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Abstract…The Purpose of the study:  Aim of the study is to identify the Avoiding mean associations in the socio 

political background of Thirukkural. Methodology: This study based on qualitative method and the Descriptive 

approach has been used. Main Findings: Thirukkural is the signified ethic literature in Tamil. In this research, the 

etymology of race as stated in Thirukkural . Post-thinai society it has been pointed out by the Uraiaasiriyar that the 

concept of ethical morality has been taught through Race. In this research, constructing of Avoiding mean associations 

analysed. This research try to identify the relationships between materialism and social dialectics in this Virtue. In this 

article, it is stated that the concept of race and morality. The man who thinking worst is called Avoiding mean 

associations. in Thirukkural, when the powers of Not Killing, Not Drinking Palm Wine, The Absence of Fraud, 

Ignorance, etc., are to be interpreted as the fact that the Uraiaasiriyar explained that the people who have these 

characters are called Avoiding mean associations. Therefore, the meaning of the word 'race' in Thirukkural has been 

thoroughly explored. In this article, it is pointed out that the authority of eroticism on the basis of material intelligence 

is not moralistic. In this research, meaning of the word race is explained detailed. As a result of this approach, the 

concept of   morality is interpreted in terms of race in Thirukkural. Researcher revealed that the word Race is used for 

the characteristics. Application of this study: To find the domination of the concept of morality is interpreted in terms 

of race in Thirukkural. Originality of study: The analyst confirms that in this research, meaning of the word race is 

explained detailed. 
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ஆய்வுச்சாரம்- இவ்வாய்வின் முதன்மை ச ாக்கம் சமூக அரசியல் பின்புலத்தில் திருக்குறள் கட்டமைக்கும் 

சிற்றினம் சசராமை குறித்து ஆராய்வதாகும். இவ்வாய்வு பண்புசார் அணுகுமுமறயில் 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வில் நூலாய்வு அடிப்பமடயில் விளக்கமுமற அணுகுமுமற 

மகயளாப்பட்டுள்ளது. அற இலக்கியங்களில் முதன்மையானதாகக் கருதப்படுவது திருக்குறளாகும். 

இவ்வாய்வில், திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ள இனம் என்ற சசாற்பயன்பாட்டியல் குறித்து விாிவாக 

ஆராயப்படுகிறது. திமைச் சமூகத்திற்குப் பின் ஒழுக்க ச றிகள் சார்ந்த கருத்தியல், இனம் என்ற 

சசால்லாடலில் மகயாளப்பட்டுள்ளதாக உமரயாசிாியர்களால் எடுத்துமரக்கப்படுகிறது. திருக்குறளில் 

சிற்றினம் சசராமை அதிகாரம் கட்டமைக்கும் சபாருள் புலப்பாட்டிமனக் கண்டறியப்படுகிறது. வள்ளுவர் 

கட்டமைக்கும் சபாருள் புலப்பாட்டிற்கும் சமூக இயங்கியல் அரசியலுக்கும் உள்ள உறவுகள் கண்டறிந்து 

கூறுவது இவாய்வின் முயற்சியாக உள்ளது. வள்ளுவாின் அதிகாரங்களில், குடிமை, குடி சசயல்வமக என்ற 

இரண்டு அதிகாரங்கள் கட்டமைக்கும் கருத்தும் இனம் என்ற கருத்தியலும் ஒன்றுடன் ஒன்றும் 

உறவுமடயாதாக இருப்பமதக் இக்கட்டுமரயில் எடுத்துமரக்கப்படுகிறது. சமூகம் கட்டமைத்த ஒழுக்க 

கூறுகளின் அடிப்பமடயில் தீய சசயல்களில் ஈடுபடுபவர்களின் உறவுகள் பகுத்து ஆராயப்படிகின்றன. 

சிற்றினம் என்பது ‘சிறிய அறிவுமடயவன்’, என்ற கருத்து உமரயாசிாியர்களால் முமவக்கப்படுகின்றன. 

