வாழ்க்ைக நலம்
குன்றக்கு அ கள் எ திய .

vAzkai nalam
of kunRakkuTi aTikalAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned image
version of this work and to Ms. Themozhi (San Francisco, California, USA) for her
help in the preparation of the text.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2014.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

வாழ்க்ைக நலம்
குன்றக்கு அ கள் எ திய .
Source:
"வாழ்க்ைக நலம்"
தவத்தி குன்றக்கு அ களார்
கைலவாணி த்தகாலயம்
ெசன்ைன -17, தற்பதிப் 1992
அணிந் ைர
சிலம் ச் ெசல்வர் டாக்டர் ம.ெபா. சிவஞானம்
தவத்தி குன்றக்கு அ களார், தாம் ெகாண்ட ேகாலத்திற்ேகற்ப தைலசிறந்த
ஆன்ம ஞானி. ெதய்வ பக்திேயா , ேதச பக்தி ம் ெகாண்டவராதலால் ஆன்மிகத்ேதா
அறிவியைல ம் கலந் சிந்திக்க அவரால்
கிற . பற் க்கள் பலவற்ைற விட்
றவியான அ கள், தமிழ்ப்பற்ைற மட் ம் றக்காதவராகி, தமிழர் வாழ்வில் எங்கும்
எதி ம் தமிேழ தைலைம தாங்க ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைக ைடயவராகி, அதற்காகப்
பா பட் ம் வ கிறார்.
அ களார் பல்ேவ காலங்களில் பல்ேவ அரங்குகளில் ெவளியிட்ட க த் க்கள்
இந் ல் வ வம் ெபற் தமிழர் ைகக்கு வ கிற . அ களார் 'ெமய்யறி ' நிைலயில்
மட் மல்லாமல், விஞ்ஞான அறிவி ம் தமிழ் தைலசிறந் விளங்க ேவண் ெமன
வி ம் கிறார். அதைன பல்ேவ ேகாணங்களில் நின் ெவளியிட் தமிழர்க க்கு
வழிகாட் கிறார்.
அறிவியற் கைலகைளப் பயிற் விக்கும் ேகாயில்களான பல்கைலக் கழகங்களிேல
இன்ன ம் தமி க்கு இடமில்ைல. அதாவ , தமிழ்நாட் ப் பல்கைலக் கழகங்களிேல
அைனத் ப் பாடங்களி ம் தமிழில் ேபாதிக்குங்கால், தமிழில் அறிவியல் ல்கள்
ெப கும். இந்தக் ெகாள்ைகயிேல நாங்கள் ஒன் பட்டவர்கள். இதைனச் சாதிக்க
அரசின் ைண ேதைவப்ப கிற .
அ களா ம், நா

ம் அத் ைறயில் ஒன்றபட இைறய ள் கூட் விக்குமாக!

ைல விாிவாகப் ப க்கப் ப க்க என அறி விாிவைடகிற . ஒவ்ெவா
தமிழ ம் என நிைலைய அைடய இந் ல் பயன்ப மாக!
கைலவாணி த்தகாலயத்தின் உாிைமயாளர் தி . சீனி. தி நா க்கரசு அவர்கள்
நன்றாகப் பதிப்பித் ள்ளார்.
அ களா க்கு என் மன வந்த நன்றி. பதிப்பகத்தா க்கு என் பாராட் .
ம. ெபா. சிவஞானம், ெசன்ைன - 18 28-12-1992
*****
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7. ப்பால் அைமந்த திறன்
37. றம் கூறல் தீ !
8. வாழ்வாங்கு வாழ்ேவாம்!
38. பய ைடய ெசால்ைலேய
ெசால் க!
9. வாழ்க்ைகத் ைண நலம்
39. தீயி ம், தீைம தீ !
10. அறிவறிந்த மக்கட்ேப
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43. ேகாள் ேகளற்க; ெசால்லற்க!
14. ஒட்ட ஒ கல்
44. உண்ைமயான தவம்
15. கற் க்கடம் ண்ட வாழ்க்ைக
45. வாய்ைமேய ேபசுக!
16. வள ம் தைல ைற
46. ேவண்டாம் சினம்!
17. அன்பாற்றல்
47. காத் க் ெகாள் ம் வழி
48. ேகாபமா? ேவண்டாம்!
18. ேமாப்பக் குைழ ம் அனிச்சம்!
19. நன்றி மறேவல்
49. இன்னா ெசய்யாைம
20. மற்றவர் சிந்தைனக்கு மதிப் த க!
50. நன்றி பாராட் க!
21. அடக்க ைடைம ஆக்கம் த ம்
51. ந
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52. உைழத் உண்க!
23. ெபாைற ைடைம
53. சிறப் ெசய்ெதாழிலாலல்ல!
24. அ க்கா தீண்டா உள்ளம் ெப க!
54. எளிய வாழ்வியல் உண்ைம!
25. தன்னலம் அற்றேல நல்ெலா க்கம்!
55. நாள் எ ம் வாள்!
26. ெபா ைம ேபாற் க!
56. அன் ஈ ம் ஆர்வம்
27. ெபாறாைம
57. "ெமய்ப்ெபா ள் காண்பதறி "
28. உைழத் வாழ்க!
58. ஆன்மாவின் உண !
29. நல்லன எ த் க் கூறி நட்பிைனத் ேதாற் 59. அறி விப்பீர்!
30. சார் நிைல கூடா !
60. நல ற வாழ்ேவாம்
-----------
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"வாழ்க்ைக நலம் : குன்றக்கு அ கள்"
1. அறிவிய ம் அ ளிய ம்
அறிக அறிவியைல! விஞ்ஞானத்தின் விளக்கங்கள் ெப க! "அறி " என்றாேல
ஒன்ைற அ கும் ைறையேய குறிக்கும்.
அறிவிய
அல்ல.

ம் அ ளிய

ம் தம் ள்

ரண்பட்டன ம் அல்ல, எதிெரதிர் ெசல்வன ம்

ஒன்றி
ந் பிாிெதான் காரண காாியத் ெதாடர்ச்சி டன் இயங்குந்தன்ைமய .
இந்த உலகம் எப்ப இயங்குகிற ?
என் சுற் ப் றச் சூழ்நிைலைய ஆராய்ந் அறிவ அறிவியல். நான் யார்? என்
உள்ளம் யார்? ஞானங்கள் யார்? என் அகநிைலகைள ஆராய்ந்தறிவ அ ளியல்.
இன்பம் எ ? ன்பம் எ ? என்
என் ஆராய்ந்தறிவ அறிவியல்.

ஆராய்வ

அக ம் ற ம் ேசர்ந்தேத வாழ்க்ைக. உட

அ ளியல். நன்ைம எ ? தீைம எ ?
ம் ஆன்மா ம் ேசர்ந்தேத வாழ்க்ைக.

"ஆன்மிகம்" என்ெறா வழக்கு சமயத்திற்கு உண் . ஆன்மிகம், ஆன்மாவின்
வாழ்க்ைக என் ெபா ள் ப ம். உலகியத்தின் பல்ேவ
ைறக க்கும் தனித்தனிேய
இன் அறிவியல் வளர்ந் ள்ள . வளர்ந் ெகாண்ேட இ க்கிற , அ ேபாலேவ
ஆன்மாைவப் பற்றிய அறி ம் வளர ேவண் ம். ஆன்மாைவப் பற்றிய அறிவியல் 19 ம்
ற்றாண் க க்குப் பிறகு வளராமல் ேதக்கம் கண் விட்ட . ஆன்மாைவப் பற்றி
அறிவியைலக் கட
டன் சம்பந்தப்ப த்தி "மதம்" என்ற அைமப் க்குள்
சிைறப்ப த்திய பிறகு ஆன்மாைவப் பற்றிய அறிவியல் வளர்ச்சி நின் விட்ட .
கைடசியாக ஆன்மாைவப் பற்றி ஆன்மாவின் வாழ்க்ைகையப் பற்றி ஆய் ெசய்தவர்
காரல் மார்க்ஸ். "ஆன்மா" "ஜீவன்" என்ற ெசால் வழக்ைக ஏற் க்ெகாண் ள்ளார்
என்ப

உண்ைமயானா

ம் "ஆன்மா"ைவ ஏற் க்ெகாண்டதாக கூற

யா .

ஆன்மாைவப் பற்றி அறிவியல் பார்ைவயில் ஆய் ெசய்ய ேவண் ம். ஆன்மா
என்ப என்ன? ஆன்மா இயற்ைகயி
ந்
கிழ்த்ததா? அல்ல பிறிெதா
ெபா ளால் பைடக்கப்பட்டதா? ஆன்மா ேதாற்ற ம் அழி
ைடயதா? ஆன்மா,
அறி ப்ெபா ளா? அறிவிக்க அறி ம் அறி ப் ெபா ளா? ஆன்மாவின்
இலட்சியம்தான் என்ன?
ஆன்மாவின் வாழ்க்ைகயில் நன் ம் தீ ம் — இன்ப ம் — ன்ப ம் குறிக்கி வ
எப்ப ? எதனால்? ஆன்மாவிற்கும் கட
க்கும் என்ன ெதாடர் ? இன்ேனாரன்ன
வினாக்க க்கு விைட கா ம் ஒ வைகயான அறிவியேல ஆன்மவியல்.
அறிேவ வாழ்க்ைகக்கு ஆக்கம் த ம். ஆதலால், அறிவிய
ஆராயத்தக்கன! அறியத்தக்கன!

ம் அ ளிய

ம் ஒ ேசர
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அ ளிய ன்
கேள அறிவிய
அ ளிய க்கு ஆக்கமாக ஆவன.

க்கு வாயில்கள்! அறிவிய ன்

கள்

*****
2. மானிட ம் ெமாழி ம்
உலகியைல எண்ணிப் பார்க்ைகயில் எல்லாேம தன்ைம ைடயவனாகேவ
ெதாி ம். அதாவ நா , ெமாழி, சமயம், கைல, ெபா ள் ஆகியன.
இைவெயல்லாவற் க்கும் அ ப்பைடயாக ம் ஆதாரமாக ம் அைம ம் நா மிகமிக
இன்றியைமயாத . எல்லா வி மிய பற் க்களி ம் மிக ம் வி ப்பம் உைடய
நாட் ப் பற்ேறயாம். வி ப்பம் த ம் நாட் ப்பற்றி ம் மிக்குயர்ந்த நாட்
எல்ைலகைளக் கடந்த உலகந்தழீயிய வி ப்பம். நாட் ப்பற்ேறா இைணந்த ,
பிைணந்த நாட் ல் வா ம் மக்களிடத்ேத நிலவ ேவண் ய ஒ ைமப்பா .
ஒ நாட் ன் மக்கள் ஒ ைமப்பா ைடயவர்காளாயில்லா ேபானால் அந்த நா
சிந்ைதயில் ஒன்றாக விளங்கும் நாடாக உ ப்ெப தல் அாி . நாட் மக்களிடத்தில்
நல்ல வண்ணம் கலந் ேபசிக் க த் க்கைளப் பாிமாறிக் ெகாள் ம்; பழக்கம்
லம்தான் நம்பிக்ைக வள ம்; நல்ெலண்ணம் வள ம்; நட் கால்ெகாள் ம், உற
தைழக்கும்; ஒ ைமப்பா நில ம். இந்த இனிய ஒப் ர ப் பண்பாட் க்குத்
ைணயாகக் கற்கும் ெமாழிகள் அைமய ேவண் ம். எந்த ெமாழி ஒ வைரப் பல க்கு
உறவாக்குகிறேதா அந்த ெமாழிைய யன் கற்க ேவண் ம். ஒன் க்கும் ேமற்பட்ட
பல ெமாழிகைளக் கற்ப மானிடத்திற்கு நல்ல .
இந்தியா ஒ ெபாிய நா . பல ெமாழிகள் ேபசும் மக்கள் வா ம் நா . நம
நாட் ற்கு உணர்
ர்வமான ஒ ைமப்பா ேதைவ. இந்த ஒ ைமப்பாட்ைட அவாவி
வா ம் ஒ க்க உணர்வின் வாயிலாகத்தான் உ வாக்க
ம்; வளர்க்க
ம்.
இதற்கு நாம் கற்கும் ெமாழிகள் ைண ெசய்தல் நல்ல .
ஒ மனிதன் எந்த ெமாழிையக் கற்ப என்ற வினா எ மானால்
ஐயத்திற்கிடமின்றிக் கிைடக்கக் கூ ய தல் விைட அவ ைடய தாய்ெமாழி
என்பேத. தாய்ெமாழிைய ஆரம்பக் கல்வியி
ந் பல்கைலக் கழகம் ஈறாக ஆய்
நிைலயில் கூடப் பயிற் ெமாழியாக ம் எ
ம் ெமாழியாக ம் இ க்க ேவண் ம்.
இ மனிதவியல் விஞ்ஞானத்தின் ெதளிந்த
. இந்த வைகயில் தமிழகம்
பின்தங்கியி க்கிற என்பைத நாம் உணர்ந் , தமிைழ ைறேதா ம் பயிற்
ெமாழியாகக் ெகாண் வர ேவண் ம்.
அ த் , பிற ெமாழிகைளக் கற்ப என்ப நல்ல ; வரேவற்கத் தக்க . இங்ஙனம்
கற்கும் பல ெமாழிகள் ஆய் க்கும் உற க்கும் பயன்ப ம். ஆனால் எந்த ஒ
ெமாழிைய ம் மக்கள் வி ம்பிக் கற்குமா ெசய்வேத நல்ல மர . தமிழ் மக்கள் இந்த
ஒப் ரைவக் காணத்தக்க வைகயில் இந்திய ெமாழிகைள ம் உலக உற கைள ம்
வளர்த் க் ெகாள் ம் வைகயில் உலக ெமாழிகைள ம் கற்க ன்வர ேவண் ம்.
வி ம்பிக் கற்ப என்ப எதிரதாகக் காத் க்ெகாள் ம் ச தாய
விழிப் ணர் ைடேயா க்ேக உாிய . சாதாரண மக்கள் எளிதில் விழிப்பைடய
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மாட்டார்கள். அவர்கைள வி ப்
றச் ெசய்வ ம் அதற்குாிய நயத்தக்க மர கைளக்
கைடப்பி ப்ப ம் தவிர்க்க
யாதைவ. இந்தியாவின் தல் ேதைவ
ஒ ைமப்பாேடயாம். இரண்டாவ இடத்திேலேய ெமாழி இ க்க ேவண் ம். இந்த
வி மிய ேகாட்பாட்ைட நிைனவிற் ெகாள்ள ேவண் ம்.
*****
3. குழந்ைதகள்
குழந்ைதகள் வளர்க்கப் ெப தல் ேவண் ம். நாைளய நா இன்ைறய குழந்ைதகள்
ைகயில்தான் இ க்கப் ேபாகிற . மனிதர்கள் வ வார்கள் — ேபாவார்கள்! ஆனால்,
நா என் ம் இ க்கும். ஆதலால் நாட் ன் நிைலயான தன்ைமைய
நிைனவிற்ெகாண் எதிர்வரம் தைல ைறையச் சீராக வளர்க்க ேவண் ம். நம
நாட் ன் ேநற்ைறய தைல ைற, அதாவ நமக்கு ந்திய தைல ைற நாட் க்குச்
சுதந்திரம் வாங்கிக் ெகா த்த தைல ைற.
இன்ைறய தைல ைறயினராகிய நாம் சுதந்திரத்ைத அ பவிக்கின்ேறாம்.
அேதேபாழ் , நாம் மற்றவர்கள் சுதந்திரத்தில் ஆக்கிரமிப் ச் ெசய்
ெகாண்
க்கிேறாம். ைக ட் , வரதட்சைண, ைற பிறழ்ந்த கு யாட்சி ைறகள்
மற்றவர்க ைடய சுதந்திரதிற்கு ேக விைளவிப்ப தாேன! ஆனா ம், நாம்
எதிர்வ ம் தைல ைறையச் சீராக வளர்க்க ேவண் ம்.
கிராமம் ேதா ம் ன்கல்விப் பள்ளி (Primary Schools) ெதாடங்கப் ெபற ேவண் ம்.
இந்தப் பள்ளி ன்
தல் ஐந் வய க் குழந்ைதக க்குாிய . இந்தப் பள்ளியில்
பயில ஏ கள் ேவண்டாம். க ம்பலைககள் ேவண்டாம். கூட ம் கூடா . காணல்,
ேகட்டல், ெசால் தல் ஆகியனேவ பயிற்சி. இந்தப் ப வத்தில் உற் க் காணல்,
கவனமாகக் ேகட்டல், ஆர்வ ைடயன ெசால் தல் ஆகிய பயிற்சிகள்
விைளயாட் க ட ம் இைச ட ம் ெசால் த்தரப் ெப தல் ேவண் ம்.
குழந்ைதக க்கு பாரம்பாிய ம் சூழ்நிைல ம் சீராக அைமந்தால் சிறப்பாக
வளர்வார்கள். இன்ைறய கிராமக் குழந்ைதக க்கு இைவ இரண் ேம பாராட்டத்தக்க
வைகயில் அைமயாத ஒ ெப ங்குைற. இன்ைறய அறங்களில் தைலசிறந்த —
இன்ைறய நாட் ப் பணிகளில் சிறந்த இன்ைறய குழந்ைதகள் நன்றாக
வளர்வதற்குாிய சூழ்நிைலகைள அைமத் த் த வேதயாம். இந்தப் பணிையச்
ெசய்வதில் ெபற்ேறார்க க்கும் ச க நி வனங்க க்கும் அரசுக்கும் நிைறய
ெபா ப் ண் .
குழந்ைதகள் வளர்ச்சி நிைலப்ப வம் 18 மாதம் தல் 13 வய வைர ஆகும். இந்த
வய க் காலத்தில் குழந்ைதகள் பாலர் பள்ளி, ஆரம்ப பாடசாைலகளில் கல்வி
பயி கின்றனர். பல சிற் ர்களில் பாலர் பள்ளிகள் இல்ைல. இ க்கும் இடங்களில்
தக்க ஆசிாியர்கள் இல்ைல. இன்ைறய ஆரம்ப பாடசாைலகளின் நிைல…..எ தக் ைக
ந ங்குகிற ! அவ்வள ேமாசமான நிைல!
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இன்ைறய ஆரம்பக் கல்வி குழந்ைதகைள ஊக்கப்ப த்தி ஆற் ப்ப த் வதாக
இல்ைல. ஆரம்பப் பாடசாைல ஆசிாியர்களி ம் தங்க ைடய ெபா ப் வாய்ந்த
பணிைய உணர்ந் ெசயற்ப ேவார் சிலேர! எல்லாவற்ைற ம்விட இந்தக்
குழந்ைதகைளச் சுற்றி ள்ள உலகம் தி த்த
தல் நல்ல . காரணம், இந்தக்
குழந்ைதகள் தாம் காண்பனவற்ைறத் தான் ன் மாதிாியாக எ த் க் ெகாள்கின்றன.
நவம்பர் 14 குழந்ைதகள் தினவிழா, குழந்ைதகள் நல க்குாியான ெசய்ேவாம்!
ைறயாக வளர்ப்ேபாம்! சீராக வளர வாய்ப்பளிப்ேபாம்! இன்ைறய குழந்ைதகளின் —
நாைளய தைலவர்களின் அறிைவ ம், ஆற்றைல ம் ைறயாக வளர்ப்ப நம
கடைம! நீங்காக் கடைம.
*****
4. வான் மைழ
கட ள் எல்ைலயற்ற ெபா ள்; ஆற்ற ைடய ெபா ள்; ஆனால் உ வமற்ற .
விஞ்ஞான அ ப்பைடயில் கூட ஏராளமான ஆற்றல் மிக்க ெபா ள்கள்-வாழ்க்ைகக்குப்
பயன்ப ம் ெபா ள்கள் உ வமற்றைவயாகேவ இ க்கின்றன, என்பைத-உலகத்தின்
மிகப்ெப ம் ஆற்றலாக விளங்கும் மின்சாரத்திற்ேக உ வமில்ைலெயன்பைத
நிைனவிற் ெகாள்ள ேவண் ம். கட் ல க்கு வாராத ெபா ள்களின் உண்ைமைய
அவற்றின் ெசயற்பாட் ன் ல ம், பயன்பாட் ன் ல ம் அறிய
ம். அ
ேபால இயற்ைகயில் எல்லாம் விஞ்சிய இயற்ைகயாக விளங்குவ வான்மைழ.
கட ைளப் பற்றிப் ேபசிய தி வள் வர் அ த் உலக இயக்கத் க்கும் கர் ெபா ள்
பைடப் க்கும் க வியாக இலங்கும் வான் மைழையச் சிறப்பித் க் கூ கிறார்.
வாைன இடமாகக் ெகாண் நீர்த் ளிகள் மைழயாகப் ெபாழிவதால் வான் சிறப்
எனப்ெபற்ற . வான் சிறப் என் கூறினா ம் வானின் பயனாக இ க்கின்ற
தண்ணீர் என்ேற ெகாள்ள ேவண் ம். தண்ணீாின்றி உலக இயக்கமில்ைல; உயிர்
வாழ்வன இல்ைல. அதனால், தி வள் வர் "நீாின்றியைமயா உலகு" என்றார்.
உலகின் அைனத் ப் ெபா ள்களி ம் நீர் கலந்தி க்கிற . நீர் கலவாத – நீர்
இல்லாத இடமில்ைல. தண்ணீர் ஊ
வி நிற்காத ெபா
மில்ைல. நம் ைடய
மானிட உடம்பில் 70 சதவிகிதம் தண்ணீர் இ க்கிற . இந்தத் தண்ணீர் உயிர்நிைல
வாழ் க்கு இன்றியைமயாத . அ மட் மல்ல, மண்டலத்தில் தட்பெவப்ப
நிைலகைளப் பா காக்க ம் தண்ணீர் பயன்ப கிற . தண்ணீர் உணவாக ம், பிற
உண ப் ெபா ள்கைள உற்பத்தி ெசய் ம் சாதனமாக ம், ம ந்தாக ம்
பயன்ப கிற . ேம ம் அ க்குகைள நீக்கித் ய்ைம ெசய்வதற்குத் தண்ணீேர
பயன்ப கிற . இந்த உலகம் தண்ணீர் மயம்.
"நீாின்றைமயா உலகு" – என இரண்டாயிரம் ஆண் க க்கு ன் தி வள் வர்
கூறியைத உற் ேநாக்குக. ஒ க்க ெநறி நிற்பதற்கு ஏற்ற உடல் நலம் ேதைவ. உடல்
நலம் பா காப்பதற்கு தட்ப ெவப்பச் சூழ்நிைல ேதைவ. உட ன் க விகைளச் சீராக
இயக்க நல்ல சமவிகித உண ேதைவ. இவ்வள ம் அைமந்தால்தான் ஒ க்க ள்ள
ஒ ச தாயம் அைம ம். இந்த ஒப்பற்ற ச தாய அைமப் க்கு அ ப்பைடயாக
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அைமவ மைழேயயாம். அதனால் "வானின்
தி வள் வர்.

அைமயா

ஒ க்கு" என்றார்

நிலம் பசுைம ேபார்த்ததாக இ க்க ேவண் ம். அங்ஙனம் நிலம் பசுைம தாங்கி
விளங்குவ நிலத்திற்கும் நல்ல ; உயிர்க் குலத்திற்கும் நல்ல . நிலமகள்
பசுைமக்ேகாலம் ண் விளங்க ேவண் மானால் வான் நின் மைழ ெபாழிய
ேவண் ம். வான் நின் மைழ ெபாழியத் தவறி வி மாயின் நிலத்தில் பசிய ல் ன்
தைலையக் கூடக் காணல் அாி என்கிற வள் வம். வளர்ந்த ள் அல்ல,
ைளத்ெத ம் ல் என்பைத "பசும் ல் தைல" என்றார் தி வள் வர். வான் நின்
மைழ ெபாழியத் தவறினால் நிலத்தில் பசும் ல் தைல இல்ைல! ஏன்?
நிலத்தின் ேமற்பரப்பி ள்ள மண் நிலத்திற்கு இன்றியைமயாத . இந்த ேமற்பரப்
மண் ேதான்ற பல்லாயிரம் ஆண் களாகின்றன. இந்த மண் காற்றினால் சியாகப்
பறந் ேபாய்விடாமல் நிலத்தின் ேமேலேய மைழத் ளிகளால் நைனக்கப்பட் ப்
பா காக்கப்ப கிற . நிலத்தின் ேம ள்ள மணற்பரப் மண்ணின் வளத்திற்கு உயிர்
நிைலயாகும். இந்த ைமனர் பரப்ைபக் காப்ப நம கடைம.
காற்றினாேலா, தன் ேபாக்கில் தண்ணீர் ேவகமாக ஓ வதாேலா, கால் நைடகள்
கண்டப ேமய்வதாேலா, நிலத்தின் ேமற்பரப் சமமாக இல்லாமல் மிக அதிகமான
ேம பள்ளமாக இ ப்பதாேலா இந்த ேமல் மணற்பரப் ஆழிகிற . இைத
ேவளாண்ைமத் ைற விஞ்ஞானிகள் மண்ணாிப் என்பர். இந்த மண்ணாிப் வராமல்
நிலத்ைதப் பா காப்பதற்கு மைழ இன்றியைமயாத .
"விசும்பின் ளி ழின் அல்லாமற் றாங்ேக
பசும் ல் தைலகாண் பாி "
என்ற தி க்குறைளத் தி ம்பத் தி ம்ப ப த்தி க!
ஆதலால், தண்ணீாின் இன்றியைமயாத் தன்ைமைய உணர்க! நம நாட்
வாழ்விய ல் தண்ணீாின் அ ைம பல க்குத் ெதாிவதில்ைல. ெநறி ைறயின்றித்
தாராளமாகச் ெசல ெசய்பவர்கைள "தண்ணீர் மாதிாி ெசல ெசய்கிறார்கள்" என்
ெசால்வ ண் . ஆனால் உலக வாழ்க்ைகயில் தண்ணீர் இன் ம்
பற்றாக்குைறெயன்பைத மறந் விடக்கூடா . ஆதலால், தண்ணீைரச் சிக்கனமாகப்
பயன்ப த்த ேவண் ம்.
தண்ணீ க்குக் காரணமாக இ க்கிற வான் மைழையப் ெப வதற்கு தல்
ைணயாக இ க்கிற நீர் நிைலகைளப் ேபணி, நீைரத் ேதக்கி ைவக்க ேவண் ம்.
நீர்த்திவைலகள் நிைறந்த ேமகத்ைத மைழயாக மாற்றித் த ம் ஈரப்பதக் காற்ைறப்
பராமாித் வரேவண் ம். இதற்கு நிைறய மரங்கைள வளர்க்க ேவண் ம். ட் ற்கு
ஒ மரம் என்ற ெசயற்பா ேபாதா . வா ம் ஒவ்ெவா வ க்கும் ஆண் க்கு ஒ மரம்
என்ற நியதிைய ஏற் க்ெகாண் மரம் வளர்க்க ேவண் ம். மா மைழ வழங்கும்
தண்ணீேர இந்த உலகம். இளங்ேகாவ க ம்
"மாமைழ ேபாற்

ம் மாமைழ ேபாற்

" என்

வாழ்த்தினார்.
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5. நீத்தார் ெப ைம
மனம்-ெமாழி-ெமய்களால் தீண்ட
யாத கட
க்கு த ல் கட ள் வாழ்த் !
அ த் , அந்த ஒப்பற்ற இைறவைன நிைனவிற் ெகாண் வ ம் வான் மைழ;
வான்மைழயின் உண்ைம உய்த் ணர்ந்தவா க்ேக லப்ப ம்;அங்கனம் உணர
மாட்டாதவர்க க்கு உைரகளால் உணர்த் ம் ெபாிேயார் ேதைவ! யார் நம்ைமத் தம
உைரகளால் உயர் ெநறியில் உய்த் ச் ெச த்த இய ம்! அத்தகு ெபாிேயாைர
இனங்காட் ம் அதிகாரேம, நீத்தார் ெப ைம அதிகாரம்.
பற் க்களின்
ற்றாக வி தைல ெபற்றவர்கள் நீத்தார் ஆவர். ஆம்! தற்சார்பான
பற் க்களி
ந் வி தைல ெபற்றவர்கள்! மா ட உலகம் இன்
ன்ப
ெவள்ளத்தில் அமிழ்ந் கிடப்பதற்குக் காரணம் ஆைசகேளயாம். இயல்பாக உயிாினம்
– குறிப்பாக மனித இனம் தற்சார் நிைலயிேல ைமயம் ெகாள் ம். அதன்
காரணமாகேவ ேவ கள், சட்டங்கள், அரசாட்சிகள், சிைறக்கூடங்கள் மா ட
வாழ்க்ைகயில் இடம் ெபறலாயின.
இன் மனிதன் களிப்ைப – அைமதிையத் ய்ப்பதில் ெவற்றி கண்டானில்ைல.
மாறாக அைமதியின்ைம க்கம் இைவகைளேய அ பவிக்கிறான். இந்த அவலம்
ஏன்? உலகந் தழீஇய ஒட்பத்திற்ேக விாி உண் . ஊக்கம் உண் . இந்த ஓட்பம் –
அறி தனக்குாிய இயலாைமையப் பற்றி மட் ம் கவைலப்ப வதில்ைல; அலட் க்
ெகாள்வதில்ைல.
மானிட உலகத்தின் ேதைவகள் நிைறேவறாமல் நம ேதைவ மட் ேம
நிைறேவ ம்ெபா
தான் தீைமகள் கால்ெகாள்கின்றன.கைடசியில் இவன்
ேதைவ ம் நிைறேவ வதில்ைல. ஒேராவழி நிைறேவறினா ம் ய்க்க
இயல்வதில்ைல. ஒேர ஒ மாமிசத் ண் . இவற்றிற்கு காத்தி க்கும் ப ந் களின்
எண்ணிக்ைகேயா மிகுதி. என்ன ஆகும்?
உலகம் இல்லாைமயி
ந் வி தைல ெபற ேவண் ம் என்பேத சிறந்த ெகாள்ைக
– ேகாட்பா . உலகத்ைத –இந்த உலகத்தின் இயக்க அைமதிகைள அறிந் ெகாண்
அந்த உலக அைமதிக க்கு ஏற்றவ க்கு – இைசந்தவா ஒ கும் உரம்
நம்மிடத்தில்ைல.
"சுைவஒளி ஊ ஓைச நாற்றம்என்
வைகெதாிவான் கட்ேட உலகு"
என்ப

ஐந்தின்

தி க்குறள்.

