோரணமாே நாம் அலனவரும் விதிலய கநாந்து கோள்ளுகிகறாம்! இலறவலனச்
இழித்தும் பழித்தும் தூற்றுகிகறாம்!
திருவள்ளுவர் இந்நிலைக்கு இலறவனும், விதியும் ோரணகமன்றால், அவ்விலறவன் எதற்கு
என்று நிலனத்து,
“இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் கவண்டின் பரந்து
கேடுே உைகு இயற்றியான்” (குறள் 1062)
என்று சாபமிடுகிறார்!
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பிச்லசகயடுத்துதான் உயிர் வாழ கவண்டும் என்ற நிலையில் இலறவன் உயிர்ேலளப்
பலடத்திருந்தால், அப்படிப் பலடத்தவகன இந்த உைகிற்கு வந்து பிச்லசகயடுப்பவலரப்கபாை
தானும் அலைந்து திரிந்து கேட்டுப் கபாேட்டும் எனக் கோபமுற்றுக் கூறுகிறார்
சமுதாயத்தில் எல்கைாரும், எல்ைாமும் கபற்றுச் சமமாே வாழும் உரிலம உள்ளது என்பலத
இக்குறள் நமக்கு எடுத்கதாதுகிறது. கபாருளாதார ஏற்றத் தாழ்வு, அதனால் ஏற்படும் வறுலம, அதன்
விலளவாய் இரத்தல் ஆகியலவ கோடுலம. இக்கேடுலமேளற்ற சமுதாயகம மனிதலனயும் மனித
வாழ்லவயும் உயர்த்த முடியும் என்ற ேருத்லத இதன்மூைம் கதளிவுறுத்துகிறார்.
கபாருளாதார உரிலம
கபாருள் கதடும் உரிலம, அதலனப் பாதுோக்கும் உரிலம சமுதாயத்தில் உள்ள அலனவருக்கும்
உண்டு எனத் திருக்குறள் கதளிவுறுத்துகிறது. அப்படிப் கபாருள் கதடுவது அறவழியில் அலமய
கவண்டும் எனவும் வலியுறுத்துகிறது.
விலனத்தூய்லம என்ற அதிோரத்தில்,
“அழக்கோண்ட எல்ைாம் அழப்கபாம்; இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற் பா ைலவ” (குறள் 656)
என்று திருவள்ளுவர் எடுத்துலரக்கின்றார்.
பிறர் வருந்தும்படி ஒருவன் அலடந்த கபாருள் அலனத்தும், கபாருளானது தன்லனப் கபற்றவன்
வருந்தி அழும்படி அவலன விட்டுப் கபாய்விடும் தன்லம கோண்டது. நல்ை வழியில் வந்த
கபாருள் கதாலைந்தாலும் பின்னர் நன்லமகய தரும். கபாருளாதார உரிலம அலனவருக்கும்
உண்டு. அப்கபாருலளத் கதடுவதற்ோே அடுத்தவர் உரிலமலய மீறுவது தவறு; அற வழி தவறி
முலறயற்ற வலேயில் பிறலர வஞ்சித்துப் கபாருள் கசர்ப்பது கீழ்த்தரமான கசயைாகும்; அஃது
இேழ்தற்குரியது. வள்ளுவர் இதலன,
“ஈன்றாள் பசி ோண்பான் ஆயினும் கசய்யற்ே
சான்கறார் பழிக்கும் விலன” (குறள் 656)
என்று எடுத்துலரக்கின்றார்.
தன்லனப் கபற்ற தாய் பசியால் வாடுவலதப் பார்த்து மனம் வருந்தி கவதலனப்படும்கபாழுதுகூட,
சான்கறார்ேள் பழிப்பதற்குக்குக் ோரணமான இழிந்த கசயல்ேலள கசய்யக் கூடாது.
அறமற்ற வழியில் கபாருள் கசர்த்தல் தவறு என்று மக்ேளுக்கு உணர்த்தி, சரியான முலறயில்
கபாருளீட்டும் முலறதலன உணர்த்துவதால் ைஞ்சமற்ற, சுரண்டைற்ற சமுதாயத்திற்கு வள்ளுவப்
கபருந்தலே வழி ோட்டுகிறார்!
பிறருக்குக் கோடுலம கசய்து கீழ்த்தரமாே நடத்துதல்
உைே மனித உரிலமேள் பிரேடத்தின் 5-ம் பிரிவுவானது “எவலரயும் சித்திரவலத கசய்யக்கூடாது.
கோடூரமாே, மனிதத் தன்லமயற்றுக் கேவைமாே நடத்தக்கூடாது. கேவைமான தண்டலனக்கு
உட்படுத்தக்கூடாது” என்று எடுத்துலரக்கின்றது. அரசு குடிமக்ேலள ேண்கணாட்டமின்றி
வருத்தக்கூடாது. அவர்ேள் ஆற்றாது அழுத ேண்ணீகர கோடுங்கோல் அரலசத் கதய்க்கும்
பலடயாே அலமயும். எனகவ அரசன் கநர்லமயான முலறயில் தன் குடி மக்ேலளக் ோத்து கநரிய
வழியில் அறவழியில் ஆட்சி கசய்ய கவண்டுகமன்று திருவள்ளுவர் எச்சரிக்கிறார். இதலன,
“அல்ைற்பட்டு ஆற்றாது அழுத ேண்ணீற் அன்கற
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கசல்வத்லதத் கதய்க்கும் பலட” (குறள் 555)
என்ற திருக்குறள் எடுத்துலரக்கின்றது. கோடுங்கோல் ஆட்சியினால் துன்பப்பட்டுத் தாங்ே
முடியாமல் மக்ேள் குமுறி அழும் ேண்ணீகர முலறயற்ற ஆட்சிலய அடிகயாடு அழிக்கும்
ஆயுதமாகும்.
உணர்வுேலளப் புண்படுத்துதல்
மற்றவர்ேளின் உணர்வுேலளப் புண்படுத்துதல் மனித உரிலம மீறல் ஆகும். மனிதலன
அவனுலடய உள்ளார்ந்த உணர்வுேகளாடு மதிக்ே கவண்டும் என்பது மனித உரிலமயாகும்.
சுடுகசாற்ேளினால் அடுத்தவரது உணர்வுேலளப் புண்படுத்துதல் கூட உரிலம மீறல் ஆகும் என்ப
லத,
“இன்கசால் இனிது ஈன்றல் ோண்பான்
எவன்கோகைா வன்கசால் வழங்குவது”. (குறள் 99)
எனத் திருவள்ளுவர் கதளிவுறுத்துகிறார்.
பிறர் கசால்லும் இனிலமயான கசாற்ேள் தனக்கு இன்பத்லதத் தருவலத உணர்ந்த பிறகும்,
மற்றவர்ேளிடம் ேடுலமயான கசாற்ேலளப் கபசுவதலன மனிதர்ேள் தவிர்த்தல் கவண்டும்.
பிறர் கூறும் இன்கசால் தனக்கு இன்பம் தருவலதக் ோண்கின்றவன், தன் உரிலமேள் மதிக்ேப்பட
கவண்டும் என்று விரும்புகின்றவன், தான் மட்டும் பிறரிடம் வன்கசால் கூறி அவர்ேள் மனத்லதப்
புண்படுத்துதல் முலறயாோது. அது மனித உரிலம மீறைாகும் என்று வள்ளுவர் கமாழிகின்றார்.
எழுத்துரிலமயும் கபச்சுரிலமயும்
மனித உரிலமேளுள் முக்கியமான ஒரு உரிலம தன் ேருத்துக்ேலள எழுத்து, கபச்சு மூைம்
கவளிப்படுத்துவது. இது இல்லைகயனில், மற்ற உரிலமேளும் பயனற்றுப் கபாகும். மனிதனுக்குச்
கசால்லுரிலம இருக்கிறது என்று கூறும் திருவள்ளுவர், அத்திறலமலய வளர்த்துக் கோள்வதற்கு
,
“கசால்லுே கசால்லைப் பிறிது ஓர் கசால் அச்கசால்லை
கவல்லும் கசால் இனிலம அறிந்து”. (குறள் 645)
என்று வழி ோட்டுகிறார்.
தான் கசால்லுகின்ற கசால்லை கவல்ைக் கூடிய கவறு ஒரு கசால் எதுவும் இல்லை என்பலத
நன்கு அறிந்த பின்னகர கசால்ை நிலனத்த கசால்லைப் பயன்படுத்த கவண்டும் என்பலத,
“கசாைல் வல்ைன் கசார்வு இைான் அஞ்சான் அவலன
இேல் கவல்ைல் யார்க்கும் அரிது” (குறள் 647)
என்று கதளிவுறுத்துகின்றார். எலதயும் கசால்லுவதில் வல்ைவனாேவும், மறதியும், கசார்வும்
இல்ைாமல் கசால்லுபவனாேவும், எதற்கும் பயப்படாதவனாேவும் உள்ள கசால்வன்லமமிக்ேவலன
யாராலும் கவற்றி கோள்ள முடியாது. வள்ளுவரின் இக்குறட்பாக்ேள் மனிதனுக்குள்ள எழுத்துரிலம
