
© 2020 JETIR July 2020, Volume 7, Issue 7                                                                              www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2007163 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 1335 
 

CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE SKILLS 

DEVELOPMENT ON MENTAL HEALTH AND 

INTELLIGENCE IN THIRUKKURAL 

திருக்குறள் கட்டமைக்கும் நிறுவாகத் திறன் 

மைம்பாட்டில் ைனநலமும் ைதி நுட்பமும் 

Saravanajothi Seetharaman/சரவணம ாதி சீத்தாராைன் 

Assistant Professor, Department Of Tamil,  

Thiagarajar College, Madurai, India.  

 

Abstract…The major objective of the research is reveal the Construction of Administrative Skills Development on 

Mental health and Intelligence in Thirukkural. The concept is to examine the role of management in the modern context. 

This design of the study is qualitative method and the methods of Descriptive and Comparative analysis has also been 

used. This research reveals the concepts such as, powers of purity in action, power in action, knowing the fitting time, 

Unforgetfulness and Greatness in Thirukkural. The concept of mental health and intelligence is fundamental to the 

development of managerial skills. Ethical thoughts consumed in Second Century, helps to explain the modern era 

Administrative thoughts. 
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ஆய்வுச்சாரம்- இவ்வாய்வின் முதன்மை மநாக்கம் திருக்குறளில் அமைந்துள்ள பபாருட்பால் கருத்துக்கள் 

மபார்கால சூழலின் அரசியல் கட்டமைப்பிமன எடுத்துமரக்கின்றன. இக்கருத்தியல் தற்கால சூழலில் 

நிர்வாகத் திறன் மைம்பாட்டியல் மநாக்கில் அமைந்துள்ளமத ஆராய்வதாகும். இவ்வாய்வு பண்புசார் 

அணுகுமுமறயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வில் நூலாய்வு அடிப்பமடயில் விளக்கமுமற ைற்றும் 

ஒப்பீட்டு அணுகுமுமற மகயளாப்படுகிறது. திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ள விமனத்துய்மை, விமனத்திட்பம், 

விமனபசயல்வமக, காலம் அறிதல், பபாச்சாவமை, பபருமை என்ற அதிகாரங்கள் வழி நிருவாகவியல் 

மைம்பாட்டு சிந்தமனமய எடுத்துமரப்பதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது. ஒழுக்க பநறிகள் வழி ைனித வாழ்வியல் 

கூறுகள் திருவள்ளுவரால் திருக்குறளில் எடுத்துமரக்கப்படுகின்றன. நிர்வாகத் திறன் மைம்பாட்டிற்கு 

அடிப்பமடயான ைனநலம், ைதி நுட்பம் என்ற கருத்தியல் திருக்குறளில் அமைந்துள்ளமைக் குறித்து 

எடுத்துமரக்கப்படுகிறது. கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் ைனித வாழ்மகக்கு எடுத்துமரக்கப்பட்ட 

அறவியல் சிந்தமனகள், தற்கால நிர்வாகவியல் சிந்தமனப் மபாக்மக விளக்குவதற்கு பபாருந்திப் 

மபாகுமுகைாக உள்ளன என்பமத ஆய்வாளர் உறுதிபசய்கின்றார். 

கருச்பசாற்கள்… திருக்குறள், திருவள்ளுவர், நிர்வாகம், ைனநலம், ஒழுக்கம், ைதி நுட்பம், இலக்கியம். 

அறிமுகம் 

   திருக்குறள், அறத்துப்பால், பபாருட்பால், காைத்துப்பால் என்று மூன்று அதிகாரங்கமளக் பகாண்டன. 

ைனிதர்களின் வாழ்வியல் கூறுகமளக் கட்டமைக்கும் கருத்தியல்கமளக் பகாண்டது அறத்துப்பால். நாடு, 

அரசு, அரசாங்கம், ஆட்சிமுமற, இவற்றிற்குத் மதமவயான கருத்தியல் கட்டமைப்பிமனக் பகாண்டது 

பபாருட்பால். ைக்களின் அறம் சார்ந்த காதல் உணர்வு கருத்தியல் கட்டமைப்பிமனக் பகாண்டது 
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காைத்துப்பால். நூலின் தன்மை அறம் சார்ந்த கருத்தியல் கட்டமைமன எடுத்துமரப்பதாக அமைந்துள்ளது. 