மா ட உடலைமப்பில் ெபாறிகள் ஐந் . இைவ ைறேய ெமய், வாய், கண், க்கு,
ெசவி என்பனவாம். இைவ அறி க் க விகள்; கர்த க்கு – அ பவித்த க்கு உாிய
க விகள். இவற்ைற அறி க் க விகள் என் கூறினா ம் இைவ
ைமயான
அறி க்க விகள் அல்ல. இவற்ைற அறி வாயில்கள் – என் கூ வேத ெபா ந் ம்.
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இந்தப் ெபாறிகளின் இயக்கத்ைத அறிவார்ந்தனவாக ஆக்குபைவ லன்கேளயாகும்.
இைவ அகநிைலக் க விகள். லன்களின் தகுதிப்பாேட, ெபாறிகளின்
தகுதிப்பாட் ற்கு அ ப்பைட.
இன் ெப ம்பா ம் – லன்கள் ெசயலற் ப்ேபாய்ப் ெபாறிக க்கு
அ ைமப்பட் க் கிடக்கின்றன. எ ேபாலெவனில், எல்லா அதிகாரங்கைள ம் தமக்ேக
உைடயராகப் ெபற்றி க்கும் மக்கள் – வாக்காளர்கள் அரசியல்வாதிக்கு
அ ைமப்பட் க் கிடத்தல் ேபால! லன்கைள ெநறிப த் ம் இயல் – லன்களின்
கர் க்கு அ பவத்திற்குாிய ெபா ள்கைளப் ெபா த்த .
லன்களின் அ பவத்திற்குாிய சுைவ – ஒளி – ஊ – ஓைச – நாற்றம்
ஆகியவற்றின் இயல் ணர்ந்ேதார் அவற்ைற ைறப்ப த்திக் ெகாள்வான ெகாள்வர்
உயர் அறிவினர்! இைவக க்கும் லகாரணமாக விளங்கும் த ெபௗதிகம் அறிந் –
அவற்றின் இயக்கத் க்கு மா படாம ம், ற்றாக உடன்படாம ம் தக்காங்கு
ஒத்திைசந் வாழ்தேல வாழ்க்ைக! சிறப் ைடய வாழ்க்ைக! இத்தைகயாேர நீத்தார்!
லன்கள் கட் ப்பாட் ன் கீழ் இ ந்தால் ெபாறிகள் மிக ம் ஒ ங்கும், ஒ க்க ம்
உைடயவனவாக அைம ம் லன்க க்கு அ க்கிைனச் ேசர்க்கும் ெபாறிகைளப்
பக்குவப்ப த்த ேவண் ம்.
"ெபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் ெபாய்தீர்
ஒ க்க ெநறிநின்றார் நீ வாழ் வார்"
"அவித்தல்" என்றால் அழித்தல் – அடக்குதல் என் ெபா ள் ெகாள் தல்
ைறயன் . அவித்தல் – பக்குவப் ப த் தல். உண்ண
யாத கிழங்கு
த யைவகைள அவித் ப் பக்குவப்ப த் தைலப் ேபால என் அறிக. ெபாறிகள்
தற்சார்பாக இயங்காமல் ஊர் உலகு என் ெபா ைமயில் இயங்கினால்
ய்ைம
ம்; பக்குவம் அைட ம்; லன்க ம் ய்ைமயாக இ க்கும்.
பற்றற்ற நிைல என்ற ஒ சூன்ய நிைல – வாழ்க்ைகயில் இல்ைல. பற் இல்லாமல்
இ க்க
யா . பற் எதன்மீ ைவக்கிேறாம் என்பைதப் ெபா த்ேத சீலம்
அைமகிற ; நீத்தா க்குாிய இயல் வந்தைமகிற . தன்மீ ம் தனக்குாிய ேதைவகள்
மீ ம் பற் ைவப்பதற்குப் பதில், மற்றவர்கள் மீ ம் மற்றவர்களின் இன்பங்கைள
நா ம்ேபா
ம் – நீத்தார் தன்ைம வந்தைமகிற .
இத்தகு நீத்தார்க்குத் தற்சா ர்பின்ைமயால் வி ப் ெவ ப் கள் இல்ைல. வி ப்
ெவ ப் இன்ைமயால் சார் இல்ைல. சார் இன்ைமயால் சமநிைல! சார்
இல்ைலேயல் நன்ைமைய ம் தீைம ம் இல்ைல. இத்தைகேயாேர அறம் இன்னெதன
நமக்கு உணர்த்த ம்
ம். இத்தகு நீத்தார் பலர் இன் ேதைவ.
*****
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6. அறன் வ

த்தல்

இந்த உலக இயக்கம் குறிக்ேகா ைடய . குறிக்ேகாள் இலா இயங்கும் எ
ம்
இல்ைல. மா ட வாழ்க்ைக ம் குறிக்ேகா ைடய . மா டத்தின் குறிக்ேகாள்
என்ன? வா ம் உயிாினம் அைனத்திற்கும் தைலைம தாங்குவ மானிடேம! மா ட
வாழ்ைவச் சார்ந் தான் மற்ற உயிர்கள் வளர்கின்றன; வாழ்கின்றன. நிலம் த ய
ஐம் தங்க ம்கூட மா டத்தின் லேம பயன்பா
கின்றன. ஆதலால் மா ட
வாழ்க்ைக அ ைமயான . மிக மிக உயர் குறிக்ேகா ைடய .
மா டத்தின் குறிக்ேகாள் அறம். அறம், ெசய்தலன் ; வாழ்தல். அறேம வாழ் ;
வாழ்ேவ அறம்! மனம், த்தி சித்தம் ஆகிய அகநிைல உ ப் க்கைள அன்பில் ேதாயச்
ெசய் யார் மாட் ம் அன் ைடயராக வாழ்தல் அறம். அறத்திற்குப் பைக,
பைகேயயாம். அதனாலன்ேறா இைறவன் தி ேமனியில் மா பட்டைவகள் பைக
நீங்கி அணிகளாகத் திகழ்கின்றன. அறத்தில் சிறந்த மனத்தில் மாசின்றி இ த்தல்.
மனதிற்கு மாசு இயற்ைகயன் . மனதிற்கு மாசு ெகாள் தேலயாம்.
நம ெபாறிகள் – ெமய், வாய், கண், க்கு, ெசவி ஆகியன தகவைலச் ேசகாிக்கும்
க விகள் – ஆன்மாவிற்குத் தகவைலத் த ம் க விகள். இந்தக் க விகள் அறி ம்
தன்ைம ைடயன. ஆனால், அறி ைடயன அல்ல. இந்தப் ெபாறிகள் ஆன்மாவின்
அறிேவா ம் லன்கேளா ம் ெதாடர் ெகாண் இயங்கின் மனத்திற்குத் தீங்கு வாரா!
மாசும் வாரா!
ஆனால் ெபாறிகள் தன்னிச்ைசப் ேபாக்குைடயன; விைர த் தன்ைம ைடயன.
எல்லா இடங்க க்கும் வைரயள மின்றி, ெநறி ைறயின்றிச் ெசல் ம் தன்ைமயான.
இந்தப் ெபாறிகள் வாயிலாகேவ மனத்திற்கு மாசு வந்தைடகிற . ஆதலால் ெபாறிகள்
மீ நமக்கு ேமலாண்ைம தணியராசாைண ெச த்த உ திேவண் ம். ஆக
மனத் க்கண் மாசிலராக வாழ்தல் அற வழக்ைக.
எந்த ஒ நன்ைமக்கும் களம் ய்ைமயாக ேவண் ம் அ ேபால வாழ்க்ைகெய ம்
களத்தில் ஆடச் ெசய்ய அ க்கா , அவா, ெவகுளி, இன்னாச்ெசால் ஆகிய கைளகள்
அகற்றப்ப தல் ேவண் ம். அ க்கா , அவா, ெவகுளி, இன்னாச்ெசால் ஆகியன
அன்பின்ைமயால் வ வன. மற்றவர் வாழ்த ல் நமக்கு ஆர்வ ம், மன நிைற ம்
மகிழ்ச்சி ம் ெகாள்ளப் பழகினாேலேய இத்தீைமகள் அக ம். இதற்குப் ெபயர்தான்
அன் .
அறத்தின் ெபயர் இன்பம். அறத்தின் பயன் அைமதி. அறத்தின் பயன் ஒ ைமப்பா .
அறத்தின் பயன் எல்ேலா ம் வாழ்தல் – நன்றாக வாழ்தல், இ ேவ நியதி.
அறத்தின் பயன் ெசல்வம், சிவிைக ர்தல் என் ெசால்லப்ப வ உண்ைமக்குப்
றம்பானைவ. இக்க த் க்கள் வல்லாண்ைமயில் வாழ்வா க்குத் தாளம் ேபா ம்
க த் க்கள்!
கட ள், மைழ, நீத்தார் ஆகியன பயன்பா ைடயான என் நி பணம் ெசய்வேத
அறம்தான். அறெநறி நிற்ேபாம். அறெநறிச் சிந்தைனயில் ேதாய்ேவாம். அறெநறி
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சார்ந்த அறிவிைனப் ெப ேவாம். அறெநறிச் சான்ற மனத்திைனேய ெபற் யர்ேவாம்!
அதனாேலேய அறன் வ
த்தப்ப கிற .
*****
7.

ப்பால் அைமந்த திறன்

தி வள் வர் அறத் ப்பால், ெபா ட்பால், இன்பத் ப்பால் என்
ப்பாலாக
வகுத் ச் ெசய்த ஏன்? இந்த வினா க்குப் பலர் விைடயளித் ள்ளனர்.
ெப ம்பாேலார் மர வழிச் சிந்தைன, பழக்க வழிப்பட்ட சிந்தைன (Conventional
thinking – Habitual thinking) ேநாக்கிேலேய காரணங்கள் காட்
ள்ளனர். ஆனால்,
அைவ அறிவியல் ஆய்வின் ன்னிற்குமா என்ப ஐயம்.
தி வள் வர் ல் ெசய்யத் ெதாடங்கும் ெபா
எல்ேலாைர ம் ேபாலத்தான்
நிைனத் அறத் ப்பாைல மட் ேம ெசய்ய எண்ணினார். அறத் ப்பாைல இயற்றி
க்கும் ெபா
ல் "ஊழிய" ல் வந்
ந்த . ஊழியல்
ந்த டன்
தி வள் வர் சிந்ததிக்கின்றார்; ஆழமாகச் சிந்ததிக்கின்றார்; வாழேவண் ய
மா டத்ைத ஊைழக்காரணங் காட் ந த்ெத வில் ட் ச் சந்தியில் நி த்தி விட் ப்
ேபாகத் தி வள் வர் வி ம்பவில்ைல.
ஆதலால் ஊைழ எதிர்த் ப் ேபாரா ம் ஆற்ற ைடயதாக மா டத்ைத ஆக்க
வி ம் கின்றார். ஊைழ எதிர்த் ப் ேபாரா தல் எளி அன் . அதற்குாிய க வி,
காரணங்கைள மா டம் ெபற்றாக ேவண் ம். இந்த ேநாக்கத்தில்தான்
ெபா ட்பாைலத் தி வள் வர் இயற் கின்றார்.
ஊைழ எதிர்த் ப் ேபாரா ம் ஆற்றைல, கல்வி, ேகள்வி, அறிவறிந்த
ஆள்விைன ைடைம த ய க விகைள நாம் ெபறத்தக்க வைகயில் ெபா ட்பால்
இயங்குகிற . ேம ம் ஊைழ எதிர்த் ப் ேபாரா ம் களத்தில் ேபாராடத்தக்க
உறவினர்கைள ம் ைணகைள ம் கூட் விக்க யற்சி ெசய்கிறார்; ெபா ட்பாைல
இயக்கிச் ெசல் ம் தி வள் வர் ச தாயத்தில் ரண்பா கைளேய சந்திக்கின்றார்!
ெபாிேயாைரத் ேத ப் ேபாகின்றார்! சிறிேயாேர வந் ேசர்கின்றனர். நல்நட்ைப நா ச்
ெசல்கின்றார்! ஆனால், கிைடத்தேதா தீ நட் ! ெசங்ேகான்ைமையத் ேத ப்
ேபாகின்றார்! கிைடத்தேதா ெகா ங்ேகான்ைம! இந்த அவல நிைல தி வள் வைரக்
க ைமயாகப் பாதித் ள்ள . அதனால் ெபா ட்பால்
வில் ஆற்றாைம மீ ர
மா டத்ைதத் திட் கிறார்.
"ஏவ ம் ெசய்கலான் தான்ேதறான் அவ் யிர் ேபாஒம் அள ம்ஒர் ேநாய்"
"ெசால்லப் பயன்ப வர் சான்ேறார் க ம் ேபாற் ெகால்லப் பயன்ப ம் கீழ்"
என்ெறல்லாம் க ந் ேபசுகின்றார்! ஆதலால், தி வள் வ க்கு அன் வாழ்ந்த
மா டத்தின் மீ கட் க்கடங்காத ேகாபம்! மீண் ம் தி வள் வர் ஆழமாகச்
சிந்திக்கின்றார்!
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, இன்பத் ப்பால் ெசய்ய ற்பட்ட !
இன்பத் பா ன் நிகழ் கைள இல்லறவிய
ம் தி வள் வர் கூறியி ந் ம்
மீண் ம் இன்பத் ப்பால் ெசய்ய ற்பட்டேதன்? இல்லறவிய
ம் கூறியைவ இல்லற
வாழ்வின் ெசயல் ைறகள்! ேகாட்பா கள்! காமத் ப்பா ல் ெசால்வ காத ன்
சிறப் – காதலர்களின் அகநிைல, றநிைலக் கடைமகள் ஆகியனவாம்! காமம் சார்ந்த
வாழ்க்ைக அ ைமயான ! ெபா ப் கள் மிகுதி ம் உைடய ! காதல் வாழ்க்ைகயில்
எல்ேலா ம் சிறப்பைடய
யா , சிலேர ெவற்றிெபற இய ம்!
"மலாி ம் ெமல்
ெசவ்வி தைலப்ப

காமம் சிலரதன்
வார்"

என்ப தி க்குறள். ெபா
ம் அற ம் சிறக்க நன்மக்கள் ேதைவ. நன்மக்கைளத்
த வ இல்லறந்தாேன! அதனால் நாட் ன் வரலாற்ைறச் சீராக இயக்கக்கூ ய
இல்லறத்திற்கு அ ப்பைடயாக இரண் பகுதிகளாக இயக்கினார்.
*****
8. வாழ்வாங்கு வாழ்ேவாம்!
வாழ்தல், அறிவியல் சார்ந்த கைல, உளவியல், ச கவியல், தாவரவியல்,
ேவளாண்ைமயியல், கால்நைடயியல், கட் மானவியல், ெதாழி யல், ெபா ளியல்,
நிர்வாகவியல் ஆகிய அறிவியல் ைறகள் அைனத் ம் சங்கமித்த தனிச்சிறப் ைடய
வாழ்க்ைகேய வாழ்க்ைக! மானிட வாழ்வியல், விலங்குத் தன்ைம ைடயதல்ல.
மனிதன், மி க ம் அல்ல; மனித ம் அல்ல. விலங்குத் தன்ைமயி
ந் விலகி
மனிதத் தன்ைமைய அைடயக்கூ ய பைடப் ! மனிதனாகிய பிறகு, அதிமா டத்
தன்ைம அதாவ இைறத்தன்ைம அைடய ேவண் ய பைடப் ! இந்தப் பாிணாம
வளர்ச்சி, ைறயாக நிகழ்ந் நிைறெவய் தேல வாழ்ைகயின் குறிக்ேகாள்; பயன்!
இத்தகு மாற்றங்க ம் வளர்ச்சி ம் நிகழாத வாழ்க்ைக, வாழ்க்ைகயாகா .
"வாழ்கின்றாய்! வாழாத ெநஞ்சேம!" என்ப தி வாசகம்.
வாழ்க்ைக என்ப தற்ெசயலாக ஏற்பட்டதல்ல. வாழ்வியல் திட்டமிட்டேத!
அற் தமான ஒ ங்கைம க டன் அைமந்தேதயாம். ஆதலால், சிறந்த ைறயில் வாழ
யற்சி ெசய்வ ம் ஒ வைக அறிவியல் யற்சிேயயாகும். ஏன்? சீராக வாழ்ந் –
வாழ்ந்த காலத்திற்கும் தைல ைறக்கும் ஏற்றம் த ம் வைகயில் வாழ்ந்
த்தால்
அஃ ஓர் அறிவியற்சாதைன என் கூட பாராட்டலாம்.
வாழ்க்ைகெயன்ப பல்ேவ ெபாறிகைளக் ெகாண்ட, லன்களால் அைமந்த
உடைலக் க வியாக்கிக் ெகாண் வாழப்ெப கிற ; இயக்கப் ெப கிற . உடம்பின்
இயக்க ஆற்ற ன் பா காப் வாழ்க்ைகக்கு இன்றியைமயாத . இந்த உடம்பின்
அைனத் ப் ெபாறிகைள ம் லன்கைள ம் சிறப் ற இயக்கிப் பயன் ெகாள்வதன்
ைமயாகிற .
லம் வாழ்க்ைக பய ைடயதாகிற ;
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வாழ்க்ைகக்குத் ெதாடக்கம் இல்வாழ்க்ைக, காதல் ஒ த்தி டன்
கூ வாழ்க்ைகைய நடத் தல் என்ப , ஒ கூட் வாழ்க்ைக. இந்த வாழ்க்ைகயின்
லம் ெதன் லத்தார் ேபணப்ப கின்றனர்; ெதய்வம் சிக்கப் ெப கிற ;
வி ந்ேதாம் ம் ேவளாண்ைம நிகழ்கிற ; றந்தவ்ர்க க்குத் ய்ப்பன ம்
உய்ப்பன ம் வழங்கப் ெப கின்றன.
ய்த் மகி ம் வாய்பிழந்தார்க்ெகல்லாம் ய்ப்பன வழங்கப் ெப கின்றன.
இரந்தா க்கும், இறந்தா க்கும் ஏற்ப உதவிகள் ெசய்யப் ெப கின்றன. தனி மனித
வாழ்க்ைக, கு ம்ப வாழ்க்ைகயாக, ச க வாழ்க்ைகயாக, நாட் வாழ்க்ைகயாக
வளர்கிற ! இ ேவ வாழ்க்ைகயின் பாிணாம வளர்ச்சி! இங்ஙனம் வாழ்தேல
வாழ்க்ைக!
"ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வா

ைற ம் ெதய்வத் ள் ைவக்கப் ப ம்"

வானத்திற்கு என் ஒ தனிவாழ்க்ைக ைற இல்ைல. இந்த ைவயகத்தில்
வாழ்க்ைகையச் சிறப் டன் நடத் பவர்கைள ேநாக்கி வானகம் வந் வி ம்.
வானத்ைத இந்த மண்ணிேலேய காணலாம். இங்ேகேய – இந்த மண் லகிேலேய
அமர வாழ் வாழலாம். வாழ்வாங்கு வாழ்தல் லம் மட் ேம அமர வாழ் கிட் ம்!
அறிவியல் சார்ந்த வாழ்க்ைக வாழ்ேவாமாக! அறிவறிந்த ஆழ்விைன இயற் ேவாமாக!
ெபா ள்கைளச் ெசய் குவித் இன்பத் டன் வாழ்ேவாமாக!
*****
9. வாழ்க்ைகத்

ைண நலம்

வாழ்க்ைக ஒ ெந ய பயணம். இந்த ெந ய பயணத்ைத, தனிேய நடந் இனிேத
த்தல் இயலா. வழி நைடப் பயணத் க்குத் ைண ேதைவ. ஆன்ம
திர்ச்சி ைடயவர்கள் கட ைள மட் ேம ைணயாகக் ெகாள்ளவர். கட ைள
வழித் ைணயாகக் ெகாள் த க்கு, றவியல் வாழ்ைக – இல்லறவியல் வாழ்க்ைக
என்ற ேவ பா இல்ைல. இவ்வி வைகயின ேம கட ைள வாழ்க்ைகத்
ைணவராகக் ெகாண் பயன் ெபற் ள்ளனர்.
சுந்தரர் இல்லறவிய ல் நின் வளர்ந்தவர். ஆயி ம் அவர் இைறவைனேய
ைணயாகப்பற்றியவர். இைறவன்-சுந்தரர் ெதாடர் ேதாழைம வைகய .இந்த ெநறி
எல்ேலா க்கும் இயன் வரா .
ெபா வாக மானிட வாழ்விய ல் ேதக்கம் அதிகம்; நாள்ேதா ம் வளர்ச்சி
காண்பதாி . கர்த ல் கூட ஒன்றிேலேய சுழித் ைமயமிட் நின் வி வார்கள்
பலர். அதனி ம் வளர்ந்
கர்தல் பாங்கும் இன் ற திற ம் அைடவதில்ைல ஏன்?
நிைற நலேம வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள் என் உணர்வதில்ைல. "கண்டேத காட்சி!
ெகாண்டேத ேகாலம்" என்ற பழெமாழி இந்தச் சூழ்நிைலயில்தான் பிறந்த .
வள் வம் மனிதனின் ெந ய வாழ்க்ைகப் பயணத்திற்குத் ைணயாக – இல்ைல,
ைண நலமாகேவ ெபண்ைணக் கூ கிற . சிலர் ெபண்ைணப் "ேபய்" என் ம்
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"காதல், ஆண்டவனின் சாபம்" என் ம் கூ வார். இல்லற வாழ்க்ைகைய ம் ன்பம்
நிைறந்த கடல் என் ம் கூ வர். இயற்ைகக்கு மாறான இந்தக் க த் க்கைள
வள் வம் ஏற்பதில்ைல; இந்திய தத் வ ஞான ம் ஏற்பதில்ைல, மைனயறத்ைதத்
றத்தல் என்ற ெகாள்ைக, ெபண்ணின்பால் ஏற்பட்ட ெவ ப்பால் ேதான்றியதன் .
தம ஆற்றைல ஒ சி எல்ைலக்குள் டக்கிக் ெகாள்ளாமல் ெபாிய எல்ைலயில்
வாழ்ந்திட எ த் க் ெகாண்ட உத்தி. ஒ சிலர் மைனயறத்தில் வாழ்ந்தா ம் ச தாய
வாழ்வின் எல்ைல வைரயி ம் ெசன் பணிகள் ெசய் ள்ளனர். இஃ அவரவர்களின்
மனப்பாங்கிைன ம் வளர்ச்சிப் ேபாக்கிைன ம் ஒட் ய .
ஆனால், வாய்க்கும் காத , வாழ்க்ைகத் ைண நலமாக அைமய ேவண் ேம!
ஒவ்ெவா ெபாிய மனிதனின் வாழ்க்ைகயின் பின்னா ம் அந்த ெபாிய மனிதைன
உ வாக்கிய ெபண் இ ப்பாள் என்ப ஓர் அ பவ வாக்கு. மா னிவர் மார்க்சுக்கு
வாய்த்த மைனவி ெஜன்னிையப் ேபால உலகில் வாழ்க்ைக ைண வாய்க்கப்
ெபற்றவர்கள் எண்ணிக்ைகயில் பலர் அல்லர். இ ம க்க
யாத உண்ைம.
ஒ வர் வாழ்க்ைகயில் ஒ வர் ஆணாயி ம் சாி, ெபண்ணாயி ம் சாி,
ேதாழைமயாக இ ந் உதவி ெசய்வ எளிதன் . அதற்கு நிைறயப் பயிற்சி ேதைவ;
ெபா த்தாற் ம் பண் ேதைவ. குைற, குணங்கைளக் கடந் அன் பாராட்டல்
ேவண் ம். உயிர்த்
ப் ள்ளதாக அதாவ வளர்ச்சிக்கும் மாற்றத்திற்கும் உந்
சக்திைய வழங்குவதாக அைமய ேவண் ம்.
ஒ ெபண் தன் ைணவ க்கு – பாிவி ம் உணவளிப்பதி ம் தாயாக ம், தக்க
ஆேலாசைனகள் கூறி வழிநடத் வதில் தமக்ைகயாக ம், குைற குணங்கைளக் கடந்த
நிைலயில் அன் பாராட் எ க்கும் காாியம் யாவி ம் ைக ெகா த் நிற்பதால்
ேதாழியாக ம், உடல் நலம் க திப் ேப வதில் ம த் வச்சியாக ம் காத ன்பத்ைத
அளிப்பதில் மைனவியாக ம், இைட
உண்டான ேநரத்தில் தக்க ெநறி ைறகள்
காட் வதில் அைமச்சராக ம் விளங்கேவண் ம் என் ஆன்ேறார் கூ வர். இந்தக்
க த்ைத வள் வம்,
"தற்காத் த் தற்ெகாண்டார் ேபணித் தைகசான்ற ெசாற்காத் ச் ேசார்விலாள் ெபண்"
என்

ெமாழிகிற .

ஒ ெபண் க்குாிய தற்கடைம தன்ைனக் காப்பாற்றிக் ெகாள் தல்! ஆம்;
கணவ க்குப் பின் வாழ்க்ைகத் ைணயல்ல. வாழ்க்ைகத் ைண நலேம த டம்
வகிக்கிற . அதாவ ெபா ப் க்கைள எ த் நிைற ேவற் ேவார் நல டன்
இ ந்தால்தான், தாம் ைண நிற்பா க்கு உாிய நலன்கைளச் ெசய்ய
ம், அ
மட் மல்ல. கற் , அன் , ஒ க்கம் ஆகியன உடற் சார் ைடயன மட் மல்ல; உயிர்ச்
சார் ைடய பண் கள். இவற்றில் த மாற்றம் வ தல் கூடா . அதனால் தற்காத்
‘தற்காத் ’ என்ற குறள். அ த் ‘தற்ெகாண்டாற் ேப தல்’ ஆதலால்
தைலமக ைடய ஒ க்கத்திற்கும் ெசயல் திற க்கும் ெபண்ேண ெபா ப்ேபற்க
ேவண் ம் என்ப வள் வத்தின் திரண்ட க த்தாகும்.
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அ த் வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள் கழ் ெப தலாகும், கழ் ேவ விளம்பரம்
ேவ . விளம்பரம் ேவண் வதன் ; கேழ ேவண்டற்பால . அஃதாவ மற்றவர்கள்
பாராட் ம் ெசாற்கைளப் ெப வ . ெபற்ற ெசாற்கைளப் பா காப்ப .மற்றவர்கள்
பழி ற்றாமல் பார்த் க்ெகாள்வ ; கு ம்பத்தின் ெசய்திகள் அயலறியா வண்ணம்
பா காப்ப , கண்ணகி ‘பீடன் ’ என் கூறிய ெநறிையப் ேபாற்றி வாழ்வ ஆகும்.
இத்தகு நலன்க ைடய வாழ்க்ைகத் ைண நலம் அைமயின் இன் ற் வாழலாம்.
இத்தகு நலன்கள் ெபண்ணினத்திற்கு அைமய ேவண் மாயின் அவர்கள் கல்வி
நலத்தில் சிறந் விளங்க ேவண் ம். உ தி ம் உத்தரவாத ம் உைடய வாழ்நிைல
அவர்க க்கு வழங்கப் ெப தல் ேவண் ம்.
*****
10. அறிவறிந்த மக்கட்ேப
மங்கலமாகிய இல்லற வாழ்க்ைக. சிறந்த இல்லற வாழ்க்ைகயின் பயன்
மக்கட்ேப . இதைனத் தி க்குறள்,
"ெப மவற் ள் யாமறிவ தில்ைல அறிவறிந்த மக்கட்ேப அல்ல பிற"
என் எ த் க்கூறி விளக்குகிற . இந்த உலகில் பல்ேவ ேப கள் உள்ளன.
அவற் ள் சில ெபான், ெபா ள், ேபாகம், கழ், மக்கட்ேப
த யன. இைவ
யாவற் ள் ம் சிறந்த மக்கட்ேப . ஏன்? ன்ேன ெசான்ன ெபான், ெபா ள்,
ேபாகம், கழ் ஆகியவற் ள் ஒன்ைறப் ெபற்றா ம் சாி, பலவற்ைறப் ெபற்றா ம் சாி,
வாழ்க்ைக
ைம ஆகா . அேதா மா ட இயக்கத்தின் ெதாடர்ச்சிக்கு அரண்
ெசய்வதாக ம் ஆகா .
ஆதலால் இல்வாழ்வார் ெபறக்கூ ய ேப க ள் தைலயாய மக்கட்ேபேறயாம்.
மா ட இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கும் ஆக்கத்திற்கும் ைண ெசய்வ மக்கட்ேபேற.
அேதா தத் வ இயல்வழி ஒ உயிர் மா டப் பிறப் எய்தினால்தான் அமர நிைல
எய் கிற . அதனாேலேய "ெப மவற் ள் யாமறிவதில்ைல" என் ெதளிவாக ம்
உ தியாக ம் கூ கிறார் தி வள் வர்.
"அறிவறிந்த மக்கட்ேபறல்ல பிற" என்ற பகுதி, கவனமாகப் ப க்க ேவண் ய பகுதி.
இந்தப் பகுதிக்கு உைர ஆசிாியர்கள் எ தி ள்ள உைரகள் அறி க்கு இைசந்தனவாக
இல்ைல. "அறிவறிந்த" என்றதனால் இறந்த காலமாகிற . எப்ப ஒ மகன் அல்ல
மகள் பிறக்கும் ெபா ேத அறி அறிந்த குழந்ைதயாக இ க்க இய ம்?
ம்?
அப்ப யானால் ‘அறிவறிந்த’ என்ற ெசால்ைல யா க்கு அைடயாகச் ேசர்ப்ப ?
அறிவறிந்த ெபற்ேறார்களா? அறிவறிந்த மக்களா? ெபற்ேறார்க க்குத்தான்
‘அறிவறிந்த’ என்ற ெசால்ைல அைடயாக்க ேவண் ம். அறிவறிந்த
ெபற்ேறார்க க்கு அறிவறிந்த மக்கள் கிைடப்பார்கள். ஆம்! காதல் ய்ைமயான ;
அறிவார்ந்த ; உறவின் வழிய ; தன்னல ம ப் ப் பண்பின் வழிய . காதல்
மைனயறம் ஒ ேநான் . இந்த ேநான்பிைன அறிவார்ந்த நிைலயில் இயற் நர் காதல்
வாழ்வில் சிறக்கின்றனர். இத்தைகேயாேர நன்மக்கைளப் ெப கின்றனர். ெபற்ற
வண்ணம் வளர்த் , உயர் நிைலக்குக் ெகாண் வ கின்றனர்.
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ஆதலால் நன்மக்கைள வி ம் ம் ெபற்ேறார் "அறிவாிந்தவர்களாக" இ த்தல்
ேவண் ம்; ட்ைடப் பல்கைலக் கழகமாக்குபவர்களாய் இ த்தல் ேவண் ம். க
காலம் தல் பிறந் வளர்ந் தன் நிைல எய் ம் காலம் வைரயில் ெபா ப்ேபா
வளர்ப்பவர்கள். அறிவறிந்த ெபற்ேறார்கள் அறிந்த ெபற்ேறார்களாவர்.