லயயும் கபச்சுரிலமலயயும் விளக்குவனவாே அலமந்துள்ளன.
நீதி கபறும் உரிலம
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உைே மனித உரிலமப் பிரேடத்தின் 7, 8 பிரிவுேள் சட்டத்தின் முன் அலனவரும் சமம் என்று
எடுத்துலரக்கின்றது. இவ்வுைகில் வாழும் அலனவரும் சட்டப்படி சமமான பாதுோப்புரிலம
பலடத்தவர். எவ்வலேயான பாகுபாடும் ோட்டப்படாமல் சமமாே நடத்தப்பட ஒவ்கவாருவருக்கும்
உரிலம உண்டு. அடிப்பலட உரிலமேள் சட்டப்படி அளிக்ேப்படவும், அலவ மீறப்படும் கபாழுது
தகுதி வாய்ந்த நீதி அலமப்புேளின் மூைம் தீர்வுேள் கபறும் உரிலமயும் அலனத்துத் தரப்பு
மக்ேளுக்கும் உண்டு.
“முலற கசய்து ோப்பாற்றும் மன்னவன் மக்ேட்கு
இலறகயன்று லவக்ேப் படும்”. (குறள் 388)
நீதி கநறி முலறேள் தவறாமல் குடிமக்ேலளக் ோப்பாற்றும் ஆட்சியாளலர மக்ேள் ஒப்பற்ற
கதய்வகமன மதித்துப் கபாற்றுவர்.
தனக்கு இலழக்ேப்பட்ட அநீதிலய எதிர்த்துக் குரல் கோடுக்ேவும், நீதிலயப் கபறவும்
ஒவ்கவாருவருக்கும் உரிலம உண்டு. அந்த உரிலமலய நிலை நாட்டுவது அரசின் ேடலம என்ப
லதத்
திருவள்ளுவர்
அறத்துப்பால்
“நடுவு
நிலைலம”
அதிோரத்தின்
வாயிைாேத்
கதளிவுபடுத்துகிறார். வலியுறுத்துகிறார். அரசு மட்டுமல்ைாது மக்ேளும் நடுவு நிலைலம தவறாது
வாழ கவண்டும் என்று வள்ளுவர் வலியுறுத்தியிருப்பது கபாற்றுதற்குரியதாகும்.
ேல்வி உரிலம
ேல்வியானது
உைலே
உய்விக்கும்
ஒப்பற்ற
ேருவியாகும்.
ேல்விகய
மனிதலன
மனிதனாக்குகின்றது, பண்பட்ட மக்ேளாே மாற்றுகின்றது. சமுதாயம் முன்கனற்றம் ோண்பது
ேல்வியினாகைகய என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது. அத்தலேய ேல்விலய அரசு அலனவருக்கும்
கிலடக்ேச் கசய்ய கவண்டும். அலனத்துத் தரப்பு மக்ேலளயும் ேல்வி ேற்ே கவண்டும் என்று
அரசானது மக்ேலளக் ேட்டாயப்படுத்தல் கவண்டும். அலத நமது நடுவண் அரசு சட்டமாே
இயற்றியுள்ளது. இதலனப் புரிந்து கோண்டு, அலத முழுலமயாே ஏற்று கவற்றி அலடயச் கசய்ய
கவண்டியது மக்ேளின் தலையாய ேடலமயாகும். ேல்வி கபறுவலத ஒரு மனித உரிலமயாேக்
ேருதிக் ோத்தல் கவண்டும்.
அதனாகைகய வள்ளுவர் ேல்வி ேற்றலின் இன்றியலமயாலமலய ஓர் அதிோரம் முழுலமயும்
விளக்கியுள்ளார்.
ேல்ைாதலினால்
ஏற்படும்
கேட்டிலனயும்
வள்ளுவப்
கபருந்தலே
கதளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
ேல்வி இன்னாருக்குத்தான் உரியது என்று வலறயறுக்ோது, அலனவருக்கும் கபாது என்பலத,
“யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என ஒருவன்
சாந்துலணயும் ேல்ைாதவாறு”. (குறள் 397)
என வள்ளுவர் விளக்குகிறார்.
ேற்றவர்ேளுக்குத் தன் நாட்லடயும் ஊலரயும் கபாைகவ பிற நாடுேளும் ஊர்ேளும் உரிலம
உலடயவனவாகும். அப்படி இருக்ே ஒருவன் சாகும்வலர ேற்ோமல் ோைத்லத வீணாக்குவது ஏன்?
என்று வியக்கிறார் வள்ளுவர். கமலும் ேல்விகய மனிதர்ேளுக்கு உற்ற துலண என்பலத,
“ேற்றிைன் ஆயினும் கேட்ே அஃது ஒருவர்க்கு
ஒற்ேத்தின் ஊற்றாம் துலண”. (குறள் 414)
என எடுத்துலரக்கின்றார் வள்ளுவர். ஒருவன் ேற்ேவில்லைகயன்றாலும் ேற்றவர்ேள் கசால்வலதத்
தவறாமல் கேட்டறிய கவண்டும். அது அவன் தளர்ச்சி அலடயும்கபாது ஊன்றுகோல் கபான்று
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துலணயாய் அலமயும். கேடில் விழுச்கசல்வம் ேல்வி அலனவருக்கும் உரியது; ஒருவன்
அலனத்து முயற்சியும் கசய்து ேல்விச் கசல்வத்லதப் கபற கவண்டும். அது அவனது உரிலமயாகும்
என்பது வள்ளுவர் தரும் ேல்வியுரிலம குறித்த சிந்தலனயாகும்.
தன்னுரிலம
யாரும் தன்னுடல், உயிர், உள்ளம் (ஆன்மா) ஆகியவற்றிற்கு ஊறு விலளவிக்ேக் கூடாது என்பது
“தன்னுரிலம” எனப்படும்.
ஒருவன் ஒன்லற அறிந்து கோண்கட கபாய் கசால்லுதல் தன்னுரிலம மீறிய கசயல் ஆகும்.
அவ்வாறு கசய்தால் அவருக்கு அவர் மனகம துன்பத்லதக் கோடுக்கும் இதலன,
“தன்கனஞ்சு அறிவது கபாய்யற்ே கபாய்த்தபின்
தன் கநஞ்கச தன்லனச் சுடும்”. (குறள் 293)
என்று வள்ளுவர் எடுத்துலரக்கின்றார்.
உறங்கியவர்ேள், இறந்தவர்ேலளவிட கவறுபட்டவர்ேள் ஆே மாட்டார்ேள்; அகதகபால் ேள்
குடிப்பவர்ேள் அறிவு மயங்குகின்ற ோரணத்தினால் விஷம் குடிப்பவரினின்று கவறுபட்டவர்
அல்ைர். பிறன் மலனவிலய விரும்பி, வஞ்சேமாய் வாழ்கின்றவனிடம் பலே, பாவம், பயம், பழி
ஆகிய நான்கு குற்றங்ேளும் எப்கபாழுதும் நீங்ோமல் நிலைத்து நிற்கும். இத்தலேய தன்னுரிலமே
லள,
“துஞ்சினார் கசத்தாரில் கவறுஅல்ைர்; எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சு உண்பார் ேள் உண்பவர்”. (குறள் 926)
“பலே பாவம் அச்சம் பழிகயன நான்கும்
இேவாவாம் இல் இறப்பான் ேண்”. (குறள் 146)
என வள்ளுவர் எடுத்துலரக்கின்றார்.
ேடலமயும் உரிலமயும்
உரிலமயும் ேடலமயும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்ேங்ேலளப் கபான்றலவ. “ேடலமலய
ஒழுங்ோேச் கசய்யாதவருக்கு, உரிலமலயக் கோருவதற்கு உரிலமயில்லை” என்று அறிஞர்
மு.வரதராசனார் கூறுவது கநாக்ேத்தக்ேது.
பிறர் நைலனப் கபணுவதற்ோே, பிறர் உரிலமேலளப் பாதுோப்பகதற்கேன சட்டம், எலத
விதிக்கின்றகதா அலதத் தவறாது கசய்தலும், கசய்யக் கூடாதவற்லற கசய்யாதிருப்பதும் நமது
ேடலம ஆகும்; நாம் ேடலமலயச் சரிவரச் கசய்யும்கபாழுது உரிலம இயல்பாேக் கிலடத்து விடும்
என்பலத,
“குடிகசய்வல் என்னும் ஒருவர்க்குத் கதய்வம்
மடிதற்குத் தான் முந்துறும்”. (குறள் 1023)
திருக்குறள் கூறும் அரசியல் கநறிேள்
திருக்குறளில் கசால்ைப்பட்ட அரசியல் அறகநறிேள் அக்ோைத்கதலவ ேருதி கசால்ைப்பட்டாலும்
எக்ோைத்துக்கும் எந்நாட்டு அரசியல் அணுகுமுலறக்கும் எடுத்துக்ோட்டாய் விளங்கி, அரசு

