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Abstract: The paper itself that objective to evaluate of Dr. V.S.Kulanthai sami in the line of 

his research work entitled vāḻum vaḷḷuvam, The work was written by him, who was one of the 

best Tamil scholar and professor. This paper to shows that the thirukkural, it is ancient Tamil, 

is the of the best ethical, moral, secular and universality work. 
 
 உல-� ேதா$/ய ெமா2க3� கால�தா� 45ப%ட� த�*ெமா2. இ"ெமா2 
எ9:ற;த <�கைள� த$னக�ேத ெகா9&�ள�. அவ5@� உலக <�க� எவ5@டA" 
ஒ�ட 4Cயாத த$ைம ெப5ற� ��DEற�. <5றா9&க� பல க2;த $F" பல ச4தாய 
மா@த�க� ஏ5ப%&" இ$@" ந"4ட$ வா*;� நமDகாக அ/�ைர J@" சா$ேறா� 
ஒ�வ�$ ெத�;த வா�ெமா2 ேபா� )ளKE-ற�. ��DEறைள� �றனா�� ெச�ேதா� பல�. 
அவ�க3� E/�ட�தDகவ� வா. ெச. Eழ;ைதசா�. இவ� எL�ய ��DEற� சா�;த 
�றனா�� <� வாL" வ�3வ" ஆE". இ;<� இ;�ய அரசா� வழKக�ப&" சா-��ய 
அகாத� (1988) )��ைன� ெப5@�ள�. இ;<ைல அC�பைடயாகD ெகா9& 
வா.ெச.Eழ;ைத சா� அவ�க�$ க���கைள இDக%&ைர ம��S&  ெச�-$ற�.  
���ெசா�க� : டாDட� வா.ெச.Eழ;ைதசா�, ��DEற�, ம��S&, ச4தாய மா@த�க�, 
த�*ெமா2, உலக <�க� 
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*** 
வா#$ வ�%வ$ 
 ��DEற�$ அமர��வ��$ அC�பைட ப5/ய ஓ� ஆ��<லான 'வாL" வ�3வ"' 
ஒ$ப� தைல�Fக�$�* த$ �றனா�ைவ ேம5ெகா9&�ள�. அைவ 1.J@"<� அ;த;த 
நா3DE ந$@ 2.ெம�ய/�� சா�Fைடைம 3. ��$/ அைமயா� உலE 4. ெபா�ைம ேநாDE 
5.எ9�" எL��" 6.அ/)ய� பா�ைவ 7.ம�த 4ய5�_$ மா9F ேபா5ற� 8.இலD-ய� 
இைண;த இய�F இய� 9. அைன��� :DE" ம�;த$@ எ$பனவாE". 
ெம'ய�(� சா�)ைடைம 
   ��DEற� �ர��)��வ" ெப5@)%டைத ஐ;� ��களாக� ���Dெகா9& 
ஆராய 45ப&-றா� வா.ெச.Eழ;ைதசா�. தகவ�, க�)ய/�, ெம�ய/� எ$@ ஆழமான 
�)ைனைய� ெச��ெகா9& இவ5@� $னா� E/�%&�ள இர9ைட�" ஒ$ப� 
வைககளாக� �D-$றா�. ���யமாக அள)டDJCய 4த� �ைல_��;� ம�தசD�DE" 
�;தைனDE" அ�பா5ப%டைவ வைர ���D J@" அ/)ய� ��Dக" வா�;ததாE". 
வா.ெச.Eழ;ைதசா� அவ�க� க:த)ய�, ேவ�_ய�, இய5ய�, வான)ய�, ெபா/_ய�, 
ம�த)ய�, ச4தாய", ம�த சD�DE" அ�பா5ப%ட சD� ேபா$ற ஒ�ெவா� 
�ைற_�"எ&��Dகா%C��ள க���க� ம�த ச4தாய" எ$ெற$@" ஏ5க� 
தDகைவயாE". இைவ ெம�ய/)5E அ�பா5ப%டைவ. அவ5/5E வய��ைல எ$@" 
மா�டவா*)$ இய5ைக_��;� �ைலDகDJCய உ9ைமகைள அேதசமய��� 