ற்ற

அண்ணல் காந்திய கள், "சிறப் ப் ெபா ந்திய ட் க்கு இைணயான
பல்கைலக்கழகம் இல்ைல" என் கூறியைத எண் க. நல்ல ெபற்ேறார்கேள
குழந்ைதக க்கு நல்ல ஆசிாியர்கள். அெமாிக்க கு யரசுத் தைலவர் ஆதம்ஸ்,
தன் ைடய கட ள் பக்தி – அறெநறி பற் அைனத் க்கும் தன் ைடய தாேய
காரணம், என் கூ கின்றார். மக்களாவ ம் – மாக்களாவ ம் ெபற்ேறார்களின்
ெபா ப்ேபயாம்.
ஆதலால், மைனயறம் வாழ்ேவார் – மகப்ேபற் க்குாிய வாழ் வாழ்ேவார்
வாழ்வாங்கு வாழ ேவண் ம். அறிவறிந்த ெபற்ேறார்கேள அறிவறிந்த மக்கைளத்
த கின்றனர் என்பேத வள் வம்.
*****
11. அன் ெசய்க!
இைறவன் உயிர்க்குலதிற்குக் ெகா த்த ஒேர ஒ வரம் அன் தான். அன்ேப
உயிர்க்குலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஊற் ; அன்ேப உயிர்க்குலத்தின் பா காப் க் கவசம்,
மா டத்தில் உயிாியல் அ ப்பண் விாிந் , வளர்ந் வாழ்வ விாிவன எல்லாம்
வா ம். சு ங்குவன எல்லாம் அழி ம்.
தன்னலம் ஆக்கம் ேபாலத் ேதான் ம். தன்னலம் இன்பம் ேபாலத் ேதான் ம்.
ஆனால் இதனி ம் ன்பம் மற்ெறான் இல்ைல. ஆதலால் அன் ைடயவராக
விளங்க, காண்பவர்கள் அைனவைர ம் ேநசித்த பிறகு கைடசியாக நம்ைம ேநசித் க்
ெகாள்ள ேவண் ம். அ
ம் வாழ்த க்காகேவயாம். அன் இல்ைலேயல்
பிற ைறகளில் ெபற்றைவ அதாவ அறி ேயாகம் த யன கூட பயனற் ப்
ேபாகின்றன.
அன் இயற்ைகயாக அைமந்த ஒ நியதி. நல் வாழ்க்ைகயின் வாிச்சட்டம்,
தாவரங்கள், விலங்குகள் இந்த அன் என்ற அ ப்பைடச் சட்டதினின் விலக
இயலாைம ஒ காரணமாக ம் இ க்கலாம். ஆனால் மா டசாதி அன் என்ற
வாிச்சட்டதினின் விலக இயலாைம ஒ காரணமாக ம் இ க்கலாம். ஆனால்
மா டசாதி அன் என்ற வாிச்சட்டத்தி
ந் விலகிச் ெசல்கிற . இ
ற்றி ம்
தவ . பகுத்தறி நன்ைமைய வளர்க்கேவ; தீைமைய அகற்றேவயாம். ேம ம்
வாழ்க்ைகப் ேபாக்ைக வளர்ப்பதற்ேக பகுத்தறி . அ
ஆ தங்களால் உலைக
அழிப்ப எங்கனம் பகுத்தறி ஆகும்?
இன் இயற்ைக உலகம் விாிந் கிடக்கிற . மனிதன் பைடத் ள்ள க விகள்,
விாிந்த உலைக இைணக்கின்றன. ஆனால் மனிதன் சு ங்குகிறான். தன்
, தன்
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நா , தன் ெமாழி, தன் மதம் என் சு ங்கி வி கின்றான். அதன் காரணமாகக் ெகட்ட
ேபாாி ம் உலகேம ேதான்றி ள்ள . ெகட்ட ேபாாி ம் உலகத்ைத மாற்றி
அைமத்தி தல் ேவண் ம்.
ட் ற்கும் ட் ற்கும் இைடேய ைவத்த சுவர்கைள இ த் விட ேவண் ம்.
திக க்கு இைடேய உள்ள திைரகைள அகற்ற ேவண் ம், நாட் க்கும் நாட் க்கும்
இைடேய உள்ள எல்ைலகைள அகற்றிவிட ேவண் ம். இவர் ேதவர் அவர் ேதவர்
என் சண்ைட ேபா ம் உலகத்ைத அறேவ தவிர்த்தி தல் ேவண் ம். ஆன்ம ேநய
ஒ ைமப் பாட்ைடக் காணல் ேவண் ம். ஒ குலமாக ேவண் ம். இதற்கு அன்
ெசய்தேல வழி! ஆதலால், ைவயத்தீர் அன் ெசய் ர்!
கதிெராளி பர கிற . காய்கிற கதிெராளியாக மா கிற . குளிர்க்காய்த க்காக
ெவயி ல் ப த்தி ந்த
, காய்கிற கதிேராளியால் சுடப்பட் இறந் ேபாகிற ;
அழிந் ேபாகிற . ெவயி ன் ெவப்பத்ைத தாங்கிக் ெகாள் ம் ஆற்றல்
க்க க்கு
இல்ைல. ஏன் எ ம் இல்லாததால்! மனிதன், எ ம் உள்ள மனிதன்! அதி ம்
ெக ம் உள்ள மனிதன். வ ைமயான பைடப் . ஆயி ம் ஏன்? அன்பில்லாத
மனிதன் அழிவான்! அறக்கட ள் அன்பில்லாத மனிதைனச் சு ம். வாழ் பாழாகும்!
"என்பி லதைன ெவயில்ேபாலக் கா ேம அன்பி லதைன அறம்"
இதனால் ெபறப்ப வ , மா டத்திற்கு உண்ைமயான வ ைம அன்பினால்
மட் ேம என்ப . அன்பில்ைலேயல் மா டம் வாழ்தல் அாி . ஆதலால் அன்
ெசய் ர்! அன்ேப இந்த உலகத்திைன இன்ப உலகமாக்க உள்ள ஒேர வழி!
*****
12. மனிதகுல ஒ ைமப்பாட் க்கு அ ப்பைட
மனிதன் விாிந்த பரந்த உலகத்ேதா பழகும்ெபா
விாி அைடகிறான்.
சு ங்குவன எல்லாம் அழி ம். விாிவன எல்லாம் வள ம். சு ங்குவன எல்லாம் ஆவ
ேபால் காட் அழி ம். விாிவன எல்லாம் அழிவ ேபால் காட் சால ஆக்கம் த ம்.
மனிதன் மா டத்தின் பரப்ெபல்ைல
ம் உற ெகாண் பழகுதல் நல்ல ;
வி ம்பத்தக்க . இத்தகு விாிந்த பரந்த உற க்கு – நட்பாட க்கு நாட்ெடல்ைலகள்,
அரசியல் எல்ைலகள் தைடயாக இ த்தல் கூடா . ெமாழிக ம், சமய ெநறிக ம்
ைணயாகேவ அைமவன; ெமாழியின் ெபயரால், சமய ெநறிகளின் ெபயரால், மனிதன்
சு ங்குவ அறம் அல்ல. அ மட் மல்ல, ெமாழியின் குறிக்ேகா க்கும் மா பட்ட ;
சமய ெநறிகளின் ேநாக்கத்திற்கும் ரண்பட்ட .
இத்தகு விாிந்த பரந்த உலகத் ெதாடர்ைப, ெகாள்வதற்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சி லம்
மனிதன் ஆர்வத் டன் யன்றி க்கிறான். ெதான்ைமக் காலத்தில் யாத்திைர என்ற
ெபயாில் இந்த யற்சி அைமந்தி ந்த . ஏசுவின் யாத்திைர, கம்ம நபியவர்களின்
யாத்திைர, ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்களின் யாத்திைர, காந்திய களின் யாத்திைர
ஆகியன எ த் க்காட் கள். மிகப் பழங்காலத்தில் நா விட் நா யாத்திைர –
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பயணம் ெசன்றால் உண
த யன கிைடப்பதற்கு வழியில்ைல. தி க்ேகாயில்
நாகாிகம் தைலெய த்த பிறகு இப்ப ப் பயணத்தில் வ ேவா க்கு உணவளிக்கும்
ெபா ப்ைப தி க்ேகாயில்கள் ஏற் க்ெகாண்டன.
இப்ெபா
எங்கும் உண ச் சாைலகள் வணிகத்ெதாழில் அ ப்பைடயில்
அைமந் விட்டன. ஆனால் வி மிய பயைனத் தரவில்ைல. மிகப்பைழய காலத்தில்
களில்தான், இத்தகு பயணிக க்கு உண வழங்கப் ெபற்ற .
களில் உண
வழங்கப் ெப தேல சிறப் . இங்ஙனம் இல்லத்திற்கு வ பவர்கள் ‘வி ந்தினர்’
என்றைழக்கப் ெபற்றனர்.
இன்ேறா உறவினர்க ம் சுற்றத்தின ம் வி ந்தினர் என் அைழக்கப்ப கின்றனர்.
இ
ைறயன் . ன்பின் ெதாியாத அறி கம் இல்லாத அயலாேர வி ந்தினர்
எனப்ப வர். இவர்கள் இல்லங்களில் வந் தங்கிப் ேபாவதினாேல ெமாழி – கைல
வழிபட்ட உற க ம் வள ம். ெதாழில், ெபா ள் வழிபட்ட உற க ம்கூட வள ம்.
இத்தகு பயணங்கைளத்தான் இன்ைறய அரசு, சுற் லாத் ைற என் ஒ
ைற
அைமத் வளர்த் வ கிற . இத் ைற பல நா க க்கு அதிகப் ெபா ள்
ஈட்டத்ைத ம் த கிற .
மைனயறம் ேபசும் தி வள் வர் வி ந்ேதாம்பல் என்ற ெநறிைய ம் எ த் க்
கூ கிறார். வி ந்ேதாம்பல் அதிகாரம்
ைம ம் ப த்தால் வி ந்ேதாம்ப
ம்
சிறந்த அறம் இல்ைல என் ெதாிய வ ம். அ மட் மல்ல, தமிழகத்தின் இல்லங்களில்
நாள்ேதா ம் வி ந்தினர் வந்த வண்ணம் இ ந்தனர் என் ெதாிய வ கிற . இந்த
வி ந்ேதாம் ம் பண்ைபத் தமிழர்கள் ேபரறமாகப் ேபாற்றி வளர்த்ததினாேலேய தமிழ்ப்
பண் உலகந் தழீஇய பண்பாக வளர்ந் வந் ள்ள . "யா ம் ஊேர; யாவ ம் ேகளிர்"
என்ற உயர் ெநறி கிழ்ப்பதற்கு வி ந்ேதாம் ம் பண்ேப காரணமாக அைமந்தி க்கும்
என் க தேவண் யி க்கிற .
வி ந்ேதாம்பல் பண் சிறந் விளங்கும் ட் க்கும் நாட் க்கும் ெபா ள் ழக்கம்
அதிகமாவதற்குாிய வாயில்கள் மிகுதி. ஒ நா வி ந்ேதாம் ம் பண்பில் சிறந்
விளங்கினால் அந்த நாட் க்கு வ ம் சுற் லாப் பயணிகள் அந்நாட் ன் வளர்ச்சியில்
பங்ேகற்பர்; த
ெசய்வர்.
அ ேபால ஒ
ட் னர் வி ந்ேதாம் ம் பண்பில் சிறந் விளங்கினால் அந்த
ட் ன ைடய வளர்ச்சியில் வி ந்தினர் பங்ேகற்பர். ஒ கு ம்பத்தினர்
வி ந்ேதாம்ப ல் சிறந் விளங்குகின்றனர். அவர்கள் வய ல் விைத பாவவில்ைல.
விதியில்ைல அல்ல காலம் கிைடக்கவில்ைல. வந்த வி ந்தினர்கள் வாளாவி க்க
மாட்டார்கள். வி ந்தினர்க ம், அந்தக் கு ம்பச் ெசல்வத்தின் பயைன
கர்ந்தவர்க ம் வாளாவி க்க மாட்டார்கள். தாேம வ யச்ெசன்
அக்கு ம்பத்தினாின் வய ல் விைதைய விைதப்பார்கள். இஃ அறஞ்சார்ந்த
வாழ்வியல் ைற. இதைனத் தி க்குறள்
"வித் மிடல் ேவண் ங் ெகால்ேலா வி ந்ேதாம்பி மிச்சில் மிைசவான் லம்"
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என் கூ ம், ஆதலால் எல்ைலகைளக் கடந் பழகுக. நட்பிைனக் ெகாள்க;
உறவாகுக; உவந் உண்பித் ப் பழகுக. இ ேவ மனிதகுல ஒ ைமப்பாட் க்கு
அ ப்பைட.
*****
13. நல்வாழ்க்ைகயின் இரட்ைட நா கள்
இன்பம் மனிதனால் உ வாக்கப் ெபற் அவேன ய்த் மகி ம் ஓர் உணர் .
இந்த இன்பம் என்ப அ கும் வைகயால் மனித க்கு மனிதன் மா ம். ஒ
மனித ைடய வாழ்நாள்களிேல கூட ப வத்திற்குப் ப வம் மா ம். ஒேரார் வழி
சூழ்நிைலக க்கு ஏற்ப ம் மாறக்கூ ம். அப்ப யானால் இன்பம் நிைலயான
ஒன்றில்ைலயா? இன்பம் நிைலயான ஒன் தான். எங்கும் எப்ெபா
ம்
எல்ேலா க்கும் இன்பமாக இ க்கின்ற ஒன்ேற இன்பம். மற்றைவ எல்லாம் ன்பம்.
ஆனால் மா டம் தற்சார்பிேல பழகிப் பழகி, ன்பந்தழீஇய இன்பத்ைதேய இன்பம்
என் க
கிற . இன்பம் ேபாலக் காட் த் ன்பம் த ம் இவற்றிற்காகேவ மானிடர்
ேபாரா கின்றனர். இன்பம் ச க நலத்தில் உ வாவ ; ேதாழைமயில் வளர்வ ;
காத ல் நிைலப்ப . எல்லாவற்றிற்கும் அ ப்பைட ச க நலம். நம் ஒவ்ெவா ைடய
உள்ள நல ம் உடல் நல ம் கூட ச க நலத்திைனேய அ ப்பைடயாகக் ெகாள்வ .
ஆன்மாவின் உ ப் களான மனம், த்தி, சித்தம் அகத்
ப் க்கள், பிாிக்கப்படாத
உ ப் கள், அகத் உ ப் க்கேள. இைவகேள அறி ம் க விகள். அறி க்
க விக மாம். ெமய், வாய், கண், க்கு, ெசவி ஆகியன உட க்கு வாய்த்த ெபாறிகள்.
இப்ெபாறிகள் ெசய க்குாியன. அறி ம் ெசய ம் நிக ம் களம் ச கம்தாேன!
ஆதலால் ச கத்ைத ம் தன வாழ்நிைலயின் உ ப்பாக எண்ண ேவண் ம்.
உ ப்பாக மட் மல்ல. ச கநலேன இன்பத்தின் ஊற் க்களன் என் க தி ச க
நலைனப் ேபணி வளர்க்க ேவண் ம். ச கத் டன் பிணக்கிலாத நிைலையப்
பராமாிக்க ேவண் ம். ெநஞ்சு ெநகிழத்தக்க உற நிைலகைள ம் வளர்த் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்.
ச க நலன் எப்ேபா ெக கிற ? ஏன் ெக கிற ? அன்பின்ைமயின் காரணமாக
ச கத்தி
ந் தனிமனிதன் அந்நியப் ப த்தப்ப கிறான். அந்நியமான நிைல
நன்றன் , அன் அடக்கதிைனத்த ம். வளர்ந்த அறி அடக்கத்ைதத் த ம்.
அன்பின்ைம ம் அறிவின்ைம ம் தனி மனிதைனத் தற்சார் ைடயவனாக்கி
அகந்ைதக்காரனாக வளர்த் வி கிற . அறியாைமயின் கட் ல் வாழ்பவர்கள்
அகந்ைதேய வ வமாக வாழ்வர். இவர்கள் யார் மாட் ம் அடக்கத்ைதப் ேபணார்.
பணி என்பேத இவர்கள் வாழ்க்ைக அகராதியில் இல்ைல. ஆர்ப்பரவம் ெசய்வர்.
எல்ேலாைர ம் இழித் ம் பழித் ம் ேபசுவர். இத்தகு வாழ்க்ைகப் ேபாக்கு ச க
நலைனக்ெக க்கிற . உள்ள ம் ெகட் உட ம் ெகட் நாட் ன் நிைல இரங்கத்
தக்கதாகிற .
நல்வாழ்க்ைகக்கு அடக்கம் ேதைவ, பணி ேதைவ. யார் மாட் ம் அடக்கம் ேதைவ,
பணி ேதைவ. அடக்க ம் பணி ம் இ ந்தால் இனிய ெசாற்கேள பிறக்கும். ஒ வர்
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வாழ்க்ைகயில் அவர் வழங்கும் இனிய ெசாற்கள் த ம் பயன் அளப்பாிய . இனிய
ெசாற்களால் பாராட் வதின் ல ம் எண்ணற்ற காாியங்கைளச் சாதிக்கலாம்.
மா டத்தின் இயற்ைகயைமப் இன்ெசால் வழங்குவேதயாம். ஆனால் யன்
கு திையச் சூேடற்றிக் ெகாண்
ச்சுக் காற்றிைன நிைறயச் ெசலவழித் க்
க ஞ்ச்ெசாற்கைள பிற க்கும் தனக்கும் இன்னாதான விைளவிக்கும் ெசாற்கைளக்
கூ கின்றனர்.
இனிைம பயவாத இன்னாத க ஞ் ெசாற்கைளக் கூறின் இரத்தக் ெகாதிப் ேநாய்
வ கிற . ச்சுக் காற் அதிகம் ெசலவாவதால் ப் த் தன்ைம இளைமயிேலேய
வந் வி கிற . மற்றவர்க ைடய பைகேய வளர்கிற . காாியக் ேகட் ைனச்
ெசய்கிற . அ மட் மல்ல வன்ெசால் தி ட் த்தன்ைம ைடய என்ப
வள் வத்தின் க த் . எப்ப வன்ெசால் தி
? விலங்கினத்திடமி ந் கவர்ந்
ெகாண்ட விலங்கியல் தன்ைமயின் விைள வன்ெசால். அதனால் வன்ெசால் தி
ஆகும். இனிய ெசால் அன்பிைன இ பா ம் ஊற்ெற க்கச் ெசய்கிற ; ேதாழைமைய
வளர்க்கிற . வாழ்க்ைகப் பணியில் ஆற்றல் மிக்க ஒத் ைழப்ைப நல்குகிற . ஆதலால்
பணி ம் இன்ெசால் ம் ெவற்றி ெபா ந்திய நல்வாழ்க்ைகயின் இரட்ைட நா கள்.
ஒன்றின்றிப் பிாிெதான் இல்ைல. இன்ெசால்ைல என் ம், எங்கும் வழங்கி
வாழ்வித் வாழ்ேவாமாக!
"பணி ைடயன் இன்ெசாலன் ஆதல் ஒ வற்கு அணியல்ல மற் ப் பிற"
*****
14. ஒட்ட ஒ கல்
ஒ க்கம் உைடயராதல் அாி . ஆயி ம் ஒ க்கம் உைடயராக வாழ்தேல வாழ்தல்.
"ஒ க்கம்" என்ற ெசால் பலரா ம் ேகட்கப் ெப ம் ெசால். ஆயி ம் ஒ க்கம் என்ற
ெசால் க்கு மக்கள் மன்றத்தில் கற்பிக்கப் ெபற் ள்ள ெபா ள் மிகச் சு ங்கிய .
அதாவ ஆண் ெபண் உற களில் குற்றம் ஏற்படாமல் வாழ்வேத
ஒ க்க டைமயாகும் என்ப வ ைம சான்ற ஒ க த் . இதில் தவறில்ைல;
உண்ைம இ க்கிற . ஆயி ம் ெபண் வழி ேநாி ம் பிைழகைளத் தவிர்த்தல் மட் ேம
ஒ க்க டைமயாகா . இ ஒ க்க ைடைமயின் ஒ கூ .
ேம ம் கள் ண்ணல், கவறாடல் த யன ெசய்யாைம ஒ க்கம் என்
கூ வா ம் உளர். இதி ம் உண்ைம இ க்கிற . ஆயி ம் கள் ண்ணாதி த்தல்,
கவறாடாதி த்தல் மட் ம் ஒ க்க ைடைமயாகா . இைவ ம் ஒ க்கத்தின்
கூ கேள! இந்த அளவில் மட் ம்தான் ஒ க்கம்பற்றி நம நட் மக்கள்
அறிந்தி க்கின்றனர். கள் ண்ணாதி த்தல் கவ (சூ ) ஆடாதி த்தல், ைற
தவறான பால் ஒ க்கங்கள் ேமற்ெகாள்ளாதி த்தல் மட் ம் உைடயவேர
ஒ க்க ைடயவர் என் க
ம் க த் நம ச தாய அளவில் ேமம்பட்
க்கிற .
இைவகள் ஒ க்கத்தின் கூ பா கேள. ஆனால் நிைற நலம் மிக்க ஒ க்கம் எ ?
நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ேறாம். இந்த உலக ச தாயம் நம் கண் ன்ேன
இயங்கிக் ெகாண்
க்கிற ; வளர்ந் ெகாண்
க்கிய ; நாம் இந்த மா ட
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ச தாயத் க்குள் சங்கமமாக ேவண் ம். மா ட ச தாயத்தின் நைட ைறகைளப்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்ேகற்ப ஒ கி ெவற்றி ெப தல் ேவண் ம். உலக
நைட ைற தீயதாக இ க்கலாம். அத்தீய ஒ க்க ம் ஏற் க்குாியதா என்ற ேகள்வி
ேதான் ம். இல்ைல. இல்ைல. தீயஒ க்கத்ைத ஏற் க் ெகாள்ளல் இல்ைல!
உலகத்ைதப் ாிந் ெகாண் அதற்குத்தக ஒ குதல் என்பேத ெபா ள். உலக
இய க்குத் தக்கவா என்றால் ஒத் ஒ குதல் என் மட் ேம ெபா ள் ெகாள் தல்
ேவண்டா. உலக நைடயிைனப் ாிந் ெகாண் அதேனா ேமாதாமல் ஒத் ப்
ேபாகக் கூ யதாயின் ஒத் ஒ குதல் ேவண் ம். ஒத் ஒ க இயலாத எனில்
அதைன நாம் வி ம் ம் நிைலக்கு மாற்ற ய தல் ேவண் ம். இங்ஙனமின்றி
ரண்பட் நின் ம், கலகங்கைள வளர்த் ம் வாழ்தல் கூடா .
இந்த உலகில் எல்லாவற் க்கும் ேமலான மனித ேநயேம ஆதலால் உலக
மாந்தர்க்கு நல்ல ெசய் ம் வழியில் வாழ்தேல ஒ க்க ைடய வாழ்க்ைக. உலக
மா ட ச தாயத் டன் ஒத் உடன் நின் வாழ்தேல ஒ க்க ைடைம.
"உலகத்ேதா

ஒட்ட ஒ கல் பலகற் ம் கல்லார் அறிவிலா தார்"

*****
15. கற் க்கடம்

ண்ட வாழ்க்ைக

காதற் கடைம ண்ட வாழ்விய
ம் அறிவியல் உண் . உளவியல் ஒ சிறந்த
அறிவியல். இன் நைடெப ம் ச கத் தீங்குகள் பலவற்றிற்கும் காரணம் உளவியல்
அறியாைம. ஏன், வாழ்க்ைகையேய அறிவியல ப்பைடயில் இயக்கினால் எண்ணற்ற
இன்பங்கள் கிைடக்கும். இதைனத் தமிழ் மக்கள் பண்ேட உணர்ந் வாழ்விய க்கும்
அகத்திைண இலக்கணம் ெசய்தனர்.
காதல் மலாி ம் ெமல் ய ; அதன் ெசவ்வி உணர்ந்தார் சிலேர என்ப
வள் வத்தின்
. காதல் மைனயறத்தில் நம்பிக்ைக ம் நல்ெலண்ங்க ம் ஊற் க்
கண்களாகும். ஒ வைர ஒ வர் ாிந் ெகாள் த ம், ஒத் ைழத்த ம்
இன்றியைமயாக் கடைம; மைனயறத்தின் இைணகள்; மாண் கைள
ஒ வ க்ெகா வர் ேசர்க்கும் இைணகளாகும். ஆதலால் நம அறத்தில் மைன
வாழ்க்ைக, பிாிவிைனக்குாிய அல்ல. இஃேதார் ஒப்பந்த அளவில் அைமந்த ம்
அல்ல. இஃெதா தியாக ேவள்வி.
"ெசல்லாைம உண்ேடல் எனக்குஉைர மற் நின் வல்வர
என்ப

வள்

வாழ்வார்க்கு உைர"

வம்.

ஆதலால், காதல் மைனவாழ்க்ைகயின்பம் ஆன்ம இன்பம்; ஆன்ம அ பவம்.
ஆதலால் கற் க்கடம் ண்ட ெபண்ேண வாழ்க்ைகக்குத் ைண நிற்க
ம்;
மற்றவர்களால் இயலா . ஒ வர், இ வ க்குச் ேசைவ ெசய்ய இயலா . இங்ஙனம்
வி ம் தல் லால் சுைவேயயாம். இ ெகா தி ம் ெகா
. இத்தகு தவ கள்
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ெசய்யாத வாழ்க்ைகையேய, ேபராண்ைம நிைறந்த என் ம், கற்ெபன்
ெகாண்ட வாழ்க்ைக என் ம் வள் வம் ேபாற் கிற .

ம் திண்ைம

*****
16. வள ம் தைல ைற
வரலாற் ஆசிாியன் ெசன்ற காலத் தைல ைறகைள விவாித் ப் ேபசுவான்.
ஆனால் இலக்கியப் பைடப்பாளன் எதிர்வ ம் தைல ைறயினைரப் பற்றிச்
சிந்திப்பான்; எ
வான். எப்ேபா ம் அறிஞர்க ைடய கவைல அ த்த
தைல ைறையப் பற்றியதாகேவ அைம ம். தி க்குறள் ஒ
றழ் இலக்கியம்,
அற ல்; வாழ்க்ைக ல். ஆதலால் தி க்குறள் எதிர்காலத் தைல ைறயினைர பற்றிப்
ேபசுவ வியப்பல்ல. அ மட் மல்ல இன் வாழ்பவர்க க்கு எதிர்காலத்ைதச்
சிறப் ற அைமயச் ெசய்யேவண் ய ெபா ப்ைப ஏற்கும்ப வ
த் கிற .
இன் வாழ்ேவாாின் கடைம, இவர்கள் வாழ்ந்
ப்ப மட் மல்ல, அ த்
வ ம் தைல ைறயினர் சிறப்ேபா வாழ்த க்குாிய சூழைல உ வாக்கித்
தரேவண் ம் என்ப தி க்குறளின் க த் ;
ம்கூட. மைனயற வாழ்க்ைகயின்
மாண் , காதல் சிறப்பில் இல்ைல; சுைவமிக்க உணவில் இல்ைல; ெசய் குவித்த
ெபா ளில் இல்ைல. ேவ எதில்தான் இ க்கிற மைனயறத்தின் சிறப் ? ஆம்!
அறிவறிந்த மக்கைளப் ெப வதில்தான், மைனயறத்தின் மாண் ெபா ந்தியி க்கிற .
"ெப மவற் ள் யாமறிவ தில்ைல அறிவறிந்த மக்கட்ேப

அல்ல பிற"

என்ப தி க்குறள். ‘அறிவறிந்த’ என்ற ெசால்ைல மக்க டன் ேசர்த்
அறிவறிந்த மக்கள் என்பார்கள் உைரயாசிாியர்கள். அறி , கல்வி ேகள்விகளா ம்,
வாழ்க்ைக அ பவங்களின் அ ப்பைடயி ம் ேதான் வ . ஆதலால் மக்கள் பிறந்
வளர்ந்த பிறகுதான் அறிவறிந்த மக்களாதல் இய ம். ஆதலால் அறிவறிந்த என்ற
ெசால்ைல மக்களின் ெபற்ேறார்கள் பால் ேசர்த் க் கூ வேத ெபா த்தம். ஆம்!
ெபற்ேறார்கள் காதல் மைனயற வாழ்க்ைகைய அறிவறிந்த நிைலயில் நடத் தல்
ேவண் ம். காமக்களியாட்டமாக ஆகாமல் பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அறிவார்ந்த
நிைலயில் அன் ம் அற ம் கலந்த ஊைன, உயிைர, உணர்விைனக் கடந்த நிைலயில்
கூ தல் நிக மாயின் அறிவறிந்த மக்கள் ேதான் வர்.
பிறப்பில் கவனமாக இ ந்தால் மட் ம் ேபாதா . அைதப் ேபாலேவ வளர்ப்பி ம்
கவனமாக இ த்தல் ேவண் ம். ெபா வாக நம நாட் ல் கிராமப் றங்களில்
குழந்ைதகள் வளர்க்கப்ப வதில்ைல. அவர்களாகேவ வளர்கிறார்கள். அதனால்தான்
நம ச தாயத்தில் தரம் குைறந்தி க்கிற . கு ம்பம் மைனயறத்தில் சிறந்
விளங்கினால் அக்கு ம்பம் மனிதகுல வரலாற்றிேலேய இடம்ெப ம். ஒ வர் தம
ன்ேனாைரச் ெசால் அறி கப்ப த்திக் ெகாள் தல் வளர்ச்சியின்ைமையக்
குறிப்பதாகும். மாறாகத் தனக்குத்தாேன அறி கமாக விளங்கி வாழ்பவர்கள், தம
கு ம்பத்திற்கும் விளக்கம் த கிறார்கள். இவைரப் ெப வதற்கு இவ ைடய தந்ைத ம்,
தா ம் என்ன தவம் ெசய்தனேரா என் வியக்கும் அள க்கு வாழக்கூ ய தகுதி,
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திறன்க டன் மகைவ வளர்க்க ேவண் ம். நல்ல தாய், நல்ல தந்ைத என்
விளங்க வாழ்தேல சிறப் ற அைமந்த மைனயற வாழ்க்ைக.
"மகன்தந்ைதக்கு ஆற் ம் இதவி இவன்தந்ைத என்ேநாற்றான் ெகால்ேல
ெசால்"

ெபயர்
ஞ்

*****
17. அன்பாற்றல்
அன் – இஃ ஓர் உயிர்ப் பண் ; மனிதகுல வரலாற்ைற உயிர்ப் ள்ளதாக்கும்.
பண் ; தீைமையத் ைடத்ெதறி ம் ஆற்றல் மிக்க பண் ; பைடப்பாற்றல் மிக்க பண் .
இந்த அன் தற்சார்பில்லாத ; ற்றாக அயலாைர ேநாக்கிேய ெசல் ம் பண் .
இத்தகு அன்பிைன உயர் பண்பாகப் ெபற்ற மனிதன் வளர்வான்; வாழ்வான். இத்தகு
அன்பிைன அறிவியற் பார்ைவயில் தி க்குறள் எ த் க் கூ கிற .
உயிர்குலத்தில் எ ம் உைடய உயிர்க ம் உண் ; எ ம் இல்லாத உயிர்க ம்
உண் . எ ம் இல்லாதன
வைகயின. கதிெராளியின் ஆற்றைலத் தாங்கும்
ஆற்றல் எ ம் ள்ள உயிாினங்க க்கு மிகுதி ம் உண் . ஒேரா வழி தாங்கிக்ெகாள்ள
இயலா ேபானா ம் ஓ ப்ேபாய்ப் பிைழத்தல் இய ம். எ ம் கள் அைமந்த
உடல்கள் விைரந்த இயக்கத்திற்குத் ைண ெசய்வன. எ ம் இல்லாத
க்க க்குக்
கதிரவனின் ெவப்பத்ைதத் தாங்கும் ஆற்றல் இல்ைல; தப்பித் ச் ெசல்ல ம்
உடலைமப் இடம் தரா : ஊர்ந்ேத ெசல்ல இய ம். அதனால் எ ம் இல்லாதைவ
கதிரவன் ெவப்பத்தினால் அழி ம் என்ப அறிவியற் சார்ந்த க த் .
அ ேபால மா ட வாழ்விற்கு அன் ைடயராதல், எ ம் ேபால் வ ைமையத்
த ம். அன் ைடேயார் ச தாயத்தில் நிக ம் ைறப் பிறழ் களால் அழிந் விட
மாட்டார்கள். தாங்கி வாழ்விப்பார்கள். தா ம் வாழ்வார்கள்.
கதிெராளியில் – ெவப்பத்தில் மாற்றங்கள் இல்ைல. கதிெராளி காய்வதில்ைல.
அதைனத் தாங்கும் ஆற்றலற்றைவ அழிகின்றன. அ ேபால ச தாய வரலா , ஒ
தன்ைமக்காக இயங்கிக் ெகாண்
க்கிற . இந்த இயக்கத்திற்கு அ ப்பைட
மா டதிற்குாிய அறேமயாகும். அன்பின் ஆற்ற ைடயவர் வாழ்கின்றனர்.
அன்பாற்றலற்றவர்கள் அழிகின்றனர். "ஆற்ற டைமேய வா ம்" என்ப உண்ைம.
ஆதலால், வா ம் மா
ேபாற் மின்!