திருக்குறளில், சகால்லமை, சபாய் சசால்லாமை, கள்ளுண்ைாமை, புலால் உண்ைாமை, கள்ளாமை, என்ற 

அதிகாரங்கள் இருக்கும் சபாது, உமரயாசிாிர்கள் சிற்றினம் சசராமை அதிகாரத்மதச் சிறிய ஒழுக்கம் 

உமடயவர்கள் என்ற சபாருண்மையில் எடுத்துமரப்பது ஆராயப்படசவண்டி இருக்கிறது. எனசவ, 

திருக்குறளில் காைலாகும் இனம் என்ற சசால்லின் சபாருள் முழுமையாக ஆராயப்பட்டுள்ளது. சபாருள் 

புலபாட்டு அடிப்பமடயில் சிற்றினம் சசராமை அதிகாரம் ஒழுக்கம் சார்ந்த கருத்தியல் இல்மல என்பமதக் 

இக்கட்டுமரயில் எடுத்துமரக்கப்படுகிறது. இவ்வாய்வின் பயனாக, சிறினம் சசராமை என்பது இனம் (Race) 

என்ற அடிப்பமடயில் சபாருள் சகாள்ளப்பட்டு, வள்ளுவாின் கருத்தியல் ைீளாய்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

சிற்றினம் என்ற அதிகாரம் கூறும் கருத்தியல்  ிகழ்காலத்திற்கு ைீளாய்வு சசய்யசவண்டியதாக உள்ளது. சமூக 

உருவாக்கத்தில் சிற்றினம் சசராமை அதிகாரம் இனம் (Race) என்ற சபாருளில் கட்டமைக்கப்படுகிறது 

என்பதிமன ஆய்வாளர் உறுதிசசய்கின்றார். 

கருச்சசாற்கள்… திருக்குறள், சிற்றினம் சசராமை, கள்ளுண்ைாமை, சகால்லாமை, ஒழுக்கம், 

உமரயாசிாியர். 

முன்னுமர 

 உலகில் சதான்றிய உயிர்களில் ைனிதன் தனித்தன்மைசயாடு விளங்குகிறான். ஏசனனில் இவ்வுலகம் 

ைனிதனின் விழுைியப் பின்னைியில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒழுக்கத்தால் இயக்கப்படுகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட 

காலத்தில் விழுைியப் பண்பு என்பது இனம் (Race) என்ற கருத்தியல் சார்ந்து வமகப்படுத்தப்பட்டது. 

இவ்வமரயமற ைனிதனின் சசயல்கமள  ிர்ையிப்பதற்குத் தமலமைக் கருத்தாகக் காைப்பட்டது. கிசரக்க 

அறிஞர்கள் ைனிதகுலத்மத இருசபரும் குழுக்களாக வகுத்தனர். கிசரக்கர்கள்  ாகாிகம் அமடந்சதார், 

ஏமனசயார் காட்டுைிராண்டிகள் என குறிப்பிட்டனர். இப்பாகுபாட்டின் அடிப்பமடயில் ஏமனய ைக்களிடமும் 

உயர்குலத்தன்மை என்ற ைனஉைர்வு வளரத் சதாடங்கியது. ைிகப் சபரும் பிாிவாக உருவாகிய இனம் 

என்னும் சசால் பலவாறாகப் பல்சவறு சூழலில் சபாருள் சகாள்ளப்பட்டுக் கூறப்படுகிறது.  

 அரசியலார், சைாழியியலார், உயிாியலார், வரலாற்றியலார், சைய அறிஞர்கள் முதலாசனர் முற்காலம் 

சதாட்சட சவவ்சவறு கருத்திமனக் சகாண்டு தத்தம் வழக்கில் இச்சசால்மலக் மகயாண்டுள்ளனர். 

சமுதாயவியல், அடிப்பமடயில் திருவள்ளுவர் குறிப்பிடும் இனம் என்னும் சசால் இவ்வாய்வுப் 

சபாருளாக்கப்படுகிறது. இதன் அடிப்பமடயில் இக்கட்டுமரயானது திருவள்ளுவாின் சிற்றினம் சசரான்மை 

அதிகாரத்மத சகள்விக்கு உள்ளாக்கி இனம் குறித்த கருத்துக்கமளச் சமுதாயப் பின்னைியில் விளக்குகிறது. 
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இமதப் பின்சதாடர்ந்து இனக்சகாள்மக, இனப் படி ிமல சபான்ற  ிமலகளில் வள்ளுவாின் இன  ம்பிக்மக 

ஆராயப்பட்டு சவளிப்படுத்தப்படுகிறது. 

