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குறளின் நெறியில் எது துறவு?  

 

 

 முனைவர்.பா. குப்புசாமி                                  பா.சிவசங்கரி 

 உதவிப் பேராசிரியர்                                            முனைவர் ேட்ட 

ஆய்வாளர் 

தமிழியல் துனை                                                      (முழு பேரம்) 

அரசுகனைக்கல்லூரி                                             தமிழியல் துனை 

தருமபுரி                                                                   அண்ணாமனைப் 

ேல்கனைக்கழகம் 

அண்ணாமனைேகர். 

            

ஆய்வுச் சுருக்கம்: 

              துைவைம் என்ைதும் ேம் ஒவ்வவாருவருக்குள்ளும் ஒவ்வவாரு விதமாை 

உணர்வுகள் பதான்ைக்கூடும். ஏவைைில் ோம் வாழும் 21 ம் நூற்ைாண்டில் அஃது வவறும் 

ேணம் ஈட்டும் வதாழிைாகபவ ோர்க்கப்ேடுகின்ைது. அதுமட்டுமின்ைி சிை சமயங்களில் 

போைிச் சாமியார்கனள ேம்ேி மக்களும் வேருமளவில் ேணம் வோருள் என்று தங்களது 

உனடனமகனள இழக்கின்ைைர். எைினும் கூட ேம் முன்பைார்கள் இத்தனகய துைவு 

குைித்த ஒரு வதளிவாை சிந்தனையில் வாழ்ந்துள்ளைர் என்ேதும் அது ஆகச் சிைந்த 

அைமாகப் ோர்க்கப்ேட்டது என்ேதும் மறுக்க இயைாத உண்னமயாகபவ உள்ளது. 

அவ்வாைாை அவர்களது பமைாை துைவைத்தின் உண்னமத் தன்னமனய குைளின் 

வழிபய ஆய்ந்து எது துைவு என்று ேிறுவுவபத இவ்வாய்வு. 

 

முக்கியச் நசாற்கள்: 

              துைவு, கள்ளானம,அருளுனடனம, வகால்ைானம, புைால் மறுத்தல், அவா 

அறுத்தல். 
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முன்னுனை: 

             அைத்தில் சிைந்த அைமாகக் கருதப்ேடும் அைம் துைவைம். எைபவ தான் 

இன்ைளவிலும் கூட சாமியார்கள் என்று கருதப்ேடும் ஆசாமிகளிடம் அரசன் முதல் 

ஆண்டி வனரயிைாை மக்கள் வதாடர்ந்து ஈடுோடு வகாண்டுள்ளனத காண முடிகின்ைது. 

கணிணியும், வசயற்னகக்பகாளும், இனணயமும் ேம்னம ஆளும் அதிேவைீ உைகிலும் 

ஆன்மீகம் என்ேதும் பமைாை இடத்தில் இருப்ேதனை மூைம் இவ்வுண்னமனய ோம் 

காணைாம். அத்தனகய போற்றுதலுக்குரிய துைவைம் குைித்து வள்ளுவரின் 

ேினைப்ோட்டினை இக்கட்டுனரயில் ஆய்பவாம். 

 

துறவறத்தின் சிறப்பு: 

          "அருட்வசல்வஞ் வசல்வத்துள் வசல்வம்"(241) என்று போற்ைிய வள்ளுவர், 

அவ்வாறு வேைிவழிபய ேின்று அைவாழ்வினை வாழ்ேவர்களது வேருனமயினை, 

"விழுப்ேத்து பவண்டும் மனுவில் துணிவு"(21), " ேிைத்து மனைவமாழி காட்டிவிடும்(28), 

"இைந்தானர எண்ணிக் வகாண்டற்று"(23), "ேிைங்கிற்று உைகு"(23) எைவைல்ைாம் 

கூறுகின்ைார். பமலும்,  

       "ஐந்துஅவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்ககாமான் 

         இந்திைகை சாலும் கரி"(குைள் - 25) 

      என்று புைைடக்கம் மறுத்தால் என்ை வினளவு ஏற்ேடும் என்று இந்திரன் 

வகௌதமரிடம் சாேம் வேற்று ேல்வாழ்வினை இழந்த சான்ைினைக் கூைி, பமற்கூைிய 

வேருனமமிகு துைவைத்திற்கு புைைடக்கம் அவசியம் என்று வைியுறுத்துகின்ைார். 

