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திருமந்திரத்தில் கல்வி சிந்தனைகள் 
 

முனைவர் ப. அனுசுயா 
jkpo;j;Jiw cjtpg;Nguhrphpah; 

NeU epidTf; fy;Y}up> jpUr;rpuhg;gs;sp 
 

Kd;Diu 

          திருமந்திரம் சைவ ைமயத்தின் புகழ்பெற்ற த ோத்திர நூல்களோன ென்னிரு 
திருமுசறகளில் ெத் ோம் திருமுசறயோக விளங்குகிறது. திருமூலர் எழுதிய த ோத்திர 
நூலோன திருமந்திரத்தில் பவளிப்ெடும் கல்வியியல் குறித்  பைய்திகசள விளக்கிக் 
கோட்டுவது இப்ெகுதியில் த ோக்கமோகும். 

 
கல்வியின் இன்றியமையாமை 
 “கல்வி“ என்பது அறிவு, 
நல்ல ொழுக்கம், நுட்பத் தகககை 
என்பனவற்கறக் கற்றக யும் 
கற்பித்தக யும் குறிக்கும். கல்வி 
ைனிதருக்கு பரந்துபட்ட அறிகவ வழங்கிச் 
சிந்தகனகைத் தூண்டும். கல்விச்லசல்வம் 
ஒன்று ைட்டுமை நிக ைொன புகழிகனத் 
தரும். பண்கடை கொ த்தில் கல்வி என்பது 
சைைச் சொர்பொக இருந்தது. சைைத்திகனத் 
தழுவிை அக்கொ க் கல்வி வளர்க்கப்பட்டது. 
கல்வி கற்றக த் திருமூ ர் சைைத்துடன் 
இகைத்துக் கண்டுள்ளொர். கல்வி என்பது 
தத்துவத்கதப் புரிந்து லகொள்ளுதல் என்ற 
நிக ைில் இருந்தது. “தத்துவம் புரிதல்“ என்ற 
இந்த நிக ைில் “சிவ அனுபவத்திகன 
லபறுவமத கல்வி“ என்ற கருத்திகன 
உகடைவரொகத் திருமூ ர் உள்ளொர்.. 
திருைந்திரத்தில் கல்வி சிந்தகனகள் 
 இகறவன் உைிர்களின் 
விகனக்மகற்பப் பிறப்பிக்கின்றொன். அவ்வொறு 
பிறந்த உைிர்தன்  அருகள நொடி உய்ை 
நிகனக்கின்றது. எனமவ உைிர்களின் 
உள்ளத்துள் நிக த்து நிற்கும் கல்விமை 
உண்கைைொன கல்வி என்பதகன,  

“குறிப்பறிந் தேன் உடத ாடுயிர் கூடிச் 
செறிப்பறிந் தேன்ைிகு தேவர் பிராமை 
ைறிப்பறி யாதுவந் துள்ளம் புகுந்ோன் 
கறிப்பறி யாைிகுங் கல்வி கற்தறதை” 

(ேிருைந்ேிரம்.290) 
 என்னும் பொடல் அடிகள் 
விளக்குகின்றன. இப்பொட ில் ைொசில் ொத 
உைர்ந்த கல்விகை ைொன் கற்மறன். அதனொல் 
உைிர் உடம ொடு கூடி நின்று அறிைத்தக்க 
லபொருகள அறிந்மதன். அதன் பைனொக 
இகறவகன உள்ளத்திம  கவத்து 
வைங்கிமனன். அதனொல் ைீண்டு 
மபொகொதவனொய் என் உள்ளத்திம  புகுந்து 
நின்றொன் என்று திருமூ ர் பதிவு 
லசய்துள்ளொர். 
 நிக ைொன லசல்வம் (கல்வி) 
ஞொனம். அதகன லபறுவதற்கு முைற்சி 
லசய்ை மவண்டும். லபொருட் லசல்வத்திகனத் 
மதடித் தருகின்ற கல்விகைக் கற்க 
மவண்டும். அச்லசல்வத்திகனப் லபற்ற பின் 
மைலும் கற்க மவண்டும் என்னும் 
ஆர்வத்திகன ஏற்படுத்தொது. உடலுக்கும் 
உைிருக்கும் மைன்கை தருகின்ற கல்வி 
ஊனில் க ந்து உைிரில் க க்கும் கல்வி 
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எல் ொக் கொ த்திற்கும் பைன்படும் என்பகத 
வள்ளுவர், 
”ஒருமைக்கண் ோன் கற்ற கல்வி 
ஒருவற்கு 