ஆய்வு மூன்சனாடிகள்  

தைிழ் இலக்கியங்களில் திருக்குறள் குறித்து பல்சவறு அறிஞர்களால் ஆராய்ந்து கட்டுமரகளும் நூல்களும் 

எழுதப்பட்டுள்ளன. சபரும்பாலும் ஒழுக்கக்சகாட்பாடு என்பமத திருக்குறள் மவத்து ைட்டும் பல்சவறு 

ஆய்வாளர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளன. வ.சுப. ைாைிக்கம் எழுதிய வள்ளுவம், என்ற நூல்கள் 

முக்கியைானமவயாகும். சசாைசுந்தர பாரதியார், தண்டபாைி சதசிகர் சபான்ற இருபாதாம் நூற்றாண்டு 

உமரயாசிாியர்கள் சிற்றினம் சசராமை அதிகாரம் குறித்து விாிவாக ஆராய்ந்துள்ளனர். இதன் பின்னனியில் 

இவ்வாய்வு சைற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

 

இவ்வாய்வுக்கு முன்சனாடியாக, க.ப. அறவாைன் (2006) எழுதியுள்ள திருவள்ளுவம் என்னும் நூலில் உள்ள 

திருவள்ளுவச் சமுதாயவியல் கட்டுமர அமைகிறது. இக்கட்டுமர சமுதாயவியல் உளவியமலப் பயன்படுத்தி 

உலகைக்களின் சபாக்மக ஆராய்ந்த கருத்மதக் குறிப்பிடுகிறது. அசைாிக்கர், சபல்ஜியர், ஆங்கிசலயர், 

பிசரஞ்சுக்காரர், சசருைானியர், சப்பானியர் சபான்ற சமுதாய அமடயாளங்கமளக் சகாண்டு தனிைனிதனின் 

சமுதாய உளவியல் சவளிப்படும் தன்மைமயக் கட்டுமரயில் க.ப.அறவாைன் கூறியுள்ளார். 

வ.சுப. ைாைிக்கம் (1993), எழுதிய வள்ளுவம் என்ற நூல் திருக்குறளில் காைப்படும் அற ச றிகள் ைக்கள் 

வாழ்வியசலாடு இமைந்து உள்ளன என்பமத விாிவாக ஆராய்கிறது. வள்ளுவத்தில் காைப்படும் வாழ்வியல் 

ச றிகள் உலக ைக்களின் வாழ்க்மகமய சைம்படுத்துவதாக உள்ளன என்ற கருத்தியல் முமவக்கப்படுகிறது. 

Saravanajothi seetharaman (2020), Construction of Ethics in Cirupancamulam என்ற கட்டுமரயில், அற 

இலக்கியங்கல் ஒழுக்க ைரபுப் பின்புலத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பமத எடுத்துமறக்கின்றது. 

சிறுபஞ்சமூலம் கட்டமைக்கும் ஒழுக்க ைரபுகளுக்குப் பின்னல் சையங்களின் அரசியலும் சமூக ைதிப்புகளும் 

உந்து சக்தியாக உள்ளன என்பமத இக்கட்டுமர எடுத்துமரக்கிறது. ஒழுக்கவியல் கூறுகள் உருவாக்கம் 

என்பது சமூக உற்பத்திமுமறயின் அடிப்பமடகளாக உள்ளன. 

Saravanajothi seetharaman (2020), Morality Thoughts and Social Awareness inVivekasinthamani 

விவவகசிந்தாைனியில் ஒழுக்கவியல் சிந்தனனயும் சமூக விழிப்புைர்வும் எஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ 

எஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎ 

எஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎஎ. 

ைக்களின் வாழ்க்மக முமற சிறப்புடன் அமைய ஒழுக்கம் இன்றியமையாது என்ற கருத்திமன முன்சனாடி 

ஆய்வுகள் முன்மவக்கின்றன. ஒழுக்கவியல் கட்டமைப்மப அற இலக்கியங்கள் முன்சனடுக்கின்றன என்பமத 

உைரமுடிகின்றது. இவ்வமகயில் திருக்குறள் அதிகாரங்கள் சமூக ஒழுக்கங்கமள உற்பத்தி பன்னுவதில் 

முக்கியைானமவயாக அமைகின்றன. இவ்வமகயில் சிற்றினம் சசராமை அதிகாரம் கட்டமைக்கும் 

உமரயாசிாியர்களின் கருத்து ைீளாய்வு சசய்யபட்டுள்ளது. சிற்றினம் என்பது சிறிய அறிவுமடயவன் என்ற 

கருத்து ைறுக்கப்பட்டு சிறிய குடிப்பிறப்பு என்பதாக வமரயமற சசய்யபட்டுள்ளது என்பமத இவ்வாய்வு 

முன்மவக்கிறது.  