துைவைத்தில் துைத்தல் என்ேது வேருனம உனடய வசயல்.  அது போைபவ அவர்கள் 

வசய்யும் தவமும் வேருனம உனடயது. அஃது, எந்த அளவிற்கு வைினம வாய்ந்தவதைின், 

விளக்வகாளிமுன் கரிய இருள் ஓடுவது போல் ஒருவன் தவத்தின் முன் ோவம் ேில்ைாது 

ஓடும். அந்த அளவிற்குச் சிைப்பு வாய்ந்ததுதவம் என்கிைது சமண 

இைக்கியங்கள்.(அைச்சாரங்கள் - ேக் - 5) 

                  வடீுபேறு என்னும் வேரும்பேறு அனடந்திடல் பவண்டுமாயின் 

துைவைம் பமற்வகாள்ளுதல் என்ேது ஆற்ைற்கரிய கடைாகும் என்கின்ைது வள்ளுவம், 
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“அருளிள்ளார்க்கு அவ்வுைகம் இல்னை” (247) என்கிைார். அத்தனகய ேினை எய்தியவனர 

“வேரியார்”(26), என்று போற்றுகின்ைார்.  

 

துறவறத்தின் கதாற்றம் (வடிவம்): 

             "ஆள் ோதி ஆனட ோதி" என்ேது ேம் முன்பைார்வமாழி. பமலும், 

"ஆனடயில்ைா மைிதன் அனர மைிதன்" என்றும் கூறுவர். அவ்வனகயில் துைவி(MONK) 

என்ேவர்களுக்காை பதாற்ைம் காவி உனட, கமண்டைம், ேீண்ட சனட, னகத்தடி என்ேதாக 

இன்ைளவில் வோதுவாக அைியப்ேடுகின்ைது. துைவிக்கு உரியைவாக குண்டைபகசியில்,  

     "கபாற்றல் உனைெீக்குதல் நபாடித்துகள் நமய்பூசல்  

  கூர்த்தப்பைி ஆற்றுதல் குளித்து அழளுள் ெிற்றல்  

    சார்த்தர் இடு பிச்னசயில் சனைத்தனையா ஆதல்  

   வார்த்த இனவ நசய்தவம் மறந்து ஒழுகல் என்றான்" (குண்டைபகசி- 4)  

   இவ்வடிவம் கூைப்ேடுகின்ைது. ஆைால் வள்ளுவபரா துைவியின் ேினை குைித்து 

குைிப்ேிடுனகயில் இவ்வாைாக வவளித்பதாற்ைம் ேற்ைி ஏதும் குைிப்ேிடவில்னை. 

 

துறவிகளுக்குரிய பண்புகள்: 

       துைபவார்கனள வள்ளுவர் "துைந்தார்"(348) என்றும், "வசருக்கறுப்ோன்"(346) 

என்றும், "ஐயத்தின் ேீங்கித் வதளிந்தார்" (353 ) என்றும், "கற்ைணீ்டு வமய்ப்வோருள் 

கண்டார்" (356) என்றும், "அற்ைவர் என்ோர் அவா அற்ைார்" (365) என்றும், "அவா இல்ைார்" 

(368) என்றும் ேைவாைாக குைிப்ேிடுகின்ைார்.  

    துைபவாரின் இன்ைியனமயா குணமாகப்ேட்டது, துைக்க பவண்டியவற்னைத் 

துைத்தல் ஆகும். அதாவது அவா அறுத்தல் என்ேதனை இன்ைியனமயாப் ேண்ோக 

வள்ளுவர் கூறுகின்ைார். 