 
6 த�* - உத)� ேபரா��ய�, ஷ� �ப� க��� (த$னா%�), ����ரா�ப�� 
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பய$படDJCய �ல உ9ைமகைள� ெதாE��� த;��D-றா� எ$@ ��வ�3வைர ஆ��ய� 
ெகா9டா&வ� பாரா%ட�தDக�. த�ம�த�$ ப9Fகைள, �;தைனகைள, எ9ண 
அைலகைள� த$னல���$@" மா5/� ெபா�நல�ைத ேநாD-� ெச��" வைக_� 
க���ய� ம@மல���DE� ��வ�3வ� வ2வE�தா� எ$@" சமயKகைள� ேபால� 
த�ம�தைன� த��ைல_� �@�தாம� ச4தாய��$ ஒ� �ற�FDJ@ எ$@ உண�" 
வைக_� ஒLDக4ைற�" அத$ேம� க%ட�ப&" வா*Dைக 4ைற�" உ�வாD-னா� 
எ$பைத ஆ��ய� �%CDகா%C��ளா�. 
ெபா-ைம ேநா/� 
 ��வ�3வ�$ �றைம, Fலைம, ஆ3ைம எ�பCெய�லா" ெபா�ேநாDகாக 
ெவ��ப%ட� எ$பைத ஆ��ய� அழகாக ெவ��ப&��-றா�. வ�3வ� த"Eற�� 
ெசா��$ வ$ைம ப5/�ேப�வா�. ஆனா� எ;தெமா2_$ ெபயைர�" E/�பாக� த" 
தா�ெமா2யான த�ைழD JடD E/�டமா%டா�. எ;த இன��$ ெபயைர�" 
E/�டமா%டா�. �ைர� ப5/�" அத$ வள�ைத�ப5/�" ேப�வா�. ஆனா� ந�_$ 
ெபயைரD E/�டமா%டா�. அர�, அைம��, ஆ%� ப5/�ேப�வா�. ஆனா� அர� 
பர"பைரையேயா, �ேவ;தைரேயா ப5/D E/�டமா%டா�. ேப�வ� அைன��" 
ெபா�வாகேவ இ�DE".அ�கா�க3DE" ECக3DE" இைடேய உ�ள உற�" ஒ�வ� 
ம5ெறா�வ�ட$ நடDக ேவ9Cய 4ைற�" Eற�ெமா2யா� எ&��ைரDக� ப&"ேபா� 
ேக%ேபா� உ�ள" ேபாலேவ க5ேபா� உ�ள4" க��F@வ� )யDக�தDக ஒ$றாE". 
வ�3வ� தா$ எ&��Dெகா9ட எ�லா� தைல�F க��" இ;த� ெபா�ைமைய� ெதாட;� 
ைகயா3-றா�. க�) எ$ற ெசா�ைல (Eற�. 421) வ�3வ� பய$ப&��ய�� 
வா.ெச.Eழ;ைதசா�ைய� ேபா� இ$@ வைர யா�" எ;த� F�ைமைய�" காண )�ைல 
எ$ேற Jறலா". வ�3வ�$ ெபா�ைமேநாD-5E ஒLDக",உ@�Fக�, ம���வ4ைற, 
ம���வ�, <� ேபா$ற வ5ைறD ைகயா9C�DE" 4ைறைய�த" வாதKக3DE 
ஆதாரமாDE-றா�. ேமேல E/�%டைவ அைன��" கால;ேதா@" த�*�ச4தாய���" 
ற ச4தாயKக��" மா/Dெகா9ேட வ;��ளன. எனேவதா$ வ�3வ� ெபா�ைமைய 
உல-5ED கா%C��ளா� எ$பைத ஆ��ய� இைவகைள ேம5ேகா�கா%C� தா$ ெசா�லவ;த 
க��ைத )ளDE-றா�.  

உலக�ேதா& ஒ%ட ஒLக� பலக5@"  
க�லா� அ/)லா தா�        (Eற�.140)  

