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வாழ்க்கை நலம் 
 
குன்றக்குடி அடிைள் 
 
***** 
 
அணிந்துகை 
 
சிலம்புச் சசல்வர் டாக்டர் ம.ச ா. சிவஞானம் 
 
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிைளார், தாம் சைாண்ட 
கைாலத்திற்கைற்  தகலசிறந்த ஆன்ம ஞானி. சதய்வ 
 க்திக ாடு, கதச  க்தியும் சைாண்டவைாதலால் 
ஆன்மிைத்கதாடு அறிவி கலயும் ைலந்து சிந்திக்ை 
அவைால் முடிைிறது.  ற்றுக்ைள்  லவற்கற விட்டு 
துறவி ான அடிைள், தமிழ்ப் ற்கற மட்டும் 
துறக்ைாதவைாைி, தமிழர் வாழ்வில் எங்கும் எதிலும் 
தமிகழ தகலகம தாங்ை கவண்டுசமன்ற 
சைாள்கையுகட வைாைி, அதற்ைாைப்  ாடு ட்டும் 
வருைிறார். 
 
அடிைளார்  ல்கவறு ைாலங்ைளில்  ல்கவறு அைங்குைளில் 
சவளி ிட்ட ைருத்துக்ைள் இந்நூல் வடிவம் ச ற்று தமிழர் 
கைக்கு வருைிறது. அடிைளார் 'சமய் றிவு' நிகல ில் 
மட்டுமல்லாமல், விஞ்ஞான அறிவிலும் தமிழ் 
தகலசிறந்து விளங்ை கவண்டுசமன விரும்புைிறார். 
அதகன  ல்கவறு கைாணங்ைளில் நின்று சவளி ிட்டு 
தமிழர்ைளுக்கு வழிைாட்டுைிறார். 
 
அறிவி ற் ைகலைகளப்   ிற்றுவிக்கும் கைா ில்ைளான 
 ல்ைகலக் ைழைங்ைளிகல இன்னமும் தமிழுக்கு 
இடமில்கல. அதாவது, தமிழ்நாட்டுப்  ல்ைகலக் 
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ைழைங்ைளிகல அகனத்துப்  ாடங்ைளிலும் தமிழில் 
க ாதிக்குங்ைால், தமிழில் அறிவி ல் நூல்ைள் ச ருகும். 
இந்தக் சைாள்கை ிகல நாங்ைள் ஒன்று ட்டவர்ைள். 
இதகனச் சாதிக்ை அைசின் துகண கதகவப் டுைிறது. 
 
அடிைளாரும், நானும் அத்துகற ில் ஒன்ற ட 
இகற ருள் கூட்டுவிக்குமாை! 
 
நூகல விரிவாைப்  டிக்ைப்  டிக்ை எனது அறிவு 
விரிவகடைிறது. ஒவ்சவாரு தமிழரும் எனது நிகலக  
அகட  இந்நூல்   ன் டுமாை! 
 
ைகலவாணி புத்தைால த்தின் உரிகம ாளர் திரு. சீனி. 
திருநாவுக்ைைசு அவர்ைள் நன்றாைப்   திப் ித்துள்ளார். 
 
அடிைளாருக்கு என் மனமுவந்த நன்றி.  திப் ைத்தாருக்கு 
என்  ாைாட்டு. 
 
ம. ச ா. சிவஞானம் 
சசன்கன - 18 
28-12-1992  
 
***** 
 
ச ாருளடக்ைம்  
 
1.  அறிவி லும் அருளி லும் 
2.  மானிடமும் சமாழியும் 
3.  குழந்கதைள் 
4.  வான் மகழ 
5.  நீத்தார் ச ருகம 
6.  அறன் வலியுறுத்தல் 
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7.  முப் ால் அகமந்த திறன் 
8.  வாழ்வாங்கு வாழ்கவாம்! 
9.  வாழ்க்கைத் துகண நலம் 
10. அறிவறிந்த மக்ைட்க று 
 
11.  அன்பு சசய்ை! 
12.  மனிதகுல ஒருகமப் ாட்டுக்கு அடிப் கட 
13.  நல்வாழ்க்கை ின் இைட்கட நாடிைள் 
14.  ஒட்ட ஒழுைல் 
15.  ைற்புக்ைடம் பூண்ட வாழ்க்கை 
16.  வளரும் தகலமுகற 
17.  அன் ாற்றல் 
18.  கமாப் க் குகழயும் அனிச்சம்!   
19.  நன்றி மறகவல் 
20.  மற்றவர் சிந்தகனக்கு மதிப்பு தருை! 
 
21.  அடக்ைமுகடகம ஆக்ைம் தரும் 
22.  நம் ைடகம 
23.  ச ாகறயுகடகம 
24.  அழுக்ைாறு தீண்டா உள்ளம் ச றுை! 
25.  தன்னலம் அற்றகல நல்சலாழுக்ைம்! 
26.  ச ாறுகம க ாற்றுை! 
27.  ச ாறாகம 
28.  உகழத்து வாழ்ை! 
29.  நல்லன எடுத்துக் கூறி நட் ிகனத் கதாற்றுவிப் ரீ்! 
30.  சார்புநிகல கூடாது! 
 
31.  தன்னடக்ைம் 
32.  ஒழுக்ைமுகடகம 
33.  ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு 
34.  ச ாறுகம ஆக்ைம் தரும்! 
35.  ச ாறாகம சைாள்ளற்ை! 
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36. நடுவின்றி நன்ச ாருள் விரும் ற்ை! 
37. புறம் கூறல் தீது! 
38.   னுகட  சசால்கலக  சசால்லுை! 
39. தீ ினும், தீகம தீது! 
40. ஒப்புைவு வாழ்க்கை 
 
41. கூட்டுறவு 
42. இைத்தல் தீது 
43. கைாள் கைளற்ை; சசால்லற்ை! 
44. உண்கம ான தவம் 
45. வாய்கமக  க சுை! 
46. கவண்டாம் சினம்! 
47. ைாத்துக் சைாள்ளும் வழி 
48. கைா மா? கவண்டாம்! 
49. இன்னா சசய் ாகம 
50. நன்றி  ாைாட்டுை! 
 
51. நடுவு நிகலகம 
52. உகழத்து உண்ை! 
53. சிறப்பு சசய்சதாழிலாலல்ல! 
54. எளி  வாழ்வி ல் உண்கம! 
55. நாள் எனும் வாள்! 
56. அன்பு ஈனும் ஆர்வம் 
57. "சமய்ப்ச ாருள் ைாண் தறிவு" 
58. ஆன்மாவின் உணவு! 
59. அறிவு 
60. நலமுற வாழ்கவாம் 
 
***** 
 
வாழ்க்கை நலம் 
குன்றக்குடி அடிைள் 
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1. அறிவி லும் அருளி லும் 
 
அறிை அறிவி கல! விஞ்ஞானத்தின் விளக்ைங்ைள் 
ச ருை! “அறிவு” என்றாகல ஒன்கற அணுகும் 
முகறக க  குறிக்கும். 
 
அறிவி லும் அருளி லும் தம்முள் முைண் ட்டனவும் 
அல்ல, எதிசைதிர் சசல்வனவும் அல்ல. 
 
ஒன்றிலிருந்து  ிரிசதான்று ைாைண ைாரி த் 
சதாடர்ச்சியுடன் இ ங்குந்தன்கம து.   இந்த உலைம் 
எப் டி இ ங்குைிறது? 
 
என்று சுற்றுப்புறச் சூழ்நிகலக  ஆைாய்ந்து அறிவது 
அறிவி ல்.  நான்  ார்? என் உள்ளம்  ார்? ஞானங்ைள் 
 ார்? என்று அைநிகலைகள ஆைாய்ந்தறிவது அருளி ல். 
 
இன் ம் எது? துன் ம் எது? என்று ஆைாய்வது அருளி ல்.  
நன்கம எது? தீகம எது? என்று ஆைாய்ந்தறிவது 
அறிவி ல். 
 
அைமும் புறமும் கசர்ந்தகத வாழ்க்கை.  உடலும் 
ஆன்மாவும் கசர்ந்தகத வாழ்க்கை. 
 
“ஆன்மிைம்” என்சறாரு வழக்கு சம த்திற்கு உண்டு.  
ஆன்மிைம், ஆன்மாவின் வாழ்க்கை என்று ச ாருள்  டும்.  
உலைி த்தின்  ல்கவறு துகறைளுக்கும் தனித்தனிக  
இன்று அறிவி ல் வளர்ந்துள்ளது.  வளர்ந்துசைாண்கட 
இருக்ைிறது, அதுக ாலகவ ஆன்மாகவப்  ற்றி  அறிவும் 
வளை கவண்டும்.   ஆன்மாகவப்  ற்றி  அறிவி ல் 19 
ம் நூற்றாண்டுைளுக்குப்  ிறகு வளைாமல் 
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கதக்ைம் ைண்டுவிட்டது.  ஆன்மாகவப்  ற்றி 
அறிவி கலக் ைடவுளுடன் சம் ந்தப் டுத்தி “மதம்” என்ற 
அகமப்புக்குள்  சிகறப் டுத்தி   ிறகு ஆன்மாகவப் 
 ற்றி  அறிவி ல் வளர்ச்சி நின்றுவிட்டது.  ைகடசி ாை  
ஆன்மாகவப்  ற்றி ஆன்மாவின் வாழ்க்கைக ப்  ற்றி 
ஆய்வு சசய்தவர் ைாைல் மார்க்ஸ்.  “ஆன்மா”  “ஜவீன்”  
என்ற சசால் வழக்கை ஏற்றுக்சைாண்டுள்ளார் 
 
என் து உண்கம ானாலும்  “ஆன்மா”கவ 
ஏற்றுக்சைாண்டதாை கூற முடி ாது. 
 
ஆன்மாகவப்  ற்றி அறிவி ல்  ார்கவ ில் ஆய்வு 
சசய்  கவண்டும்.  ஆன்மா என் து என்ன?  ஆன்மா 
இ ற்கை ிலிருந்து முைிழ்த்ததா? அல்லது  ிறிசதாரு 
ச ாருளால்  கடக்ைப் ட்டதா?  ஆன்மா கதாற்றமும் 
அழிவுமுகட தா? ஆன்மா, அறிவுப்ச ாருளா?  அறிவிக்ை 
அறியும் அறிவுப் ச ாருளா?  ஆன்மாவின் 
இலட்சி ம்தான் என்ன? 
 
ஆன்மாவின் வாழ்க்கை ில் நன்றும் தீதும் — இன் மும் — 
துன் மும் குறிக்ைிடுவது எப் டி? எதனால்?  
ஆன்மாவிற்கும் ைடவுளுக்கும் என்ன சதாடர்பு?  
இன்கனாைன்ன வினாக்ைளுக்கு விகட ைாணும் 
ஒருவகை ான அறிவி கல ஆன்மவி ல். 
 
அறிகவ வாழ்க்கைக்கு ஆக்ைம் தரும்.  ஆதலால், 
அறிவி லும் அருளி லும் ஒருகசை ஆைா த்தக்ைன! 
அறி த்தக்ைன! 
 
அருளி லின் முடிவுைகள அறிவி லுக்கு வா ில்ைள்!  
அறிவி லின் முடிவுைள் அருளி ளுக்கு ஆக்ைமாை 
ஆவன. 
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***** 
 
2. மானிடமும் சமாழியும் 
 
உலைி கல எண்ணிப்  ார்க்கை ில் எல்லாகம 
முதன்கமயுகட வனாைகவ சதரியும். அதாவது நாடு, 
சமாழி, சம ம், ைகல, ச ாருள் ஆைி ன. 
இகவச ல்லாவற்றுக்கும் அடிப் கட ாைவும் 
ஆதாைமாைவும் அகமயும் நாடு மிைமிை 
இன்றி கம ாதது. எல்லா விழுமி   ற்றுக்ைளிலும் 
மிைவும் விழுப் ம் உகட து நாட்டுப்  ற்கற ாம். 
விழுப் ம் தரும் நாட்டுப் ற்றிலும் மிக்கு ர்ந்தது நாட்டு 
எல்கலைகளக் ைடந்த உலைந்தழீ ி  விருப் ம். 
நாட்டுப் ற்கறாடு இகணந்தது,  ிகணந்தது நாட்டில் 
வாழும் மக்ைளிடத்கத நிலவ கவண்டி  ஒருகமப் ாடு. 
 
ஒரு நாட்டின் மக்ைள் 
ஒருகமப் ாடுகட வர்ைாளா ில்லாது க ானால் அந்த 
நாடு சிந்கத ில் ஒன்றாை விளங்கும் நாடாை 
உருப்ச றுதல் அரிது. நாட்டு மக்ைளிடத்தில் நல்ல 
வண்ணம் ைலந்து க சிக் ைருத்துக்ைகளப்  ரிமாறிக் 
சைாள்ளும்;  ழக்ைம் மூலம்தான் நம் ிக்கை வளரும்; 
நல்சலண்ணம் வளரும்; நட்பு ைால்சைாள்ளும், உறவு 
தகழக்கும்; ஒருகமப் ாடு நிலவும். இந்த இனி  
ஒப்புைவுப்  ண் ாட்டுக்குத் துகண ாைக் ைற்கும் 
சமாழிைள் அகம  கவண்டும். எந்த சமாழி ஒருவகைப் 
 லருக்கு உறவாக்குைிறகதா அந்த சமாழிக  மு ன்று 
ைற்ை கவண்டும். ஒன்றுக்கும் கமற் ட்ட  ல 
சமாழிைகளக் ைற் து மானிடத்திற்கு நல்லது. 
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இந்தி ா ஒரு ச ரி  நாடு.  ல சமாழிைள் க சும் மக்ைள் 
வாழும் நாடு. நமது நாட்டிற்கு உணர்வு பூர்வமான 
ஒருகமப் ாடு கதகவ. இந்த ஒருகமப் ாட்கட அவாவி 
வாழும் ஒழுக்ை உணர்வின் வா ிலாைத்தான் உருவாக்ை 
முடியும்; வளர்க்ை முடியும். இதற்கு நாம் ைற்கும் 
சமாழிைள் துகண சசய்தல் நல்லது. 
 
ஒரு மனிதன் எந்த சமாழிக க் ைற் து என்ற வினா 
எழுமானால் ஐ த்திற்ைிடமின்றிக் ைிகடக்ைக் கூடி  
முதல் விகட அவனுகட  தாய்சமாழி என் கத. 
தாய்சமாழிக  ஆைம் க் ைல்வி ிலிருந்து  ல்ைகலக் 
ைழைம் ஈறாை ஆய்வு நிகல ில் கூடப்   ிற்று 
சமாழி ாைவும் எழுதும் சமாழி ாைவும் இருக்ை 
கவண்டும். இது மனிதவி ல் விஞ்ஞானத்தின் சதளிந்த 
முடிவு. இந்த வகை ில் தமிழைம்  ின்தங்ைி ிருக்ைிறது 
என் கத நாம் உணர்ந்து, தமிகழ துகறகதாறும்   ிற்று 
சமாழி ாைக் சைாண்டுவை கவண்டும். 
 
அடுத்து,  ிற சமாழிைகளக் ைற் து என் து நல்லது; 
வைகவற்ைத் தக்ைது. இங்ஙனம் ைற்கும்  ல சமாழிைள் 
ஆய்வுக்கும் உறவுக்கும்   ன் டும். ஆனால் எந்த ஒரு 
சமாழிக யும் மக்ைள் விரும் ிக் ைற்குமாறு சசய்வகத 
நல்ல மைபு. தமிழ் மக்ைள் இந்த ஒப்புைகவக் ைாணத்தக்ை 
வகை ில் இந்தி  சமாழிைகளயும் உலை உறவுைகளயும் 
வளர்த்துக் சைாள்ளும் வகை ில் உலை சமாழிைகளயும் 
ைற்ை முன்வை கவண்டும். விரும் ிக் ைற் து என் து 
எதிைதாைக் ைாத்துக்சைாள்ளும் சமுதா  
விழிப்புணர்வுகடக ாருக்கை உரி து. சாதாைண மக்ைள் 
எளிதில் விழிப் கட  மாட்டார்ைள். அவர்ைகள 
விருப்புமுறச் சசய்வதும் அதற்குரி  ந த்தக்ை 
மைபுைகளக் ைகடப் ிடிப் தும் தவிர்க்ை முடி ாதகவ. 
இந்தி ாவின் முதல் கதகவ ஒருகமப் ாகட ாம். 
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இைண்டாவது இடத்திகலக  சமாழி இருக்ை கவண்டும். 
இந்த விழுமி  கைாட் ாட்கட நிகனவிற் சைாள்ள 
கவண்டும். 
 
***** 
 
3. குழந்கதைள் 
 
குழந்கதைள் வளர்க்ைப் ச றுதல் கவண்டும். நாகள  
நாடு இன்கற  குழந்கதைள் கை ில்தான் இருக்ைப் 
க ாைிறது. மனிதர்ைள் வருவார்ைள் — க ாவார்ைள்! 
ஆனால், நாடு என்றும் இருக்கும். ஆதலால் நாட்டின் 
நிகல ான தன்கமக  நிகனவிற்சைாண்டு எதிர்வைம் 
தகலமுகறக ச் சீைாை வளர்க்ை கவண்டும். நமது 
நாட்டின் கநற்கற  தகலமுகற, அதாவது நமக்கு 
முந்தி  தகலமுகற நாட்டுக்குச் சுதந்திைம் வாங்ைிக் 
சைாடுத்த தகலமுகற. 
 
இன்கற  தகலமுகற ினைாைி  நாம் சுதந்திைத்கத 
அனு விக்ைின்கறாம். அகதக ாழ்து, நாம் மற்றவர்ைள் 
சுதந்திைத்தில் ஆக்ைிைமிப்புச் சசய்து சைாண்டிருக்ைிகறாம். 
கையூட்டு, வைதட்சகண, முகற  ிறழ்ந்த குடி ாட்சி 
முகறைள் மற்றவர்ைளுகட  சுதந்திைதிற்கு கைடு 
விகளவிப் துதாகன! ஆனாலும், நாம் எதிர்வரும் 
தகலமுகறக ச் சீைாை வளர்க்ை கவண்டும். 
 
ைிைாமம் கதாறும் முன்ைல்விப்  ள்ளி (Primary Schools) 
சதாடங்ைப் ச ற கவண்டும். இந்தப்  ள்ளி மூன்று முதல் 
ஐந்து வ துக் குழந்கதைளுக்குரி து. இந்தப்  ள்ளி ில் 
  ில ஏடுைள் கவண்டாம். ைரும் லகைைள் கவண்டாம். 
கூடவும் கூடாது. ைாணல், கைட்டல், சசால்லுதல் 
ஆைி னகவ   ிற்சி. இந்தப்  ருவத்தில் உற்றுக் ைாணல், 
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ைவனமாைக் கைட்டல், ஆர்வமுகட ன சசால்லுதல் 
ஆைி    ிற்சிைள் விகள ாட்டுைளுடனும் இகசயுடனும் 
சசால்லித்தைப் ச றுதல் கவண்டும். 
 
குழந்கதைளுக்கு  ாைம் ரி மும் சூழ்நிகலயும் சீைாை 
அகமந்தால் சிறப் ாை வளர்வார்ைள். இன்கற  ைிைாமக் 
குழந்கதைளுக்கு இகவ இைண்டுகம  ாைாட்டத்தக்ை 
வகை ில் அகம ாதது ஒரு ச ருங்குகற. இன்கற  
அறங்ைளில் தகலசிறந்தது — இன்கற  நாட்டுப் 
 ணிைளில் சிறந்தது இன்கற  குழந்கதைள் நன்றாை 
வளர்வதற்குரி  சூழ்நிகலைகள அகமத்துத் 
தருவகத ாம். இந்தப்  ணிக ச் சசய்வதில் 
ச ற்கறார்ைளுக்கும் சமூை நிறுவனங்ைளுக்கும் அைசுக்கும் 
நிகற  ச ாறுப்புண்டு. 
 
குழந்கதைள் வளர்ச்சி நிகலப் ருவம் 18 மாதம் முதல் 13 
வ து வகை ஆகும். இந்த வ துக் ைாலத்தில் 
குழந்கதைள்  ாலர்  ள்ளி, ஆைம்   ாடசாகலைளில் 
ைல்வி   ிலுைின்றனர்.  ல சிற்றூர்ைளில்  ாலர் 
 ள்ளிைள் இல்கல. இருக்கும் இடங்ைளில் தக்ை 
ஆசிரி ர்ைள் இல்கல. இன்கற  ஆைம்  
 ாடசாகலைளின் நிகல…..எழுதக் கை நடுங்குைிறது! 
அவ்வளவு கமாசமான நிகல! 
 
இன்கற  ஆைம் க் ைல்வி குழந்கதைகள ஊக்ைப் டுத்தி 
ஆற்றுப் டுத்துவதாை இல்கல. ஆைம் ப்  ாடசாகல 
ஆசிரி ர்ைளிலும் தங்ைளுகட  ச ாறுப்பு வாய்ந்த 
 ணிக  உணர்ந்து சச ற் டுகவார் சிலகை! 
எல்லாவற்கறயும்விட இந்தக் குழந்கதைகளச் 
சுற்றியுள்ள உலைம் திருத்தமுறுதல் நல்லது. ைாைணம், 
இந்தக் குழந்கதைள் தாம் ைாண் னவற்கறத் தான் முன் 
மாதிரி ாை எடுத்துக் சைாள்ைின்றன. 
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நவம் ர் 14 குழந்கதைள் தினவிழா, குழந்கதைள் 
நலனுக்குரி ான சசய்கவாம்! முகற ாை வளர்ப்க ாம்! 
சீைாை வளை வாய்ப் ளிப்க ாம்! இன்கற  குழந்கதைளின் 
— நாகள  தகலவர்ைளின் அறிகவயும், ஆற்றகலயும் 
முகற ாை வளர்ப் து நமது ைடகம! நீங்ைாக் ைடகம. 
 
***** 
 
4. வான் மகழ 
 
ைடவுள் எல்கல ற்ற ச ாருள்; ஆற்றலுகட  ச ாருள்; 
ஆனால் உருவமற்றது. விஞ்ஞான அடிப் கட ில் கூட 
ஏைாளமான ஆற்றல் மிக்ை ச ாருள்ைள்-வாழ்க்கைக்குப் 
  ன் டும் ச ாருள்ைள் உருவமற்றகவ ாைகவ 
இருக்ைின்றன, என் கத-உலைத்தின் மிைப்ச ரும் 
ஆற்றலாை விளங்கும் மின்சாைத்திற்கை 
உருவமில்கலச ன் கத நிகனவிற் சைாள்ள கவண்டும். 
ைட்புலனுக்கு வாைாத ச ாருள்ைளின் உண்கமக  
அவற்றின் சச ற் ாட்டின் மூலமும்,   ன் ாட்டின் 
மூலமும் அறி  முடியும். அது க ால இ ற்கை ில் 
எல்லாம் விஞ்சி  இ ற்கை ாை விளங்குவது 
வான்மகழ. ைடவுகளப்  ற்றிப் க சி  திருவள்ளுவர் 
அடுத்து உலை இ க்ைத்துக்கும் நுைர் ச ாருள் 
 கடப்புக்கும் ைருவி ாை இலங்கும் வான் மகழக ச் 
சிறப் ித்துக் கூறுைிறார். 
 
வாகன இடமாைக் சைாண்டு நீர்த்துளிைள் மகழ ாைப் 
ச ாழிவதால் வான் சிறப்பு எனப்ச ற்றது. வான் சிறப்பு 
என்று கூறினாலும் வானின்   னாை இருக்ைின்ற 
தண்ணரீ் என்கற சைாள்ள கவண்டும். தண்ணரீின்றி உலை 
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இ க்ைமில்கல; உ ிர் வாழ்வன இல்கல. அதனால், 
திருவள்ளுவர் “நீரின்றி கம ாது உலகு” என்றார். 
 
உலைின் அகனத்துப் ச ாருள்ைளிலும் நீர் 
ைலந்திருக்ைிறது. நீர் ைலவாத – நீர் இல்லாத இடமில்கல. 
தண்ணரீ் ஊடுருவி நிற்ைாத ச ாருளுமில்கல. 
நம்முகட  மானிட உடம் ில் 70 சதவிைிதம் தண்ணரீ் 
இருக்ைிறது. இந்தத் தண்ணரீ் உ ிர்நிகல வாழ்வுக்கு 
இன்றி கம ாதது. அதுமட்டுமல்ல, பூமண்டலத்தில் 
தட் சவப்  நிகலைகளப்  ாதுைாக்ைவும் தண்ணரீ் 
  ன் டுைிறது. தண்ணரீ் உணவாைவும்,  ிற உணவுப் 
ச ாருள்ைகள உற் த்தி சசய்யும் சாதனமாைவும், 
மருந்தாைவும்   ன் டுைிறது. கமலும் அழுக்குைகள 
நீக்ைித் தூய்கம சசய்வதற்குத் தண்ணகீை   ன் டுைிறது. 
இந்த உலைம் தண்ணரீ் ம ம். 
 
“நீரின்றகம ாது உலகு” – என இைண்டா ிைம் 
ஆண்டுைளுக்கு முன் திருவள்ளுவர் கூறி கத உற்று 
கநாக்குை. ஒழுக்ை சநறி நிற் தற்கு ஏற்ற உடல் நலம் 
கதகவ. உடல் நலம்  ாதுைாப் தற்கு தட்  சவப் ச் 
சூழ்நிகல கதகவ. உடலின் ைருவிைகளச் சீைாை இ க்ை 
நல்ல சமவிைித உணவு கதகவ. இவ்வளவும் 
அகமந்தால்தான் ஒழுக்ைமுள்ள ஒரு சமுதா ம் 
அகமயும். இந்த ஒப் ற்ற சமுதா  அகமப்புக்கு 
அடிப் கட ாை அகமவது மகழக  ாம். அதனால் 
“வானின்று அகம ாது ஒழுக்கு” என்றார் திருவள்ளுவர். 
 
நிலம்  சுகம க ார்த்ததாை இருக்ை கவண்டும். அங்ஙனம் 
நிலம்  சுகம தாங்ைி விளங்குவது நிலத்திற்கும் நல்லது; 
உ ிர்க் குலத்திற்கும் நல்லது. நிலமைள்  சுகமக்கைாலம் 
பூண்டு விளங்ை கவண்டுமானால் வான் நின்று மகழ 
ச ாழி  கவண்டும். வான் நின்று மகழ ச ாழி த் தவறி 
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விடுமா ின் நிலத்தில்  சி  புல்லின் தகலக க் கூடக் 
ைாணல் அரிது என்ைிறது வள்ளுவம். வளர்ந்த புள் அல்ல, 
முகளத்சதழும் புல் என் கத “ சும்புல் தகல” என்றார் 
திருவள்ளுவர். வான் நின்று மகழ ச ாழி த் தவறினால் 
நிலத்தில்  சும்புல் தகல இல்கல! ஏன்? 
 
நிலத்தின் கமற் ைப் ிலுள்ள மண் நிலத்திற்கு 
இன்றி கம ாதது. இந்த கமற் ைப்பு மண் கதான்ற 
 ல்லா ிைம் ஆண்டுைளாைின்றன. இந்த மண் ைாற்றினால் 
தூசி ாைப்  றந்து க ாய்விடாமல் நிலத்தின் கமகலக  
மகழத்துளிைளால் நகனக்ைப் ட்டுப்  ாதுைாக்ைப் டுைிறது. 
நிலத்தின் கமலுள்ள மணற் ைப்பு மண்ணின் வளத்திற்கு 
உ ிர் நிகல ாகும். இந்த கமனர்  ைப்க க் ைாப் து 
நமது ைடகம. 
 
ைாற்றினாகலா, தன் க ாக்ைில் தண்ணரீ் கவைமாை 
ஓடுவதாகலா, ைால் நகடைள் ைண்ட டி கமய்வதாகலா, 
நிலத்தின் கமற் ைப்பு சமமாை இல்லாமல் மிை அதிைமான 
கமடு  ள்ளமாை இருப் தாகலா இந்த கமல் மணற் ைப்பு 
ஆழிைிறது. இகத கவளாண்கமத் துகற விஞ்ஞானிைள் 
மண்ணரிப்பு என் ர். இந்த மண்ணரிப்பு வைாமல் 
நிலத்கதப்  ாதுைாப் தற்கு மகழ இன்றி கம ாதது. 
 
“விசும் ின் துளிவழீின் அல்லாமற் றாங்கை 
 சும்புல் தகலைாண்  ரிது” 
 
என்ற திருக்குறகளத் திரும் த் திரும்   டித்திடுை! 
 
ஆதலால், தண்ணரீின் இன்றி கம ாத் தன்கமக  
உணர்ை! நமது நாட்டு வாழ்வி லில் தண்ணரீின் அருகம 
 லருக்குத் சதரிவதில்கல. சநறிமுகற ின்றித் 
தாைாளமாைச் சசலவு சசய் வர்ைகள “தண்ணரீ் மாதிரி 
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சசலவு சசய்ைிறார்ைள்” என்று சசால்வதுண்டு. ஆனால் 
உலை வாழ்க்கை ில் தண்ணரீ் இன்னும் 
 ற்றாக்குகறச ன் கத மறந்து விடக்கூடாது. ஆதலால், 
தண்ணகீைச் சிக்ைனமாைப்   ன் டுத்த கவண்டும். 
 
தண்ணரீுக்குக் ைாைணமாை இருக்ைிற வான் மகழக ப் 
ச றுவதற்கு முதல் துகண ாை இருக்ைிற நீர் 
நிகலைகளப் க ணி, நீகைத் கதக்ைி கவக்ை கவண்டும். 
நீர்த்திவகலைள் நிகறந்த கமைத்கத மகழ ாை மாற்றித் 
தரும் ஈைப் தக் ைாற்கறப்  ைாமரித்து வைகவண்டும். 
இதற்கு நிகற  மைங்ைகள வளர்க்ை கவண்டும். வடீ்டிற்கு 
ஒருமைம் என்ற சச ற் ாடு க ாதாது. வாழும் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் ஆண்டுக்கு ஒரு மைம் என்ற 
நி திக  ஏற்றுக்சைாண்டு மைம் வளர்க்ை கவண்டும். மா 
மகழ வழங்கும் தண்ணகீை இந்த உலைம். 
இளங்கைாவடிைளும் 
 
“மாமகழ க ாற்றுதும் மாமகழ க ாற்றுது” என்று 
வாழ்த்தினார். 
 
***** 
 
5. நீத்தார் ச ருகம 
 
மனம்-சமாழி-சமய்ைளால் தீண்ட முடி ாத ைடவுளுக்கு 
முதலில் ைடவுள் வாழ்த்து! அடுத்து, அந்த ஒப் ற்ற 
இகறவகன நிகனவிற் சைாண்டுவரும் வான் மகழ; 
வான்மகழ ின் உண்கம உய்த்துணர்ந்தவாருக்கை 
புலப் டும்;அங்ைனம் உணை மாட்டாதவர்ைளுக்கு 
உகைைளால் உணர்த்தும் ச ரிக ார் கதகவ!  ார் 
நம்கமத் தமது உகைைளால் உ ர் சநறி ில் உய்த்துச் 



15 
 

சசலுத்த இ லும்! அத்தகு ச ரிக ாகை இனங்ைாட்டும் 
அதிைாைகம, நீத்தார் ச ருகம அதிைாைம். 
 
 ற்றுக்ைளின்று முற்றாை விடுதகல ச ற்றவர்ைள் நீத்தார் 
ஆவர். ஆம்! தற்சார் ான  ற்றுக்ைளிலிருந்து விடுதகல 
ச ற்றவர்ைள்! மானுட உலைம் இன்று துன்  சவள்ளத்தில் 
அமிழ்ந்து ைிடப் தற்குக் ைாைணம் ஆகசைகள ாம். 
இ ல் ாை உ ிரினம் – குறிப் ாை மனித இனம் தற்சார்பு 
நிகல ிகல கம ம் சைாள்ளும். அதன் ைாைணமாைகவ 
கவலிைள், சட்டங்ைள், அைசாட்சிைள், சிகறக்கூடங்ைள் 
மானுட வாழ்க்கை ில் இடம் ச றலா ின. 
 
இன்று மனிதன் ைளிப்க  – அகமதிக த் துய்ப் தில் 
சவற்றி ைண்டானில்கல. மாறாை அகமதி ின்கம 
துக்ைம் இகவைகளக  அனு விக்ைிறான். இந்த அவலம் 
ஏன்? உலைந் தழீஇ  ஒட் த்திற்கை விரிவு உண்டு. 
ஊக்ைம் உண்டு. இந்த ஓட் ம் – அறிவு தனக்குரி  
இ லாகமக ப்  ற்றி மட்டும் ைவகலப் டுவதில்கல; 
அலட்டிக் சைாள்வதில்கல. 
 
மானிட உலைத்தின் கதகவைள் நிகறகவறாமல் நமது 
கதகவ மட்டுகம நிகறகவறும்ச ாழுதுதான் தீகமைள் 
ைால்சைாள்ைின்றன.ைகடசி ில் இவன் கதகவயும் 
நிகறகவறுவதில்கல. ஒகைாவழி நிகறகவறினாலும் 
துய்க்ை இ ல்வதில்கல. ஒகை ஒரு மாமிசத்துண்டு. 
இவற்றிற்கு ைாத்திருக்கும்  ருந்துைளின் எண்ணிக்கைக ா 
மிகுதி. என்ன ஆகும்? 
 
உலைம் இல்லாகம ிலிருந்து விடுதகல ச ற கவண்டும் 
என் கத சிறந்த சைாள்கை – கைாட் ாடு. உலைத்கத –இந்த 
உலைத்தின் இ க்ை அகமதிைகள அறிந்துசைாண்டு அந்த 
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உலை அகமதிைளுக்கு ஏற்றவருக்கு – இகசந்தவாறு 
ஒழுகும் உைம் நம்மிடத்தில்கல. 
 
“சுகவஒளி ஊறுஓகச நாற்றம்என்று ஐந்தின் 
வகைசதரிவான் ைட்கட உலகு” 
 
என் து திருக்குறள். 
 
மானுட உடலகமப் ில் ச ாறிைள் ஐந்து. இகவ 
முகறக  சமய், வாய், ைண், மூக்கு, சசவி என் னவாம். 
இகவ அறிவுக் ைருவிைள்; நுைர்தலுக்கு – 
அனு வித்தலுக்கு உரி  ைருவிைள். இவற்கற அறிவுக் 
ைருவிைள் என்று கூறினாலும் இகவ முழுகம ான 
அறிவுக்ைருவிைள் அல்ல. இவற்கற அறிவு வா ில்ைள் – 
என்று கூறுவகத ச ாருந்தும். இந்தப் ச ாறிைளின் 
இ க்ைத்கத அறிவார்ந்தனவாை ஆக்கு கவ 
புலன்ைகள ாகும். இகவ அைநிகலக் ைருவிைள். 
புலன்ைளின் தகுதிப் ாகட, ச ாறிைளின் தகுதிப் ாட்டிற்கு 
அடிப் கட. 
 
இன்று ச ரும் ாலும் – புலன்ைள் சச லற்றுப்க ாய்ப் 
ச ாறிைளுக்கு அடிகமப் ட்டுக் ைிடக்ைின்றன. 
எதுக ாலசவனில், எல்லா அதிைாைங்ைகளயும் தமக்கை 
உகட ைாைப் ச ற்றிருக்கும் மக்ைள் – வாக்ைாளர்ைள் 
அைசி ல்வாதிக்கு அடிகமப் ட்டுக் ைிடத்தல் க ால! 
புலன்ைகள சநறி டுத்தும் இ ல்பு – புலன்ைளின் 
நுைர்வுக்கு அனு வத்திற்குரி  ச ாருள்ைகளப் 
ச ாறுத்தது. 
 
புலன்ைளின் அனு வத்திற்குரி  சுகவ – ஒளி – ஊறு – 
ஓகச – நாற்றம் ஆைி வற்றின் இ ல்புணர்ந்கதார் 
அவற்கற முகறப் டுத்திக் சைாள்வான சைாள்வர் உ ர் 
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அறிவினர்! இகவைளுக்கும் மூலைாைணமாை விளங்கும் 
பூத ச ௌதிைம் அறிந்து – அவற்றின் இ க்ைத்துக்கு 
மாறு டாமலும், முற்றாை உடன் டாமலும் தக்ைாங்கு 
ஒத்திகசந்து வாழ்தகல வாழ்க்கை! சிறப்புகட  
வாழ்க்கை! இத்தகை ாகை நீத்தார்! 
 
புலன்ைள் ைட்டுப் ாட்டின் ைீழ் இருந்தால் ச ாறிைள் 
மிைவும் ஒழுங்கும், ஒழுக்ைமும் உகட வனவாை 
அகமயும் புலன்ைளுக்கு அழுக்ைிகனச் கசர்க்கும் 
ச ாறிைகளப்  க்குவப் டுத்த கவண்டும். 
 
“ச ாறிவா ில் ஐந்தவித்தான் ச ாய்தீர் ஒழுக்ை 
சநறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்” 
 
“அவித்தல்” என்றால் அழித்தல் – அடக்குதல் என்று 
ச ாருள் சைாள்ளுதல் முகற ன்று. அவித்தல் –  க்குவப் 
 டுத்துதல். உண்ண முடி ாத ைிழங்கு முதலி கவைகள 
அவித்துப்  க்குவப் டுத்துதகலப் க ால என்று அறிை. 
ச ாறிைள் தற்சார் ாை இ ங்ைாமல் ஊர் உலகு என்று 
ச ாதுகம ில் இ ங்ைினால் தூய்கமயுறும்;  க்குவம் 
அகடயும்; புலன்ைளும் தூய்கம ாை இருக்கும். 
 
 ற்றற்ற நிகல என்ற ஒரு சூன்  நிகல – வாழ்க்கை ில் 
இல்கல.  ற்று இல்லாமல் இருக்ை முடி ாது.  ற்று 
எதன்மீது கவக்ைிகறாம் என் கதப் ச ாறுத்கத சீலம் 
அகமைிறது; நீத்தாருக்குரி  இ ல்பு வந்தகமைிறது. 
தன்மீதும் தனக்குரி  கதகவைள் மீதும்  ற்று 
கவப் தற்குப்  தில், மற்றவர்ைள் மீதும் மற்றவர்ைளின் 
இன் ங்ைகள நாடும்க ாழுதும் – நீத்தார் தன்கம 
வந்தகமைிறது. 
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இத்தகு நீத்தார்க்குத் தற்சா ர் ின்கம ால் விருப்பு 
சவறுப்புைள் இல்கல. விருப்பு சவறுப்பு இன்கம ால் 
சார்பு இல்கல. சார்பு இன்கம ால் சமநிகல! சார்பு 
இல்கலக ல் நன்கமக யும் தீகமயும் இல்கல. 
இத்தகைக ாகை அறம் இன்னசதன நமக்கு உணர்த்தவும் 
முடியும். இத்தகு நீத்தார்  லர் இன்று கதகவ. 
 
***** 
 
6. அறன் வலியுறுத்தல் 
 
இந்த உலை இ க்ைம் குறிக்கைாளுகட து. குறிக்கைாள் 
இலாது இ ங்கும் எதுவும் இல்கல. மானுட 
வாழ்க்கையும் குறிக்கைாளுகட து. மானுடத்தின் 
குறிக்கைாள் என்ன? வாழும் உ ிரினம் அகனத்திற்கும் 
தகலகம தாங்குவது மானிடகம! மானுட வாழ்கவச் 
சார்ந்துதான் மற்ற உ ிர்ைள் வளர்ைின்றன; வாழ்ைின்றன. 
நிலம் முதலி  ஐம்பூதங்ைளும்கூட மானுடத்தின் மூலகம 
  ன் ாடுறுைின்றன. ஆதலால் மானுட வாழ்க்கை 
அருகம ானது. மிை மிை உ ர் குறிக்கைாளுகட து. 
 