டத்திற்கு எ

ம்பைனய அன்பிைன அைனவ ம்

"என்பி லதைன ெவயில்ேபாலக் கா ேம அன்பி லதைன அறம்"
*****
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18. ேமாப்பக் குைழ ம் அனிச்சம்!
மானிடர் உயிர்ப்பில் ெவளிவி ம் காற் ெவப்பத் தன்ைம ைடய . இந்த
ெவப்பத்ைதத் தாங்க
யாத நிைலயில் அனிச்சம் என்ற மலர் குைழந் ெக ம்.
அனிச்சம் நரம் களின் அைம ெபறாத ெமன்ைமயான மலர். அதனால் ேமாப்பக்
குைழகிற . அதனால் அனிச்சமலைர கராமல் கிற்குச் சற் த் ெதாைலவில் ைவத்
மணத்ைத அ பவிக்கலாம்; அழைக அ பவிக்கலாம்; தன்ைமைய அ பவிக்கலாம்.
இங்ஙனம் ஒ மலைர அ பவிப்பதற்குப் பதிலாக அதைன கர்ந் ெக ப்பதில்
என்ன பயன்?
வி ந்தினர் என்பவர்கள் தியவர்கள். அதாவ
ன்பின் ெதாியாதவர்கள். அதாவ
நா விட் நா , கற்பதற்காக ம் திய அ பவங்கைளப் ெப த க்காக ம் பயணம்
ெசய் வ பவர்கேள வி ந்தினர் (இன் உறவினர்கைள வி ந்தினர் என்
அைழப்ப தவறான மர ). இத்தகு வி ந்தினர்கைள, உ வலன் ைடயாைரப் ேபால
இனிய பாி நிைறந்த ன்
வல் தாங்கிய கத் டன் வரேவற்க ேவண் ம்.
அங்ஙனம் வரேவற்கா , அந்நியர் என்ற உணர் டன் கத்தில் ஐயப்பாட் ணர் ம்
வி ப்பமின்ைம ம் லப்பட ேநாக்கின், வந்த வி ந்தினர் மனத் ன்பம் அைடவர்;
அவர்கள் ேசாற் க்காக வந்தவர்கள் அல்லர்; உற க்காக வந்தவர்கள். நன்ைம
ெசய்வதற்காக வந்தவர்கள்.
"ேமாப்பக் குைழ ம் அனிச்சம்

கந்திாிந்

ேநாக்கக் குைழ ம் வி ந் "

*****
19. நன்றி மறேவல்
நன் என்ற ெசால் ன் அ ப்பைடயில் நன்றி என்ற ெசால் பிறக்கிற . அதாவ
ஒ வர், ஒ வ ைடய வாழ்க்ைகயின் வளர்ச்சிக்கும், ன்ேனற்றதிற்கும் உதவி
ெசய்தைத மறத்தல் கூடா . நன்ைற – நல்லைத மறவாதி க்கும் பண்பிைனக் குறிக்கும்
ெசால் நன்றி என்ப . இந்தப் பரந்த உலகத்தில் மா டம் ஒ வ க்கு ஒ வர் கலகம்
ெசய் அழிந் ெகாண்ேட வந்தி கிற . அழிந் மி க்கிற .
இத்தகு உலகில் ஒ வர் பிறிெதா வ க்கு நன்ைம ெசய்வ என்பேத வளர்ந்த
மனிதாின் நிைல. இங்ஙனம் ஒ வர் ெசய்த நன்ைமைய மறக்கா பாராட் னால்
ேம ம் பல நன்ைமகைளச் ெசய்ய அவர் ன்வ வார். நா வள ம். அேதா
நன்ைமைய அைடந்த ஒ வர் அந்த நன்ைமைய மறவாதி த்தேல அவர் அந்த
நன்ைமயின் – தன்ைமயின் பயைன அறிந்தி க்கிறார் என் உணரப்ெப ம்.
இங்ஙனம் தன்ைமைய அறிந் ண ம் நிைலயில்தான் நன்ைம வள ம். பல ம் பயன்
ெப வர்.
ஒ வர் ெசய்த நன்ைமைய மறந் விட்டால், அவ க்கு யா ம் நன்ைம ெசய்ய
ன்வர மாட்டார்கள். அதனால் அவர் தம் வாழ்வில் ேதக்கம் ஏற்ப ம். ன்பங்க ம்,
யரங்க ம் ேதான்றி அல்லற்ப வர்; அழிந் ேபாவார். அதனால் "நன்றி மறப்ப
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நன்றன் " என்ற தி க்குறள். நன்ைமைய மறவாதி த்தேல நன்ைமைய நிைலயாகப்
பா காக்க ம் ேம ம் பல நன்ைமகைளப் ெபற ம் கூ ய வழி.
நன்ைம ெசய்தல் நல்லவர் பண் . நல்லவர்களாேல மட் மா இந்த உலகம்
இயங்குகிற . இல்ைலேய! இந்த உலகில் நல்லவர்கள் – நன்ைம ெசய்யக்கூ யவர்கள்
மிக மிகச் சி பான்ைமயினேரயாம். தீைம ெசய்பவர்கேள மிகுதி. ஆதலால் நமக்கு
ஒ வர் தீைம ெசய் விட்டால் அந்தத் தீைமைய அப்ெபா ேத மறந் விட ேவண் ம்.
ஏன்? தீைமயால் விைளயக்கூ ய பயன் யா மில்ைல.
ஒ வர் ெசய்த தீைமைய மறவாமல் நிைனவில் ைவப்பதால் தீைம ெசய்தார் மீ
காழ்ப் ணர்ச்சி கால்ெகாள் ம் – அவ க்கு தீைம ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ைனப்
ேதான் ம். தீைம ெசய்தவ க்குத் தீைம ெசய்ய ேநாி ம். தீைமைய அைடந்தவர் நாம்
ெசய்த தீைமக்குத்தாேன தீைம என் நிைனக்க மாட்டார். மீண் ம்
கி எ ம்
சினத் டன் தீைம ெசய்வார். அதனால் தீைமேய சுழன் ெகாண் வ ம்.
அழிேவ. அதனால்
"நன்றல்ல

அன்ேற மறப்ப

நன் "

என் தி க்குறள் அறி
த் கிற . ஆம்! தண்டைனகளால் மனித உலகம்
தி ந்தா . தீைம ெசய் ம் அறியா மா டர்பால் அ தாப ம், இரக்க ம் பாி ம்
காட் த் தி த்த யல்வேத நன்ைம நா ேவார் பணி! ைவயகம் வளர வாழ வழி!
"நன்றி மறப்ப நன்றன் நன்றல்ல அன்ேற மறப்ப நன் ." இத்தி க்குறள்,
மா ட வரலா , ச க இயல், உள இயல் அ ப்பைடயில் ேதான்றிய . அற் தமான
தி க்குறள். நன்றி மறப்பதனால் தீைம வளர்ந் விடா . அல்ல தீைம வளரா .
நன்ைம குைற ம். அவ்வள தான். ஆனால் நன்றல்லாதவற்ைற மறவாதி ப்ப
ெப ந்தீைம பயக்கும். அதனால் அைத "அன்ேற" மறந்தி க என் வ
த் கிற
தி க்குறள்.
*****
20. மற்றவர் சிந்தைனக்கு மதிப் த க!
ந
நிைலைம என்ப வாழ்விய ன் சிறந்த பண் களில் ஒன் . ந
நிைல
என்றால் எதி ம் ேசராத இரண் ங்ெகட்டான நிைல என் ெபா ள் ெகாள்ளக்
கூடா . இ க்கமான சார் நிைல ந
நிைலக்கு எதிரான . அதாவ நாம் ஒ
ைவ எ த் க் ெகாண் அந்த
நிைலயின் அ ப்பைடயிேலேய
மற்றவர்கைள ஆய்வ . மற்றவர்க ைடய க த் க்கைள ஆய்வ என்ப தவறான
அ கு ைற. அ மட் ம் அல்ல. உள்ேநாக்கம் ஒன்ைறக் கற்பித் க் ெகாண் ஆய்
ெசய்தல் – அ குதல் ஆகா .
மனிதன் எந்த வைகயி ம் சுதந்திர ைடயவேன. ஒவ்ெவா மனித ம் அவன்
நிைலயில் சிந்திக்கும் உாிைம உைடயவன் என்பைத மறந் விடக்கூடா . அவைனச்
சிந்திக்கத் ண் அந்தச் சிந்தைனயில் தவ இ ந்தால், மைட மாற்றம் ெசய்ய
ேவண் ேம தவிர, சிந்திக்கிற பழக்கத்ைதேய றிய த் விடக் கூடா .
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அ மட் மல்ல, மற்றவர்களின் சிந்தைனயின் மதிப்ைப தற்சார்பின் காரணமாகேவா,
பாரம்பாியம் அல்ல ேவ சில காரணங்கள் அ ப்பைடயிேலா தரக்குைறவாக
எண் தல் கூடா . அவர்க ைடய சிந்தைனக்கு மதிப்ைபத் தந் சமநிைலயில் க தி
– அவர்கள் சிந்தைனைய எ த் க் ெகாள் ம் மனப்ேபாக்கு ேவண் ம்.
இங்ஙனம் சிந்தைனகள் மதிக்கப் ெபற்றால்தான் அறி வள ம். த ல் ஒ வர்
சிந்தைனையச் சமநிைலயில் மதிப் ணர் டன் எண்ணி ஆய் ெசய் ஒப் ேநாக்கி
நல்லைதத் ணிந்
ெசய்க. அ த் , ஆய் ெசய்த பிறகு தம் க த் ட ம் மற்ற
க த் க்க ட ம் ஒப் ேநாக்கி ஆய் ெசய்யலாம். இந்த
நிைல ஆய் நடந்த
பிறகு எ நன் – அல்ல சாியான என்ற ணி க்கு வரலாம். வரேவண் ம்.
எ ேபால எனில், கைடகளில் பண்டங்கள் எைட ேபாடப் பயன்ப த் ம் தராைசத்
க்கிச் சாிபார்த்தல் ேபால, தராசு நிைலயில் அதாவ எைடக் கற்க ம்,
பண்டங்க ம் இல்லாமல் ெவ ம் நிைலயில் தராைசத் க்கிச் சாிபார்த் , தராசு
நிைலயில் ப தில்லாமல் இ ப்பைத ம், சீராக எைட அள காட் கிறதா
என்பைத ம் உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள த ல் ெவ ந்தராைசத் க்கிச் சாிபார்த்தல்
ைற. அ ேபாலேவதான், தக்க க த் அ ப்பைடயில்தான்
ெவ க்கப்ப ம்
என்பைத உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள உதவி ெசய்வ மற்றவர்கைள மதித்தலாகும்.
அவர்தம் சிந்தைன மதிக்கப் ெப ம்; நம்பிக்ைகையத் த ம். எல்ேலாைர ம் மதிக்கும்
அ ப்பைடயிேல இ நிக ம்.
"சமன்ெசய் சீர் க்குங் ேகால்ேபால் அைமந்ெதா பால் ேகாடாைம சான்ேறார்க்
கணி." (குறள் – 118)
*****
21. அடக்க ைடைம ஆக்கம் த ம்
மனித வாழ்க்ைகக்குச் சிறந்த அடக்கம் ேதைவ. பழங்காலத்தில் அடக்கம் என்ற ஒேர
ெசால் பல ஒ கலா கைள ம் வற்
த்திய . இன் அடக்கம் என்ற பண் விாிந்
தனித்தனிேய குறியிட் ச் ெசால்கிற வைகயில் அைமந் ள்ள . ெபா வாக
மற்றவர்களிடம் அகந்ைதயின்றி அடக்க ைடயவராக நடந் ெகாள் ம் பண் .
‘பணி ’ என்ற பிறிெதா ெசால்லால் உணர்த்தப்ப கிற . தி க்குறள்ப
பணி டைம ம் அடக்க ைடைமயிேலேய அடங்கியி க்கிற . அ த் த்
தன்னடக்கம், நாவடக்கம், ெபாறிகள் அடக்கம், லனடக்கம் என்ெறல்லாம் ெசால்லப்
ெப கின்றன.
மனிதன் அைடந் ஒ க ேவண் ய நற்பண் கள் பலப்பல. அவற் ள் தைலயாய
தன்னல ம ப் . நீதியின்பால் ேவட்ைக, ஈைகக்குணம், அன் ைடைம இைவெயல்லாம்
சிறந்தனவாயி ம் தன்னடக்கமில்லா ேபானால், இந்தப் பண் கள் சிறக்கா.
ஆதலால் ஒ க்கங்க ள் சிறந்த , தைலயாய தன்னடக்கம். கிேரக்கச்
சிந்தைனயாளன் சாக்ரட் ஸ் மனிதன் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய தல்நிைலப்
பண் களாகத் தன்னடக்கத்ைத ம் லனடக்கத்ைத ம் கூறினான்.
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தன்னடக்கம் என்ற சிறந்த பண்பிைனப் ெபற ேவண் மாயின் மற்றவர்களிடம் குைற
கா ம் தீைம அறேவ கூடா . ஒேரா வழி குைற கண்டா ம் அைத இரகசியமாகக்
ெகாண் பிறாிடம் கூறக்கூடா . ணான விவாதங்கள் அறேவ கூடா . கட்சி – பிரதி
கட்சிச் சுழியில் சிக்கித் தவிக்காமல் என் ம் எப்ெபா
ம் ெபா நிைல வகிக்க
ேவண் ம். தன்ைனப் பற்றிய உயர் நிைன கைள விட்ெடாழித் விட்டால்
அடக்கப்பண் வந் வி ம்.
ெபா வாகத் தி க்குறள் அடக்க ைடைமைய ம் அதன் பயைன ம் தல் நான்கு
குறள்களில் வகுத் கூ கின்ற . அ த் மற்றவர்களிடத்தில் பணிவாக நடந்
ெகாள்ள ேவண் ய பண்ைப எ த் க் கூ கிற . ெசல்வ ைடைம அகந்ைதைய
வளர்க்கும். ஆதலால், ெசல்வம் உைடயார் பணி ைடயாராக ம் இ ப்பின் இரண்
மடங்கு ெசல்வம் ெபற்ற ேபான்ற என்ப தி க்குறள் க த் .
அ த் , ஐம்ெபாறிகள், ஐம் லன்களின் அடக்கத்ைத எ த் க் கூ கிற .
அடக்க ைடைம என்ற பண்பின் ேதாற்றதிற்குாிய ஒ கலாற்ைற எ த் க்
காட் கிற , லன்கள், ஆைசகள் ேதான் ம் களம். ஆைசகள் ேதான்றி வளர்ந்தால்
அடக்க ைடைமையப் ெப தல் இயலா . லன்களில் ஆைசகள் தைலப்ப ன் அந்த
ஆைசகைள அைடயப் ெபாறிகைள இயக்கம் ஆன்மா, அப்ேபா ெபாறிகள் மதம்
பி த்தக் களி கைளப்ேபால் கட் ப்பா ன்றிச் ெசயற்ப ம். இ தவ . ெப ம்பா ம்
இச்ைச, ெபாறி வாயிலாகச் ெசய்திகளாக, ெபா ள்களாகப் லன்க க்குச் ெசல் ம்.
லன்கள், தாம் ெபாறி வாயிலாகப் ெபற்ற ெசய்திகைள, ெபா ள்கைள இச்ைசயாக
மாற்றி மீண் ம் ெபாறிகைளத் ண் ம் அவற்ைற அைடந் அ பவிப்பதற்காக!
ஆதலால், ெபாறிகைள கண்டப சுற்றவிடாமல் பா காத்தல் ெபாறியடக்கம்
லனடக்கம் இரண் ம் ஒ ங்ேக வந்தைண ம். இந்த உயாிய ஒ கலா அைமய
ேவண் மானால் அழகுைடயான எல்லாம் ஆராதைனக்ேக உாியன, அ பவிப்பதற்கு
அல்ல என்ற க த் ம் நல்லனெவல்லாம் மற்றவர்க க்ேக என்ற எண்ண ம்
ேதான்றி ன் ெபாறியடக்கம் தாேன வந்தைம ம்; லனடக்க ம் வந்தைம ம்.
ெபாறிகள் அடக்கதிற்குத் தி க்குறள் அற் தமான ஓர் ஆேலாசைன கூ கிற .
ஆைமைய உதாரணமாக ைவத் க் கூ கிற .
ஆைம, தனக்கு நலம் பயக்காத சூழல்களில் தன உ ப் கைள உள்ேள இ த்
ஒ க்கிக் ெகாள் ம். தன நல க்ேக ஏற்ற சூழ்நிைலயில் தன உ ப் க்கைள
ெவளிேய நீட் அ பவிக்கும். இ ேபால நா ம் நமக்கு நலம் பயக்கக்கூ ய
காட்சிகைளக் கண் அ பவிக்கலாம். ேகள்விகைள ேகட் அ பவிக்கலாம்,
சுைவயானைவகைள உண் அ பவிக்கலாம். நம் ைடய ஆன்ம நல க்குப் பயன்
தராத ெசய்திகளில் நம் ைடய ெபாறிகைள ஈ பட அ மதிக்காமல் இ த்
அப் றப்ப த்தி விடேவண் ம். ஆைமயின் ெபாறிகைளப் ேபால் மனிதனின்
ெபாறிகள் ஒ க்ககூ யான அல்ல. பின் என்ன ெசய்யலாம்? நம ெபாறிக க்கு
நாேம நலம் பயக்கக்கூ ய அ பவங்கைளப் பைடத் க் ெகா க்க ேவ ம்.
ஒ ைம ள் ஆைமேபால் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எ ைம ம் ஏமாப் உைடத் . குறள்
– 126
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அ த் நாவடக்கம் பற்றி ம் ன் குறள்களில் ேபசுகிற . தீய ெசாற்கைள
அறேவ விலக்கும்ப தி க்குறள் ஆைணயி கிற . இத்தகு அடக்க ைடைமையச்
சார்ந்த பண் கள் வாழ்க்ைகயில் தங்கினால் வாழ் அறவாழ்வாக வள ம்.
*****
22. நம் கடைம
ஒ குதல், ஒ க்கம் என் பாராட்டப் ெப கிற . அதாவ ஒ வ ைடய வாழ்க்ைக
நைட ைறகள் ஒ க்கம் என் கணிக்கப்ெப ம். ஒ வர் தனக்கும் தன்ேனா வா ம்
மற்றவர்க க்கும் ேக கள் வாரா வாழ்வ ஒ க்க ைடய வாழ்வாகும்.
இப்பிறப் , சிறப் ைடய ஒன் . இதற்கு இைணயான எ
ம் இல்ைல. இ
ம்
ஒேர ஒ தடைவதான். ேதர் கள் பல தடைவ எ
வ ேபால, வாழ்க்ைகத் ேதர்
பல தடைவ எ த இயா ; எ த
யா . ஆதலால் வாய்த்த இந்தப் பிறப்ைபப்
பய
வைகயில் வாழ்ந் , வாழ்க்ைகயின் பயன் காண ேவண் ம்.
ஒ க்க நிைலயில், தற்சார்பான ஒ க்கம் தல் நிைலயின . அதாவ ஒ மனிதன்
தன்ைனத்தான் ெகாண்ெடா குதல்; தன் ைடய சுைவப் லன்கைளத் ய்ைமயாக
ைவத் க் ெகாள்ளல். உலகின் எல்லாவித ேநாய்க க்கும், ன்பங்க க்கும்,
தீைமக க்கும், அ ப்பைடக் காரணம், சுைவ கர்வின் பாற்பட்ட இழி த் தன்ைமேய!
வளர்ந் வ ம் ம த் வமைனகள், காவல் நிைலயங்கள் ஆகியன மானிடாின் சுைவப்
லன்கள் ெகட்டவழித் ேதான் ம் ேநாய்களி
ந் ம் தீைமகளி
ந் ம் மா டத்ைத
மீட்கேவயாம். மானிடர் லன்களின் மீ கவனம் ெச த்தித் ய்ைம காக்க
ேவண் ம்.
லன்கள் ய்ைமக்குத் ைண ெசய்வ ஆைசகளி
ந் தப்பிப்ப . ேதைவைய
அைடய நிைனப்ப ஆைசயல்ல. அளவற் ெவறி பி த்த நிைலயில் அைடய
நிைனப்பேத ெவ க்கத்தக்க ஆைச. லன்களின் ய்ைம காத்தால், தாேம
ெபாறிகளில் ய்ைம காணப்ெப ம்,ெபாறிகள் மீ தனி ஆைண ெச த்தி
ெநறிப்ப த்திக் ெகாள்ளேவண் ம். நம வாழ்க்ைக என்ற ேதர் பத் க் குதிைரகள்
ட் ய ேதர் ஆகும். இந்தப் பத் க் குதிைரகள் லன்க ம் ெபாறிக மாகும்.
இைவகளின் பி நம ைகயில் இ ப்பேத ஒ க்கம் நிைறந்த வாழ் .
ஒ க்க ைடயார் என் ம் நல டன் வாழ்வர்; ெவற்றிக டன் வாழ்வர்; பல க்கும்
பயன்பட வாழ்வர். வாழ்க்ைகயின் ெப ம்பகுதி ஒ க்கத்தால் சிறப்ப . வாழ்க்ைகப்
பயணத்தின் ெந ய வரலா ஒ க்கதாேலேய எ தப் ெப கிற .
அ த் ஒ க்கத்தின் இரண்டாவ நிைல, ச தாய ஒ க்கம் எனப்ப ம். அதாவ
பல டன் ஒத்திைசந் வாழ்தல். விதண்டா வாதங்க ம், பிணக்கும், பைக ம்
ச கத்ைத அாித் அழிக்கும் கைரயான்களாகும். ச தாயேம தனிமனிதைன
உ வாக்கும் பட்டைற. ஆதலால், ச தாய ஒ க்கலா கள் கண் ப்பாகப் பின்பற்றத்
தக்கன, ச தாயத்தின் மதிப்ைபக் ெகளரவித்த ல் தனிமனித ஒ கலா சிறப்பைடய
வழி உண் . மதிப்பீட் ப் ெபா ப் ள்ள ச தாய அைமப் , ச தாய ஒ க்கம்
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சீர்ெக ன் தனிமனித ஒ கலா ம் சிறக்க இயலா . ஆக ஒ க்க ைடயராக வாழ்தேல
வாழ்க்ைக.
"ஒ க்கம் வி ப்பம் தரலான் ஒ க்கம் உயிாி

ம் ஓம்பப் ப ம்"

20:17 19/02/2014என்ப ஒ சிறந்த குறள். ஆம்! ஒவ்ெவா வ க்கும் அவர்தம் உயிர்
ெபாிய ; எல்லாவற்றி ம் ெபாிய . சாக யா ம் வி ம் வதில்ைல. அதனால்தான்
ஓரறி யிர் தல் ஆறறி உயிராகிய மானிடன் வைரயில் எல்லா உயிர்க ம்
உயிர்க்காப்
யற்சியில் ன்னணியில் நிற்கின்றன. உயிர்க்காப்
யற்சியின்
அள க்கு ஒ க்கப் பா காப்
யற்சி கால்ெகாள்ளவில்ைல. உயிேரா வாழ்தல்,
வாழ்த ன் பயன்காண! அதாவ ைவயகம் பய ற வாழ்ந் நிலத்திைட நீள் கழ்
ெப தல். இதற்கு ஒ க்கம் ைண ெசய் ம். உயிேரா வாழ்ந் ம்
ஒ க்கமிலாைமயால் ேநாய்க க்கு இைரயாகி ம், ச தாய ஒ கலா இன்ைமயால்
ஊரவர் பழி ற்ற ம் வாழ்ந் பயன் என்ன? இத்தைகேயார் வாழாைமேய ேகா
த ம்.
கு ைம – கு ைமப்பண் – Citizenship என்ப
தி க்குறள் கு ைமப் பண் பற்றிப் ேபசுகிற .
"ஒ க்க

திய நாகாிகத்தின் வ வம். ஆனால்

ைடைம கு ைம இ க்கம் இழிந்த பிறப்பாய் வி ம்"

அதாவ , நா த விய நிைலயில், ஒத்த அறிந் ஒ குதேல கு ைமப் பண் .
நம நாட் க்கு என் சில நாட் ஒ கலா கள் ேதைவ. தலாவ நாட் ஒ க்கம்
சமயச் சார்பற்ற (Secular) ஒ க்கம். இரண்டாவ பல ெமாழிகைளக் கற்றல்.
ன்றாவ சுதந்திரத்ைத – ஜனநாயக மர கைளப் பா காத்தல். இைவகைளத் ேதசீய
ஒ க்கங்கள் – என் கூறலாம். இந்த ஒ க்கங்கைள ேமற்ெகாண் ஒ குவ
இந்தியக் கு
ாிைம ெபற்ற ஒவ்ெவா வாின் கடைம மாகும்.
*****
23. ெபாைற ைடைம
ெபா ைம – ெபா த்தாற் தல். ெபா ைம பலவைக. ன்பம் வந் ற்றேபா
ெபா த் க் ெகாள்ளல், ேநாய் வந்தேபா ெபா த் க் ெகாள்ளல், பிறர் கூ ம்
பழிச்ெசாற்கைள ெபா த் க் ெகாள்ளல், பிறர் ெசய் ம் ஊறிைனத் தாங்கிப்
ெபா த் க் ெகாள்ளல் என் பல வைகயாகப் பிாித் ணரலாம். ஆயி ம்
ெபா தாற் தல் என்ப ஒேர பண் தான். தன்ைனச் சார்ந் தன்னாேலேய
உ வாக்கிக் ெகாள்ளப் ெபற்ற ன்பங்க க்கு காரணம் அவரவேர. இதைன அவர்கள்
தாங்கிக் ெகாள்வைதத் தவிர ேவ வழியில்ைல. இந்த இடங்களில் ெபா ைம
இயற்ைக. ஆனால் இந்த இடங்களில் ேகாபம் வந்தால் கூட ஒேர வழி வரேவற்கலாம்.
இங்ேக தங்க ைடய ன்பங்க க்குக் காரணமான தவ கைள – அறியாைம, வ ைம
த யவற்ைற நிைனந் அவற்றிேனா ேபாராடத் ணியலாம். இந்த வைகயில்
வரேவற்கத் தக்கேதயாம்.
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ஆனால் பிறர் தன்ைன இழித் ப் ேபசியெபா
, பிறர் தமக்குக் ெகா ய
ன்பங்கைளச் ெசய்த ெபா
– உட க்கு ஊ
த யன ெசய்த ெபா
ம்
ெபா ைமைய ேமற்ெகாள்ளல் அாி . இந்த மாதிாித் த ணங்களில் ெபா ைம
காட்டேல ெபா ைம எனப்ப ம். ேபாற் வதற்குப் பதிலாகத் ற் பவர்களிடம்
ெபா ைமயாக இ த்தேல ெபாைற ைடைம. "ெபாைற எனப்ப வ ேபாற்றாைரப்
ெபா த்தல்" என்ற க த்ெதாைக. நாடவர் பழித் ைரையப் ணாக ஏற் க்
ெகாண்டாேல உய்தி ெபறலாம் என்ப தி வாசகக் க த் . பண் களில் சிறந்த
ெபாைற ைடைம. அேத ேபாழ் ெபாைற ைடைமப் பண் ஆ ைமையச் சார்ந்
விளங்க ேவண் ம். ஆ ைம இல்லாதவர்களிடம் உள்ள ெபாைற ைடைமப் பண்
ஆகா . இதற்குப் ெபயர் ேகாைழத்தனம். நாட் மக்கள் ெபாைற ைடைமயின்
ெபயரால் ேகாைழகளாகக் கூடா . ஆ ைமப்பண் த விய ெபாைற ைடயவராய்
இ த்தல் ேவண் ம். இ ேவ தி க்குறளின் க த் .
ஆடா , அைசயா – கற்களாக உைடத்தா ம் ெபா ைமயாக இ க்கும்
மைலையப் ெபா ைமக்குச் சான்றாகத் தி க்குறள் கூறவில்ைல. தி க்குறள்
ெபாைற டைமக்கு எ த் க் காட்டாக நிலத்ைதக் கூ கிற . ஏன்? நிலம்
உழப்ப கிற . உ வதன் லம் நிலத்திற்கு ஊ ெசய்யப்ப கிற . நிலம்
மண்ெவட் ெகாண் ெகாத்தப்ப்ப கிற ; ெவட்டப்ப கிற . நிலத்தின் பரப்பில்
கீறல்கள், ெவட் ப் பள்ளங்கள் ேதான் கின்றன. ஆயி ம் நிலம் இத் ன்பங்கள்
ெசய்தாைரச் சினப்பதில்ைல; அவ க்குத் தீைம ெசய்வதில்ைல. மாறாகத் தனக்குச்
ெசய் ம் ஊ கைளேய ஆக்கமாக எ த் க் ெகாண் நிலம் ெச ைமைய அைடகிற ;
வளம் ெகாழிக்கிற . அந்த வளத்திைனத் தனக்குத் தீைம ெசய்த மனித குலத்திற்ேக
தி ம்பத் தந் வி கிற . அவர்கள் வாழ்க்ைகைய வளமாக்குகிற ; உயர்த் கிற ,
மைலக்கு இந்த இயல்பில்ைல. மற்றவர்கள் மைலையக் குைடந் கல் உைடத்
எ த்தால் மைல ெபா த் க் ெகாள்வ உண்ைம; ஆனால் தன்ைன அழித் க்
ெகாள்கிற ; கல் உைடப்பவ க்கும் ெந ய பயன் த வதில்ைல. ஆனால்
உழப்ெப ம் – ெகாத்தப்ெப ம் நிலம் அழிவதில்ைல. தனக்கு ஏற்பட்ட அழிைவேய
ஆக்கமாக மாற்றிக் ெகாண் வளம் ெகாழிக்கிற ; வாழ்விக்கிற ; நிைலயாக
வாழ்விக்கிற . அ ேபால் ெபா ைமப் பண்பின் லம் ஒ மனிதன் அல்ல ஒ
இனம் அழிந் விடக் கூடா ; வளர ேவண் ம். ெபா த்தல் என்ற பண் ஆக்கத்தின்
பாற்பட்ட . "ெபா ைம ம் சாந்த ம் ஒ வ க்கு ஆற்றைலக் ெகா ப்பன" என்றார்
ேலஹண்ட்.
"அகழ்வாைரத் தாங்கும் நிலம்ேபாலத் தம்ைம இகழ்வார்ப் ெபா த்தல் தைல" (குறள்
– 151)
*****
24. அ க்கா

தீண்டா உள்ளம் ெப க!