FOR ADMISSION -9952521550 | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI

18

கசயல்படகவண்டிய முலறேளின் நுட்பங்ேலள எடுத்தியம்புகிறது. பலட, குடி, கூழ், நட்பு,
அலமச்சு, அரண் ஆகிய உறுப்புக்ேலள உலடயதாே திருக்குறள் அரசியலை விவரிக்கிறது.
அரசியல் அதிோரங்ேளில் அரசனின் இயல்புேள், கமற்கோள்ளகவண்டிய கநறிமுலறேள்,
அவன் ஆற்றகவண்டிய ேடலமேள், நாட்டின் சிறப்பு, நாட்டில் வாழும் மக்ேளின் சிறப்பு கபான்ற
கசய்திேலள,

இலறமாட்சி,

ேல்வி,

ேல்ைாலம,

கேள்வி,

அறிவுலடலம,

குற்றங்ேடிதல்,

கபரியாலரத்துலணக்கோடல், சிற்றினம் கசராலம, கதரிந்து கசயல்வலே, வலியறிதல், ோைம்
அறிதல்,

இடன்

அறிதல்,

கதரிந்து

கதளிதல்,

கதரிந்து

விலனயாடல்,

சுற்றம்

தழால்,

கபாச்சாவாலம, கசங்கோன்லம, கோடுங்கோன்லம, கவருவந்த கசய்யாலம, ேண்கணாட்டம்
ஒற்றாடல், ஊக்ேம் உலடலம, மடியின்லம, ஆள்விலன உலடலம, இடுக்ேண் அழியாலம ஆகிய
இருபத்லதந்து அதிோரங்ேளில் திருக்குறள் அரசியல் பற்றியும் ஆட்சிமுலற பற்றியும் உலரக்கிறது.
நாட்லட ஆளும் அரசு
நாட்லட ஆளும் அரசு எப்படி இயங்ே கவண்டும். அரசு எவ்வாறு கசலுத்தப்படகவண்டும்
என்பலத வள்ளுவர் கீழ்வருமாறு உலரக்கிறார். அரசுக்குப் கபாருள் கசரும் வழிேலள கமலும்
உருவாக்குதலும், அப்படிச் கசர்த்த கபாருலள முலறயாேத் கதாகுத்தலும், அவற்லற தகுந்த
முலறயில் ோத்தலும், ோத்தவற்லற தக்ே கசைவீனங்ேளுக்குச் கசய்தலுகம வல்ைலமயான அரசு
என்கிறார்.
“இயற்றலும் ஈட்டலும் ோத்தலும் ோத்த
வகுத்தலும் வல்ை தரசு”
(குறள். 385)
அரசின்கீழ் இயங்கும் நாடு
அரசின்கீழ் இயங்கும் நாடானது, பசியில்ைாமலும், பிணியில்ைாமலும், அயல்நாட்டின்
பலேயில்ைாமலும்

இருத்தகை

நைமாே

அலமயும்.

நாட்டினது

அரசு

நாட்டுப்கபாருளால்

பாரபட்சமின்றி அலனவருக்கும் பசிதீர்க்கும் அரசாேவும், பற்பைத் திட்டங்ேளின் வழி நாட்டு
மக்ேளின்