மானுடத்தின் குறிக்கைாள் அறம். அறம், சசய்தலன்று; 
வாழ்தல். அறகம வாழ்வு; வாழ்கவ அறம்! மனம், புத்தி 
சித்தம் ஆைி  அைநிகல உறுப்புக்ைகள அன் ில் கதா ச் 
சசய்து  ார் மாட்டும் அன்புகட ைாை வாழ்தல் அறம். 
அறத்திற்குப்  கை,  கைக  ாம். அதனாலன்கறா 
இகறவன் திருகமனி ில் மாறு ட்டகவைள்  கை நீங்ைி 
அணிைளாைத் திைழ்ைின்றன. அறத்தில் சிறந்தது மனத்தில் 
மாசின்றி இருத்தல். மனதிற்கு மாசு இ ற்கை ன்று. 
மனதிற்கு மாசு சைாள்முதகல ாம். 
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நமது ச ாறிைள் – சமய், வாய், ைண், மூக்கு, சசவி 
ஆைி ன தைவகலச் கசைரிக்கும் ைருவிைள் – 
ஆன்மாவிற்குத் தைவகலத் தரும் ைருவிைள். இந்தக் 
ைருவிைள் அறியும் தன்கமயுகட ன. ஆனால், 
அறிவுகட ன அல்ல. இந்தப் ச ாறிைள் ஆன்மாவின் 
அறிகவாடும் புலன்ைகளாடும் சதாடர்பு சைாண்டு 
இ ங்ைின் மனத்திற்குத் தீங்கு வாைா! மாசும் வாைா! 
 
ஆனால் ச ாறிைள் தன்னிச்கசப் க ாக்குகட ன; 
விகைவுத் தன்கமயுகட ன. எல்லா இடங்ைளுக்கும் 
வகை ளவுமின்றி, சநறிமுகற ின்றிச் சசல்லும் 
தன்கம ான. இந்தப் ச ாறிைள் வா ிலாைகவ மனத்திற்கு 
மாசு வந்தகடைிறது. ஆதலால் ச ாறிைள் மீது நமக்கு 
கமலாண்கம தணி ைாசாகண சசலுத்த உறுதிகவண்டும். 
ஆை மனத்துக்ைண் மாசிலைாை வாழ்தல் அற வழக்கை. 
 
எந்த ஒரு நன்கமக்கும் ைளம் தூய்கம ாை கவண்டும் 
அதுக ால வாழ்க்கைச னும் ைளத்தில் ஆடச் சசய்  
அழுக்ைாறு, அவா, சவகுளி, இன்னாச்சசால் ஆைி  
ைகளைள் அைற்றப் டுதல் கவண்டும். அழுக்ைாறு, அவா, 
சவகுளி, இன்னாச்சசால் ஆைி ன அன் ின்கம ால் 
வருவன. மற்றவர் வாழ்தலில் நமக்கு ஆர்வமும், மன 
நிகறவும் மைிழ்ச்சியும் சைாள்ளப்  ழைினாகலக  
இத்தீகமைள் அைலும். இதற்குப் ச  ர்தான் அன்பு. 
 
அறத்தின் ச  ர் இன் ம். அறத்தின்   ன் அகமதி. 
அறத்தின்   ன் ஒருகமப் ாடு. அறத்தின்   ன் 
எல்கலாரும் வாழ்தல் – நன்றாை வாழ்தல், இதுகவ நி தி. 
 
அறத்தின்   ன் சசல்வம், சிவிகையூர்தல் என்று 
சசால்லப் டுவது உண்கமக்குப் புறம் ானகவ. 
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இக்ைருத்துக்ைள் வல்லாண்கம ில் வாழ்வாருக்குத் 
தாளம் க ாடும் ைருத்துக்ைள்! 
 
ைடவுள், மகழ, நீத்தார் ஆைி ன   ன் ாடுகட ான 
என்று நிரூ ணம் சசய்வகத அறம்தான். அறசநறி 
நிற்க ாம். அறசநறிச் சிந்தகன ில் கதாய்கவாம். 
அறசநறி சார்ந்த அறிவிகனப் ச றுகவாம். அறசநறிச் 
சான்ற மனத்திகனக  ச ற்று ர்கவாம்! அதனாகலக  
அறன் வலியுறுத்தப் டுைிறது. 
 
***** 
 
7. முப் ால் அகமந்த திறன் 
 
திருவள்ளுவர் அறத்துப் ால், ச ாருட் ால், 
இன் த்துப் ால் என்று முப் ாலாை வகுத்துச் சசய்தது 
ஏன்? இந்த வினாவுக்குப்  லர் விகட ளித்துள்ளனர். 
ச ரும் ாகலார் மைபுவழிச் சிந்தகன,  ழக்ை வழிப் ட்ட 
சிந்தகன (Conventional  thinking – Habitual thinking) 
கநாக்ைிகலக  ைாைணங்ைள் ைாட்டியுள்ளனர். ஆனால், 
அகவ அறிவி ல் ஆய்வின் முன்னிற்குமா என் து 
ஐ ம். 
 
திருவள்ளுவர் நூல் சசய் த் சதாடங்கும் ச ாழுது 
எல்கலாகையும் க ாலத்தான் நிகனத்து அறத்துப் ாகல 
மட்டுகம சசய்  எண்ணினார். அறத்துப் ாகல இ ற்றி 
முடிக்கும் ச ாழுது நூல் “ஊழி ”லில் வந்து முடிந்தது. 
ஊழி ல் முடிந்தவுடன் திருவள்ளுவர் சிந்ததிக்ைின்றார்; 
ஆழமாைச் சிந்ததிக்ைின்றார்; வாழகவண்டி  மானுடத்கத 
ஊகழக்ைாைணங் ைாட்டி நடுத்சதருவில் முட்டுச் சந்தி ில் 
நிறுத்தி விட்டுப் க ாைத் திருவள்ளுவர் விரும் வில்கல. 
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ஆதலால் ஊகழ எதிர்த்துப் க ாைாடும் ஆற்றலுகட தாை 
மானுடத்கத ஆக்ை விரும்புைின்றார். ஊகழ எதிர்த்துப் 
க ாைாடுதல் எளிது அன்று. அதற்குரி  ைருவி, 
ைாைணங்ைகள மானுடம் ச ற்றாை கவண்டும். இந்த 
கநாக்ைத்தில்தான் ச ாருட் ாகலத் திருவள்ளுவர் 
இ ற்றுைின்றார். 
 
ஊகழ எதிர்த்துப் க ாைாடும் ஆற்றகல, ைல்வி, கைள்வி, 
அறிவறிந்த ஆள்விகனயுகடகம முதலி  ைருவிைகள 
நாம் ச றத்தக்ை வகை ில் ச ாருட் ால் இ ங்குைிறது. 
கமலும் ஊகழ எதிர்த்துப் க ாைாடும் ைளத்தில் 
க ாைாடத்தக்ை உறவினர்ைகளயும் துகணைகளயும் 
கூட்டுவிக்ை மு ற்சி சசய்ைிறார்; ச ாருட் ாகல இ க்ைிச் 
சசல்லும் திருவள்ளுவர் சமுதா த்தில் 
முைண் ாடுைகளக  சந்திக்ைின்றார்! ச ரிக ாகைத் கதடிப் 
க ாைின்றார்! சிறிக ாகை வந்து கசர்ைின்றனர். நல்நட்க  
நாடிச் சசல்ைின்றார்! ஆனால், ைிகடத்தகதா தீ நட்பு! 
சசங்கைான்கமக த் கதடிப் க ாைின்றார்! ைிகடத்தகதா 
சைாடுங்கைான்கம! இந்த அவல நிகல திருவள்ளுவகைக் 
ைடுகம ாைப்  ாதித்துள்ளது. அதனால் ச ாருட் ால் 
முடிவில் ஆற்றாகம மீதூை மானுடத்கதத் திட்டுைிறார். 
 
“ஏவவும் சசய்ைலான் தான்கதறான் அவ்வு ிர் 
க ாஒம் அளவும்ஒர் கநாய்” 
 
“சசால்லப்   ன் டுவர் சான்கறார் ைரும்புக ாற் 
சைால்லப்   ன் டும் ைீழ்” 
 
என்சறல்லாம் ைடிந்து க சுைின்றார்! ஆதலால், 
திருவள்ளுவருக்கு அன்று வாழ்ந்த மானுடத்தின் மீது 
ைட்டுக்ைடங்ைாத கைா ம்! மீண்டும் திருவள்ளுவர் 
ஆழமாைச் சிந்திக்ைின்றார்! 
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அந்த ஆழ்ந்த சிந்தகன ின் வடிவு, இன் த்துப் ால் 
சசய்  முற் ட்டது! இன் த்து ாலின் நிைழ்வுைகள 
இல்லறவி லிலும்  திருவள்ளுவர் கூறி ிருந்தும் 
மீண்டும் இன் த்துப் ால் சசய் முற் ட்டகதன்? 
இல்லறவி லிலும் கூறி கவ இல்லற வாழ்வின் சச ல் 
முகறைள்! கைாட் ாடுைள்! ைாமத்துப் ாலில் சசால்வது 
ைாதலின் சிறப்பு –  ைாதலர்ைளின் அைநிகல, புறநிகலக் 
ைடகமைள் ஆைி னவாம்! ைாமம் சார்ந்த வாழ்க்கை 
அருகம ானது! ச ாறுப்புைள் மிகுதியும் உகட து! 
ைாதல் வாழ்க்கை ில் எல்கலாரும் சிறப் கட  
முடி ாது, சிலகை சவற்றிச ற இ லும்! 
 
“மலரினும் சமல்லிது ைாமம் சிலைதன் 
சசவ்வி தகலப் டு வார்” 
 
என் து திருக்குறள்.  ச ாருளும் அறமும் சிறக்ை 
நன்மக்ைள் கதகவ.  நன்மக்ைகளத் தருவது 
இல்லறந்தாகன! அதனால் நாட்டின் வைலாற்கறச் சீைாை 
இ க்ைக்கூடி  இல்லறத்திற்கு அடிப் கட ாை இைண்டு 
 குதிைளாை இ க்ைினார். 
 
***** 
 
8. வாழ்வாங்கு வாழ்கவாம்! 
 
வாழ்தல், அறிவி ல் சார்ந்த ைகல, உளவி ல், 
சமூைவி ல், தாவைவி ல், கவளாண்கம ி ல், 
ைால்நகட ி ல், ைட்டுமானவி ல், சதாழிலி ல், 
ச ாருளி ல், நிர்வாைவி ல் ஆைி  அறிவி ல் துகறைள் 
அகனத்தும் சங்ைமித்த தனிச்சிறப்புகட  வாழ்க்கைக  
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வாழ்க்கை! மானிட வாழ்வி ல், விலங்குத் 
தன்கமயுகட தல்ல. 
 
மனிதன், மிருைமும் அல்ல; மனிதனும் அல்ல. விலங்குத் 
தன்கம ிலிருந்து விலைி மனிதத் தன்கமக  
அகட க்கூடி   கடப்பு! மனிதனாைி   ிறகு, 
அதிமானுடத் தன்கம அதாவது இகறத்தன்கம அகட  
கவண்டி   கடப்பு! இந்தப்  ரிணாம வளர்ச்சி, 
முகற ாை நிைழ்ந்து நிகறசவய்துதகல வாழ்கை ின் 
குறிக்கைாள்;   ன்! இத்தகு மாற்றங்ைளும் வளர்ச்சியும் 
நிைழாத வாழ்க்கை, வாழ்க்கை ாைாது. “வாழ்ைின்றாய்! 
வாழாத சநஞ்சகம!” என் து திருவாசைம். 
 
வாழ்க்கை என் து தற்சச லாை ஏற் ட்டதல்ல. 
வாழ்வி ல் திட்டமிட்டகத! அற்புதமான 
ஒழுங்ைகமவுைளுடன் அகமந்தகத ாம். ஆதலால், 
சிறந்த முகற ில் வாழ மு ற்சி சசய்வதும் ஒருவகை 
அறிவி ல் மு ற்சிக  ாகும். ஏன்? சீைாை வாழ்ந்து – 
வாழ்ந்த ைாலத்திற்கும் தகலமுகறக்கும் ஏற்றம் தரும் 
வகை ில் வாழ்ந்து முடித்தால் அஃது ஓர் 
அறிவி ற்சாதகன என்று கூட  ாைாட்டலாம். 
 
வாழ்க்கைச ன் து  ல்கவறு ச ாறிைகளக் சைாண்ட, 
புலன்ைளால் அகமந்த உடகலக் ைருவி ாக்ைிக் சைாண்டு 
வாழப்ச றுைிறது; இ க்ைப் ச றுைிறது. உடம் ின் இ க்ை 
ஆற்றலின்  ாதுைாப்பு வாழ்க்கைக்கு இன்றி கம ாதது. 
இந்த உடம் ின் அகனத்துப் ச ாறிைகளயும் 
புலன்ைகளயும் சிறப்புற இ க்ைிப்   ன் சைாள்வதன் 
மூலம் வாழ்க்கை   னுகட தாைிறது; முழுகம ாைிறது. 
 
இத்தகை  முழு வாழ்க்கைக்குத் சதாடக்ைம் 
இல்வாழ்க்கை, ைாதல் ஒருத்தியுடன் கூடி வாழ்க்கைக  



24 
 

நடத்துதல் என் து, ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை. இந்த 
வாழ்க்கை ின் மூலம் சதன்புலத்தார் க ணப் டுைின்றனர்; 
சதய்வம் பூசிக்ைப் ச றுைிறது; விருந்கதாம்பும் 
கவளாண்கம நிைழ்ைிறது; துறந்தவ்ர்ைளுக்குத் 
துய்ப் னவும் உய்ப் னவும் வழங்ைப் ச றுைின்றன. 
 
துய்த்து மைிழும் வாய் ிழந்தார்க்சைல்லாம் துய்ப் ன 
வழங்ைப் ச றுைின்றன. இைந்தாருக்கும், இறந்தாருக்கும் 
ஏற்  உதவிைள் சசய் ப் ச றுைின்றன. தனி மனித 
வாழ்க்கை, குடும்  வாழ்க்கை ாை, சமூை வாழ்க்கை ாை, 
நாட்டு வாழ்க்கை ாை வளர்ைிறது! இதுகவ 
வாழ்க்கை ின்  ரிணாம வளர்ச்சி! இங்ஙனம் வாழ்தகல 
வாழ்க்கை! 
 
“கவ த்துள் வாழ்வாங்கு வாழ் வன் வானுகறயும் 
சதய்வத்துள் கவக்ைப்  டும்” 
 
வானத்திற்கு என்று ஒரு தனிவாழ்க்கை முகற இல்கல. 
இந்த கவ ைத்தில் வாழ்க்கைக ச் சிறப்புடன் 
நடத்து வர்ைகள கநாக்ைி வானைம் வந்துவிடும். 
வானத்கத இந்த மண்ணிகலக  ைாணலாம். இங்கைக  – 
இந்த மண்ணுலைிகலக  அமை வாழ்வு வாழலாம். 
வாழ்வாங்கு வாழ்தல் மூலம் மட்டுகம அமை வாழ்வு 
ைிட்டும்! அறிவி ல் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ்கவாமாை! 
அறிவறிந்த ஆழ்விகன இ ற்றுகவாமாை! ச ாருள்ைகளச் 
சசய்து குவித்து இன் த்துடன் வாழ்கவாமாை! 
 
***** 
 
9. வாழ்க்கைத் துகண நலம் 
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வாழ்க்கை ஒரு சநடி    ணம். இந்த சநடி  
  ணத்கத, தனிக  நடந்து இனிகத முடித்தல் இ லா. 
வழி நகடப்   ணத்துக்குத் துகண கதகவ. ஆன்ம 
முதிர்ச்சியுகட வர்ைள் ைடவுகள மட்டுகம துகண ாைக் 
சைாள்ளவர். ைடவுகள வழித்துகண ாைக் 
சைாள்ளுதலுக்கு, துறவி ல் வாழ்கை – இல்லறவி ல் 
வாழ்க்கை என்ற கவறு ாடு இல்கல. இவ்விரு 
வகை ினருகம ைடவுகள வாழ்க்கைத் துகணவைாைக் 
சைாண்டு   ன் ச ற்றுள்ளனர். 
 
சுந்தைர் இல்லறவி லில் நின்று வளர்ந்தவர். ஆ ினும் 
அவர் இகறவகனக  துகண ாைப் ற்றி வர். 
இகறவன்-சுந்தைர் சதாடர்பு கதாழகம வகை து.இந்த 
சநறி எல்கலாருக்கும் இ ன்று வைாது. 
 
ச ாதுவாை மானிட வாழ்வி லில் கதக்ைம் அதிைம்; 
நாள்கதாறும் வளர்ச்சி ைாண் தரிது. நுைர்தலில் கூட 
ஒன்றிகலக  சுழித்து கம மிட்டு நின்றுவிடுவார்ைள் 
 லர். அதனினும் வளர்ந்து நுைர்தல்  ாங்கும் இன்புற 
திறனும் அகடவதில்கல ஏன்? நிகற நலகம 
வாழ்க்கை ின் குறிக்கைாள் என்று உணர்வதில்கல. 
“ைண்டகத ைாட்சி! சைாண்டகத கைாலம்” என்ற  ழசமாழி 
இந்தச் சூழ்நிகல ில்தான்  ிறந்தது. 
 
வள்ளுவம் மனிதனின் சநடி  வாழ்க்கைப் 
  ணத்திற்குத் துகண ாை – இல்கல, துகண 
நலமாைகவ ச ண்கணக் கூறுைிறது. சிலர் ச ண்கணப் 
“க ய்” என்றும் “ைாதல், ஆண்டவனின் சா ம்” என்றும் 
கூறுவார். இல்லற வாழ்க்கைக யும் துன் ம் நிகறந்த 
ைடல் என்றும் கூறுவர். இ ற்கைக்கு மாறான இந்தக் 
ைருத்துக்ைகள வள்ளுவம் ஏற் தில்கல; இந்தி  தத்துவ 
ஞானமும் ஏற் தில்கல, மகன றத்கதத் துறத்தல் 
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என்ற சைாள்கை, ச ண்ணின் ால் ஏற் ட்ட சவறுப் ால் 
கதான்றி தன்று. தமது ஆற்றகல ஒரு சிறு 
எல்கலக்குள் முடக்ைிக் சைாள்ளாமல் ச ரி  எல்கல ில் 
வாழ்ந்திட எடுத்துக் சைாண்ட உத்தி. ஒரு சிலர் 
மகன றத்தில் வாழ்ந்தாலும் சமுதா  வாழ்வின் 
எல்கல வகை ிலும் சசன்று  ணிைள் சசய்துள்ளனர். 
இஃது அவைவர்ைளின் மனப் ாங்ைிகனயும் வளர்ச்சிப் 
க ாக்ைிகனயும் ஒட்டி து. 
 
ஆனால், வாய்க்கும் ைாதலி, வாழ்க்கைத் துகண நலமாை 
அகம  கவண்டுகம! ஒவ்சவாரு ச ரி  மனிதனின் 
வாழ்க்கை ின்  ின்னாலும் அந்த ச ரி  மனிதகன 
உருவாக்ைி  ச ண் இருப் ாள் என் து ஓர் அனு வ 
வாக்கு. மாமுனிவர் மார்க்சுக்கு வாய்த்த மகனவி 
சஜன்னிக ப் க ால உலைில் வாழ்க்கை துகண 
வாய்க்ைப் ச ற்றவர்ைள் எண்ணிக்கை ில்  லர் அல்லர். 
இது மறுக்ைமுடி ாத உண்கம. 
 
ஒருவர் வாழ்க்கை ில் ஒருவர்  ஆணா ினும் சரி, 
ச ண்ணா ினும் சரி, கதாழகம ாை இருந்து உதவி 
சசய்வது எளிதன்று. அதற்கு நிகற ப்   ிற்சி கதகவ; 
ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு கதகவ. குகற, குணங்ைகளக் 
ைடந்து அன்பு  ாைாட்டல் கவண்டும். 
உ ிர்த்துடிப்புள்ளதாை அதாவது வளர்ச்சிக்கும் 
மாற்றத்திற்கும் உந்து சக்திக  வழங்குவதாை அகம  
கவண்டும். 
 
ஒரு ச ண் தன் துகணவருக்கு –  ரிவிலும் 
உணவளிப் திலும் தா ாைவும், தக்ை ஆகலாசகனைள் 
கூறி வழிநடத்துவதில் தமக்கை ாைவும், குகற 
குணங்ைகளக் ைடந்த நிகல ில் அன்பு  ாைாட்டி எடுக்கும் 
ைாரி ம்  ாவினும் கை சைாடுத்து நிற் தால் 
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கதாழி ாைவும், உடல் நலம் ைருதிப் க ணுவதில் 
மருத்துவச்சி ாைவும் ைாதலின் த்கத அளிப் தில் 
மகனவி ாைவும், இகடயூறு உண்டான கநைத்தில் தக்ை 
சநறிமுகறைள் ைாட்டுவதில் அகமச்சைாைவும் 
விளங்ைகவண்டும் என்று ஆன்கறார் கூறுவர். இந்தக் 
ைருத்கத வள்ளுவம், 
 
“தற்ைாத்துத் தற்சைாண்டார் க ணித் தகைசான்ற 
சசாற்ைாத்துச் கசார்விலாள் ச ண்” 
 
என்று சமாழிைிறது. 
 
ஒரு ச ண்ணுக்குரி  முதற்ைடகம தன்கனக் 
ைாப் ாற்றிக் சைாள்ளுதல்! ஆம்; ைணவனுக்குப்  ின் 
வாழ்க்கைத் துகண ல்ல. வாழ்க்கைத் துகண நலகம 
முதலிடம் வைிக்ைிறது. அதாவது ச ாறுப்புக்ைகள எடுத்து 
நிகற கவற்றுகவார் நலமுடன் இருந்தால்தான், தாம் 
துகண நிற் ாருக்கு உரி  நலன்ைகளச் சசய்  முடியும், 
அது மட்டுமல்ல. ைற்பு, அன்பு, ஒழுக்ைம் ஆைி ன உடற் 
சார்புகட ன மட்டுமல்ல; உ ிர்ச் சார்புகட   ண்புைள்.  
இவற்றில் தடுமாற்றம் வருதல் கூடாது. அதனால் 
தற்ைாத்து ‘தற்ைாத்து’ என்றது குறள். அடுத்து 
‘தற்சைாண்டாற் க ணுதல்’ ஆதலால் தகலமைனுகட  
ஒழுக்ைத்திற்கும் சச ல் திறனுக்கும் ச ண்கண 
ச ாறுப்க ற்ை கவண்டும் என் து வள்ளுவத்தின் திைண்ட 
ைருத்தாகும். 
 
அடுத்து வாழ்க்கை ின் குறிக்கைாள் புைழ் ச றுதலாகும், 
புைழ் கவறு விளம் ைம் கவறு. விளம் ைம் 
கவண்டுவதன்று; புைகழ கவண்டற் ாலது. அஃதாவது 
மற்றவர்ைள்  ாைாட்டும் சசாற்ைகளப் ச றுவது. ச ற்ற 
சசாற்ைகளப்  ாதுைாப் து.மற்றவர்ைள்  ழி தூற்றாமல் 
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 ார்த்துக்சைாள்வது; குடும் த்தின் சசய்திைள் அ லறி ா 
வண்ணம்  ாதுைாப் து, ைண்ணைி ‘ டீன்று’ என்று கூறி  
சநறிக ப் க ாற்றி வாழ்வது ஆகும். இத்தகு 
நலன்ைளுகட  வாழ்க்கைத்துகண நலம் அகம ின் 
இன்புற்று வாழலாம். 
 
இத்தகு நலன்ைள் ச ண்ணினத்திற்கு அகம  
கவண்டுமா ின் அவர்ைள் ைல்வி நலத்தில் சிறந்து 
விளங்ை கவண்டும். உறுதியும் உத்தைவாதமும் உகட  
வாழ்நிகல அவர்ைளுக்கு வழங்ைப் ச றுதல் கவண்டும். 
 
***** 
 
10. அறிவறிந்த மக்ைட்க று 
 
மங்ைலமாைி து இல்லற வாழ்க்கை. சிறந்த இல்லற 
வாழ்க்கை ின்   ன் மக்ைட்க று. இதகனத் திருக்குறள், 
 
“ச றுமவற்றுள்  ாமறிவ தில்கல அறிவறிந்த 
மக்ைட்க று அல்ல  ிற” 
 
என்று எடுத்துக்கூறி விளக்குைிறது. இந்த உலைில் 
 ல்கவறு க றுைள் உள்ளன. அவற்றுள் சில ச ான், 
ச ாருள், க ாைம், புைழ், மக்ைட்க று முதலி ன. இகவ 
 ாவற்றுள்ளும் சிறந்தது மக்ைட்க று. ஏன்? முன்கன 
சசான்ன ச ான், ச ாருள், க ாைம், புைழ் ஆைி வற்றுள் 
ஒன்கறப் ச ற்றாலும் சரி,  லவற்கறப் ச ற்றாலும் சரி, 
வாழ்க்கை முழுகம ஆைாது. அகதாடு மானுட 
இ க்ைத்தின் சதாடர்ச்சிக்கு அைண் சசய்வதாைவும் 
ஆைாது. 
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ஆதலால் இல்வாழ்வார் ச றக்கூடி  க றுைளுள் 
தகல ா து மக்ைட்க கற ாம். மானுட இ க்ைத்தின் 
வளர்ச்சிக்கும் ஆக்ைத்திற்கும் துகண சசய்வது 
மக்ைட்க கற. அகதாடு தத்துவ இ ல்வழி ஒரு உ ிர் 
மானுடப்  ிறப்பு எய்தினால்தான் அமை நிகல எய்துைிறது. 
அதனாகலக  “ச ருமவற்றுள்  ாமறிவதில்கல” என்று 
சதளிவாைவும் உறுதி ாைவும் கூறுைிறார் திருவள்ளுவர். 
 
“அறிவறிந்த மக்ைட்க றல்ல  ிற” என்ற  குதி, 
ைவனமாைப்  டிக்ை கவண்டி   குதி. இந்தப்  குதிக்கு 
உகை ஆசிரி ர்ைள் எழுதியுள்ள உகைைள் அறிவுக்கு 
இகசந்தனவாை இல்கல. “அறிவறிந்த” என்றதனால் 
இறந்த ைாலமாைிறது. எப் டி ஒரு மைன் அல்லது மைள் 
 ிறக்கும் ச ாழுகத அறிவு அறிந்த குழந்கத ாை இருக்ை 
இ லும்? முடியும்? அப் டி ானால் ‘அறிவறிந்த’ என்ற 
சசால்கல  ாருக்கு அகட ாைச் கசர்ப் து?  அறிவறிந்த 
ச ற்கறார்ைளா? அறிவறிந்த மக்ைளா?  
ச ற்கறார்ைளுக்குத்தான் ‘அறிவறிந்த’ என்ற சசால்கல 
அகட ாக்ை கவண்டும். அறிவறிந்த ச ற்கறார்ைளுக்கு 
அறிவறிந்த மக்ைள் ைிகடப் ார்ைள். ஆம்! ைாதல் 
தூய்கம ானது; அறிவார்ந்தது; உறவின் வழி து; 
தன்னல மறுப்புப்  ண் ின் வழி து. ைாதல் மகன றம் 
ஒரு கநான்பு. இந்த கநான் ிகன அறிவார்ந்த நிகல ில் 
இ ற்றுநர் ைாதல் வாழ்வில் சிறக்ைின்றனர். 
இத்தகைக ாகை நன்மக்ைகளப் ச றுைின்றனர். ச ற்ற 
வண்ணம் வளர்த்து, உ ர் நிகலக்குக் சைாண்டு 
வருைின்றனர். 
 
ஆதலால் நன்மக்ைகள விரும்பும் ச ற்கறார் 
“அறிவரிந்தவர்ைளாை” இருத்தல் கவண்டும்; வடீ்கடப் 
 ல்ைகலக் ைழைமாக்கு வர்ைளாய் இருத்தல் கவண்டும். 
ைருவுற்ற ைாலம் முதல்  ிறந்து வளர்ந்து தன் நிகல 
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எய்தும் ைாலம் வகை ில் ச ாறுப்க ாடு வளர்ப் வர்ைள்.   
அறிவறிந்த ச ற்கறார்ைள் அறிந்த ச ற்கறார்ைளாவர். 
 
அண்ணல் ைாந்தி டிைள், “சிறப்புப் ச ாருந்தி  வடீ்டுக்கு 
இகண ான  ல்ைகலக்ைழைம் இல்கல” என்று 
கூறி கத எண்ணுை. நல்ல ச ற்கறார்ைகள 
குழந்கதைளுக்கு நல்ல ஆசிரி ர்ைள். அசமரிக்ை 
குடி ைசுத் தகலவர் ஆதம்ஸ், தன்னுகட  ைடவுள்  க்தி 
– அறசநறி  ற்று அகனத்துக்கும் தன்னுகட  தாக  
ைாைணம், என்று கூறுைின்றார்.  மக்ைளாவதும் – 
மாக்ைளாவதும் ச ற்கறார்ைளின் ச ாறுப்க  ாம். 
 
ஆதலால், மகன றம் வாழ்கவார் – மைப்க ற்றுக்குரி  
வாழ்வு வாழ்கவார் வாழ்வாங்கு வாழ கவண்டும். 
அறிவறிந்த ச ற்கறார்ைகள அறிவறிந்த மக்ைகளத் 
தருைின்றனர் என் கத வள்ளுவம். 
 
***** 
 
11. அன்பு சசய்ை! 
 
இகறவன் உ ிர்க்குலதிற்குக் சைாடுத்த ஒகை ஒரு வைம் 
அன்புதான். அன்க  உ ிர்க்குலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஊற்று; 
அன்க  உ ிர்க்குலத்தின்  ாதுைாப்புக் ைவசம், 
மானுடத்தில் உ ிரி ல் அடிப் ண்பு விரிந்து, வளர்ந்து 
வாழ்வது விரிவன எல்லாம் வாழும். சுருங்குவன 
எல்லாம் அழியும். 
 
தன்னலம் ஆக்ைம் க ாலத் கதான்றும். தன்னலம் இன் ம் 
க ாலத் கதான்றும். ஆனால் இதனிலும் துன் ம் 
மற்சறான்று இல்கல. ஆதலால் அன்புகட வைாை 
விளங்ை, ைாண் வர்ைள் அகனவகையும் கநசித்த  ிறகு 
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ைகடசி ாை நம்கம கநசித்துக் சைாள்ள கவண்டும். 
அதுவும் வாழ்தலுக்ைாைகவ ாம். அன்பு இல்கலக ல் 
 ிறதுகறைளில் ச ற்றகவ அதாவது அறிவு க ாைம் 
முதலி ன கூட   னற்றுப் க ாைின்றன. 
 
அன்பு இ ற்கை ாை அகமந்த ஒரு நி தி. நல் 
வாழ்க்கை ின் வரிச்சட்டம், தாவைங்ைள், விலங்குைள் 
இந்த அன்பு என்ற அடிப் கடச் சட்டதினின்று விலை 
இ லாகம ஒரு ைாைணமாைவும் இருக்ைலாம். ஆனால் 
மானுடசாதி அன்பு என்ற வரிச்சட்டதினின்று விலை 
இ லாகம ஒரு ைாைணமாைவும் இருக்ைலாம். ஆனால் 
மானுடசாதி அன்பு என்ற வரிச்சட்டத்திலிருந்து விலைிச் 
சசல்ைிறது. இது முற்றிலும் தவறு.  குத்தறிவு 
நன்கமக  வளர்க்ைகவ; தீகமக  அைற்றகவ ாம். 
கமலும் வாழ்க்கைப் க ாக்கை வளர்ப் தற்கை  குத்தறிவு. 
அணு ஆயுதங்ைளால் உலகை அழிப் து எங்ைனம் 
 குத்தறிவு ஆகும்? 
 
இன்று இ ற்கை உலைம் விரிந்து ைிடக்ைிறது. மனிதன் 
 கடத்துள்ள ைருவிைள், விரிந்த உலகை 
இகணக்ைின்றன. ஆனால் மனிதன் சுருங்குைிறான். தன் 
வடீு, தன் நாடு, தன் சமாழி, தன் மதம் என்று சுருங்ைி 
விடுைின்றான். அதன் ைாைணமாைக் சைட்ட க ாரிடும் 
உலைகம கதான்றியுள்ளது. சைட்ட க ாரிடும் உலைத்கத 
மாற்றி அகமத்திடுதல் கவண்டும். 
 
வடீ்டிற்கும் வடீ்டிற்கும் இகடக  கவத்த சுவர்ைகள 
இடித்துவிட கவண்டும். வதீிைளுக்கு இகடக  உள்ள 
திகைைகள அைற்ற கவண்டும், நாட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் 
இகடக  உள்ள எல்கலைகள அைற்றிவிட கவண்டும். 
இவர் கதவர் அவர் கதவர் என்று சண்கட க ாடும் 
உலைத்கத அறகவ தவிர்த்திடுதல் கவண்டும். ஆன்ம 
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கந  ஒருகமப்  ாட்கடக் ைாணல் கவண்டும். ஒரு 
குலமாை கவண்டும். இதற்கு அன்பு சசய்தகல வழி! 
ஆதலால், கவ த்தீர் அன்பு சசய்வரீ்! 
 
ைதிசைாளி  ைவுைிறது. ைாய்ைிற ைதிசைாளி ாை மாறுைிறது. 
குளிர்க்ைாய்தலுக்ைாை சவ ிலில்  டுத்திருந்த புழு, 
ைாய்ைிற ைதிகைாளி ால் சுடப் ட்டு இறந்து க ாைிறது; 
அழிந்து க ாைிறது. சவ ிலின் சவப் த்கத தாங்ைிக் 
சைாள்ளும் ஆற்றல் புழுக்ைளுக்கு இல்கல. ஏன் எலும்பு 
இல்லாததால்! மனிதன், எலும்பு உள்ள மனிதன்! அதிலும் 
முதுசைலும்பு உள்ள மனிதன். வலிகம ான  கடப்பு. 
ஆ ினும் ஏன்? அன் ில்லாத மனிதன் அழிவான்! 
அறக்ைடவுள் அன் ில்லாத மனிதகனச் சுடும். வாழ்வு 
 ாழாகும்! 
 
“என் ி லதகன சவ ில்க ாலக் ைாயுகம 
அன் ி லதகன அறம்” 
 
இதனால் ச றப் டுவது, மானுடத்திற்கு உண்கம ான 
வலிகம அன் ினால் மட்டுகம என் து. அன் ில்கலக ல் 
மானுடம் வாழ்தல் அரிது. ஆதலால் அன்பு சசய்வரீ்! 
அன்க  இந்த உலைத்திகன இன்  உலைமாக்ை உள்ள 
ஒகை வழி! 
 
***** 
 
12. மனிதகுல ஒருகமப் ாட்டுக்கு அடிப் கட 
 
மனிதன் விரிந்த  ைந்த உலைத்கதாடு  ழகும்ச ாழுது 
விரிவு அகடைிறான். சுருங்குவன எல்லாம் அழியும். 
விரிவன எல்லாம் வளரும். சுருங்குவன எல்லாம் ஆவது 
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க ால் ைாட்டி அழியும். விரிவன எல்லாம் அழிவது க ால் 
ைாட்டி சால ஆக்ைம் தரும். 
 
மனிதன் மானுடத்தின்  ைப்ச ல்கல முழுதும் உறவு 
சைாண்டு  ழகுதல் நல்லது; விரும் த்தக்ைது. இத்தகு 
விரிந்த  ைந்த உறவுக்கு – நட் ாடலுக்கு 
நாட்சடல்கலைள், அைசி ல் எல்கலைள் தகட ாை 
இருத்தல் கூடாது. சமாழிைளும், சம  சநறிைளும் 
துகண ாைகவ அகமவன; சமாழி ின் ச  ைால், சம  
சநறிைளின் ச  ைால், மனிதன் சுருங்குவது அறம் அல்ல. 
அதுமட்டுமல்ல, சமாழி ின் குறிக்கைாளுக்கும் 
மாறு ட்டது; சம  சநறிைளின் கநாக்ைத்திற்கும் 
முைண் ட்டது. 
 
இத்தகு விரிந்த  ைந்த உலைத் சதாடர்க , சைாள்வதற்கு 
விஞ்ஞான வளர்ச்சி மூலம் மனிதன் ஆர்வத்துடன் 
மு ன்றிருக்ைிறான். சதான்கமக் ைாலத்தில்  ாத்திகை 
என்ற ச  ரில் இந்த மு ற்சி அகமந்திருந்தது. ஏசுவின் 
 ாத்திகை, முைம்மது ந ி வர்ைளின்  ாத்திகை, 
ஆழ்வார்ைள், நா ன்மார்ைளின்  ாத்திகை, ைாந்தி டிைளின் 
 ாத்திகை ஆைி ன எடுத்துக்ைாட்டுைள். மிைப் 
 ழங்ைாலத்தில் நாடு விட்டு நாடு  ாத்திகை –   ணம் 
சசன்றால் உணவு முதலி ன ைிகடப் தற்கு 
வழி ில்கல. திருக்கைா ில் நாைரிைம் தகலச டுத்த 
 ிறகு இப் டிப்   ணத்தில் வருகவாருக்கு உணவளிக்கும் 
ச ாறுப்க  திருக்கைா ில்ைள் ஏற்றுக்சைாண்டன. 
 
இப்ச ாழுது எங்கும் உணவுச் சாகலைள் 
வணிைத்சதாழில் அடிப் கட ில் அகமந்துவிட்டன. 
ஆனால் விழுமி    கனத் தைவில்கல. மிைப் கழ  
ைாலத்தில் வடீுைளில்தான், இத்தகு   ணிைளுக்கு உணவு 
வழங்ைப் ச ற்றது. வடீுைளில் உணவு வழங்ைப் ச றுதகல 
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சிறப்பு. இங்ஙனம் இல்லத்திற்கு வரு வர்ைள் ‘விருந்தினர்’ 
என்றகழக்ைப் ச ற்றனர். 
 
இன்கறா உறவினர்ைளும் சுற்றத்தினரும் விருந்தினர் 
என்று அகழக்ைப் டுைின்றனர். இது முகற ன்று. 
முன் ின் சதரி ாத அறிமுைம் இல்லாத அ லாகை 
விருந்தினர் எனப் டுவர். இவர்ைள் இல்லங்ைளில் வந்து 
தங்ைிப் க ாவதினாகல சமாழி – ைகல வழி ட்ட 
உறவுைளும் வளரும். சதாழில், ச ாருள் வழி ட்ட 
உறவுைளும்கூட வளரும். இத்தகு   ணங்ைகளத்தான் 
இன்கற  அைசு, சுற்றுலாத்துகற என்று ஒரு துகற 
அகமத்து வளர்த்து வருைிறது. இத்துகற  ல 
நாடுைளுக்கு அதிைப் ச ாருள் ஈட்டத்கதயும் தருைிறது. 
 