சங்க காலம் வாழ்வியல் என்பது மபார்க்கால சூழலியல் சார்ந்தது.  சங்க காலச் சூழமல ஆ.மவலுபிள்மள (தைிழ் 

இலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும், 1985) இயற்மக பநறிக்காலம் என்று வமகப்படுத்துகிறார். இந்த 

வமகப்பாடு தைிழ் ஆய்வில் முக்கியைானதாகும். இயற்மக சார்ந்த வாழ்வியமல மைற்பகாண்ட ைக்கள் 

விலங்குகமளாடு மபாராடி தங்கள் வாழ்வியமலக் கட்டமைத்தனர். ைன்னர்கள் தங்கள் நிலப்பரப்மப 

விாிவுபடுத்த மபார் முமறமயக் மகயாண்டனர். மபார் என்பது வீரம் சார்ந்தும் விமவகம் சார்ந்தாகவும் இருக்க 

மவண்டியிருந்தது. வீரம் உடல் சார்ந்த கருத்தியல் என்றாலும் விமவகத்மதாடு பசயல்பட மவண்டிய 

கருத்தியலாகும். விமவகம் ைனநலம் சார்ந்தது. ைனநல நிர்வாகத்திறனுக்கு முக்கிய ஊன்றுமகாலாகும். நிர்வாக 

கட்டமைப்பிமன வள்ளுவர், வலுவான ைனவலிமை மைம்பாடு, பணியாற்றும் பணியாளர் மைம்பாட்டுத் திறன், 

பணியாற்றளின் மூன்று பண்புகள், காலம் அறிந்து பசயல்படுத்தும் திறன். ைதிநுட்பைிக்க உணர்வு 

மைலாண்மை, நிர்வாகி குறிக்மகாமள அமடயும் வழிமுமறகள், ைக்களின் ஊக்கத்திற்கு ஏற்ப  வாழ்க்மகயில் 

உயர்வு பபறுவர். குறிப்பாக நிர்வாகி நிமலயான கருத்தியமலக் பகாண்டு இயங்குதல் கூடாது. காலத்திற்கு 

ஏற்ப பநகிழ்வுத்தன்மை பகாண்ட நிர்வாக சிந்தமனமயப் பபற்றிருத்தல் மவண்டும்.  நிர்வாகி தன்னுமடய ைதி 

நுட்பத்தால் ைட்டுமை சிறந்த நிர்வாகியாக முடியும். திருக்குறளில் அமைந்துள்ள பபாருட்பல் அதிகாரம் 

மபார்கால வாழ்வியலின் அடுத்தகட்ட நகர்வாக அமைந்தமவ. ைனத்திற்கண் ைாசிலனாதால் என்ற அறம் 

கட்டமைக்கப் படுகிறது. அறத்தின் வழி வாழ்வு என்பது ைக்கள் ைத்தியில் கற்பிக்கப்படுகிறது. இந்த 

காலச்சூழலில்தான் சையங்கள் வளர்ச்சி பபறுகின்றன. சையமும் அறமும் இமணகின்ற மபாது சமுதாயத்தில் 

புதுமையான வாழ்வியல் முமறகள் உற்பத்தியாகின்றன. உடல் வலிமைமய முன்னிருத்திய சங்ககால 

சமூதாயாம், வள்ளுவர் காலத்தில் அறம் சார்ந்த அறிமவ முன்னிருத்தின. இக்காலத்தில் மபார் அல்லாத அரச 

அரசமைப்மப கட்டமைப்பதற்கு வள்ளுவர் முன்னிருத்திய கருத்தியல் நிர்வாகவியல் சிந்தமனயாக 

முகிழ்க்கிறது என்பமத ஆய்வாளர் உறுதிபசய்கிறார்.    

ஆய்வு முன்மனாடிகள் 

  தைிழில் திருக்குறமள மையாப்பபாருளாக் பகாண்டு பல்மவறு அறிஞர்களால் ஆராய்ந்து 

கட்டுமரகளும் நூல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. பபரும்பாலும் திருக்குறளில் வாழ்வியல், அறம், சைய 

ஒருமைப்பாடு, பைாழிநமட, உவமை, மைலாண்மை என்ற பபாருண்மையில் ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப் பட்டுள்ளன. 