சுோதாரத்லதப்

கபணும்

அரசாேவும்,

மற்லறய

நாடுேளுடன்

பலேகோள்ளாது

அலமதிலய விரும்பும் நாடாேவும் இருப்பலதகய சிறந்த நாகடன திருக்குறளானது நாடு
இருக்ேகவண்டிய இயல்பிலன எடுத்துலரக்கிறது.
”உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் கசறுபலேயும்
கசரா தியல்வது நாடு”
(குறள்.734)
ஆட்சி கசய்கவாருக்கு இனியது
சமுதாயத்திலுள்ள குடிமக்ேள் வாழ்க்லே நன்னிலை கபற கசம்லமயான கநறிேலள
வகுத்து ஆட்சிபுரிதல் அரசின் ேடலமயாகும். மக்ேளின் இயல்லபயும், கதலவேலளயும் உணர்ந்து
கசயல்படும் கசங்கோன்லமயாே அறம் தவறாது, அல்ைலவ நீக்கி அரசானது சமுதாயத்திலன
கமன்லமயுறச் கசய்தல் கவண்டும் என்கிறது கீழ்வரும் குறள்.
“அறனிழுக்ோ தல்ைலவ நீக்கி மறன்இழுக்ோ
மானம் உலடயது அரசு”
(குறள்.384)
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அரசியல் கநறி
குடிமக்ேளுக்கு கவண்டியவற்லறச் கசய்துகோடுக்குத்துச் சமுதாயத்லத கமன்லமயுறச் கசய்யும்
அரலசயும் அரசலனயும் இவ்வுைே உயிர்ேள் அலடக்ேைமாேக் கோண்டு வாழும் என திருக்குறள்
அரசியல் கநறியிலன நயம்பட உலரக்கிறது.
“குடிதழீஇக் கோகைாச்சும் மாநிை மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உைகு.
(குறள்.544)
அரசின் கதாழில்
குடிமக்ேலள வருந்தவிடாமலும் தானும் வருந்தாமலும் மக்ேலளக் ோத்து மக்ேளுக்குத்
துன்பம் விலளவிப்பவலர அலடயாளங்ேண்டு அவர்க்கு தண்டலனயளித்துத் தன் பணிலயச்
கசவ்வகன கசய்பவகர நல்ை ஆட்சியாளர் எனவும். குற்றத்லத ேடிந்துலரத்தல் ஆள்பவருக்கு
வடுவாோது. மாற்றாே அது ஆள்பவரின் கதாழிகை ஆகும் என்கிறது இக்குறள்.
“குடிபுறங் ோத்கதாம்பிக் குற்றம் ேடிதல்
வடுவன்று கவந்தன் கதாழில்”
(குறள்.549)
அரசுக்குத் துலணயாவன
நாட்லட ஆளும் அரசுக்கு துலணநிற்பவர்ேள் அலமச்சர்ேள். இம்மரபு அக்ோைம் கதாட்கட
ஆட்சிமரபாே

இருக்கின்றலமலயக்

முதல்வருக்குத்

துலணயாே

ோணமுடிகிறது.

அலமச்சர்ேள்

நாட்லட

இருக்கிறார்ேள்.

ஆள்பவர்

முதல்வராகிறார்.

இவ்வலமச்சர்ேள்

எங்ஙனம்

கதர்ந்கதடுக்ேப்படுதல் நைம் என்பலத அலமச்சு அதிோரத்தின்வழி வள்ளுவர் சுட்டுகிறார்.
“அறனறிந்து ஆன்றலமந்த கசால்ைான் எஞ்ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் கதர்ச்சித் துலண”
(குறள்.635)
அறகநறியிலன

நன்கு

உணர்ந்தவராேவும்,

கசாற்திறன்

கோண்டவராேவும்,

கசயல்திறன்

உலடயவராேவும் இருப்பவகர ஆகைாசலனேள் கூறக்கூடிய துலணயாே அரசுக்கு விளங்ே முடியும்
என்கிறது கமற்ோணும் குறள்.
அரசின் கசங்கோன்லமப் பாங்கு
குற்றங்ேலள ஆராய்ந்து எவரிடத்திலும் பாரபட்சம் ோட்டாமல், இவர் கவண்டியவர் இவர்
கவண்டாதவர் எனப்பாராது நடுநிலைகயாடு குற்றத்திலன அறிந்து தண்டலன வழங்ேச் கசால்லும்
மன்னனின் கசங்கோன்லமலய வள்ளுவர் பின்வருமாறு உணர்த்துகிறார்.
“ஓர்ந்து ேண்கணாடாது இலறபுரிந்து யார்மாட்டும்
கதர்ந்து கசய்வகத முலற”
(குறள்.541)
இக்ேருத்திலன

அடிகயாற்றிய

நான்மணிக்ேடிலேயின்

பாடகைான்று,

மன்னன்

என்பவன்

எத்தலேயவரிடமும் ஒருசார்பின்றி ஆட்சிபுரிவகத நீதிமுலற எனவும், நடுநிலைகயாடு இருந்து
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ஆராய்ந்து நடப்பவகன அரசாளும் இயல்புலடயவனாவான் எனவும் அரசாளும் தலேலமயிலனச்
கசப்புகிறது.
எது நல்ை நாடாகும்
நாடானது குலறவில்ைாத விலளச்சலைப் கபற்றுவிளங்குதலும், அதன்வழி குலறவிைாது
அறகநறி அறிந்தவர் வாழ்தலுமாகிய பண்புேலளக் கோண்டநாடு கசல்வமிக்கோர் நாடாேச் கசரும்
என நாட்டினுலடய இயல்பிலன இயம்புகிறது. இங்கு அறகநறிக்கு அடிப்பலட விலளச்சைால்
நாடு கசழிப்பலடதகை. நாடு வறுலமயுறின் அறகநறிக்குக் கேடு விலளந்து மக்ேளும் துன்பம்
கநரும் என்பது மலறகபாருளாே உலரக்ேப்பட்டுள்ளலதக் ோணமுடிகிறது.
“தள்ளா விலளயுளும் தக்ோரும் தாழ்விைாச்
கசல்வரும் கசர்வது நாடு”
(குறள்.731)
வள்ளுவர் சுருங்ேச் கசான்ன இக்ேருத்லத சிறுபஞ்சமூைத்தின் பாடகைான்று சற்கற விரித்துச்
கசால்லுகிறது. வயலில் நீர் உயரகவ கநல் உயரும். கநல் உயர்ந்து வளங்கோழித்தால், அதலன
நம்பிவாழும் சீர்கபற்ற குடிேள் உயரும். பல்கவறு குடிேளாகிய மக்ேள் உயர்ந்தால் அரசர்
உயர்வலடவார் என உைகு உலரக்கும் என்கிறது.
அரசுக்குக் கூடாதன
நாட்லட ஆள்கவார் தன்னைத்லதப் கபரிதாேக் கோண்டு நாட்டு வளங்ேலளச் கசழிக்ேச்
கசய்யாமல், கிலடத்த கபாருலள வீணாய்ச் கசைவிட்டு கபாருளலனத்தும் தீர்ந்தபின்பு, அரலச
நடத்த மீண்டும் மக்ேளிடகம கபாருள்கவண்டி நிற்கும் நிலைலய மிேக் ேடுலமயாே வள்ளுவர்
சாடுகிறார்.