உலக" எ$ப� �ேகாள� பர�ெப�ைலய$@. ஒLKE4ைற�ட$ JCய மா;த� ச4தாய" 
க5றவ�க�ட" அ/�ைடயவ�க� எ$@ க�த�ப&" கால��� உலக ஒLKE 4ைறDE 
ஒ�தவ�க� தா$ அ/�ைடயவ�க� எ$-றா� ஆ��ய�. ம�த இன��$ ெபா� ந$ைமைய� 
ெபற�" அ;நல�ைத வள�Dக�" எ�பC� ச4தாய உ@�னராக ஒ� ம�த$ அ�ல� 
அவ$சா�;த ச4தாயஅைம�Fக� ெசய�படேவ9&" எ$பைதD Eறளற" க5D-$ற� 
எ$பைத�" இKE� ப�� ெச���ளா�. க���ய� ேகா%பா%C� இ� F�யேதா� மா5ற" 
ஆE".  
அ�1ய2 அ3�4ைற 
 இய5ைக_$ �க*�க�� வா*)ய�� உ9ைமகைளD கா9பத5காக இ$ைறய 
ஆ��க�� பய$ப&��" ெந/4ைறைய அ/)ய� அ�E4ைற எ$@ Jறலா". இ;த 
உ9ைமையD கா�" ப:_�தா$ தைல4ைற தைல4ைறயாக ம�த ச4தாய" ஈ&ப%& 
வ;��D-ற�. ெபா�வாக உ9ைமையD கா9ப�� ஒ� ம�த$ தன� �;தைன அ/)5E 
4L உ�ைம�" ெகா&�� அத$ அC�பைட_� அைம;த 4C�க� எ�பC�ப%டைவயாக 
இ��A" )��F, ெவ@�$/ அவ5ைற ஏ5E" மன�ைல ெப5/�;தா� அதைன 
அ/)ய� பா�ைவ எ$-ேறா". அத$ வ2 அைம;த ெச�4ைறைய 'அ/)ய� அ�E4ைற' 
எ$@ E/�&-றா�.  அ/)ய� வள���DED காரணமாகD க�)ய/ைவேய காரணமாகD 
ெகா9& இ�லாத ஒ� ெபா�ைள ம�த$ பைடD-றா$ எ$@" இ� இ�பதா" <5றா9C$ 
சாதைன எ$@" ஆ��ய� J@-றா�. இ�பதா" <5றா9C5E 4$F அ/)$ ஆ5ற� இ;த 
�ைலைமைய எ%ட)�ைல. ஆனா� அ/�ைடயா� எ�லா"உைடயா�  எ$@ வ�3வ� J/ 
_��ப� அ/� உைடயவ�க� இய5ைக� ெச�வ" இ�லாத கால���" க�) ய/)$ 
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�ைணெகா9& ேவ9Cய ெச�வKகைள� பைடDE" �ற$ ெப5றவ�க� எ$ப� ெபா��. 
ஆ��ய� E/�&" இ;தD க���$ ஆழ" ந"ைம )ய�பைடயைவDE" ஒ$றாE". 
வ�3வ� வா*;த கால� பE�_� இ;த அள)5E அ/ைவ �"மாசன��� ஏ5/யவைரD 
கா9ப� அ��.  

அ�)ய ெந�ச�தா$ ஆDக4" ெச�)யா$ 
ேக&" �ைனDக� ப&"     (Eற�.169)  

ம6த 4ய�89
 மா:) ேபா�ற2 
 ம�த$ கா%&�ரா9Cயாக வா*;த கால����;� இ$@வைர அவ$ க9ட 
வள���அைன��" அவன� அ/)$ �றனா� 4ய5�_னா� ஏ5ப%டைவதா". ம�த$ 
எ�லா� �ைறக��" வள�; ��D-றா$ எ$பைத�" ம@�பத5-�ைல. ப9ைடD கால��� 
உலக" ேதவ�க� ��யாக இ�;த�ேபால�" இ$@எ�லா" தா*;�)%ட� ேபால�" 
ேப�வைத ந"Fவத5கான அC�பைட எ��"இ�ைல எனஆ��ய� E/�&வ� 
�;தைனDE�ய�. ேம�" ம�தைன� ப5/ ஆ��ய�, கன�", க5பைனD கட�", கைர_லா 
மன4" ெகா9டவ$; வா*)$ ம$ன$; பைட�$ உ��: ப�வைக� தைளெயலா" 
உைட�� ேம5 ெச�" உண�)$ ஊ5@: அவனா�, இய�வ��லா எைத�" ம5றவ� 4ய� 
வ��லா 4த�வ$ எ$@ E/�&வ� �ற�பானதாE". ம�த 4ய5�ைய� ேபா5@வ�� 
வ�3வ� இமயெமன உய�;��5-றா�. எ9ண" எ$ப� அள)ட5க�ய சD� வா�;த�. 
அத5ெகன ஓ� ஆ5ற� உ9&. அ�� வ�ைம�" உ@��" இ�;தா� சா�Dக இயலாத� 
எ��" இ�ைல எனDJ/ ஆ��ய� நமDE�F��ண�� அ�D-றா�. வ�3வ" மா�ட 
4ய5�_$ மா9F ேபா5@" <�. வ�3வ� ெத�வ ந"Dைக உைடயவ� எ$ப� ெத��. 
ஆ_A" ‘ெத�வ�தா� ஆகா� எ�A"’ எ$A" ஒ� Eறைள அைம���ளா�. ெத�வ�தா� 
ஆகா� எ$ற 4C�DE வ;த$ ெத�வ ந"Dைக உைடயவ$ )� எ$@ ஏ5@D ெகா�3" 
4Cைவ�தா$ நா" ெபா�வாக எ��பா��ேபா". ெத�வ�தா� 4Cயாதைத ம�த$ ெச�ய 
4யலலா" எ$@ ெத�வ ந"Dைக உைடயஒ�வ� J@வைத நா" எ9:� பா�Dக இயலா� 
என ஆ��ய� ேவ@ப&��D J@-றா�. ம�த 4ய5�ைய இைத)ட�" ஓ� உய�;த இட��� 
ைவ��� ேப�" ஓ� அ/ஞைரD கா�த� அ��. ��வ�3வ� ெவ@" வற%&� த��வKகைள 
ம%&" வE��� தர)�ைல. த�ம�தேனா அ�ல� அவ$ சா�;த ச4தாய அைம�Fகேளா 
நைட4ைற_� பய$ப&�தDJCய ெசய�4ைறகைளேய அவ� க5@�த�-றா�. Eற�$ 
E/Dேகாைள�" இைற� ப9ைப�" ேப�" ஆ��ய� �ல Eற%பாDக3DE அ�ய பல 
)ளDகKக� த;� அDEற�க� ப5/ய வ�3வ�$ ���Fக� அைவேய எ$@" அைவ 
ேம�4ைற�%C5E இட��லாதைவ எ$@" ப�� ெச���ளா�. இர9டா_ர" 
ஆ9&க3DE 4$ேப ம�த உ�ள��$ �:)5E ம�த�$ 4ய5�DE இ�வள� 
4D-யமான இட�ைத வ�3வ� ெகா&����பைத எ9�"ேபா� நா" )ய�பைட-ேறா" 
எ$-றா�. ��DEற�� அயராத உைழ�F, அகலாத 4ய5�, உய�;தைவ கா�"உ�ள" 
ேபா$றைவ பர)D -ட�பைத� தைச_ைட நா�ேபால, வா�ைட வ�ேபால எ$ற 
உவைமகளா� <லா��ய� �ற�பாக  )ளDE-றா�.  
இல/=யேலா> இைண@த இய2Aய2  
 த�2� உ9ைம. வா�ைம, ெம�"ைம என �$@ ெசா5க� உ�ளன. அ"�$@ 
ெசா5க3DE" ெபா�� J@" த�*� Fலவ�க�� பல� உ9ைமஎ$ப� உ�ள� 
��ைமைய�", வா�ைம எ$ப� ெசா� ��ைமைய�" ெம�"ைம எ$ப� உட� 
��ைமைய�" E/�&வதாக )ளDக" அ��பைதD ேக%டதாக ஆ��ய� J@-றா�. 
ஆ_A" இ;த )ளDக" இ� ெசா5க�$ ெபா�ைள 4Lைமயாக உண���வதாக இ�ைல 
என�" ப�� ெச�-றா�. ெபா�வாக உ9ைம, வா�ைம, ெம�"ைம எ$பன உ9ைம_$ 
�$@ �ைலக�. அைவ �$ைற�" இைண�� அவரவ� வள����ைலDேக5ப அவ5ைற� 
பய$ப&�த இடம�D-றா� வ�3வ�.  

