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மிழ்ச்சமூகம் எட்டுத்த ொடக, பத்துப்பொட்டு எனும்
நூல்கள்
சங்க
இலக்கிய
நூல்களொகவும்
அ டை
இயற்றியபுலவர்கள் சங்க இலக்கியப்புலவர்களொகவும் எண்ணிக்
தகொண்டிருக்கிறது. இ னுடைய கொலக்கட்ைம் கி.மு.500 மு ல்
கி.பி.200 வடையில் அடமந்
கொலப்பகு ியொகும். அடுத்து
வருவது சங்கம் மருவியகொலப்பகு ியொகும். இக்கொலத் ில்
சங்கம்மருவிய இலக்கியங்கள் என்று தசொல்லப்படுகின்ற
ப ிதைண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் த ொன்றியை. இ னுடைய
கொலப்பகு ி
கி.பி.200
மு ல்
500
வடையிலொை
கொலப்பகு ியொகும். கொ ல், வீைம், தகொடை தபொன்ற சிறந்
உணர்ச்சிகளிலும்
இயற்டகயின்பத் ிலும்
ஈடுபட்டிருந்
புலவர்களின்
உள்ளம்
அடுத்
டலமுடறகளில்
நீ ிகடளப்பொடும் நிடலக்கு மொறியது. அந் க் கொலத்ட ச்
சங்கம்மருவியகொலம்
அல்லது
நீ ிநூல்கொலம்
எைப்
தபொற்றப்தபற்றது.

ிருவள்ளுவர் (கி.பி.2-ஆம் நூற்றொண்டு)
ிருவள்ளுவர்
மிழ்மடற
எைப் தபொற்றப்தபறும்
ிருக்குறள் எனும் நூலின் ஆசிொியைொவர். இவருக்கு மு ற்
பொவலர், த ய்வப்புலவர், மொ ொநுபங்கி, தசந்நொப்தபொ ொர்,
தபருநொவலர், த வர், நொயைொர் தபொன்ற தவறு பல தபயர்களும்
உண்டு. இவருடைய தபற்தறொைொல் இவருக்கு இைப்தபற்ற
இயற்தபயர் இது என்ப ற்குொிய எந் ஒரு வைலொற்று ஆ ொைமும்
எந்நூலிலும் இல்டல என்பது
மிழறிந்த ொர் தபற்றிருக்கும்
கவலொகும். இவருடை வொழ்க்டக வைலொறு த ளிவொக
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அறியப்பைவில்டல. எைினும் இவருடைய த ொற்றம் பற்றிப் பல
கட கள் வழங்கப்தபறுகின்றை. இவர் பிறந் அல்லது வொழ்ந்து
இருந் இைம் யொது என்று உறு ியொகக் கூற இயலொது. சிலர்
இவர்
மதுடையில்
இருந் ொகக்
கூறுவர்.
ஆயினும்
தபரும்பொன்டமயொைொின் கருத்து இவர் இன்று தசன்டையின்
ஒரு பகு ியொக உள்ள மயிலொப்பூொிைர் (மயிலொப்பூொில் பிறந் வர்;
மயிலொப்பூர்க்கொைர்)
என்ப ொகும்.
இது
ஏற்றுக்தகொள்ளக்
கூடிய ொகத்
த ொன்றுகிறது.