கசங்கோல்

ஏந்திய

மன்னன்

மக்ேளிடத்தில்

கபாருள்கவண்டுதல்

என்பது

வழிப்கபாக்ோேச் கசல்பரிடம் வழிப்பறி கசய்பவன் கவல்எனும் ஆயுதம் கோண்டு கபாருள் பறிப்பது
கபான்றதாகும் என்கிறார் வள்ளுவர்.
“கவகைாடு நின்றான் இடுஎன்றது கபாலும்
கோகைாடு நின்றான் இரவு”
(குறள்.552)
இங்கு இரவு என்பது மக்ேளிடம் மன்னன் கவண்டிநிற்பலதக் குறிக்கிறது.
முலறகசய்து ோக்கும் அரசுக்குப் புேழ்
நாட்லடயாளும் ஆட்சியாளனாகிய மன்னவன் ேற்றறிந்து, கசங்கோைாட்சி புரிந்து,
பகிர்ந்துண்டு, தக்ேகநறியில் கபாருள் கசர்த்து, சீரிய திட்டங்ேள் வகுத்து, நல்லியல்புலடய
அலமச்சரலவகயாடு கூடியிருந்து தம் ஆட்சித்திறத்தால் கபாருள் வழங்கி நல்ைாட்சி தருபவனாே
இருத்தகை நைமுலடயதாகும். இத்தலேய கநறிமுலறேலள உணர்ந்து ஆட்சி கசய்பவலர மக்ேள்,
நல்ைாட்சியாளர் எனக் ேருதுவகதாடு மட்டுமல்ைாமல் ஒருபடி கமகை கசன்று இலறவனுக்கு
இலணயாே லவத்துப் கபாற்றுவர் என்கிறது திருக்குறளின் அரசியல் கநறி.
“முலறகசய்து ோப்பாற்றும் மன்னவன் மக்ேட்கு
இலறகயன்று லவக்ேப் படும்”
(குறள்.388)
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திருக்குறள் கூறும் இத்தலேய அரசியல் கநறிேள் எக்ோைத்திற்கும் கபாருந்துவனவாே இருப்பகத
இதன் தனித்தன்லமயாகும். ”திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த ோைம் முடியாட்சி ோைம். அந்த ோைத்தில்
அவர் அரசர்க்குச் கசான்னலவயாே அலமந்த அறிவுலரேள் இன்று குடியாட்சிமுலறயில் உள்ள
தலைவர்ேளுக்கும் கபாருந்தும் கமாழிேளாே உள்ளன. (ப.77)” என மு. வரதராசன் அவர்ேள்
வள்ளுவரின் அரசியல் கதாலைகநாக்குப் பார்லவலய குறிப்பிடுகிறார்.

திருக்குறளில் கபாருளியல் ேருத்துக்ேள்
மனித வாழ்கவாட்டத்தில் 'கபாருள்' இன்றியலமயாததும் தவிர்க்ேமுடியாததுமான ஒன்றாகும்.
வாழ்க்லேலயப் கபாருளுள்ளதாே மாற்றுவது கபாருகள ஆகும். ஒவ்கவாரு தனி மனிதலனயும்
வலுப்படுத்தி மனத்தில் வலுவாே நம்பிக்லே கோள்ள லவப்பது கபாருள் ஆகும். திருக்குறள்
உைகில் வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்ோன வாழ்வியல் கநறிேலள வகுத்துலரத்துள்ளது. குறிப்பாே
மனிதன் கபாருளீட்டி எவ்வாறு வாழ கவண்டும் என்பலதத் கதளிவாே எடுத்துலரத்துள்ளது.
திருக்குறளில் கபாருளின் தன்லமயும் கபாருளீட்டும் முலறேளும் அவற்லறத் திட்டமிட்டுச்
கசைவு கசய்யும் முலறேளும் எடுத்துலரக்ேப்பட்டுள்ளது. திருக்குறளில் கபாருளியல் ேருத்துேள்
கபரும்பாலும் கபாருட்பாலில் இடம் கபறுகின்றன. இக்ேருத்துேள் இருபத்கதார் அதிோரங்ேளில்
பரவிக் கிடக்கின்றன.
கபாருளீட்டல்
கதாடர்பான
முன்லனகயார்ேள்
சிந்தலனேள்
தற்ோை
சமூேத்திற்கு
இன்றியலமயாதலவ. இன்லறய சமுதாயம் கபாருளினாலும் கபாருளீட்டல் முலறேளினாலும்
மனிதகநயம் இழந்த நிலையில் தங்ேளுக்குள் முரண்பாடுேலள வளர்த்துக் கோண்ட மக்ேள்
கூட்டத்லத கோண்டிருக்கின்றது. கபாருள் மனிதனுக்கு கதலவயான ஒன்கற. இருப்பினும்
அதலன ஈட்டுவதற்கும் பிரகயாகிப்பதற்கும் நியமங்ேள் உள்ளன. அத்தலேய நியமங்ேலள இன்லற
சமூதாயத்திற்கு எடுத்துக் கூறும் இைக்கியமாே திருக்குறள் உள்ளது. திருக்குறள் ோட்டிய வழியல்
கபாருலள ஈட்டி, அதலனப் பாதுோத்து, வரவறிந்து கசைவு கசய்து, நாட்லடயும் வீட்லடயும்
முன்கனற்றப் பாலதயில் இட்டுச் கசல்ை கவண்டும். குறளின் கபாருளியல்ச் சிந்தலன
எக்ோைத்திற்கும் கபாருந்தும் கபாருளியல்ச் சட்டமாே அலமந்திருக்கின்றது.
திருக்குறளில் கபாருளியல்
திருவள்ளுவர் கபாருளின் தன்லம, கபாருளீட்டும் முலற, கபாருலள கசைவு கசய்யும் முலற,
அலனத்து தரப்பினருக்கும் கபாருளின் அவசியம், கபாருளின் பயன் என்பன கதாடர்பாே
கூறியுள்ளார். திருவள்ளுவரின் கபாருளியல் கதாடர்பான சிந்தலனேள் கமற்ேத்லதய கபாருளியற்
சிந்தலனயாளர்ேளுடன் ஒன்றிச் கசல்கின்றலதயும் அவதானிக்ே முடிகின்றது. வள்ளுவரின்
கபாருளியல் சிந்தலனேள் பிகளட்கடா, அரிஸ்டாட்டில் கபான்ற பண்லடய கிகரக்ே
சிந்தலனயாளர்ேளின் ேருத்துேகளாடும், ஆதம் ஸ்மித் கபான்ற நவீன ோைப் கபாருளாதார
அறிஞர்ேளின் ஒப்பிட்டு கநாக்ேக் கூடியது
வள்ளுவரின் கபாருளியல் கோள்லேேகளாடு ஓரளவு ஒட்டி நிற்பவர் ஆதம் ஸ்மித்கத ஆகும்.
அடிப்பலடக் ேருத்துேளில் ,இருவருக்கும் பற்பை ஒற்றுலம ோணப்படுகின்றது. முன்னாளில்
இங்கிைாந்திலும்,
ஐகராப்பாவிலும்
கபாருளியல்
அடிப்பலடயில்
வகுப்பு
கவற்றுலம
ஓங்கியிருந்தது, பூசல்ேளும் நிலறந்திருந்தன. ஆதம் ஸ்மித்து கபாருளியல் அடிலமத்
தலளயினின்றும் மக்ேலள விடுவிக்ேப் பாடுபட்டார் கபருவாரியான, மக்ேளின் உலழப்லபயும்
கதாழிைார்வத்லதயும் தூண்டித் தலழக்ேச் கசய்தார் அதன் மூைம் கதாழிற் புரட்சிக்கு
அடிகோலினார். வள்ளுவரும் மக்ேளிலடகய கவற்றுலம எழுதலை நீக்ே முலனந்தார் கபாருளியல்
விடுதலைலயப் கபாதலனகசய்தார். கதாழிலுைகில் சாதியும், வகுப்பும் ஒருவலனக் ேட்டுப்படுத்தா
என்றார். விரும்பிய கதாழிலை கமற்கோள்ள வழிவகுத்தார். பிறப்பால் மக்ேள் அலனவரும் ஒரு
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நிேகர என்ற கோள்லேலய வள்ளுவலரப் கபான்கற ஆதம் ஸ்மித்தும் வற்புறுத்தினார். ேல்வியாலும்
சூழ்நிலையாலுகம கவற்றுலம மக்ேளிலடகய விலளயும் என இருவரும் கூறினர்.
அரசியலும் கபாருளியலும் இலசந்து கசல்ைகவண்டும் அது மக்ேளுக்கும் அரசுக்கும் நல்லுறலவ
நிலைநாட்டும் அறம் கபணி, நைம் வளர்க்கும் - என்பன ஒருவரின் ேருத்தும். இருவருகம, அறம்
வழுவாப் கபாருளியலை விரும்பினர்...ஆதம் ஸ்மித்து “அறச் சிந்தலனக் கோட்பாடுேள்” என்ற
நூலில் அறத்லத அடித்தளமாே அலமத்தார். அதன் மீகத, ”கதசங்ேளின் கசல்வம்” என்ற
கபாருளியல் மாளிலேலய எழுப்பினார். வள்ளுவரும் முதலில் அறத்துப்பாலை விளக்கினார்.
அடுத்கத கபாருட்பாலை விரிக்ேைானார்.
கமற்ேத்லதய
சிந்தலனயாளர்ேளின்
கோட்பாடுேள்
திருவள்ளுவரின்
சிந்தலனேளுடன் மிே கநருங்கிய கதாடர்புேலளக் கோண்டுள்ளன.