         "ஐம்புைன்கனளயும் அடக்கி" (343), "மைித ஆனசயில் துய்ப்ேதற்குரிய 

வோருள்கனள எல்ைாம் துைந்து (342), "யான் எைது என்ை வசருக்கறுத்து" (346) அஃதாவது 

அகப்ேற்று, புைப்ேற்று என்ேைவற்னை அறுத்து வாழ்தல் அவர்களுக்கு 

இன்ைியனமயாததாகும். இதபைாடு "வமய்யுணர்வு வேற்று வமய்ப்வோருள் கண்டு" (356), 
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காமம், வவகுளி, மயக்கம் ஆகியவற்ைினை பவரைக் வகடுத்து ேிற்ைலும் (360) 

துைபவார்க்கு உரியனவ என்கிைார் வள்ளுவர். இவ்வாைாக வள்ளுவர் விடச் வசான்ை 

அவா ஆைது ஆரா இயற்னக என்ேதாகக் கூைிப் ேின் இவ்வாரா இயற்னகனய ஒருவன் 

ேீத்து விட்டால் அதுபவ அவனுக்கு மாைாத இயல்ேினைக் வகாண்டதாை இன்ேத்தினைத் 

தரும் என்றும் குைிப்ேிடுகின்ைார்.  

  "அவாஎன்ப எல்ைா உயிர்க்கும்எஞ் ஞான்றும் 

     தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து" (361) 

என்ைவர், 

    "ஆைா இயற்னக அவாெீப்பின் அந்ெினைகய  

       கபைா இயற்னக தரும்" (370)  

என்கிைார். பமலும்  

   "அஞ்சுவ கதாரும் அறகை ஒருவனை  

     வஞ்சிப்ப கதாரும் அவா" (366)  

என்று ஆனசக்கு அஞ்சுவது என்ேது வாழ்வாங்கு வாழ னவத்திடும் என்கிைார். 

இவற்பைாடு கூடபவ, புைால் மறுத்தலும், வகால்ைானமயும், கள்ளானமயும், 

வவகுளானமயும், இன்ைா வசய்யானமயும், துைவிக்கு உரியைவாக வைியுறுத்துகின்ைார். 

இவற்னை விளம்ேிட முனைந்தவர்,         

 "அருளல்ைது யாநதைில் நகால்ைானம"(254)  

  என்று வகால்ைானமனய அருளுக்காை ேினையாகக் கூைியவர்,  

 "தன்னூன் நபருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்  

     எங்கைம் ஆளும் அருள்"(251)  

என்று புைால் உண்ணுதனைச்  சாடுகின்ைார். பமலும் அவர்,      

 "அைவினை யாவதைில் வகால்ைானம" (321) என்றும், "ஒன்ைாக ேல்ைது வகால்ைானம" 

(323) என்றும், "வகால்ைானம பமற்வகாண்டு ஒழுகுவார் உயிர் வசல்ைாது"(326) என்றும் 

குைிப்ேிடுகின்ைார். பமலும், துைந்பதாராகப்ேட்டவர், "வகாள்ளானம காக்க தன் வேஞ்சு"(281) 

என்ைவர், அதனை "உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீபத"(282) என்ைவர் அஃது பமலும் ேை 

தீனமக்கும் வழி வழிபகாலும் என்கிைார். தீனம என்ேபதாடு ேில்ைாமல் அதன் 
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ேன்னமனய ேினைவாகக் கூைின் பகட்போரது உள்ளமாைது ேன்னமயின் ோல் வசல்வது 

இயல்ேிற்ைாகும். எைபவ, "தன்வேஞ் சைிவது வோய்யற்க"(293) என்ைவர்,   

 "எல்ைா விளக்கும் விளக்கல்ை சான்கறார்க்குப் 

     நபாய்யா விளக்கக விளக்கு" (299)  