ஆய்வு ச றி முமறகள் 

இவ்வாய்வு பண்புசார் அணுகுமுமறயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வில் நூலாய்வு அணுகுமுமற 

மகயாளப்பட்டுள்ளது. நூலாய்வில் ஆய்வுக்கு சதமவயான நூல்கள், கட்டுமரகள், சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு 

விளக்கமுமற அணுகுமுமறயில் தரவுகள் சசகாிக்கப்பட்டுள்ளன. சைலும் ஆய்வாளர் சமூக அரசியல் 

பின்புலத்தில் சிறுபஞமூலம் ஒழுக்கவியல் என்னும் தமலப்பில் ஆய்வு சசய்துள்ளமையால் தரவுகள் 

சசகாிப்பதில் சதளிவு உள்ளது என்பமதப் புாிந்து சகாள்ளலாம். எனசவ தரவுகள் முழுமையாக 

சசகாிக்கப்பட்டு  ிரல் படுத்தப்பட்டு ஆய்வு சைற்சகாள்ளப்பட்டன.  
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இன ஆராய்ச்சி 

 இரண்டாம் உலகப்சபாருக்குப் பின் இனக்குழுவின் இலக்கைம் என்ன என்பது குறித்து ஆய்வுகள் 

 ிகழ்ந்தன. இனம் என்னும் சசால்மல முதன் முதலில் 1749இல் பப்பன்  என்பவர் இயற்மக வரலாற்றியலில் 

மகயாண்டார். இதமனப் பின்சதாடர்ந்து உடல்சார் ைானிடவியலாரான புழுைன் சபக் உடலின் 

புறக்கூறுகளாகிய  ிறம், மக, கால், மூக்கு, உயரம், குள்ளம் என்பமவ இனம் சார்ந்தமையும் என்று விளக்கம் 

கூறினார். ஆனால் டார்வினுமடய இயற்மகத் சதர்வுக் சகாட்பாடு கூறிய, ஒவ்சவாரு இனமும் தான் வாழும் 

சூழ் ிமலயில்  ிமலயான பண்பு சபற்றிருக்க வில்மல, காலத்தின்  ிகழ்விற்சகற்ப ஒவ்சவாரு இனமும் தன் 

பண்புகளில் ைாற்றம் சபறுகின்றது என்ற கருத்து திருவள்ளுவாின் இனவிளக்கத்திற்கு முரைாக 

அமைந்துள்ளது. வள்ளுவர் காலத்தில் இனத்திற்கான ைதிப்பு சபாிதும் வலியுறுத்தப் பட்டது. இதமன,  

  அந்தைர் என்சபார் அறசவார்ைற் சறவ்வுயிர்க்கும் 

  சசந்தன்மை பூண்சடாழுக லான   (குறள் : 30) 

என்ற குறளின் வாயிலாக வலியுறுத்துகிறார். அந்தைர் என்சபார் ைற்ற உயிர்களுக்குத் தீமை சசய்யாதவர்கள். 

ஆமகயால் அவர்கள் ஏமனசயாமர விட சிறந்த  ிமலயில் கருதப்பட சவண்டியவர்கள் என்ற கருத்து 

இக்குறளில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அப்படியானால் ஏமனசயார் தீங்கு சசய்யக்கூடியவர்கள், அறசவார் 

இல்மல என்ற கருத்து வலுப்சபறுகிறது. ைடிசன் கிராண்டு  என்பவர் ஐசராப்பிய சவள்மள இனத்தவர் ைிகச் 

சிறந்த அறிவிமனயும் பல உயர்ந்த குைங்கமளயும் சகாண்டிருந்தனர். அதனால் அவர்களிடம் இருந்து 

 ாகாிகம் உருவாகியது என்றார். இது சபான்ற கருத்மதசய வள்ளுவர் சைற்சுட்டப்பட்ட குறளில் கூறியுள்ளார். 