கபாருளியற்

கபாருளின் இயல்பு கபாருள் மனிதனுக்கு மதிப்லபத் தருகின்றது. சமுதாயத்தில் கபாருள் பலடத்த
மனிதர்ேலளகய மதிக்கின்றனர். கபாருள் இல்ைாதவர்ேலள யாரும் மதிப்பது இல்லை. கபாருள்
கசர்ந்தாலர உயர்வலடயச் கசய்கின்றது. ஒன்றுகம இல்ைாத மனிதர்ேலளயும் ஒரு கபாருட்டாே
மதிக்கின்ற அளவிற்கு உயர்த்தும் தன்லம கோண்டதாே விளங்குகின்றது. கபாருளின் இத்தலேய
தன்லமயிலன,
“கபாருளல் ைவலரப் கபாருளாேச் கசய்யும்
கபாருளல்ைது இல்லை கபாருள்” (குறள்:751)
என்று திருக்குறள் குறிப்பிடுகின்றது. கபாருள் இருப்பவலனகய இவ்வுைேம் மதிக்கும்.
கபாருள்வளம் இல்ைாதவலன, அவன் நல்ை பண்புள்ளவனாே இருந்தாலும் அவலன அலனவரும்
இழிவாே நடத்துவர். அதனால் கபாருளின் அருலம அறிந்து அலனவரும் நல்வழியில் கபாருளீட்ட
கவண்டும் என்பலத,
“இல்ைாலர எல்ைாரும் எள்ளுவர் கசல்வலர
எல்ைாரும் கசய்வர் சிறப்பு”(குறள்:752)
எனகவ, மனிதலன சமுதாயத்தில் அந்தஸ்த்தும், கேௌரவமும் உள்ள ஒருவனாே மாற்றும் ஒன்கற
கபாருள் என கபாருளின் இயல்பிலன வலரயறுக்கின்றார் வள்ளுவர்.
கபாருளீட்டும் முலற
கநர்லமயான வழிேளன்றி தீயவழிேளில் ஒரு கபாதும் கசல்வத்லதச் கசர்த்தல் கூடாது. அதலனக்
ேட்டாயம் நீக்கிவிட கவண்டும் என்பது கபாருளீட்டலில் திருக்குறள் கூறும் முதன்லமயான
ேருத்து. அறம் கபாருள் இன்பம் என்னும் விழுமியங்ேளின் வரிலச முலறயில் திருவள்ளுவர்
கபாருளுக்குத் தந்திருக்கும் இடம் ேவனிக்ேத்தக்ேது. கபாருள் இருந்தால் மட்டுகம ஒருவர் அறம்
கசய்ய முடியும் இன்பம் நுேரவும் கூடும். எனகவ, கபாருளுக்குப் திருவள்ளுவர் நடு இடத்திலனயும்
அறத்திற்கும்
இன்பத்திற்கும்
இலடப்பட்ட
லமய
இடத்திலனயும்
அளித்துள்ளனர்.
ேருலணயுடனும், அன்புடனும் கநர்வழியில் கபாருலளச் கசர்த்தல் கவண்டும். அவ்வாறு
வரக்கூடிய கசல்வம் கமலும் கமலும் வளரும். ேருலணக்கும், அன்புக்கும் எதிராே இரக்ேமின்றிப்
பிறலர வருத்திச் கசர்க்கும் கசல்வம் நிலைக்ோது அழிந்துவிடும். அகதாடுமட்டுமல்ைாமல் அது
வளர்வலதப் கபான்று வளர்ந்து இல்ைாமைாகிவிடும். கபருங்கேட்டிலனக் கோணர்ந்துவிடும்
தன்லம கோண்டது. அதனால் அறவழியில் வராத கபாருலள விரும்பாது, அப்கபாருளால் தீலமகய
வரும் என்று எண்ணி அதலன கவண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட கவண்டும். இத்தலேய கபாருளீட்டும்
முலறயிலன,
"அருகளாடும் அன்கபாடும் வாராப் கபாருளாக்ேம்
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புல்ைார் புரள விடல்” (குறள்:755)
என்ற குறள் வழி வள்ளுவர் எடுத்தியம்புகிறார். அன்பின் வழியாலும், அருளின் வழியாலும் ஒரு
மனிதன் கசர்த்து லவக்ோத கபாருளானது அம்மனிதனுக்கும் அவன் வழித்கதான்றலுக்கும் தீராத
துன்பத்லதத் தரும்.
கநர்வழியில் கபாருளீட்ட கவண்டும். அதுகவ அறத்லதயும் இன்பத்லதயும் தரும். பிறலர
வருத்தாமல் வரும் கபாருளால்தான் இன்பம் கிலடக்கும். அதுவும் நிலைத்த இன்பமாே இருக்கும்.
நல்வழியில் கசர்த்த கபாருளால் மட்டும்தான் நல்ை அறச் சிந்தலனேள் உருவாகும். அதனால்
அறந்தலழக்கும். அதனால் கநரிய வழியில் கபாருளீட்ட கவண்டும் என்ற அறகநறிலய,
"அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த கபாருள்” (குறள்:754)
என்ற குறள் நமக்கு எடுத்துலரக்கின்றது. கநர்வழியில் வந்த கபாருளானது அன்பிலனயும்,
அறத்திலனயும் வளர்க்கின்றது. தீய வழியில் கசர்க்ேப்பட்ட கபாருள் அன்பிலனயும், அறத்திலனயும்
இழக்ேச் கசய்கின்றது.
"கபருலம தரும் கசல்வத்லத எவ்வாற்றானும் ஈட்டுே என்று வள்ளுவர் கூறவில்லை. கபாருலளச்
கசர்ப்பதற்குப் கபாருந்தும் கநறிேலள வகுத்தார். கபாருள், நல்வாழ்வுக்குக் ேருவிகயயன்றி அதுகவ
வாழ்க்லேப் பயனாோது. வள்ளுவர் கூற்றின் படி அறகநறி வழுவாது கபாருளீட்டுதல் கவண்டும்...
வள்ளுவர் கபாருள் ஈட்டலை வலியுறுத்தினாகரயன்றிப் கபாருள் குவித்தலை விரும்பினாரில்லை.
நல்வாழ்வுக்குத் துலணயாகும் கபாருலள வாழ்க்லேயின் முடிந்த குறிக்கோளாேக் கோள்ளுதல்
தவறு என்கிறார்”
வள்ளுவருக்கும் இன்லறய கபாருளியல் துலறயின் தந்லத எனப் கபாற்றப்படும் ஆதம்
சிமித்துக்கும் இலடகய கநருங்கிய ஒற்றுலம ோணப்படுகிறது, 'பிறப்பால் மக்ேள் யாவரும் ஒரு
நிேகர ேல்வியாலும் சூழ்நிலையாலுகம மக்ேள் இலடகய கவற்றுலம விலளயும். அரசியலும்
கபாருளியலும் இலசந்து கசல்ை கவண்டும். அது மக்ேளுக்கும் அரசுக்கும் இலடகய நல்லுறலவ
நிலைநாட்டும். அறம் வழுவாப் கபாருளியகை கவண்டத்தக்ேது' என்பன இருவருக்கும் இலடகய
உள்ள ஒத்த சிந்தலனேள் ஆகும்.