எழுமையும் ஏைாப்பு உமடத்து” 

 (குறள் 398) 
என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர். 
 உைிர்களுக்குக் கண் 
இன்றிைகைைொதது. உைிரின் ஒளி கண் 
வழிமை உ ொவி உ க வொழ்விகன நடத்தி 
உைிகர விட உைர்வொக எண்ைி எல் ொ 
வழியும் எல்ம ொருக்கும் உரிைகவ என்று 
புகழ்ந்து மபொற்றி வருகின்றனர். இது 
புறக்கண்ைொல் ைொனிடர் அகடயும் 
சிறப்பொகும். அக்கண் லபறும்மபொது புறக்கண் 
மைன்மைலும் ஒளி லபறுகின்றது. 
அக்கண்கை அளிப்பது கல்விைொகும். 
இதகனத் திருைந்திரம், 
கற்றறி வாளர் கருேிய கா த்துக்  
கற்றறி வாளர் கருத்ேித ார் கண்ணுண்டு 
கற்றறி வாளர் கருேி உமரசெய்யுங் 
கற்றறி காட்டக் கயலுள வாக்குதை” 

(ேிருைந்ேிரம்.291) 
என்னும் பொடல் அடிகள் விளக்குகின்றன. 
இப்பொட ில் கல்விகைக் கற்ற சொன்மறொர்கள் 
எல்ம ொருக்கும் நற்பண்புககளப் புகட்டி 
நல்விழி படுத்துவொர்கள். நல்ம ொரின் 
அறிவுகரகள் பொக  நி த்திம  கைல் 
ைீகனப் பிறழச் லசய்தொற் மபொ  நன்கைகை 
பைக்கும் என்கிறொர் திருமூ ர். மை ம் தைது 
அகக்கண்களொல் கல்விகைக் கண்டு அதன் 
மைன்கை இவ்வு கிற்கு இஃலதன 
எடுத்துகரத்துள்ளொர். 
கற்றவர் லநறி 
 கல்விகைக் கற்றவர் கற்றவழி நிற்க 
மவண்டும் என்பகதத் தைிழ் இ க்கிைங்கள் 
அகனத்தும் ஒரு மசர எடுத்துகரக்கின்றன. 
திருமூ ரும் தைது பொட ில் கற்றவர் தொம் 
கற்ற லபொருகள உய்த்துைர்ந்து அதன் வழி 
நிற்க மவண்டும் என்று கற்றவர் 
ககக்லகொள்ள மவண்டிை லநறிைொக விளக்கம் 
தருகிறொர். 
”நிம யுமடயான் கழம க் கற்கின்றது 
செய்ைின்”  (ேி.ைந்ேிரம் 292) 
”ஆய்ந்து சகாள்வார்க்கரன் அங்தக 
சவளிப்படும்” (ேி. ைந்ேிரம் 292) 
 என்று திருமூ ர் குறிப்பிடுகிறொர். 

 கல்விைின் உண்கைகை அறிந்து 
அறிவில் முதிர்ச்சி லபற்றவர்க்கு ஞொனக்கண் 
ஒன்று மதொற்றம் தரும். அவ்வொறு ஞொனக் 
கண் லபற்றவர்கள் ைற்றவர்களுக்கு சி  
அனுபவத்திகனக் கற்றுத் தருவமத கல்வி. 
இக்கருத்கத  
“கண் இரண்தட யாவர்க்கும் 
கற்தறார்க்கு மூன்தற விழி” 