மகன றம் க சும் திருவள்ளுவர் விருந்கதாம் ல் என்ற 
சநறிக யும் எடுத்துக் கூறுைிறார். விருந்கதாம் ல் 
அதிைாைம் முழுகமயும்  டித்தால் விருந்கதாம் லினும் 
சிறந்த அறம் இல்கல என்று சதரி  வரும். 
அதுமட்டுமல்ல, தமிழைத்தின் இல்லங்ைளில் நாள்கதாறும் 
விருந்தினர் வந்த வண்ணம் இருந்தனர் என்று சதரி  
வருைிறது. இந்த விருந்கதாம்பும்  ண்க த் தமிழர்ைள் 
க ைறமாைப் க ாற்றி வளர்த்ததினாகலக  தமிழ்ப்  ண்பு 
உலைந் தழீஇ   ண் ாை வளர்ந்து வந்துள்ளது. “ ாதும் 
ஊகை;  ாவரும் கைளிர்” என்ற உ ர் சநறி முைிழ்ப் தற்கு 
விருந்கதாம்பும்  ண்க  ைாைணமாை அகமந்திருக்கும் 
என்று ைருதகவண்டி ிருக்ைிறது. 
 
விருந்கதாம் ல்  ண்பு சிறந்து விளங்கும் வடீ்டுக்கும் 
நாட்டுக்கும் ச ாருள் புழக்ைம் அதிைமாவதற்குரி  
வா ில்ைள் மிகுதி. ஒருநாடு விருந்கதாம்பும்  ண் ில் 
சிறந்து விளங்ைினால் அந்த நாட்டுக்கு வரும் சுற்றுலாப் 
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  ணிைள் அந்நாட்டின் வளர்ச்சி ில்  ங்கைற் ர்; முதலீடு 
சசய்வர். 
 
அதுக ால ஒரு வடீ்டினர் விருந்கதாம்பும்  ண் ில் 
சிறந்து விளங்ைினால் அந்த வடீ்டினருகட  வளர்ச்சி ில் 
விருந்தினர்  ங்கைற் ர். ஒரு குடும் த்தினர் 
விருந்கதாம் லில் சிறந்து விளங்குைின்றனர். அவர்ைள் 
வ லில் விகத  ாவவில்கல. விதி ில்கல அல்லது 
ைாலம் ைிகடக்ைவில்கல. வந்த விருந்தினர்ைள் 
வாளாவிருக்ை மாட்டார்ைள். விருந்தினர்ைளும், அந்தக் 
குடும் ச் சசல்வத்தின்   கன நுைர்ந்தவர்ைளும் 
வாளாவிருக்ை மாட்டார்ைள். தாகம வலி ச்சசன்று 
அக்குடும் த்தினரின் வ லில் விகதக  விகதப் ார்ைள். 
இஃது அறஞ்சார்ந்த வாழ்வி ல் முகற. இதகனத் 
திருக்குறள் 
 
“வித்துமிடல் கவண்டுங் சைால்கலா விருந்கதாம் ி 
மிச்சில் மிகசவான் புலம்” 
 
என்று கூறும், ஆதலால் எல்கலைகளக் ைடந்து  ழகுை. 
நட் ிகனக் சைாள்ை; உறவாகுை; உவந்து உண் ித்துப் 
 ழகுை. இதுகவ மனிதகுல ஒருகமப் ாட்டுக்கு 
அடிப் கட. 
 
***** 
 
13.  நல்வாழ்க்கை ின் இைட்கட நாடிைள் 
 
இன் ம் மனிதனால் உருவாக்ைப் ச ற்று அவகன துய்த்து 
மைிழும் ஓர் உணர்வு. இந்த இன் ம் என் து அணுகும் 
வகை ால் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறும். ஒரு 
மனிதனுகட  வாழ்நாள்ைளிகல கூட  ருவத்திற்குப் 
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 ருவம் மாறும். ஒகைார் வழி சூழ்நிகலைளுக்கு ஏற் வும் 
மாறக்கூடும். அப் டி ானால் இன் ம் நிகல ான 
ஒன்றில்கல ா? இன் ம் நிகல ான ஒன்றுதான். எங்கும் 
எப்ச ாழுதும் எல்கலாருக்கும் இன் மாை இருக்ைின்ற 
ஒன்கற இன் ம். மற்றகவ எல்லாம் துன் ம். 
 
ஆனால் மானுடம் தற்சார் ிகல  ழைிப்  ழைி, 
துன் ந்தழீஇ  இன் த்கதக  இன் ம் என்று ைருதுைிறது. 
இன் ம் க ாலக் ைாட்டித் துன் ம் தரும் இவற்றிற்ைாைகவ 
மானிடர் க ாைாடுைின்றனர். இன் ம் சமூை நலத்தில் 
உருவாவது; கதாழகம ில் வளர்வது; ைாதலில் 
நிகலப் து. எல்லாவற்றிற்கும் அடிப் கட சமூை நலம். 
நம் ஒவ்சவாருகட  உள்ள நலமும் உடல் நலமும் கூட 
சமூை நலத்திகனக  அடிப் கட ாைக் சைாள்வது. 
 
ஆன்மாவின் உறுப்புைளான மனம், புத்தி, சித்தம் 
அைத்துறுப்புக்ைள்,  ிரிக்ைப் டாத உறுப்புைள், அைத்து 
உறுப்புக்ைகள. இகவைகள அறியும் ைருவிைள். அறிவுக் 
ைருவிைளுமாம். சமய், வாய், ைண், மூக்கு, சசவி ஆைி ன 
உடலுக்கு வாய்த்த ச ாறிைள். இப்ச ாறிைள் 
சச லுக்குரி ன. அறிவும் சச லும் நிைழும் ைளம் 
சமூைம்தாகன! ஆதலால் சமூைத்கதயும் தனது 
வாழ்நிகல ின் உறுப் ாை எண்ண கவண்டும். உறுப் ாை 
மட்டுமல்ல. சமுைநலகன இன் த்தின் ஊற்றுக்ைளன் 
என்று ைருதி சமூை நலகனப் க ணி வளர்க்ை கவண்டும். 
சமூைத்துடன்  ிணக்ைிலாத நிகலக ப்  ைாமரிக்ை 
கவண்டும். சநஞ்சு சநைிழத்தக்ை உறவு நிகலைகளயும் 
வளர்த்துக்சைாள்ள கவண்டும். 
 
சமூை நலன் எப்க ாது சைடுைிறது? ஏன் சைடுைிறது? 
அன் ின்கம ின் ைாைணமாை சமூைத்திலிருந்து 
தனிமனிதன் அந்நி ப்  டுத்தப் டுைிறான். அந்நி மான 
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நிகல நன்றன்று, அன்பு அடக்ைதிகனத்தரும். வளர்ந்த 
அறிவு அடக்ைத்கதத் தரும். அன் ின்கமயும் 
அறிவின்கமயும் தனி மனிதகனத் 
தற்சார்புகட வனாக்ைி அைந்கதக்ைாைனாை வளர்த்து 
விடுைிறது. அறி ாகம ின் முைட்டில் வாழ் வர்ைள் 
அைந்கதக  வடிவமாை வாழ்வர். இவர்ைள்  ார் மாட்டும் 
அடக்ைத்கதப் க ணார்.  ணிவு என் கத இவர்ைள் 
வாழ்க்கை அைைாதி ில் இல்கல. ஆர்ப் ைவம் சசய்வர். 
எல்கலாகையும் இழித்தும்  ழித்தும் க சுவர். இத்தகு 
வாழ்க்கைப் க ாக்கு சமூை நலகனக்சைடுக்ைிறது. 
உள்ளமும் சைட்டு உடலும் சைட்டு நாட்டின் நிகல 
இைங்ைத் தக்ைதாைிறது. 
 
நல்வாழ்க்கைக்கு அடக்ைம் கதகவ,  ணிவு கதகவ.  ார் 
மாட்டும் அடக்ைம் கதகவ,  ணிவு கதகவ. அடக்ைமும் 
 ணிவும் இருந்தால் இனி  சசாற்ைகள  ிறக்கும். ஒருவர் 
வாழ்க்கை ில் அவர் வழங்கும் இனி  சசாற்ைள் தரும் 
  ன் அளப் ரி து. இனி  சசாற்ைளால்  ாைாட்டுவதின் 
மூலமும் எண்ணற்ற ைாரி ங்ைகளச் சாதிக்ைலாம். 
மானுடத்தின் இ ற்கை கமப்பு இன்சசால் 
வழங்குவகத ாம். ஆனால் மு ன்று குருதிக ச் 
சூகடற்றிக் சைாண்டு மூச்சுக் ைாற்றிகன நிகற ச் 
சசலவழித்துக் ைடுஞ்ச்சசாற்ைகள  ிறருக்கும் தனக்கும் 
இன்னாதான விகளவிக்கும் சசாற்ைகளக் கூறுைின்றனர். 
 
இனிகம   வாத இன்னாத ைடுஞ் சசாற்ைகளக் கூறின் 
இைத்தக் சைாதிப்பு கநாய் வருைிறது. மூச்சுக் ைாற்று 
அதிைம் சசலவாவதால் மூப்புத் தன்கம இளகம ிகலக  
வந்து விடுைிறது. மற்றவர்ைளுகட   கைக  வளர்ைிறது. 
ைாரி க் கைட்டிகனச் சசய்ைிறது. அது மட்டுமல்ல 
வன்சசால் திருட்டுத்தன்கமயுகட து என் து 
வள்ளுவத்தின் ைருத்து. எப் டி வன்சசால் திருடு? 
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விலங்ைினத்திடமிருந்து ைவர்ந்து சைாண்ட விலங்ைி ல் 
தன்கம ின் விகளவு வன்சசால். அதனால் வன்சசால் 
திருடு ஆகும். இனி  சசால் அன் ிகன இரு ாலும் 
ஊற்சறடுக்ைச் சசய்ைிறது; கதாழகமக  வளர்க்ைிறது. 
வாழ்க்கைப்  ணி ில் ஆற்றல் மிக்ை ஒத்துகழப்க  
நல்குைிறது. ஆதலால்  ணிவும் இன்சசால்லும் சவற்றி 
ச ாருந்தி  நல்வாழ்க்கை ின் இைட்கட நாடிைள். 
ஒன்றின்றிப்  ிரிசதான்று இல்கல. இன்சசால்கல 
என்றும், எங்கும் வழங்ைி வாழ்வித்து வாழ்கவாமாை! 
 
“ ணிவுகட ன் இன்சசாலன் ஆதல் ஒருவற்கு 
அணி ல்ல மற்றுப்  ிற” 
 
***** 
 
14. ஒட்ட ஒழுைல் 
 
ஒழுக்ைம் உகட ைாதல் அரிது. ஆ ினும் ஒழுக்ைம் 
உகட ைாை வாழ்தகல வாழ்தல். “ஒழுக்ைம்” என்ற சசால் 
 லைாலும் கைட்ைப் ச றும் சசால். ஆ ினும் ஒழுக்ைம் 
என்ற சசால்லுக்கு மக்ைள் மன்றத்தில் ைற் ிக்ைப் 
ச ற்றுள்ள ச ாருள் மிைச் சுருங்ைி து. அதாவது ஆண் 
ச ண் உறவுைளில் குற்றம் ஏற் டாமல் வாழ்வகத 
ஒழுக்ைமுடகம ாகும் என் து வலிகம சான்ற ஒரு 
ைருத்து. இதில் தவறில்கல; உண்கம இருக்ைிறது. 
ஆ ினும் ச ண் வழி கநரிடும்  ிகழைகளத் தவிர்த்தல் 
மட்டுகம ஒழுக்ைமுடகம ாைாது. இது 
ஒழுக்ைமுகடகம ின் ஒரு கூறு. 
 
கமலும் ைள்ளுண்ணல், ைவறாடல் முதலி ன 
சசய் ாகம ஒழுக்ைம் என்று கூறுவாரும் உளர். இதிலும் 
உண்கம இருக்ைிறது. ஆ ினும் ைள்ளுண்ணாதிருத்தல், 
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ைவறாடாதிருத்தல் மட்டும் ஒழுக்ைமுகடகம ாைாது. 
இகவயும் ஒழுக்ைத்தின் கூறுைகள! இந்த அளவில் 
மட்டும்தான் ஒழுக்ைம் ற்றி நமது நட்டு மக்ைள் 
அறிந்திருக்ைின்றனர். ைள்ளுண்ணாதிருத்தல் ைவறு (சூது) 
ஆடாதிருத்தல், முகற தவறான  ால் ஒழுக்ைங்ைள் 
கமற்சைாள்ளாதிருத்தல் மட்டும் உகட வகை 
ஒழுக்ைமுகட வர் என்று ைருதும் ைருத்து நமது 
சமுதா  அளவில் கமம் ட்டிருக்ைிறது. இகவைள் 
ஒழுக்ைத்தின் கூறு ாடுைகள. ஆனால் நிகற நலம் மிக்ை 
ஒழுக்ைம் எது? 
 
நாம் இந்த உலைத்தில் வாழ்ைின்கறாம். இந்த உலை 
சமுதா ம் நம் ைண்முன்கன இ ங்ைிக் சைாண்டிருக்ைிறது; 
வளர்ந்து சைாண்டிருக்ைி து; நாம் இந்த மானுட 
சமுதா த்துக்குள் சங்ைமமாை கவண்டும். மானுட 
சமுதா த்தின் நகடமுகறைகளப் புரிந்து சைாள்ள 
கவண்டும். அதற்கைற்  ஒழுைி சவற்றி ச றுதல் 
கவண்டும். உலை நகடமுகற தீ தாை இருக்ைலாம். 
அத்தீ  ஒழுக்ைமும் ஏற்புக்குரி தா என்ற கைள்வி 
கதான்றும். இல்கல. இல்கல. தீ ஒழுக்ைத்கத ஏற்றுக் 
சைாள்ளல் இல்கல! உலைத்கதப் புரிந்து சைாண்டு 
அதற்குத்தை ஒழுகுதல் என் கத ச ாருள். உலை 
இ லுக்குத் தக்ைவாறு என்றால் ஒத்து ஒழுகுதல் என்று 
மட்டுகம ச ாருள் சைாள்ளுதல் கவண்டா. உலை 
நகட ிகனப் புரிந்து சைாண்டு அதகனாடு கமாதாமல் 
ஒத்துப் க ாைக் கூடி தா ின் ஒத்து ஒழுகுதல் 
கவண்டும். ஒத்து ஒழுை இ லாதது எனில் அதகன நாம் 
விரும்பும் நிகலக்கு மாற்ற மு லுதல் கவண்டும். 
இங்ஙனமின்றி முைண் ட்டு நின்றும், ைலைங்ைகள 
வளர்த்தும் வாழ்தல் கூடாது. 
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இந்த உலைில் எல்லாவற்றுக்கும் கமலானது மனித 
கந கம ஆதலால் உலை மாந்தர்க்கு நல்லது சசய்யும் 
வழி ில் வாழ்தகல ஒழுக்ைமுகட  வாழ்க்கை. உலை 
மானுட சமுதா த்துடன் ஒத்து உடன் நின்று வாழ்தகல 
ஒழுக்ைமுகடகம. 
 
“உலைத்கதாடு ஒட்ட ஒழுைல்  லைற்றும் 
ைல்லார் அறிவிலா தார்” 
 
***** 
 
15. ைற்புக்ைடம் பூண்ட வாழ்க்கை 
 
ைாதற் ைடகம பூண்ட வாழ்வி லிலும் அறிவி ல் 
உண்டு. உளவி ல் ஒரு சிறந்த அறிவி ல். இன்று 
நகடச றும் சமூைத் தீங்குைள்  லவற்றிற்கும் ைாைணம் 
உளவி ல் அறி ாகம. ஏன், வாழ்க்கைக க  
அறிவி லடிப் கட ில் இ க்ைினால் எண்ணற்ற 
இன் ங்ைள் ைிகடக்கும். இதகனத் தமிழ் மக்ைள்  ண்கட 
உணர்ந்து வாழ்வி லுக்கும் அைத்திகண இலக்ைணம் 
சசய்தனர். 
 
ைாதல் மலரினும் சமல்லி து; அதன் சசவ்வி உணர்ந்தார் 
சிலகை என் து வள்ளுவத்தின் முடிவு. ைாதல் 
மகன றத்தில் நம் ிக்கையும் நல்சலண்ங்ைளும் ஊற்றுக் 
ைண்ைளாகும். ஒருவகை ஒருவர் புரிந்து சைாள்ளுதலும், 
ஒத்துகழத்தலும் இன்றி கம ாக் ைடகம; 
மகன றத்தின் இகணைள்; மாண்புைகள 
ஒருவருக்சைாருவர் கசர்க்கும் இகணைளாகும். ஆதலால் 
நமது அறத்தில் மகன வாழ்க்கை,  ிரிவிகனக்குரி து 
அல்ல. இஃகதார் ஒப் ந்த அளவில் அகமந்ததும் அல்ல. 
இஃசதாரு தி ாை கவள்வி. 
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“சசல்லாகம உண்கடல் எனக்குஉகை மற்றுநின் 
வல்வைவு வாழ்வார்க்கு உகை” 
 
என் து வள்ளுவம். 
 
ஆதலால், ைாதல் மகனவாழ்க்கை ின் ம் ஆன்ம 
இன் ம்; ஆன்ம அனு வம். ஆதலால் ைற்புக்ைடம் பூண்ட 
ச ண்கண வாழ்க்கைக்குத் துகண நிற்ை முடியும்; 
மற்றவர்ைளால் இ லாது. ஒருவர், இருவருக்குச் கசகவ 
சசய்  இ லாது. இங்ஙனம் விரும்புதல் புலால் 
சுகவக  ாம். இது சைாடிதினும் சைாடிது. இத்தகு 
தவறுைள் சசய் ாத வாழ்க்கைக க , க ைாண்கம 
நிகறந்தது என்றும், ைற்ச ன்னும் திண்கம சைாண்ட 
வாழ்க்கை என்றும் வள்ளுவம் க ாற்றுைிறது. 
 
***** 
  
16. வளரும் தகலமுகற 
 
வைலாற்று ஆசிரி ன் சசன்ற ைாலத் தகலமுகறைகள 
விவரித்துப் க சுவான். ஆனால் இலக்ைி ப்  கடப் ாளன் 
எதிர்வரும் தகலமுகற ினகைப்  ற்றிச் சிந்திப் ான்; 
எழுதுவான். எப்க ாதும் அறிஞர்ைளுகட  ைவகல 
அடுத்த தகலமுகறக ப்  ற்றி தாைகவ அகமயும். 
திருக்குறள் ஒரு முழுதுறழ் இலக்ைி ம், அறநூல்; 
வாழ்க்கை நூல். ஆதலால் திருக்குறள் எதிர்ைாலத் 
தகலமுகற ினகை  ற்றிப் க சுவது வி ப் ல்ல. 
அதுமட்டுமல்ல இன்று வாழ் வர்ைளுக்கு எதிர்ைாலத்கதச் 
சிறப்புற அகம ச் சசய் கவண்டி  ச ாறுப்க  
ஏற்கும் டி வலியுறுத்துைிறது. 
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இன்று வாழ்கவாரின் ைடகம, இவர்ைள் வாழ்ந்து 
முடிப் து மட்டுமல்ல, அடுத்து வரும் தகலமுகற ினர் 
சிறப்க ாடு வாழ்தலுக்குரி  சூழகல உருவாக்ைித் 
தைகவண்டும் என் து திருக்குறளின் ைருத்து; 
முடிவும்கூட. மகன ற வாழ்க்கை ின் மாண்பு, ைாதல் 
சிறப் ில் இல்கல; சுகவமிக்ை உணவில் இல்கல; 
சசய்து குவித்த ச ாருளில் இல்கல. கவறு எதில்தான் 
இருக்ைிறது மகன றத்தின் சிறப்பு? ஆம்! அறிவறிந்த 
மக்ைகளப் ச றுவதில்தான், மகன றத்தின் மாண்பு 
ச ாருந்தி ிருக்ைிறது. 
 
“ச றுமவற்றுள்  ாமறிவ தில்கல அறிவறிந்த 
மக்ைட்க று அல்ல  ிற” 
 
என் து திருக்குறள். ‘அறிவறிந்த’ என்ற சசால்கல 
மக்ைளுடன் கசர்த்து அறிவறிந்த மக்ைள் என் ார்ைள் 
உகை ாசிரி ர்ைள். அறிவு, ைல்வி கைள்விைளாலும், 
வாழ்க்கை அனு வங்ைளின் அடிப் கட ிலும் 
கதான்றுவது. ஆதலால் மக்ைள்  ிறந்து வளர்ந்த 
 ிறகுதான் அறிவறிந்த மக்ைளாதல் இ லும். ஆதலால் 
அறிவறிந்த என்ற சசால்கல மக்ைளின் ச ற்கறார்ைள் 
 ால் கசர்த்துக் கூறுவகத ச ாருத்தம். ஆம்! ச ற்கறார்ைள் 
ைாதல் மகன ற வாழ்க்கைக  அறிவறிந்த நிகல ில் 
நடத்துதல் கவண்டும். ைாமக்ைளி ாட்டமாை ஆைாமல் 
 ார்த்துக் சைாள்ள கவண்டும். அறிவார்ந்த நிகல ில் 
அன்பும் அறமும் ைலந்த ஊகன, உ ிகை, உணர்விகனக் 
ைடந்த நிகல ில் கூடுதல் நிைழுமா ின் அறிவறிந்த 
மக்ைள் கதான்றுவர். 
 
 ிறப் ில் ைவனமாை இருந்தால் மட்டும் க ாதாது. அகதப் 
க ாலகவ வளர்ப் ிலும் ைவனமாை இருத்தல் கவண்டும். 
ச ாதுவாை நமது நாட்டில் ைிைாமப் புறங்ைளில் 



43 
 

குழந்கதைள் வளர்க்ைப் டுவதில்கல. அவர்ைளாைகவ 
வளர்ைிறார்ைள். அதனால்தான் நமது சமுதா த்தில் தைம் 
குகறந்திருக்ைிறது. குடும் ம் மகன றத்தில் சிறந்து 
விளங்ைினால் அக்குடும் ம் மனிதகுல வைலாற்றிகலக  
இடம்ச றும். ஒருவர் தமது முன்கனாகைச் சசால்லி 
அறிமுைப் டுத்திக் சைாள்ளுதல் வளர்ச்சி ின்கமக க் 
குறிப் தாகும். மாறாைத் தனக்குத்தாகன அறிமுைமாை 
விளங்ைி வாழ் வர்ைள், தமது குடும் த்திற்கும் விளக்ைம் 
தருைிறார்ைள். இவகைப் ச றுவதற்கு இவருகட  
தந்கதயும், தாயும் என்ன தவம் சசய்தனகைா என்று 
வி க்கும் அளவுக்கு வாழக்கூடி  தகுதி, திறன்ைளுடன் 
மைகவ வளர்க்ை கவண்டும். நல்ல தாய், நல்ல தந்கத 
என்று ச  ர் விளங்ை வாழ்தகல சிறப்புற அகமந்த 
மகன ற வாழ்க்கை. 
 
“மைன்தந்கதக்கு ஆற்றும் இதவி இவன்தந்கத 
என்கநாற்றான் சைால்கலனுஞ் சசால்” 
 
***** 
 
17.  அன் ாற்றல் 
 
அன்பு – இஃது ஓர் உ ிர்ப்  ண்பு; மனிதகுல வைலாற்கற 
உ ிர்ப்புள்ளதாக்கும்.  ண்பு; தீகமக த் துகடத்சதறியும் 
ஆற்றல் மிக்ை  ண்பு;  கடப் ாற்றல் மிக்ை  ண்பு. இந்த 
அன்பு தற்சார் ில்லாதது; முற்றாை அ லாகை கநாக்ைிக  
சசல்லும்  ண்பு. இத்தகு அன் ிகன உ ர்  ண் ாைப் 
ச ற்ற மனிதன் வளர்வான்; வாழ்வான். இத்தகு 
அன் ிகன அறிவி ற்  ார்கவ ில் திருக்குறள் எடுத்துக் 
கூறுைிறது. 
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உ ிர்குலத்தில் எலும்பு உகட  உ ிர்ைளும் உண்டு; 
எலும்பு இல்லாத உ ிர்ைளும் உண்டு. எலும்பு இல்லாதன 
புழு வகை ின. ைதிசைாளி ின் ஆற்றகலத் தாங்கும் 
ஆற்றல் எலும்புள்ள   உ ிரினங்ைளுக்கு மிகுதியும் 
உண்டு. ஒகைா வழி தாங்ைிக்சைாள்ள இ லாது 
க ானாலும் ஓடிப்க ாய்ப்  ிகழத்தல் இ லும். எலும்புைள் 
அகமந்த உடல்ைள் விகைந்த இ க்ைத்திற்குத் துகண 
சசய்வன. எலும்பு இல்லாத புழுக்ைளுக்குக் ைதிைவனின் 
சவப் த்கதத் தாங்கும் ஆற்றல் இல்கல; தப் ித்துச் 
சசல்லவும் உடலகமப்பு இடம் தைாது: ஊர்ந்கத சசல்ல 
இ லும். அதனால் எலும்பு இல்லாதகவ ைதிைவன் 
சவப் த்தினால் அழியும் என் து அறிவி ற் சார்ந்த 
ைருத்து. 
 
அதுக ால மானுட வாழ்விற்கு அன்புகட ைாதல், 
எலும்புக ால் வலிகமக த் தரும். அன்புகடக ார் 
சமுதா த்தில் நிைழும் முகறப்  ிறழ்வுைளால் 
அழிந்துவிட மாட்டார்ைள். தாங்ைி வாழ்விப் ார்ைள். 
தாமும் வாழ்வார்ைள். 
 
ைதிசைாளி ில் – சவப் த்தில் மாற்றங்ைள் இல்கல. 
ைதிசைாளி ைாய்வதில்கல. அதகனத் தாங்கும் 
ஆற்றலற்றகவ அழிைின்றன. அதுக ால சமுதா  
வைலாறு, ஒரு தன்கமக்ைாை இ ங்ைிக் சைாண்டிருக்ைிறது. 
இந்த இ க்ைத்திற்கு அடிப் கட மானுடதிற்குரி  
அறகம ாகும். அன் ின் ஆற்றலுகட வர் வாழ்ைின்றனர். 
அன் ாற்றலற்றவர்ைள் அழிைின்றனர். “ஆற்றலுடகமக  
வாழும்” என் து உண்கம. 
 
ஆதலால், வாழும் மானுடத்திற்கு எலும் கன  
அன் ிகன அகனவரும் க ாற்றுமின்! 
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“என் ி லதகன சவ ில்க ாலக் ைாயுகம 
அன் ி லதகன அறம்” 
 
***** 
 
18.  கமாப் க் குகழயும் அனிச்சம்!   
 
மானிடர் உ ிர்ப் ில் சவளிவிடும் ைாற்று சவப் த் 
தன்கமயுகட து. இந்த சவப் த்கதத் தாங்ை முடி ாத 
நிகல ில் அனிச்சம் என்ற மலர் குகழந்து சைடும். 
அனிச்சம் நைம்புைளின் அகமவு ச றாத சமன்கம ான 
மலர். அதனால் கமாப் க் குகழைிறது. அதனால் 
அனிச்சமலகை முைைாமல் மூைிற்குச் சற்றுத் 
சதாகலவில் கவத்து மணத்கத அனு விக்ைலாம்; 
அழகை அனு விக்ைலாம்; தன்கமக  அனு விக்ைலாம். 
இங்ஙனம் ஒரு மலகை அனு விப் தற்குப்  திலாை 
அதகன முைர்ந்து சைடுப் தில் என்ன   ன்? 
 
விருந்தினர் என் வர்ைள் புதி வர்ைள். அதாவது முன் ின் 
சதரி ாதவர்ைள். அதாவது நாடுவிட்டு நாடு, 
ைற் தற்ைாைவும் புதி  அனு வங்ைகளப் 
ச ருதலுக்ைாைவும்   ணம் சசய்து  வரு வர்ைகள 
விருந்தினர் (இன்று உறவினர்ைகள விருந்தினர் என்று 
அகழப் து தவறான மைபு). இத்தகு விருந்தினர்ைகள, 
உழுவலன்புகட ாகைப் க ால இனி   ரிவு நிகறந்த 
புன்முறுவல் தாங்ைி  முைத்துடன் வைகவற்ை கவண்டும். 
அங்ஙனம் வைகவற்ைாது, அந்நி ர் என்ற உணர்வுடன் 
முைத்தில் ஐ ப் ாட்டுணர்வும் விருப் மின்கமயும் 
புலப் ட கநாக்ைின், வந்த விருந்தினர் மனத்துன் ம் 
அகடவர்; அவர்ைள் கசாற்றுக்ைாை வந்தவர்ைள் அல்லர்; 
உறவுக்ைாை வந்தவர்ைள். நன்கம சசய்வதற்ைாை 
வந்தவர்ைள். 
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“கமாப் க் குகழயும் அனிச்சம் முைந்திரிந்து 
கநாக்ைக் குகழயும் விருந்து” 
 
***** 
 
19.  நன்றி மறகவல் 
 
நன்று என்ற சசால்லின் அடிப் கட ில் நன்றி என்ற 
சசால்  ிறக்ைிறது. அதாவது ஒருவர், ஒருவருகட  
வாழ்க்கை ின் வளர்ச்சிக்கும், முன்கனற்றதிற்கும் உதவி 
சசய்தகத மறத்தல் கூடாது. நன்கற – நல்லகத 
மறவாதிருக்கும்  ண் ிகனக் குறிக்கும் சசால் நன்றி 
என் து. இந்தப்  ைந்த உலைத்தில் மானுடம் ஒருவருக்கு 
ஒருவர் ைலைம் சசய்து அழிந்து சைாண்கட வந்திருைிறது. 
அழிந்துமிருக்ைிறது. 
 
இத்தகு உலைில் ஒருவர்  ிறிசதாருவருக்கு நன்கம 
சசய்வது என் கத வளர்ந்த மனிதரின் நிகல. இங்ஙனம் 
ஒருவர் சசய்த நன்கமக  மறக்ைாது  ாைாட்டினால் 
கமலும்  ல நன்கமைகளச் சசய்  அவர் முன்வருவார். 
நாடு வளரும். அகதாடு நன்கமக  அகடந்த ஒருவர் 
அந்த நன்கமக  மறவாதிருத்தகல அவர் அந்த 
நன்கம ின் – தன்கம ின்   கன அறிந்திருக்ைிறார் 
என்று உணைப்ச றும். இங்ஙனம் தன்கமக  
அறிந்துணரும் நிகல ில்தான் நன்கம வளரும்.  லரும் 
  ன் ச றுவர். 
 
ஒருவர் சசய்த நன்கமக  மறந்து விட்டால், அவருக்கு 
 ாரும் நன்கம சசய்  முன்வை மாட்டார்ைள். அதனால் 
அவர் தம் வாழ்வில் கதக்ைம் ஏற் டும். துன் ங்ைளும், 
து ைங்ைளும் கதான்றி அல்லற் டுவர்; அழிந்து க ாவார். 
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அதனால் “நன்றி மறப் து நன்றன்று” என்றது திருக்குறள். 
நன்கமக  மறவாதிருத்தகல நன்கமக  நிகல ாைப் 
 ாதுைாக்ைவும் கமலும்  ல நன்கமைகளப் ச றவும் 
கூடி  வழி. 
 
நன்கம சசய்தல் நல்லவர்  ண்பு. நல்லவர்ைளாகல 
மட்டுமா இந்த உலைம் இ ங்குைிறது. இல்கலக ! இந்த 
உலைில் நல்லவர்ைள் – நன்கம சசய் க்கூடி வர்ைள் மிை 
மிைச் சிறு ான்கம ினகை ாம். தீகம சசய் வர்ைகள 
மிகுதி. ஆதலால்  நமக்கு ஒருவர் தீகம சசய்துவிட்டால் 
அந்தத் தீகமக  அப்ச ாழுகத மறந்துவிட கவண்டும். 
ஏன்? தீகம ால் விகள க்கூடி    ன்  ாதுமில்கல. 
 
ஒருவர் சசய்த தீகமக  மறவாமல் நிகனவில் 
கவப் தால் தீகம சசய்தார் மீது ைாழ்ப்புணர்ச்சி 
ைால்சைாள்ளும் – அவருக்கு தீகம சசய்  கவண்டும் 
என்ற முகனப்பு கதான்றும். தீகம சசய்தவருக்குத் தீகம 
சசய்  கநரிடும். தீகமக  அகடந்தவர் நாம் சசய்த 
தீகமக்குத்தாகன தீகம என்று நிகனக்ை மாட்டார். 
மீண்டும் முறுைி எழும் சினத்துடன் தீகம சசய்வார். 
அதனால் தீகமக  சுழன்று சைாண்டு வரும். முடிவு 
அழிகவ. அதனால் “நன்றல்லது அன்கற மறப் து நன்று” 
என்று திருக்குறள் அறிவுறுத்துைிறது. ஆம்! 
தண்டகனைளால் மனித உலைம் திருந்தாது. தீகம 
சசய்யும் அறி ா மானுடர் ால் அனுதா மும், இைக்ைமும் 
 ரிவும் ைாட்டித் திருத்த மு ல்வகத நன்கம நாடுகவார் 
 ணி! கவ ைம் வளை வாழ வழி! 
 
“நன்றி மறப் து நன்றன்று நன்றல்லது 
அன்கற மறப் து நன்று.” 
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இத்திருக்குறள், மானுட வைலாறு, சமூை இ ல், உள 
இ ல் அடிப் கட ில் கதான்றி து. அற்புதமான 
திருக்குறள். நன்றி மறப் தனால் தீகம வளர்ந்து விடாது. 
அல்லது தீகம வளைாது. நன்கம குகறயும். 
அவ்வளவுதான். ஆனால் நன்றல்லாதவற்கற 
மறவாதிருப் து ச ருந்தீகம   க்கும். அதனால் அகத 
“அன்கற” மறந்திடுை என்று வலியுறுத்துைிறது திருக்குறள். 
 
***** 
 
20.  மற்றவர் சிந்தகனக்கு மதிப்பு தருை! 
 
நடுவு நிகலகம என் து வாழ்வி லின் சிறந்த 
 ண்புைளில் ஒன்று. நடுவு நிகல என்றால் எதிலும் 
கசைாத இைண்டுங்சைட்டான நிகல என்று ச ாருள் 
சைாள்ளக் கூடாது. இறுக்ைமான சார்பு நிகல நடுவு 
நிகலக்கு எதிைானது. அதாவது நாம் ஒரு முடிகவ 
எடுத்துக் சைாண்டு அந்த முடிவு நிகல ின் 
அடிப் கட ிகலக  மற்றவர்ைகள ஆய்வது. 
மற்றவர்ைளுகட  ைருத்துக்ைகள ஆய்வது என் து 
தவறான அணுகுமுகற. அது மட்டும் அல்ல. 
உள்கநாக்ைம் ஒன்கறக் ைற் ித்துக் சைாண்டு ஆய்வு 
சசய்தல் – அணுகுதல் ஆைாது. 
 
மனிதன் எந்த வகை ிலும் சுதந்திைமுகட வகன. 
ஒவ்சவாரு மனிதனும் அவன் நிகல ில் சிந்திக்கும் 
உரிகம உகட வன் என் கத மறந்துவிடக்கூடாது. 
அவகனச் சிந்திக்ைத் தூண்டி அந்தச் சிந்தகன ில் தவறு 
இருந்தால், மகட மாற்றம் சசய்  கவண்டுகம தவிை, 
சிந்திக்ைிற  ழக்ைத்கதக  முறி டித்துவிடக் கூடாது.  
அதுமட்டுமல்ல, மற்றவர்ைளின் சிந்தகன ின் மதிப்க  
தற்சார் ின் ைாைணமாைகவா,  ாைம் ரி ம் அல்லது 
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கவறுசில ைாைணங்ைள் அடிப் கட ிகலா  தைக்குகறவாை 
எண்ணுதல் கூடாது. அவர்ைளுகட  சிந்தகனக்கு 
மதிப்க த் தந்து சமநிகல ில் ைருதி – அவர்ைள் 
சிந்தகனக  எடுத்துக் சைாள்ளும் மனப்க ாக்கு 
கவண்டும். 
 
இங்ஙனம் சிந்தகனைள் மதிக்ைப் ச ற்றால்தான் அறிவு 
வளரும்.  முதலில் ஒருவர் சிந்தகனக ச் சமநிகல ில் 
மதிப்புணர்வுடன் எண்ணி  ஆய்வுசசய்து ஒப்புகநாக்ைி 
நல்லகதத் துணிந்து முடிவு சசய்ை. அடுத்து, ஆய்வு 
சசய்த  ிறகு தம் ைருத்துடனும் மற்ற ைருத்துக்ைளுடனும் 
ஒப்பு கநாக்ைி ஆய்வு சசய் லாம். இந்த முழுநிகல 
ஆய்வு நடந்த  ிறகு எது நன்று – அல்லது சரி ானது 
என்ற துணிவுக்கு வைலாம். வைகவண்டும். 
 
எதுக ால எனில், ைகடைளில்  ண்டங்ைள் எகட க ாடப் 
  ன் டுத்தும் தைாகசத் தூக்ைிச் சரி ார்த்தல் க ால, 
தைாசு நிகல ில் அதாவது எகடக் ைற்ைளும், 
 ண்டங்ைளும் இல்லாமல் சவறும் நிகல ில் தைாகசத் 
தூக்ைிச் சரி ார்த்து, தைாசு நிகல ில்  ழுதில்லாமல் 
இருப் கதயும், சீைாை எகட அளவு ைாட்டுைிறதா 
என் கதயும் உறுதிப் டுத்திக் சைாள்ள முதலில் 
சவறுந்தைாகசத் தூக்ைிச்  சரி ார்த்தல் முகற. 
அதுக ாலகவதான், தக்ை ைருத்து அடிப் கட ில்தான் 
முடிசவடுக்ைப் டும் என் கத உறுதிப் டுத்திக் சைாள்ள 
உதவி சசய்வது மற்றவர்ைகள மதித்தலாகும். அவர்தம் 
சிந்தகன மதிக்ைப் ச றும்; நம் ிக்கைக த் தரும். 
எல்கலாகையும் மதிக்கும் அடிப் கட ிகல இது நிைழும். 
 
“சமன்சசய்து சீர்தூக்குங் கைால்க ால் அகமந்சதாரு ால் 
கைாடாகம சான்கறார்க் ைணி.” 
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(குறள் – 118) 
 
***** 
 
21.  அடக்ைமுகடகம ஆக்ைம் தரும் 
 
மனித வாழ்க்கைக்குச் சிறந்த அடக்ைம் கதகவ. 
 ழங்ைாலத்தில் அடக்ைம் என்ற ஒகை சசால்  ல 
ஒழுைலாறுைகளயும் வற்புறுத்தி து. இன்று அடக்ைம் 
என்ற  ண்பு விரிந்து தனித்தனிக  குறி ிட்டுச் சசால்ைிற 
வகை ில் அகமந்துள்ளது. ச ாதுவாை மற்றவர்ைளிடம் 
அைந்கத ின்றி அடக்ைமுகட வைாை நடந்து சைாள்ளும் 
 ண்பு. ‘ ணிவு’ என்ற  ிறிசதாரு சசால்லால் 
உணர்த்தப் டுைிறது. திருக்குறள் டி  ணிவுடகமயும் 
அடக்ைமுகடகம ிகலக  அடங்ைி ிருக்ைிறது. அடுத்துத் 
தன்னடக்ைம், நாவடக்ைம், ச ாறிைள் அடக்ைம், 
புலனடக்ைம் என்சறல்லாம் சசால்லப் ச றுைின்றன. 
 