திருக்குறள் மைலாண்மையில் மநாக்கில் இளநிமல ஆய்வுகளும் பவகுசன ைக்களின் கருத்தியல் மநாக்கிலும் 

ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. திருக்குறளில் நிர்வாக மைம்பாடு என்ற பபாருண்மையில் ைனநலம் குறித்தும் 

ைதிநுட்பம் குறித்தும் ஆராய்ந்து விளக்குவது இவாய்வின் மபாக்காக அமையப்பபறுகின்றது. 

 

AG Aganudai Nambi, (1987), Management Philosophy Of Thiru – Valluvar in Public Administration என்றா நூல் 

அன்னம் பவளியீட்டின் மூலம், Moving with superior officers, The good administrator, The effective exective, 

Delegation, choosing the executives, Leadership and personnel management, Philosophy of public administration for 

a welfare state, One world one rule and world peace என்ற பபாருண்மையில் எடுத்துமரக்கப்பட்டுள்ளன. 

சீ.சரவணம ாதி, (2016), இலக்கியமும் ைனிதவள மைம்பாடும் பாமவ பதிப்பகத்தின் மூலம் பவளியிடப்பட்டது. 

ைனிதள மைம்பாட்மட புாிந்து பகாள்வதில் சில அடிப்பமடகள், இலக்கியமும் ைனிதவள மைம்பாடும், 

பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு வாசிப்பில் பசயலூக்கமும் ஒழுங்குணர்வும், இலக்கியம் கட்டமைக்கும் 

தமலமைப்பண்பும் ஒருங்கிமணத்தலும், பண்மடத்தைிழர் காட்டிய திட்டைிடுதலும் முடிபவடுத்தலும், 

பண்மடத்தைிழாின் பணிநியைனமும் பணிபகுப்பும், தகவல் பதாடர்பு உறுதிப்படுத்தும் ைனிதவள மைம்பாடு 

என்ற பபாருண்மையில் எடுத்துமரக்கப்பட்டன. 

 

பவ. இமறயன்பு, (2018), இலக்கியத்தில் மைலாண்மை நியூ பசஞ்சுாி புத்தக நிறுவனத்தால் பவளியிடப்பட்டது. 

திருக்குறளில் காணலாகும் மைலாண்மை சிந்தமனகமள எடுத்துமரக்கின்றன. புமகப்படஙகளும் எளிய 

உதாரணங்களும் பகாண்டு இரண்டு பக்க அளவில் மைலாண்மை குறித்த கருத்தியல் 

எடுத்துமரக்கப்படுகின்றன. திடக்கழிவு மைலாண்மை, ைனிதவள மைம்பாடு, தமலமைப் பண்பு மபான்ற 

கருத்தியியல்கள் எடுத்துமரக்கப்படுகின்றன.  

 

திருக்குறளில் மைலாண்மை குறித்த சிந்தமனகமள மைற்கூறப்பட்ட ஆய்வுகள் நிகழ்த்தியுள்ளன. நிர்வாக 

மைம்பாடு குறித்தும் ஆய்வுக்கட்டுமரகள் வந்துள்ளன. ஆனால் நிர்வாகத்திறன் மைம்பாட்டில், ைன நலமும், ைதி 

நுட்பமும் அமைய மவண்டிய முமறயிமன வள்ளுவாின் கருத்தியல்கள் குறித்த  ஆய்வுகள் வரவில்மல. 
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திருக்குறளின் பபாருண்மைகளில் ைதி நுடபமும் ைன நலமும் அமைந்துள்ள விதம் எடுத்துமரக்கப் படுகிறது. 

நிர்வாக மைம்பாட்டு மநாக்கில், ைன நலம், ைதி நுடபம் எவ்வாறு அமைய மவண்டும் என்பதிமன மைலாண்மை 

சிந்தமனகமளப் பபாருத்தி திருக்குறளுக்கு விளக்கம் அளிப்பதாக இவ்வாய்வு மைற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

ஆய்வு பநறி முமறகள் 

 இவ்வாய்வு பண்புசார் அணுகுமுமறயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வில் நூலாய்வு 

அணுகுமுமற மகயாளப்பட்டுள்ளது. நூலாய்வில் ஆய்வுக்கு மதமவயான நூல்கள், கட்டுமரகள், 

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு விளக்கமுமற அணுகுமுமறயில் தரவுகள் மசகாிக்கப்பட்டுள்ளன. மைலும் ஆய்வாளர் 

பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ைனிதவள மைம்பாடு என்னும் தமலப்பில் ஆய்வு பசய்துள்ளமையால் 

தரவுகள் மசகாிப்பதில் பதளிவு உள்ளது என்பமதப் புாிந்து பகாள்ளலாம். எனமவ தரவுகள் முழுமையாக 

மசகாிக்கப்பட்டு நிரல் படுத்தப்பட்டு ஆய்வு மைற்பகாள்ளப்பட்டன.  