என்று நீதி நூல் குறிப்பிட்டுள்ளன. ஞொனம் 
லபற்றவர் தனக்கொக வொழொைல் பிறருக்கொக 
பிறர் வொழ்க்கககையும் லசம்கைப் 
படுத்துவர். 
 முைற்சிைின் பைனொக கிகடத்த 
கல்விகை விட மகள்வி ஞொனத்தொல் 
கிகடக்கின்ற பைன் சிறப்புகடைது. 
எழுத்தறிவில் ொதவர்களுக்குக் மகள்வி 
அறிவு ைட்டுமை உரிைது. அவர்கள் 
சொன்மறொர்களின் லசொற்லபொழிவிகனக் மகட்டு 
வொழ்க்ககைில் எகதயும் எழுதி கவக்கொைல் 
அறிவொல் அறிந்து லசொல் ொடல் வழிைொக 
லவளிப்படுத்துவர். திருமூ ர் சிவனின் 
லபருகைககள, தத்துவங்ககள 
மகள்விஞொனம் எனக் கூறினொலும் 
கற்றவருக்கு மகள்விைறிவு 
இன்றிைகைைொதது என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர்.  
 மகள்வி ஞொனத்தொல் இகறவகன 
உைர்ந்தவர்கள் மதவர்க்குச் சைைொனவர்கள். 
இகறவகனப் பற்றி ஞொனம் 
லபற்றவர்களுக்கு ைனிதனுக்கு உண்டொகும் 
பிறப்பு இறப்பு நீங்கும்.  
 இகறவனின் திருவடிககளப் 
பிடிப்பதற்குப் பிறப்பு என்பது அடித்தளம். 
இப்பிறப்பில் உடம்புக்குத் துகை நிற்பது 
உைிரொகும். அவ்வுைிருக்கும் துகை 
மகள்விைொல் வரும் ஞொனமை. அதனொல் 
ஆைவம் கண்ைம், ைொகை நீங்கும். மகள்வி 
ஞொனத்தின் பைகன 
”உறுதுமை யாவது உயிரும் உடம்பும் 
உறுதுமை யாவது உ குறு தகள்வி 
செறிதுமை யாவது ெிவைடிச் ெிந்மே 
சபறுதுமை தகட்கிற் பிறப்பில்ம  
ோதை” 

(ேி.ைந்ேிரம். 307) 
என்ற பொடல் அடிகள் விளக்குகின்றன. சிவ 
தத்துவத்திகனக் மகட்கும் நல்  
மகள்விைறிவு உைிர்க்கு உறுதுகைைொகும். 
இப்பொட ில் சிவத்மதொடு மகள்விைறிகவ 
லபொருத்துப் பொர்க்கிறொர். 
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கல் ாமை 
 கல்வி மகள்வி வொைி ொக அறிந்தும் 
உண்கை அனுபவம் லபறொதவர் கல் ொதவர் 
எனும் கருத்திற்மகற்ப திருமூ ர் அகனத்து 
உைிரினும் அகனத்து இடத்திலும் உள்ளொன் 
எனினும் கல் ொதவர் அவகனக் 
கொைஇை ொது என்பகத உைர்ந்து 
கல் ொதவர்ககள கைவர், மூடர், ைதிைி ொர் 
என்று சுட்டியுள்ளொர். 
 கல் ொகைகை இல் ொைல் 
ஆக்கினொல் ைனித கு ம் மைன்கையுறும். 
திருமூ ர் சிவ அனுபவத்கதக் கற்கொைல் 
இருப்பகதமை கல் ொகை என்கிறொர். 
சிவஞொனக் கல்வி இல் ொதவர்கள் 
ைனத்திகனச் சிதறவிட்டு அழிகவத் 
மதடிக்லகொள்வொர்கள். திருமூ ர் சிவனின் 
திருகவந்லதழுத்கதயும் திருமுகறககளயும் 
கற்கொதவர்கமள கல் ொதவர்கள் என்றொலும் 
கல்விைறிவு லபறொதொருக்குரிை வொழ்விைல் 
இன்னல்ககளயும் சுட்டுகிறொர். 
 இகறவன் மவறுபொடு இல் ொதவர் 
கற்றவர்கள். சிவகன அறிவொல் உைர்ந்து 
ைகிழ்வொர்கள். கல் ொதவர்கள் உ கிை றிவு 
லபற்றிருப்பினும் அறிவொல் உைர்ந்து 
ைகிழும் திருவடி இன்பம் லபற இை ொது. 
இதகன, 
”கல் ா ேவரும் கருத்ேறி காட்ெிமய 
வல் ார்  எைில் அருட் கண்ைான் 
ைேித்துதளார் 
கல் ாேவார் உண்மைபற் றாநிற்ப 
கற்தறாரும் 
கல் ாோர் இன்பம் காணுகி ாதர”  