மனிதன் அகடந்து ஒழுை கவண்டி  நற் ண்புைள் 
 லப் ல. அவற்றுள் தகல ா து தன்னல மறுப்பு. 
நீதி ின் ால் கவட்கை, ஈகைக்குணம், அன்புகடகம 
இகவச ல்லாம் சிறந்தனவா ினும் தன்னடக்ைமில்லாது 
க ானால், இந்தப்  ண்புைள் சிறக்ைா. ஆதலால் 
ஒழுக்ைங்ைளுள் சிறந்தது, தகல ா து தன்னடக்ைம். 
ைிகைக்ைச் சிந்தகன ாளன் சாக்ைட்டீஸ் மனிதன் 
கமற்சைாள்ள கவண்டி  முதல்நிகலப்  ண்புைளாைத் 
தன்னடக்ைத்கதயும் புலனடக்ைத்கதயும் கூறினான். 
 
தன்னடக்ைம் என்ற சிறந்த  ண் ிகனப் ச ற 
கவண்டுமா ின் மற்றவர்ைளிடம் குகற ைாணும் தீகம 
அறகவ கூடாது. ஒகைா வழி குகற ைண்டாலும் அகத 
இைைசி மாைக் சைாண்டு  ிறரிடம் கூறக்கூடாது. வணீான 
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விவாதங்ைள் அறகவ கூடாது. ைட்சி –   ிைதி ைட்சிச் 
சுழி ில் சிக்ைித் தவிக்ைாமல் என்றும் எப்ச ாழுதும் 
ச ாதுநிகல வைிக்ை கவண்டும். தன்கனப்  ற்றி  உ ர்வு 
நிகனவுைகள விட்சடாழித்து விட்டால் அடக்ைப் ண்பு 
வந்து விடும். 
 
ச ாதுவாைத் திருக்குறள் அடக்ைமுகடகமக யும் அதன் 
  கனயும் முதல் நான்கு குறள்ைளில் வகுத்து 
கூறுைின்றது. அடுத்து மற்றவர்ைளிடத்தில்  ணிவாை 
நடந்து சைாள்ள கவண்டி   ண்க  எடுத்துக் கூறுைிறது. 
சசல்வமுகடகம அைந்கதக  வளர்க்கும்.  ஆதலால், 
சசல்வம் உகட ார்  ணிவுகட ாைாைவும் இருப் ின் 
இைண்டு மடங்கு சசல்வம் ச ற்றது க ான்றது என் து 
திருக்குறள் ைருத்து. 
 
அடுத்து, ஐம்ச ாறிைள், ஐம்புலன்ைளின் அடக்ைத்கத 
எடுத்துக் கூறுைிறது. அடக்ைமுகடகம என்ற  ண் ின் 
கதாற்றதிற்குரி  ஒழுைலாற்கற எடுத்துக் ைாட்டுைிறது, 
புலன்ைள், ஆகசைள் கதான்றும் ைளம்.  ஆகசைள் 
கதான்றி வளர்ந்தால் அடக்ைமுகடகமக ப் ச றுதல் 
இ லாது. புலன்ைளில் ஆகசைள் தகலப் டின் அந்த 
ஆகசைகள அகட ப் ச ாறிைகள இ க்ைம் ஆன்மா, 
அப்க ாது ச ாறிைள் மதம்  ிடித்தக் ைளிறுைகளப்க ால் 
ைட்டுப் ாடின்றிச் சச ற் டும். இது தவறு. ச ரும் ாலும் 
இச்கச, ச ாறி வா ிலாைச் சசய்திைளாை, ச ாருள்ைளாைப் 
புலன்ைளுக்குச் சசல்லும். புலன்ைள், தாம் ச ாறி 
வா ிலாைப் ச ற்ற சசய்திைகள, ச ாருள்ைகள 
இச்கச ாை மாற்றி மீண்டும் ச ாறிைகளத் தூண்டும் 
அவற்கற அகடந்து அனு விப் தற்ைாை! ஆதலால், 
ச ாறிைகள ைண்ட டி சுற்றவிடாமல்  ாதுைாத்தல் 
ச ாறி டக்ைம் புலனடக்ைம் இைண்டும் ஒருங்கை 
வந்தகணயும். இந்த உ ரி  ஒழுைலாறு அகம  
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கவண்டுமானால் அழகுகட ான எல்லாம் 
ஆைாதகனக்கை உரி ன, அனு விப் தற்கு அல்ல என்ற 
ைருத்தும் நல்லனசவல்லாம் மற்றவர்ைளுக்கை என்ற 
எண்ணமும் கதான்றிடின் ச ாறி டக்ைம் தாகன 
வந்தகமயும்; புலனடக்ைமும் வந்தகமயும். ச ாறிைள் 
அடக்ைதிற்குத் திருக்குறள் அற்புதமான ஓர் ஆகலாசகன 
கூறுைிறது. ஆகமக  உதாைணமாை கவத்துக் 
கூறுைிறது. 
 
ஆகம, தனக்கு நலம்   க்ைாத சூழல்ைளில் தனது 
உறுப்புைகள உள்கள இழுத்து ஒடுக்ைிக் சைாள்ளும். 
தனது நலனுக்கை ஏற்ற சூழ்நிகல ில் தனது 
உறுப்புக்ைகள சவளிக  நீட்டி அனு விக்கும். இதுக ால 
நாமும் நமக்கு நலம்   க்ைக்கூடி  ைாட்சிைகளக் ைண்டு 
அனு விக்ைலாம். கைள்விைகள கைட்டு அனு விக்ைலாம், 
சுகவ ானகவைகள உண்டு அனு விக்ைலாம். 
நம்முகட  ஆன்ம நலனுக்குப்   ன் தைாத சசய்திைளில் 
நம்முகட  ச ாறிைகள ஈடு ட அனுமதிக்ைாமல் 
இழுத்து அப்புறப் டுத்தி விடகவண்டும்.  ஆகம ின் 
ச ாறிைகளப் க ால் மனிதனின் ச ாறிைள் 
ஒடுக்ைகூடி ான அல்ல.  ின் என்ன சசய் லாம்? நமது 
ச ாறிைளுக்கு நாகம நலம்   க்ைக்கூடி  
அனு வங்ைகளப்  கடத்துக் சைாடுக்ை கவணும். 
 
ஒருகமயுள் ஆகமக ால் ஐந்தடக்ைல் ஆற்றின் 
எழுகமயும் ஏமாப்பு  உகடத்து. 
குறள் – 126 
 
அடுத்து நாவடக்ைம்  ற்றியும் மூன்று குறள்ைளில் 
க சுைிறது.  தீ  சசாற்ைகள அறகவ விலக்கும் டி 
திருக்குறள் ஆகண ிடுைிறது. இத்தகு 
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அடக்ைமுகடகமக ச் சார்ந்த  ண்புைள் வாழ்க்கை ில் 
தங்ைினால் வாழ்வு அறவாழ்வாை வளரும். 
 
 ***** 
 
22.  நம் ைடகம 
 
ஒழுகுதல், ஒழுக்ைம் என்று  ாைாட்டப் ச றுைிறது. 
அதாவது ஒருவருகட  வாழ்க்கை நகடமுகறைள் 
ஒழுக்ைம் என்று ைணிக்ைப்ச றும். ஒருவர் தனக்கும் 
தன்கனாடு வாழும் மற்றவர்ைளுக்கும் கைடுைள் வாைாது 
வாழ்வது ஒழுக்ைமுகட  வாழ்வாகும். 
 
இப் ிறப்பு, சிறப்புகட  ஒன்று. இதற்கு இகண ானது 
எதுவும் இல்கல. இதுவும் ஒகை ஒரு தடகவதான். 
கதர்வுைள்  ல தடகவ எழுதுவது க ால, வாழ்க்கைத் 
கதர்வு  ல தடகவ எழுத இ ாது; எழுத முடி ாது.  
ஆதலால் வாய்த்த இந்தப்  ிறப்க ப்   னுறு வகை ில் 
வாழ்ந்து, வாழ்க்கை ின்   ன் ைாண கவண்டும். 
 
ஒழுக்ை நிகல ில், தற்சார் ான ஒழுக்ைம் முதல் 
நிகல ினது. அதாவது ஒரு மனிதன் தன்கனத்தான் 
சைாண்சடாழுகுதல்; தன்னுகட  சுகவப் புலன்ைகளத் 
தூய்கம ாை கவத்துக் சைாள்ளல். உலைின் எல்லாவித 
கநாய்ைளுக்கும், துன் ங்ைளுக்கும், தீகமைளுக்கும், 
அடிப் கடக் ைாைணம், சுகவநுைர்வின்  ாற் ட்ட இழிவுத் 
தன்கமக !  வளர்ந்து வரும் மருத்துவமகனைள், ைாவல் 
நிகல ங்ைள் ஆைி ன மானிடரின் சுகவப் புலன்ைள் 
சைட்டவழித் கதான்றும் கநாய்ைளிலிருந்தும் 
தீகமைளிலிருந்தும் மானுடத்கத மீட்ைகவ ாம். மானிடர் 
புலன்ைளின் மீது ைவனம் சசலுத்தித் தூய்கம ைாக்ை 
கவண்டும். புலன்ைள் தூய்கமக்குத் துகண சசய்வது 
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ஆகசைளிலிருந்து தப் ிப் து. கதகவக  அகட  
நிகனப் து ஆகச ல்ல. அளவற்று சவறி  ிடித்த 
நிகல ில் அகட  நிகனப் கத சவறுக்ைத்தக்ை ஆகச. 
 
புலன்ைளின் தூய்கம ைாத்தால், தாகம ச ாறிைளில் 
தூய்கம ைாணப்ச றும்,ச ாறிைள் மீது தனி ஆகண  
சசலுத்தி சநறிப் டுத்திக் சைாள்ளகவண்டும். நமது 
வாழ்க்கை என்ற கதர்  த்துக் குதிகைைள் பூட்டி  கதர் 
ஆகும். இந்தப்  த்துக் குதிகைைள் புலன்ைளும் 
ச ாறிைளுமாகும். இகவைளின்  ிடி நமது கை ில் 
இருப் கத ஒழுக்ைம் நிகறந்த வாழ்வு. ஒழுக்ைமுகட ார் 
என்றும் நலமுடன் வாழ்வர்; சவற்றிைளுடன் வாழ்வர்; 
 லருக்கும்   ன் ட வாழ்வர். வாழ்க்கை ின் 
ச ரும் குதி ஒழுக்ைத்தால் சிறப் து. வாழ்க்கைப் 
  ணத்தின் சநடி  வைலாறு ஒழுக்ைதாகலக  எழுதப் 
ச றுைிறது. 
 
அடுத்து ஒழுக்ைத்தின் இைண்டாவது நிகல, சமுதா  
ஒழுக்ைம் எனப் டும். அதாவது  லருடன் ஒத்திகசந்து 
வாழ்தல். விதண்டா வாதங்ைளும்,  ிணக்கும்,  கையும் 
சமூைத்கத அரித்து அழிக்கும் ைகை ான்ைளாகும். 
சமுதா கம தனிமனிதகன உருவாக்கும்  ட்டகற. 
ஆதலால், சமுதா  ஒழுக்ைலாறுைள் ைண்டிப் ாைப் 
 ின் ற்றத் தக்ைன, சமுதா த்தின் மதிப்க க் 
சைளைவித்தலில் தனிமனித ஒழுைலாறு சிறப் கட  வழி 
உண்டு. மதிப் டீ்டுப் ச ாறுப்புள்ள சமுதா  அகமப்பு, 
சமுதா  ஒழுக்ைம் சீர்சைடின் தனிமனித ஒழுைலாறும் 
சிறக்ை இ லாது.  ஆை ஒழுக்ைமுகட ைாை வாழ்தகல 
வாழ்க்கை. 
 
“ஒழுக்ைம் விழுப் ம் தைலான் ஒழுக்ைம் 
உ ிரினும் ஓம் ப்  டும்” 
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என் து ஒரு சிறந்த குறள். ஆம்! ஒவ்சவாருவருக்கும் 
அவர்தம் உ ிர் ச ரி து; எல்லாவற்றிலும் ச ரி து. சாை 
 ாரும் விரும்புவதில்கல. அதனால்தான் ஓைறிவு ிர் 
முதல் ஆறறிவு உ ிைாைி  மானிடன் வகை ில் எல்லா 
உ ிர்ைளும் உ ிர்க்ைாப்பு மு ற்சி ில் முன்னணி ில் 
நிற்ைின்றன. உ ிர்க்ைாப்பு மு ற்சி ின் அளவுக்கு 
ஒழுக்ைப்  ாதுைாப்பு மு ற்சி ைால்சைாள்ளவில்கல. 
உ ிகைாடு வாழ்தல், வாழ்தலின்   ன்ைாண! அதாவது 
கவ ைம்   னுற வாழ்ந்து நிலத்திகட நீள்புைழ் 
ச றுதல். இதற்கு ஒழுக்ைம் துகண சசய்யும். உ ிகைாடு 
வாழ்ந்தும் ஒழுக்ைமிலாகம ால் கநாய்ைளுக்கு 
இகை ாைியும், சமுதா  ஒழுைலாறு இன்கம ால் 
ஊைவர்  ழி தூற்றவும் வாழ்ந்து   ன் என்ன? 
இத்தகைக ார் வாழாகமக  கைாடி தரும். 
 
குடிகம – குடிகமப் ண்பு – Citizenship என் து புதி  
நாைரிைத்தின் வடிவம்.  ஆனால் திருக்குறள் குடிகமப் 
 ண்பு  ற்றிப் க சுைிறது. 
 
“ஒழுக்ை முகடகம குடிகம இழுக்ைம் 
இழிந்த  ிறப் ாய் விடும்” 
 
அதாவது, நாடு தழுவி  நிகல ில், ஒத்தது அறிந்து 
ஒழுகுதகல குடிகமப்  ண்பு. நமது நாட்டுக்கு என்று சில 
நாட்டு ஒழுைலாறுைள் கதகவ. முதலாவது நாட்டு 
ஒழுக்ைம் சம ச் சார் ற்ற (Secular) ஒழுக்ைம். 
இைண்டாவது  ல சமாழிைகளக் ைற்றல். மூன்றாவது 
சுதந்திைத்கத – ஜனநா ை மைபுைகளப்  ாதுைாத்தல். 
இகவைகளத் கதசீ  ஒழுக்ைங்ைள் – என்று கூறலாம். 
இந்த ஒழுக்ைங்ைகள கமற்சைாண்டு ஒழுகுவது இந்தி க் 
குடியுரிகம ச ற்ற ஒவ்சவாருவரின் ைடகமயுமாகும். 
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23.  ச ாகறயுகடகம 
 
ச ாறுகம  – ச ாறுத்தாற்றுதல். ச ாறுகம  லவகை. 
துன் ம் வந்துற்றக ாது  ச ாறுத்துக் சைாள்ளல், கநாய் 
வந்தக ாது ச ாறுத்துக் சைாள்ளல்,  ிறர் கூறும் 
 ழிச்சசாற்ைகள ச ாறுத்துக் சைாள்ளல்,  ிறர் சசய்யும் 
ஊறிகனத் தாங்ைிப் ச ாறுத்துக் சைாள்ளல் என்று  ல 
வகை ாைப்  ிரித்துணைலாம். ஆ ினும் ச ாருதாற்றுதல் 
என் து ஒகை  ண்புதான். தன்கனச் சார்ந்து தன்னாகலக  
உருவாக்ைிக் சைாள்ளப் ச ற்ற துன் ங்ைளுக்கு ைாைணம் 
அவைவகை. இதகன அவர்ைள் தாங்ைிக் சைாள்வகதத் 
தவிை கவறு வழி ில்கல. இந்த இடங்ைளில் ச ாறுகம 
இ ற்கை. ஆனால் இந்த இடங்ைளில் கைா ம் வந்தால் 
கூட ஒகை வழி வைகவற்ைலாம். இங்கை தங்ைளுகட  
துன் ங்ைளுக்குக் ைாைணமான தவறுைகள  – அறி ாகம, 
வறுகம முதலி வற்கற நிகனந்து அவற்றிகனாடு 
க ாைாடத் துணி லாம். இந்த வகை ில் வைகவற்ைத் 
தக்ைகத ாம். 
 
ஆனால்  ிறர் தன்கன இழித்துப் க சி ச ாழுது,  ிறர் 
தமக்குக் சைாடி  துன் ங்ைகளச் சசய்த ச ாழுது   – 
உடலுக்கு ஊறு முதலி ன சசய்த ச ாழுதும் 
ச ாறுகமக  கமற்சைாள்ளல் அரிது. இந்த மாதிரித் 
தருணங்ைளில் ச ாறுகம ைாட்டகல ச ாறுகம 
எனப் டும். க ாற்றுவதற்குப்  திலாைத் தூற்று வர்ைளிடம் 
ச ாறுகம ாை இருத்தகல ச ாகறயுகடகம. “ச ாகற 
எனப் டுவது க ாற்றாகைப் ச ாறுத்தல்” என்றது 
ைலித்சதாகை.  நாடவர்  ழித்துகைக ப் பூணாை ஏற்றுக் 
சைாண்டாகல உய்தி ச றலாம் என் து திருவாசைக் 



57 
 

ைருத்து.  ண்புைளில் சிறந்தது ச ாகறயுகடகம. அகத 
க ாழ்து ச ாகறயுகடகமப்  ண்பு ஆளுகமக ச் 
சார்ந்து விளங்ை கவண்டும். ஆளுகம இல்லாதவர்ைளிடம் 
உள்ள ச ாகறயுகடகமப்  ண்பு ஆைாது. இதற்குப் ச  ர் 
கைாகழத்தனம். நாட்டு மக்ைள் ச ாகறயுகடகம ின் 
ச  ைால் கைாகழைளாைக் கூடாது. ஆளுகமப் ண்பு 
தழுவி  ச ாகறயுகட வைாய் இருத்தல் கவண்டும். 
இதுகவ திருக்குறளின் ைருத்து. 
 
ஆடாது, அகச ாது  – ைற்ைளாை உகடத்தாலும் 
ச ாறுகம ாை இருக்கும் மகலக ப் ச ாறுகமக்குச் 
சான்றாைத் திருக்குறள் கூறவில்கல. திருக்குறள் 
ச ாகறயுடகமக்கு எடுத்துக் ைாட்டாை நிலத்கதக் 
கூறுைிறது. ஏன்? நிலம் உழப் டுைிறது. உழுவதன் மூலம் 
நிலத்திற்கு ஊறு சசய் ப் டுைிறது. நிலம் மண்சவட்டி 
சைாண்டு சைாத்தப்ப் டுைிறது; சவட்டப் டுைிறது. நிலத்தின் 
 ைப் ில் ைீறல்ைள், சவட்டுப்  ள்ளங்ைள் கதான்றுைின்றன.  
ஆ ினும் நிலம் இத்துன் ங்ைள் சசய்தாகைச் 
சினப் தில்கல; அவருக்குத் தீகம சசய்வதில்கல. 
மாறாைத் தனக்குச் சசய்யும் ஊறுைகளக  ஆக்ைமாை 
எடுத்துக் சைாண்டு நிலம் சசழுகமக  அகடைிறது; 
வளம் சைாழிக்ைிறது. அந்த வளத்திகனத் தனக்குத் தீகம 
சசய்த மனித குலத்திற்கை திரும் த் தந்து விடுைிறது. 
அவர்ைள் வாழ்க்கைக  வளமாக்குைிறது; உ ர்த்துைிறது, 
மகலக்கு இந்த இ ல் ில்கல. மற்றவர்ைள் மகலக க் 
குகடந்து ைல் உகடத்து எடுத்தால் மகல ச ாறுத்துக் 
சைாள்வது உண்கம; ஆனால் தன்கன அழித்துக் 
சைாள்ைிறது; ைல் உகடப் வனுக்கும் சநடி    ன் 
தருவதில்கல.  ஆனால் உழப்ச றும்  – சைாத்தப்ச றும் 
நிலம் அழிவதில்கல. தனக்கு ஏற் ட்ட அழிகவக  
ஆக்ைமாை மாற்றிக் சைாண்டு வளம் சைாழிக்ைிறது; 
வாழ்விக்ைிறது; நிகல ாை வாழ்விக்ைிறது. அதுக ால் 
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ச ாறுகமப்  ண் ின் மூலம் ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு 
இனம் அழிந்துவிடக் கூடாது; வளை கவண்டும். 
ச ாறுத்தல் என்ற  ண்பு ஆக்ைத்தின்  ாற் ட்டது. 
“ச ாறுகமயும் சாந்தமும் ஒருவனுக்கு ஆற்றகலக் 
சைாடுப் ன” என்றார் கலஹண்ட். 
 
“அைழ்வாகைத் தாங்கும் நிலம்க ாலத் தம்கம 
இைழ்வார்ப் ச ாறுத்தல் தகல” 
 
(குறள்  –  151) 
 
***** 
 
24.  அழுக்ைாறு தீண்டா உள்ளம் ச றுை! 
 
மனிதன் சவற்றி ச றுவது குணநலன்ைளினாகல ாம். 
குணநலன்ைளுடன் ஊக்ைமும், திறனும் அகம ின் 
கமலும் புைழ்மிக்ை வாழ்க்கை ைிகடக்கும். தீ  குணங்ைள் 
தாகம விலைா. நற்குணங்ைகளப்   ில்வதன் மூலகம 
தீ  குணங்ைள் அைலும். நற்குணங்ைள் வளர்க்ைப் 
ச றுவன. தீ  குணங்ைள் தாகன வளர்வன. மனத்கதக் 
சைடுக்கும் தீ  குணங்ைளுள் தகல ா து அழுக்ைாறு. 
அதாவது மற்றவர் ச றும் ச ருஞ் சிறப்புைகளக் ைண்டு 
மைிழ இ லாத உள்ளம் ச றுதல்; மற்றவர் ச றும் 
க றுைகளப்  ாைாட்டும் உணர்வின்கம; மற்றவர் 
ச ற்றுள்ள ச ருஞ்சிறப்புைகள அங்ைீைரிக்ை மனம் 
இல்லாமல் குற்றங்குகறைகளக் கூறுதல். 
இகவச ல்லாம் அழுக்ைாற்றின் இ ல்புைள். 
அழுக்ைாறுகட ான், தான் ஒன்கறப்ச ற மு ல 
மாட்டான். மற்றவர்ைள் ச ற்றிருப் கவைளுக்குக் 
ைளங்ைம் ைற் ிக்ைகவ மு ற்சி சசய்வான். அதனால், 
தான் நலம் ச றும் மு ற்சிைளில் அவனுகட  மனம் 
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தகலப் டாது. ைல்வி க ான்றவற்றில் அழுக்ைாறு 
சைாள்ளலாம் என்று சிலர் அறி ாமல் கூறுவார். இது 
தவறு. ஒரு ச ாழுதும் அழுக்ைாறுகட ார் நன் 
மு ற்சி ில் ஈடு டார்; நன்சனறி ில் நிற்ை ஒருப் டார். 
அழுக்ைாற்றிகனப் “ ாவி” என்று கூறி து திருக்குறள். 
 
அழுக்ைாறு என்ற தீ குணம் நம்கமத் தீண்டாமல் இருக்ை 
கவண்டுமானால் மற்றவர்ைள் ச ற்றுள்ள 
தனித்திறன்ைகளக் ைண்டு உளமாைப்  ாைாட்டக் ைற்றுக் 
சைாள்ள கவண்டும். மற்றவர்ைள் ச ற்றுள்ள சசல்வம் 
முதலி ன நி ா மானகவக  என்ற எண்ணம் கதகவ. 
இது மட்டும் க ாதாது. மற்றவர்ைளுகட  குற்றங் 
குகறைகளக் ைண்டு எக்ைாைணத்கதக் சைாண்டும் மைிழக் 
கூடாது. அதற்கு மாறாை இைக்ைம் சைாள்ளுதல் 
கவண்டும்.  இங்ஙனம் வாழ்ந்து  ழைின் அழுக்ைாறு 
எனும் தீ  குணம் மனத்கதத் தீண்டாமல் ைாக்ை 
இ லும். 
 
அழுக்ைாறு – ச ாறாகமக் குணம் உகட வர் உள்ளம் 
ஊக்ைத்கத இழத்தல் இ ற்கை.  ஊக்ைத்கத இழந்த  ின் 
ஏது ஆக்ைம்? ஆதலால், அழுைாற்றுக் குணமுகட வர்ைள் 
ஒருச ாழுதும் வளைமாட்டார்ைள்; வளமுகட வைாை 
மாட்டார்ைள். இந்த நி திக்கு மாறாை அழுக்ைாகற  ிறவிக் 
குணமாை உகட வர்ைள் சசல்வம் ச ற்றிருந்தால் அந்தச் 
சசல்வம் நி ா த்தின்  ாற் ட்டதல்ல; நீதிக ாடு 
சதாடர்புகட தல்ல. அழுக்ைாறுகட ாரிடம் உள்ள 
சசல்வம், ைளவால் ஆைி  சசல்வமாை இருக்ைலாம்; 
இருக்ை கவண்டும். கதர்ந்து சதளிை! அது க ாலகவ 
அழுக்ைாறிலாது தூ  மனப் ான்கமயுடன் வாழும் 
மனிதர்ைள் வறி வர்ைளாை வாழ்தலும் சநறி ன்று; 
முகறயுமன்று. இதிலும் முகற ிறழ்வுைள் உள்ளன! 
கதர்ந்து சதளிதகல முகற! 
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அறிவில் வளர்ச்சி, ஊக்ைம் நிகறந்த உள்ளம், 
நன்கமக ப்  ாைாட்டி மைிழும் இ ல்பு,  ிறர் ச றும் 
ச ருஞ் சிறப்புக்ைகள மதித்துப் க ாற்றும்  ண்பு ஆைி ன 
அழுக்ைாறு தீண்டா உள்ளம் ச ற கவண்டி   ழக்ைங்ைள்; 
வழக்ைங்ைள்! 
 
***** 
 
25.  தன்னலம் அற்றகல நல்சலாழுக்ைம்! 
 
ஒழுங்குைள், ஒழுக்ைத்திற்கு முன்கனாடி. ஒழுக்ைங்ைள் 
சநறிவழிச் சச ற் ட ஒழுங்குைள் கதகவ. ஒழுக்ைம் தன் 
ஆக்ைத்திற்குரி து;  ிறருக்குத் தீங்கு சசய் ாதது. 
ஒழுக்ைம்  ல துகற ின. ஒழுக்ைம் என் து விரிந்த 
 ைந்த ச ாருளுகட து. ஒரு நற்குணம், நற்சச ல் 
மட்டுகம ஒழுக்ைத்திற்கு அளவுகைாலாை அகம ாது. 
 
ஒழுக்ைம் இரு வகை ினது. ஒன்று தன்னிகல ஒழுக்ைம். 
 ிறிசதான்று சமூை ஒழுக்ைம். தன்னிகல ஒழுக்ைம் 
தகலப் ட்டு நிற்க ார்  லர் சமுதா  ஒழுைலாறுைளின்றி 
வாழ்வர். சமுதா  ஒழுைலாறுைளில் தகலப் ட்டு 
நிற்க ார்  லர் தன்னிகல ஒழுக்ைம் திரிந்து நிற் ார். 
ஒன்கற ன்றிப்  ிறிசதான்றில்கல. ஒகைாவழி 
இருப் ினும்   ன் தைாது. 
 
தனி நிகல ில் வளரும் ஒழுைலாறுைள் உடல் 
நலத்திற்கு உற்ற துகண; ஆன்ம நலத்திற்கு அைண். 
அதனால் அறிவு நலம் சிறந்து விளங்கும். முதுகம 
நிகல ிலும் இளகம க ணலாம். எப்க ாதும் 
சச ற் டலாம்.  ஓ ாது உகழத்திட ஒழுக்ை நலம் 
துகண சசய்யும். 
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சமூை நல ஒழுக்ைங்ைள் சமூைத்கத சீைகமக்கும். 
சூழ்நிகல வாழ்க்கைக்கு இகசந்ததாை அகமயும்; 
நல்சலண்ணம் வளரும்; நம் ிக்கை வளரும்; என்றும் 
அகமதியும், மைிழ்ச்சியும் நிலவும். 
 
நாடு  ைப் ளவில் ச ரி து.  லகைாடி மக்ைள் வாழ்வது. 
இந்நாட்டில் –  லகைாடி மக்ைள் வாழுமிடத்தில் 
நல்சலண்ணம் இன்றி கம ாதது. ஒருவருக்கும்,  ிறிது 
ஒருவருக்கும் இகடக  நல்லுறவு கவண்டும். சமாழி, 
சம ம், எல்கலைள் ைடந்த நிகல ில் உறவுைள் 
ைால்சைாள்ள கவண்டும். இந்த நிகல ில்தான் நாடு 
வளரும்; நலமுறும். ஒரு நாட்டுணர்வு நிகல ிலான 
ஒருகமப் ாட்டில் நிகலசைாள்ள கதசி  ஒழுைலாறுைகள 
கமற்சைாள்ள கவண்டும். 
 
கதசி  ஒழுைலாறு என் து நட்டு மக்ைளிகட ில் 
வழிவழி ாை வளர்ந்து வந்துள்ள ஆன்மகந  
ஒருகமப் ாடு. ச ாதுநல அடிப் கடைள் 
ஆைி கவைகளத் சதாடர்ந்து வளர்க்ை கவண்டும். 
 ாதுைாக்ை கவண்டும். 
 
ஒவ்சவாரு நாட்டிலும் கதசி  ஒழுைலாறுைள் என்று சில, 
வளர்ந்து இடம் ச ற்றுள்ளன. அத்கதசீ  ஒழுைலாறுைள் 
ைாலத்திற்கு இகசந்த வகை ில் புதுப்ச ாலிவுடன் 
க ணப் டுதல் கவண்டும். ஒழுக்ை சநறிக்கு அைண் சசய்து 
வளர்வது ச ாதுநலம். அதாவது  ிறர் நலம் க ணுதல். 
தன்னலம் ஒழுக்ைக் கைடு. 
 
“உலைம் கவண்டுவது ஒழுக்ைகம! 
சு நலம் தீ ஒழுக்ைம்! 
சு நலம் அற்றகத நல்சலாழுக்ைம்!” 
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என்றார் விகவைானந்தர். 
 
வாழ்தல் என் து இன் மான ஒன்று. இன்  வாழ்க்கைக  
இ ற்கை. இன்  நலன்ைளுக்ைாைகவ உ ிருடன் 
வாழ்ைின்கறாம். ஆனால், ஒழுக்ை நலன்ைகள அச்சத்கத 
நீக்கும். இன்புறுந் திறனளிக்கும்; அகமதி வழங்கும். 
அதனால் உ ிருடன் வாழ்தல்   னுகட தாைிறது. உ ிர் 
இன்றி கம ாததுதான்! ஆனால், அதனினும் நல்லது 
ஒழுக்ைம். 
 
“ஒழுக்ைம் விழுப் ம் தைலான் ஒழுக்ைம் 
உ ிரினும் ஓம் ப்  டும்.” 
(குறள்  –  113) 
 
***** 
 
26. ச ாறுகம க ாற்றுை! 
 
இந்த உலைில் எல்லாம் நன்றாை நடக்ை கவண்டும் 
என் கத நமது விருப் ம்; நி தியும்கூட! ஆனால் அப் டி 
எல்லாம் நடப் தில்கலக ! என்ன சசய்வது? நாம் 
விரும் ாதன  ல நடக்ைின்றன! நன்கமைகளப்க ாலக் 
ைாட்டித் தீகமைள் சச ல் டுைின்றன. ச ாய் ர்ைளின் 
சமய் அைங்கைறுைிறது.  ழிதூற்றும்  டலகம ஓதப் 
ச றுைிறது. 
 
நண் ர்ைள்  கைவர்ைளாைின்றனர்! மலடிைள் மைப்க று 
மருத்துவ ஆகலாசகனைள் கூறுைின்றனர். அதுவும் 
ைருவு ிர்க்கும் அகற ில் அல்ல; அைங்ைில்! என்ன 
சசய்வது? ஆத்திைப் டுவதில்   னில்கல. ச ாறுகம ாை 
இருத்தல் கவண்டும்! 
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  ன் டு வாழ்க்கைக்கு வா ில் ச ாறுகமக ! 
மற்றவர்ைள் தீக க  அள்ளிக் சைாட்டினாலும் 
ச ாகறயுகட  வாழ்க்கைக  ஒன்றும் சசய் ாது! 
கூளம், குப்க  ாை இருந்தால்  ற்றி எரியும்! 
இல்கல ானால் தீ அவியும். இதுகவ நகடமுகற! 
 
ச ாறுகமக்கும் எல்கலயுண்டு என் ர் சிலர்! இது தவறு. 
ச ாறுகமக்கு எல்கலக  இல்கல! அப் டிக  எல்கல 
உண்டு என்று ைருதினாலும் அந்த எல்கல, “தீங்கு 
சசய் வன் திருந்தி நலம் சசய் வனாை மாறுவகத 
ச ாறுகம ின் எல்கல” என்றார் முைமது ந ி. 
 
நிலம்   ன் ாடுகட து.   ன் டு ச ாருள்ைள்  லப் ல 
தருவது. நிலமின்கறல் வாழ்வு இல்கல. இந்த 
நிலத்கதக  நாம் அைழ்ந்தும் துன்புறுத்துைின்கறாம். 
ஆ ினும் நிலம் அக்ழ்வாருக்குத் தீங்கு தருவதில்கல. 
மாறாைப்   ன்ைகளக  தந்து வாழ்விக்ைிறது. 
 
அதுக ால் நாம் நம்கம இைழ்வார் கமல் கைா ம் 
சைாள்ளகூடாது. முடிந்தால் குற்றங்ைகளத் திருத்த 
கவண்டும் அல்லது ச ாறுக்ை கவண்டும். ச ாறுத்தாற்றும் 
 ண்பு ஒரு வலிகம; சவற்றிைகளத் தருவது; இன் ம் 
தருவது. 
 
“அைழ்வாகைத் தாங்கும் நிலம்க ாலத் தம்கம 
இைழ்வார்ப் ச ாறுத்தல் தகல” 
(குறள் – 151) 
 
***** 
 
27.  ச ாறாகம 
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 ிறருகட  சசல்வம், புைழ் முதலி ன ைண்டு மைிழ 
முடி ாத குணம் ச ாறாகம எனப்ச றும். 
ச ாறாகமக த் திருக்குறள் அழுக்ைாறு என்று 
கூறுைிறது. அதாவது அழுக்கு நிகறந்த வழி. நமது 
நாட்டில் அறிந்தும் அறி ாமலும் நல்லகவைளின் 
அடிப் கட ில் அழுக்ைாறு சைாள்ளலாம் என்று 
கூறுைின்றனர். 
 
ஆ ினும் அழுக்ைாறு சைாள்ளுதல் எந்த நிகல ிலும் 
தீகத. அழுக்ைாறு ஒரு ச ாழுதும் நன்கம   க்ைாது. 
அழுக்ைாறு சநஞ்சமுகட ார் நல்லகவைகளயும் 
கூடத்தாம் ச ற மு ற்சி சசய்  மாட்டார்ைள். 
நல்லகவைகளப் ச ற்றிருப் வர்ைள் மாட்டு அழுக்ைாறு 
சைாண்டு அவர்ைளுக்குக் குற்றங் குகறைகளக் ைற் ித்துப் 
புழுக்ைங் சைாள்வர்!  ழி தூற்றுவர். 
 
அதனால் அழுைாறுகட ார் மாட்டு உ ர்வு கதான்றவும் 
இ லாது. உலை மைாைவி கேக்ஸ் ி ர் ைடவுளிடம் 
 ிைார்த்தகன சசய்ைிறார்! எதற்கு? அழுக்ைாற்றிடம் சிக்ைிச் 
சீைழி ாமல்  ாதுைாப் ாை இருப் தற்ைாை! 
 
“O Beware My Lord of Jealousy”  என்று கூறுைிறார். 
“அழுக்ைாறு சநஞ்சம் ச றுதல் சாதலுக்கு கநைானது” 
என் ார் ைாட்டன்.  “Envy will sting it self to death”  என் து 
அவர் கூற்று. அழுக்ைாறு உகட ார் தன்கன உ ர்த்திக் 
சைாள்ள மு ற்சி சசய்வதில்கல.  சான்றாை ஒரு 
முடவன் (சநாண்டி) தன்னுகட   ைாகலப்  ழுது நீக்ைிச் 
சீைகமத்துக் சைாள்ள விரும்புவதில்கல, மு ற்சி 
சசய்வதில்கல. அடுத்தவன் ைால் முடமாைி விட்டால் 
தான் நடக்ை இ லும் என்று நிகனப் ான். இதற்கை 
அழுக்ைாறு என்று ச  ர். 
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தமிழ்நாட்டில் ஒரு  ழசமாழி உண்டு. “தனக்கு 
மூக்குப்க ானாலும்  ைவா ில்கல; அடுத்தவனுக்கு 
அ சகுனமாை கவண்டும் என்று நிகனத்துத் தன் 
மூக்கைக  அறுத்துக் சைாண்டானாம்” என் ர். இத்தகை  
அழுக்ைாறு தீகமைளின்  ிறப் ிடம். 
 
நற்குணம் இம்மியும் இல்லாத இழி  ிறவிைகள 
அழுக்ைாறுகட ைாய் இருப் ர். அழுக்ைாற்றிகனத் 
திருக்குறள் ‘ ாவி’ என்கற திட்டுைிறது. இன்று எங்கும் 
 ைவிக் ைிடப் து அழுக்ைாகற ாம். 
 
அழுக்ைாறில்லாத சநஞ்சம் ச றுதல் நல்சலாழுக்ைத்தின் 
இ ல் ாகும். அழுக்ைாற்றிகன எங்ைனம் அைற்றுவது? 
அழுக்ைாறு வந்த ின் அைற்றுவது ைடினம். அழுக்ைாறு 
வைாமல்  ாதுைாத்துக் சைாள்வகத நல்லது. வருமுன் 
 ாதுைாப்பு கவண்டும். 
 
 ிறருகட  சசல்வத்கத, சசல்வாக்கைக் ைண்டால், 
கைட்டால் மைிழும் இ ல் ிகனப் ச றுதல் கவண்டும். 
மைிழ்ந்தால் மட்டும் க ாதாது. அவர்ைளுகட  சசல்வம், 
சசல்வாக்கைப் க ணிப்  ாதுைாத்துக்சைாள்ள நாம் 
துகண ாை இருக்ை கவண்டும். 
 
அறன்ஆக்ைம் கவண்டாதான் என் ான்  ிறனாக்ைம் 
க ணாது அழுக்ைறுப்  ான். 
(குறள்  –  163) 
 
அதாவது, மற்றவர்ைளுகட  சசல்வம், 
சசல்வாக்குைகளக் ைண்டச ாழுது மைிழ்ச்சி கடயும் 
உள்ளத்திகனப் ச றுதல் கவண்டும்.  ாைாட்டுைின்ற 
குணம் ச ற்றிருத்தல் கவண்டும். அப்க ாதுதான் 
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அழுக்ைாறு நம்கமத் தீண்டாமல்  ாதுைாத்துக் சைாள்ள 
இ லும். 
 
எப்க ாதும் சசல்வம், சசல்வாக்ைில் தம்மில் 
உ ர்ந்திருப் ாகை கநாக்ைி அண்ணாந்து  ார்க்ைக் கூடாது. 
அதற்கு மாறாைத் தம்மில் ைீழிருப் ாகை எண்ணி அகமதி 
ச றும் இ ல் ிகன வளர்த்துக் சைாள்ள கவண்டும், 
இத்தகை   ழக்ைங்ைளில் அழுக்ைாறு வந்து  ற்றாது. 
 