ிருவள்ளுவர்
என்னும்
உலகப்தபரும் மிழ்ப்புலவர் ிருக்குறள் என்ற உலகப் தபொது
அறதநறி நீ ிநூடலத்
மிழ்தமொழியில் இயற்றித்
மிழொல்
ிருக்குறளுக்கும் குறளொல் மிழுக்கும் தபருடமதசர்த் ொர் என்ற
ஒன்டறத்
விை தவறு எந்
வைொலொற்றுச் சொன்றுகளும்
வள்ளுவடைக் குறித்து இல்டல என்பது வருத் த் ிற்குொியது
ஆகும். இவர் சங்ககொலத் ின் மு ற்பகு ி ஆகிய மு லொம்
நூற்றொண்டு என்று கரு இைமுண்டு; ஏதைைில் சிலப்ப ிகொைம்,
மணிதமகடல,
புறநொனூறு
ஆகிய
நூல்களில்
இவைது
குறட்பொக்கள் சில தமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளை. அடவ: ஒருவன்…
தசய் ி தகொன்தறொர்க் … குய் ில்தலை அறம்பொடிற்தற
(புறம்.34:5 - 7); த ய்வந்த ொழொஅள் தகொழுநற்தறொழு வொடளத்
… த ய்வந்த ொழுந் டகடம
ிண்ணி ொம் (சிலப்ப ிகொைம்
கட்டுடை
கொட
தவண்பொ);
த ய்வந்
த ொழொஅள்
தகொழுநற்தறொழு த ழுவொள்… தபய்தயைப் தபய்யும் தபருமடழ
என்ற அப் … தபொய்யில் புலவன் தபொருளுடை த றொய் (மணி.59
– 61). இன்ைொ தசய்யொடம, தகொல்லொடம, கள்ளுண்ணொடம
மு லிய அறங்கடள வற்புறுத் ியிருத் லின் ிருவள்ளுடைச் சிலர்
சமணர் என்பர். சிலர் ‘தபயக் கண்டும்
நஞ்சுண்ைடமவர்’
என்னும் குறடள ஆ ொைமொகக் தகொண்டு, இவர் டசவர் என்பர்.
‘ ொமடைக் கண்ணன் உலகு எைக் கூறியிருத் லின் சிலர் இவர்
டவணவர் எைக் கூறுவர். இவ்வொதற த் ம் சமயக்தகொள்டக
குறளில் இருப்பட க்கண்டு த் ம் சமயச் சொர்புடையவைொகக்
குறிப்பர். நூதலொர் த ொகுத் வற்றுள் டலயொயவற்டறக் கூறும்
இயல்பிைைொய்
சமயப்
தபொதுடம
வொய்ந்
வள்ளுவப்தபைொசொடை ஒரு சமயச் சொர்புடையவைொகக் கூறு ல்
தபொருந் ொது என்பட இங்கு உணை தவண்டும்.
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‘நொைொது நட்ைலிற் தகடில்டல நட்பின் வீடில்டல
நட்பொள்பவர்க்கு’ என்னும் குறட்கருத்து, ‘நொடி நட்பின் அல்லது
நட்டு நொைொர் ம் ஒட்டிதயொர்
ிறத்த ’ எனும் நற்றிடணப்
பொைலில் அடமந் ிருத் லொனும் ‘எந்நன்றி தகொன்றொர்க்கும்
உய்வுண்ைொம் உய்வில்டல தசய்ந்நன்றி தகொன்ற மகற்கு’
என்னும் குறட் கருத்து ‘ஒருவன் தசய் ி தகொன்தறொர்க்கு உய் ி
இல்தலன்று அறம்பொடிற்தற ஆயிடழ கணவ’ என்னும்
புறநொனூற்றுப் பொைலில் இருத் லொனும் இடவ தபொன்ற பிற
ஒப்புடமயொலும்
ிருவள்ளுவர்
கொலம்
சங்ககொலத்துக்கு
முந்ட யது என்று சொன்தறொர் எண்ணுவர். ‘அறம் பொடிற்தற’
என்ப ில் உள்ள அறம் என்பது ிருக்குறடளக் குறிக்கும் என்பது
அவர்கள் கருத்து. ஆல், இல் என்னும் தவற்றுடமயுருபுகள் மொட்டு,