(ேி.ைந்ேிரம். 415) 
என்ற பொடல் விளக்குகின்றன. 
 கல் ொதவர்கள் உைிமர நிக ைொனது 
என்று கருதுவர். இவர்கள் இகறவகன 
வைங்கும் முகறகை அறிைொதவர்கள். 
கற்றவர்கள் சிவஞொனம் லபற்று உைிர் 
நிக ைொனது அல்  என்பகத உைர்ந்து 
அறமும் தவமும் லசய்து 
முக்திைகடகின்றனர். கல் ொதவர்கள் விகன 
கொரைைொகப் பிறவி துன்பத்தில் 
வருந்துகின்றனர். 
“கல் ாே மூடமரக் காைவும் ஆகாது 
கல் ாே மூடர்சொல் தகட்கக் கடன் அன்று 
கல் ாே மூடர்க்குக் கல் ாேவர் 
நல் வராம் 

கல் ாே மூடர் கருத்ேறியாதே”  

என்னும் பொடல் அடிகள் விளக்குகின்றன. 
 கல்விைறிவு இல் ொதவர் பிறர்க்கு 
அறிவு புகட்ட முைற்சி லசய்வது, லபண் 
தன்கைைற்ற திருநங்கககள் கொதல் 
மவட்கக, லகொள்வது மபொ  என்பகத, 
”கல் ாோன் சொல்கா முறுேல் 
மும யிரண்டும் 
இல் ாோன் சபண்காமுற்று அற்று” 

(ேி.ைந்ேிரம்.351) 
என்ற குறட்பொ குறிப்பிட்டுள்ளது. கல்விகைக் 
கற்று இகறவகன வைங்கி ம ொதிைொக 
இகறவன் உள்ளத்தில் மதொன்றுவொன். 
உண்கைக் கல்வி கற்றவர் பொவங்களில் 
இருந்து நீக்குகின்றனர். அவர்கள் உடல் 
இரசவொதம் லசய்ைப்லபற்ற லபொன் மபொ  
அழிைொத தன்கை லபறும், உண்கைக்கல்வி 
கற்றவர்  பொவங்களில் இருந்து 
நீங்குகின்றனர்” எனமவ கல்விைின் பைகனப் 
பற்றி  
”தகடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு 
ைாடல்  ைற்ற யமவ”   

(குறள். 400) 
என்ற குறட்பொ குறிப்பிட்டுள்ளது. எனமவ 
வொழ்க்கக நன்லனறிைில் லசல்  கல்வி 
இன்றிைகைைொதது என்று திருமூ ர் 
சுட்டியுள்ளொர். 
முடிவுகள் 

சமுதொைம் உைர்ந்மதொகரப் பின்பற்றி 
வந்துள்ளது. பண்கடக்கொ த்தில் கல்வி 
என்பது சைைச் சொர்புகடைதொக விளங்கி 
வந்தது. திருமூ ர் உைிர்களின் உள்ளத்தில் 
நிக த்து நிற்கும் கல்விமை சிறந்தது என்று 
உகரத்துள்ளொர். 

உண்கைைொன ஞொனம் என்பது 
கல்விமைொடு கூடிை மவள்வி ஞொனைொகும். 
மகள்வி ஞொனத்தொல் இகறவகன 
உைர்ந்தவர்கள் மதவர்களுக்கு சைைொகக் 
கருதப்படுவர். 

சிவொனுபவத்தின் கிட்டும் கல்வி 
உைிருக்கு வழியும் உறுதியும் அறிவுக்கு 
உரமும் உண்டொக்க வல் து. 

கல்வி கற்றவரின் உள்ளம் கடவுள் 
உகறயும் இல் ைொகத் திகழும் தன்கைகை 
பதிவிட்டுள்ளொர்.

  