அறிவு என்பது சூழ் ிமலயால் உருவாகிறது என்ற டார்வினின் சிந்தமனக்கு எதிரான கருத்து ஐசராப்பியாிடம் 

உருவாகியது.  

சமூகத்தில் தம்முடன் உள்ள பிற சமூகத்தினமரக் காட்டிலும் குமறந்த தகுதி, அதிகாரம், ைதிப்பு ஆகியவற்மறப் 

சபற்றுள்ள ைக்கள் குழுசவ இனச்சிறுபான்மையினர் என்ற கருத்து வலுப்சபற்றது. உலகத்தில் ஒவ்சவாரு 

கண்டத்திலும்,  ாட்டிலும்  மடசபறும் பமடசயடுப்பு, ஆட்சிமயக் மகப்பற்றல் சபான்ற சசயல்களால் ைக்கள் 

இடம் சபயர்ந்து வாழ சவண்டிய  ிர்பந்தம் உருவாகுகிறது. இதனடிப்பமடயில் இன்று இந்திய  ாட்டில் 

கிறித்தவர், இஸ்லாைியர், யூதர், புத்த ைதத்தினர், பாரசீகர், சசௌராஸ்ட்டிரர் சபான்ற இன ைக்கள் சையச் 

சிறுபான்மையினர், சைாழிச் சிறுபான்மையினராகக் காைப்படுகின்றனர். இக்கட்டுமரயில், திருவள்ளுவர் 

குறிப்பிடும் சிற்றினம் சசராமை என்ற அதிகாரம் சிறுபான்மை இனத்மதச் சுட்டுவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

வள்ளுவர் காலத்தில் காைப்பட்ட சிறுபான்மை இனம் யார்? என்பதான ஆய்வு தனிப்சபாருளுக்குாியது. 

இக்கருத்து இவ்வாய்வில் ஆராயப்படவில்மல.  

திருக்குறளில் இனம் 

 இனம் குறித்த ஆய்வுகளும், அறிக்மககளும் யுசனஸ்சகா  ிறுவனத்தின் மூலம் 1964ல் ஆகஸ்ட் 

ைாதத்தில் சவளியிடப்பட்டது. அந்த அறிக்மக ைனித சமூகத்தின்  ிமலமைகளில்  ிகழும் வர்க்கப் சபாராட்டம் 

விலங்குலகில்  ிகழும் வர்க்கப் சபாராட்டத்திற்கு ஒப்பானது என்கிறது. இத்தமகய சபாராட்டம்  டப்புலகிலும் 

 ிகழ்ந்து சகாண்டுதான் இருக்கிறது. ஆமகயால், இனம் என்பதற்கு இமையான பதம்,  டப்புக் காலத்தில் 

எத்தமனச் சசாற்களாக உருசவடுத்துள்ளன் அமவ வள்ளுவாிடம் என்சனன்ன சபாருளில் பயன்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன என்பமதக் காை சவண்டும். அவற்றில், குடி, குலம், பிறப்பு, உயர்வு, தாழ்வு என்பவற்றிற்கான 

உறவு ஆராயப்படும் சபாழுது அவற்றில் குடி, குலம் என்பமவ தமலமுமற, பாரம்பாியம் என்று குடும்பத்மத 

மையைிட்ட சபாருளில் உருவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

சான்றாக, 
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  இடுக்கண்கால் சகான்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும் 

    ல்லாள் இலாத குடி   (குறள் : 1030) 

என்ற குறளில், துன்பத்தின் விளிம்பில் இருக்கும் குடும்பத்மத  ிமல  ிறுத்த,  ல்ல ைாந்தர் அக்குடும்பத்தில் 

இல்லாவிட்டால் அக்குடும்பம் அழியும் என்பது சபாருள். இங்கு குடி என்னும் சசால், குடும்பம் என்ற 

சபாருளில் இடம் சபறுகிறது. இச்சசாற்கமள மையைிட்சட வள்ளுவர், குடிமை, குடிச்சசயல் வமக ஆகிய 

இரண்டு அதிகாரங்கமள அமைத்துள்ளார். இவ்விரண்டு அதிகாரங்களிலும் பாரம்பாியம் ைிக்க குடும்பத்தின் 

பண்பு அமைய சவண்டிய திறத்மத விளக்குகிறார். 