அரசுகபாருலளப் கபறக் கூடிய வழிமுலறேள்
அரசுேள் வருவாய் கபறக்கூடிய
கதரிவிக்கின்றன. அலவயாவன,


வழிமுலறேள்

மூன்று

எனப்

பழங்ோைத்து

நூல்ேள்

மக்ேளிடமிருந்து கபறும் வரி
FOR ADMISSION -9952521550 | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI

24



வாணிேப் கபாருட்ேளுக்ோன சுங்ேவரி



சிற்றரசர்ேளிடமிருந்து கபறும் திலற

இவ்வடிப்பலடயில் அரசுேள் வருவாய் கபற்றுவந்தன. மக்ேலள நீதி முலற கசய்து
ோப்பதற்ோேவும் பலேவரிடமிருந்து நாட்லடக் ோப்பதற்ோேவும் மக்ேள் தங்ேள் வருவாயில்
இருந்து ஒரு பங்லேயும், உழவர்ேள் விலளச்சலில் ஆறில் ஒரு பங்லேயும் அரசுக்கு வரியாேச்
கசலுத்தி வந்தார்ேள். மன்னருக்கு மக்ேள் வரி கசலுத்துகின்ற முலற இருந்தது என்பலத
”உறுகபாருளும்” என்ற கசால் மூைம் அறிய முடிகிறது.
“உறுகபாருளும் உல்கு கபாருளும்தன் ஒன்னார்த்
கதறுகபாருளும் கவந்தன் கபாருள்” (குறள் 756)
என்ற இக்குறள் மூைம் அரசு ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரிேகளாடு உள்நாட்டுச் சுங்ே வரிேள் மூைமும்
வருவாய் கசேரித்து வந்தது.
அரசுேள் கபற்றுவந்த மூன்றாவது வருவாய் முலற திலறயாகும். பலே நாட்டார் இடத்தும்,
சிற்றரசர்ேளிடமிருந்தும் அரசு வருவாய்ேலளச் கசேரித்து வந்தது. தனி மனிதலனப் கபான்று
அரசிற்கும் கபாருள் வாழ்வு உண்டு. அரசும் கபாருலள ஈட்ட கவண்டும் கபாது மக்ேள் நைலனக்
ேருத்தில் கோண்டு கசயல்பட கவண்டும். அரசு நடத்தும் கபாருள் வாழ்வு மக்ேள் எல்கைாருக்கும்
உரியது. அதலனப் கபாருளியலில் கபாதுநிதி'(Public Finance) என்பர். கபாது நிதியில் அரசின்
வருவாய்க்ோன வழிேள், கசைவினங்ேள், அவற்லற ஈடுேட்டுவதற்ோன கநறிமுலறேள் ஆகியன
அடங்கும்.
“இயற்றலும் ஈட்டலும் ோத்தலும் ோத்த
வகுத்தலும் வல்ைது அரசு” (குறள் 385)
என வள்ளுவர் குறிப்பிடுவது கபாதுநிதியின் பாற்படும் எனைாம். ‘கபாருள் வரும் வழிேலள
கமன்கமலும் இயற்றலும்,ஈட்டிய கபாருள்ேலள ஓரிடத்துச் கசர்த்தலும், ோத்தலும், ோத்தவற்லற
அறம் கபாருள் இன்ப வழிேளில் வகுத்துச் கசைவு கசய்தலும் வல்ைகத நல்ைரசாகும்' என்பது
வள்ளுவர் ேருத்து. ஓர் அரசானது கபாருள் வரும் வழிேலள கமன்கமலும் உருவாக்குதலும்,
வந்தவற்லறத் கதாகுத்தலும், கதாகுத்தவற்லறப் பிறர் கோள்ளாமல் ோத்தலும், ோத்தவற்லற
அறம், கபாருள், இன்பங்ேளின் கபாருட்டுக் கோடுத்துத் தன் ேடலமலயச் கசய்யவல்ைது என்று
கூறுகிறார். அரசு இம்முலறயில் கசயற்பட்டால்தான் நாடு தன்னிலறவு அலடயும், தன்னிலறவு
கபற்றால்தான் உைே நாடுேளுடன் கபாட்டிகபாட முடியும். கபாட்டிகபாட கவண்டும் எனில் நாடு
கசல்வ நிலையில் கசழித்து இருக்ே கவண்டும்.
அரசு எப்கபாதும் கசல்வ நிலையில் வலிலம கபற்றுத் திேழ கவண்டும். கசல்வ நிலையில் வலிலம
கபற்றால்தான் உைே நாடுேள் மத்தியில் நிலைத்திருக்ே முடியும். இன்று பலட பைத்திலும் கசல்வ
நிலையிலும் வலிலம கபற்ற நாடுேள் தாம் வல்ைரசுேளாய் மதிக்ேப்படுகின்றன. வல்ைரசு ஆவதற்கு
நாட்டின் கபாருளாதாரம் முன்கனற கவண்டும். நாட்டின் முன்கனற்றத்துக்கு முதல்படிகய
கசல்வம்தான். அதனால்தான் வள்ளுவமும் கசல்வத்லத வலியுறுத்துகிறது,
“கபாருகளன்னும் கபாய்யா விளக்ேம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய கதயத்துச் கசன்று” (குறள் 753)
என்ற குறளின் ேருத்து கநாக்ேத்தக்ேது.
கபாருள் வளம் நிலறந்த நாகட முழுலமயான நாடு வள்ளுவரின் கநாக்கில் 'தன்னிலறவு பலடத்த
வள நாகட உரிலம நாடு பிற நாட்லட எதிர்கநாக்கும் நாடு, நாடு அன்று!' இதலன,
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“நாடுஎன்ப நாடா வளத்தன்நாடு அல்ை
நாட வளந்தரு நாடு” (குறள்:739)
என்கிறார் வள்ளுவர். இன்லறய
கபாருந்தியது' எனக் ேருதுகின்றது.