தவண்டி
என்னும்
தசொல்லுருபுகள்,
‘மற்டறயவர்கள்’
என்பதுதபொல் உயர் ிடணயொய் வரும் கள் விகு ி, ன்டம
ஒருடமயில் வரும் அன் விகு ி மொியொட ஒருடமயொகிய நீர்
ஆகிய
இலக்கணக்கூறுகடளக்
குறள்
வழக்கொறுகள்
தகொண்டுள்ள ொல் இது சங்ககொலத்துக்குப் பிந்ட யது என்பர்
சிலர். இவர்கள் குறள் தவண்பொ யொப்பிடையும் பிற்கொலத்துக்குக்
கொைணமொகக் கொட்டுவர். எளிடம கரு ி வழக்குச்தசொற்கடளக்
டகயொள்வ ொல் சில பிற்கொல வழக்கொறுகள் டகயொளப்படு ல்
இயல்தபயொகும். கள்ளுண்ணொடமடய வற்புறுத் ல், கொமத்துப்
பொலில் பைத்ட யடைக் குறிக்கொடம ஆகிய சமூகக்கூறுகடள
ஆ ைொமொகக் தகொண்டு குறளின் கொலம் சங்ககொலத்து இறு ி
அல்லது அ டை ஒட்டிய பிற்கொலம் என்று எண்ணுவது இங்கு
தபொருத் மொகக் கரு லொம். இவர் படைத்
ிருக்குறள்
அறத்துப்பொல், தபொருட்பொல், கொமத்துப்பொல் என்று மூன்று
பிொிவுகடள உடைடமயொல்இது , முப்பொல் என்னும் தபயர்
தபற்றுள்ளது. இம்முப்பொலில் அறம், தபொருள், இன்பம், வீடு
என்னும் உறு ிப் தபொருள் நொன்கும் உணர்த் ப்தபறுகின்றை.
இவர் அறத்ட இல்லறம், துறவறம் எைப் பகுத்துச் சிறப்பொக
விளக்கியுள்ளொர். வள்ளுவர் ‘மைத்துக்கண் மொசிலைொ ல்
அடைத் றன்’ என்றும் ‘ஆைொ இயற்டக அவொ’ என்றும்
‘அருதளன்னும் அன்பின் குழவி’ என்றும், வடையடற தசய்வது
சிறப்பொக உள்ளது. ‘பொத்தூண்’ சிறந்
அறம் என்பட ப்
பலவிைங்களில் வற்புறுத் ியுள்ளொர். ஆபத்துக்கும் பொவமில்டல
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என்பட இவர் ஏற்றுக் தகொள்ளவில்டல; உயிொினும் மொைதம
சிறந் து என்று கூறுவர். ிருவள்ளுவர் விரும்பொ டவ அல்லது
மறம் அல்லது ீது அல்லது இன்ைொ து என்று கரு ியடவ:
கயடம, கள்ளுண்ணல், களவொடு ல், கூைொதவொழுக்கத்ட
தமற்தகொள்ளு ல், உயிர்க்தகொடல, சூ ொடு ல், நல்குைவு,
பயைிலதசொல்லு ல், புறங்கூறு ல், பிறைில் விடழ ல், புலொல்
உண்ணு ல், பிறர்க்கின்ைொ தசய் ல், தபண்வழிச்தசறல் எனும்
தசயல்களொகும்.
இவர்
இச்தசயல்கள்
சமூகத் ிற்கு
உ வொ தசயல்கள் என்று எண்ணி ஒ ிக்கி டவத்துள்ளொர்.
ிருவள்ளுவர் விரும்பியடவ அல்லது அறம் என்று கரு ியடவ:
அைக்கமுடைடம, அருளுடைடம, அன்புடைடம, அறிவுடைடம,
அவொஅறுத் ல், அழுக்கற்றிருத் ல், இைியடவகூறல், ஈடக,
ஊக்கம் உடைடம, ஒப்புைவறி ல், கண்தணொட்ைம், கல்வி,
தகள்வி, தசய்ந்நன்றி அறி ல், துறவு தமற்தகொள்ளு ல்,
வஞ்தசய் ல்,
நடுவுநிடலயுடைடம,
நொணுடைடம,
பண்புடைடம, தபொடறயுடைடம, வொய்டம, விருந்த ொம்பல்
மு லியடவயொகும்.