மனிதன் ெவற்றி ெப வ குணநலன்களினாேலயாம். குணநலன்க டன் ஊக்க ம்,
திற ம் அைமயின் ேம ம் கழ்மிக்க வாழ்க்ைக கிைடக்கும். தீய குணங்கள் தாேம
விலகா. நற்குணங்கைளப் பயில்வதன் லேம தீய குணங்கள் அக ம். நற்குணங்கள்
வளர்க்கப் ெப வன. தீய குணங்கள் தாேன வளர்வன. மனத்ைதக் ெக க்கும் தீய
குணங்க ள் தைலயாய அ க்கா . அதாவ மற்றவர் ெப ம் ெப ஞ்
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சிறப் கைளக் கண் மகிழ இயலாத உள்ளம் ெப தல்; மற்றவர் ெப ம் ேப கைளப்
பாராட் ம் உணர்வின்ைம; மற்றவர் ெபற் ள்ள ெப ஞ்சிறப் கைள அங்கீகாிக்க
மனம் இல்லாமல் குற்றங்குைறகைளக் கூ தல். இைவெயல்லாம் அ க்காற்றின்
இயல் கள். அ க்கா ைடயான், தான் ஒன்ைறப்ெபற யல மாட்டான். மற்றவர்கள்
ெபற்றி ப்பைவக க்குக் களங்கம் கற்பிக்கேவ யற்சி ெசய்வான். அதனால், தான்
நலம் ெப ம் யற்சிகளில் அவ ைடய மனம் தைலப்படா . கல்வி ேபான்றவற்றில்
அ க்கா ெகாள்ளலாம் என் சிலர் அறியாமல் கூ வார். இ தவ . ஒ ெபா
ம்
அ க்கா ைடயார் நன் யற்சியில் ஈ படார்; நன்ெனறியில் நிற்க ஒ ப்படார்.
அ க்காற்றிைனப் "பாவி" என் கூறிய தி க்குறள்.
அ க்கா என்ற தீயகுணம் நம்ைமத் தீண்டாமல் இ க்க ேவண் மானால்
மற்றவர்கள் ெபற் ள்ள தனித்திறன்கைளக் கண் உளமாரப் பாராட்டக் கற் க்
ெகாள்ள ேவண் ம். மற்றவர்கள் ெபற் ள்ள ெசல்வம் த யன நியாயமானைவேய
என்ற எண்ணம் ேதைவ. இ மட் ம் ேபாதா . மற்றவர்க ைடய குற்றங்
குைறகைளக் கண் எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் மகிழக் கூடா . அதற்கு மாறாக
இரக்கம் ெகாள் தல் ேவண் ம். இங்ஙனம் வாழ்ந் பழகின் அ க்கா எ ம் தீய
குணம் மனத்ைதத் தீண்டாமல் காக்க இய ம்.
அ க்கா – ெபாறாைமக் குணம் உைடயவர் உள்ளம் ஊக்கத்ைத இழத்தல்
இயற்ைக. ஊக்கத்ைத இழந்த பின் ஏ ஆக்கம்? ஆதலால், அ காற் க்
குண ைடயவர்கள் ஒ ெபா
ம் வளரமாட்டார்கள்; வள ைடயவராக மாட்டார்கள்.
இந்த நியதிக்கு மாறாக அ க்காேற பிறவிக் குணமாக உைடயவர்கள் ெசல்வம்
ெபற்றி ந்தால் அந்தச் ெசல்வம் நியாயத்தின் பாற்பட்டதல்ல; நீதிேயா
ெதாடர் ைடயதல்ல. அ க்கா ைடயாாிடம் உள்ள ெசல்வம், களவால் ஆகிய
ெசல்வமாக இ க்கலாம்; இ க்க ேவண் ம். ேதர்ந் ெதளிக! அ ேபாலேவ
அ க்காறிலா
ய மனப்பான்ைம டன் வா ம் மனிதர்கள் வறியவர்களாக
வாழ்த ம் ெநறியன் ; ைற மன் . இதி ம் ைறபிறழ் கள் உள்ளன! ேதர்ந்
ெதளிதேல ைற!
அறிவில் வளர்ச்சி, ஊக்கம் நிைறந்த உள்ளம், நன்ைமையப் பாராட் மகி ம்
இயல் , பிறர் ெப ம் ெப ஞ் சிறப் க்கைள மதித் ப் ேபாற் ம் பண் ஆகியன
அ க்கா தீண்டா உள்ளம் ெபற ேவண் ய பழக்கங்கள்; வழக்கங்கள்!
*****
25. தன்னலம் அற்றேல நல்ெலா க்கம்!
ஒ ங்குகள், ஒ க்கத்திற்கு ன்ேனா . ஒ க்கங்கள் ெநறிவழிச் ெசயற்பட
ஒ ங்குகள் ேதைவ. ஒ க்கம் தன் ஆக்கத்திற்குாிய ; பிற க்குத் தீங்கு ெசய்யாத .
ஒ க்கம் பல ைறயின. ஒ க்கம் என்ப விாிந்த பரந்த ெபா
ைடய . ஒ
நற்குணம், நற்ெசயல் மட் ேம ஒ க்கத்திற்கு அள ேகாலாக அைமயா .
ஒ க்கம் இ வைகயின . ஒன் தன்னிைல ஒ க்கம். பிறிெதான் ச க
ஒ க்கம். தன்னிைல ஒ க்கம் தைலப்பட் நிற்ேபார் பலர் ச தாய ஒ கலா களின்றி
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வாழ்வர். ச தாய ஒ கலா களில் தைலப்பட் நிற்ேபார் பலர் தன்னிைல ஒ க்கம்
திாிந் நிற்பார். ஒன்ைறயன்றிப் பிறிெதான்றில்ைல. ஒேராவழி இ ப்பி ம் பயன்
தரா .
தனி நிைலயில் வள ம் ஒ கலா கள் உடல் நலத்திற்கு உற்ற ைண; ஆன்ம
நலத்திற்கு அரண். அதனால் அறி நலம் சிறந் விளங்கும்.
ைம நிைலயி ம்
இளைம ேபணலாம். எப்ேபா ம் ெசயற்படலாம். ஓயா உைழத்திட ஒ க்க நலம்
ைண ெசய் ம்.
ச க நல ஒ க்கங்கள் ச கத்ைத சீரைமக்கும். சூழ்நிைல வாழ்க்ைகக்கு
இைசந்ததாக அைம ம்; நல்ெலண்ணம் வள ம்; நம்பிக்ைக வள ம்; என் ம்
அைமதி ம், மகிழ்ச்சி ம் நில ம்.
நா பரப்பளவில் ெபாிய . பலேகா மக்கள் வாழ்வ . இந்நாட் ல் – பலேகா
மக்கள் வா மிடத்தில் நல்ெலண்ணம் இன்றியைமயாத . ஒ வ க்கும், பிறி
ஒ வ க்கும் இைடேய நல் ற ேவண் ம். ெமாழி, சமயம், எல்ைலகள் கடந்த
நிைலயில் உற கள் கால்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த நிைலயில்தான் நா வள ம்;
நல
ம். ஒ நாட் ணர் நிைலயிலான ஒ ைமப்பாட் ல் நிைலெகாள்ள ேதசிய
ஒ கலா கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.
ேதசிய ஒ கலா என்ப நட் மக்களிைடயில் வழிவழியாக வளர்ந் வந் ள்ள
ஆன்மேநய ஒ ைமப்பா . ெபா நல அ ப்பைடகள் ஆகியைவகைளத் ெதாடர்ந்
வளர்க்க ேவண் ம். பா காக்க ேவண் ம்.
ஒவ்ெவா நாட்
ம் ேதசிய ஒ கலா கள் என் சில, வளர்ந் இடம்
ெபற் ள்ளன. அத்ேதசீய ஒ கலா கள் காலத்திற்கு இைசந்த வைகயில்
ப்ெபா
டன் ேபணப்ப தல் ேவண் ம். ஒ க்க ெநறிக்கு அரண் ெசய்
ெபா நலம். அதாவ பிறர் நலம் ேப தல். தன்னலம் ஒ க்கக் ேக .

வளர்வ

"உலகம் ேவண் வ ஒ க்கேம! சுயநலம் தீயஒ க்கம்! சுயநலம் அற்றேத
நல்ெலா க்கம்!"
என்றார் விேவகானந்தர். வாழ்தல் என்ப இன்பமான ஒன் . இன்ப வாழ்க்ைகேய
இயற்ைக. இன்ப நலன்க க்காகேவ உயி டன் வாழ்கின்ேறாம். ஆனால், ஒ க்க
நலன்கேள அச்சத்ைத நீக்கும். இன்
ந் திறனளிக்கும்; அைமதி வழங்கும். அதனால்
உயி டன் வாழ்தல் பய ைடயதாகிற . உயிர் இன்றியைமயாத தான்! ஆனால்,
அதனி ம் நல்ல ஒ க்கம்.
"ஒ க்கம் வி ப்பம் தரலான் ஒ க்கம் உயிாி
*****

ம் ஓம்பப் ப ம்." (குறள் – 113)

26. ெபா ைம ேபாற் க!
இந்த உலகில் எல்லாம் நன்றாக நடக்க ேவண் ம் என்பேத நம வி ப்பம்;
நியதி ம்கூட! ஆனால் அப்ப எல்லாம் நடப்பதில்ைலேய! என்ன ெசய்வ ? நாம்
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வி ம்பாதன பல நடக்கின்றன! நன்ைமகைளப்ேபாலக் காட் த் தீைமகள்
ெசயல்ப கின்றன. ெபாய்யர்களின் ெமய் அரங்ேக கிற . பழி ற் ம் படலேம ஓதப்
ெப கிற .
நண்பர்கள் பைகவர்களாகின்றனர்! மல கள் மகப்ேப ம த் வ ஆேலாசைனகள்
கூ கின்றனர். அ
ம் க
யிர்க்கும் அைறயில் அல்ல; அரங்கில்! என்ன ெசய்வ ?
ஆத்திரப்ப வதில் பயனில்ைல. ெபா ைமயாக இ த்தல் ேவண் ம்!
பயன்ப வாழ்க்ைகக்கு வாயில் ெபா ைமேய! மற்றவர்கள் தீையேய அள்ளிக்
ெகாட் னா ம் ெபாைற ைடய வாழ்க்ைகைய ஒன் ம் ெசய்யா ! கூளம்,
குப்ைபயாக இ ந்தால் பற்றி எாி ம்! இல்ைலயானால் தீ அவி ம். இ ேவ
நைட ைற!
ெபா ைமக்கும் எல்ைல ண் என்பர் சிலர்! இ தவ . ெபா ைமக்கு எல்ைலேய
இல்ைல! அப்ப ேய எல்ைல உண் என் க தினா ம் அந்த எல்ைல, "தீங்கு
ெசய்பவன் தி ந்தி நலம் ெசய்பவனாக மா வேத ெபா ைமயின் எல்ைல" என்றார்
கம நபி.
நிலம் பயன்பா ைடய . பயன்ப ெபா ள்கள் பலப்பல த வ . நிலமின்ேறல்
வாழ் இல்ைல. இந்த நிலத்ைதேய நாம் அகழ்ந் ம் ன்
த் கின்ேறாம். ஆயி ம்
நிலம் அக்ழ்வா க்குத் தீங்கு த வதில்ைல. மாறாகப் பயன்கைளேய தந்
வாழ்விக்கிற .
அ ேபால் நாம் நம்ைம இகழ்வார் ேமல் ேகாபம் ெகாள்ளகூடா .
ந்தால்
குற்றங்கைளத் தி த்த ேவண் ம் அல்ல ெபா க்க ேவண் ம். ெபா த்தாற் ம்
பண் ஒ வ ைம; ெவற்றிகைளத் த வ ; இன்பம் த வ .
"அகழ்வாைரத் தாங்கும் நிலம்ேபாலத் தம்ைம இகழ்வார்ப் ெபா த்தல் தைல" (குறள்
– 151)
*****
27. ெபாறாைம
பிற ைடய ெசல்வம், கழ் த யன கண் மகிழ
யாத குணம் ெபாறாைம
எனப்ெப ம். ெபாறாைமையத் தி க்குறள் அ க்கா என் கூ கிற . அதாவ
அ க்கு நிைறந்த வழி. நம நாட் ல் அறிந் ம் அறியாம ம் நல்லைவகளின்
அ ப்பைடயில் அ க்கா ெகாள்ளலாம் என் கூ கின்றனர்.
ஆயி ம் அ க்கா ெகாள் தல் எந்த நிைலயி ம் தீேத. அ க்கா ஒ
ெபா
ம் நன்ைம பயக்கா . அ க்கா ெநஞ்ச ைடயார் நல்லைவகைள ம்
கூடத்தாம் ெபற யற்சி ெசய்ய மாட்டார்கள். நல்லைவகைளப் ெபற்றி ப்பவர்கள்
மாட் அ க்கா ெகாண் அவர்க க்குக் குற்றங் குைறகைளக் கற்பித் ப்
க்கங்
ெகாள்வர்! பழி ற் வர்.
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அதனால் அ கா ைடயார் மாட் உயர் ேதான்ற ம் இயலா . உலக மகாகவி
ேஷக்ஸ்பியர் கட ளிடம் பிரார்த்தைன ெசய்கிறார்! எதற்கு? அ க்காற்றிடம் சிக்கிச்
சீரழியாமல் பா காப்பாக இ ப்பதற்காக!
"O Beware My Lord of Jealousy" என் கூ கிறார். "அ க்கா ெநஞ்சம் ெப தல்
சாத க்கு ேநரான " என்பார் காட்டன். "Envy will sting it self to death" என்ப அவர்
கூற் . அ க்கா உைடயார் தன்ைன உயர்த்திக் ெகாள்ள யற்சி ெசய்வதில்ைல.
சான்றாக ஒ
டவன் (ெநாண் ) தன் ைடய காைலப் ப
நீக்கிச் சீரைமத் க்
ெகாள்ள வி ம் வதில்ைல, யற்சி ெசய்வதில்ைல. அ த்தவன் கால் டமாகி
விட்டால் தான் நடக்க இய ம் என் நிைனப்பான். இதற்ேக அ க்கா என்
ெபயர்.
தமிழ்நாட் ல் ஒ பழெமாழி உண் . "தனக்கு க்குப்ேபானா ம் பரவாயில்ைல;
அ த்தவ க்கு அபசகுனமாக ேவண் ம் என் நிைனத் த் தன் க்ைகேய அ த் க்
ெகாண்டானாம்" என்பர். இத்தைகய அ க்கா தீைமகளின் பிறப்பிடம்.
நற்குணம் இம்மி ம் இல்லாத இழி பிறவிகேள அ க்கா ைடயராய் இ ப்பர்.
அ க்காற்றிைனத் தி க்குறள் ‘பாவி’ என்ேற திட் கிற . இன் எங்கும் பரவிக்
கிடப்ப அ க்காேறயாம்.
அ க்காறில்லாத ெநஞ்சம் ெப தல் நல்ெலா க்கத்தின் இயல்பாகும்.
அ க்காற்றிைன எங்கனம் அகற் வ ? அ க்கா வந்தபின் அகற் வ க னம்.
அ க்கா வராமல் பா காத் க் ெகாள்வேத நல்ல . வ
ன் பா காப் ேவண் ம்.
பிற ைடய ெசல்வத்ைத, ெசல்வாக்ைகக் கண்டால், ேகட்டால் மகி ம்
இயல்பிைனப் ெப தல் ேவண் ம். மகிழ்ந்தால் மட் ம் ேபாதா . அவர்க ைடய
ெசல்வம், ெசல்வாக்ைகப் ேபணிப் பா காத் க்ெகாள்ள நாம் ைணயாக இ க்க
ேவண் ம்.
அறன்ஆக்கம் ேவண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் ேபணா அ க்க ப் பான்.
(குறள் – 163)
அதாவ , மற்றவர்க ைடய ெசல்வம், ெசல்வாக்குகைளக் கண்டெபா
மகிழ்ச்சியைட ம் உள்ளத்திைனப் ெப தல் ேவண் ம். பாராட் கின்ற குணம்
ெபற்றி த்தல் ேவண் ம். அப்ேபா தான் அ க்கா நம்ைமத் தீண்டாமல்
பா காத் க் ெகாள்ள இய ம். எப்ேபா ம் ெசல்வம், ெசல்வாக்கில் தம்மில்
உயர்ந்தி ப்பாைர ேநாக்கி அண்ணாந் பார்க்கக் கூடா . அதற்கு மாறாகத் தம்மில்
கீழி ப்பாைர எண்ணி அைமதி ெப ம் இயல்பிைன வளர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்,
இத்தைகய பழக்கங்களில் அ க்கா வந் பற்றா .
அ க்கா தீ ! அ க்காற்றினின் விலகுக! ற்றி ம் விலகுக! பிறர் வாழ்
நலன்கள் கண் மகிழ்க! ஊன் உ க உளம் உ கப் பாராட் க! அவற்ைற இழக்கா
ய்க்கும் வண்ணம் பா காத்தி க, ெபறாதைதப் ெபற ய க! ெபற்றவர்மீ
க்கம் ெகாள்ளற்க! உளம் குளிரப் பாராட் க! வள ம் வழி இ ! அ க்கா
இல்லாத வாழ்ேவ சிறப் ைடய வாழ் .
*****
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28. உைழத்

வாழ்க!

"ந வின்றி நன்ெபா ள் ெவஃகின் கு ெபான்றிக் குற்ற ம் ஆங்ேக த ம்" (குறள் –
171)
இந்தத் தி க்குறள் ெசாற்ெபா ள் நிைறந்த . ெபா ளில் தத் வ ம் அறெநறிக்
ேகாட்பா ம் ெபாதிந்த தி க்குறள் இ !
‘ந
நிைல’ என்ப ஓர் உயர்ந்த வாழ்வியல் தத் வம்; ெகாள்ைக; ேகாட்பா !
நியாயம்-அநியாயம், நீதி-அநீதி ஆகியவற் க்கிைடயில் யார் பக்க ம் சாரா நிற்றல்
என்ப ெபா ளல்ல. இங்ஙனம் நிற்றல், அதாவ அநீதிக்கும் நீதிக்கும் இைடேய
ந நிைலயாக நிற்றல் என்ப அறியாைம; ேகாைழத்தனம்! இல்ைல, அநீதிக்ேக
ைண ேபாவ ேபாலத்தான்!
ஆதலால் அநீதி-நீதி இவற் க்கிைடேய ேமாதல் வந்தால் தற்சார் , அச்சம், அவா
ஆகியவற்றின் காரணமாக எ நீதிெயனத் ெதாிந் கூறா , சார்ந் நில்லா வி தல்
ந
நிைலயன் . அ ேபாலேவ ெபா ள், உைழப்பால் பைடக்கப்ப வ ;
உாிைமயால் ேபணப்ப வ .
உைழப்பவர் பைடத்த ெபா ைள உைழக்காமல் அைடய நிைனப்ப , உாிைம
ெகாண்டா வ ந
நிைலைம ைடய சார்பல்ல. உைழப்பவர்க்ேக ெபா ள்
உாிைம! உண் ம் உாிைம!
"நன்ெபா ள்" – பாிசுச் சீட் ல் கிைடத்த ெபா ளல்ல; பிறர் பங்குப் ெபா ள் அல்ல;
சலத்தால் ெசய்த ெபா
ம் அல்ல. உைழப்பில் உ வாய ெபா ள். அதனால்
‘நன்ெபா ள்’ என்றார்.
ஒ வ ைடய உைழப்பின் ெபா ைள, ஒ வர் தி
க் ெகாண்டால் அந்தக் கு ம்பம்
வளர்ந் விடா . ஏன்; ெபா ைளவிடப் ெபா ைளப் பைடக்கும் உைழபாற்றல் விைல
மதிப் ைடய , மாறாத் தன்ைம ைடய ; ஊற் வளம் நிகர்த்த . சுரண் தல் லம்
பிறர் ெபா ள் கிைடப்பின் வாழ்க்ைகயின் ேதைவக்குக் கிைடத் வி வதால்
உைழக்கும் உணர் தைலெய க்கா .
அதனால் உைழப்பாற்றல் மிக்க லன்கள், ெபாறிகள் காலப்ேபாக்கில் தம் ைடய
உைழக்கும் தகுதிைய இழக்கும். ேநாய் ெகாள் தல் ஆகும்! ஏமாற்றப்ப பவன்
விழித் க் ெகாண்டால் சுரண்ட ம் இயலாமல் ேபாய்வி ம்! அப் றம்?
வாழ்க்ைக திண்டாட்டம்தான்! அதனால், வாழ் ெக ம்! உைழக்கும்
இயல்பின்ைமயால் குற்றங்கள் ெசய் வா ம் நிைல உ வாகும். அதனால் திறைம,
ஒ க்கம், பண்பா வளர உைழப் ேதைவ! உைழத் ப் ெபா ளீட் வாழ்தேல
வாழ் ! உைழக்கும் வாழ்ேவ அறவாழ் ! நலவாழ் !
*****
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29. நல்லன எ த் க் கூறி நட்பிைனத் ேதாற் விப்பீர்!
இயற்ைகயின் நியதி ஒன்றாக வாழ்தல்; ஒ ைம நலத் டன் வாழ்தல்.
ேவ பட்டெவல்லாம் ஒன் பட்ட நிைலயிேலேய உலகம் இயங்குகிற ,
உலகியற்ைகயில் காணப்ெப ம் ேவ பா கள் ஒ ைம நிைலக்கு ஈர்க்கும் ஆற்ற
இைசந்த ேவ பா கேளயாம்.

க்கு

மா டம் கூ வாழப் பிறந்த . ஆனால் அ கூ வாழ்ந்த காலம் எ ? எங்ேக என்ற
விவரம் அறியப் கின் விைட எளிதில் கிைடக்கா . இந்த உலகில் மா டம் ேசர்ந்
வாழ்ந்தைத விடக் கலகப்ேபார் ெசய் ெகாண் அழிந்த ெசய்திகேள வரலாற் ப்
த்தக ஏட் ல் ஆயிரக் கணக்கான பக்கங்கைள ஆக்கிரமித் க் ெகாண் ள்ளன. ஏன்
இந்த அவலம்? ெமாழி, சமயம் ெபற் ங்கூட ஒ ைமையக் கட் க் காப்பாற்ற
யவில்ைல.
ஒ வாிடம் ஒ வர், இல்லாத ஒ வைரப் பற்றிக் குற்றங் குைறகைளக் கூ தல்,
ெவ ப்ைப வளர்க்கும்; பைகைமைய வளர்க்கும்; பிாிைவ உண்டாக்கும்.
‘மற்ெறா வைனப் பற்றி உன்னிடம் ஒ வன் வாய் திறந்தால் நீ உன் காைதப்
ெபாத்திக்ெகாள்; ேகட்காேத!" என்றார் குவாரல்ஸ்.
"Scandal breeds hatred; hatred begets division" – Quarles
ஒ வர் ஒ வ க்குச் ெசய்யக்கூ ய உதவி என்ப அவர் பலேரா நட்பாக
இ ப்பதற்குாிய வாயில்கைள அைமத் த் த வேதயாம். இ வ க்கிைடயில் நட்ைப
உ வாக்கும் பணிக்கு ஈடான அறம் ேவெறான் ம் இல்ைல. சிவெப மான், ேசரமான்
ெப மா க்கும், சுந்தர க்கும் நட் ண்டாக்கிய வரலாற்ைற அறிக. ஒ வ ைடய
சிறந்த அம்சங்கைள எ த் க் கூறி அறி கப்ப த்தப் பழகுவதற்குாிய வாயில்கைள
உ வாக்க ேவண் ம். நல்ல நட்ைபத் ேத க்ெகா த் விட்டால்கூட, தி ந்த
ேவண் யவர் இயல்பாகேவ தி ந்திவி வார்.
ஆதலால், மகிழ்ச்சி நிைறந்த நட் றைவ உண்டாகி வளர்த்தேல அறம். இந்த இனிய
அறத்ைத அறிந் ெசய்ய இயலாதார் குற்றங் குைறகைள எ த் க்கூறி நண்பர்கைளப்
பிாிப்பர்; ச கத்தில் பிாிவிைனகைள உண்டாக்குவர். இத்தைகேயார் நம்ைம நா
வந் வாய் திறந்தால் நம காைதப் ெபாத்திக் ெகாள்வ நல்ல . றங்கூறிப்
ெபாய்த் உயிர் வாழ்பவர்கள். வல்லவர்கள், நமக்கு நல்லன ெசய்வ ேபாலக்
கூ வார்கள்; சாத்திர ஆதாரங்க டன் எ த் க் கூ வர். காற் இைடப் கா
பழகிய நட் உைடயாைரக்கூடப் பிாித் வி வர். எனேவ விழிப் டன் இ த்தல்
ேவண் ம்.
உலகில் உயர்ந்த நட்ேப! உலகில் உயர்ந்த அறம் ஒன்றி நின் பழகுதேல!
ஒன் த க்கு ஈடான அறம் இல்ைல! இந்த அறம் நிகழ்ந்தாேல ச தாயத்தில்
தி த்தங்க ம்கூடத் ேதான் ம்; தீைமகள் சா ம்; நன்ைமகள் ெப கும்.
ஆதலால், ஒ வைரப்பற்றி நன்றாக மட் ம் ேபசக் கற் க் ெகாள்க! ஒ வைரப்
பற்றிப் பிறிெதா வாிடம் நல்லன எ த் க்கூறி நட்பிைனத் ேதாற் வித் வளர்க்க
யல் ர்! இ ேவ வா ம் வழி!
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"பகச்ெசால் க் ேகளிர்ப் பிாிப்பர் நகச்ெசால்
187)
*****

நட்பாடல் ேதற்றா தவர்" (குறள் –

30. சார் நிைல கூடா !
ந
நிைலைம என்ப உயர்வாழ்வின் ெகாள்ைக, ேகாட்பா . இ ேவ
நிைலயினதாக இயங்குவேத உலகத்தின் ெப வழக்கு. பல சமயங்களில் பன் க
நிைலயில்கூட உலகியல் நிக ம். இந்த நிைலகளில் தன்னலம், சார் நிைலகள் க தி
ஒ பக்கம் சார்ந் வி தல் கூடா .
எல்லாக் க த் க்கைள ம், எல்லா நிைலப்பா கைள ம் அறிவார்ந்த நிைலயி ம்
ெபா ப் பயன்பாட் நிைலயி ம் தீர ஆய் ெசய் , ஒன்ைற ஏற் க்ெகாள்ள
ேவண் ம். மற்ைறயைதத் ணி டன் தள்ள ேவண் ம். அநீதிக்கும் நீதிக்கும்
இைடயில் ந
நிைலயில் நிற்றல் என்ப கூடா . நன்ைமையச் சார்ந் இராத ந
நிைலைம தீைமயாகும்.
இன்ைறய நம ச தாயத்தின் நிகழ் கைளக் கூர்ந் ேநாக்கினால் அநியாயங்கேள
நியாயங்களாகிக் ெகாண் வ கின்றன. இன்ைறய ச தாய அைமப்பில் வி ப்
ெவ ப் உணர் கள் (இராக ேவஷங்கள்) நிைறந் ள்ளன.
நாம் ெதாிந்ேதா, ெதாியாமேலா வி ம்பினா ம் சாி, வி ம்பாவிட்டா ம் சாி;
ச தாயத்தில் வாழ்க்ைக நடத்த ேவண் ய கட்டாயம் ஏற்பட் ள்ள . இத்தகு
சூழ்நிைலயில் நல்லதன் நன்ைம ம் தீயதன் தீைம ம் அறிந்தறிய ேவண் ய ஒன் .
ஒ