அழுக்ைாறு தீது! அழுக்ைாற்றினின்று விலகுை! முற்றிலும் 
விலகுை!  ிறர் வாழ்வு நலன்ைள் ைண்டு மைிழ்ை! ஊன் 
உருை உளம் உருைப்  ாைாட்டுை! அவற்கற இழக்ைாது 
துய்க்கும் வண்ணம்  ாதுைாத்திடுை, ச றாதகதப் ச ற 
மு லுை! ச ற்றவர்மீது புழுக்ைம் சைாள்ளற்ை! உளம் 
குளிைப்  ாைாட்டுை! வளரும் வழி இது! அழுக்ைாறு 
இல்லாத வாழ்கவ சிறப்புகட  வாழ்வு. 
 
***** 
 
28. உகழத்து வாழ்ை! 
 
“நடுவின்றி நன்ச ாருள் சவஃைின் குடிச ான்றிக் 
குற்றமும் ஆங்கை தரும்” 
(குறள் – 171) 
 
இந்தத் திருக்குறள் சசாற்ச ாருள் நிகறந்தது. ச ாருளில் 
தத்துவமும் அறசநறிக் கைாட் ாடும் ச ாதிந்த திருக்குறள் 
இது! 
 
‘நடுவுநிகல’ என் து ஓர் உ ர்ந்த வாழ்வி ல் தத்துவம்; 
சைாள்கை; கைாட் ாடு! நி ா ம்-அநி ா ம், நீதி-அநீதி 
ஆைி வற்றுக்ைிகட ில்  ார்  க்ைமும் சாைாது நிற்றல் 
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என் து ச ாருளல்ல. இங்ஙனம் நிற்றல், அதாவது 
அநீதிக்கும் நீதிக்கும் இகடக  நடுநிகல ாை நிற்றல் 
என் து அறி ாகம; கைாகழத்தனம்! இல்கல, அநீதிக்கை 
துகண க ாவது க ாலத்தான்! 
 
ஆதலால் அநீதி-நீதி இவற்றுக்ைிகடக  கமாதல் வந்தால் 
தற்சார்பு, அச்சம், அவா ஆைி வற்றின் ைாைணமாை எது 
நீதிச னத் சதரிந்து கூறாது, சார்ந்து நில்லாது விடுதல் 
நடுவுநிகல ன்று. அதுக ாலகவ ச ாருள், உகழப் ால் 
 கடக்ைப் டுவது; உரிகம ால் க ணப் டுவது. 
 
உகழப் வர்  கடத்த ச ாருகள உகழக்ைாமல் அகட  
நிகனப் து, உரிகம சைாண்டாடுவது நடுவு 
நிகலகமயுகட  சார் ல்ல. உகழப் வர்க்கை ச ாருள் 
உரிகம! உண்ணும் உரிகம! 
 
“நன்ச ாருள்” –  ரிசுச் சீட்டில் ைிகடத்த ச ாருளல்ல; 
 ிறர்  ங்குப் ச ாருள் அல்ல; சலத்தால் சசய்த 
ச ாருளும் அல்ல. உகழப் ில் உருவா  ச ாருள். 
அதனால் ‘நன்ச ாருள்’ என்றார். 
 
ஒருவருகட  உகழப் ின் ச ாருகள, ஒருவர் திருடிக் 
சைாண்டால் அந்தக் குடும் ம் வளர்ந்து விடாது. ஏன்; 
ச ாருகளவிடப் ச ாருகளப்  கடக்கும் உகழ ாற்றல் 
விகல மதிப்புகட து, மாறாத் தன்கமயுகட து; ஊற்று 
வளம் நிைர்த்தது. சுைண்டுதல் மூலம்  ிறர் ச ாருள் 
ைிகடப் ின் வாழ்க்கை ின் கதகவக்குக் ைிகடத்து 
விடுவதால் உகழக்கும் உணர்வு தகலச டுக்ைாது. 
 
அதனால் உகழப் ாற்றல் மிக்ை புலன்ைள், ச ாறிைள் 
ைாலப்க ாக்ைில் தம்முகட  உகழக்கும் தகுதிக  
இழக்கும். கநாய் சைாள்முதல் ஆகும்! ஏமாற்றப் டு வன் 



68 
 

விழித்துக் சைாண்டால் சுைண்டவும் இ லாமல் 
க ாய்விடும்! அப்புறம்? 
 
வாழ்க்கை திண்டாட்டம்தான்! அதனால், வாழ்வு சைடும்! 
உகழக்கும் இ ல் ின்கம ால் குற்றங்ைள் சசய்து 
வாழும் நிகல உருவாகும். அதனால் திறகம, ஒழுக்ைம், 
 ண் ாடு வளை உகழப்பு கதகவ! உகழத்துப் ச ாருளடீ்டி 
வாழ்தகல வாழ்வு! உகழக்கும் வாழ்கவ அறவாழ்வு! 
நலவாழ்வு! 
 
***** 
 
29. நல்லன எடுத்துக் கூறி நட் ிகனத் கதாற்றுவிப் ரீ்! 
 
இ ற்கை ின் நி தி ஒன்றாை வாழ்தல்; ஒருகம 
நலத்துடன் வாழ்தல். கவறு ட்டசவல்லாம் ஒன்று ட்ட 
நிகல ிகலக  உலைம் இ ங்குைிறது, உலைி ற்கை ில் 
ைாணப்ச றும் கவறு ாடுைள் ஒருகம நிகலக்கு ஈர்க்கும் 
ஆற்றலுக்கு இகசந்த கவறு ாடுைகள ாம். 
 
மானுடம் கூடிவாழப்  ிறந்தது. ஆனால் அது கூடி 
வாழ்ந்த ைாலம் எது? எங்கை என்ற விவைம் அறி ப்புைின் 
விகட எளிதில் ைிகடக்ைாது. இந்த உலைில் மானுடம் 
கசர்ந்து வாழ்ந்தகத விடக் ைலைப்க ார் சசய்து சைாண்டு 
அழிந்த சசய்திைகள வைலாற்றுப் புத்தை ஏட்டில் ஆ ிைக் 
ைணக்ைான  க்ைங்ைகள ஆக்ைிைமித்துக் சைாண்டுள்ளன. 
ஏன் இந்த அவலம்? சமாழி, சம ம் ச ற்றுங்கூட 
ஒருகமக க் ைட்டிக் ைாப் ாற்ற முடி வில்கல. 
 
ஒருவரிடம் ஒருவர், இல்லாத ஒருவகைப்  ற்றிக் குற்றங் 
குகறைகளக் கூறுதல், சவறுப்க  வளர்க்கும்; 
 கைகமக  வளர்க்கும்;  ிரிகவ உண்டாக்கும். 
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‘மற்சறாருவகனப்  ற்றி உன்னிடம் ஒருவன் வாய் 
திறந்தால் நீ உன் ைாகதப் ச ாத்திக்சைாள்; கைட்ைாகத!” 
என்றார் குவாைல்ஸ். 
 
“Scandal breeds hatred; hatred begets division” 
– Quarles 
 
ஒருவர் ஒருவருக்குச் சசய் க்கூடி  உதவி என் து 
அவர்  லகைாடு நட் ாை இருப் தற்குரி  வா ில்ைகள 
அகமத்துத் தருவகத ாம். இருவருக்ைிகட ில் நட்க  
உருவாக்கும்  ணிக்கு ஈடான அறம் கவசறான்றும் 
இல்கல. சிவச ருமான், கசைமான் ச ருமாளுக்கும், 
சுந்தைருக்கும் நட்புண்டாக்ைி  வைலாற்கற அறிை. 
ஒருவருகட  சிறந்த அம்சங்ைகள எடுத்துக் கூறி 
அறிமுைப் டுத்தப்  ழகுவதற்குரி  வா ில்ைகள 
உருவாக்ை கவண்டும். நல்ல நட்க த் கதடிக்சைாடுத்து 
விட்டால்கூட, திருந்த கவண்டி வர் இ ல் ாைகவ 
திருந்திவிடுவார். 
 
ஆதலால், மைிழ்ச்சி நிகறந்த நட்புறகவ உண்டாைி 
வளர்த்தகல அறம். இந்த இனி  அறத்கத அறிந்து 
சசய்  இ லாதார் குற்றங் குகறைகள எடுத்துக்கூறி 
நண் ர்ைகளப்  ிரிப் ர்; சமூைத்தில்  ிரிவிகனைகள 
உண்டாக்குவர். இத்தகைக ார் நம்கம நாடி வந்து வாய் 
திறந்தால் நமது ைாகதப் ச ாத்திக் சைாள்வது நல்லது. 
புறங்கூறிப் ச ாய்த்து உ ிர் வாழ் வர்ைள். வல்லவர்ைள், 
நமக்கு நல்லன சசய்வது க ாலக் கூறுவார்ைள்; சாத்திை 
ஆதாைங்ைளுடன் எடுத்துக் கூறுவர். ைாற்று இகடப்புைாது 
 ழைி  நட்பு உகட ாகைக்கூடப்  ிரித்து விடுவர். 
எனகவ விழிப்புடன் இருத்தல் கவண்டும். 
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உலைில் உ ர்ந்தது நட்க ! உலைில் உ ர்ந்த அறம் ஒன்றி 
நின்று  ழகுதகல! ஒன்றுதலுக்கு ஈடான அறம் இல்கல! 
இந்த அறம் நிைழ்ந்தாகல சமுதா த்தில் 
திருத்தங்ைளும்கூடத் கதான்றும்; தீகமைள் சாயும்; 
நன்கமைள் ச ருகும். 
 
ஆதலால், ஒருவகைப் ற்றி நன்றாை மட்டும் க சக் 
ைற்றுக் சைாள்ை! ஒருவகைப்  ற்றிப்  ிறிசதாருவரிடம் 
நல்லன எடுத்துக்கூறி நட் ிகனத் கதாற்றுவித்து வளர்க்ை 
மு ல்வரீ்! இதுகவ வாழும் வழி! 
 
“ ைச்சசால்லிக் கைளிர்ப்  ிரிப் ர் நைச்சசால்லி 
நட் ாடல் கதற்றா தவர்” 
(குறள் – 187) 
 
***** 
 
30. சார்புநிகல கூடாது! 
 
நடுவுநிகலகம என் து உ ர்வாழ்வின் சைாள்கை, 
கைாட் ாடு. இருகவறு நிகல ினதாை இ ங்குவகத 
உலைத்தின் ச ருவழக்கு.  ல சம ங்ைளில்  ன்முை 
நிகல ில்கூட உலைி ல் நிைழும். இந்த நிகலைளில் 
தன்னலம், சார்பு நிகலைள் ைருதி ஒரு க்ைம் சார்ந்து 
விடுதல் கூடாது. 
 
எல்லாக் ைருத்துக்ைகளயும், எல்லா நிகலப் ாடுைகளயும் 
அறிவார்ந்த நிகல ிலும் ச ாதுப்   ன் ாட்டு 
நிகல ிலும் தீை ஆய்வு சசய்து, ஒன்கற ஏற்றுக்சைாள்ள 
கவண்டும். மற்கற கதத் துணிவுடன் தள்ள கவண்டும். 
அநீதிக்கும் நீதிக்கும் இகட ில் நடுவுநிகல ில் நிற்றல் 
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என் து கூடாது. நன்கமக ச் சார்ந்து இைாத நடுவு 
நிகலகம தீகம ாகும். 
 
இன்கற  நமது சமுதா த்தின் நிைழ்வுைகளக் கூர்ந்து 
கநாக்ைினால் அநி ா ங்ைகள நி ா ங்ைளாைிக் சைாண்டு 
வருைின்றன. இன்கற  சமுதா  அகமப் ில் விருப்பு 
சவறுப்பு உணர்வுைள் (இைாைதுகவேங்ைள்) 
நிகறந்துள்ளன. 
 
நாம் சதரிந்கதா, சதரி ாமகலா விரும் ினாலும் சரி, 
விரும் ாவிட்டாலும் சரி; சமுதா த்தில் வாழ்க்கை 
நடத்த கவண்டி  ைட்டா ம் ஏற் ட்டுள்ளது.  இத்தகு 
சூழ்நிகல ில் நல்லதன் நன்கமயும் தீ தன் தீகமயும் 
அறிந்தறி  கவண்டி  ஒன்று. 
 
ஒரு ைருத்து அல்லது ஒரு நகடமுகற சரி அல்லது 
தவறு என்று ஆய்வில்லாமல் முடிவுக்கு வைக்கூடாது. 
ஆய்வு நிகல ில் ஆய்வுக்குரி  சசய்திைள்  ாலும் 
ஆய்வுக்குரி  சசய்திக்குரி ர் ாலும் நிகற நலம் சார்ந்த 
நம் ிக்கை இருத்தல் கவண்டும். மதிப்புணர்வு இருத்தல் 
கவண்டும். அகத க ாழ்து எல்கல ைடந்த சார்பு 
நிகலயும் ஆைாது. 
 
 ழங்ைாலத்தில் வணிைர்ைள் ச ாருகள எகட க ாடும் 
முன் எகடப்க ாடப்   ன் டும் துலாக்கைாகல (தைாகச) 
முதலில் எடுத்துத் துலாக்கைாகலச் சமநிகல ில் 
ைாட்டுவர்;  ின் எகட க ாடுவர். அதுக ால முதலில் 
அகனவரும் ஒத்த ைருத்தினர் என்ற சமநிகல உணர்வு 
கதகவ. இன்று நம்முகட  வாழ்க்கை ில் 
துகறகதாறும் நடுவு நிகல முகற  ிறழ்ந்து ைிடக்ைிறது. 
அைசி லில், சசால்லும் ைருத்துக்ைள் ஆைா ப் டாமல் 
ந ர்ைள் ஆைா ப் டுைின்றனர். 
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“சமன்சசய்து சீர்தூக்குங் கைால்க ால் அகமந்சதாரு ால் 
கைாடாகம சான்கறார்க் ைணி.” 
(குறள்  –  118) 
என் து திருக்குறள். 
 
“சமன்சசய்து”, என்றார் திருவள்ளுவர். அதாவது 
இ ல் ாைச் சசய்யும் மனப்க ாக்கு இல்கல. வாழ்வி ல் 
இல்கல என் து சதளிவு. இந்தப் பூவுலகை மகலைள், 
ைடல்ைள்  ிரிதிருக்கும்  ிரிவுைகள விடக் 
கைாடிக்ைணக்ைான  ிரிவுைகள மனிதன் 
 கடத்திருக்ைின்றான். மனிதன்  கடத்த க தா க தங்ைள் 
–  ிரிவுைள் ஆைி ன ச ற்சறடுத்த நச்சுப் க ய்ைள்தாகன 
‘சுவர்’ ‘ைாவல்’ ‘கவலி’ ஆைி ன. இவற்றிலிருந்து 
மனிதகுலம் என்று மீளும்? சீர்தூக்கும் கைால் என்றார். 
 
ஆம்! ஆய்வில் கூடச் சீர்கம  ார்த்தகல கநாக்ைம். தீகம 
தூக்குவது இல்கல. தீகம சதரி ாது! ைண்ணிற்குப் 
 டாது! ஆதலால், “கைாடாகம” என்றார். ஆம்! மனிதர்ைள் 
அவசைமாைக் ைட்சி ைட்டிக்சைாண்டு, நி ா ங்ைகளப் 
 ார்க்ைாமல் ஒரு  க்ைம் சாய்ந்து விடுைிறார்ைள். இது 
மை ன்று. எந்தக் ைாைணத்கத முன்னிட்டும் 
நி ா த்தின் ால் நிற்ைாமல் சாய்ந்துவிடக் கூடாது. 
இத்தகு வாழ்க்கைக  மக்ைளாட்சி முகறக  வளர்க்கும்: 
அறசநறிக  வளர்க்கும். 
 
***** 
 
31.  தன்னடக்ைம் 
 
தன்னடக்ைம் என் து வளர்ச்சிக்குரி  மூகள. 
தன்னடக்ைம் எனினும்  ணிவு எனினும் ஒரு ச ாருள் 
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தரும் என் து  ிகழ ாைாது. ஆ ினும் நிகறவாைாது. 
 லர் அடக்ைம் உகடக ாைாை இருப் ர். அதன் ைாைணமாை 
அவர்ைள் சமூைத்திலிருந்து ஒதுங்ைிவிடுவர். சில 
சம ங்ைளில் ஒதுங்ைி வாழ்தல் தன்  முகனப்பு வளைவும் 
துகண சசய்து விடுைிறது. ஆதலால்,  லகைாடு  ழைிப் 
 ணிவும் இன்சசாலும் உகடக ாைாை விளங்ைினால் 
அடக்ைமுகடகம முழுகம அகடைிறது. நாம் 
மற்றவர்ைளிடம் எப் டிப்  ழகுைின்கறாம்? இதுதான் 
கைள்வி. வளர்ச்சி ின் ஆைம் ம் வணக்ைத்தில் இருக்ைிறது 
என் து நி தி. 
 
அடக்ைமுள்ளவர்ைளிடம்  ிகழைள் ைாண் து அரிது. ஏன்? 
அடக்ைமுள்ளவர்ைள்  லகைாடு  ழகுவதால்  க்குவமும் 
முதிர்ச்சியும் எளிதில் ைிகடக்கும். 
 
தன்னடக்ைம் இரு ச ரும்  ிரிவுைள் உகட து. அகவ, 
ச ாறி அடக்ைம்; புலன் அடக்ைம் எனப் டும். 
ச ாறி டக்ைமாவது சமய், வாய், ைண், மூக்கு, சசவி 
ஆைி  ஐம்ச ாறிைகள டக்குதல். இப்ச ாறிைகள 
இ க்கும் புலன்ைகள அடக்குதல் புலனடக்ைம். 
 
இவற்றுள் நாவடக்ைம் தகல ா து. நாவடக்ைம் இைண்டு 
வகைப் டும். முதலாவது நிகனத்த டி க சாகம. 
இைண்டாவது உணவடக்ைம். உணவடக்ைம் உடலுக்கு 
நலம்   க்கும். உடல் நலமுறின் ச ாறி டக்ைமும் 
புலனடக்ைமும் எளிதில் சித்திக்கும். உடல் நலத்துக்கும் 
சீைான இ க்ைத்துக்குகம உணவு; சுகவக்ைல்ல. விரும் ி 
அளகவாடு சுகவக்ைத் கதகவ, அவ்வளவுதான் 
சுகவ ின்   ன். அல்லது உணவு உண்ணும் ஆர்வத்கத 
தூண்ட சுகவ   ன் டலாம். 
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நிகற  க ச – சசால்ல ஆகசப் டக்கூடாது. அதிைமாைப் 
 ிறரிடம் கைட்கும் மனப் ாங்கு கவண்டும். “சில சசால் 
க சுதலும்  ல கைட்ைக் ைாமுறுதலும்” வளர்ச்சிக்குரி  
 ண்பு. அதனாலன்கறா, கைட்கும்  ணிக்கு மட்டுகம 
இைண்டு ைாதுைள் உள்ளன. க சுவது, உண் து ஆைி  
இைண்டு  ணிைளுக்கு ஒகை வாய். அந்தப் க ச்சும்கூட 
மற்றவர்ைள் ைருத்கத வாங்ைத்தக்ை வகை ில் க சினால் 
மிைமிை நன்று. 
 
இன்கற  உலைம் வா ினால் சைட்டு வருைிறது. 
நாட்டில் ைண்ட டி உணவுச் சாகலைள், மது உட் ட 
உள்ளன. சந்து ச ாந்து, சாவடி எங்கும் கூடிக்கூடி ஊர்  
வம்பு க சிக  ைாலத்கதக் ைழிக்கும் மாந்தர்ைளின் 
எண்ணிக்கை மிகுதி. இது க ாதாது என்று கமகட கவறு 
க ாட்டுப் க சுைிறார்ைள். கசரிப்புறத்து அணி ாை இருந்த 
ஏச்சு, அைங்கைறியுள்ளது அவ்வளவுதான்! இது 
வாழ்வி லன்று.   ாரிடமும்  ணிவாை இருப் து, தன் 
முகனப்பு அற்று இருப் து, கதகவக்கைற் ச் சிக்ைனமாைப் 
க சுவது, இகவக  அடக்ைமுகடகம. 
 
***** 
 
32. ஒழுக்ைமுகடகம 
 
மனிதகன வளர்ப் து ஒழுக்ைம். மனிதகன உ ர்த்துவது 
ஒழுக்ைம். ஒழுக்ைம் என்ற சசால் மக்ைள் மன்றத்தில் 
 ைவலாைப் க சப்ச றுவகத. தீ   ழக்ைங்ைள் கவறு; 
ஒழுக்ைம் கவறு. தீ   ழக்ைங்ைகள ஒழுக்ைதிற்குள் 
அடக்ைலாம். ஆனால் ஒழுக்ைதிற்குள் தீ   ழக்ைம் வைாது. 
ைள்ளுண்ணல் முதலி  குற்றங்ைள் தீ  ழக்ைங்ைள் 
இந்தக் குற்றங்ைள் ஒழுக்ைக் கைடுைள் அல்ல. 
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ஒழுக்ைம் – ஒழுகுதல். மற்றவர்ைளுடன் கமாதாமல் 
மற்றவர்ைளுக்குத் தீங்கு கநைாமல் நடப் து – வாழ்வது 
ஒழுக்ைமுகடகம. “உலைத்கதாடு ஒட்ட ஒழுைல்” 
ஒழுக்ைம் என்றும் திருக்குறள் கூறுைிறது. மனிதன் ஒரு 
சமூைப்  ிைாணி. மனித வாழ்வு ஒரு சமூை வாழ்வு. 
மனிதனின் சமூை வாழ்வுக்குத் தீங்கு சசய்வனசவல்லாம் 
தீ   ழக்ைம். ஒழுக்ைக்கைடு தவிர்க்ைத்தக்ைது.  
மனிதகனச் சமூை வாழ்வில் நிகலச றச் 
சசய்வனசவல்லாம் ஒழுக்ைமுகடகம. 
 
“உலைம் கவண்டுவது ஒழுக்ைகம! 
சு நலம் தீ  ஒழுக்ைம்! 
சு நலம் அற்றகத நல்சலாழுக்ைம்!” 
 
என்றார் விகவைானந்தர். சு நலம் தீ  ஒழுக்ைம். ச ாது 
நலத்திற்கு எதிைான சு நலம் தீ  ஒழுக்ைம், ச ாது 
வாழ்கவச் சிகதக்கும் சு நலம் தீ  ஒழுக்ைம். 
 
நாம் தமிழர்ைள், நாம் இந்தி ர்ைள், நாம் மனிதர் என்ற 
நி திக்கைற்  ஒழுைத் தவறுதல் கூடாது. தமிழர்ைளாைவும் 
இந்தி ர்ைளாைவும் மனிதர்ைளாைவும் வாழ்வகத 
நல்சலாழுக்ைம். 
 
நாடுைள் சுதந்திைம் ச ற்ற ின் “குடிகமப்   ிற்சி” என் து 
மலிந்து வருைிறது. குடிகமப்  ண்பு என்றால் என்ன? 
ஒருவர் வாழும் ஊகைாடு ஒத்திகசந்து வாழ்தல் குடிகமப் 
 ண்பு. இனம், சமாழி, சாதி, மதச் சண்கடைள் க ாடுதல் 
தீச ாழுக்ைமாகும். எல்கலாரும் ஒரு குலம்; எல்கலாரும் 
ஓர் இனம் என்று எண்ணுதல் நல்சலாழுக்ைமாகும். 
 
நல்சலாழுக்ைம் நாட்டின் குடிைகளத் தழீஇ தாை 
விளங்கும். நல்சலாழுக்ைத்கத ஒருகமப் ாடு என்று 
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கூறினாலும் கூறலாம். மனிதகுல ஒருகமப் ாகட 
நல்சலாழுக்ைம். எல்லா உ ிர்ைளிடத்திலும் எத்துகணயும் 
க தமுறாது, மைசவனப்  ல்லு ிகையும் ஒக்ைப்  ார்த்து 
ஒழுகுதகல ஒழுக்ைம். 
 
குடிகமப்  ண் ிலாதார்,ஒருகமப் ாட்டுணர்வு இலாதார்.  
உலைந்தழீஇ  சசந்தண்கம இலாதார் ஒரு நாட்டின் 
குடிமக்ைளாதல் இ லாது. ஏன்? அவர்ைள் மனிதக் 
ைணக்ைில்கூட வைமாட்டார்ைள். அவர்ைகள இழிந்த  ிறப்பு 
என்று ஏசுைிறார் திருவள்ளுவர். 
 
ஒன்கற குலம்; எல்கலாரும் ஒருகுலம்; எல்கலாரும் ஓர் 
இனம். ஒப்புைவுடன் ஒத்திகசந்து வாழ்தல், உலைம் 
உண்ண உண்ணல், உலைம் உடுத்த உடுத்தல், வாழ்வித்து 
வாழ்தல் – இதுகவ ஒழுக்ைம். 
 
இந்த ஒழுக்ைம் வளை, உகழத்து உண்ணுதல். உண் ித்து 
உண்ணுதல் என்ற நகடமுகற துகண சசய்யும். 
 
இந்த நல்சலாழுக்ைதிற்குப்  கை ான ‘ ிறர்  ங்கைத் 
திருடுதல்’,  ிறர் வருந்த வாழ்தல் ஆைி ன தவிர்க்ைப் 
ச றுதல் கவண்டும். 
 
ஒழுக்ைகம மானுடத்தின் விழுப் ம்; சிறப்பு. 
ஒழுக்ைமுகட  உலைம் வளரும்! வாழும்! 
 
***** 
 
33.  ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு 
 
ச ாறுத்தாற்றல்,  ண்புைள் அகனத்திற்கும் கமம் ட்ட 
 ண் ாகும். ச ாறுத்தாற்றல்  ண் ால்  கைகம 
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தடுக்ைப் டுைிறது; திருத்தங்ைள் ைாண் தற்குரி  
வா ில்ைள் கதான்றுைின்றன; வலிகமயும் தகுதியும் 
வளர்ைின்றன. மைிழ்ச்சி ின் திறவுகைாலாைப் 
ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு விளங்குைிறது. 
 
உணர்ச்சிவசப் டுதல், அளவுக்கும் அதிைமான தன்மானம், 
ச ருகம ஆைி ன  ற்றிக் ைவகலப் டுதல், 
கதகவ ில்லா ஒரு மதிப்புபுணர்ச்சிக த் தமக்குத்தாகம 
உருவாக்ைிக் சைாள்ளுதல் ஆைி ன ச ாறுத்தாற்றும் 
 ண்புக்குத் தகட ானகவ.  சில நாள் 
ச ாறுத்திருந்தாகல  ல சாதகனைள் சசய் லாம். ைாலம் 
ைருதிக் ைாத்திருப் ின் சல்லகட ில்கூடத் தண்ணரீ் 
எடுத்துச் சசல்ல இ லும்.  ஆம்! தண்ணரீ்  னிக்ைட்டி ாை 
உகறயும்வகை ைாத்திருக்ை கவண்டும். 
 
வாழ்க்கை ின் இ ல்க  கூடிச்கசர்ந்து வாழ்தல்தான் 
அதுகவ மானுட சாதி ினுகட   கடப் ின் கநாக்ைம்.  
கூடிவாழ்தல் எளிதான சச லா? அம்மம்ம! உ ிர்க்குலம் 
அகனத்திகனாடும் கூடக் கூடி வாழ்தல் இ லும்.  
 ாம் ிகனப்  ழக்ைிடலாம்.  ஆனால், மனிதர்ைளுடன் 
கசர்ந்து வாழ்வது எளிகம ான ைாரி மன்று! 
 
மானுட ஜாதி தன்   ணத்கதத் சதாடங்ைி  
நாளிலிருந்கத சண்கட க ாடுதகலத்  சதாடங்ைிவிட்டது. 
ஆம்! ைலைங்ைகளயும் சண்கடைகளயும் கநரிடும் 
அவமானங்ைகளயும் ைண்டு வருந்துதல் கூடாது. 
திருத்தங்ைள் ைாண மு லகவண்டும். குற்றங்ைளுக்குத் 
திருத்தம் ைாணும் மு ற்சி ிகலக  கூட்டுறவு 
சவற்றிச ற இ லும். திருத்தம் ைாண இ லாது 
க ானால், ச ாறுகம ாை இருந்தாை கவண்டும். 
சண்கடக ாட்டுக் சைாள்வதும்  ிரிவதும் 
விரும் த்தக்ைதல்ல. 
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ச ாறுத்தாற்றும்  ண்க  வளர்த்து உறுதி டுத்துவது 
நம்கம வளர்த்துக் சைாள்வகத ாகும். வலிகம, தூய்கம 
 ாரிடம் இருக்ைிறகதா அவர்ைகள எந்த இழிவும் 
சசன்றகட ாது.  அவதூறுைள் சநருப் ிகட வழீ்ந்த 
உமிச னக் ைருைிப்க ாம். சிலர் கைாகழ என்று கூறி 
ஆறுதல் ச றுவார். அதனால் நமசைன்ன குகற? 
 
குப்க  கூளம் இல்லாத இடத்தில் சநருப்பு  ற்றி 
எரியுமா என்ன? ஆதலால் ச ாருத்தாற்றும்  ண்க ப் 
ச ற வலிகமக  வளர்த்துக் சைாள்ள கவண்டும்; 
தூய்கமக  வளர்த்துக் சைாள்ள கவண்டும். தகுதிைள் 
 லவற்கறயும் மு ன்று அகட  கவண்டும். 
 
இப் டி வளர்ந்த நிகல ில் ைாட்டும் ச ாறுகமதான் 
ச ாறுகம; வலிகம சார்ந்த ச ாறுகம.  தகுதி மிகுதியும் 
உகடக ாரின் ச ாறுகமக  வாழ்வளிக்கும்; 
கவ ைத்தின் வைலாற்கற இ க்கும் திருக்குறள், 
 
“மிகுதி ான் மிக்ைகவ சசய்தாகைத் தாம்தம் 
தகுதி ான் சவன்று விடல்.” 
 
என்று கூறி வழிநடத்துைிறது. 
 
ஆம்! மற்றவர்  ழிதூற்றினால் அதனால் உண்கம ில் 
விகளவது; தகுதி ில்லாதவைாை இருந்தால் சினம்,  கை, 
ைலைம்; தகுதிமிகுதியும் உகடக ாைாை இருந்தால் 
திருத்தம் ைாண மு ற்சி சசய்வர்;  ழிதூற்றுவாகையும் 
வாழ்த்துவர். 
 
 ை ைக்ை கவண்டாம்; உணர்ச்சி கவண்டாம்; கதர்ந்து 
சதளிை! குப்க ைள் அைற்றப் ட கவண்டி கவக ! 
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குப்க ைள் உகட  இடங்ைள் அைற்றப் டுவன அல்ல; 
அைற்றவும் இ லாது.  குற்றங்ைகளத் திருத்துை.   ன் 
சைாள்ள மு லுை. இவ்வழி ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு 
வளரும்; நாளும் குற்றங்ைளிலிருந்து விடுதகல ச றுை; 
வளர்ை! வலிகம ச ற்று ர்ந்திடுை; தகுதிைள்  லவும் 
ச ற்று உ ர்ந்திடுை; எல்லாரும் அகணவர். கூடி 
வாழ்ந்திடலாம். கைாடி நன்கம ச றலாம். 
 
 ***** 
 
34. ச ாறுகம ஆக்ைம் தரும்! 
 
நிலம் சைாத்துதல், உழுதல், கதாண்டுதல் ஆைி  
சச ல்ைளின் வழி, துன்புறுத்துப் டுவது. உலைில் மாந்தர் 
வாழ்வி லுக்குரி  சச ற் ாடு. ஆனால், நிலம் 
சைாத்தப் ட்டும், சவட்டப் ட்டும் துன்புறுத்தப் 
 டுவதனால்தான் நிலம், நிலத்தின் தன்கமக  
இழக்ைாமல்  ாதுைாத்துக் சைாள்ைிறது. 
 
சைாத்தி உழப்ச றாத நிலம் மண் அரிப்பு கநாய்க்கு 
இகை ாகும். அது மட்டுமின்றி நிலம் உழப்ச ற்றாகல 
வான் மகழ ின் நீகை வாங்ைித் தன் மடி ில் கவத்துக் 
சைாள்ளும் ஆற்றகலப் ச றுைிறது;  சுகமப் புைட்சி 
சசய்யும் ஆற்றகலப் ச றுைிறது. 
 
உலகு ிர்க்சைல்லாம் உணவு அளித்துக் ைாப் ாற்றும் 
கவள்விக  நிலம் சசய்  முடிைிறது. நிலம் தன்கன 
அைழ்ந்து தரும் துன் த்திகனக  தனக்கு ஆக்ைமாை 
மாற்றிக் சைாள்ைிறது; உழுவாகையும் வாழ்விக்ைிறது. 
நிலத்தின் ச ாறுகம, ஆக்ைமாைிறது; உ ிர்க்குலத்தின் 
வாழ்வாைிறது. 
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மனிதனும் ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு ைாத்தல் கவண்டும். 
ச ாறுத்தாற்றுகவாகை அறி ாதார் கைாகழ என்று 
ஏளனம் சசய்வர். அதனால் என்ன? தீகம வைாது; 
நன்கமக  ச ருைி வளரும்! கூளம் குப்க தான் தீக்கு 
ஆக்ைம்  – தீகமயுகட ார் தான் தீகமக்கு ஆக்ைம்.  
ச ாகறயுகடக ார் முன் தீகம அழியும். நம்மில் 
வலிக ார் தூற்றினால் ச ாறுத்துக் சைாள்வது க ாலகவ 
நம்மில் ைீகழார் தூற்றினாலும் ச ாறுத்துக் சைாள்வகத 
உண்கம ான ச ாகறயுகடகம; ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு. 
 
 ிைார்த்தகனக்கு ஈடானது ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு. 
எல்கல ைடந்த நிகல ில் நமக்குப்  ிறர் இன்னாதான 
சசய்யும் ச ாழுது ைாட்டப் டுவகத ச ாறுத்தாற்றும் 
 ண்பு  – ஏன்? ச ாறுத்தாற்றும் சநறி ின் வழி விதிக க் 
கூட சவல்லலாம். தீகமக்கும் தீவிகனக்கும் வா ில் 
சினகம! 
 
சினம் தவிர்த்துப் ச ாறுகம கமற்சைாண்சடாழுைின் 
தீ விகனயும் அதாவது க ாகூகழயும் ஆகூழாை 
மாற்றலாம். ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு சவற்றிைகளத் தரும். 
நிலத்திகனப்  ார்ப்க ாம். நிலத்தின் ச ாறுத்தாற்றும் 
 ண்க  நமது அணி ாை ஏற்க ாம்! நமக்கு இன்னாதான 
சசய்கவாகையும் ஏற்க ாம்! நமக்கு இன்னாதன 
சசய்கவாகையும் ஏற்க ாம்! வாழ்விப்க ாம்! 
 
அைழ்வாகைத் தாங்கும் நிலம்க ாலத் தம்கம 
இைழ்வார்ப் ச ாறுத்தல் தகல. 
– திருக்குறள் 
 
***** 
 
35. ச ாறாகம சைாள்ளற்ை! 
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அழுக்ைாறு  – அழுக்கு நிகறந்த வழி. அதாவது 
நன்கமயும் இன் மும் இல்லாத வழி. இத்தகு அழுக்கு 
வழி ில் வாழ்தல் வளர்ச்சிக்குத் துகண சசய் ாது. 
இனி கவ கூறல்  ற்றிப்  ல குறட் ாக்ைள் இ ற்றி  
திருவள்ளுவர். “அழுக்ைாறு என ஒரு  ாவி” என்று 
அழுைாற்றிகனத் திட்டுைிறார். 
 
ஆம்! அழுக்ைாறு ஒரு ச ாழுதும் நன்கம   க்ைாது.  
மாறாைத் தீகமக த் தரும். இந்த அழுக்ைாறு தான் 
மக்ைள் மத்தி ில் “ச ாறாகம” என்று க சப் டுைிறது. 
அதாவது மற்றவர்ைளின் ஆக்ைத்கதத் தாங்ைிக்சைாள்ள 
முடி ாகம ச ாறுத்துப் க ாற்ற முடி ாகம அழுக்ைாறு 
ஆகும்! 
 
ஆனால் இன்று  லர் நல்லகவைளில்   – ைல்வி ில் 
ச ாறாகமப் டலாம். தீகம ன்று என்று அறி ாமல் 
கூறுைின்றனர். இது தவறு. ஒருவர் நன்கம சசய்வதில் 
அழுக்ைாறு சைாள் வன், நன்கம சசய்  முகனப்புக் 
சைாள்ள மாட்டான். அழுக்ைாறு நிகறந்த 
உள்ளத்தி ல்பும், நன்கம சசய்வதில் ஊக்ைம் ைாட்டாது 
என்கற திருக்குறள் கூறுைிறது. 
 
நஞ்சு, அமுதாவது ஏது? சாக்ைகட நன்னைீாவது ஏது! 
அதுக ாலகவ தான் நல்ல மதிப்ச ண் வாங்கும்  
மாணவகனப்  ார்த்து குகறந்த மதிப்ச ண் வாங்கு வன் 
அழுக்ைாறு சைாண்டால் கூடுதல் மதிப்ச ண் வாங்கும் 
மு ற்சி ில் ஈடு டமாட்டான். அதற்கு மாறாை அதிை 
மதிப்ச ண் வாங்ைி வன் மீது குற்றங்ைகள, குகறைகளக் 
ைற் ித்துக் கூறுவான். ஏன் ‘ைாப் ி டித்து’ விட்டான் 
என்கற கூறுவான்.  கமலும் ‘கமாசமாைி’ ஆசிரி ர், 
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கையூட்டுப் ச ற்றுவிட்டார் என்று கூடக் கூறுவான்.  
ஆதலால், எந்த வகை ிலும் அழுக்ைாறு தீகத. 
 
அழுக்ைற்கற அைற்றும் வழி, நல்லவர்ைகள  – 
வாழ் வர்ைகளப்  ாைாட்டி மைிழ்வதுதான். அகதாடு 
ச ற்றகவைகளக் சைாண்டு மைிழும் மனம் கவண்டும். 
ச றாதகவைகளப் ச றும் மு ற்சியும் கவண்டும். 
உப் ரிக்கைைகளப்  ார்த்துப் புழுங்குதகலத்  தவிர்த்து 
குடிகசைளில் வாழ் வகை கநாக்ைி இைக்ைங் சைாள்ளுதல் 
கவண்டும். இத்தகு மனப் ான்கம வாழ்க்கைக்கு ஆக்ைம் 
தரும். 
 
எப்க ாதும் நல்லவனவற்கறக  நாடுதல், 
நல்லனவற்கறப்  ற்றிக  க சுதல் அழுக்ைற்றிலிருந்து 
தப்பும் ஒரு வழி. எங்கும் எதிலும் எவரிடத்திலும் குற்றம்  
– குகறைள் இருக்கும்.  எல்லாரும் ைடவுளா என்ன? நாம் 
அவர்ைளிடத்தில் உள்ள குணங்ைகளக   எடுத்துக் 
சைாள்ள கவண்டும். நல்லகவைகளப்  ாைாட்ட கவண்டும். 
நாம் கைாசாச் சசடி ில் முட்ைகள எடுக்ைக் கூடாது. 
மலர்ைகளக  எடுக்ை கவண்டும். 
 
அழுக்ைாறு என்ற தீ  குணத்திகலக  மனித குலம் 
ஒன்று ட்டு வாழ முடி வில்கல.  கை ில் சிக்ைித் 
தவிக்ைிறார்ைள். அழுக்ைாறு தனித்தும் நிற்ைாது. 
அழுக்ைாற்றின்  கட அவா, சவகுளி இன்னாதன 
சசால்லல், ைலைம் எல்லகம ாம். 
 