வள்ளுவர் காட்டும் சிற்றினம் என்ற பதத்திற்கு உமரயாசிாியர் தரும் விளக்கம் சிறிய அறிவுமடயவர் 

என்பதாகும். சிறிய அறிவு என்பதற்கு விளக்கம் தரும் ைைக்குடவர், கள்ளுண்ைாமை, கூடா  ட்பு, புலால் 

ைறுத்தல், புறங்கூறாமை, பிறனில் விமழயாமை சபான்ற ஒழுக்க அறிவு உமடயவர் என்கிறார். “இமவ 

எல்லாம் தனித்தனி அதிகாரங்களாக இருக்கும் சபாழுது சிற்றினம் சசராமை என்ற அதிகாரம் அமைக்க 

சவண்டிய அவசியம் என்ன? ைற்றும் சிற்றினம் அஞ்சும் என்று முதற்குறளிலும்,  ல்லினத்தின் ஊங்கும் என்று 

இறுதிக் குறளிலும் கூறியவற்மறக் சகாண்டு இமவ சமூகத்மதக் குறிப்பதாகத் தான் சபாருள் சகாள்ள 

முடியும்” என்று தண்டபாைிசதசிகர் திருக்குறள் உமரவளத்தில் எடுத்துமரக்கிறார். இவ்வாறு இருக்க 

சிற்றினம் சசராமை அதிகாரம், சிறுபான்மை இனத்மதக் குறிக்கிறது எனலாம். சவகுளாமை அதிகாரத்தில் 

வள்ளுவர், 

  சினம்என்னும் சசர்ந்தாமரக் சகால்லி இனம்என்னும் 

  ஏைப் புமனமயச் சுடும்   (குறள்:306) 

என்கிறார் இக்குறள் சங்ககாலத்திற்குப் பின் சதான்றியது. அக்காலம் ஒரு சபார்க்காலச் சமூகைாக இருந்தது. 

ைன்னசன உயிர்த்சத ைலர்தமல உலகம் என்பது ைக்கள் வாழ்க்மக. ஒரு ைன்னனின் சகாபம் அவன் சார்ந்த 

சமூகத்மத அழிக்கும். இதன் பின்னைியில் இக்குறமளப் சபாருள் சகாண்டால், இனம் என்பமத வள்ளுவர் 

எத்தமகயப் பயன்தளத்தில் குறிப்பிடுகிறார் என்பமத உைரலாம். 

வள்ளுவர் பிறப்பால் உயர்வு, தாழ்வு உண்டு என்பமதயும் அதமன  ிவர்த்திச் சசய்யும் காரைி என்ன 

என்பமதயும் குறிப்பிடுகிறார். 

  சைற்பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும் 

  கற்றார் அமனத்திலர் பாடு   (குறள் : 409) 

என்பதன் வாயிலாக, கல்வி என்பது இடஒதுக்கீட்டு அடிப்பமடயில் சமப ஏறுவதற்கு அனுைதிக்கப்படும் என்ற 

கருத்து முன்மவக்கபடுகிறது.  

   ிலத்தியல்பால்  ீர்திாிந்து அற்றாகும் ைாந்தர்க்கு 

  இனத்தியல்பது ஆகும் அறிவு   (குறள்:452) 

என்ற குறளில்  ீாின் தன்மை  ிலத்தால் ைாறுபடுவது சபால இனத்தின் தன்மைக்சகற்ப அறிவு ைாறுபடும் 

என்கிறார். இதன் மூலம், கல்வி என்ற இடஒதுக்கீட்டால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும் ைனிதன், அவன் இனத்தால் 

சசயல் இழந்த சபாம்மை ஆவான் என்பதமன உைர முடிகிறது. 

சமூகச் சை ிமல இன்மையால் உருவாகிய இனக் சகாள்மகமய, வள்ளுவர் ைறுமை உலகத்திற்கும் சகாண்டு 

சசல்கிறார். 

  ைன லத்தின் ஆகும் ைறுமைைற்று அஃதும் 

  இன லத்தின் ஏைாப்பு உமடத்து   (குறள்:459) 
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இக்குறள் வழியாக ைாந்தர் ைனதில் தீ மவப்பது சபால் இனம் என்பது ைறுமை உலமக அமடவதற்கும் ஒரு 

அங்கைாக அமைகிறது என்கிறார் வள்ளுவர். 