 

ைனவலிமை மைம்பாடு 

ைனிதனின் பசயல்பாட்டில் உடன்பாடு எதிர்ைமற என்ற இரு விமனக் கூறுகளின் தாக்கம் ைனநலத்மதக் 

கட்டமைக்கும். ஆனால், நிர்வாகச் பசயல்பாட்டில் பணியாளர் முதல் தமலமை நிர்வாகி வமர ைனவலிமை 

மைம்பாடு உமடயவர்களாக இருப்பது அவசியைாகும். நிறுவன அமைப்பின் பசயல்பாடுகள் பணியாளாின் 

ஆளுமைத் திறன் சார்ந்து உருவாக்கப்படுவதாகும். மதசிய சுகாதர அமைப்பு உடல் நலத்மத விட ைன நலமை 

முதன்மையானது என்ற கருத்திமன முன்மவக்கின்றனர். எனமவ, நிறுவன அமைப்பில் பணியாளாின் 

ைனவலிமை மைம்பாடு அமடவதற்கு பல்மவறு விதைான பயிற்சிகள் பகாடுக்கப்படுகின்றன. தமலமை 

நிர்வாகி ஒரு பணிமயச் பசய்வதற்கு முன் நிறுவனச்சூழல் குறித்த அறிவிமனப் பபற்றால் ைட்டுமை ைன 

வலிமை பபறமுடியும். இதமன வள்ளுவர், ைன வலிமை என்பது தனித்த ஆற்றல் உமடயது அல்ல. 

விமனயின்ைீது நாம் மவக்கின்ற நம்பிக்மகமய ைன வலிமை ஆகும். 

விமனத்திட்பம் என்பது ஒருவன் ைனதிடபம் 

ைற்மறய எல்லாம் பிற    (திருக்குறள், 661) 

என்ற குறளின் வழி ைனவலிமை என்பது வினியின்ைீது நாம் மவக்கின்ற நம்பிக்மக என்ற கருத்தியல் 

முன்மவக்கப்படுகிறது. விமன குறித்த முழுமையான அறிவு இல்மலபயனில் நிர்வாக பசயல்பாட்டில் 

ஒழுங்குணர்வு அற்ற தன்மை காணப்படும். எனமவ, ஒரு பணிமய மைற்பகாள்கிறமபாது வலுவான 

நம்பிக்மகயுடன் பசயல்படமவண்டும். 

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியர் 

திண்ணியர் ஆகப் பபறின்    (திருக்குறள், 666) 

என்ற குறளின் வழி, நிர்வாகியின் வலுவான வலிமை என்பது பணிமயச் பசய்ய மவண்டும் என்று நிமனத்தால் 

அவற்மறச் பசயலாற்றுவதில் உறுதி உள்ளவராக இருந்தால் ைட்டும் அப்பணிமயச் சிறப்பாக பசயல்படுத்த 

முடியும் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். நிர்வாகி முதல் பணியாளர் வமர பணிமயத் பதாடங்கிறமபாது ைன 

அழுத்தம் சில மநரங்களில் ஏற்படும். இத்தமகயச் சூழலில் ைனவலிமை ைிக்கவர்களாக இருக்க மவண்டும். 

நிர்வாக மைம்பாட்டில் பணிமயத் பதாடங்குகிறமபாது விழிப்புணர்வுப் பயிற்சி நடத்தப்படும். இப்பயிற்சியில் 

பணியின் தன்மை குறித்தும் பசயல்படுத்தும் முமற குறித்தும் விவாிக்கப் படும். இருப்பினும் தமலமை 

நிர்வாகிக்குப் பணிமயச் பசயல்படுத்தி முடிக்கும் வமர ைன அழுத்தம் இருக்கும். இத்தமகயச் சூழலில் இரண்டு 

வமகயான கருத்துயல்கமளத் தமலமை நிர்வாகி தம் ைனதில் மவத்துக்பகாள்ள மவண்டும். இதமன 

வள்ளுவர்,  

ஊபறாரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின் 

ஆபறன்பர் ஆய்ந்தவர் மகாள்    (திருக்குறள், 662) 

என்ற குறளின் வழி நிர்வாக மைம்பாட்டில் இரண்டுவிதைான கருத்தியமல முன்பனடுக்க மவண்டும் என்கிறார். 