தபொதுமடறயொை
ிருக்குறளின்
உடையொசிொியர்கள் கீழ்க்கண்ை ப ின்மர் (10) ஆவர்: 1. ருமர்,
2.மணக்குைவர், 3. ொமத் ர், 4.நச்சர், 5.பொி ி, 6. ிருமடலயர்,
7.பொிதமலழகர், 8.மல்லர், 9.கவிப்தபருமொள், 10.கொளிங்கர்.

பொகுபொடு
அறம், தபொருள், இன்பம், வீடு எனும் நொன்கு
தபொருள்களுள் மு ல் மூன்டறயும் பற்றி 1330 குறட்பொக்களொல்
விளக்குவது
ிருக்குறள். தநறிதயொடு இந்
உலகத் ில்
வொழ்ந் ொல் ொைொகதவ அடமவது முக் ி என்பதும் சிந்ட க்கு
எட்ைொ
அந்
முக் ிடயப்
பற்றிச்
தசொற்களொல்
விளக்கிக்தகொண்டிருப்பது வீண் என்பதும்
ிருவள்ளுவொின்
கருத் ொக
இருக்கக்கூடும்.
அ ைொல்
அவர்
வீடுபற்றி
விளக்கவில்டல; தமய்யுணர் ல் என்ற அ ிகொைம் அ ற்கு உொிய
வழிடயக்கூறுவ ொகும். ிருவள்ளுவர் பத்துப் பத்துக் குறளொகப்
பகுத்து
ஒவ்தவொரு
பத் ிலும்
ஒவ்தவொரு
பண்டபதயொ
தகொள்டகடயதயொ விளக்குகிறொர்; அறத்ட 380 குறளில் 38
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அ ிகொைங்களில் விளக்கியுள்ளொர்; அைசியல் பற்றியும் அடமச்சர்
மு லொைவர்கள் பற்றியும் குடி மக்களின் பண்புகள் பற்றியும்
இைண்ைொம் பகு ியில் 700 குறளில் 70 அ ிகொைங்களில்
விளக்கியுள்ளொர்; மூன்றொம் பகு ியில் உயர்ந் கொ லொின் கொ ல்
பற்றிய
கற்படை
250
குறளில்
25
அ ிகொைங்களில்
விளக்கியுள்ளொர். மு ல் பகு ிடயக் கற்பவர் அங்தக புத் ர்
தபொன்ற ஒரு சொன்தறொொின் தமொழிகடளக் தகட்கலொம்.
இைண்ைொம் பகு ியில் த ர்ந் அைசியல் அறிஞொின் உடைகடளக்
கற்கலொம். மூன்றொம் பகு ியில் ிருவள்ளுவர் கற்படைச் தசல்வம்
மிகுந் ஒரு கவிஞைொக விளக்கிக் கொ லடையும் கொ லிடயயும்
தபசச் தசய்கிறொர். ஒழுக்கமிலொன்கண் உயர்வு ‘ ம்மில் இருந்து
மது பொத்துண்ைற்றொல் அம்மொ அொிடவமுயக்கு’ என்பை தபொல
அறக்கருத்துக்கடளதய
உவடமயொக்கிக்கூறும்
அழகிடைத்
ிருவள்ளுவொிைம் கொணலொம். இவர் ம் சிறப்புக் கரு ித்
ிருவள்ளுவ மொடல என்னும் நூதல த ொன்றியுள்ளது. இவர் ம்
குறள் என்றும் புலைொது; யொணர் நொட் தசல்லுகினும் நின்றலர்ந்து
த ன் பயிற்றும் கற்பக மலர் தபொன்றது என்றும் சிறு புல்லிலுள்ள
பைி நீர் படையளடவ அைக்கிக் கொட்டுவதுதபொல் ிருக்குறள்
கொட்டுகிறது என்றும் ஓ ற்கு எளி ொய் உணர் ற்கொி ொகி
உள்ளுத ொறும் உள்ளம் உருக்குகிறது என்றும் புலவர்கள்
பொைொட்டியுள்ளைர் (பொலுசொமி,2005:539 – 540).