 இவ்வாறாக வள்ளுவர் காலத்தில் காைப்பட்ட இனம் ைீதான உைர்வு சமூகத்மத ஆட்சி சசய்தது 

என்பமத அறிய முடிகிறது. 

சிற்றினம் சசராமை அதிகாரம் கட்டமைகும் சபாருண்மைகள் 

சபாியவர்கள் தைனக்கு இனைான கூட்டத்துடன் சசர்வார்கள். தனக்கு இனம் இல்லாத சிறியவர்கள் கண்டால் 

விலகிச்சசல்வார்கள். எவ்வாறு என்றால்  ீர் ைண்னின் தன்மைக்கு ஏற்ப தன்மன ைாற்றிக்சகாள்வது சபால 

ைனிதர்களுமடய அறிவு என்பதும் தன் இனத்திற்கு ஏற்ப ைாற்றிக்சகாள்வார்கள் என்ற கருத்து முன்மவக்கப் 

படுகிறது. அறிவியல் முமறப்படி ைனிதனின் புலன் உைர்வு அவரவர் ைனம் சார்ந்ததது. ஆனால் ைனிதனின் 

சிறப்பு குைம் என்பது அவரவர் சசர்க்மகயால் வருவதாகும். இத்தமகயச் சிறப்பின் காரைைாக வரும் அறிவு 

ைனத்துள்ளதாக இருந்தாலும் இனத்தின் காரைைாகத்தான் கருதப்படும். ைனிதர்களின் ைனத்தூய்மையும் 

விமனத்தூய்மையும் அவன் சார்ந்த இனத்தூய்மையால் வரும். ைன லம் ஆக்கம் தரும் தான் சார்ந்த இன லம் 

எல்லா ஆக்கமும் தரும். எனசவ, சிற்றினம் என்பது ைனம் சார்ந்த அறிமவ அடிப்பமடயாகக் சகாண்டது என்ற 

கருத்து திட்டவட்டைாக இவ்வியலில் வமரயமற சசய்யப்படுகிறது. ைனம் சார்ந்த அறிவு என்பது இனத்தால் 

உருவாக்கப்படுகிறது என்ற கருத்தும் முன்மவக்கப்படுகிறது. இங்கு இனம் என்பது ஒழுக்கத்தால் சசர்ந்த 

கூட்டம் என்றுவதற்கு சதளிவான சான்றுகள் ஏதுைில்மல. குழுக்களின் பின்புலத்தில் இனம் என்ற சசால் 

வமரயமற சசய்யப்படுகிறது என்பமதப் புாிந்துசகாள்ள முடிகிறது. 

முடிவுமர 

இன ஆராய்ச்சியாளர் தம் ஆய்வு மூலம் இனத்தின் தன்மை சூழ் ிமலயால் ைாறுபடும். இமவ சமுதாயத்மத 

ஆட்சி சசய்ய சவண்டிய அவசியைில்மல என்றனர். இருப்பினும் குறிப்பிட்டக் காலக்கட்டத்தில் இன ஆதிக்கம் 

அதிகாரத்தால் வலிமை சபற்றிருந்தது என்பமதயும், அதற்காக யுசனஸ்சகா சபான்ற  ிறுவனங்கள் அதமன 

 ிவர்த்திச் சசய்ய முற்பட்டன என்பமதயும் அறிய முடிகிறது. சைலும் வள்ளுவர் அமைத்த சிற்றினம் சசராமை 

ஒழுக்க  ியதியால் அமையவில்மல இனம் குறித்த சமுதாயச் சிந்தமனமய முன் மவக்கிறது. ஆயினும், 

வள்ளுவர் காலத்தில் காைப்பட்ட இன உைர்வுக்கு வள்ளுவர் மகசகாடுத்தார் என்று இவ்வாய்வு 

கூறவில்மல. முற்காலத்தில் காைப்பட்ட இனக்கருத்தியமல வள்ளுவர் சவளிப்படுத்துகிறார் என்று கூறலாம். 

 டப்புக் காலத்தில் பரந்தகண் சகாண்டு பார்க்கும் சபாது  ைக்கு இன ஆதிக்கம் இல்மல என்று 

சதான்றினாலும், சில விசைத்தனங்கள்  டந்து சகாண்டுதான் இருக்கிறது என்பமத ைறுக்க முடியாது. 
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