இவற்மற, 

1. இமடயூறு வருவதற்கு முன்மப தடுத்தல் மவண்டும். 

2. இமடயூறு வந்தபின் அதற்கு தளராைால் பசயல்படும் ஆற்றமல வளர்த்துக் பகாள்ளமவண்டும். 

இமவயிரண்டும் விமன பதாடக்கத்தின் முன் கட்டமைக்க மவண்டிய வழிமுமறகளாகும். இத்தமகயப் பயிற்சி 

பகாடுக்கப்பட்டால் தமலமை முதல் கமடசிப் பயணியாளவமர ைனவலிமை பபற்றவர்களாக அமையப் 

பபறுவார்கள். 
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நிர்வகத் திறன் மைம்பாட்டின் அடிப்பமடகள் 

நிர்வாகத் திறன் மைம்பாட்டில் சில அடிப்பமடகள் உள்ளன. ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திலும் பணி என்பது 

அடிப்பமடயானது. பணியின் இயங்கு தன்மை பபாறுத்து நிறுவன மைம்பாட்டியமலக் கட்டமைக்க முடியும். 

பணியின் இயங்கு தன்மை என்பது நிர்வாகிகளின் பபாறுப்புணர்வில் கட்டமைக்கப்படுகிறது. நிர்வாகிகள் 

விமன பசயல்பாட்டுத் திறன் குறித்த சிந்தமனமய முன்பனடுக்கும் மநாக்கில் நிர்வாக மைம்பாட்டியல் 

கட்டமைக்கப்படுகிறது. மைலாண்மை சிந்தமனயாளாின் கருத்துப்படி, விமன பசயல் வடிவத்திமன இரண்டு 

வமகயாக பநறிப்படுத்தலாம். 

1. நீண்ட காலப்பணி 

2. குறுகிய காலப்பணி 

இவ்விரு பணிகளின் இயங்கு தன்மை, பணியாளர்கள் வமகப்பாடு, பணியின் கால அளவு இவற்மற 

ைதிப்பிட்டு நிர்வாகத்திறன் பசயல் படுத்தப்படும் M.Laxmikanth, (2001) Public Administration நூலில் 

வமகப்படுத்துகிறார். வள்ளுவர் இக்கருத்திமன, விமரவாக பசய்ய மவண்டிய பணி, பைதுவாக 

பசய்யமவண்டிய பணி என்று இரண்டாக பிாிக்கின்றார். சான்றாக, 

தூங்குக தூங்கிச் பசயற்பால தூங்கற்க  

தூங்காது பசய்யும் விமன    (திருக்குறள், 672) 

இக்குறளின் வழி விமன பசயல்பாட்டிமனக், காலம் கடத்துவது, காலம் கடத்தாைல் பசய்வது என்று 

வமகப்படுத்துகிறார். மைலாண்மை சிந்தமனயாளர்கள் பணியின் தன்மைமய அளவிட்டு காலம் ைதிப்பீடு 

பசய்யதார்கள். காலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப பணி ைதிப்பீடு பசய்யப்பட்டது வள்ளுவரால். காலத்மத மவத்து 

பணிமய ைதிப்பிடுவதும் பணிமய மவத்து காலத்மத ைதிப்பிடுவதும் இரண்டும் ஒமர பசயல்பாட்டு 

வடிவம்தான். நவீன மைலாண்மைச் சிந்தமனயில் பணியின் தன்மை ைதிப்பிடப்படுகிறது இவற்றிகுாிய காலம் 

திட்டைிடப்படுகிறது. வள்ளுவர் கால மைலாண்மையில் தூங்கிக் தூங்கிச் பசய்யும் விமன, தூங்காது பசய்யும் 

விமன என்று பணி ைதிப்பிடப்படுகிறது. பணிகுறித்த இலக்கு ைட்டும் வள்ளுவர் கருத்தில் ஆழைாக 

கட்டமைக்கப்படுகிறது. இக்கருத்தியமல இன்னும் விாிவாக விளக்க முயற்சிக்கிறார், 

சூழ்ச்சி முடிவு துணிபவய்தல் அத்துணிவு 

தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது    (திருக்குறள், 671) 

என்ற குறளின் மூலம் ஒரு விமனயின், நன்மை, தீமை ஆராய்ந்து முடிவு பசய்ய மவண்டும். துணிந்தபின் 