க த் அல்ல ஒ நைட ைற சாி அல்ல தவ என் ஆய்வில்லாமல்
க்கு வரக்கூடா . ஆய் நிைலயில் ஆய் க்குாிய ெசய்திகள் பா ம்
ஆய் க்குாிய ெசய்திக்குாியர்பா ம் நிைற நலம் சார்ந்த நம்பிக்ைக இ த்தல்
ேவண் ம். மதிப் ணர் இ த்தல் ேவண் ம். அேத ேபாழ் எல்ைல கடந்த சார்
நிைல ம் ஆகா .
பழங்காலத்தில் வணிகர்கள் ெபா ைள எைட ேபா ம் ன் எைடப்ேபாடப்
பயன்ப ம் லாக்ேகாைல (தராைச) த ல் எ த் த் லாக்ேகாைலச் சமநிைலயில்
காட் வர்; பின் எைட ேபா வர். அ ேபால த ல் அைனவ ம் ஒத்த க த்தினர்
என்ற சமநிைல உணர் ேதைவ. இன் நம் ைடய வாழ்க்ைகயில் ைறேதா ம்
ந
நிைல ைற பிறழ்ந் கிடக்கிற . அரசிய ல், ெசால் ம் க த் க்கள்
ஆராயப்படாமல் நபர்கள் ஆராயப்ப கின்றனர்.
"சமன்ெசய் சீர் க்குங் ேகால்ேபால் அைமந்ெதா பால் ேகாடாைம சான்ேறார்க்
கணி." (குறள் – 118) என்ப தி க்குறள்.
"சமன்ெசய் ", என்றார் தி வள் வர். அதாவ இயல்பாகச் ெசய் ம் மனப்ேபாக்கு
இல்ைல. வாழ்வியல் இல்ைல என்ப ெதளி . இந்தப்
லைக மைலகள், கடல்கள்
பிாிதி க்கும் பிாி கைள விடக் ேகா க்கணக்கான பிாி கைள மனிதன்
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பைடத்தி க்கின்றான். மனிதன் பைடத்த ேபதா ேபதங்கள் – பிாி கள் ஆகியன
ெபற்ெற த்த நச்சுப் ேபய்கள்தாேன ‘சுவர்’ ‘காவல்’ ‘ேவ ’ ஆகியன.
இவற்றி
ந் மனிதகுலம் என் மீ ம்? சீர் க்கும் ேகால் என்றார்.
ஆம்! ஆய்வில் கூடச் சீர்ைம பார்த்தேல ேநாக்கம். தீைம க்குவ இல்ைல. தீைம
ெதாியா ! கண்ணிற்குப் படா ! ஆதலால், "ேகாடாைம" என்றார். ஆம்! மனிதர்கள்
அவசரமாகக் கட்சி கட் க்ெகாண் , நியாயங்கைளப் பார்க்காமல் ஒ பக்கம் சாய்ந்
வி கிறார்கள். இ மரபன் . எந்தக் காரணத்ைத ன்னிட் ம் நியாயத்தின்பால்
நிற்காமல் சாய்ந் விடக் கூடா . இத்தகு வாழ்க்ைகேய மக்களாட்சி ைறைய
வளர்க்கும்: அறெநறிைய வளர்க்கும்.
*****
31. தன்னடக்கம்
தன்னடக்கம் என்ப வளர்ச்சிக்குாிய ைள. தன்னடக்கம் எனி ம் பணி
எனி ம் ஒ ெபா ள் த ம் என்ப பிைழயாகா . ஆயி ம் நிைறவாகா . பலர்
அடக்கம் உைடேயாராக இ ப்பர். அதன் காரணமாக அவர்கள் ச கத்தி
ந்
ஒ ங்கிவி வர். சில சமயங்களில் ஒ ங்கி வாழ்தல் தன் ைனப் வளர ம் ைண
ெசய் வி கிற . ஆதலால், பலேரா பழகிப் பணி ம் இன்ெசா ம் உைடேயாராக
விளங்கினால் அடக்க ைடைம
ைம அைடகிற . நாம் மற்றவர்களிடம் எப்ப ப்
பழகுகின்ேறாம்? இ தான் ேகள்வி. வளர்ச்சியின் ஆரம்பம் வணக்கத்தில் இ க்கிற
என்ப நியதி.
அடக்க ள்ளவர்களிடம் பிைழகள் காண்ப அாி . ஏன்? அடக்க ள்ளவர்கள்
பலேரா பழகுவதால் பக்குவ ம் திர்ச்சி ம் எளிதில் கிைடக்கும்.
தன்னடக்கம் இ ெப ம் பிாி கள் உைடய . அைவ, ெபாறி அடக்கம்; லன்
அடக்கம் எனப்ப ம். ெபாறியடக்கமாவ ெமய், வாய், கண், க்கு, ெசவி ஆகிய
ஐம்ெபாறிகைளயடக்குதல். இப்ெபாறிகைள இயக்கும் லன்கைள அடக்குதல்
லனடக்கம்.
இவற் ள் நாவடக்கம் தைலயாய . நாவடக்கம் இரண் வைகப்ப ம். தலாவ
நிைனத்தப ேபசாைம. இரண்டாவ உணவடக்கம். உணவடக்கம் உட க்கு நலம்
பயக்கும். உடல் நல றின் ெபாறியடக்க ம் லனடக்க ம் எளிதில் சித்திக்கும். உடல்
நலத் க்கும் சீரான இயக்கத் க்குேம உண ; சுைவக்கல்ல. வி ம்பி அளேவா
சுைவக்கத் ேதைவ, அவ்வள தான் சுைவயின் பயன். அல்ல உண உண் ம்
ஆர்வத்ைத ண்ட சுைவ பயன்படலாம்.
நிைறய ேபச – ெசால்ல ஆைசப்படக்கூடா . அதிகமாகப் பிறாிடம் ேகட்கும்
மனப்பாங்கு ேவண் ம். "சில ெசால் ேபசுத ம் பல ேகட்கக் கா
த ம்"
வளர்ச்சிக்குாிய பண் . அதனாலன்ேறா, ேகட்கும் பணிக்கு மட் ேம இரண் கா கள்
உள்ளன. ேபசுவ , உண்ப ஆகிய இரண் பணிக க்கு ஒேர வாய். அந்தப்
ேபச்சும்கூட மற்றவர்கள் க த்ைத வாங்கத்தக்க வைகயில் ேபசினால் மிகமிக நன் .
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இன்ைறய உலகம் வாயினால் ெகட் வ கிற . நாட் ல் கண்டப உண ச்
சாைலகள், ம உட்பட உள்ளன. சந் ெபாந் , சாவ எங்கும் கூ க்கூ ஊர் வம்
ேபசிேய காலத்ைதக் கழிக்கும் மாந்தர்களின் எண்ணிக்ைக மிகுதி. இ ேபாதா என்
ேமைட ேவ ேபாட் ப் ேபசுகிறார்கள். ேசாிப் றத் அணியாக இ ந்த ஏச்சு,
அரங்ேகறி ள்ள அவ்வள தான்! இ வாழ்வியலன் . யாாிட ம் பணிவாக
இ ப்ப , தன் ைனப் அற் இ ப்ப , ேதைவக்ேகற்பச் சிக்கனமாகப் ேபசுவ ,
இைவேய அடக்க ைடைம.
*****
32. ஒ க்க ைடைம
மனிதைன வளர்ப்ப ஒ க்கம். மனிதைன உயர்த் வ ஒ க்கம். ஒ க்கம் என்ற
ெசால் மக்கள் மன்றத்தில் பரவலாகப் ேபசப்ெப வேத. தீய பழக்கங்கள் ேவ ;
ஒ க்கம் ேவ . தீய பழக்கங்கைள ஒ க்கதிற்குள் அடக்கலாம். ஆனால் ஒ க்கதிற்குள்
தீய பழக்கம் வரா . கள் ண்ணல் த ய குற்றங்கள் தீயபழக்கங்கள் இந்தக்
குற்றங்கள் ஒ க்கக் ேக கள் அல்ல.
ஒ க்கம் – ஒ குதல். மற்றவர்க டன் ேமாதாமல் மற்றவர்க க்குத் தீங்கு ேநராமல்
நடப்ப – வாழ்வ ஒ க்க ைடைம. "உலகத்ேதா ஒட்ட ஒ கல்" ஒ க்கம் என் ம்
தி க்குறள் கூ கிற . மனிதன் ஒ ச கப் பிராணி. மனித வாழ் ஒ ச க வாழ் .
மனிதனின் ச க வாழ் க்குத் தீங்கு ெசய்வனெவல்லாம் தீய பழக்கம். ஒ க்கக்ேக
தவிர்க்கத்தக்க . மனிதைனச் ச க வாழ்வில் நிைலெபறச் ெசய்வனெவல்லாம்
ஒ க்க ைடைம.
"உலகம் ேவண் வ
நல்ெலா க்கம்!"

ஒ க்கேம! சுயநலம் தீய ஒ க்கம்! சுயநலம் அற்றேத

என்றார் விேவகானந்தர். சுயநலம் தீய ஒ க்கம். ெபா நலத்திற்கு எதிரான சுயநலம்
தீய ஒ க்கம், ெபா வாழ்ைவச் சிைதக்கும் சுயநலம் தீய ஒ க்கம்.
நாம் தமிழர்கள், நாம் இந்தியர்கள், நாம் மனிதர் என்ற நியதிக்ேகற்ப ஒ கத்
தவ தல் கூடா . தமிழர்களாக ம் இந்தியர்களாக ம் மனிதர்களாக ம் வாழ்வேத
நல்ெலா க்கம்.
நா கள் சுதந்திரம் ெபற்றபின் "கு ைமப் பயிற்சி" என்ப ம ந் வ கிற .
கு ைமப் பண் என்றால் என்ன? ஒ வர் வா ம் ஊேரா ஒத்திைசந் வாழ்தல்
கு ைமப் பண் . இனம், ெமாழி, சாதி, மதச் சண்ைடகள் ேபா தல் தீெயா க்கமாகும்.
எல்ேலா ம் ஒ குலம்; எல்ேலா ம் ஓர் இனம் என் எண் தல் நல்ெலா க்கமாகும்.
நல்ெலா க்கம் நாட் ன் கு கைளத் தழீஇயதாக விளங்கும். நல்ெலா க்கத்ைத
ஒ ைமப்பா என் கூறினா ம் கூறலாம். மனிதகுல ஒ ைமப்பாேட நல்ெலா க்கம்.
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எல்லா உயிர்களிடத்தி ம் எத் ைண ம் ேபத றா , மகெவனப் பல்
ஒக்கப் பார்த் ஒ குதேல ஒ க்கம்.

யிைர ம்

கு ைமப் பண்பிலாதார்,ஒ ைமப்பாட் ணர் இலாதார். உலகந்தழீஇய
ெசந்தண்ைம இலாதார் ஒ நாட் ன் கு மக்களாதல் இயலா . ஏன்? அவர்கள் மனிதக்
கணக்கில்கூட வரமாட்டார்கள். அவர்கைள இழிந்த பிறப் என் ஏசுகிறார்
தி வள் வர்.
ஒன்ேற குலம்; எல்ேலா ம் ஒ குலம்; எல்ேலா ம் ஓர் இனம். ஒப் ர டன்
ஒத்திைசந் வாழ்தல், உலகம் உண்ண உண்ணல், உலகம் உ த்த உ த்தல்,
வாழ்வித் வாழ்தல் – இ ேவ ஒ க்கம்.
இந்த ஒ க்கம் வளர, உைழத்
நைட ைற ைண ெசய் ம்.

உண்

தல். உண்பித்

இந்த நல்ெலா க்கதிற்குப் பைகயான ‘பிறர் பங்ைகத் தி
வாழ்தல் ஆகியன தவிர்க்கப் ெப தல் ேவண் ம்.
ஒ க்கேம மா

உண்

தல் என்ற

தல்’, பிறர் வ ந்த

டத்தின் வி ப்பம்; சிறப் . ஒ க்க ைடய உலகம் வள ம்! வா ம்!

*****
33. ெபா த்தாற் ம் பண்
ெபா த்தாற்றல், பண் கள் அைனத்திற்கும் ேமம்பட்ட பண்பாகும். ெபா த்தாற்றல்
பண்பால் பைகைம த க்கப்ப கிற ; தி த்தங்கள் காண்பதற்குாிய வாயில்கள்
ேதான் கின்றன; வ ைம ம் தகுதி ம் வளர்கின்றன. மகிழ்ச்சியின் திற ேகாலாகப்
ெபா த்தாற் ம் பண் விளங்குகிற .
உணர்ச்சிவசப்ப தல், அள க்கும் அதிகமான தன்மானம், ெப ைம ஆகியன பற்றிக்
கவைலப்ப தல், ேதைவயில்லா ஒ மதிப் ணர்ச்சிையத் தமக்குத்தாேம உ வாக்கிக்
ெகாள் தல் ஆகியன ெபா த்தாற் ம் பண் க்குத் தைடயானைவ. சில நாள்
ெபா த்தி ந்தாேல பல சாதைனகள் ெசய்யலாம். காலம் க திக் காத்தி ப்பின்
சல்லைடயில்கூடத் தண்ணீர் எ த் ச் ெசல்ல இய ம். ஆம்! தண்ணீர் பனிக்கட் யாக
உைற ம்வைர காத்தி க்க ேவண் ம்.
வாழ்க்ைகயின் இயல்ேப கூ ச்ேசர்ந் வாழ்தல்தான் அ ேவ மா ட
சாதியி ைடய பைடப்பின் ேநாக்கம். கூ வாழ்தல் எளிதான ெசயலா? அம்மம்ம!
உயிர்க்குலம் அைனத்திேனா ம் கூடக் கூ வாழ்தல் இய ம். பாம்பிைனப்
பழக்கிடலாம். ஆனால், மனிதர்க டன் ேசர்ந் வாழ்வ எளிைமயான காாியமன் !
மா ட ஜாதி தன் பயணத்ைதத் ெதாடங்கிய நாளி
ந்ேத சண்ைட ேபா தைலத்
ெதாடங்கிவிட்ட . ஆம்! கலகங்கைள ம் சண்ைடகைள ம் ேநாி ம்
அவமானங்கைள ம் கண் வ ந் தல் கூடா . தி த்தங்கள் காண யலேவண் ம்.
குற்றங்க க்குத் தி த்தம் கா ம் யற்சியிேலேய கூட் ற ெவற்றிெபற இய ம்.
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தி த்தம் காண இயலா ேபானால், ெபா ைமயாக இ ந்தாக ேவண் ம்.
சண்ைடேபாட் க் ெகாள்வ ம் பிாிவ ம் வி ம்பத்தக்கதல்ல.
ெபா த்தாற் ம் பண்ைப வளர்த் உ திப த் வ நம்ைம வளர்த் க்
ெகாள்வேதயாகும். வ ைம, ய்ைம யாாிடம் இ க்கிறேதா அவர்கைள எந்த இழி ம்
ெசன்றைடயா . அவ
கள் ெந ப்பிைட ழ்ந்த உமிெயனக் க கிப்ேபாம். சிலர்
ேகாைழ என் கூறி ஆ தல் ெப வார். அதனால் நமெகன்ன குைற?
குப்ைப கூளம் இல்லாத இடத்தில் ெந ப் பற்றி எாி மா என்ன? ஆதலால்
ெபா த்தாற் ம் பண்ைபப் ெபற வ ைமைய வளர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்;
ய்ைமைய வளர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். தகுதிகள் பலவற்ைற ம் யன் அைடய
ேவண் ம்.
இப்ப வளர்ந்த நிைலயில் காட் ம் ெபா ைமதான் ெபா ைம; வ ைம சார்ந்த
ெபா ைம. தகுதி மிகுதி ம் உைடேயாாின் ெபா ைமேய வாழ்வளிக்கும்;
ைவயகத்தின் வரலாற்ைற இயக்கும் தி க்குறள்,
"மிகுதியான் மிக்கைவ ெசய்தாைரத் தாம்தம் தகுதியான் ெவன்
வழிநடத் கிற .

விடல்." என்

கூறி

ஆம்! மற்றவர் பழி ற்றினால் அதனால் உண்ைமயில் விைளவ ;
தகுதியில்லாதவராக இ ந்தால் சினம், பைக, கலகம்; தகுதிமிகுதி ம் உைடேயாராக
இ ந்தால் தி த்தம் காண யற்சி ெசய்வர்; பழி ற் வாைர ம் வாழ்த் வர்.
பரபரக்க ேவண்டாம்; உணர்ச்சி ேவண்டாம்; ேதர்ந் ெதளிக! குப்ைபகள்
அகற்றப்பட ேவண் யைவேய! குப்ைபகள் உைடய இடங்கள் அகற்றப்ப வன அல்ல;
அகற்ற ம் இயலா . குற்றங்கைளத் தி த் க. பயன் ெகாள்ள ய க. இவ்வழி
ெபா த்தாற் ம் பண் வள ம்; நா ம் குற்றங்களி
ந் வி தைல ெப க; வளர்க!
வ ைம ெபற் யர்ந்தி க; தகுதிகள் பல ம் ெபற் உயர்ந்தி க; எல்லா ம்
அைணவர். கூ வாழ்ந்திடலாம். ேகா நன்ைம ெபறலாம்.
*****
34. ெபா ைம ஆக்கம் த ம்!
நிலம் ெகாத் தல், உ தல், ேதாண் தல் ஆகிய ெசயல்களின் வழி,
ன்
த் ப்ப வ . உலகில் மாந்தர் வாழ்விய க்குாிய ெசயற்பா . ஆனால், நிலம்
ெகாத்தப்பட் ம், ெவட்டப்பட் ம் ன்
த்தப் ப வதனால்தான் நிலம், நிலத்தின்
தன்ைமைய இழக்காமல் பா காத் க் ெகாள்கிற .
ெகாத்தி உழப்ெபறாத நிலம் மண் அாிப் ேநாய்க்கு இைரயாகும். அ மட் மின்றி
நிலம் உழப்ெபற்றாேல வான் மைழயின் நீைர வாங்கித் தன் ம யில் ைவத் க்
ெகாள் ம் ஆற்றைலப் ெப கிற ; பசுைமப் ரட்சி ெசய் ம் ஆற்றைலப் ெப கிற .
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உலகுயிர்க்ெகல்லாம் உண அளித் க் காப்பாற் ம் ேவள்விைய நிலம் ெசய்ய
கிற . நிலம் தன்ைன அகழ்ந் த ம் ன்பத்திைனேய தனக்கு ஆக்கமாக மாற்றிக்
ெகாள்கிற ; உ வாைர ம் வாழ்விக்கிற . நிலத்தின் ெபா ைம, ஆக்கமாகிற ;
உயிர்க்குலத்தின் வாழ்வாகிற .
மனித ம் ெபா த்தாற் ம் பண் காத்தல் ேவண் ம். ெபா த்தாற் ேவாைர
அறியாதார் ேகாைழ என் ஏளனம் ெசய்வர். அதனால் என்ன? தீைம வரா ;
நன்ைமேய ெப கி வள ம்! கூளம் குப்ைபதான் தீக்கு ஆக்கம் – தீைம ைடயார் தான்
தீைமக்கு ஆக்கம். ெபாைற ைடேயார் ன் தீைம அழி ம். நம்மில் வ ேயார்
ற்றினால் ெபா த் க் ெகாள்வ ேபாலேவ நம்மில் கீேழார் ற்றினா ம்
ெபா த் க் ெகாள்வேத உண்ைமயான ெபாைற ைடைம; ெபா த்தாற் ம் பண் .
பிரார்த்தைனக்கு ஈடான ெபா த்தாற் ம் பண் . எல்ைல கடந்த நிைலயில்
நமக்குப் பிறர் இன்னாதான ெசய் ம் ெபா
காட்டப்ப வேத ெபா த்தாற் ம்
பண் – ஏன்? ெபா த்தாற் ம் ெநறியின் வழி விதிையக் கூட ெவல்லலாம். தீைமக்கும்
தீவிைனக்கும் வாயில் சினேம!
சினம் தவிர்த் ப் ெபா ைம ேமற்ெகாண்ெடா கின் தீயவிைன ம் அதாவ
ேபாகூைழ ம் ஆகூழாக மாற்றலாம். ெபா த்தாற் ம் பண் ெவற்றிகைளத் த ம்.
நிலத்திைனப் பார்ப்ேபாம். நிலத்தின் ெபா த்தாற் ம் பண்ைப நம அணியாக
ஏற்ேபாம்! நமக்கு இன்னாதான ெசய்ேவாைர ம் ஏற்ேபாம்! நமக்கு இன்னாதன
ெசய்ேவாைர ம் ஏற்ேபாம்! வாழ்விப்ேபாம்!
அகழ்வாைரத் தாங்கும் நிலம்ேபாலத் தம்ைம இகழ்வார்ப் ெபா த்தல் தைல. –
தி க்குறள்
*****
35. ெபாறாைம ெகாள்ளற்க!
அ க்கா – அ க்கு நிைறந்த வழி. அதாவ நன்ைம ம் இன்ப ம் இல்லாத வழி.
இத்தகு அ க்கு வழியில் வாழ்தல் வளர்ச்சிக்குத் ைண ெசய்யா . இனியைவ கூறல்
பற்றிப் பல குறட்பாக்கள் இயற்றிய தி வள் வர். "அ க்கா என ஒ பாவி" என்
அ காற்றிைனத் திட் கிறார்.
ஆம்! அ க்கா ஒ ெபா
ம் நன்ைம பயக்கா . மாறாகத் தீைமையத் த ம்.
இந்த அ க்கா தான் மக்கள் மத்தியில் "ெபாறாைம" என் ேபசப்ப கிற . அதாவ
மற்றவர்களின் ஆக்கத்ைதத் தாங்கிக்ெகாள்ள
யாைம ெபா த் ப் ேபாற்ற
யாைம அ க்கா ஆகும்!
ஆனால் இன் பலர் நல்லைவகளில் – கல்வியில் ெபாறாைமப்படலாம். தீைமயன்
என் அறியாமல் கூ கின்றனர். இ தவ . ஒ வர் நன்ைம ெசய்வதில் அ க்கா
ெகாள்பவன், நன்ைம ெசய்ய ைனப் க் ெகாள்ள மாட்டான். அ க்கா நிைறந்த
உள்ளத்தியல் ம், நன்ைம ெசய்வதில் ஊக்கம் காட்டா என்ேற தி க்குறள் கூ கிற .
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நஞ்சு, அ தாவ ஏ ? சாக்கைட நன்னீராவ ஏ ! அ ேபாலேவ தான் நல்ல
மதிப்ெபண் வாங்கும் மாணவைனப் பார்த் குைறந்த மதிப்ெபண் வாங்குபவன்
அ க்கா ெகாண்டால் கூ தல் மதிப்ெபண் வாங்கும் யற்சியில் ஈ படமாட்டான்.
அதற்கு மாறாக அதிக மதிப்ெபண் வாங்கியவன் மீ குற்றங்கைள, குைறகைளக்
கற்பித் க் கூ வான். ஏன் ‘காப்பிய த் ’ விட்டான் என்ேற கூ வான். ேம ம்
‘ேமாசமாகி’ ஆசிாியர், ைக ட் ப் ெபற் விட்டார் என் கூடக் கூ வான். ஆதலால்,
எந்த வைகயி ம் அ க்கா தீேத.
அ க்கற்ைற அகற் ம் வழி, நல்லவர்கைள – வாழ்பவர்கைளப் பாராட்
மகிழ்வ தான். அேதா ெபற்றைவகைளக் ெகாண் மகி ம் மனம் ேவண் ம்.
ெபறாதைவகைளப் ெப ம் யற்சி ம் ேவண் ம். உப்பாிக்ைககைளப் பார்த் ப்
ங்குதைலத் தவிர்த் கு ைசகளில் வாழ்பவைர ேநாக்கி இரக்கங் ெகாள் தல்
ேவண் ம். இத்தகு மனப்பான்ைம வாழ்க்ைகக்கு ஆக்கம் த ம்.
எப்ேபா ம் நல்லவனவற்ைறேய நா தல், நல்லனவற்ைறப் பற்றிேய ேபசுதல்
அ க்கற்றி
ந் தப் ம் ஒ வழி. எங்கும் எதி ம் எவாிடத்தி ம் குற்றம் – குைறகள்
இ க்கும். எல்லா ம் கட ளா என்ன? நாம் அவர்களிடத்தில் உள்ள குணங்கைளேய
எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். நல்லைவகைளப் பாராட்ட ேவண் ம். நாம் ேராசாச்
ெச யில் ட்கைள எ க்கக் கூடா . மலர்கைளேய எ க்க ேவண் ம்.
அ க்கா என்ற தீய குணத்திேலேய மனித குலம் ஒன் பட் வாழ
யவில்ைல.
பைகயில் சிக்கித் தவிக்கிறார்கள். அ க்கா தனித் ம் நிற்கா . அ க்காற்றின் பைட
அவா, ெவகுளி இன்னாதன ெசால்லல், கலகம் எல்லேமயாம்.
ஆதலால் அ க்கா ெகாண்ட மனிதன் வளர்தல் அாி ; வாழ்தல் அாி ;
அதனாேலேய ‘தி ச்ெசற் த் தீ ழி உய்த் வி ம்’ என்ற தி க்குறள். ேதளின்
ெகா க்கு, நஞ்சாம் தன்ைமேபால அ கா ைடயார் உள்ளம் நஞ்சாகும்.
அ க்கா ெகாள்ளற்க! மற்றவர் வாழ்வைதக்கண் மகிழ்க! நீ ம் வாழ யல்க!
நல்லனவற்ைறேய காண்க! நல்லனவற்ைறேய ேபசுக. மற்றவர்கள் ஆற்றைல,
அறிைவப் பாராட் மகிழ்க! எவேரா ம் பழகுக! ேதாழைம ெகாள்க! மறந் ம்
மற்றவர்கைளப் பற்றிப்
க்கம் ெகாள்ளற்க!
*****
36. ந வின்றி நன்ெபா ள் வி ம்பற்க!
ெவஃகல் – பிறர் ெபா
க்கு ஆைசப்ப தல், அதாவ தனக்கு உாியன
அல்லாதனவற்றிற்கு ஆைசப்ப தல் என்ப ெபா ள்! ஆம்! ஒ வர் மற்றவ ைடய
ெபா ைள வி ம் தல் கள க்குச் சமம்! இதனால் வாழ்க்ைக நிைலக ம் மாறிக் கள ,
காவல் என்ற இழி நிைலகள் ேதான் ம். ட் க்கள் ெப கலாம். ஆனா ம் கள
நின்றபா ல்ைல ஏன்? ெபா ள் என்ப உைழப்பின் பயன். உைழப்பாலன்றிப்
ெபா ள் ஈட்ட வி ம் பவன் அறெநறி நிற்பவன் அல்லன். அ மட் மன்றிப் பிறர்
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ெபா ைள வி ம் பவன் தன அறிைவ இழக்கின்றான். ஆற்றைல இழக்கின்றான்.
காலப்ேபாக்கில் மானத்ைத ம், ெப ைமைய ம் இழக்கின்றான்; பழிையத் ேத க்
ெகாள்கின்றான்.
உைழத் ப் ெபா ள் ஈட்டா பிறன் ெபா ைள வி ம் பவர்கள்
ெபா
ைடயாைரத் ன்
த் வ ம் ெசய்வர். ஈரெநஞ்சிைன அறேவ இழந்
ெவறித்தனமாக நடந் ெகாள்வர். அன் ம் அ
ம் இவர்க ைடய பண் களாக
அைமந் விளங்கா.
இங்ஙனம் பிறன் ெபா
க்கு ஆைசப்ப பவர்கள் அதனால் அைட ம் ன்ப ம்
பலப்பல. யா ைடய ெபா ைள வி ம் கிறார்கேளா, அவாிடமி ந் ம் ன்பம் வ ம்.
பிறர் ைகப்ெபா ைள நம்பி வாழ்ந்தைமயால், தாம் ெபா ளீட் ம் யற்சியின்ைமயின்
காரணமாக அவலம் வள ம், ஆதலால் பிறர் ெபா ள் மாட் உள்ள வி ப்பம்
இன்பத்ைதத் த வ இல்ைல; மாறாகத் ன்பம் த கிற .
ெபா ளியல் நியதிகைளச் சார்ந்ேத ஒ க்கங்கள் வளர்கின்றன. அறி , ஆற்றல்கள்
வளர்க்கின்றன. ச தாயத்தினாிைடயில் நம்பிக்ைக ம், நல்ெலண்ண ம்
வளர்கின்றன. ஆதலால் உைழத் வாழ்தேல வாழ் . பிறர் ெபா ைள
எ த் க்ெகாள்ள வி ம் தல் – உதவியாகப் ெப தல், இனாமாகப் ெப தல்
ஆகியன ம்கூட ெவ க்கத் தக்கனேவயாம்.
பிறர் ெபா ள் ஒேர வழி நம் ைகயகப்ப
ம் கூடச் சிறி ெபா ேத இன்பந்த ம்.
அந்த இன்பத்திைனத் ெதாடர்ந் ெப ந் ன்பம் வ ம் என்பதறிக. நல்வாழ்வின் ன்
இன்ைம என்ப ஒ ெபாிய குற்றமன் . இன்ைம ம் கூட மன்னிக்கப்ெப ம்.
ஆனால் ந வின்றிப் ெபா ள் ெவஃகுதல் தாம் பிறந்த கு ையேய அழிக்கும். ேம ம்
பல குற்றங்கைள ம் த ம்.
ஆதலால், பிறர் ெபா ைள எந்த வைகயி
ெபா ளீட் வாழ்தைலேய வி ம் க.