ஆதலால் அழுக்ைாறு சைாண்ட மனிதன் வளர்தல் அரிது; 
வாழ்தல் அரிது; அதனாகலக  ‘திருச்சசற்றுத் தீயுழி 
உய்த்துவிடும்’ என்றது திருக்குறள். கதளின் சைாடுக்கு, 
நஞ்சாம் தன்கமக ால அழுைாறுகட ார் உள்ளம் 
நஞ்சாகும். 
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அழுக்ைாறு சைாள்ளற்ை! மற்றவர் வாழ்வகதக்ைண்டு 
மைிழ்ை! நீயும் வாழ மு ல்ை!  நல்லனவற்கறக  
ைாண்ை! நல்லனவற்கறக  க சுை. மற்றவர்ைள் 
ஆற்றகல, அறிகவப்  ாைாட்டி மைிழ்ை! எவகைாடும் 
 ழகுை! கதாழகம சைாள்ை! மறந்தும் மற்றவர்ைகளப் 
 ற்றிப் புழுக்ைம் சைாள்ளற்ை! 
 
***** 
 
36. நடுவின்றி நன்ச ாருள் விரும் ற்ை! 
 
சவஃைல் –  ிறர் ச ாருளுக்கு ஆகசப் டுதல், அதாவது 
தனக்கு உரி ன அல்லாதனவற்றிற்கு ஆகசப் டுதல் 
என் து ச ாருள்! ஆம்! ஒருவர் மற்றவருகட  
ச ாருகள விரும்புதல் ைளவுக்குச் சமம்! இதனால் 
வாழ்க்கை நிகலைளும் மாறிக் ைளவு, ைாவல் என்ற இழி 
நிகலைள் கதான்றும். பூட்டுக்ைள் ச ருைலாம். ஆனாலும் 
ைளவு நின்ற ாடில்கல ஏன்? ச ாருள் என் து உகழப் ின் 
  ன். உகழப் ாலன்றிப் ச ாருள் ஈட்ட விரும்பு வன் 
அறசநறி நிற் வன் அல்லன். அதுமட்டுமன்றிப்  ிறர் 
ச ாருகள விரும்பு வன் தனது அறிகவ இழக்ைின்றான்.  
ஆற்றகல இழக்ைின்றான். ைாலப்க ாக்ைில் மானத்கதயும், 
ச ருகமக யும் இழக்ைின்றான்;  ழிக த் கதடிக் 
சைாள்ைின்றான். 
 
உகழத்துப் ச ாருள் ஈட்டாது  ிறன் ச ாருகள 
விரும்பு வர்ைள் ச ாருளுகட ாகைத் துன்புறுத்துவதும் 
சசய்வர். ஈைசநஞ்சிகன அறகவ இழந்து சவறித்தனமாை 
நடந்து சைாள்வர். அன்பும் அருளும் இவர்ைளுகட  
 ண்புைளாை அகமந்து விளங்ைா. 
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இங்ஙனம்  ிறன் ச ாருளுக்கு ஆகசப் டு வர்ைள் 
அதனால் அகடயும் துன் மும்   லப் ல.  ாருகட  
ச ாருகள விரும்புைிறார்ைகளா, அவரிடமிருந்தும் துன் ம் 
வரும்.  ிறர் கைப்ச ாருகள நம் ி வாழ்ந்தகம ால், 
தாம் ச ாருளடீ்டும் மு ற்சி ின்கம ின் ைாைணமாை 
அவலம் வளரும், ஆதலால்  ிறர் ச ாருள் மாட்டு உள்ள 
விருப் ம் இன் த்கதத் தருவது இல்கல; மாறாைத் 
துன் ம் தருைிறது. 
 
ச ாருளி ல் நி திைகளச் சார்ந்கத ஒழுக்ைங்ைள் 
வளர்ைின்றன. அறிவு, ஆற்றல்ைள் வளர்க்ைின்றன. 
சமுதா த்தினரிகட ில் நம் ிக்கையும், நல்சலண்ணமும் 
வளர்ைின்றன. ஆதலால் உகழத்து வாழ்தகல வாழ்வு. 
 ிறர் ச ாருகள எடுத்துக்சைாள்ள விரும்புதல்  – 
உதவி ாைப் ச றுதல், இனாமாைப் ச றுதல் 
ஆைி னவும்கூட சவறுக்ைத் தக்ைனகவ ாம். 
 
 ிறர் ச ாருள் ஒகை வழி நம் கை ைப் டினும் கூடச் 
சிறிது ச ாழுகத இன் ந்தரும்.  அந்த இன் த்திகனத் 
சதாடர்ந்து ச ருந்துன் ம் வரும் என் தறிை. நல்வாழ்வின் 
முன் இன்கம என் து ஒரு ச ரி  குற்றமன்று. 
இன்கமயும் கூட மன்னிக்ைப்ச றும். ஆனால் நடுவின்றிப் 
ச ாருள் சவஃகுதல் தாம்  ிறந்த குடிக க  அழிக்கும். 
கமலும்  ல குற்றங்ைகளயும் தரும். 
 
ஆதலால்,  ிறர் ச ாருகள எந்த வகை ிலும் அகட  
விரும் ற்ை! உகழத்துப் ச ாருளடீ்டி வாழ்தகலக  
விரும்புை. 
 
“நடுவின்றி நன்ச ாருள் சவஃைின் குடிச ான்றிக் 
குற்றமும் ஆங்கை தரும்” 
(குறள்  –  171) 
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***** 
 
37. புறம் கூறல் தீது! 
 
புறங் கூறல்  – அதாவது ஒருவர் இல்லாத இடத்தில் 
அவகைப்  ற்றி  குற்றம் குகறைகளப் க சுதல், கமலும் 
அவர் முன்கன முைமனாைப்  ாைாட்டுதல்; புைழ்தல், 
அப்புறம் அந்த ந கை அவர் இல்லாத இடத்தில் அவகைப் 
 ற்றி   ழிைகள மட்டும் கூறுதல் புறங்கூறுதலாகும். 
 
சிலர் புறங்கூறுதல் என்ற தீகமக , நன்கம ைருதிச் 
சசால்வதாைக் கூறுவர்.  ஆனால் புறங்கூறித்தான் 
நன்கமக க் ைாப் ாற்ற கவண்டும் என்ற 
அவசி மில்கல. எல்லாரும் கநரிகட ாை நன்கமக  
எடுத்துச் சசான்னால் மறுப் ார்  ார்? அறம் 
சசால்லுவார்க ால் நடித்துப் புறம் சசால்லுதல் தீ  
 ழக்ைம். 
 
சிலர் வா ிலிருந்து சசாற்ைள் வருவதில்கல.  “எரியும் 
சநருப்பு ைனகல வசீுைிறது” என்று ஒரு  ழசமாழி உண்டு, 
நன்கமக க  சசான்னாலும் புறத்கத சசால்லுதகல 
நன்கமச ன எடுத்துக்சைாள்ள மாட்டார்ைள். இதனால் 
 கைக  வளரும், மானம்  – அவமானச் சிக்ைல்ைள் 
கதான்றும். புறஞ்சசால்லுதல் ஒரு   கனயும் தைாததால் 
புன்கம என்றார் திருவள்ளுவர். “குணங்ைள் சசால்லியும் 
குற்றங்ைள் க சியும்” என்று திருமுகற கூறும். 
 
ஒருவர் இல்லாத இடத்தில் அவர்தம் நற்குணங்ைகளப் 
 ற்றி மட்டுகம கூற கவண்டும். அவர் முன்கன 
குற்றங்ைகள எடுத்துக் கூறலாம். புறங்கூறுதலால் 
 ிணக்கும்  கையும் வளர்ந்து  ிரிவிகனைள் உருவாகும். 
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இதனால் புறம் க சுதலில் ஒரு நன்கமக யும் இல்கல. 
தீகம மட்டுகம தரும். 
 
குற்றங்ைகளக  எண்ணிப் க சுதலால் ைாலப்க ாக்ைில் 
குற்றங்ைள் நம் மீகத சாரும் என் கதயும் அறிை! 
குற்றங்ைகளப் ச ாறுத்தாற்றும் உணர்கவாடு 
ஏற்றுக்சைாண்டு  ழகும் அனு வம் இருந்தால் குற்றங்ைள் 
சதாடைா. 
 
நல்லனவற்கற கநரில் கூறுை. புறங்கூறுதல் அளவிறந்த 
தீகம தரும். அதனால் ‘புன்கம’ என்று ஏளனம் சசய் ப் 
ச றுைிறது. 
 
புறங்கூறும்  ழக்ைமுகட வர்ைளுக்கு மற்றவர்ைளின் 
குணங்ைளும் அருகமப் டும் சதரி ாது, 
குற்றங்குகறைகளக  ைாண் ர்; விமர்சிப் ர்; ஏசுவர்; 
 ழிதூற்றுவர் இதனால்  கை வளரும்.  ஆதலால் 
புறங்கூறுதல் தீது. நன்கமக  கநாக்ைிக்கூடப் புறங்கூறக் 
கூடாது. 
 
அறம் சசால்லும் சநஞ்சத்தான் அன்கம புறஞ்சசால்லும் 
புன்கம ாற் ைாணப்  டும். 
(குறள் – 185) 
 
***** 
 
38.   னுகட  சசால்கலக  சசால்லுை! 
 
இந்த உலை  கடப்புைள் எல்லாம்   கன கம மாைக் 
சைாண்டனகவ ாம்.   ன் டுத்தப் டாதன ைழிைின்றன. 
தவறாைப்   ன் டுத்தப் டுவன தீகமக  
விகளவிக்ைின்றன. இந்த உலைில் ஆற்றல் 
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வாய்ந்தகவைளில் "சசால்" தகல ா து. 
சசால்லப் டுவது சசால். அறிந்து ஆைாய்ந்து 
சசால்லப்ச றும் சசாற்ைள்   கனத்தரும். 
 
  னுகட  சசாற்ைகள சசால்.   னற்றகவைள் 'சசால்' 
என்று ைணக்ைில் எடுத்துக்சைாள்ளப் ச றுதல் இல்கல. 
வறுகம, ச ாருள் சார்ந்தது மட்டுமல்ல. சசாற்ைளிலும் 
வறுகம உண்டு என் து இளங்கைாவடிைள் ைருத்து. 
"வறுசமாழி ாளர்" என்று சிலம்பு கூறுைிறது.   ன் 
மிகுதியும் இல்லாத சசாற்ைள் என் து சிலம் ின் ைருத்து. 
"சவற்சறனத் சதாடுத்தல்" என்று இலக்ைணம் கூறும். 
 
தீ  சசாற்ைள் அவற்கறச் சசால்கவாருக்குத் தீகம 
விகளவிப் தும் உண்டு. திருக்குறள், சசாற்ைளில் அதிைக் 
ைவனம் சசலுத்துைிறது. இனி கவ கூறல், புறங்கூறாகம 
க ான்ற அதிைாைங்ைள் மூலம் விளக்ைியுள்ளது. இகவ 
க ாை "  னில் சசால்லாகம" என்று தனிக  விரித்தும் 
கூறி து.   னில்லாத சசாற்ைகளயும் சசால்லக்கூடாது 
என் கத ாகும். 
 
வாழ்க்கை,   கனக் குறிக்கைாளாை உகட து. 
வாழ்க்கை ின் குறிக்கைாகள அகடதற்குரி  
ைருவிைளில் ஒன்று சமூைம். சமூை அகமப்பும் உறவும் 
சசாற்ைளால் இ க்குவிக்ைப் டுைின்றன. சமூைத்தில் 
இ ங்ைி நம்முகட  வாழ்க்கைக்கும் ஆக்ைம் தரும் 
சநறிைகளப்  ற்றி அறிவது "அரும்   ன்" ஆகும். 
 
அற்  மைிழ்ச்சி; சிறுச ாழுது இன் க் ைிளர்ச்சிைளுக்ைாைச் 
சசாற்ைகளப்   ன் டுத்தக்கூடாது. நீண்ட சநடி    ன் 
கவண்டும். அரி    னாை இருந்தால் மட்டும் க ாதாது. 
திருவள்ளுவருக்குக் சைாள்கள ஆகச! ச ரும்   ன் 
கவண்டும் என்ைிறார். 
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வாழ்க்கை ின் அருகமக்குரி    ன்ைகள ஆைாய்ந்து 
அறிை! அந்த, அறி    ன்ைகளத் தைக்கூடி  
சசாற்ைகளத் கதர்வு சசய்ை. அச்சசாற்ைகளக  
சசால்லுை. 
 
"அரும்    னாயும் அறிவினார் சசால்லார் 
ச ரும்   னில்லாத சசால்." 
(திருக்குறள் 198) 
 
***** 
 
39. தீ ினும், தீகம தீது! 
 
நல் வாழ்க்கை அகம , தீகம தரும் சச ல்ைகளச் 
சசய் ாதிருத்தல் கவண்டும். நல்லன சசய்தல் 
வாழ்க்கை ின் குறிக்கைாள். நல்லன சசய்தல் நன்று. 
 
நல்லன சசய்வது ஒருபுறம் இருக்ைட்டும். தீகமக ச் 
சசய் ாது இருத்தல் கவண்டும். தீகம ாவன சவறுப்பு, 
அைங்ைாைம், ச ாறாகம,  கைகம,   ம், தூற்றுதல் 
முதலி ன. 
 
இத் தீகமைளிலிருந்து வாழ்க்கை முற்றாை விலை 
கவண்டும்.   ாசைாருவகையும் சவறுத்தல் கூடாது. நான் 
என்ற அைங்ைாை உணர்வு கமலிடுதல் கூடாது.   ார் 
மாட்டும் எவர் மாட்டும் அழுக்ைாறு சைாள்ளுதல் ஆைாது. 
 ாகைாடும்  கை சைாள்ளுதல் கூடாது.   ம், அதாவது 
அச்சம் அறகவ ஆைாது! மற்றவர்ைளுகட  சிறுகமக , 
குற்றங்ைகளத் தூற்றக்கூடாது. இகவ தீகமைள். இகவ 
தம்கமச் சார்ந்தாகை அழிக்கும். 
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தீக விடத் தீகம சைாடிது. தீ சார்ந்தகத மட்டும் எரித்து 
அழிக்கும். தீகம கதான்றும் இடத்கதயும் அழிக்கும். 
கசரும் இடத்கதயும் அழிக்கும் தீ, ஒகைா வழி   ன் டும். 
தீகம   ன் டாது; அறகவ தீது; முற்றிலும் தீது. 
ஆதலால், தீ ன சசால்லற்ை. தீ ன சசய் ற்ை. தீகம 
சசய்தகலத் தவிர்த்திட ஒகை வழி நல்லன 
சசய்தகல ாம். 
 
தீ கவ தீ    த்தலால் தீ கவ 
தீ ினும் அஞ்சப்  டும். 
(திருக்குறள் 202) 
 
***** 
 
40. ஒப்புைவு வாழ்க்கை 
 
சமுதா  அகமப் ில் ஒவ்சவாருவரும் மற்றவர்ைகளச் 
சார்ந்து வாழ்ைின்றனர். ஆதலால், ஒவ்சவாருவரும் 
 ிறிசதாருவருக்குச் சமுதா த்தில்  லருக்குக் 
ைடகமப் ட்டிருக்ைின்றனர். இந்தக் ைடகமப் ாட்டிகன 
அறிந்து சைாண்டு ஒவ்சவாருவரும் மற்றவர்ைளுடன் 
இகசந்து கூடி நட்புறவுப்  ாங்ைில் வாழ்தல் கவண்டும். 
 
தம்தம் நிகலக  வற்புறுத்தாமல் மற்றவர்ைள் 
நிகல றிந்து அவர்ைளுடன் கூடி வாழ்தல் ஒத்தறிந்து 
வாழ்தல். பூத ச ௌதிை மாற்றங்ைளால் உடல் நலம் 
கைடுறாது  ார்த்துக் சைாள்வதுக ால நம்கமச் 
சுற்றி ிருக்கும் மனிதர்ைகள நமது உணர்வு, ஒழுங்கு, 
ஒழுக்ைங்ைளுக்குப்  ாதிப்பு ஏற் டாமலும் 
மற்றவர்ைளுகட  நலனுக்குப்  ாதிப்பு ஏற் டாமலும் 
வாழ்தல் ஒத்தறிந்து வாழும் வாழ்க்கை; ஒப்புைவு 
வாழ்க்கை, தீகம   க்கும் வா ில்ைகள 
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அகடத்துவிடும். நல்வாழ்க்கைக்குரி  இ ல்புைகள 
குணங்ைகளத் தந்து ஊக்குவிக்கும். 
 
ஊருணி, ஊைாருக்கு உண்ணும் தண்ணரீ் தருவதால் 
"ஊருணி" என்று ச  ர் ச ற்றது. ஊைார் ஊருணித் 
தண்ணகீை அள்ளிக் குடிப் தால் "ஊருணி" என்று புைழ் 
ச ற்றது. 
 
 ல ஊருணிைளில் ஊற்று வளம் இருப் தில்கல. 
அதுக ால் அறிவுகட ானிடம் சசல்வம் இருப் ின் 
அச்சசல்வம் ஊைாருக்குப்   ன் டும். ஆ ினும் 
அறிவறிந்த ஆளுகம இன்கம ால் சசல்வம் அவனிடம் 
ஊற்றுப் க ாலப் ச ருைி வளைாது. இருக்கும் வகை ில் 
சைாடுப் ான்.  ின் அவனும் ஓர் இைவலனாைி விடுவான். 
அதனால்தான் நம் நாட்டில் வாழ்ந்த புலவர்ைள் 
வறுகம ில் வாழ்ந்தார்ைள் க ாலும்! 
 
ஊருணிக  ஊர்   ன் டுத்தாது க ானால் கமலும் 
ஊருணி சைடும். அதுக ால அறிவுகடக ானின் சசல்வம் 
வழங்ைப் ச றாது க ானால் அழிந்து க ாகும். ஆதலால், 
ஊருணி நீகைப் க ால இழந்து க ாைாமல் கமலும் 
சசல்வ வளம் ச ற உகழப்பு கவண்டும். அறிவறிந்த 
ஆள்விகனதான் சசல்வத்கத வளர்க்கும்;  ாதுைாக்கும்! 
மற்றவர்க்கு வழங்ைி வாழ்வதில் உலைந்த்ழீஇ  புைழ் 
ைிகடக்கும். 
 
இந்த உலைத்தில் எல்லாரும் உண்டு உடுத்து மைிழ்ந்து 
வாழ இ லும். ஆனால் நம் ஒவ்சவாருகட  
க ைாகச ின் ைாைணமாை இருந்து வரும் இல்லாத நிகல 
ஏன்? க ைாகசதான் ைாைணம்! க ைாகச இழப் ில்தான் 
மைிழ்ச்சி சதாடங்குைிறது. ஆதலால், எல்லாரும் வாழ 
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உரிகம உகட வர்ைள் என்ற ைருத்து முதலில் ஏற்ைப் 
ச றுதல் கவண்டும்.   ாகவந்தன்  ாைதிதாசன் சசான்ன, 
 
"உலைன் உண்ண உண்! உடுத்த உடுத்து!" 
என்ற ச ருசநறிக , ஒப்புைவு சநறி! 
 
இந்த ஒப்புைவு சநறி சார்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஈடாை ஒரு 
வாழ்க்கை சநறி இந்த உலைத்திலும் இல்கல! கதவர் 
உலைத்திலும் இல்கல! ஆம்! ஒருவகை ஒருவர் சார்ந்தும் 
இகணந்தும் உறவு சைாண்டாடி வாழ்தகல ஒப்புைவு 
வாழ்க்கை! 
 
***** 
 
41. கூட்டுறவு 
 
‘உலைத்தில் இதுவகை ஏற் ட்டுள்ள முன்கனற்றசமல்லாம் 
கூட்டுறவின் அடிப் கட ில் கதான்றி னவாகும். 
கதால்விைள் எல்லாம், வாழ்க்கைக யும் 
நடவடிக்கைக யும் உண்டாக்கும் ச ாருள்ைளிகடக  
கூட்டுறவு ைாணப் ட்டதால் கநர்ந்தகவைளாகும்’ என்றார் 
– எஸ். கை. கட. “கூட்டுறவு இ க்ைம் மிை முக்ைி த்துவம் 
ஆைிவிட்டகத எல்லாரும் புரிந்து சைாண்டதாைச் 
சசால்வதற்ைில்கல” என்றார் மாகமகத சலனின். 
 
கூட்டுறவு, மக்ைள் இ க்ைமாை விளங்ை கவண்டும். 
கூட்டுறவு அகமப்புைளில் அைசி ல் ைட்சிைள் தகல டீும், 
அைசின் அதிைாைங்ைளும் ஊடுருவுதல் கூடாது. கூடகவ 
கூடாது. இதனால் அைசின் சதாடர்க ா – கமற் ார்கவ ா, 
தணிக்கைக ா கூடாது என் தல்ல. அைசின் 
அணுகுமுகறைள் கூட்டுறகவ ச ாருத்தவகை ில் 
குடி ைசின் அடிப் கட ான குடிமக்ைளின் நல்லிணக்ை 
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வாழ்க்கைக்கும், கூட்டுறவுப் ச ாருளாதாை வளர்ச்சித் 
துகறக்கும் நிர்வாைத் துகறக்கும்   ிற்ருவித்து 
வழிைாட்டக் கூடி தாை அகம  கவண்டும். 
 
எந்தக் ைாைணத்கத முன்னிட்டும் கூட்டுறவு 
அகமப்புைளின் நிர்வாைக் குழுகவக் ைகலத்தல் – தனி 
அலுவலர் நி மித்தல் க ான்றவற்கறச் சசய் க்கூடாது. 
இங்ஙனம் சசய்வது மனித உரிகமைள் அடிப் கட ிலும், 
அறசநறி அடிப் கட ிலும் முற்றிலும் தவறானது. 
 
ஏசனனில் கூட்டுறவில் அதன் உறுப் ினர்ைள் 
தங்ைளுகட  நிதி ஆதாைங்ைகளப்  ங்குைளாை இட்டு 
கவத்துள்ளார்ைள். அவர்ைளுகட  ச ாருளாதாை 
வளர்ச்சிக  அந்தக் கூட்டுறவு அகமப்பு உறுதி 
சசய்துள்ளது. இந்நிகல ில் கூட்டுறவு அங்ைத்தினர்ைகள 
– கூட்டுறவு நிர்வாைிைகள விலக்குவது மை ல்ல. 
 
மக்ைளும் கூட்டுறகவத் தங்ைளுகட தாைவும் 
ச ாதுநலத்திற்கு உரி தாைவும் சைாண்டு ஒத்திகசந்து 
வாழ்தல் கவண்டும். கூட்டுறவில் தனி நலத்திற்கும் 
ச ாது நலத்திற்கும் இகடக  கமாதல் ஏற் டும்க ாது, 
ச ாது நலத்திற்கை முதன்கம இடம் வழங்ைப் ச றுதல் 
கவண்டும். ஏசனனில் தன்னலத்தில் ச ாது நலம் 
அடங்ைாது. ச ாது நலத்தில் தனி மனித நலம் அடங்கும். 
கமலும்  த்திைமாைவும் இருக்ைலாம். 
 
“ஒத்த தறிவான் உ ிர்வாழ்வான் மற்கற ான் 
சசத்தாருள் கவக்ைப்  டும்.” 
 
(திருக்குறள் – 214) 
 
***** 
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42. இைத்தல் தீது 
 
நமது வாழ்க்கை ில் நாம் ஒன்கறச் சசய்யும்க ாது 
அச்சச கலச் சார்ந்து சில  ண்புைளும் திறன்ைளும் 
வளர்ைின்றன. அதுக ாலகவ சசய் த்தைாதனவற்கறச் 
சசய்யும் ச ாழுதும் திறகமக் குகறவுைளும் தீ  
குணங்ைளும் வந்தகடைின்றன. சான்றாை நமது வாழ்வு 
நுைர் ச ாருள்ைகளச் சார்ந்து அகமைின்றது. 
அப்ச ாருள்ைகள வழங்கும்  ண வசதி அடிப் கட 
இன்றி கம ாதது ஆைிறது. 
 
நாம் ஒவ்சவாருவரும் உகழத்துப் ச ாருளடீ்டி நுைர்ந்து 
வாழ்தகல முகற ான வாழ்க்கை. உகழத்துப் 
ச ாருளடீ்டி வாழும் வாழ்வி லில் சார் ின்றித் தனித்து 
வாழும் க று ைிகடக்கும். நாகம ச ாருளடீ்டி வாழும் 
வளமான வாழ்வு சதாடர் வைலாறாை நீடிக்கும். 
 
உகழப் ின் வழி அறிவறிந்த ஆள்விகன சச ல் திறன் 
கைகூடும்! அறிவு வளரும்; ஆற்றல் ச ருைி வளரும். 
ஆதலால், உகழத்துப் ச ாருளடீ்டி உண்டு வாழ்தகல 
வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்க்கை. 
 
அங்ஙனமின்றி நமக்குத் கதகவ ானகவைகள 
மற்றவர்ைளிடம் வங்ைி வாழும் இைத்தல் வாழ்வு வளைாது. 
தன்னம் ிகையுகட தாை விளங்ைாது. உகழப் ாற்றல் 
வற்றி, கசாம் லில் வாழும் வாழ்க்கை அறிமுைமாகும்! 
அறிவும் வளைாது. ஆதலால், இைத்தலும் நல்லகத 
என்றால் வாழ்வு வளைாது;   னுகட தாை அகம ாது. 
 
“நல்லாறு எனினும் சைாளல்தீது கமலுலைம் 
இல்சலனினும் ஈதகல நன்று” 
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(திருக்குறள் – 222) 
 
***** 
 
43. கைாள் கைளற்ை; சசால்லற்ை! 
 
மானுடம் உறவுைளால் ஆ து; உறவுைளால் வளர்வது, 
உறவுைளுக்ைாைகவ மானுடம் அகமந்தது. சமூை அகமப்பு 
மானுடத்தினிகட ில் வளரும் – உறவுைளால் 
அகமந்தது; வளர்ந்து இ ங்குவது; வாழ்வது. 
 
உறவுக்கு எதிைான  கை, தீ து;  கை தீ து; “ ாசைாடும் 
 கை சைாள்ளற்ை” என் து இைாம ைாகத தரும் அறிவுகை. 
உறவு முறிந்து  கை வளை வா ில்ைள்  ல உண்டு. 
சசாத்துரிகம ின் ைாைணமாை உறவுைள் முறி க்கூடும். 
இஃது அருைி  வழக்கை! 
 
நம் ிக்கை ின்கம ைாைணமாை உறவுைள் முறியும். இந்த 
வகை ில்  ிரிவும் ச ரும் ான்கம ல்ல. ஒருவருக்கும் 
மற்றவருக்கும் இகட ில் இருக்கும் உறவு,  கை ாை 
மாறுவது மூன்றாவது மனிதரின் தகல டீு. அதுவும் 
கைாள் சசால்லுதல் மூலம் தகல டீு. 
 
கைகை ி உத்தமத்தாய். ஆனால், கூனி ின் 
தகல டீ்டால் அந்தத் தூ  அன்பு திரிந்தது. அதனால் 
ஒருவகைப்  ற்றி அவர் இல்லாதக ாது நமக்கு ஆ ிைம் 
நலம்   க்கும் சசய்திைகள முன்னுகை ாைக் கூறி, 
உடன் அந்த மூன்றாம் மனிதகைப்  ற்றிச் சசால்லும் 
சசய்திைகளக் கைளற்ை! ஒகைாவழி கைட்டாலும் 
ச ாருளாைக் சைாள்ளற்ை. 
 



95 
 

ைாற்றுப் புைாத சநருக்ைமிக்ை உறவுைளுக்ைிகட ிலும் 
கைாள் சசால்லுகவார் புகுந்து விகள ாடுவர்;  ிரித்து 
விடுவர். நமக்கு நன்கம க ாலச் சசால்வர். நீதிச் 
சார்புகட ன க ாலச் சசால்லுவர்! ந த்தக்ை நாைரீைம் 
என் ர். ஆன்கறார், சான்கறார் சநறி என் ர். அவ்வளவும் 
 ச்கசப் ச ாய். தாம் கூறும் கைாள் விகல க ாை 
இவ்வளவு நடிப்பு! ைவனமாை இருக்ை கவண்டும்; 
விழிப் ாை இருக்ை கவண்டும். 
 
மற்றவர்ைகளப்  ற்றி ஒருவரிடம் க சாகத; எதுவும் 
கூறாகத; கைாள் சசால்லுதலும் தீது. ஆதலால் நாம் 
 ாசதாரு கைாளும்  ாகைப்  ற்றியும் கூறக் கூடாது. 
 ிறர் சசால்லும் கைாகளக் கைட்ைவும் கூடாது. 
 
கைாள் தற்சார்பு இனிப்பு மூடி  சைாடி  நஞ்சு. இத  
வலிகமயுகடக ாகைக் கூட எளிதில் வழீ்த்தும் இ ல்பு 
கைாளுக்கு உண்டு. ஒரு நன்கமக  விகளயுசமன்றாலும் 
கைாள் வா ிலாை அந்த நன்கம வளைகவண்டாம். 
 
கைாளுக்கு உடன் வரும் கதாழகமச் சசால் முைமன் 
(முைஸ்துதி). இகதயும் தவிர்த்து விடுை. கைாள் 
சசால்லு வன் நச்சுத்கதள். கைாள் சசால்கவார் உறகவ 
கவண்டாம். ஒவ்சவாரு நாளும் உறவுைகளக் ைாண்ை; 
வளர்த்துக்சைாள்ை; கவ ைத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்ை! 
 
***** 
 
44. உண்கம ான தவம் 
 
இந்த உலைத்தில் இ ற்கை, ஒருவருக்சைாருவர் உதவி 
என்ற நி தி ில்தான் இ ங்குைின்றது. வாழ்க்கை ின் 
கநாக்ைகம உதவி சசய்வதுதான். ஒருவருகட  
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வாழ்க்கை முழுகம அகடவதும் மற்றவர்ைளுக்கு உதவி 
சசய்யும் ச ாழுதுதான்.  ஏன் உ ிரி க்ைத்தின் கநாக்ைம் 
உதவி சசய்தல்தான்! 
 
இங்ஙனம் உதவி சசய்யும் முகற ில் வாழ்வி ல் 
அகம ாது க ானால் வாழ்க்கைத் துன் ச் சுகம ாைத் 
கதான்றும். “ஒருவருக்சைாருவர் உதவி சசய்து 
சைாள்வதற்ைாைகவ, நாம் வாழ்ைின்கறாம். கவறு 
எதற்ைாைவும் இல்கல” என்றார் எலி ட். 
 
ஒருவர் நம்கம நாடி வந்து கைட்ட  ிறகு சசய்வது 
சிறந்த உதவி ாைாது. நாமாைகவ கதடிச் சசன்று சசய்யும் 
உதவிக  உதவி. அ ிதாவூது என்ற ச ரி ார், “நீ 
 ிறருக்ைாைச் சசலவு சசய்தால் நான் உனக்ைாை சசய்து 
சைாண்டிருப்க ன்” என்று அல்லா அருளியுள்ளதாைக் 
கூறியுள்ளார். 
 
உதவி என்ற அச்சில் உலைி ல் இ ங்குைிறது. அது 
மட்டுமின்றிப்  ிறருக்குத் தன்முகனப் ின்றி, 
விளம் ைமின்றி உதவி சசய்வதில் இத ம் அன் ால் 
நிகறைிறது; அடக்ைம் வந்தகடைிறது;  லர் சுற்றமாைச் 
சூழ்வர். 
 
இன்கற  உலைில் சம  கநான்புைகள கநாற் து 
ச ருகம ாைப் க சப் டுைிறது. அதாவது உண்ணாமல் 
கநாற் து.  லர் உண்ணாமல் கநாற்ைின்றனர். அதனால் 
ச  ரும் புைழும் அகடைின்றனர்.  வைலாற்று நிைழ்வில் 
உண்ணா கநான்க  அறிமுைப் டுத்தி வர் அப் ைடிைள் 
ஆவார்.   ின் அைசி ல் க ாைாட்டங்ைளுக்கு அண்ணல் 
ைாந்தி டிைள் உண்ணா கநான்க க் ைருவி ாைக் 
கை ாண்டார். 
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இன்று மிைச் சாதாைணமான ஒரு நிைழ்ச்சி ாை உண்ணா 
கநான்பு வந்துவிட்டது.  சிக த் தாங்ைிக் சைாள்வது, 
உண்ணாது கநாற் து ஆற்றல் மிக்ை தவம் என்று சம  
நூல்ைள் கூறும்.  ஆனால் திருவள்ளுவர்  சிக ப் 
ச ாறுத்துக் சைாள் வரின் ஆற்றகலவிட மற்றவர் 
 சிக  உணவளித்து அைற்றுவார் ஆற்றல் ச ரிசதன்று 
கூறுைின்றார். 
 
தமக்குற்ற  சிக த் தாங்ைி, ச ாறுத்துக் சைாண்டு தவம் 
சசய்வது ஒரு வகை ில் ஆற்றல்தான்.  ஆ ினும், 
மற்றவர்  சிக  மாற்றுவார் ஆற்றகல நிைர்த்த ஆற்றல் 
அல்ல அது என்று ைருதுைிறார் திருவள்ளுவர். ஏன்? 
தமக்குற்ற  சிக த் தாங்ைிக் சைாள்வது, ைாலத்தில் 
இடர் ாடாை இருப் ினும்  ழைி  நிகல ில்  சி 
வருத்தாது; துன் ம் சசய் ாது. 
 
மற்றவர்ைளுகட   சிக  மாற்ற கவண்டுமா ின் 
உகழப்பு கதகவ. சமய்வருந்த உகழத்துப் 
ச ாருளடீ்டினால்தான்  மற்றவர்க்கு உதவ இ லும். 
உகழத்துப் ச ாருளடீ்டி  நிகல ில், ச ாருளிடத்துப் 
 ற்று வருதல் இ ற்கை. உகழத்து ஈட்டி  
ச ாருளிடத்துப்  ற்று மிைாது, மற்றவர்  சி நீக்ை 
கவண்டும் என்ற உணர்வு கதான்றுதல் அருகம ிலும் 
அருகம ாகும். தன்  சி தாங்குவதில் தாங்கும் திறன் 
மட்டுகம ைாணப் டுைிறது.  அதுவும்,  ழைிப் க ானால் 
திறனாைாது. 
 
மற்றவர்  சிக  மாற்றும்  ணி ில் உதவி சசய்யும் 
வகை ில் கைவருந்தி உகழக்கும் உகழப்பு அகமைிறது; 
ச ாருட்  ற்றுடன் ச ாருளடீ்டி,  ின் ச ாருட் ற்று விட்டு 
உதவி சசய்யும் குலநல ஆக்ை மாற்றங்ைளாை 
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அகமைின்றது. தன்  சி தாங்ைலில் துறவி ல்  ண்பு 
முைிழ்ப் தற்கு வாய்ப்பு இல்கல. 
 
வறுகம ாளர் கூடப்  சிக  தாங்ைிக் சைாள்ளகவ 
சசய்ைின்றனர், கவறு வழி ில்லாமல்! மற்றவர்  சிக  
மாற்றுதற்குரி  உதவிக ச் சசய்ைிறவர்ைள் 
ச ாருட் ற்றினின்று நீங்ைிக  உதவி சசய்ைின்றனர். 
 
 சிக ப் ச ாறுத்தலினும் – மற்றவர்  சிக  மாற்றும் 
ஆற்றகல ஆற்றல்! இத்தகை  ஆற்றகலப் ச ருக்ைி 
வளரும் நாடு என்றும் வளரும்; வாழும். 
 
ஆற்றுவார் ஆற்றல்  சி ாற்றல் அப் சிக  
மாற்றுவார் ஆற்றலின்  ின். 
(திருக்குறள் –  225) 
 
***** 
 
45. வாய்கமக  க சுை! 
 
சத்தி ம், உண்கம என்ற சசாற்ைளால் உணர்த்தப் ச றும் 
ஒன்கறத் திருக்குறள் ‘வாய்கம’ என்று கூறுைிறது. “சத்” 
என்ற சசால்லுக்குப் ச ாருள் “உள்ளது” என் து.  உள்ளது 
என்ற சசால் உண்கம என்ற ச ாருகள மட்டும் தரும். 
 
உண்கம கூறுதல் என் து உள்ளது உள்ளவாகற (The 
Principle of Sincerely) என்ற ச ாருளில் வழங்ைப் ச றுைிறது, 
ைடவுள் தமது இைண்டு ைைங்ைளில் ஒன்றில் 
உண்கமக யும்  ிறிசதான்றில் உண்கமக த் கதடும் 
ஆர்வத்கதயும் தாங்ைி ிருக்ைிறான் என்ற அனு வ உகை 
ஒன்று உண்டு. 
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எனகவதான் “சத்தி கம ைடவுள்” என்ற சைாள்கையுகட  
அண்ணல் ைாந்தி டிைள் சத்தி த்கதத் கதடுவதிலும் 
சத்தி த்கதத் தமது வாழ்க்கை ில் கசாதிப் திலும் 
சசலவழித்தார். 
 
உண்கம கூறுதல் என்ற அடிப் கட ில் உள்ளகத 
உள்ளவாறு கூறலாமா? அங்ஙனம் கூறுவது மனித 
குலத்திற்கு நலம்  க்குமா?  ல சம ங்ைளில் உள்ளகத 
உள்ளவாறு கூறுதல் நலம்   ப் தில்கல என் கத 
வாழ்வி ல் உண்கம.  மாறாை எதிர் விகளவுைகளக  
உருவாக்ைி வந்துள்ளன. 
 
உள்ளகத உள்ளவாகற  கூறுதல்  ற்றி, மைாவைீர், “நீ 
உண்கம க சுவதினால் ஒருவர் மனம் கநாகும். உன் 
க ச்சு ஒருவனுக்குப்  ிடிக்ைாது  ிற உ ிர்ைளுக்குத் 
துன் ம் கநரும் என்றால் அகதப் க சாதிருத்தல் நலம்.  
அது உண்கம ாை இருந்தாலும் உனக்குப்  ாவகம 
நல்கும்” என்று கூறுவகத அறிை. 
 
ஆதலால், உண்கமக  உள்ளவாகற கூறுதல் நலம் 
  ப் தில்கல என் கத றிந்த திருவள்ளுவர், 
திருக்குறளில், சத்தி ம், உண்கம என்ற சசாற்ைகளப் 
  ன் டுத்தாமல் “வாய்கம” என்ற சசால்கலப்   ன் 
 டுத்துைிறார். 
 
வாழ்க்கை ின் கநாக்கு, தீகமைகளப் புறங்ைண்டு 
நலங்ைாண் கத ாகும். தீகம சைாடிது. எந்த ஒன்கறயும் 
விடத் தீகமக் சைாடிது. ஆதலால் உள்ளகத உள்ளவாகற 
கூறுைிகறாம் என்று, சதாற்றுகநாய்  ைப்பும் ைிருமிைகளப் 
க ாலச் சசய்திைகள வதந்திைகளப்  ைப்பும் மனிதர்ைள் 
ைாலைாகவ விடக் சைாடி வர்ைள். 
 