விமனமயச் பசயல்படுத்துவதில் தாைதம் ஏற்பட்டால் தாங்க முடியாத தீமை வரும். விமனயின் தன்மைமய 

நீண்ட காலைா, குறுகிய காலைா என்று ைதிப்பீடு பசய்தபின் விமன தாைதப்படுைானால் நிர்வாகச்சூழல் 

சிக்கலுமடயதாக ைாற்றம் பபறும். எனமவ பணியின் தன்மைக்கு ஏற்ப கால ைதிப்பீடு நிறுவாகத் திறன் 

மைம்பாட்டில் அடிப்பமடக் கூறாகும். 

 

பணி ஆய்வு பசய்யும் திறன் 

நிர்வாகச் பசயல்பாட்டில் பணியின் தன்மை அளவிடப்பட்டு ைதிப்பீடு பசய்யப்படுகிறது. பணிமய எவ்வாறு 

மதர்ந்பதடுக்க மவண்டும் என்பது நிர்வாகிக்களுக்கு ைன அழுத்தம் தருவதாகும். எனமவ, தமலமை நிர்வாகிகள் 

தங்கள் பசயல்பாட்மடப் பல்மவறு ஆமலாசமன குழுக்களின் மூலம் உதவிமயப் பபறுகின்றனர். 

இவர்களுமடய ஆய்வுத் திறனில், 

1. பணியிமன முன்னமை பசய்த குழுக்களின் ஆமலாசமனகமளக் மகட்டல் 

2. பவவ்மவறு வமகயான பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த நிறுவனங்களின் கருத்துக்கமளப் பபறுதல் 

3. நம் நிறுவனத்தின் மூலம் இப்பணிமயச் பசய்ய முடியுைா என்று ஆமலாசித்தல். 

இமவ நவீன மைலாண்மையில் பணி ஆய்வு பசய்யும் திறனாக அமைகிறது. வள்ளுவர் பணி ஆய்வு பசய்யும் 

முமற குறித்து கூறுமகயில், 

பபாருள்கருவி காலம் விமனயிடமனாடு ஐந்தும்  

இருள்தீர எண்ணிச் பசயல்     (திருக்குறள், 675) 

என்ற குறளின் மூலம், பணித்மதர்வு பசய்யும் முமறமயக் குறிப்பிடுகின்றார் வள்ளுவர்.  

விமன பசய்வதற்கு மவண்டிய பபாருள், கருவி, காலம், விமன, இடம் ஐந்தும் குற்றம் இல்லாைல் ஆராயப்பட 

மவண்டியதாகும். Material, Instrument, Time, Place, Action, (M.Laxmikanth, (2001) Public Administration) ஆகிய 

ஐந்தும் பணி மதர்வு பசய்யும் முமறயாகும். ஒரு பணித்திட்டம் பதாடங்கும் மபாது, முதன்மை மூலப்பபாருள், 

பணிமயச் பசய்வதற்கான இயந்திரம் ைற்றும் பணியாளர்கள், பணிபசய்வதற்கான காலம், இடம், பணியிமனச் 
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பசயல்படுத்தும் தன்மை இமவ ஐந்தும் ஆரயப்பட மவண்டியது. இவ்வாறு ஆராயப்படும் மபாது பணிமயாடு 

பதாடர்புமடய பிற பணிகமளயும் மசர்த்து பசய்யும் ைதி நுட்பம் வளர்த்துக்பகாள்ள மவண்டும்.  

விமனயான் விமனயாக்கிக் மகாடல் நமனகவுள் 

யாமனயால் யாமனயாத் தற்று    (திருக்குறள், 678) 

என்ற குறளின் வழி ஒரு விமனமயாடு ைற்பறாரு விமனமயச் மசர்த்து பசய்யமவண்டும் என்பமத 

எடுத்துமரக்கிறார். வள்ளுவர் கால வாழ்வியல் சூழமலாடு உதாரணம் காட்டி விளக்குகிறார். ஒரு யாமனமய 

ைற்பறாரு யாமன பகாண்டு அடக்குவது மபால் ஒருவிமனய ைற்பறாரு விமனமயாடு மசர்த்து முடிக்கும் 

ைதிநுட்பம் வளர்த்துக் பகாள்ளமவண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர். இத்தமகய ைதிநுட்பம் வளர மவண்டுைானால் 

இரண்டு வமகயான பசயல்பாடுகமளக் கருத்தில் மவத்துக்பகாள்ள மவண்டும். 