ம் அைடய வி ம்பற்க! உைழத் ப்

"ந வின்றி நன்ெபா ள் ெவஃகின் கு ெபான்றிக் குற்ற ம் ஆங்ேக த ம்" (குறள் –
171)
*****
37. றம் கூறல் தீ !
றங் கூறல் – அதாவ ஒ வர் இல்லாத இடத்தில் அவைரப் பற்றிய குற்றம்
குைறகைளப் ேபசுதல், ேம ம் அவர் ன்ேன கமனாகப் பாராட் தல்; கழ்தல்,
அப் றம் அந்த நபைர அவர் இல்லாத இடத்தில் அவைரப் பற்றிய பழிகைள மட் ம்
கூ தல் றங்கூ தலாகும்.
சிலர் றங்கூ தல் என்ற தீைமைய, நன்ைம க திச் ெசால்வதாகக் கூ வர். ஆனால்
றங்கூறித்தான் நன்ைமையக் காப்பாற்ற ேவண் ம் என்ற அவசியமில்ைல. எல்லா ம்
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ேநாிைடயாக நன்ைமைய எ த் ச் ெசான்னால் ம ப்பார் யார்? அறம்
ெசால் வார்ேபால் ந த் ப் றம் ெசால் தல் தீய பழக்கம்.
சிலர் வாயி
ந் ெசாற்கள் வ வதில்ைல. "எாி ம் ெந ப் கனேல சுகிற "
என் ஒ பழெமாழி உண் , நன்ைமையேய ெசான்னா ம் றத்ேத ெசால் தைல
நன்ைமெயன எ த் க்ெகாள்ள மாட்டார்கள். இதனால் பைகேய வள ம், மானம் –
அவமானச் சிக்கல்கள் ேதான் ம். றஞ்ெசால் தல் ஒ பயைன ம் தராததால்
ன்ைம என்றார் தி வள் வர். "குணங்கள் ெசால்
ம் குற்றங்கள் ேபசி ம்" என்
தி
ைற கூ ம்.
ஒ வர் இல்லாத இடத்தில் அவர்தம் நற்குணங்கைளப் பற்றி மட் ேம கூற
ேவண் ம். அவர் ன்ேன குற்றங்கைள எ த் க் கூறலாம். றங்கூ தலால்
பிணக்கும் பைக ம் வளர்ந் பிாிவிைனகள் உ வாகும். இதனால் றம் ேபசுத ல்
ஒ நன்ைமைய ம் இல்ைல. தீைம மட் ேம த ம்.
குற்றங்கைளேய எண்ணிப் ேபசுதலால் காலப்ேபாக்கில் குற்றங்கள் நம் மீேத சா ம்
என்பைத ம் அறிக! குற்றங்கைளப் ெபா த்தாற் ம் உணர்ேவா ஏற் க்ெகாண்
பழகும் அ பவம் இ ந்தால் குற்றங்கள் ெதாடரா.
நல்லனவற்ைற ேநாில் கூ க. றங்கூ தல் அளவிறந்த தீைம த ம். அதனால்
‘ ன்ைம’ என் ஏளனம் ெசய்யப் ெப கிற .
றங்கூ ம் பழக்க ைடயவர்க க்கு மற்றவர்களின் குணங்க ம் அ ைமப்ப ம்
ெதாியா , குற்றங்குைறகைளேய காண்பர்; விமர்சிப்பர்; ஏசுவர்; பழி ற் வர்
இதனால் பைக வள ம். ஆதலால் றங்கூ தல் தீ . நன்ைமைய ேநாக்கிக்கூடப்
றங்கூறக் கூடா .
அறம் ெசால்
(குறள் – 185)

ம் ெநஞ்சத்தான் அன்ைம றஞ்ெசால்

ம் ன்ைமயாற் காணப் ப ம்.

*****
38. பய

ைடய ெசால்ைலேய ெசால்

க!

இந்த உலக பைடப் கள் எல்லாம் பயைன ைமயமாகக் ெகாண்டனேவயாம்.
பயன்ப த்தப்படாதன கழிகின்றன. தவறாகப் பயன்ப த்தப்ப வன தீைமைய
விைளவிக்கின்றன. இந்த உலகில் ஆற்றல் வாய்ந்தைவகளில் "ெசால்" தைலயாய .
ெசால்லப்ப வ ெசால். அறிந் ஆராய்ந் ெசால்லப்ெப ம் ெசாற்கள்
பயைனத்த ம்.
பய ைடய ெசாற்கேள ெசால். பயனற்றைவகள் 'ெசால்' என் கணக்கில்
எ த் க்ெகாள்ளப் ெப தல் இல்ைல. வ ைம, ெபா ள் சார்ந்த மட் மல்ல.
ெசாற்களி ம் வ ைம உண் என்ப இளங்ேகாவ கள் க த் . "வ ெமாழியாளர்"
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என் சிலம் கூ கிற . பயன் மிகுதி ம் இல்லாத ெசாற்கள் என்ப
க த் . "ெவற்ெறனத் ெதா த்தல்" என் இலக்கணம் கூ ம்.

சிலம்பின்

தீய ெசாற்கள் அவற்ைறச் ெசால்ேவா க்குத் தீைம விைளவிப்ப ம் உண் .
தி க்குறள், ெசாற்களில் அதிகக் கவனம் ெச த் கிற . இனியைவ கூறல்,
றங்கூறாைம ேபான்ற அதிகாரங்கள் லம் விளக்கி ள்ள . இைவ ேபாக "பயனில்
ெசால்லாைம" என் தனிேய விாித் ம் கூறிய . பயனில்லாத ெசாற்கைள ம்
ெசால்லக்கூடா என்பேதயாகும்.
வாழ்க்ைக, பயைனக் குறிக்ேகாளாக உைடய . வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாைள
அைடதற்குாிய க விகளில் ஒன் ச கம். ச க அைமப் ம் உற ம் ெசாற்களால்
இயக்குவிக்கப்ப கின்றன. ச கத்தில் இயங்கி நம் ைடய வாழ்க்ைகக்கும் ஆக்கம்
த ம் ெநறிகைளப் பற்றி அறிவ "அ ம் பயன்" ஆகும்.
அற்ப மகிழ்ச்சி; சி ெபா
இன்பக் கிளர்ச்சிக க்காகச் ெசாற்கைளப்
பயன்ப த்தக்கூடா . நீண்ட ெந ய பயன் ேவண் ம். அாிய பயனாக இ ந்தால்
மட் ம் ேபாதா . தி வள் வ க்குக் ெகாள்ைள ஆைச! ெப ம் பயன் ேவண் ம்
என்கிறார்.
வாழ்க்ைகயின் அ ைமக்குாிய பயன்கைள ஆராய்ந் அறிக! அந்த, அறிய
பயன்கைளத் தரக்கூ ய ெசாற்கைளத் ேதர் ெசய்க. அச்ெசாற்கைளேய ெசால்

க.

"அ ம்பய னா ம் அறிவினார் ெசால்லார் ெப ம்பய னில்லாத ெசால்." (தி க்குறள்
198)
*****
39. தீயி

ம், தீைம தீ !

நல் வாழ்க்ைக அைமய, தீைம த ம் ெசயல்கைளச் ெசய்யாதி த்தல் ேவண் ம்.
நல்லன ெசய்தல் வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள். நல்லன ெசய்தல் நன் .
நல்லன ெசய்வ ஒ
றம் இ க்கட் ம். தீைமையச் ெசய்யா இ த்தல் ேவண் ம்.
தீைமயாவன ெவ ப் , அகங்காரம், ெபாறாைம, பைகைம, பயம், ற் தல் த யன.
இத் தீைமகளி
ந் வாழ்க்ைக ற்றாக விலக ேவண் ம். யாெரா வைர ம்
ெவ த்தல் கூடா . நான் என்ற அகங்கார உணர் ேம
தல் கூடா . யார் மாட் ம்
எவர் மாட் ம் அ க்கா ெகாள் தல் ஆகா . யாேரா ம் பைக ெகாள் தல்
கூடா . பயம், அதாவ அச்சம் அறேவ ஆகா ! மற்றவர்க ைடய சி ைமைய,
குற்றங்கைளத் ற்றக்கூடா . இைவ தீைமகள். இைவ தம்ைமச் சார்ந்தாைர
அழிக்கும்.
தீையவிடத் தீைம ெகா
. தீ சார்ந்தைத மட் ம் எாித் அழிக்கும். தீைம
ேதான் ம் இடத்ைத ம் அழிக்கும். ேச ம் இடத்ைத ம் அழிக்கும் தீ, ஒேரா வழி
பயன்ப ம். தீைம பயன்படா ; அறேவ தீ ; ற்றி ம் தீ . ஆதலால், தீயன
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ெசால்லற்க. தீயன ெசய்யற்க. தீைம ெசய்தைலத் தவிர்த்திட ஒேர வழி நல்லன
ெசய்தேலயாம்.
தீயைவ தீய பயத்தலால் தீயைவ தீயி

ம் அஞ்சப் ப ம். (தி க்குறள் 202)

*****
40. ஒப் ர

வாழ்க்ைக

ச தாய அைமப்பில் ஒவ்ெவா வ ம் மற்றவர்கைளச் சார்ந் வாழ்கின்றனர்.
ஆதலால், ஒவ்ெவா வ ம் பிறிெதா வ க்குச் ச தாயத்தில் பல க்குக்
கடைமப்பட்
க்கின்றனர். இந்தக் கடைமப்பாட் ைன அறிந் ெகாண்
ஒவ்ெவா வ ம் மற்றவர்க டன் இைசந் கூ நட் ற ப் பாங்கில் வாழ்தல்
ேவண் ம்.
தம்தம் நிைலைய வற்
த்தாமல் மற்றவர்கள் நிைலயறிந் அவர்க டன் கூ
வாழ்தல் ஒத்தறிந் வாழ்தல். த ெபௗதிக மாற்றங்களால் உடல் நலம் ேக றா
பார்த் க் ெகாள்வ ேபால நம்ைமச் சுற்றியி க்கும் மனிதர்கைள நம உணர் ,
ஒ ங்கு, ஒ க்கங்க க்குப் பாதிப் ஏற்படாம ம் மற்றவர்க ைடய நல க்குப்
பாதிப் ஏற்படாம ம் வாழ்தல் ஒத்தறிந் வா ம் வாழ்க்ைக; ஒப் ர வாழ்க்ைக,
தீைம பயக்கும் வாயில்கைள அைடத் வி ம். நல்வாழ்க்ைகக்குாிய இயல் கைள
குணங்கைளத் தந் ஊக்குவிக்கும்.
ஊ ணி, ஊரா க்கு உண் ம் தண்ணீர் த வதால் "ஊ ணி" என் ெபயர்
ெபற்ற . ஊரார் ஊ ணித் தண்ணீைர அள்ளிக் கு ப்பதால் "ஊ ணி" என்
கழ்
ெபற்ற .
பல ஊ ணிகளில் ஊற் வளம் இ ப்பதில்ைல. அ ேபால் அறி ைடயானிடம்
ெசல்வம் இ ப்பின் அச்ெசல்வம் ஊரா க்குப் பயன்ப ம். ஆயி ம் அறிவறிந்த
ஆ ைம இன்ைமயால் ெசல்வம் அவனிடம் ஊற் ப் ேபாலப் ெப கி வளரா .
இ க்கும் வைரயில் ெகா ப்பான். பின் அவ ம் ஓர் இரவலனாகி வி வான்.
அதனால்தான் நம் நாட் ல் வாழ்ந்த லவர்கள் வ ைமயில் வாழ்ந்தார்கள் ேபா ம்!
ஊ ணிைய ஊர் பயன்ப த்தா ேபானால் ேம ம் ஊ ணி ெக ம். அ ேபால
அறி ைடேயானின் ெசல்வம் வழங்கப் ெபறா ேபானால் அழிந் ேபாகும். ஆதலால்,
ஊ ணி நீைரப் ேபால இழந் ேபாகாமல் ேம ம் ெசல்வ வளம் ெபற உைழப்
ேவண் ம். அறிவறிந்த ஆள்விைனதான் ெசல்வத்ைத வளர்க்கும்; பா காக்கும்!
மற்றவர்க்கு வழங்கி வாழ்வதில் உலகந்த்ழீஇய கழ் கிைடக்கும்.
இந்த உலகத்தில் எல்லா ம் உண் உ த் மகிழ்ந் வாழ இய ம். ஆனால் நம்
ஒவ்ெவா ைடய ேபராைசயின் காரணமாக இ ந் வ ம் இல்லாத நிைல ஏன்?
ேபராைசதான் காரணம்! ேபராைச இழப்பில்தான் மகிழ்ச்சி ெதாடங்குகிற . ஆதலால்,
எல்லா ம் வாழ உாிைம உைடயவர்கள் என்ற க த்
த ல் ஏற்கப் ெப தல்
ேவண் ம். பாேவந்தன் பாரதிதாசன் ெசான்ன,
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"உலகன் உண்ண உண்! உ த்த உ த் !" என்ற ெப ெநறிேய, ஒப் ர

ெநறி!

இந்த ஒப் ர ெநறி சார்ந்த வாழ்க்ைகக்கு ஈடாக ஒ வாழ்க்ைக ெநறி இந்த
உலகத்தி ம் இல்ைல! ேதவர் உலகத்தி ம் இல்ைல! ஆம்! ஒ வைர ஒ வர் சார்ந் ம்
இைணந் ம் உற ெகாண்டா வாழ்தேல ஒப் ர வாழ்க்ைக!
*****
41. கூட் ற
‘உலகத்தில் இ வைர ஏற்பட் ள்ள ன்ேனற்றெமல்லாம் கூட் றவின்
அ ப்பைடயில் ேதான்றியனவாகும். ேதால்விகள் எல்லாம், வாழ்க்ைகைய ம்
நடவ க்ைகைய ம் உண்டாக்கும் ெபா ள்களிைடேய கூட் ற காணப்பட்டதால்
ேநர்ந்தைவகளாகும்’ என்றார் – எஸ். ேக. ேட. "கூட் ற இயக்கம் மிக
க்கியத் வம் ஆகிவிட்டைத எல்லா ம் ாிந் ெகாண்டதாகச் ெசால்வதற்கில்ைல"
என்றார் மாேமைத ெலனின்.
கூட் ற , மக்கள் இயக்கமாக விளங்க ேவண் ம். கூட் ற அைமப் களில்
அரசியல் கட்சிகள் தைலயீ ம், அரசின் அதிகாரங்க ம் ஊ
தல் கூடா . கூடேவ
கூடா . இதனால் அரசின் ெதாடர்ேபா – ேமற்பார்ைவயா, தணிக்ைகேயா கூடா
என்பதல்ல. அரசின் அ கு ைறகள் கூட் றைவ ெபா த்தவைரயில் கு யரசின்
அ ப்பைடயான கு மக்களின் நல் ணக்க வாழ்க்ைகக்கும், கூட் ற ப் ெபா ளாதார
வளர்ச்சித் ைறக்கும் நிர்வாகத் ைறக்கும் பயிற் வித் வழிகாட்டக் கூ யதாக
அைமய ேவண் ம்.
எந்தக் காரணத்ைத ன்னிட் ம் கூட் ற அைமப் களின் நிர்வாகக் கு ைவக்
கைலத்தல் – தனி அ வலர் நியமித்தல் ேபான்றவற்ைறச் ெசய்யக்கூடா . இங்ஙனம்
ெசய்வ மனித உாிைமகள் அ ப்பைடயி ம், அறெநறி அ ப்பைடயி ம் ற்றி ம்
தவறான .
ஏெனனில் கூட் றவில் அதன் உ ப்பினர்கள் தங்க ைடய நிதி ஆதாரங்கைளப்
பங்குகளாக இட் ைவத் ள்ளார்கள். அவர்க ைடய ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய
அந்தக் கூட் ற அைமப் உ தி ெசய் ள்ள . இந்நிைலயில் கூட் ற
அங்கத்தினர்கைள – கூட் ற நிர்வாகிகைள விலக்குவ மரபல்ல.
மக்க ம் கூட் றைவத் தங்க ைடயதாக ம் ெபா நலத்திற்கு உாியதாக ம்
ெகாண் ஒத்திைசந் வாழ்தல் ேவண் ம். கூட் றவில் தனி நலத்திற்கும் ெபா
நலத்திற்கும் இைடேய ேமாதல் ஏற்ப ம்ேபா , ெபா நலத்திற்ேக தன்ைம இடம்
வழங்கப் ெப தல் ேவண் ம். ஏெனனில் தன்னலத்தில் ெபா நலம் அடங்கா .
ெபா நலத்தில் தனி மனித நலம் அடங்கும். ேம ம் பத்திரமாக ம் இ க்கலாம்.
"ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்ைறயான் ெசத்தா ள் ைவக்கப் ப ம்."
(தி க்குறள் – 214)
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42. இரத்தல் தீ
நம வாழ்க்ைகயில் நாம் ஒன்ைறச் ெசய் ம்ேபா அச்ெசயைலச் சார்ந் சில
பண் க ம் திறன்க ம் வளர்கின்றன. அ ேபாலேவ ெசய்யத்தகாதனவற்ைறச்
ெசய் ம் ெபா
ம் திறைமக் குைற க ம் தீய குணங்க ம் வந்தைடகின்றன.
சான்றாக நம வாழ்
கர் ெபா ள்கைளச் சார்ந் அைமகின்ற . அப்ெபா ள்கைள
வழங்கும் பண வசதி அ ப்பைட இன்றியைமயாத ஆகிற .
நாம் ஒவ்ெவா வ ம் உைழத் ப் ெபா ளீட்
கர்ந் வாழ்தேல ைறயான
வாழ்க்ைக. உைழத் ப் ெபா ளீட் வா ம் வாழ்விய ல் சார்பின்றித் தனித் வா ம்
ேப கிைடக்கும். நாேம ெபா ளீட் வா ம் வளமான வாழ் ெதாடர் வரலாறாக
நீ க்கும்.
உைழப்பின் வழி அறிவறிந்த ஆள்விைன ெசயல் திறன் ைககூ ம்! அறி வள ம்;
ஆற்றல் ெப கி வள ம். ஆதலால், உைழத் ப் ெபா ளீட் உண் வாழ்தேல
வாழ்வாங்கு வா ம் வாழ்க்ைக.
அங்ஙனமின்றி நமக்குத் ேதைவயானைவகைள மற்றவர்களிடம் வங்கி வா ம்
இரத்தல் வாழ் வளரா . தன்னம்பிைக ைடயதாக விளங்கா . உைழப்பாற்றல்
வற்றி, ேசாம்ப ல் வா ம் வாழ்க்ைக அறி கமாகும்! அறி ம் வளரா . ஆதலால்,
இரத்த ம் நல்லேத என்றால் வாழ் வளரா ; பய ைடயதாக அைமயா .
"நல்லா எனி ம் ெகாளல்தீ
(தி க்குறள் – 222)

ேம

லகம் இல்ெலனி

ம் ஈதேல நன் "

*****
43. ேகாள் ேகளற்க; ெசால்லற்க!
மா டம் உற களால் ஆய ; உற களால் வளர்வ , உற க க்காகேவ மா டம்
அைமந்த . ச க அைமப் மா டத்தினிைடயில் வள ம் – உற களால் அைமந்த ;
வளர்ந் இயங்குவ ; வாழ்வ .
உற க்கு எதிரான பைக, தீய ; பைக தீய ; "யாெரா ம் பைக ெகாள்ளற்க"
என்ப இராம காைத த ம் அறி ைர. உற
றிந் பைக வளர வாயில்கள் பல
உண் . ெசாத் ாிைமயின் காரணமாக உற கள் றியக்கூ ம். இஃ அ கிய
வழக்ேக!
நம்பிக்ைகயின்ைம காரணமாக உற கள் றி ம். இந்த வைகயில் பிாி ம்
ெப ம்பான்ைமயல்ல. ஒ வ க்கும் மற்றவ க்கும் இைடயில் இ க்கும் உற ,
பைகயாக மா வ
ன்றாவ மனிதாின் தைலயீ . அ
ம் ேகாள் ெசால் தல்
லம் தைலயீ .
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ைகேகயி உத்தமத்தாய். ஆனால், கூனியின் தைலயீட்டால் அந்தத் ய அன்
திாிந்த . அதனால் ஒ வைரப் பற்றி அவர் இல்லாதேபா நமக்கு ஆயிரம் நலம்
பயக்கும் ெசய்திகைள ன் ைரயாகக் கூறி, உடன் அந்த ன்றாம் மனிதைரப் பற்றிச்
ெசால் ம் ெசய்திகைளக் ேகளற்க! ஒேராவழி ேகட்டா ம் ெபா ளாகக் ெகாள்ளற்க.
காற் ப் காத ெந க்கமிக்க உற க க்கிைடயி ம் ேகாள் ெசால் ேவார் குந்
விைளயா வர்; பிாித் வி வர். நமக்கு நன்ைம ேபாலச் ெசால்வர். நீதிச் சார் ைடயன
ேபாலச் ெசால் வர்! நயத்தக்க நாகாீகம் என்பர். ஆன்ேறார், சான்ேறார் ெநறி என்பர்.
அவ்வள ம் பச்ைசப் ெபாய். தாம் கூ ம் ேகாள் விைல ேபாக இவ்வள ந ப் !
கவனமாக இ க்க ேவண் ம்; விழிப்பாக இ க்க ேவண் ம்.
மற்றவர்கைளப் பற்றி ஒ வாிடம் ேபசாேத; எ
ம் கூறாேத; ேகாள் ெசால் த
தீ . ஆதலால் நாம் யாெதா ேகா ம் யாைரப் பற்றி ம் கூறக் கூடா . பிறர்
ெசால் ம் ேகாைளக் ேகட்க ம் கூடா .

ம்

ேகாள் தற்சார் இனிப்
ய ெகா ய நஞ்சு. இதய வ ைம ைடேயாைரக் கூட
எளிதில் ழ்த் ம் இயல் ேகா க்கு உண் . ஒ நன்ைமேய விைள ெமன்றா ம்
ேகாள் வாயிலாக அந்த நன்ைம வளரேவண்டாம்.
ேகா க்கு உடன் வ ம் ேதாழைமச் ெசால் கமன் ( கஸ் தி). இைத ம் தவிர்த்
வி க. ேகாள் ெசால் பவன் நச்சுத்ேதள். ேகாள் ெசால்ேவார் உறேவ ேவண்டாம்.
ஒவ்ெவா நா ம் உற கைளக் காண்க; வளர்த் க்ெகாள்க; ைவயகத்தில் வாழ்வாங்கு
வாழ்க!
*****
44. உண்ைமயான தவம்
இந்த உலகத்தில் இயற்ைக, ஒ வ க்ெகா வர் உதவி என்ற நியதியில்தான்
இயங்குகின்ற . வாழ்க்ைகயின் ேநாக்கேம உதவி ெசய்வ தான். ஒ வ ைடய
வாழ்க்ைக
ைம அைடவ ம் மற்றவர்க க்கு உதவி ெசய் ம் ெபா
தான். ஏன்
உயிாியக்கத்தின் ேநாக்கம் உதவி ெசய்தல்தான்!
இங்ஙனம் உதவி ெசய் ம் ைறயில் வாழ்வியல் அைமயா ேபானால் வாழ்க்ைகத்
ன்பச் சுைமயாகத் ேதான் ம். "ஒ வ க்ெகா வர் உதவி ெசய் ெகாள்வதற்காகேவ,
நாம் வாழ்கின்ேறாம். ேவ எதற்காக ம் இல்ைல" என்றார் எ யட்.
ஒ வர் நம்ைம நா வந் ேகட்ட பிறகு ெசய்வ
ேத ச் ெசன் ெசய் ம் உதவிேய உதவி. அபிதா
ெசல ெசய்தால் நான் உனக்காக ெசய் ெகாண்
அ ளி ள்ளதாகக் கூறி ள்ளார்.

சிறந்த உதவியாகா . நாமாகேவ
என்ற ெபாியார், "நீ பிற க்காகச்
ப்ேபன்" என் அல்லா
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உதவி என்ற அச்சில் உலகியல் இயங்குகிற . அ மட் மின்றிப் பிற க்குத்
தன் ைனப்பின்றி, விளம்பரமின்றி உதவி ெசய்வதில் இதயம் அன்பால் நிைறகிற ;
அடக்கம் வந்தைடகிற ; பலர் சுற்றமாகச் சூழ்வர்.
இன்ைறய உலகில் சமய ேநான் கைள ேநாற்ப ெப ைமயாகப் ேபசப்ப கிற .
அதாவ உண்ணாமல் ேநாற்ப . பலர் உண்ணாமல் ேநாற்கின்றனர். அதனால்
ெபய ம் க ம் அைடகின்றனர். வரலாற் நிகழ்வில் உண்ணா ேநான்ைப
அறி கப்ப த்தியவர் அப்பர கள் ஆவார். பின் அரசியல் ேபாராட்டங்க க்கு
அண்ணல் காந்திய கள் உண்ணா ேநான்ைபக் க வியாகக் ைகயாண்டார்.
இன் மிகச் சாதாரணமான ஒ நிகழ்ச்சியாக உண்ணா ேநான் வந் விட்ட .
பசிையத் தாங்கிக் ெகாள்வ , உண்ணா ேநாற்ப ஆற்றல் மிக்க தவம் என் சமய
ல்கள் கூ ம். ஆனால் தி வள் வர் பசிையப் ெபா த் க் ெகாள்பவாின்
ஆற்றைலவிட மற்றவர் பசிைய உணவளித் அகற் வார் ஆற்றல் ெபாிெதன்
கூ கின்றார்.
தமக்குற்ற பசிையத் தாங்கி, ெபா த் க் ெகாண் தவம் ெசய்வ ஒ வைகயில்
ஆற்றல்தான். ஆயி ம், மற்றவர் பசிைய மாற் வார் ஆற்றைல நிகர்த்த ஆற்றல் அல்ல
அ என் க
கிறார் தி வள் வர். ஏன்? தமக்குற்ற பசிையத் தாங்கிக் ெகாள்வ ,
காலத்தில் இடர்பாடாக இ ப்பி ம் பழகிய நிைலயில் பசி வ த்தா ; ன்பம்
ெசய்யா .
மற்றவர்க ைடய பசிைய மாற்ற ேவண் மாயின் உைழப் ேதைவ. ெமய்வ ந்த
உைழத் ப் ெபா ளீட் னால்தான் மற்றவர்க்கு உதவ இய ம். உைழத் ப்
ெபா ளீட் ய நிைலயில், ெபா ளிடத் ப் பற் வ தல் இயற்ைக. உைழத் ஈட் ய
ெபா ளிடத் ப் பற் மிகா , மற்றவர் பசி நீக்க ேவண் ம் என்ற உணர்
ேதான் தல் அ ைமயி ம் அ ைமயாகும். தன் பசி தாங்குவதில் தாங்கும் திறன்
மட் ேம காணப்ப கிற . அ
ம், பழகிப் ேபானால் திறனாகா . மற்றவர் பசிைய
மாற் ம் பணியில் உதவி ெசய் ம் வைகயில் ைகவ ந்தி உைழக்கும் உைழப்
அைமகிற ; ெபா ட் பற் டன் ெபா ளீட் , பின் ெபா ட்பற் விட் உதவி
ெசய் ம் குலநல ஆக்க மாற்றங்களாக அைமகின்ற . தன் பசி தாங்க ல் றவியல்
பண்
கிழ்ப்பதற்கு வாய்ப் இல்ைல.
வ ைமயாளர் கூடப் பசிைய தாங்கிக் ெகாள்ளேவ ெசய்கின்றனர், ேவ
வழியில்லாமல்! மற்றவர் பசிைய மாற் தற்குாிய உதவிையச் ெசய்கிறவர்கள்
ெபா ட்பற்றினின் நீங்கிேய உதவி ெசய்கின்றனர்.
பசிையப் ெபா த்த
ம் – மற்றவர் பசிைய மாற் ம் ஆற்றேல ஆற்றல்! இத்தைகய
ஆற்றைலப் ெப க்கி வள ம் நா என் ம் வள ம்; வா ம்.
ஆற் வார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசிைய மாற் வார் ஆற்ற ன் பின்.
(தி க்குறள் – 225)
*****
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45. வாய்ைமேய ேபசுக!
சத்தியம், உண்ைம என்ற ெசாற்களால் உணர்த்தப் ெப ம் ஒன்ைறத் தி க்குறள்
‘வாய்ைம’ என் கூ கிற . "சத்" என்ற ெசால் க்குப் ெபா ள் "உள்ள " என்ப .
உள்ள என்ற ெசால் உண்ைம என்ற ெபா ைள மட் ம் த ம்.
உண்ைம கூ தல் என்ப உள்ள உள்ளவாேற (The Principle of Sincerely) என்ற
ெபா ளில் வழங்கப் ெப கிற , கட ள் தம இரண் கரங்களில் ஒன்றில்
உண்ைமைய ம் பிறிெதான்றில் உண்ைமையத் ேத ம் ஆர்வத்ைத ம்
தாங்கியி க்கிறான் என்ற அ பவ உைர ஒன் உண் .
எனேவதான் "சத்தியேம கட ள்" என்ற ெகாள்ைக ைடய அண்ணல் காந்திய கள்
சத்தியத்ைதத் ேத வதி ம் சத்தியத்ைதத் தம வாழ்க்ைகயில் ேசாதிப்பதி ம்
ெசலவழித்தார்.
உண்ைம கூ தல் என்ற அ ப்பைடயில் உள்ளைத உள்ளவா கூறலாமா?
அங்ஙனம் கூ வ மனித குலத்திற்கு நலம்பயக்குமா? பல சமயங்களில் உள்ளைத
உள்ளவா கூ தல் நலம் பயப்பதில்ைல என்பேத வாழ்வியல் உண்ைம. மாறாக எதிர்
விைள கைளேய உ வாக்கி வந் ள்ளன.
உள்ளைத உள்ளவாேற கூ தல் பற்றி, மகா ரர், "நீ உண்ைம ேபசுவதினால்
ஒ வர் மனம் ேநாகும். உன் ேபச்சு ஒ வ க்குப் பி க்கா பிற உயிர்க க்குத்
ன்பம் ேந ம் என்றால் அைதப் ேபசாதி த்தல் நலம். அ உண்ைமயாக இ ந்தா
உனக்குப் பாவேம நல்கும்" என் கூ வைத அறிக.