100 
 

ஒருவர்  ிறிசதாருவகை ற்றித் தைாதன சசான்னாலும் 
அகத அப் டிக  மற்றவரிடம் சசால்லிக் கைா த்கதயும், 
ைலைத்கதயும் வளர்ப் து உண்கம ன்று; ச ாய்; 
சின்னத்தனம். எனகவ, திருக்குறள், 
 
“வாய்கம ச னப் டுவது  ாசதனின்  ாசதான்றும் 
தீகம  ிலாத சசாலல்” 
(திருக்குறள் –  291) 
என்று கூறுைிறது. 
 
வாய்கம என்று கூறப் டுவது  ாது? எவ்வு ிர்க்கும் 
எந்தவிதத் தீகமக யும் சசய் ாதகத வாய்கம. 
எவ்வு ிர்க்கும் தீகமக த் தைாதகத வாய்கம. 
வாய்கம ல்லாதன கூறு வர்ைகளயும் நல்லன  ல 
சசால்லித் கதற்றுகவாம். 
 
நம் சசவிக்கு வரும் சசய்திைளில் உள்ள வாய்கமக த் 
கதறித் சதளி  கவண்டும்.  சசவிப்புலனுக்கு வரும் 
சசய்திைளில் வாய்கம ிகனக் ைண்டுணைாமல் 
கைா ித்தலும்  கை சைாள்ளலும் நட்பு  ாைாட்டலும் 
நன்றல்ல.  ஆதலால் எவ்வு ிர்க்கும் நல்லன தருவகத 
வாய்கம. 
 
வாய்கமக  க சுை. எந்தச் சசால்லிலும் ச ாருகள 
மட்டும் நாடாமல் வாய்கமக  நாடுை. நமக்கும் 
 ிறருக்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லாத நலம் தரும் 
சசாற்ைகளக  கூறுை. 
 
***** 
 
46. கவண்டாம் சினம்! 
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சினம் – கைா ம் தீகமயுள்  தீகம. கைா த்தால் 
விகளயும் தீகம  லப் ல. கைா த்தால்  இைத்த 
நாளங்ைள் சூகடறி உடகலக் சைடுக்ைிறது. ஏன் கைா ம் 
வருைிறது? எதனால் கைா ம் வருைிறது? கைா ம் 
கதான்றும் ைளங்ைள் எகவ? எகவ? விருப்பு 
சவறுப்புக்ைளால் தாக்ைப் ச ற்றுள்ள மனித மனத்தில் 
தான் கைா ம் எழும்! 
 
ைாலம் ைாட்டும் ைருவி – ைடிைாைத்கத உற்று 
கநாக்குங்ைள்! ஓ ாது ஓடிக்சைாண்டிருக்ைிறது. எந்த 
சூழ்நிகல ிலும் சதாடர்ந்து ஓடிக்சைாண்டிருக்ைிறது. 
ைடிைாைங்ைகளச் சூழ்நிகல  ாதிப் தில்கல. அதுக ால 
நமது வாழ்க்கையும் ஓர் இ க்ைம். 
 
எந்தச் சூழ்நிகல ிலும் திகைப்பும் அச்சமும் 
சைாள்ளாமல் சதாடர்ந்து சச ல் சசய்தல் கவண்டும். 
கைா த்தினால் இழப்க  ாம். ஒரு ச ாழுதும் ஆக்ைம் 
இல்கல. கைா ம், ஆக்ைப் ணிக்கு  அடக்ைி கவக்ைப் 
ச ற்ற சவப் ம் எரிசக்தி ாை மாறுவகதப் க ால, அடக்ைி 
கவக்ைப் ட்ட கைா ம் ஊக்ைத்கதத் தரும். 
 
 ணிைள் சதாடர் நிகலத் தன்கமயுகட ன.  டிப் டி ாை 
வளரும் தன்கம கத மனிதவி ல் திறன். முதலில் 
சசய்  இ ன்றகதச் சசய்ை! அதன் சதாடர்ச்சி ாைச் 
சசய்  முடி ாதகதயும் சசய்யும் திறன் உருவாகும். 
 
திருவள்ளுவர் சவகுளாகம என்று  த்துக் குறள்ைகள 
ஓதுைிறார். சவகுளி, மனிதனின் நகைக க் சைால்லும்; 
வகைக க் சைடுக்கும்; இனத்கத சுட்சடரிக்கும்; 
கதாழகமக க் சைடுத்துப்  ிரிக்கும் என்சறல்லாம் 
சவகுளி ினால் வரும் கைட்டிகன விவரிக்ைின்றார். 
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திருவள்ளுவர் சவகுளிக  மறந்துவிட கவண்டும் என்று 
கூறுைின்றார். 
 
ஆம்! சவகுளிக  மறந்து விடகவண்டும். தன்கனச் 
கசர்ந்தாகைக் சைால்லும் சவகுளி என்றும் கூறுைின்றார். 
சவகுளிக  மறந்து விடுை! சவகுளிக   ார் மாட்டும் 
மறந்து விடுை!  ார் மாட்டும் சவகுளி கவண்டாம். 
 
சவகுளிக  மறந்தால் எண்ணி கவைகளச ல்லாம் 
அகட லாம்! ைால தாமதமில்லாமல் உடனடி ாை உன் 
விருப் த்கத அகட லாம்! எப்க ாதும் அகட லாம். 
உள்ளத்தில் உள்ளி கத அகட லாம்.  அதலால் 
கவண்டாம் சவகுளி; விடுமின் சவகுளி! 
 
மறத்தல் சவகுளிக   ார்மாட்டும் தீ  
 ிறத்தல் அதனான் வரும். 
(திருக்குறள் –  303) 
 
உள்ளி  சதல்லாம் உடசனய்தும் உள்ளத்தால் 
உள்ளான் சவகுளி ச னின். 
(திருக்குறள் –  309) 
 
***** 
 
47. ைாத்துக் சைாள்ளும் வழி 
 
வாழும் மனிதர்ைளில்  ாருக்குத்தான் தற்ைாப்பு உணர்வு 
இல்கல! நூற்றுக்கு நூறு  ாதுைாப்க யும் 
அகமதிக யும் விரும்பு வர்ைள் தாம்! ஆனால் 
வாழ்வி லறிவு ச றாததால்  லர்  ாதுைாப்பு என்ற 
ச  ரில்  ாதுைாப் ின்கமக க  ச றுைிறார்ைள். 
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 லர் எவற்கறப்  ாதுைாப்பு என்று ைருதுைிறார்ைகளா 
அகவக  அவர்ைளுக்குப்  ாதுைாப் ின்கமக த் 
கதாற்றுவித்து விடுவகத வாழ்க்கைப் க ாக்ைில் 
ைாணலாம்.  சசாத்து, ச ருகம, புைழ் ஆைி ன  ாதுைாப்பு 
என்று கதடினாலும் அகவைளுக்கு ஆ த்து ஏற் டும்க ாது 
அகவ  ாதுைாப்பு தருவதில்கல. 
 
தான் நிகனத்தவாறு நடக்ைாதக ாது மனிதனுக்குக் 
கைா ம் வருைிறது. கைா ம் சவகுளி என்றும் கூறப் டும். 
கைா ம் வந்தால் இத த் துடிப்புக் கூடுைிறது; இைத்த 
ஓட்டம் கூடுைிறது. அது மட்டுமின்றி இைத்தக் சைாதிப்பு 
ஏற் டுைிறது.  இதனால் இத ப்  ாதிப்பு கநாய் ஏற் ட 
வாய்ப்பு இருக்ைிறது; உடல் நலம் சைடுைிறது. உடல் நலக் 
கைட்டின் வழி மன நலம் சைடுைிறது. 
 
உடலும் மனமும் சைட்டால் அறிவு கவகல சசய்யுமா? 
ஒரு க ாதும் சசய் ாது, ஆதலால் கைா ம் எகதக ா 
ைாப் ாற்றிக் சைாண்டு  ாதுைாத்துக் சைாள்ளத் 
கதான்றுவது க ாலத் சதரிைிறது. ஆனால் அது 
உண்கம ன்று. கைா த்தினால் இழப்க  ஏற் டுைிறது. 
 
கைா ப் டுவதற்கு மாறாைத் திகைப்பும்  ட டப்பும் 
அச்சமும் இல்லாமலிருந்தால் ஒன்றும் சைட்டுவிடாது. 
எல்லாம் நன்றாை நடக்கும்;  ாதுைாப்பும் இருக்கும். 
அடக்ைப் ட்ட கைா ம் ஆற்றலாை மாறும்! 
ச ாறுப்புணர்ச்சிக க்  கூட்டும்! கவகலைள் அதிைம் 
சசய் லாம். ஏமாற்றங்ைளும் ஏற் டா, உடலுக்கும் 
 ாதுைாப்பு,  ணிக்கும்  ாதுைாப்பு! அகதவிட நம்கமச் 
சார்ந்தவர்ைளிடத்தில் மனக்ைசப்பு ஏற் டாததால் 
அவர்ைளிடமிருந்தும்  ாதுைாப்பு! 
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சில நிமிடக் கைா ம்  ல நாசங்ைகளச் சசய்ைின்றன. 
ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு, எண்ணற்ற நலன்ைகளச் 
சசய்ைின்றன.  ல ஆண்டுைள் வாழலாம். நலத்துடன் 
வாழலாம்! வாழ்வாங்கு வாழலாம்! 
 
இனிகமலாவது கைா ப் டாமல் வாழக் ைற்றுக் 
சைாள்கவாம். ஆனால் கைா த்கத அடக்குதல் எளிதன்று? 
ைடுகம ான   ிற்சி கதகவ. கைா ம் வரும் 
ச ாழுசதல்லாம் ைவனித்தல் கவண்டும். எகதக் 
ைவனிக்ை கவண்டும்? கைா த்தின் ைாைணங்ைள் மாறக் 
ைாத்திருக்ை கவண்டும். 
 
கைா த்திகன மகடமாற்றம் சசய் ப்  ிைார்த்தகன 
சசய்  கவண்டும். இது அண்ணல் ைாந்தி டிைள் ைாட்டி  
வழி! ஏன் ைாலதாமதம்? கைா த்கத விட்டுவிட 
கவண்டி துதான்!  ிகளட்கடாகவப் க ால் கைா ம் வரும் 
ச ாழுது க சாமல் சமௌனமாை இருக்ைக் ைற்றுக் 
சைாள்கவாம்! கைா த்கத சவன்றுவிடலாம். 
 
"தன்கனத்தான் ைாக்ைின் சினங்ைாக்ை ைாவாக்ைால் 
தன்கனக  சைால்லும் சினம்" 
(திருக்குறள் –  305) 
 
தன்கனக் ைாத்துக் சைாள்ளும் விருப் ம் உண்டா? 
தன்கனக  சைால்லும் சினத்திலிருந்து ைாத்துக் சைாள்ை. 
அப் டிச் சினத்திலிருந்து தன்கனத் தாகன ைாத்துக் 
சைாள்ளத் தவறினால் அந்தச் சினகம சைான்று விடும் 
என் து திருக்குறள் ைருத்து! மைணம் அல்லது சாவு 
கவண்டாம் என்றால் சினத்கதத் தவிர்த்திடுை! 
 
***** 
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48. கைா மா? கவண்டாம்! 
 
சவகுளி, சினம், கைா ம் ஆைி ன ஒரு ச ாருட்சசாற்ைள். 
எல்லா அறநூல்ைளுகம சவகுளிக  அறகவ 
விலக்குைின்றன. சவகுளி,  ல தீ  சச ல்ைளுக்கு வழி 
வகுத்து விடுைிறது. சினந்து எழுவதற்குரி  
சூழ்நிகலைகள வாழ்க்கை ில் சந்திக்ைாமல் வாழ 
இ லாது. 
 
ஆனால், எந்தச் சூழ்நிகல ிலும் சவகுளாமல் இருப் கத 
நல்லது. அதுகவ நன்சனறி சார்ந்த வாழ்வு. கைா ம் ஏன் 
வருைிறது? எதிர் ார்க்கும் லா ம் ைிகடக்ைாது க ானால் 
கைா ம் வரும்; க ைாகச ின் ைாைணமாை கைா ம் வரும். 
கவறு சிலருக்கு இ லாகம ஏற் டும் ச ாழுதும் கைா ம் 
கதான்றும். கைா ம் சவறும் உணர்ச்சி மட்டுகம. 
கைா த்திற்கு வலிகம ைிகட ாது. 
 
இந்த இலைில் அகனவருகம தங்ைள் மீது அதிை அகச 
ைாட்டுைிறவர்ைள். அவைவர்ைளும் அவைவர்ைளுகட  
வாழ்க்கை மீது தனிக் ைவனம் சசலுத்துவது இ ற்கை! 
ச ருவழக்கும்கூட! உங்ைள் மீது உங்ைளுக்குப் 
ச ருவிருப் ம் உண்டா? தற்ைாப்புணர்வு இருக்ைிறதா? 
அப் டி ானால் கைா ப் டாதீர்ைள்! 
 
ஆம்! நீண்டநாட்ைள் வாழ கவண்டுமா? அறிவில் சிறந்து 
விளங்ை கவண்டுமா? ஆம் எனில் கைா ப் டாதீர்ைள்! 
கைா ம் மைணத்தின் வா ில்! அதனால் இத த் துடிப்பு 
கூடும்! குருதி சைாதிப்க றும்; இத ம்  ாதிக்கும்! மைணம் 
வந்து கசரும்! 
 
ஆதலால் மைணத்கதத் தவிர்க்ைவும், நீண்டநாள் வாழவும் 
கவண்டுமானால் கைா ப் டாதீர்ைள்! கைா ம் நிதானத்கத 



106 
 

இழக்ைச் சசய்யும்! அவ்வழி சிந்தகனப் புலன் சிதறும். 
அறிவு கை ிைந்து க ாகும்! கைா த்தின் விகளவால், 
மனிதன் மிருைமாைிறான். ஏன் இந்த அவலம்? கைா ம் 
கவண்டாம்! கவண்டகவ கவண்டாம்! 
 
மனித சக்தி அளப் ரி  ஆற்றல் உகட து. 
 கடப் ாற்றல் மிக்ைது. இத்தகு அற்புதமான மனித 
ஆற்றகல ஒன்றுக்கும்   ன் டாத கைா த்தில் 
 ாழாக்ைலாமா?  அடக்ைி கவத்த உஷ்ணம் சக்தி ாை 
மாறுைிறது. அது க ாலக் கைா ம் வரும்க ாது 
அக்கைா த்கத உள்ளடக்ைி ஆற்றலாக்குை! அந்த ஆற்றல் 
ஆக்ைநிகல ில் அற்புதங்ைள் சசய்யும்!  ார்மீது 
உங்ைளுக்குக் கைா ம்? அவர்ைகளக  நட் ாக்ைிக் 
சைாள்ளலாம். தீகம நன்கம ாை வளரும்! 
 
"எது நடந்தாலும் எப் டி நடந்தாலும் அகமதி 
இழக்ைாதவர்ைள் ச ாறுகமசாலிைள்" என்றார் 
லூ ிஸ்டீசவன்சன்! அவர் கமலும் விளக்குைிறார். 
ைடிைாைம் எந்தச் சூழ்நிகல ிலும் டிக்டிக் என்று ஒகை 
மாதிரி அடிப் கதப் க ால எந்தச் சூழ்நிகல ிலும் 
ஒகைமாதிரி இத த்துடிப்பு உகட வைாை விளங்ை 
கவண்டும் என்று கூறுைிறார். 
 
ஆதலால், நற் ண்புைளுக்கு எதிரிகட ான கைா ம் 
கவண்டாம்! கவண்டாம்! கைாகழைளின் இ ல்க  கைா ம்! 
ஆண்கமயும் கதரி மும் உகட வர்ைள் கைா ப் ட 
மாட்டார்ைள்! கைா த்துடன் சதாடர்பு சைாண்டு இழப்க  
அகடவதில் என்ன   ன்? 
 
***** 
 
49. இன்னா சசய் ாகம 
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திருக்குறள் ஓர் அறிவி ல் நூல்; உளவி கலச் சார்ந்த 
அறிவி ல் நூல். சநருப்க  அள்ளி அடுத்தவர் 
வடீ்டின்மீது சைாட்டினால் கை சுடாமலா க ாகும்? அது 
க ால் நாம் மற்றவர்ைளுக்குக் சைாடுகம சசய்தால் நாம் 
சைடாமகல ா மற்றவர்ைளுக்குக் சைாடுகம சசய்  
முடியும்? அல்லது இ லும்? 
 
நமது சிந்தகனயும் அறிவும் உணர்வும் புலன்ைளும் 
சைட்ட  ிறகுதான் மற்றவர்ைளுக்குக் கைடு சசய்  
முடியும்.  ஆதலால்,   ார் ஒருவருக்கும் தீங்கு சசய்தல் 
கூடாது. நமக்குத் தீங்கு சசய்தாருக்குங்க்கூட நாம் 
திரும் ச் சசய் க் கூடாது. இப் டித் தீகமக்குத் தீகம 
என்னும் சித்தாந்தம் தீகம சதாடர் வைலாறாைிவிடும்; 
தகலமுகறத் தகலமுகறக்குத் தீகம சதாடரும், இது 
விரும் த் தக்ைதன்று. 
 
எந்தச் சூழ்நிகல ிலும் ச ாறுத்தாற்றும்  ண்க  
விரும் த்தக்ைது. அது மட்டும் அல்ல. ச ாறுத்துப் க ாதல் 
எளிகம ானது. ச ாறுத்துப் க ாதல் ஆக்ைத்திற்குத் 
துகண சசய்யும்; அகமதிக்குத் துகண சசய்யும். அதற்கு 
மாறாைச் சசய்யும்  ழிவாங்கும் மு ற்சி ைடினமானது; 
அதற்கு நிகற  விகல சைாடுக்ை கவண்டிவரும்; 
இன் மும் அகமதியும் குகலயும். 
 
 ழிவாங்கும் மனப்க ாக்ைில்  ழி  ாவங்ைளுக்குரி  
அச்சம் இருக்ைாது. ஏன் அறிகவகூட கவகல சசய் ாது. 
ஆத்திைம் மட்டுகம கவகல சசய்யும்; புத்தி முடங்ைிப் 
க ாகும்.  ழிவாங்கும்  டலம் துன் த்தின் சதாடர் 
வைலாறாைிவிடும். எப்க ாதும் அச்சம், சட்டங்ைளின் 
(அறத்தின் - அைசின்) அச்சுறுத்தல் முதலி ன ஒருங்கு 
கூடி வாழ்க்கைக  நைைமாக்ைிவிடும்.  ழிவாங்கும் 
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இ ல்புகடக ானிடம் மனித கந ம் இருக்ைாது. அவன் 
ைல்சநஞ்சனாை இருப் ான். ைடினசித்தம் அவனுகட  
சித்தம்! சைாடுகமைளின் ஒட்டுசமாத்தமான உருவைமாை 
விளங்கு வகன  ழிவாங்குவான்; தீகம சசய்வான். 
 
ஆனால், மனித கந முகட வர்ைள், சிந்திப் வர்ைள், 
வாழ்வாங்கு வாழ விரும்பு வர்ைள்   ார் ஒருவருக்கும், 
எவ்வு ிர்க்கும் சைாடுகம இகழக்ைமாட்டார்ைள். மாறாை 
மறப் ார்ைள்; மன்னிப் ார்ைள்;  கைகம  ாைாட்ட 
மாட்டார்ைள்;  ண்பு நலஞ்சார்ந்து உறவு சைாள்வார்ைள்.  
"நமக்குத் தீங்கு சசய்த ஒருவகைப்  ழிவாங்ை 
கவண்டுமா? அவருக்கு நம்கமக ச் சசய்வதன் மூலகம 
 ழிவாங்குை" என்று திருக்குறள் சநறி 
ஆற்றுப் டுத்துைிறது. 
 
 ழிவாங்கும், சைாடுகம இகழக்கும் 
மனமுகடக ாருகட  சநஞ்சு சைாதித்து நிற்கும்; 
அறவுகை – அறிவுகைைள்  ாசதான்றும் அவர்ைள் ைாதில் 
ஏறாது. ஆதலால் முதலில் இவனுகட  சினத்கதத் 
தணிக்ை கவண்டும். அவன் சினந்தணிந்த நிகல ில் 
கைட்ைத் தகுதியுகட வன் ஆவான்; சிந்திக்ை மு ற்சி 
சசய்வான். ஆதலால், எந்தச் சூழ்நிகல ிலும் முதற் ணி 
சினந்தணிக்கும்  ணிக . 
 
எப்க ாதும் சைட்டவர்ைகளத் திருத்துவதற்குரி  
ஆற்சறாணாச் சினத்தில் மூழ்ைி இருப்க ாகைத் 
திருத்துவதற்குரி  முதல்விதி அவர்ைகள மறுக்ைாமல் 
முதலில் அவர்ைளுடன் சைாஞ்சம் உடன் ட்டு நிற்றல் 
கவண்டும் என் து. இஃது உளவி ல் அடிப் கட ின் 
வாய்ப் ாடு.  
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முதலில் சைட்டவர்ைளின் நம் ிக்கைக ப் ச ற 
கவண்டும். அதன்  ிறகுதான் அவர்ைள் நாம் 
சசால்வகதக் கைட் ார்ைள்; திருந்துவார்ைள். வாழ்க்கையும் 
  னுகட தாகும். 
 
"இன்னாசசய் தாகை ஒறுத்தல் அவர் நாண 
நன்ன ம் சசய்து விடல்" 
(திருக்குறள் –  314) 
 
என்ற திருக்குறகள கநாக்குை. இந்தத் திருக்குறளில் 
"ஒறுத்தல்" "அவர்நாண" என்ற சசாற்ைள் உடன் ாட்டுச் 
சசாற்ைள்.  இந்தச் சசாற்ைகளக் கை ாள்வதன் மூலம் 
 ழிவாங்கும் உச்சாணிக் சைாம் ிலிருப் வன் இறங்ைி 
வருவான். 
 
அவனுகட  சினம் தணியும் .  ழிவாங்கும் 
மனப்க ாக்ைிலும் மறு ஆய்வு தகலைாட்டும். இந்த 
இதமான – இங்ைிதமான சூழ்நிகல ில் அவனுக்கு ஒரு 
நன்கம சசய்தால் மைிழ்வான்; மாறுவான்; என்றும் 
நல்லவனாை இருப் ான். 
 
***** 
 
50. நன்றி  ாைாட்டுை! 
 
"நன்றி மறப் து நன்றன்று நன்றல்லது 
அன்கற மறப் து நன்று" 
(திருக்குறள் –  108) 
 
என் து திருக்குறள். இந்த 'நன்றி' என்ற சசால் இன்று 
உலை வழக்ைில் சாதாைண வழக்ைிற்கை 
கை ாளப்ச றுைிறது. அதாவது, ஒருவர் சசய்த 
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உதவிக  மறத்தல் கூடாது. உதவிக ப் ச ற்றவுடன் 
நன்றி கூறுதல் கவண்டும் என்ற வழக்கு கமகலாங்ைி 
நிற்ைிறது. 
 
இன்று எந்த நிைழ்ச்சி ானாலும் "நன்றி கூறல்" என் து 
ஒரு சடங்ைாை இடம் ச ற்றுவிட்டது. இது தவறன்று. 
ஆ ினும், திருக்குறளின் ச ாருள் வழி நன்றி என்ற 
சசால் ஆழமான ச ாருள் தருவது. நன்று என்ற 
சசால்லிலிருந்து நன்றி என்ற சசால்  ிறக்ைிறது. 
அதாவது 'நல்லது' என்ற சசால்தான் நன்றி என்ற 
சசால்லாை வழங்ைப் ச றுைிறது. 
 
ஒருவர் ஒருவருக்குச் சசய்த நல்லகத மறத்தல் கூடாது 
என் து ைருத்து. அந்த நல்லகதத் சதாடர்ந்து 
சிந்கத ிலும் சச லிலும் ைாப் ாற்றி வைகவண்டும் 
என் கத ைருத்து. அப் டி ைாப் ாற்றிக் சைாண்டு வாழ்வகத 
நல்லது சசய்தவருக்குப் ச ருகமயும் மைிழ்ச்சியும் 
தருவதாகும். 
 
ஒருவர், ஒருவருக்கு நல்லது சசய்தல் என் து விரிந்த 
அளவுகட து. சிந்கத ால், சசால்லால், சச லால் 
நன்கம சசய் லாம். ஆனால், இன்று நன்கம என் கதப் 
ச ாருள் அளவினதாைச் சுருக்ைி விட்டார்ைள். 
 
ச ாருகளவிட, நல்லறிவு சைாள்ளுதல், நன்னகட 
நல்குதல் முதலி னவும் நல்லனகவ ாம். இத்தகு 
நல்லனவற்கறப்  ாைாட்டி ஏற்று ஒழுகுதகல நன்றி. 
ஒகைா வழி நன்றல்லாதவற்கற மறந்தால் தான் 
சநஞ்சிறுக்ைம் சைாஞ்சம் குகறயும்.  ஆதலால், அன்கற 
மறப் து நன்று என்றார். 
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புறநானூறு, திருக்குறகள அறநூல் என்று  ாைாட்டுைிறது 
ஏன்? அறங்ைளில் சிறந்தது நன்றி மறவாகம. இந்த நன்றி 
மறவாகம என்ற சிறந்த  ண் ின் வா ிலாை  ல்கவறு 
நற் ண்புைள் கதான்றி வளை வாய்ப்புள்ளது. 
 
ஆதலால், நற் ன்புைளுக்குள் சிறந்த  ண்பு நன்றி 
மறவாகம. நன்றி  ாைாட்டுதல் ஒரு நல்சலாழுக்ைம். 
நன்றி  ாைாட்டுதல் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை சநறி.   
 
***** 
 
51. நடுவு நிகலகம 
 
நடுவு நிகலகம ஓர் உ ர்ந்த குணம்;  ண்பு.  நடுவு 
நிகலகம என் து சார்புைள் ைாைணமாை முடிவு எடுக்ைாத 
சைாள்கை ாகும். எவகையும் எந்தச் சூழ்நிகலக ப் 
 ற்றியும் ைவகலப் டாமல்,  ார்  ார் சசான்னாலும் 
விருப்பும் சவறுப்பும் இன்றிக் கைட்டு, ஆய்வு சசய்து 
விவாதித்து முடிவு எடுத்தலாகும்.  
 
நடுநிகலப்  ண்பு, நீதிக ச் சார்ந்தது. நீதி உ ிர்; நடுவு 
நிகலகம உடல், நடுவு நிகலக் குணம் அகனத்துக் 
குணங்ைளுக்கும் தாய் க ான்ற முதல்நிகலக் குணம். 
 
மாந்தர் இ ல் ாைச் சஞ்சலப்புத்தி உகட வர்ைள். 
சவற்றிக யும் இன் த்கதயுகம விரும்புவர் கதால்வி, 
துன் ங்ைள் ைண்டு அஞ்சுவர். இதனால், மாந்தர் இச்கச 
 லவுகட வைாை இருப் ர். விழிப்புணர்வு மிைமிைக் 
குகறவு; ஏமாறவும் சசய்வர். இதனால் தற்ைாப்பு, 
தன்முகனப்பு ஆைி னவற்றின் வ ப் ட்டு நடுநிகல 
 ிறழ்வார். 
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நிறுகவ சசய் ப்   ன் டுவது தைாசு. தைாசின் தட்டுக்ைள் 
இைண்டும் சம எகட ில் இருப் கத துலாக்கைாகல – 
நிறுக்கும் ைருவிக த் தூக்ைிச் சரி ார்த்துக் சைாண்டுதான் 
நிறுகவ சசய்  கவண்டும். நிறுகவத் தட்டுக்ைளில் 
ஏதாவது ஒன்றில் ஒரு  ாக்கு அளவு புளி  
ஒட்டிக்சைாண்டிருந்தால்கூட நிறுகவ  ாதிக்கும். 
 
அதுக ால் நாம்  லருகட  ைருத்துக்ைகளயும் கைட்ை 
கவண்டும். கைட் தற்குமுன் நமது மனநிகலக ச் 
சார்புைளிலிருந்து விடுதகல சசய்து சைாண்டும், 
சசால்லுகவார் அகனவரிடத்திலும் சமநிகல 
மகனா ாவத்துடனும் கைட்ை கவண்டும். ஒரு 
மனிதனுகட  வார்த்கதைகளக் கைட்டு ஒரு முடிவுக்கு 
வைக்கூடாது. இருைட்சிைகளயும் –  ல ைட்சிைகளயும் 
அகமதி ாய்க் கைட்ை கவண்டும். கைட்கும் சசய்திைகளச் 
சார் ின்றி விருப்பு சவறுப் ின்றிக் கைட்ை கவண்டும். 
 
நமக்கு என்று ஒரு ைருத்து இருந்தாலும் அக்ைருத்கத 
ைாய்தல், உவத்தலின்றிக் கைட்ை கவண்டும். இப் டிக் 
கைட்ை மறுத்தால் சுதந்திைம்  றிக ாகும்; சமத்துவக் 
சைாள்கைக்கு ஊறு விகலயும்; நடுநிகலகம 
 ிறழ்வதால் சமுதா த்தில் சீர்குகலவு கதான்றும்; 
மாந்தர்  ாதுைாப்க  இழந்துவிட்டதாை உணர்வர். இது 
வைகவற்ைத்தக்ைதல்ல. 
 
ஆதலால் மனிதர்ைகள, சாதிைகள, மதங்ைகள இவற்கற 
கம மாைக் சைாள்வது மனிதம்-நன்று-தீது என்ற 
அடிப் கட ிகலக  நடுவுநிகலகம வளை கவண்டும். 
 
"சமன்சசய்து சீர்தூக்கும் கைால்க ால் அகமந்சதாரு ால் 
கைாடாகம சான்கறார்க்கு அணி" 
(திருக்குறள் –  118) 
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***** 
 
52. உகழத்து உண்ை! 
 
இந்த உலகு உகழப் ினால் ஆ து.  இந்த உலகு 
உகழப் ினால் இ ங்குவது. இந்த உலகை இ க்கும் 
ஆற்றல் உகழப்பு. உலைின் முதற்ச ாருளாைி  ைடவுள் 
தமது  கடப் ில் உகழப் ில்லாமல் வருவன 
எவற்கறயும் ைண்டிலன்;  கடத்திலன். 
 
இ ற்கையும் உகழப்புத் தன்கமயுகட கத. மலர்ைளும் 
ைாய்ைளும் ைனிைளும் உகழப் ின் விகளகவ ாம். 
உகழப்புக்குரி   ிறப்பு, மானுடப்  ிறப்பு. மானுடம் 
ச ற்றுள்ள உடம் ின் அகமப்பு உகழப்க க் 
குறிக்கைாளாைக் சைாண்டகத ாம். உகழப்பு உடம் ின் 
வளர்ச்சிக்கும் உறுதிக்கும் இன்றி கம ாதது. 
 
துறவு சநறி ில் சசன்ற புத்தர் ச ருமு ற்சியுடன் 
வாழ்வகத வாழ்வு என்றார். மானுடத்தின் புலன்ைளில், 
ச ாறிைளில் ைலந்திருப் து உகழப்பு. உகழத்தால் 
ச ாறிைளின் ஆற்றல் வளரும்; புலன்ைளின் ஆற்றல் 
வளரும். உகழப்பு இல்கலக ல், உகழப் ில் 
  ன் டுத்தாத இரும்பு துருப் ிடித்து அழிவகதப்க ால 
உடம்பு அழியும். 
 
மனித வாழ்வு உணவால் இ ங்குைிறது. 'உண்டி முதற்கற 
உலகு' என் து ச ரிக ார் வாக்கு. உணகவ உகழத்துப் 
ச றுவதற்கு என்கற ைால்ைளும் கைைளும் 
சைாடுக்ைப் ட்டன. உணவு, உகழப் ின்றிக் ைிகடக்ைாது. 
ஒகைா வழி  ிறர் உகழப் ால் உருவாகும் உணகவ 
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"உகழக்ைாமல் உண் வர்ைள் திருடர்ைள்" என்றார் 
அண்ணல் ைாந்தி டிைள். 
 
சநற்றி ில் வி ர்கவத் துளிைள் ைாணும் அளவுக்குக் 
ைடுகம ாை உகழத்தால் உண்ணும் உணவு சுகவ ாை 
இருக்கும். அங்ஙனம் உகழத்து உண் கத நலம் 
ச ாருந்தி  வாழ்க்கை. 
 
"A 'm the sweet of the fere shalt than cat Bread" என்ற அனு வ 
வார்த்கத அறிை.  உகழப் ில் சிந்தும் வி ர்கவக  
உண்ணும் சைாட்டிக்கு விகல. உகழத்து உண் கத 
ஒழுக்ைம்; நீதி சார்ந்த வாழ்வி ல். சுகவயுகட  உணவு 
கவண்டாம்! உணவுக்குச் சுகவ ிருப் ினும் 
வாழ்க்கைக்குப்   ன் டாது. தண்ணரீ்க ால அகமந்த 
கூழா ினும் உகழப் ால் வந்ததா ின் அந்தக் கூகழ 
இனி து. ஆதலால் சிலவாம் இனாம் கவண்டாம். 
"Nothing is free" என்ற வாழ்க்கைக  நி தி ாக்குகவாம். 
உகழப்பு –  கடப் ாற்றல் தன்கம வாய்ந்தது.  உகழப்பு, 
உகழப்பு! – கநர்கம ான உகழப்பு ஒன்றுதான் மனித 
சமுதா த்திற்குச் சிறப் ான மருந்து. 
 
"சதண்ணரீ் அடுபுற்கை  ா ினும் தாள்தந்தது 
உண்ணலின் ஊங்ைினி து இல்" 
(திருக்குறள் –  1065) 
 
***** 
 
53. சிறப்பு சசய்சதாழிலாலல்ல! 
 
இன்று "மானுடம்" உலைமைா உலைளாவி  நிகல ில் 
வளர்ந்து வந்திருக்ைிறது; வளர்ந்து சைாண்டிருக்ைிறது. 
இனிகமலும் வளரும். இன்று மனிதம், குடும் ம். சமூைம், 
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சமுதா ம் ஆைி   ரிணாம வளர்ச்சி ின் எல்கலைகலக் 
ைடந்து மானுடம் "ஓருலைம்" என்று சசால்லும் அளவுக்கு 
வளர்ந்திருக்ைிறது. 
 
ஆதிைாலத்தில் மனிதக் கூட்டம்தான் இருந்தது; இந்த 
மனிதக் கூட்டம்தான் ைாலப்க ாக்ைில் ஒருவருக்சைாருவர் 
சதாடர்புள்ளவர்ைளாை வளர்ந்தது. ஏன்? சார்ந்து வாழும் 
 ண்புைள் வளர்ந்தன. ஒருவருக்சைாருவர் 
கதகவப் ட்டவர்ைளாை, ஒருவகை ின்றி மற்சறாருவர் 
இல்கல என்ைிற அளவுக்கு வாழ்நிகல அகமந்தது. இந்த 
நிகல ில்தான் சமூை அகமப்பு வடிவம் ச றுைிறது. 
 
மக்ைளிகட ில் ஏற் ட்ட  ல்கவறு வகைத் 
சதாடர்புைளால் சமூை அகமப்பு கதான்றுைிறது. சமூைம் 
இ ற்கை ாைப்  ரிணாம வளர்ச்சி ில் கதான்றுவது. தனி 
மனிதர்ைகள சமூைத்கதத் கதாற்றுவிக்ை முடி ாது. 
 
ஆனால் சமூை அகமப் ினால் உரிகமைகளயும் 
 ாதுைாப்க யும் ச று வர்ைள் சமூைத்கத ஆதரித்துப் 
 ாதுைாக்ைின்றார்ைள்.  
 
இங்ைனம் இருந்த சமூை அகமப் ில் வகுப்பு, சாதி, 
குடும் ம் ஆைி ன எதுவும் சதாடக்ைத்தில் இல்கல.  
ைாலப்க ாக்ைில் விவசா த் சதாழில் கதான்றி  
நிகல ில் சமூைம் இைண்டாைப்  ிரிந்தது. ஒரு  ிரிவு 
நிலச் சசாந்தக்ைாைர்ைள், மற்சறாரு  ிரிவு நிலத்தில் 
விவசா ம் சசய்யும் சதாழிலாளிைள். இதனால் 
 ண்கண ாட்ைள் – அடிகம முகற கதான்றி து.  
 
இந்தக் ைாலக் ைட்டத்தில்தான் ஒருவர் அல்லது சிலர் 
 ிறிசதாருவருக்ைாைக் கூலி அடிப் கட ில் வாழ்தல் 
என்னும் நகடமுகறத் கதான்றி து. இந்த நகடமுகற 
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கதான்றி,  ல நூற்றாண்டுைளுக்குப்  ிறகு கவளாண்கம 
அடிப் கட ிலான  ல சதாழில்ைள் கதான்றின. அகத 
க ாழ்து வாழ்நிகல ினால் ஏற் ட்ட மாற்றங்ைள் 
வளர்ச்சி ின் ைாைணமாைவும்  ல சதாழில்ைள் கதான்றின.  
 
சதாழில்ைள் கதாற்றத்தின் அடிப் கட ில் வகுப்புக்ைள் 
கதான்றின. வகுப்புக்ைள் கதான்றி  நிகல ில் 
வகுப்புக்ைளுக்ைிகட ில், சசய்யும் சதாழில் 
அடிப் கட ில் தகுதி, அந்தஸ்து, ச ருகம முதலி ன 
கதான்றின. 
 
இங்ஙனம் சதாழில்ைள், வகுப்புக்ைள் அடிப் கட ில் 
ச ருகம சிறுகமைள் கதான்றி  நிகலக , திருக்குறள் 
அறுதி ிட்டு எடுத்துக்ைாட்டுைிறது.  
எடுத்துக்ைாட்டுவதுடன் மட்டுமல்ல, மாந்தருள் ச ருகம 
கைாரிப் ச றும் உரிகமக யும் மறுக்ைிறது.  
 
மாந்தர் எவரும்  ிறப் ில் சதாழில் சசய் வைாைகவா, 
ச ருகமக்குரி வைாைகவா  ிறப் தில்கல.  ிறப் ிகலக  
உ ர்வுகட வர்ைள் என் து புைழ்ச்சிக  ாம். அறிவி ல் 
சார்ந்த உண்கம ல்ல.  ிறப் ில் அகனவரும் ஒன்றும் 
அறி ா குழந்கதைகள என் கத அக் ர் கசாதகன ின் 
மூலம் நிரூ ணம் சச த வைலாற்கற ஓர்ை. அதனால் 
தாகன ததீசி முனிவரின்  த்தினி மும்மூர்த்திைகளயும் 
குழந்கதைள் ஆக்ைினார் க ாலும்.  
 
 ிறப் ில் அகனவரும் சமம். சமாழி இல்கல. மதம் 
இல்கல. உகடகம இல்கல, சதாழில் இல்கல. 
ச ருகம இல்கல. சிறுகம இல்கல. வளர்ச்சி ின் 
ைாைணமாைச் சில ச றலாம். ஆ ினும் மானிடத்தின் 
அடிநிகலக் சைாள்கை ான சமம், சமத்துவம் 
ஆைி னவற்கற இழந்து விடக் கூடாது.  
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சமூைத்தின் இ க்ைத்துக்குப்  ல சதாழில்ைள் கதகவ. 
சதாழில்ைள் சில உ ர்வான அறிவு சார்ந்த உகழப் ாை 
இருக்ைலாம்.  ல உடல் சார்ந்த உகழப் ாைவும் 
இருக்ைலாம். ஆ ினும், சதாழிலின்ைண் உள்ள 
கவறு ாடுைள் சதாழிகல சசய் வர்ைளிடம் 
வந்துவிடக்கூடாது.  வந்தால் சமூை கமாதல்ைள் 
ஏற் டக்கூடும் என்ற சமூைவி ல் அறிவி கல 
 
" ிறப்ச ாக்கும் எல்லா உ ிர்க்கும் சிறப்ச ாவ்வா 
சசய்சதாழில் கவற்றுகம  ான்" 
(திருக்குறள் –  972) 
என்ற திருக்குறள் வா ிலாைத் திருவள்ளுவர் 
உணர்த்துைின்றார். 
 