என்று வைியுறுத்துன்கிைார். வவகுளானமனயக் கூைிடுமிடத்து, "சிைத்தின் ேனகயும் 

உளபவா ேிை?(304), என்றும், "தன்னைபய வகால்லும் சிைம்" (305) என்றும் வைினம 

குனைந்த தம்மிலும் கீபழாரிடம் கூட சிைம் தீது என்று குைிப்ேிடுகின்ைார். இவற்பைாடு 

பமலும் அருள் என்ேது வேரும் பேறு, அதன் அனடயாளமாகக் கருதப்ேடும் இன்ைா 

வசய்யானம என்ேதனை வைிந்து வைியுறுத்துகிைார்.  

  "சிறப்புஈனும் நசல்வம் நபறினும் பிறர்க்கு இன்ைா  

   நசய்யானம மாசற்றார் ககான்" (311)  

என்று துைவைத்தின் ேண்புகளாக ஒழுகப்ேட பவண்டியவற்னைப் ேட்டியைிடுகிைது 

திருக்குைள். 

 

சமயத் துறவு: 

                உைக இன்ேங்களில் மைத்னதச் வசலுத்தாது, ஆன்மீக 

ஈபடற்ைத்தினைபய முதன்னம போக்கமாகக் வகாண்டது சமயத் துைவு. இன்னைக்கு 

உள்ள இந்து மதம், கிைிஸ்துவ மதம், இஸ்ைாம் மதம் ஆகியைவும் இதற்கு விதிவிைக்கு 

இல்னை. எைினும் துைவிகள் என்று சிைப்புைப் போற்ைப்ேடுேவர்கள் சமணத் 

துைவிகளும், வேௌத்தத் துைவிகளும் ஆவார்கள். ஆயினும், அவ்வாைாக சமயங்கள் 

உணர்த்தும் துைவின் ேண்புகளும் குைள் உணர்த்தும் துைவின் ேண்புகளும் ஒன்ைாகபவ 

உள்ளது. எைினும் குைள் கடவுள் என்ை ஒன்னை மட்டும் குைிக்பகாளாகக் வகாள்ளாது 

மைிதைின் ஒழுக்க வாழ்வியல் வேைியினை முதன்னமயாக வைியுறுத்துவதாக 

அனமகின்ைது. உதாரணமாக,  

    "அன்கற என்றன் ஆவியும்  

              உைலும் உனைனம எல்ைாமும்  

  குன்கற அனையாய் என்னையாட் 
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              நகாண்ை கபாகத நகாண்டினைகயா" (திருவாசகம் -7) 

என்று திருவாசகம் உடல் வோருள் ஆவி அனைத்தும் இனைவனுக்கு அர்ப்ேணிக்கும் 

வோருள் போக்கில் துைத்தனை வைியுறுத்துகின்ைது. அவ்வாபை சமயங்கள் ேிரம்மச்சரிய 

தத்துவத்தினை வைியுறுத்தித் துைவினைப் போற்றுகின்ைை. ேள்ளிரவில் அரச வாழ்வு, 

மனைவி, மக்கள் ஆகியவற்ைிைிருந்து விைகித் துைவைம் போகிய புத்தரது வாழ்வியல் 

ேினையிைின்று(ஆசிய ப ாதி - ேக்-35) வேௌத்தம் காட்டும் அனைத்தும் துைந்திடும் 

துைவை ேினையினைக் காண இயலுகின்ைது. அவ்வாபை, மணிபமகனை, சிைப்ேதிகாரம், 

சீவகசிந்தாமணி, குண்டைபகசி போன்ை நூல்களில் காணப்ேடும் துைவைச் வசய்திகள் 

அனைத்தும் இனைவனை அனடயும் போக்கில் உைவுகளிடம் இருந்து ேீங்கி, 

வோருட்கனள விைகி ஏற்கும் துைவு ஆகபவ உள்ளது.  