1. நிமனவு இருக்கும் மநரங்களில் எல்லாம் பணி குறித்த கருத்திமன நிமனவில் பகாள்ளமவண்டும். 

2. பணியினால் வரும் பயன்கமளக் கருத்தில் பகாள்ள மவண்டும். நவீன மைலாண்மை சிந்தமனயாளர்கள் 

இத்தமகய கருத்திமன முன்மவக்கின்றனர். (P.C. Tripathi, (1997) Human resources development, New 

Delhi: Sultan chaud & sons.) 

வள்ளுவர் இக்கருத்தியமல எடுத்துமரக்கும் மபாது, விமன பசய்யும் காலம் முக்கியைானது என்பமத, 

 ஒல்லும்வா பயல்லாம் விமனநன்மற ஒல்லாக்கால் 

பசல்லும்வாய் மநாக்கி பசயல்    (திருக்குறல், 673)  

என்ற குறளின் வழி விமனயிமனச் பசய்ய முடியும் காலங்களில் பசய்து முடிக்க மவண்டும் அப்படி பசய்தால் 

நன்மையப் பபறலாம். பசய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால் விமன நமடபபறும் இடங்களிலாவது பசயல்பட 

முன்வர மவண்டும். நிமனத்த மநரங்களில் எல்லாம் பணிபசய்க அப்படி இல்மலபயன்றால் பணி பசய்ய 

மவண்டிய இடங்களிலாவது பணி பசய்க என்கிறார் வள்ளுவர். தற்கால மைலாண்மையில் குடும்ப அமைப்பு 

கருதி ைனநல ஆமலாசகர்கள் அலுவலகப் பணிமய விட்டிற்மகா விட்டின் சூழமல அலுவலகத்திற்மகா 

பகாண்டு பசல்லுதல் கூடாது என்கின்றனர். இமத கருத்திமன ைனிதவள மைம்பாட்டு சிந்தமனயாளர்களும் 

முன் மவக்கின்றனர். (இராதா, (2003) மைலாண்மைத் தத்துவங்கள், பசன்மன: பிரசன்னா பப்ளிசர்ஸ்.) 

இக்கருத்திமன ைனதில் பகாண்ட வள்ளுவர் எல்லா மநரங்களிலும் என்று கூறாைல் கிமடக்கும் மநரங்களில் 

என்று கூறுவதும் பணி பசய்ய மவண்டிய இடங்களிலாவது பசயல்படுவது எனக் கூறுவதும் தனிசிறப்பு ஆகும். 

இதனால் வரும் பயன் பற்றி வள்ளுவர் காலம் அறிதல் என்ற அதிகாரத்தில், 

ஞாலம் கருதினுங் மககூடுங் காலம் 

கருதிய இடத்தாற் பசய்யின்    (திருக்குறள், 484) 

என்ற குறளின் வழி, தகுதியான காலம் அறிந்து அதற்குாிய இடங்களில் பசய்தால் உலகத்மதமய அமடய 

நிமனத்தாலும் அமடந்து விடலாம். எனமவ, பணி ஆய்வு பசய்யும் திறனில், இடம், காலம் குறித்த ைதிநுட்பம் 

நிர்வாக மைம்பாட்டில் அவசியைாகும். 

 

ைதி நுட்பமும் ைகத்துவைான உணர்வும்   

 ைனிதர்களிடம் அமைந்திருக்கும் அற்புதைான திறன் ைதி நுட்பைாகும். தத்துவவாதிகளின் கருத்தியல்படி ைதி 

நுட்பம் பிறப்பால் உருவாவதாகும். ஆய்வாளர் கருத்துப்படி பிறப்பால் தனிப்பட்ட குணம் வருவதில்மல 

பயிற்சியால்தான் வருகிறது என்கின்றார். ைனிதர்கள் தனித்த பயிற்சிமய எத்துமறயில் 

மைற்பகாள்கிறார்கமளா அத்துமறயில் ைதிநுட்பம் உமடயவராக திகழ்வார். பபாருளாதாரத்தில் 

மதர்ச்சியுமடயவர் பபாருளாதாரம் கருத்தியமல எடுத்துமரப்பதில் ைதிநுட்பம் உமடயவராக இருப்பார். 

நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ைதிநுட்பம் சற்று கூடுதலாக இருக்கமவண்டும். எல்லாத்துமறகள் குறித்தப் 

பாிச்சியமும் அறிவும் இருக்க மவண்டும். எனமவதான் நிர்வாகத்துமறயில் உள்ளவர்களின் ைதிநுட்பம் 

ைகத்துவைானது என்று கூறப்படுகிறது. பல ைனிதர்களின் வாழ்க்மக, பபாருளாதாரம் நிர்வாகிகளின் பசயல் 

திறனில் உள்ளது. எனமவதான் வள்ளுவர், 

முமறபசய்து காப்பாற்றும் ைன்னவன் ைக்கட்கு 

இமறபயன்று மவக்கப் படும்    (திருக்குறள், 388) 

என்ற குறளின் வழி, ைக்களால் இமறவனுக்கு அடுத்த இடத்தில் மவத்துப் மபாற்றபடுபவர்கள் நிர்வாகிகள். 

கடவுளுக்கு அடுத்து உலகியல் சார்ந்த அமனத்து அறிவும் பபற்றவன் நிர்வாகி திகழமவண்டும். இவர்களிடம் 

அமைந்துள்ள சிறப்பு குணம் எதுபவன்றால், 

பபருமை யுமடயவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் 

அருமை உமடய பசயல்    (திருக்குறள், 975) 
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என்ற குறளின் வழி சிறப்புக்குாியவர்கள் பசய்ய மவண்டிய பசயமல திறமையாக பசய்து முடிப்பார்கள். 

இத்தமகய பசயல் திறன் உள்ளவர்கள் ைகத்துவைான ைதி நுட்பம் உமடயவர்கள் என்று 

அமழக்கப்படுவார்கள். 

 

முடிவுமர 

திருக்குறளில் பபாருட்பால் முழுவதும், அரசியல், அரசு, நாட்டின் பசயல்பாடுகள் குறித்த கருத்திமன 

எடுத்துமரகின்ற நிர்வாக சிந்தமன நூல். நிர்வாக மைம்பாட்டில் பல்மவறு கூறுகள் உள்ளன. இவற்றில் 

ைதிநுட்பமும் ைனநலமும் ைிக அவசியைான ஒன்று. எனமவ, இந்நூலில் அமைந்த அறம் சார்ந்த நிர்வாக 

கருத்தியியல் நவீன மைலாண்மை சிந்தமனயாளர் கருத்தியலுடன் ஒப்பிட்டு விளக்கப்படுகிறது. நிர்வாகி 

இமடயூறு, இமடயூறு வந்தபின் சைாளிக்கும் திறன் பகாண்டால் ைனவலிமை பபறுமுடியும். பணிபசய்யும் 

திறனில் தகுதியான காலம் அறிந்து அதற்குாிய இடங்களில் பசய்தால் உலகத்மதமய அமடய நிமனத்தாலும் 

அமடந்து விடலாம். எனமவ பணி ஆய்வு பசய்யும் திறனில், இடம், காலம் குறித்த ைதிநுட்பம் நிர்வாக 

மைம்பாட்டில் அவசியைாக எடுத்துமரக்கப்படுகிறது. நிர்வாகத்துமறயில் உள்ளவர்களின் ைதிநுட்பம் 

ைகத்துவைானது ஏபனனில் ைக்களால் இமறவனுக்கு அடுத்த இடத்தில் மவத்துப் மபாற்றபடுபவர்கள் 

நிர்வாகிகள். கடவுளுக்கு அடுத்து உலகியல் சார்ந்த அமனத்து அறிவும் பபற்றவனாக நிர்வாகி திகழமவண்டும் 

என்பமத வள்ளுவர் எடுத்துமரக்கிறார். உடல் வலிமைமய முன்னிருத்திய சங்ககால சமூதாயாம், வள்ளுவர் 

காலத்தில் அறம் சார்ந்த அறிமவ முன்னிருத்தின. இக்காலத்தில் மபார் அல்லாத அரச அரசமைப்மப 

கட்டமைப்பதற்கு வள்ளுவர் முன்னிருத்திய கருத்தியல், நிர்வாகவியல் சிந்தமனயாக வளர்ந்தது. நிர்வாகவியல் 

சிந்தமனயில், ைதிநுட்பம், ைனநலம் என்ற கருத்து நவீன மைலான்மைக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது 

என்பமத ஆய்வாளர் உறுதிபசய்கிறார்.  
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