கபாருளியலும்

'தன்னிலறவு

கபற்ற

நாகட

வலிலம

கபாருலளச் கசைவு கசய்யும் முலற
கபாருலளச் கசைவு கசய்வதிலும் மிே அவதானமாே இருத்தல் கவண்டும். வரம்புமீறிகபாருலளச்
கசைவு கசய்தால் அதனால் கசல்வம் அழிந்து வறுலமயுற கநரிடும். தன்னுலடய வருவாலய
அறிந்து அரசகனா, குடிமக்ேகளா கசைவு கசய்தல் கவண்டும். வரவுக்கு மீறி கசைவு கசய்தால்
நாடும் வீடும் அழிலவச் சந்திக்ே கநரிடும். அதனால் வரவறிந்து கசைவு கசய்து வாழ்க்லேலய
நடத்துதல் கவண்டும். இதலன,
“ஆோறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை
FOR ADMISSION -9952521550 | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI

26

கபாோறு அேைாக் ேலட”(478)
என்ற திருக்குறள் எடுத்துலரக்கின்றது. கபாருள் கபறப்படும் வழி சிறியதாே இருக்கும்
கபாதுகசைவு கசய்யும் வழி அேைமாே இருத்தல் கூடாது. அதாவது கசைவிலன அதிேம் கசய்தல்
கூடாது. அவ்வாறு இருந்தால் வாழ்வில் எந்தவிதமான துன்பமும் வராது. வருவாய்க்குள் கசைவு
இருத்தல் கவண்டும் அது அலனத்து வளர்ச்சிக்கும் அடிப்பலடயாே அலமயும் என்று
இத்திருக்குறள் நமக்குப் கபாருலளச் கசைவு கசய்யும் முலறயிலன கதளிவுறுத்துகின்றது. இது
எக்ோைத்திற்கும் எந்நாட்டிற்கும் எம்மக்ேளுக்கும் கபாருந்தும் கநறியாகும்.
நாடு முன்கனற கவண்டுமானால் நாட்லட ஆள்கவார் திட்டமிட்டுப் கபாருளீட்டிச் கசைவு கசய்தல்
கவண்டும். கபாருள் வருவாய் வழி அறிந்து அப்கபாருலள ஈட்டுவதற்கு உரிய திட்டத்லத
வகுத்தலும், பின்னர் திட்டத்தின்படி கபாருலள ஈட்டுவதும்,ஈட்டிய கபாருலளப் கபருக்கி
வளர்த்தலும் அதலனக் ோத்தலும் ஆகிய பல்கவறு திறலமேலள உலடயவனாே அரசன் இருக்ே
கவண்டும். அவ்வாறு இருக்கும் அரசனால் நாடும், மக்ேளும் அளப்பறிய பயன் கபறுவர். இத்தலேய
அரிய கபாருளியல்ச் சிந்தலனலய,
“இயற்றலும் ஈட்டலும் ோத்தலும் ோத்த
வகுத்தலும் வல்ை தரசு
(குறள்: 385) என்று வள்ளுவர் கமாழிகின்றார். இச்சிந்தலன
Management)கசயலை அடிப்பலடயாேக் கோண்டலமகின்றது.

திட்டமிடல்

(Planning&

மக்ேள் நைப் கபாருளாதாரத்தின் அடிப்பலட
கபாருலள அற வழியில் கநரிய முலறயில் ஈட்டுமாறு அறிவுறுத்திய வள்ளுவர், கபாருள்
கதலவக்கு கமல் இருந்தால் அதலனப் 'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்' (322) கவண்டும்
என்கிறார். அகத கவலளயில், வரன்முலற அறிந்து ஈலேயில் ஈடுபட கவண்டும் என்றும் அவர்
வழிோட்டுகின்றார் அதுகவ ‘கபாருள்தலனப் கபாற்றி வழங்கும் கநறி' (477) என்றும்
சுட்டிக்ோட்டுகின்றார். 'வறியவரின் ேடும்பசிலயத் தீர்க்ே கவண்டும் அதுகவ கபாருள் கபற்ற
ஒருவன், அப்கபாருலளத் தனக்குப் பிற்ோைத்தில் உதவுமாறு கசர்த்து லவக்கும் இடமாகும்.
"அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அ.'.துஒருவன்
கபற்றான் கபாருள்லவப் புழி"(குறள்:226)
இன்று அதிேமாேப் கபசப்படும் மக்ேள் நைப் கபாருளாதாரத்தின் (Welfare Economics)
அடிப்பலடயிலனப் பை நூற்றாண்டுேளுக்கு முன்கப வள்ளுவர் கோடிட்டுக் ோட்டியிருக்கின்றார்.
வரவுக்கு ஏற்ற கசைவு
மலனவிலய 'வாழ்க்லேத் துலண' என்னும் கபாருள் கபாதிந்த கதாடரால் சுட்டும் அவர், சிறந்த
வாழ்க்லேத் துலணயின் இயல்பிலனயும் எடுத்துலரத்துள்ளார்.
"ஆோறு அளவிட்டிது ஆயினும் கேடுஇல்லை
கபாோறு அேைாக் ேலட.” (குறள்: 478)
இக் குறட்பாவில் இடம்கபற்றுள்ள 'ஆோறு'- கபாருள் வரும் வழி (வருவாய்), கபாோறு'- கபாருள்
கபாகும் வழி (கசைவு) என்னும் கசால்ைாட்சிேள் குறிப்பிடத்-தக்ேலவ. 'வரவுக்கு ஏற்ற கசைவு'
என்னும் கபாருளியல் சிந்தலனலய இங்கே கவளிப்படுத்தியுள்ளார் வள்ளுவர்.
கபாருளின் பயன்
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நாம் கதடிய கசல்வத்லதப் பிறருக்கு ஈத்துவக்ேகவண்டும். ஈத்துவக்கும் இன்பகம வாழ்வின் கபரும்
கபரின்பமாகும் என்கிறார் வள்ளுவர். அறவழியில் கதடிச் கசர்த்த கபாருள், அலனவருக்கும்
பரவைாக்ேப்பட கவண்டும். கபாருள் ஓரிடத்தில் குவிவதால் மட்டும் பைன் ஏற்படுவதில்லை .
தாராளமயமாக்ேல், உைேமயமாக்ேல் எனப் கபாருலள அலனவரிடத்திலும் கசன்று கசரும்
வலேயில் பரவைாக்ே கவண்டும். முலறயாே நாம் கசர்த்துலவத்த கபாருள் யாவும் நம்லமச்
சார்ந்தவர்க்கும் நம்லமச் சார்ந்த சமுதாயத்தினருக்கும் பயனளிக்கும் வலேயில் இருக்ே கவண்டும்
என்பலத,
“தாளாற்றித் தந்த கபாருகளல்ைாம் தக்ோர்க்கு
கவளாண்லம கசய்தற் கபாருட்டு” (குறள் 212)
என்று திருக்குறள் கதளிவுறுத்துகிறது.
கபாருளீட்டல்
கதாடர்பான
முன்லனகயார்ேள்
சிந்தலனேள்
தற்ோை
சமூேத்திற்கு
இன்றியலமயாதலவ. இன்லறய சமுதாயம் கபாருளினாலும் கபாருளீட்டல் முலறேளினாலும்
மனிதகநயம் இழந்த நிலையில் தங்ேளுக்குள் முரண்பாடுேலள வளர்த்துக் கோண்ட மக்ேள்
கூட்டத்லத கோண்டிருக்கின்றது. கபாருள் மனிதனுக்கு கதலவயான ஒன்கற. இருப்பினும்
அதலன ஈட்டுவதற்கும் பிரகயாகிப்பதற்கும் நியமங்ேள் உள்ளன. அத்தலேய நியமங்ேலள இன்லற
சமூதாயத்திற்கு எடுத்துக் கூறும் இைக்கியமாே திருக்குறள் உள்ளது. திருக்குறள் ோட்டிய வழியல்
கபாருலள ஈட்டி, அதலனப் பாதுோத்து, வரவறிந்து கசைவு கசய்து, நாட்லடயும் வீட்லடயும்
முன்கனற்றப் பாலதயில் இட்டுச் கசல்ை கவண்டும். குறளின் கபாருளியல்ச் சிந்தலன
எக்ோைத்திற்கும் கபாருந்தும் கபாருளியல்ச் சட்டமாே அலமந்திருக்கின்றது.
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