      ஆைால் வள்ளுவபரா "தவமும் தவமுனையார்க்கு ஆகும்"(262) என்று 

தவத்தினைச் வசய்தல் என்ேது வேஞ்சுரமுனடய யாவர்க்கும் சரி என்று குைிப்ேிட்டுப் 

ேின்ைர் "கவண்டிய கவண்டியாங்கு எய்தைால் நசய்தவம்"(265) என்று தவமும் 

இனைவன் ஒன்பை போக்கமல்ை, அவரவர் எண்ணம் ேினைபவைிட தவேினை 

பமற்வகாள்ளப்ேடும் என்கின்ைார். 

 

திருக்குறள் சுட்டும் நபாதுத்துறவு: 

              துைவைம் இல்ைைத்திற்கு முரண்ேட்டதன்று. வினதயின் முதிர்ச்சி 

மரமாகிக் கைிந்து ேைன் ஈதனைப் போன்று, வாழ்வின் முதிர்ச்சிபய துைவைமாகக் 

வகாள்ளல் பவண்டும். இல்ைைம் ேடத்தி விருந்பதாம்ேி, அனைத்திற்கும் எய்திப் ேின் 

இறுதிக் காைத்துத் தமக்குக் காவைாக அனமந்த மக்கபளாடு கூடியிருந்து, அைத்தினைச் 

வசய்து, சுற்ைத்தாபராடு இனணந்து ேல்லுயிர் ஓம்ேி வாழ்தபை இல்வாழ்க்னக 

ேடத்தியதன் ேற்ேயனை அனடதைாகும் என்கிைார் வதால்காப்ேியர்.  

   "அறம் புரி சுற்றநமாடு கிழவனும் கிழக்கிலும் 

      சிறந்தது பயின்றவர் இறந்ததன் பயகை" (வதால்- 

என்ைவழி , வள்ளுவரும், 

 "அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்னக ஆற்றின் புறத்துஆற்றின் 
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        கபாஒய்ப் நபறுவது எவன்" (46) 

என்கின்ைார். வள்ளுவர் கூறும் துைவு எந்ேினை எைின், அருள் வசய்க, என்ேபதாடு அவா 

விைக்கி வாழ்க என்பை ேினைகின்ைது. அதுவும், 

 "கவண்டின்உண் ைாகத் துறக்க; துறந்தபின் 

        ஈண்டியற் பாை பை" (342) 

           என்னகயில், எதன் மீதும் அதீத ேற்று வகாள்ளாமல், ஆயினும் அது 

அருகிைில் இருக்னகயிபைபய அதன் மீதுள்ள ேற்ைினைத் துைந்து வாழ்தனைச் 

சுட்டுவதாக உனரயாசிரியர்கள் உனர வசய்துள்ளார். என்ைாகுனகயில், வள்ளுவர் 

துைத்தல் என்ேதனைத் தாமனர இனைத் தண்ணரீாய் உடைிருந்பத விைகி இருக்கப் 

ேணிக்கின்ைார். அப்வோழுதுதான் பேரின்ேம் கினடக்கப்வேறும் என்கிைார். விைகிச் 

வசல்லுதனையும், ேற்று விடனையும் பவறு பவைாகக் காணும் வள்ளுவரின் போக்கு 

இங்கு உற்று போக்கத் தக்கதாகும். அன்ைி அவர் காட்டினை அழித்து அங்கு 

குடிபயறுவதனைத்  துைவைமாகப் ேணிக்கவில்னை. 