ெபா�ைம�" வா�ைம இட�த Fைர��;த  
ந$ைம பயDE" எ�$     (Eற�.292)  

என இலD-ய� வE�த வ�3வ� அதைன உலக வா*�DE இய$ற �ைல_� �@��வதாக 
ஆ��ய� E/�&-றா�. ெபா�ைம�" மாச5ற ந$ைம பயDE" எ$ற �*�ைலDE ஒ� �ற;த 
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சா$@ J@-றா�. ேபாைத ெவ/_� F��_ழ;த த$ மைன) ேம� ேகாப��ேயா& ெகாைல 
ெவ/யனா�D க��ேயா& வ�" 4ரட�ட��;� த� ஓC வ;� த�ச" FE;த ெப9ைண, 
'அவ� இKE வ;தாளா' எ$@ ேக%பா�ட" 'இ�ைல.. ேவ@ எKகாவ� ேதட�"' எ$@ 
J@வ� ெபா�ேயயாE". ஆனா� Fைர��;த ந$ைம பயDE"ஒ$@. இ;த இட��� 
'ெபா�யாைம ெபா�யாைம ந$@' எ$@ இய;�ர" ேபா� ெசய�படாம� இலD-ய�DE" 
இய�F�ைலDE" பால" அைமD-றா� எ$@ வா.ெச.Eழ;ைதசா� E/�&வ� �க� 
ெபா��த4ைடயதாE".     
4B(ைர 
 'வாL" வ�3வ"' ��DEற3DE அ/)ய� பா�ைவ_லான )ளDக<�; 
��DEற�$ �ல அC�பைட உ9ைமகைள உணர� �ைணெச�-ற�. ஆ��ய� E/�%ட 
ஒ� க��ைத �ைல நா%ட உ@��ப&�த ஒ%&ெமா�தமாக� பல சா$@கைளD Jறாம� 
த��த�ேய ���Dகா%&-றா�. �9:ய க��� க3DE" அழ-ய வCவ" த;� )னா-
)ைட FE��� பC�ேபா�DE ேவ%ைகைய வள��� இலD-ய அ4த" அ����ளா�.  
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