 ிறப் ின் அடிப் கட ில் சதாழில் இல்கல. சதாழிலால் 
ஏற் டும் உ ர்வும் இல்கல; தாழ்வும் இல்கல; 
ச ருகமயும் இல்கல; சிறுகமயும் இல்கல.  ிறப் ின் 
அடிப் கட ில் உள்ள சமம், சமத்துவம் சமூைத்தின் 
அடிநிகலக் சைாள்கை ாை விளங்ை கவண்டும். 
வாய்ப்புக்ைள் ைாைணமாை அகமயும் சதாழிலின் 
ைாைணமாை எந்த ஒரு சிறப்பு உரிகமக யும் 
தகுதிக யும் சமூைத்தில் ச றக்கூடாது; 
அகட க்கூடாது. கைா ில்  சிகலக ப் பூசிப் வனும் 
சந்தி ச ருக்கு வனும் சசய்யும் சதாழிலால் 
கவறு டலாம். அதனால் கைா ிற்பூகச சசய்கவார் உ ர் 
நிகல ினைாைவும், சந்தி ச ருக்குகவார் இழி 
நிகல ினைாைவும் சமூைத்தில் ஆைக்கூடாது.  
 
சமூைத்தில் எந்த இரு  ிரிவினரும் ஒத்த சமூைத் தகுதி 
உறவுைள் ச றுவகத சமூை நீதி அப் டி இருந்தால்தான் 
சமூைத்திற்கு கதகவ ான  ல்கவறு சதாழில்ைகளயும் 
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சி  முன் வருவர். அதனால் சசய்யும் சதாழில் 
ைாைணமாைச் சிறப்புரிகமைள் கைாரி ச றுவகத – 
அகடவகத "சிறப்ச ாவ்வா சசய்சதாழில் 
கவற்றுகம ான்" என்று மறுக்ைிறது திருக்குறள்.  ல 
நூறு ஆண்டுைளுக்கு முன்க  சிக்ைல்ைள் வைாத சமூை 
அகமப்புக்கு, திருக்குறள் வழி ைாட்டியுள்ளது.  
 
***** 
 
54. எளி  வாழ்வி ல் உண்கம! 
 
ஒருவர் நமக்குத் தீகம சசய்தால் நாம் திரும்  
அவருக்குத் தீகம சசய்தல்  ழி வாங்குதல் ஆகும். இந்த 
 ழிவாங்கும் உணர்வு இ ல் ாைகவ மாந்தரிடம் 
அகமந்துள்ளது.  ஆ ினும், நல்சலாழுக்ைம்,  ண் ாடு 
என் து  ழி வாங்ைாகமக  ாகும். ஏசனனில், உணர்ச்சி 
வசப் டுதல் என் து இ ல்பு ஆ ினும் 
 ழிவாங்குதலிலும், ச ாறுத்துக் சைாள்ளுதல் ைடினமான 
ைாரி ம். 
 
 ழிவாங்கும் நிைழ்வு சங்ைிலித்சதாடர் க ாலத் சதாடரும். 
ஆனால் ச ாறுத்தாற்றும்  ண்பு தீகமக்கு ஒரு 
முற்றுப்புள்ளி கவத்துவிடும். அற்  மனமுகட வர்ைள் 
 ழிவாங்குவர். 
 
திருக்குறள்  ழிவாங்குதகல சவறுக்ைிறது; சவறுத்து 
ஒதுக்குைிறது. ஆ ினும் உ ர்ந்த  ண்புைகள எளிதில் 
எடுத்துக் சைாள்ளும் இ ல் றி ா மாந்தரிடத்தில் 
 ழிவாங்குதல் தீது என்ற அறிவு எளிதில் வைாது. 
ஆதலால் திருவள்ளுவர் உளவி ல் அறிவி ல் 
நி தி ில்  ழிவாங்கும் உணர்ச்சிவசப் ட்டு நிற்கும் 
மனிதகன அணுகுைிறார். 
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ஆம்! எடுத்த எடுப் ில்  ாரிடமும் அறிவுகைைள் – 
உ கதசங்ைள் விகலக ாைா. முதலில் அவருகட  
நம் ிக்கைக ப் ச றகவண்டும். உணர்ச்சி சவள்ளம் 
வடிவதற்குரி  ைாலம் எடுத்துக் சைாள்ள கவண்டும். 
அவர் உணர்ச்சி ிலிருந்து விடுதகல ச ற்றுச் 
சமநிகலக்கு வந்த  ின்னகை எத்தகை  அறிவுகைக யும் 
கூறகவண்டும். அப்க ாதுதான் அறிவுகைைள் எடுக்கும். 
 
"இன்னாசசய் தாகை ஒறுத்தல் அவர் நாண 
நன்ன ம் சசய்து விடல்" 
(திருக்குறள் –  314) 
என் து குறள். 
 
 ழிவாங்கும் உணர்ச்சிவசப் ட்ட நிகல ில் நிற் வன் 
ஞானம் இல்லாதவன்; அற்  அறிவு உகட வன். 
ஆதலால் முதல் நிகல ில்  ழிவாங்கும் உணர்ச்சி ின் 
உச்சி ில் நிற் வனுக்கு உடன் ட்கட க சி ாை 
கவண்டும். இல்கலச னில் திருவள்ளுவகையுகம அவன் 
மறுத்து விடுவான். 
 
ஆதலால் திருவள்ளுவர் "இன்னா சசய்தாகை ஒறுத்தல்" 
என்று சதாடங்குைின்றார். தமக்குத் துன் ம் 
சசய்தாருக்குத் தாம் ஒறுத்தல் சசய்  கவண்டும்; 
ைட்டா ம் ஒறுத்தல் சசய்  கவண்டும். இந்த அறிவுகை 
சதாடக்ை நிகல ிகலக  சவகுளி ின் உச்சக்ைட்டத்தில் 
நிற் வனுக்கு ஆறுதலாை இருக்ைிறது.  அதனால் சினம் 
தணிைிறது; உணர்ச்சி வடிைிறது. மனிதன் மிருை 
நிகல ிலிருந்து மனித நிகலக்கு இறங்ைி வருைின்றான். 
தன்னுகட  சைாள்கைக்கு உடன் ட்டு நிற்கும் அவனுக்கு 
திருவள்ளுவர் மீதும் நம் ிக்கை  ிறக்ைிறது. 
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இந்தச் சூழ்நிகலக த் திருவள்ளுவர் 
  ன் டுத்திக்சைாண்டு தம் நிகலக்கு அந்த மனிதகன 
அகழக்ைின்றார்; உ ர்த்துைின்றார். ஆம்!  ழிவாங்ை 
கவண்டும். ஆனால் எப் டி? "தவறு சசய்தவன் 
சவட்ைப் டும் டி ாை நன்கம சசய்துவிடு!" என்று 
வள்ளுவர் கூறுைின்றார்.  
 
"இன்னாசசய் தாகை ஒறுத்தல் அவர் நாண 
நன்ன ம் சசய்து விடல்" 
(திருக்குறள் –  314) 
என் து திருக்குறள். 
 
"இன்னா சசய்தாகை ஒறுத்தல்" – என்ற சசாற்சறாடர் 
உடன் ாட்டுச் சசாற்சறாடர். "அவர் நாண நன்கம 
சசய்துவிடல் என் து" ச ாறுத்தாற்றும் சநறி ில் 
ஆற்றுப் டுத்தலாகும். இந்தக் குறள் சிறந்த உளவி ல் 
அறிவி கலச் சார்ந்த குறள். 
 
"எவருடனும் முதல் நிகல ில் உடன் ட்டு நில்; 
அவருகட  நம் ிக்கைக ப் ச று;  ின் அவர்ைகள உன் 
சநறிக்கு அகழத்துக் சைாள்". இது எளி  வாழ்வி ல் 
உண்கம. 
 
***** 
 
55. நாள் எனும் வாள்! 
 
ஒன்றின் சதாகுதி தரும் உணர்விகன,  டிப் ிகனப்  குதி 
தருவதில்கல.  குதிைள் அற் மாைக் ைருதப் ச றுவது 
இ ல் ாை இருக்ைிறது.  ல  குதிைள் சதாகுதி ாைிறது 
என்ற உண்கமக யும்,  குதி சதாகுதி ிலிருந்து 
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 ிரிக்ைப் டாதது என் கதயும் நம்மகனார் 
உணர்வதில்கல.  ஏன் சதாகுதிைளுக்கு மதிப்பு ர்ைிறது? 
 
ைடற் ைப் ின் தண்ணரீ் ைணக்ைற்ற தண்ணரீ்த் 
திவகலைளின் சதாகுப்க  ாகும். அக்ைடற்  ைப் ிலிருந்து 
ஒரு திவகல  ிரியுமானால் அந்தத் திவகல தன் 
வடிவத்கத  –  தன்கன இழந்து விடுைிறது. 
அதுக ாலத்தான்  குதிைளுக்கு மதிப் டீும் மிை மிைக்ை 
குகறவு! ஆயுளும் அற் கம! 
 
மானுடத்தின் விகல மதிக்ை முடி ாத சதாகுதி 
வாழ்க்கை. வாழ்க்கை ைாலத்தினால் ஆ து. 
வாழ்க்கைச ன் து நூறாண்டாைவும் அகம லாம். 
கூடுதல் குகறவாைவும் அகம லாம். வ து என் தும் 
நம் மீது திணிக்ைப் டுைிறது. நாம் விரும் ினாலும் சரி, 
விரும் ாது க ானாலும் சரி வ துைள் வருதலும் 
வளர்தலும் தவிர்க்ை இ லாதது. 
 
ஆனால், வாழ்க்கை என்ற சதாகுதிக்குரி  வி த்தாைி  
மைணம் வரும்க ாது எல்லாரும்   ப் டுைின்றனர்; 
அழுைின்றனர்; புலம்புைின்றனர். சாவிலிருந்து தப் ிக்ை 
மு ல்ைின்றனர். ஆனால், இந்த வாழ்க்கை என்ற 
சதாகுதி ின்   குதி ாைி  ஒரு வினாடி ைடந்து 
சசல்லும்  க ாது  ாரும் துணுக்குறுவதில்கல. 
ைவகலப் டுவதில்கல. ஏன்? சாவு என் து ஒருநாளில் 
வருவதில்கல.  நாள்கதாறும் சாவு வருைிறது. சநாடி 
கதாறும் சாவு வருைிறது. சாகவ கநாக்ைி சமல்ல சமல்ல 
நைர்ைின்கறாம். 
 
ஆனால், இந்த உணர்வு சாைின்றவர்ைளுக்கும் 
வருவதில்கல. சுற்றிலும் இருப்க ாருக்கும் 
வருவதில்கல. ஒரு மைம் வாளால் அறுக்ைப் டுைிறது. 
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நூல் நூலாைத்தான் அறுக்ைப் டுைிறது. அதுக ாலத்தான் 
வாழ்நாளும்! இன்று, நாகள என்று நாள்ைள் ஓடுைின்றன.  
சநாடிகதாறும் வாழும் ச ாழுது வாழ்நாள் சுருங்குைிறது. 
ஆை சமாத்தத்தில் சாவு வந்துவிடுைிறது.  
 
ஆனால், வாழ்க்கைப்   ணத்தில் சநாடிப் ச ாழுதுைள் 
எல்லாம் வாழ்க்கைக்குரி கவ.  ஒவ்சவாரு சநாடியும் 
வாழ்கவ! ஒவ்சவாரு சநாடி ிலும் சாைின்கறாம் என்று 
உணர்ந்தால் வாழ்நாள் வணீாைாது. வாழ்நாள் 
முழுகமயும்   ன் டுத்தலாம். புைழ் ட வாழலாம். 
ஆனால் உளவி ல் சநாடிகதாறும் சாகும் சாவிற்குக் 
ைவகலப் டுவதில்கல. இஃது ஒரு விகனாதமான 
உளப்க ாக்கு! 
 
"நாசளன ஒன்றுக ால் ைாட்டி உ ிர் ஈரும் 
வாளது உணர்வார்ப் ச றின்" 
(திருக்குறள் –  334) 
 
***** 
56.  அன்பு ஈனும் ஆர்வம் 
 
மானிட வாழ்க்கை நலமாை, இன் மாை இ ங்ை அன்பு 
கதகவ. ைடவுள் மனிதனுக்கு என்று தனிக  அளித்தது 
அன்பு ஒன்றுதான். அன்பு, உள்ளங்ைகள இகணக்கும் – 
ஆற்றலுகட து. "ஆற்றல் மிக்ை அன்பு" என் ார் 
அப் ைடிைள். இந்த அன்பு வளருந்தன்கமயுகட து. 
அன் ின் உணர்ச்சிக்கு எல்கல ைிகட ாது; நி ந்தகன 
ைிகட ாது. 
 
இந்த அன்பு தம்முடன்  ழகுகவாரின் இ ல்புைகள 
அறிவது, அவர்தம் இ ல்புக்கு ஏற்றவாறு தம் 
 ழக்ைங்ைகள,  ழகும் சநறிமுகறைகள விருப் த்துடன் 
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ஏற்றுக் சைாள்வதற்ைாை! தம்முடன்  ழகுகவாரின் 
விருப் ங்ைகள அறிந்து அவர்தம்  ாங்குக்கு ஒத்துப் 
 ழைினால்தான் அன்பு வளரும்; உறவு வளரும். 
"ஒத்தறிவான்" என்று திருக்குறள் கூறும். மற்றவர் 
தம்முடன் ஒத்துப்க ாை கவண்டும் என்கற விரும்புவர். 
இவர்ைளின் ஆன்மாவின் உ ிர்ப் ாைி  அன்பு இல்கல. 
 
ஆன்மா எப்க ாதும் மற்றவர்ைகள கநாக்ைிக  விரியும். 
உடல் எப்க ாதும் சு நலத்கதக  நாடும். ஆன்மாவின் 
ஆதிக்ைத்தில் உடல் இ ங்ைினால் அன்பு, உறவு, தி ாைம் 
எல்லாம் இருக்கும். அப் டி இல்லாது உடலின் 
ஆத்திக்ைத்தில் ஆன்மா அடங்ைிக் ைிடந்தால் தன்னலம் 
மிக்கை விளங்கும். 
 
தூ  அன்பு விரிவகடயும். தம்முடன்  ழகுகவாரின் 
இ ல் றிந்து  ங்ைறிந்து  ழகுந்திறனில் வளரும்.  அவர் 
தம் கதகவ றிந்து உதவும். அவர்தம் வாழ்வுக்ைாைத் தன் 
வாழ்வு அர்ப் ணிக்ைப் ட கவண்டும் என்று ைருதும். இந்த 
நிகல அன்பு முதிர்ந்து ஆர்வம் என்ற நிகலக்கு உ ர்ந்த 
நிகல. 
 
          "அன் ிகன எடுத்துக் ைாட்ட 
          அளவிலா ஆர்வம் ச ாங்ைி" 
 
என் து கசக்ைிழார் திருவாக்கு. 
 
ஆர்வம் என் து முறுைி வளர்வது. அன்பு, ஆர்வத்கதத் 
தருைிறது. ஆர்வம் நட்க த் தருைிறது. அன்பு நிகறந்த 
 ழக்ைத்திகல கதான்றி ஆர்வத்தினால் வளர்க்ைப்ச ற்று 
நட்பு என்ற நிகலக  அகடைிறது. நட்பு நிகலக்கு 
இகண ான வாழ்க்கை நிகல – உறவு இந்த உலைிலும் 
இல்கல; கவறு எந்த உலைிலும் இல்கல. 
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நட்புக்கு மறுச  ர் கதாழகம. நட்பு இத த் 
தூய்கமயுகட து. நட்பு எல்கல ற்றது; அழிவற்றது. 
அதனால் திருவள்ளுவர் "சிறப்பு" என்று சிறப் ித்துக் 
கூறுைிறார். "சிறப்பு" என்ற சசால் உ ர்வற உ ர்ந்த உ ர் 
நலத்கதக் குறிப் தாகும். அதுவும் எத்தகை  சிறப்பு? 
எளிதில் நாடிப் ச றுதலுக்கு இ லாத சிறப்பு! 
 
"அன்புஈனும் ஆர்வ முகடகம அதுஈனும் 
நண்ச ன்னும் நாடாச் சிறப்பு" 
(திருக்குறள் –  74) 
 
இத்திருக்குறள் உளவி ல் வாய்ப் ாட்டில் அகமந்தது. 
உளதாைி  அன்பு வளரும். அன்பு வளர்ந்தால் ஆர்வம் 
என்ற உள்சநைிழ்கவத் தரும்.  ஆர்வம் தன்கன மறக்ைச் 
சசய்யும்.  ழகுகவாரின் இ ல் றிந்து அவர் தம்முடன் 
விருப் த்துடன்  ழைி நட் ிகன அகட  வளர்த்து 
உ ர்த்தும். 
 
அன்புக்கும் நட்புக்கும் இகட ில் இகண ாை இருப் து 
ஆர்வம்.  ஆர்வத்திகன உளவி லார் Aptitude என் ர். 
தமிழிலக்ைி ம்,  ாங்கு என்று கூறும்.  
 
***** 
 
57.  "சமய்ப்ச ாருள் ைாண் தறிவு" 
 
இந்த உலைம் ச ாருள்ைளால் ஆ து. ச ாருள்ைள் 
தம்முள் கவறு ட்ட தனித்தன்கமைள் உகட ன. சில 
ச ாருள்ைள் கவறு ட்டு விளங்ைினாலும்  ிறிசதாரு 
ச ாருளுடன் ஒன்றும் இ ல்புகட ன. சில தனித்தன்கம 
ச ற்கற விளங்குவன. 
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மாந்தர் வாழ்க்கை ச ாருள்ைளுடன் சதாடர்புகட து 
வாழ்வின் துகறகதாறும் வாழ்வு முழுவதும் 
ச ாருள்ைளுடன்  ாதானும் ஒரு உறவு இல்லாமால் 
வாழ்க்கை அகமவதில்கல; அகம ாது; அகமதல் 
முடி ாது. அதனால் தான் திருக்குறள், 'ச ாருளில்லார்க்கு 
இவ்வுலைம் இல்கல' என்றது. 
 
ச ாருள்ைளால் ஆ து வாழ்க்கை. இந்தப் ச ாருள்ைகள 
ச ாருளின் தன்கமைகள உள்ளவாறறிந்து அப்ச ாருள் 
தன்கமக்கு ஏற் வும் வாழ்க்கைக்குரி  வகை ிலும் 
  ன் டுத்த அறிந்து சைாள்ள கவண்டும். ச ாருள்ைளின் 
தன்கம றிதலுக்குத் தனித்திறனும்   ிற்சியும், அறிவும் 
கவண்டும்.  ல ச ாருள்ைள் கதாற்றமான நிகல ிகலக  
சதாடர்ந்து இருப் தில்கல.  மாறும் தன்கம உகட ன 
உண்டு. சில ச ாருள்ைள் நிகல ா ின க ாலத் 
கதான்றும்; ச  ர் ச ற்று விளங்கும். 
 
ஆனால் நிகல ில்லாதவனாைிப் க ாதலும் உண்டு.  சில 
நன்கம தருவது க ாலக் ைாட்டி துன் ம் தரும், சில 
துன் ம் தருவது க ாலக் ைாட்டி இன் ம் தரும். சான்றாை 
நமது உடலுக்கு "சமய்" என்று ச  ர்.  அனால், இது 
உண்கம ல்ல. ைாலத்தால் கைடுறுதலாம். சர்க்ைகை 
இனிகம ானது. சர்க்ைகை ால் விகளவது 
ச ருந்துன் ம். சவந்த ம் ைசப் ான ச ாருள். ஆனால் 
வாழ்க்கைக்கு நலம் தருவது; இன் ம் தருவது. 
 
குளிர்ச்சி ானகவ ாை இருப் கவ சூட்கடக  
தருைின்றன. சூடாை இருப் கவ குளிர்ச்சிக க  
தருைின்றது. ஆதலால் ச ாருளின் கதாற்றம்  ார்க்ைாமல் 
ச ாருளின் தன்கம, அப்ச ாருளால் விகலயும்   ன் 
ஆைி ன சதரிந்து அதற்கைற் ப்   ன் டுத்தல் கவண்டும். 
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இத்தகு அறிவு சைாசரி மனிதர்ைளுக்குக் ைிகடப் தில்கல. 
ஞானிைளுக்கை உண்டு. 
 
சாதாைண மக்ைள் கதாற்றதால் ைவர்ச்சிக்ைப் டுவர். 
தற்ைாலிைமானகவ ாை இருப் ினும் உடனடி ாை 
 லன்ைகள எதிர் ார்ப் ர். எப்ச ாருகளயும் ஆழ்ந்து 
கநாக்குவதில்கல. கவளாண்கமக்குப்   ன் டும் 
இைசா ன உைங்ைள் உைகம இல்கல. 
 
இைசா ன உைங்ைள் ஒருவகைத் தூண்டு சக்திக  ாகும்.  
ஆனால் நமது மக்ைள் இகவைகள உைம் என்று 
நம் ினார்ைள்; இந்த உைத்கதக  நம் ி, குப்க  உைம் 
த ாரிப் கத மறந்தார்ைள். இதனால் நிலத்தின் பூசாைம் 
குகறந்ததுதான் மிச்சம்.  அறி ாகம அறிவாை ஏற்றுக் 
சைாள்ளப் டுதல் இன்கற  ச ரு வழக்கு. இதற்கு 
அப் ைடிைள் ஒரு ைகத கூறி விளக்ைினார். 
 
ஆகம சாப் ிடும் மக்ைள், ஆகமக  உகலப்  ாகன ில் 
இட்டு கவை கவத்தார்ைள்.  உகலப்  ாகன ில் தண்ணரீ் 
இளஞ்சூடாை இருக்கும் ச ாழுது ஆகம இன்  
க ாகத ில்  துள்ளி விகள ாடும்.  ஆனால் அந்தச் சூடு 
இன் மாை இருக்கும் ச ாழுது  நீடிக்ைப் க ாவதில்கல.  
விகைவில் சைாதி நிகல மாறும்; ஆகம அழியும்.; 
இதகன உணரும் சக்தி ஆகமக்கு இல்கல. ஆகமக்கு 
மட்டுந்தானா?  மனிதர்ைளில்  லர் இப் டிதான் 
வாழ்ைின்றனர். 
 
ச ரும் ான்கம ான மக்ைள் ைாலப்க ாக்ைில் துன் ம் 
விளவிப் னவற்கறக  இன் சமனக் ைருதி வாழ்ந்து 
ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாைின்றனர்.  இதகனத் திருவள்ளுவர், 
 
"எப்ச ாருள் எத்தன்கமத் தா ினும் அப்ச ாருள் 
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சமய்ப்ச ாருள் ைாண்  தறிவு" 
(திருக்குறள் –  355) 
 
என்றார். 
 
***** 
 
58. ஆன்மாவின் உணவு! 
 
மனிதன்  ிறப் தில்கல; மனிதன் 
உருவாக்ைப் டுைின்றான். இதுகவ அறிவி ல் உண்கம. 
மனிதகன உருவாக்குவதில் ைல்வி வைிக்கும்  ாத்திைம் 
மிைமிைப்ச ரி து. ைல்வி ின் இலட்சி கம மனிதகன 
உருவாக்குவதுதான்! அதனால் மனிதகன உருவாக்கும் 
ைல்வி ினும் விழுமி து இல்கல. 
 
மனிதனின் ச ாறி, புலன்ைகளப்   னுகட னவாக்ைி 
வாழ்க்கைக  வளர்த்து விளக்ைமுறச் சசய்வது 
ைல்விக ! மனிதன் அளப் ரி  ஆற்றலுகட வன். 
மனிதனின் ஆற்றல் ைல்வி ின் மூலகம இனங்ைாணப் 
ச ற்றுச் சச லாக்ைத்திற்குப்   ன் டு நிகலக்குக் 
சைாணைப் டுைிறது! ஏன் ைல்விக  ஆன்மாவின் சிறந்த 
உணவு. 
 
திருக்குறள் 'ைற்ை' என்று க சுைிறது.  ஆம்! ைல்வி ைற் து 
மனிதர்ைளின்  ழக்ைமும் வழக்ைமும் ஆை கவண்டும். 
ைற்றல்  லவகை. அவற்றுள் எளிகம ானது, 
முதன்கம ானது தன்கனச் சுற்றி ிருக்கும் உலைத்கதக் 
கூர்ந்து கநாக்குவதன் மூலம் ைற் து. 
 
"ைண்டகதப்  டித்தால்  ண்டிதன் ஆவான்" என் து 
 ழசமாழி. ைண்டது =  ைண்ணால்  ைண்ட இ ற்கைக் 
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ைாட்சிைகளக  ைற் து. இங்ஙனம் ைற்ற  ாடங்ைகளக  
ஐசக் நியூட்டனின் 'புவி ஈர்ப்பு ஆற்றல்' ைண்டுணைப் 
ச ற்றது என் தறிை. 
 
அடுத்து அவைவர் சசாந்த வாழ்க்கை ின்  ட்டறிவு வழி 
ச றும் ைல்வி அறிவு. இந்தக் ைல்வி தனி 
மு ற்சி ில்லாமல் வாழ்க்கை ின் வழி ிகலக  ைற்ைப் 
ச றுவது வாழ்க்கை ில் ஏற் டும் சவற்றிகதால்விைள் 
நம் ிக்கையுடனும் நல்சலண்ணத்துடனும் ஒட்டி உறவாடி 
வாழ கவண்டி  இடத்தில் முைண் ாடுைள் கதான்றுதல், 
நம் ிக்கை ின்கம வளர்தல் ஆைி ன வாழ்வி லுக்கு 
நல்லகவ ல்ல. 
 
மனிதர்ைளிகட ில் மன முறிவுைள் கதான்றுவதும் 
அவ்வழி மனித உறவுைள்  ாதிக்ைப் டுவதும் ஏற்ை 
இ லாத ஒன்று. அன்றாடம் வாழ்ந்த வாழ்க்கைப் 
 ாங்கைத் திறனாய்வு சசய்து, திறனாய்வு வழி 
வாழ்நிகலைகள அறிந்து ைகட ிடித்தல் சிறந்த ைல்வி. 
 
மூன்றாவது, நூல்ைகளக் ைற் தன் மூலம் ச றும் அறிவு. 
இந்தக் ைல்வி முகற தான் இன்று  ைவலாைப் 
 ின் ற்றப் டுைிறது. மக்ைள் மத்தி ில் நகடமுகற ில் 
இருப் தும் இந்தக் ைல்விக ! இந்தக் ைல்விக  மக்ைள் 
ச றுவதற்ைாை நாடு சசலவழிக்கும் ைாலமும்  ணமும் 
அளவிடற்ைரி து. 
 
ஆ ினும் க ாதி    ன் இல்கல; ஏன்? ைல்வி 
முகறக  ைாைணம். இன்கற  ைல்வி ில் சிந்தகனக்கு 
வாய்ப் ில்கல; சச லுக்குரி  வாய்ப்பு மிை மிைக் 
குகறவு. ைல்வி ைற்றதனால் எந்த ஒரு தனித்தகுதியும் 
வந்தகடந்ததாை இல்கல. ஏன்? ைற்கும் ஆர்வம் கூட 
இல்கல. 
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திருக்குறள் 'ைற்ை' என்று கூறுைின்றது.  ஆம்! ைற் து  –  
இகட டீில்லாது சதாடர்ந்து ைற் து மனிதனின் ைடகம; 
ஏன் ைற்ை கவண்டும்? மனிதன் அளப் ரி  
ஆற்றலுகட வன். அவன் எண்ணி  சச ல்ைகளச் 
சசய்  முடியும். ஆ ினும் அவனுகட  அைநிகலக் 
குற்றங்ைளாைி  அச்சம்,  த்திலிருந்து விடுதகல 
ச ற்றால் தான் ைற்கும் ைல்வி   ன்தரும். "ைசடறக் 
ைற் கவ ைற்ை" என்றது திருக்குறள். "ைசடு"  –  
மனக்குற்றங்ைள். மனக்குற்றங்ைகள நீக்கும் மருந்து 
ைருத்துக்ைள் தாம்.  ைருத்துக்ைள் ச ரும் ாலும் நூல்ைள் 
வா ிலாைகவ ைிகடக்கும். ைற்ை கவண்டி  நூல்ைகளத் 
கதடிக்ைற்ற  ிறகு அக்ைருத்துக்ைள் வழி நடந்து 
அக்ைருத்துக்ைளுக்கு உரிகமயுட ைாதல் கவண்டும்.  
 
***** 
 
59. அறிவு 
 
அறிவு, மானுட வாழ்க்கைக  இ க்கும் ஒரு சிறந்த 
ைருவி. இன்று  லர் ைருதுவது க ால அறிவு என் து 
தைவல்ைள் அல்ல. சசய்திைள் அல்ல. அறிவு ஒரு 
ைருவி(instrument) துன் த்திலிருந்து மக்ைகளப்  ாதுைாக்கும் 
ைருவி. சசவி வழிக்கைட்கும் சசய்திைகள, அவற்றில் 
உள்ள நன்கம, தீகமைகள ஆய்வு சசய்வது அறிவு.  
ஏற்றுக் சைாள்ளக் கூடி  நன்கமைகள மட்டும் ஏற் து 
அறிவுகடகம. 
 
அதுக ால, இந்த உலைில் உள்ள ச ாருள்ைகளச் சார்ந்தது 
தான் வாழ்க்கை. சில ச ாருள்ைள் நல்லன க ாலத் 
கதான்றும்! ஆ ினும் தீகமக    க்கும்! 
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ைாட்சி ில் கவறாைவும் அனு வத்தில் கவறாைவும் 
ைாணப் டும்  ச ாருள்ைளின் தன்கமக  ஆைாய்ந்து 
எடுத்துக் சைாள்ளுதகல அறிவுகடகம. அறிவு  ல்வகைப் 
 ிரிவாை வளர்ந்து இந்த உலைின் துகறைள் 
அகனத்கதயும் சசழிக்ைச் சசய்ைின்றது. இது  குத்தறிவு 
முதன்கம ானது. 
 
 குத்தறிவு மாந்தர் அகனவருக்கும் உரி து.  ஆனால், 
 லர்  குத்தறிகவப்   ன் டுத்துவதில்கல. அறிவு 
வளர்ந்கத ஞானம் தருைிறது.  ஒழுக்ைம் சார்ந்த 
வாழ்க்கைக்கு அறிகவ மூலதனம். இந்த உலைில் 
ச றக்கூடி  க றுைள்  ாவற்றிலும் சிறந்தது 
அறிவுடகமக  ாம். அறிவுகட ார் எல்லாச் 
சசல்வங்ைளும் உகட வர்.  
 
"அறிவுகட ார் எல்லாம் உகட ார்" என்றது திருக்குறள். 
அறிவு ைல்வி ால் ச ற இ லும்! ஆனால், ைல்வி 
ைற்றவர் எல்லாம் அறிவுகட ைாவர் என்று எண்ணற்ை. 
ைற்றவர்ைளிலும் அறிவில்லாதவர் உண்டு.  ைற்ற ைல்வி, 
ைருத்து வாழ்க்கை ில் கசாதகனப் டுத்தப்  டும் 
ச ாழுது தான் அறிவு உருவாைிறது. அறிவு  –  
 குத்தறிகவ இந்த உலகைப் புரிந்து சைாள்ளவும் இந்த 
உலைில் சிறப்புற வாழ்ந்திடவும் துகண சசய்ைிறது. 
 
அறிவு, முற்ைாப்புக் ைருவி ாைவும் சதாழிற் டுைிறது. 
அதாவது, துன் ம் வந்து தாக்ைாமல் சநறி ில் உய்த்துச் 
சசலுத்துவது அறிவு. இனி எதிர்வரும் ைாலத்திலும் 
துன் ம்  வந்தகண ாமல் ைாப் தும் அறிவுதான்! 
வாழ்க்கை ஒரு அரி சைாகட; கவப்பு; இந்த 
வாழ்க்கைக  வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து சிறப்புற்றிட அறிவு 
கதகவ. அறிவு ைாட்டும் வழி ில் வாழ்தகல வாழ்வு. 
"கமலான சக்தி" ைகள நம்புவதில்   னில்கல. 
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அறிவு ஒரு க ாதும் தீகம சசய் ாது. அறிவுக்குக் 
சைாடுக்கும் விகல சிறந்த மூலதனம். அறிவுகட ார்ைள் 
 லவனீர்ைளாை இருக்ை மாட்டார்ைள்.  அதனால், 
சூழ்நிகலைளால்  ாதிக்ைப் ட மாட்டார்ைள். 
சூழ்நிகலைகளக் ைடந்தும் சூழ்நிகலைகள உண்டாக்ைிக் 
சைாண்டும் வளரும் தன்கம அறிவுகட வர்ைளுக்கு 
உண்டு. 
 
இ ற்கை அறிவுக்கு ஆக்ைம் கசர்ப் து நூலறிவு.  
நூலறிவுக்கு ஆக்ைம் கசர்ப் து ஆய்வி ல் சார்ந்த அறிவு. 
ஆைாய்ந்து அறிந்த, அறிவுக்குப் ச  ர் நுண்ணறிவு.  
நுண்ணறிவுக்கு ஆக்ைம் கசர்ப் து  ட்டறிவு. இங்ஙனம் 
வாழ்க்கை ின் வா ில்ைள் கதாறும் வளர்ந்து 
சசழுகமப் டுவது அறிவு. 
 
***** 
 
60. நலமுற வாழ்கவாம்! 
 
உடல் ஒரு அற்புதமான ைருவி. உடம் ில் உ ிர் 
இ ங்குைிறது. உடற்ைருவி வாய்க்ைாது க ானால் உ ிர் 
இ க்ைம் இல்கல. நுைர்வு இல்கல. அறிவு இல்கல. 
உ ிர் வாய் ாை அகம ாது க ானால் உடல்   னற்றது. 
உடல் உ ிருடன் இகணந்திருக்கும் ச ாழுதுதான் ச  ர். 
உடகலவிட்டு உ ிர்  ிரிந்துவிட்டால் ச  ர் 
க ாய்விடுைிறது.  ிணம் என்ற புதுப்ச  ர் வருைிறது. 
 
வாழ்வதற்கு இந்த வாழ்க்கைக  நன்றாைப்   ன் டுத்த 
கவண்டும். வாழ்வாங்கு வாழ கவண்டும். முழுகம ாை 
வாழ்தல் கவண்டும். உடல் – உ ிர் சார்ந்த 
வாழ்க்கைக்குப் புலன்ைள் முதன்கம ானகவ.  
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புலன்ைள் மூகள ின் சார்புகட ன. மூகள ின் இருப்பு 
தகல. "எண் சாண் உடம்புக்குச் சிைகச  ிைதானம்" என் ர். 
உடலுக்கு வாய்த்துள்ள ைருவிைள் இரு வகை ின. ஒன்று 
அறிவுைருவிைள். இகவ மனம், புத்தி, சித்தம், அைங்ைாைம் 
ஆைி ன.  ிறிசதான்று சசய்ைருவிைள். இகவ சமய், 
வாய், ைண், மூக்கு, சசவி ஆைி ன. 
 
மனம் ஆற்றல் வாய்ந்த ைருவி.  ைாற்கறவிட கவைமாைச் 
சசல்லும் தன்கம து.  ஆனால், எங்கு, ஏன் க ாைிகறாம் 
என்று அதற்குத் சதரி ாது. சதரிந்து சைாள்ளவும் 
ஆகசப் டுவதில்கல. இந்தப்  ணிக  புத்திதான் 
சசய்ைிறது. மனம்  ற்றும் சசய்திைகள ஆய்வு சசய்து 
எடுத்துக் சைாள்வதுதான் புத்தி ின் கவகல. ஆனால் 
மனிதர்ைளில் ச ரும் ாகலார் புத்தி அளவுக்கு 
வளர்வதில்கல. மனத்தளவிகலக  நின்று விடுைிறார்ைள். 
இவர்ைள் ச ரும் ாலும் உணர்ச்சிவசப் டுவார்ைள்; வாழத் 
சதரி ாதவர்ைள்.  சித்தம் சிந்திப் து. 
 
சிந்தகன மனிதரின் சிறந்த அைநிகலத் சதாழிற் ாடு! 
சித்தம் மிை மிை நுண்கம ான  குதிக க்கூட ஆய்வு 
சசய்து, உண்கமைகளக் ைண்டு ிடிக்கும்; ஆழமான 
உண்கமைகளக் ைண்டு ிடிக்கும். அைங்ைாைம் என் து 
முடிவு சசய்யும் உறுப்பு. எடுக்ைப்ச றும் முடிவுைள்  
சமய், வாய், ைண், மூக்கு, சசவிைள் வா ிலாைச் 
சச ற் ாடுறும். இது உடலி க்ைம். 
 
உடலி க்ைத்திற்கு உடகலாடு கூடி வாழ்தலுக்கு 
இ ற்கை, ைால எல்கல நி தி சசய்திருக்ைிறது. 
மிைப்ச ரி  சாதகனைள் சசய் க்கூடி  ஆற்றல் 
உகட து இந்த வாழ்க்கை. இந்த வாழ்கைக  
முழுகம ாைப்   ன் டுத்த கவண்டும். மானுட 
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வாழ்க்கை ின் ைாலம், ஆற்றல் ஆைி வற்கற 
முழுகம ாைப்   ன் டுத்த கவண்டும். 
 
புத்தி, ஆழமான உண்கமைகளக் ைாணுதல் கவண்டும். 
ைண்ைள் அறிவார்ந்த சநடி  சதாகலகநாக்குப்  ார்கவ 
ச ற கவண்டும். கைைள் உகழக்கும் ைைங்ைளாை விளங்ை 
கவண்டும். இந்த உடல் கநாய்ைளால்  ாதிப்பு ஏற் டாமல் 
 ாதுைாக்ைப் ச ற கவண்டும். ைதிசைாளி ில் கதாய்தலும், 
ைாற்றில் உலாவுதலும் உடலுக்கு நல்லது. 
 
உடல், ஒரு உகழப்புச் சாதனம் – ைருவி. இந்த 
உடலுக்குப் க ாதி  உகழப்புத் தைாது க ானாலும் கநாய் 
வரும். உடல், உகழப் ில் ஈடு டுத்தப் ச றுதல் 
கவண்டும். உடலுக்கு இகசந்த உகழக்கும் ஆற்றகலத் 
தைக்கூடி  நல்ல உணவு கதகவ.  
இகவச ல்லாவற்றுக்கும் கமலாை நல்ல எண்ணங்ைள் 
கவண்டும். நல்ல எண்ணங்ைள் நல்ல நிகனவுைள் 
இல்லாத வாழ்க்கை நச்சுத்தன்கம அகடந்துவிடும். 
 
கமலும் சிறப் ாை உ ிருக்கு உ ிைாை விளங்கும்  
ைடவுளிடம் க சி மைிழ கவண்டும். இகவச ல்லாம் 
அகமந்து நலமுற வாழ்தல் அறிவி ல் சார்ந்த 
வாழ்க்கை.  வாழ்வாங்கு வாழ்கவாம்! கவ த்திற்கு 
அணி ாை வாழ்கவாம்! 
 
***** 
 
மின் திப் ாக்ைம்: கதசமாழி  