   "பற்றிைால் ஆகிய பாவத்னத மீட்டும் 

      பற்நறாடு ெின்று பனறக்கு உறும் ஆகற" (வனள-45) 

 என்று வனளயாேதி ேற்றுவிடுதனைக் குைிப்ேிடும் இடத்து ேற்று விடுதல் என்ேது ஆகச் 

சிைந்த துைவாகபவ கருதப்ேடுகின்ைது. இவ்வாபை,  

    "பற்றது பற்றில் பைமனைப் பற்றுமின்" (திரு.மந்- 298) 

      என்ைவழி ேற்ைினை ஒழித்திட பவண்டுமாயின் இனையினைப் ேற்றுக 

என்கின்ைது. அவ்வாபை,  உடைிருந்து அவா விட வைியுறுத்திய வள்ளுவர் அதனை 

விடுதற்கு மற்வைாரு ேற்ைினைப் ேற்றுவபத சிைந்த வழியாக இருக்கும் என்று 

எண்ணியுள்ளார். எைபவ, வதாப்புள் வகாடி வதாடர்ந்து ேற்றுடன் ேிைந்தவன் மைிதன். 

இனடபய வாழும் வாழ்க்னகயிலும் உைவுகளின் ேினணப்ேில் வாழ்ேவன். இறுதி 

ஊர்வைமும் எவபரனும் ோல்வரின் உதவியுடன் வசல்ை பவண்டும் என்ைாகிடுனகயில், 

இப்ேற்று ேீங்கி வாழும் வாழ்விலும் ஏபதனும் ஒரு ேற்றுக் பகாடு பவண்டும் என்று 

விரும்புகிைார். எைபவ, 

     "பற்றுக பற்றுஅற்றான் பற்றினை அப்பற்னறப் 
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      பற்றுக பற்று விைற்கு" (350) 

என்று கூறுகின்ைார். என்ைாலும் வள்ளுவ வழி துைவு என்ேது இனைவனை அனடதல் 

என்கின்ை இறுதியில் ேில்ைாது, ேீ ேற்ைற்று வாழ்ந்திடல் என்ேது ஆகாது , ஆகபவ  

இனைவனைப் ேற்ைிக்வகாண்டு,  

      " காமம் நவகுளி மயக்கம் இனவமூன்றன் 

        ொமம் நகை"  (360) வாழ்தபை சிைந்த துைவைம் என்று அறுதியிடுகின்ைார் 

வள்ளுவர். 

 

முடிவுனை: 

           வவளித்பதாற்ைமும், அதற்காக பவடமும் பூணுவதல்ை துைவைம். 

உண்னமயாை உளத்தூய்னமயுடன் வாழ்ந்திடல் பவண்டும். பதாற்ைம் என்ேது வாழ்ந்த 

வாழ்வின் அனடயாளமாக அதுவாக மாறுபமயாயின் அஃது போற்றுதலுக்குரியது. 

ஆகபவ வவளித்பதாற்ைத்தில் கவைத்தினைச் வசலுத்தாமல், பேணிக் காக்க பவண்டிய 

கடனம உள்ள உைவுகனள விட்டு விட்டுப் ேிரிந்து வசல்லும் தன்ைைம் மட்டும் பேணி 

வாழாமல், சீவகாருணியம் போற்ைி வாழ்தபை துைவைம். "அன்ேின் வழியது உயிர்ேினை" 

என்ைாகைின் அனைத்துயிர்க்கும் அருள்வசய்யும் அடுத்த ேடிேினைனய எய்தி, இடுக்கண் 

கனளந்து வாழ்வபத துைவைம் என்று வைியுறுத்துகின்ைது குைள். உளத்தூய்னமபயாடு 

வாழ்ந்து இனை அனடவபத குைள் உணர்த்தும் உண்னமயாை துைவைம்  என்ேதனை 

இவ்வாய்வு ேிறுவுகின்ைது.            

 

 

உசாத்துனை நூல்கள்:  

திருக்குைள் - ஞா.மாணிக்கவாசகன் உனர 

ஐம்வேருங் காப்ேியங்கள் - ே.மு.பவங்கடசாமி ோட்டார் உனர 

திருமந்திரம் - இனணய நூைகம் 

வதால்காப்ேியம் - வோருளதிகாரம் - இளம்பூரைார் உனர  
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