ம்

ஆதலால், உண்ைமைய உள்ளவாேற கூ தல் நலம் பயப்பதில்ைல என்பைதயறிந்த
தி வள் வர், தி க்குறளில், சத்தியம், உண்ைம என்ற ெசாற்கைளப் பயன்ப த்தாமல்
"வாய்ைம" என்ற ெசால்ைலப் பயன் ப த் கிறார்.
வாழ்க்ைகயின் ேநாக்கு, தீைமகைளப் றங்கண் நலங்காண்பேதயாகும். தீைம
ெகா
. எந்த ஒன்ைற ம் விடத் தீைமக் ெகா
. ஆதலால் உள்ளைத உள்ளவாேற
கூ கிேறாம் என் , ெதாற் ேநாய் பரப் ம் கி மிகைளப் ேபாலச் ெசய்திகைள
வதந்திகைளப் பரப் ம் மனிதர்கள் காலராைவ விடக் ெகா யவர்கள்.
ஒ வர் பிறிெதா வைரபற்றித் தகாதன ெசான்னா ம் அைத அப்ப ேய
மற்றவாிடம் ெசால் க் ேகாபத்ைத ம், கலகத்ைத ம் வளர்ப்ப உண்ைமயன் ;
ெபாய்; சின்னத்தனம். எனேவ, தி க்குறள்,
"வாய்ைம ெயனப்ப வ யாெதனின் யாெதான் ம் தீைம யிலாத ெசாலல்"
(தி க்குறள் – 291) என் கூ கிற .
வாய்ைம என் கூறப்ப வ யா ? எவ் யிர்க்கும் எந்தவிதத் தீைமைய ம்
ெசய்யாதேத வாய்ைம. எவ் யிர்க்கும் தீைமையத் தராதேத வாய்ைம.
வாய்ைமயல்லாதன கூ பவர்கைள ம் நல்லன பல ெசால் த் ேதற் ேவாம்.
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நம் ெசவிக்கு வ ம் ெசய்திகளில் உள்ள வாய்ைமையத் ேதறித் ெதளிய ேவண் ம்.
ெசவிப் ல க்கு வ ம் ெசய்திகளில் வாய்ைமயிைனக் கண் ணராமல் ேகாபித்த ம்
பைக ெகாள்ள ம் நட் பாராட்ட ம் நன்றல்ல. ஆதலால் எவ் யிர்க்கும் நல்லன
த வேத வாய்ைம.
வாய்ைமேய ேபசுக. எந்தச் ெசால்
ம் ெபா ைள மட் ம் நாடாமல் வாய்ைமைய
நா க. நமக்கும் பிற க்கும் ஒ தீங்கும் இல்லாத நலம் த ம் ெசாற்கைளேய கூ க.
*****
46. ேவண்டாம் சினம்!
சினம் – ேகாபம் தீைம ள் தீைம. ேகாபத்தால் விைள ம் தீைம பலப்பல.
ேகாபத்தால் இரத்த நாளங்கள் சூேடறி உடைலக் ெக க்கிற . ஏன் ேகாபம் வ கிற ?
எதனால் ேகாபம் வ கிற ? ேகாபம் ேதான் ம் களங்கள் எைவ? எைவ? வி ப்
ெவ ப் க்களால் தாக்கப் ெபற் ள்ள மனித மனத்தில் தான் ேகாபம் எ ம்!
காலம் காட் ம் க வி – க காரத்ைத உற் ேநாக்குங்கள்! ஓயா
ஓ க்ெகாண்
க்கிற . எந்த சூழ்நிைலயி ம் ெதாடர்ந் ஓ க்ெகாண்
க்கிற .
க காரங்கைளச் சூழ்நிைல பாதிப்பதில்ைல. அ ேபால நம வாழ்க்ைக ம் ஓர்
இயக்கம்.
எந்தச் சூழ்நிைலயி ம் திைகப் ம் அச்ச ம் ெகாள்ளாமல் ெதாடர்ந் ெசயல்
ெசய்தல் ேவண் ம். ேகாபத்தினால் இழப்ேபயாம். ஒ ெபா
ம் ஆக்கம் இல்ைல.
ேகாபம், ஆக்கப்பணிக்கு அடக்கி ைவக்கப் ெபற்ற ெவப்பம் எாிசக்தியாக மா வைதப்
ேபால, அடக்கி ைவக்கப்பட்ட ேகாபம் ஊக்கத்ைதத் த ம்.
பணிகள் ெதாடர் நிைலத் தன்ைம ைடயன. ப ப்ப யாக வள ம் தன்ைமயேத
மனிதவியல் திறன். த ல் ெசய்ய இயன்றைதச் ெசய்க! அதன் ெதாடர்ச்சியாகச்
ெசய்ய
யாதைத ம் ெசய் ம் திறன் உ வாகும்.
தி வள் வர் ெவகுளாைம என் பத் க் குறள்கைள ஓ கிறார். ெவகுளி,
மனிதனின் நைகையக் ெகால் ம்; வைகையக் ெக க்கும்; இனத்ைத சுட்ெடாிக்கும்;
ேதாழைமையக் ெக த் ப் பிாிக்கும் என்ெறல்லாம் ெவகுளியினால் வ ம் ேகட் ைன
விவாிக்கின்றார். தி வள் வர் ெவகுளிைய மறந் விட ேவண் ம் என்
கூ கின்றார்.
ஆம்! ெவகுளிைய மறந் விடேவண் ம். தன்ைனச் ேசர்ந்தாைரக் ெகால் ம்
ெவகுளி என் ம் கூ கின்றார். ெவகுளிைய மறந் வி க! ெவகுளிைய யார் மாட் ம்
மறந் வி க! யார் மாட் ம் ெவகுளி ேவண்டாம்.
ெவகுளிைய மறந்தால் எண்ணியைவகைளெயல்லாம் அைடயலாம்! கால
தாமதமில்லாமல் உடன யாக உன் வி ப்பத்ைத அைடயலாம்! எப்ேபா ம்
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அைடயலாம். உள்ளத்தில் உள்ளியைத அைடயலாம். அதலால் ேவண்டாம் ெவகுளி;
வி மின் ெவகுளி!
மறத்தல் ெவகுளிைய யார்மாட் ம் தீய பிறத்தல் அதனான் வ ம். (தி க்குறள் – 303)
உள்ளிய ெதல்லாம் உடெனய் ம் உள்ளத்தால் உள்ளான் ெவகுளி ெயனின்.
(தி க்குறள் – 309)
*****
47. காத் க் ெகாள்

ம் வழி

வா ம் மனிதர்களில் யா க்குத்தான் தற்காப் உணர் இல்ைல! ற் க்கு
பா காப்ைப ம் அைமதிைய ம் வி ம் பவர்கள் தாம்! ஆனால் வாழ்வியலறி
ெபறாததால் பலர் பா காப் என்ற ெபயாில் பா காப்பின்ைமையேய ெப கிறார்கள்.
பலர் எவற்ைறப் பா காப் என் க
கிறார்கேளா அைவேய அவர்க க்குப்
பா காப்பின்ைமையத் ேதாற் வித் வி வைத வாழ்க்ைகப் ேபாக்கில் காணலாம்.
ெசாத் , ெப ைம, கழ் ஆகியன பா காப் என் ேத னா ம் அைவக க்கு
ஆபத் ஏற்ப ம்ேபா அைவ பா காப் த வதில்ைல.
தான் நிைனத்தவா நடக்காதேபா மனித க்குக் ேகாபம் வ கிற . ேகாபம்
ெவகுளி என் ம் கூறப்ப ம். ேகாபம் வந்தால் இதயத்
ப் க் கூ கிற ; இரத்த
ஓட்டம் கூ கிற . அ மட் மின்றி இரத்தக் ெகாதிப் ஏற்ப கிற . இதனால் இதயப்
பாதிப் ேநாய் ஏற்பட வாய்ப் இ க்கிற ; உடல் நலம் ெக கிற . உடல் நலக்
ேகட் ன் வழி மன நலம் ெக கிற .
உட ம் மன ம் ெகட்டால் அறி ேவைல ெசய் மா? ஒ ேபா ம் ெசய்யா ,
ஆதலால் ேகாபம் எைதேயா காப்பாற்றிக் ெகாண் பா காத் க் ெகாள்ளத்
ேதான் வ ேபாலத் ெதாிகிற . ஆனால் அ உண்ைமயன் . ேகாபத்தினால்
இழப்ேப ஏற்ப கிற .
ேகாபப்ப வதற்கு மாறாகத் திைகப் ம் படபடப் ம் அச்ச ம் இல்லாம
ந்தால்
ஒன் ம் ெகட் விடா . எல்லாம் நன்றாக நடக்கும்; பா காப் ம் இ க்கும்.
அடக்கப்பட்ட ேகாபம் ஆற்றலாக மா ம்! ெபா ப் ணர்ச்சிையக் கூட் ம்! ேவைலகள்
அதிகம் ெசய்யலாம். ஏமாற்றங்க ம் ஏற்படா, உட க்கும் பா காப் , பணிக்கும்
பா காப் ! அைதவிட நம்ைமச் சார்ந்தவர்களிடத்தில் மனக்கசப் ஏற்படாததால்
அவர்களிடமி ந் ம் பா காப் !
சில நிமிடக் ேகாபம் பல நாசங்கைளச் ெசய்கின்றன. ெபா த்தாற் ம் பண் ,
எண்ணற்ற நலன்கைளச் ெசய்கின்றன. பல ஆண் கள் வாழலாம். நலத் டன்
வாழலாம்! வாழ்வாங்கு வாழலாம்!
இனிேமலாவ ேகாபப்படாமல் வாழக் கற் க் ெகாள்ேவாம். ஆனால் ேகாபத்ைத
அடக்குதல் எளிதன் ? க ைமயான பயிற்சி ேதைவ. ேகாபம் வ ம் ெபா ெதல்லாம்
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கவனித்தல் ேவண் ம். எைதக் கவனிக்க ேவண் ம்? ேகாபத்தின் காரணங்கள் மாறக்
காத்தி க்க ேவண் ம்.
ேகாபத்திைன மைடமாற்றம் ெசய்யப் பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண் ம். இ
அண்ணல் காந்திய கள் காட் ய வழி! ஏன் காலதாமதம்? ேகாபத்ைத விட் விட
ேவண் ய தான்! பிேளட்ேடாைவப் ேபால் ேகாபம் வ ம் ெபா
ேபசாமல்
ெமௗனமாக இ க்கக் கற் க் ெகாள்ேவாம்! ேகாபத்ைத ெவன் விடலாம்.
"தன்ைனத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்ைனேய ெகால்
(தி க்குறள் – 305)

ம் சினம்"

தன்ைனக் காத் க் ெகாள் ம் வி ப்பம் உண்டா? தன்ைனேய ெகால் ம்
சினத்தி
ந் காத் க் ெகாள்க. அப்ப ச் சினத்தி
ந் தன்ைனத் தாேன காத் க்
ெகாள்ளத் தவறினால் அந்தச் சினேம ெகான் வி ம் என்ப தி க்குறள் க த் !
மரணம் அல்ல சா ேவண்டாம் என்றால் சினத்ைதத் தவிர்த்தி க!
*****
48. ேகாபமா? ேவண்டாம்!
ெவகுளி, சினம், ேகாபம் ஆகியன ஒ ெபா ட்ெசாற்கள். எல்லா அற ல்க ேம
ெவகுளிைய அறேவ விலக்குகின்றன. ெவகுளி, பல தீய ெசயல்க க்கு வழி வகுத்
வி கிற . சினந் எ வதற்குாிய சூழ்நிைலகைள வாழ்க்ைகயில் சந்திக்காமல் வாழ
இயலா .
ஆனால், எந்தச் சூழ்நிைலயி ம் ெவகுளாமல் இ ப்பேத நல்ல . அ ேவ நன்ெனறி
சார்ந்த வாழ் . ேகாபம் ஏன் வ கிற ? எதிர்பார்க்கும் லாபம் கிைடக்கா ேபானால்
ேகாபம் வ ம்; ேபராைசயின் காரணமாக ேகாபம் வ ம். ேவ சில க்கு இயலாைம
ஏற்ப ம் ெபா
ம் ேகாபம் ேதான் ம். ேகாபம் ெவ ம் உணர்ச்சி மட் ேம.
ேகாபத்திற்கு வ ைம கிைடயா .
இந்த இலகில் அைனவ ேம தங்கள் மீ அதிக அைச காட் கிறவர்கள்.
அவரவர்க ம் அவரவர்க ைடய வாழ்க்ைக மீ தனிக் கவனம் ெச த் வ
இயற்ைக! ெப வழக்கும்கூட! உங்கள் மீ உங்க க்குப் ெப வி ப்பம் உண்டா?
தற்காப் ணர் இ க்கிறதா? அப்ப யானால் ேகாபப்படாதீர்கள்!
ஆம்! நீண்டநாட்கள் வாழ ேவண் மா? அறிவில் சிறந் விளங்க ேவண் மா? ஆம்
எனில் ேகாபப்படாதீர்கள்! ேகாபம் மரணத்தின் வாயில்! அதனால் இதயத்
ப்
கூ ம்! கு தி ெகாதிப்ேப ம்; இதயம் பாதிக்கும்! மரணம் வந் ேச ம்!
ஆதலால் மரணத்ைதத் தவிர்க்க ம், நீண்டநாள் வாழ ம் ேவண் மானால்
ேகாபப்படாதீர்கள்! ேகாபம் நிதானத்ைத இழக்கச் ெசய் ம்! அவ்வழி சிந்தைனப் லன்
சித ம். அறி ைகயிகந் ேபாகும்! ேகாபத்தின் விைளவால், மனிதன் மி கமாகிறான்.
ஏன் இந்த அவலம்? ேகாபம் ேவண்டாம்! ேவண்டேவ ேவண்டாம்!
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மனித சக்தி அளப்பாிய ஆற்றல் உைடய . பைடப்பாற்றல் மிக்க . இத்தகு
அற் தமான மனித ஆற்றைல ஒன் க்கும் பயன்படாத ேகாபத்தில் பாழாக்கலாமா?
அடக்கி ைவத்த உ ணம் சக்தியாக மா கிற . அ ேபாலக் ேகாபம் வ ம்ேபா
அக்ேகாபத்ைத உள்ளடக்கி ஆற்றலாக்குக! அந்த ஆற்றல் ஆக்கநிைலயில் அற் தங்கள்
ெசய் ம்! யார்மீ உங்க க்குக் ேகாபம்? அவர்கைளேய நட்பாக்கிக் ெகாள்ளலாம்.
தீைம நன்ைமயாக வள ம்!
"எ நடந்தா ம் எப்ப நடந்தா ம் அைமதி இழக்காதவர்கள் ெபா ைமசா கள்"
என்றார்
யிஸ் ெவன்சன்! அவர் ேம ம் விளக்குகிறார். க காரம் எந்தச்
சூழ்நிைலயி ம் க் க் என் ஒேர மாதிாி அ ப்பைதப் ேபால எந்தச் சூழ்நிைலயி ம்
ஒேரமாதிாி இதயத்
ப் உைடயவராக விளங்க ேவண் ம் என் கூ கிறார்.
ஆதலால், நற்பண் க க்கு எதிாிைடயான ேகாபம் ேவண்டாம்! ேவண்டாம்!
ேகாைழகளின் இயல்ேப ேகாபம்! ஆண்ைம ம் ைதாிய ம் உைடயவர்கள் ேகாபப்பட
மாட்டார்கள்! ேகாபத் டன் ெதாடர் ெகாண் இழப்ைப அைடவதில் என்ன பயன்?
*****
49. இன்னா ெசய்யாைம
தி க்குறள் ஓர் அறிவியல் ல்; உளவியைலச் சார்ந்த அறிவியல் ல். ெந ப்ைப
அள்ளி அ த்தவர் ட் ன்மீ ெகாட் னால் ைக சுடாமலா ேபாகும்? அ ேபால் நாம்
மற்றவர்க க்குக் ெகா ைம ெசய்தால் நாம் ெகடாமேலயா மற்றவர்க க்குக்
ெகா ைம ெசய்ய
ம்? அல்ல இய ம்?
நம சிந்தைன ம் அறி ம் உணர் ம் லன்க ம் ெகட்ட பிறகுதான்
மற்றவர்க க்குக் ேக ெசய்ய
ம். ஆதலால், யார் ஒ வ க்கும் தீங்கு ெசய்தல்
கூடா . நமக்குத் தீங்கு ெசய்தா க்குங்க்கூட நாம் தி ம்பச் ெசய்யக் கூடா . இப்ப த்
தீைமக்குத் தீைம என் ம் சித்தாந்தம் தீைம ெதாடர் வரலாறாகிவி ம்; தைல ைறத்
தைல ைறக்குத் தீைம ெதாட ம், இ வி ம்பத் தக்கதன் .
எந்தச் சூழ்நிைலயி ம் ெபா த்தாற் ம் பண்ேப வி ம்பத்தக்க . அ மட் ம்
அல்ல. ெபா த் ப் ேபாதல் எளிைமயான . ெபா த் ப் ேபாதல் ஆக்கத்திற்குத்
ைண ெசய் ம்; அைமதிக்குத் ைண ெசய் ம். அதற்கு மாறாகச் ெசய் ம்
பழிவாங்கும் யற்சி க னமான ; அதற்கு நிைறய விைல ெகா க்க ேவண் வ ம்;
இன்ப ம் அைமதி ம் குைல ம்.
பழிவாங்கும் மனப்ேபாக்கில் பழி பாவங்க க்குாிய அச்சம் இ க்கா . ஏன்
அறிேவகூட ேவைல ெசய்யா . ஆத்திரம் மட் ேம ேவைல ெசய் ம்; த்தி டங்கிப்
ேபாகும். பழிவாங்கும் படலம் ன்பத்தின் ெதாடர் வரலாறாகிவி ம். எப்ேபா ம்
அச்சம், சட்டங்களின் (அறத்தின் - அரசின்) அச்சு த்தல் த யன ஒ ங்கு கூ
வாழ்க்ைகைய நரகமாக்கிவி ம். பழிவாங்கும் இயல் ைடேயானிடம் மனித ேநயம்
இ க்கா . அவன் கல்ெநஞ்சனாக இ ப்பான். க னசித்தம் அவ ைடய சித்தம்!
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ெகா ைமகளின் ஒட் ெமாத்தமான உ வகமாக விளங்குபவேன பழிவாங்குவான்;
தீைம ெசய்வான்.
ஆனால், மனித ேநய ைடயவர்கள், சிந்திப்பவர்கள், வாழ்வாங்கு வாழ
வி ம் பவர்கள் யார் ஒ வ க்கும், எவ் யிர்க்கும் ெகா ைம இைழக்கமாட்டார்கள்.
மாறாக மறப்பார்கள்; மன்னிப்பார்கள்; பைகைம பாராட்ட மாட்டார்கள்; பண்
நலஞ்சார்ந் உற ெகாள்வார்கள். "நமக்குத் தீங்கு ெசய்த ஒ வைரப் பழிவாங்க
ேவண் மா? அவ க்கு நம்ைமையச் ெசய்வதன் லேம பழிவாங்குக" என்
தி க்குறள் ெநறி ஆற் ப்ப த் கிற .
பழிவாங்கும், ெகா ைம இைழக்கும் மன ைடேயா ைடய ெநஞ்சு ெகாதித்
நிற்கும்; அற ைர – அறி ைரகள் யாெதான் ம் அவர்கள் காதில் ஏறா . ஆதலால்
த ல் இவ ைடய சினத்ைதத் தணிக்க ேவண் ம். அவன் சினந்தணிந்த நிைலயில்
ேகட்கத் தகுதி ைடயவன் ஆவான்; சிந்திக்க யற்சி ெசய்வான். ஆதலால், எந்தச்
சூழ்நிைலயி ம் தற்பணி சினந்தணிக்கும் பணிேய.
எப்ேபா ம் ெகட்டவர்கைளத் தி த் வதற்குாிய ஆற்ெறாணாச் சினத்தில் ழ்கி
இ ப்ேபாைரத் தி த் வதற்குாிய தல்விதி அவர்கைள ம க்காமல் த ல்
அவர்க டன் ெகாஞ்சம் உடன்பட் நிற்றல் ேவண் ம் என்ப . இஃ உளவியல்
அ ப்பைடயின் வாய்ப்பா .
த ல் ெகட்டவர்களின் நம்பிக்ைகையப் ெபற ேவண் ம். அதன் பிறகுதான்
அவர்கள் நாம் ெசால்வைதக் ேகட்பார்கள்; தி ந் வார்கள். வாழ்க்ைக ம்
பய ைடயதாகும்.
"இன்னாெசய் தாைர ஒ த்தல் அவர் நாண நன்னயம் ெசய் விடல்" (தி க்குறள் –
314) என்ற தி க்குறைள ேநாக்குக. இந்தத் தி க்குறளில் "ஒ த்தல்" "அவர்நாண"
என்ற ெசாற்கள் உடன்பாட் ச் ெசாற்கள். இந்தச் ெசாற்கைளக் ைகயாள்வதன் லம்
பழிவாங்கும் உச்சாணிக் ெகாம்பி
ப்பவன் இறங்கி வ வான்.
அவ ைடய சினம் தணி ம் . பழிவாங்கும் மனப்ேபாக்கி ம் ம ஆய்
தைலகாட் ம். இந்த இதமான – இங்கிதமான சூழ்நிைலயில் அவ க்கு ஒ
ெசய்தால் மகிழ்வான்; மா வான்; என் ம் நல்லவனாக இ ப்பான்.

நன்ைம

*****
50. நன்றி பாராட் க!
"நன்றி மறப்ப

நன்றன்

நன்றல்ல

அன்ேற மறப்ப

நன் " (தி க்குறள் – 108)

என்ப தி க்குறள். இந்த 'நன்றி' என்ற ெசால் இன் உலக வழக்கில் சாதாரண
வழக்கிற்ேக ைகயாளப்ெப கிற . அதாவ , ஒ வர் ெசய்த உதவிைய மறத்தல்
கூடா . உதவிையப் ெபற்ற டன் நன்றி கூ தல் ேவண் ம் என்ற வழக்கு ேமேலாங்கி
நிற்கிற .
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இன் எந்த நிகழ்ச்சியானா ம் "நன்றி கூறல்" என்ப ஒ சடங்காக இடம்
ெபற் விட்ட . இ தவறன் . ஆயி ம், தி க்குறளின் ெபா ள் வழி நன்றி என்ற
ெசால் ஆழமான ெபா ள் த வ . நன் என்ற ெசால்
ந் நன்றி என்ற ெசால்
பிறக்கிற . அதாவ 'நல்ல ' என்ற ெசால்தான் நன்றி என்ற ெசால்லாக வழங்கப்
ெப கிற .
ஒ வர் ஒ வ க்குச் ெசய்த நல்லைத மறத்தல் கூடா என்ப க த் . அந்த
நல்லைதத் ெதாடர்ந் சிந்ைதயி ம் ெசய
ம் காப்பாற்றி வரேவண் ம் என்பேத
க த் . அப்ப காப்பாற்றிக் ெகாண் வாழ்வேத நல்ல ெசய்தவ க்குப் ெப ைம ம்
மகிழ்ச்சி ம் த வதாகும்.
ஒ வர், ஒ வ க்கு நல்ல ெசய்தல் என்ப விாிந்த அள ைடய . சிந்ைதயால்,
ெசால்லால், ெசயலால் நன்ைம ெசய்யலாம். ஆனால், இன் நன்ைம என்பைதப்
ெபா ள் அளவினதாகச் சு க்கி விட்டார்கள்.
ெபா ைளவிட, நல்லறி ெகாள் தல், நன்னைட நல்குதல் த யன ம்
நல்லனேவயாம். இத்தகு நல்லனவற்ைறப் பாராட் ஏற் ஒ குதேல நன்றி. ஒேரா
வழி நன்றல்லாதவற்ைற மறந்தால் தான் ெநஞ்சி க்கம் ெகாஞ்சம் குைற ம். ஆதலால்,
அன்ேற மறப்ப நன் என்றார்.
றநா
, தி க்குறைள அற ல் என் பாராட் கிற ஏன்? அறங்களில் சிறந்த
நன்றி மறவாைம. இந்த நன்றி மறவாைம என்ற சிறந்த பண்பின் வாயிலாக பல்ேவ
நற்பண் கள் ேதான்றி வளர வாய்ப் ள்ள .
ஒ

ஆதலால், நற்பன் க க்குள் சிறந்த பண் நன்றி மறவாைம. நன்றி பாராட் தல்
நல்ெலா க்கம். நன்றி பாராட் தல் ஒ சிறந்த வாழ்க்ைக ெநறி.
*****
51. ந

நிைலைம

ந
நிைலைம ஓர் உயர்ந்த குணம்; பண் . ந
நிைலைம என்ப சார் கள்
காரணமாக
எ க்காத ெகாள்ைகயாகும். எவைர ம் எந்தச் சூழ்நிைலையப்
பற்றி ம் கவைலப்படாமல், யார் யார் ெசான்னா ம் வி ப் ம் ெவ ப் ம் இன்றிக்
ேகட் , ஆய் ெசய் விவாதித்
எ த்தலாகும்.
ந நிைலப் பண் , நீதிையச் சார்ந்த . நீதி உயிர்; ந
நிைலைம உடல், ந
நிைலக் குணம் அைனத் க் குணங்க க்கும் தாய் ேபான்ற தல்நிைலக் குணம்.
மாந்தர் இயல்பாகச் சஞ்சலப் த்தி உைடயவர்கள். ெவற்றிைய ம் இன்பத்ைத ேம
வி ம் வர் ேதால்வி, ன்பங்கள் கண் அஞ்சுவர். இதனால், மாந்தர் இச்ைச
பல ைடயவராக இ ப்பர். விழிப் ணர் மிகமிகக் குைற ; ஏமாற ம் ெசய்வர்.
இதனால் தற்காப் , தன் ைனப் ஆகியனவற்றின் வயப்பட் ந நிைல பிறழ்வார்.
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நி ைவ ெசய்யப் பயன்ப வ தராசு. தராசின் தட் க்கள் இரண் ம் சம எைடயில்
இ ப்பைத லாக்ேகாைல – நி க்கும் க விையத் க்கிச் சாிபார்த் க் ெகாண் தான்
நி ைவ ெசய்ய ேவண் ம். நி ைவத் தட் க்களில் ஏதாவ ஒன்றில் ஒ பாக்கு அள
ளி ஒட் க்ெகாண்
ந்தால்கூட நி ைவ பாதிக்கும்.
அ ேபால் நாம் பல ைடய க த் க்கைள ம் ேகட்க ேவண் ம். ேகட்பதற்கு ன்
நம மனநிைலையச் சார் களி
ந் வி தைல ெசய் ெகாண் ம், ெசால் ேவார்
அைனவாிடத்தி ம் சமநிைல மேனாபாவத் ட ம் ேகட்க ேவண் ம். ஒ
மனித ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட் ஒ
க்கு வரக்கூடா .
இ கட்சிகைள ம் – பல கட்சிகைள ம் அைமதியாய்க் ேகட்க ேவண் ம். ேகட்கும்
ெசய்திகைளச் சார்பின்றி வி ப் ெவ ப்பின்றிக் ேகட்க ேவண் ம்.
நமக்கு என் ஒ க த் இ ந்தா ம் அக்க த்ைத காய்தல், உவத்த ன்றிக் ேகட்க
ேவண் ம். இப்ப க் ேகட்க ம த்தால் சுதந்திரம் பறிேபாகும்; சமத் வக் ெகாள்ைகக்கு
ஊ விைல ம்; ந நிைலைம பிறழ்வதால் ச தாயத்தில் சீர்குைல ேதான் ம்;
மாந்தர் பா காப்ைப இழந் விட்டதாக உணர்வர். இ வரேவற்கத்தக்கதல்ல.
ஆதலால் மனிதர்கைள, சாதிகைள, மதங்கைள இவற்ைற ைமயமாகக் ெகாள்வ
மனிதம்-நன் -தீ என்ற அ ப்பைடயிேலேய ந
நிைலைம வளர ேவண் ம்.
"சமன்ெசய் சீர் க்கும் ேகால்ேபால் அைமந்ெதா பால் ேகாடாைம சான்ேறார்க்கு
அணி" (தி க்குறள் – 118)
*****
52. உைழத்

உண்க!

இந்த உலகு உைழப்பினால் ஆய . இந்த உலகு உைழப்பினால் இயங்குவ . இந்த
உலைக இயக்கும் ஆற்றல் உைழப் . உலகின் தற்ெபா ளாகிய கட ள் தம
பைடப்பில் உைழப்பில்லாமல் வ வன எவற்ைற ம் கண் லன்; பைடத்திலன்.
இயற்ைக ம் உைழப் த் தன்ைம ைடயேத. மலர்க ம் காய்க ம் கனிக ம்
உைழப்பின் விைளேவயாம். உைழப் க்குாிய பிறப் , மா டப் பிறப் . மா டம்
ெபற் ள்ள உடம்பின் அைமப் உைழப்ைபக் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்டேதயாம்.
உைழப் உடம்பின் வளர்ச்சிக்கும் உ திக்கும் இன்றியைமயாத .
ற ெநறியில் ெசன்ற த்தர் ெப
யற்சி டன் வாழ்வைத வாழ் என்றார்.
மா டத்தின் லன்களில், ெபாறிகளில் கலந்தி ப்ப உைழப் . உைழத்தால்
ெபாறிகளின் ஆற்றல் வள ம்; லன்களின் ஆற்றல் வள ம். உைழப் இல்ைலேயல்,
உைழப்பில் பயன்ப த்தாத இ ம்
ப்பி த் அழிவைதப்ேபால உடம் அழி ம்.
மனித வாழ் உணவால் இயங்குகிற . 'உண்
தற்ேற உலகு' என்ப ெபாிேயார்
வாக்கு. உணைவ உைழத் ப் ெப வதற்கு என்ேற கால்க ம் ைகக ம்
ெகா க்கப்பட்டன. உண , உைழப்பின்றிக் கிைடக்கா . ஒேரா வழி பிறர்
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உைழப்பால் உ வாகும் உணைவ "உைழக்காமல் உண்பவர்கள் தி டர்கள்" என்றார்
அண்ணல் காந்திய கள்.
ெநற்றியில் வியர்ைவத் ளிகள் கா ம் அள க்குக் க ைமயாக உைழத்தால்
உண் ம் உண சுைவயாக இ க்கும். அங்ஙனம் உைழத் உண்பேத நலம்
ெபா ந்திய வாழ்க்ைக.
"A 'm the sweet of the fere shalt than cat Bread" என்ற அ பவ வார்த்ைத அறிக.
உைழப்பில் சிந் ம் வியர்ைவேய உண் ம் ெராட் க்கு விைல. உைழத் உண்பேத
ஒ க்கம்; நீதி சார்ந்த வாழ்வியல். சுைவ ைடய உண ேவண்டாம்! உண க்குச்
சுைவயி ப்பி ம் வாழ்க்ைகக்குப் பயன்படா . தண்ணீர்ேபால அைமந்த கூழாயி ம்
உைழப்பால் வந்ததாயின் அந்தக் கூேழ இனிய . ஆதலால் சிலவாம் இனாம்
ேவண்டாம்.
"Nothing is free" என்ற வாழ்க்ைகைய நியதியாக்குேவாம். உைழப் – பைடப்பாற்றல்
தன்ைம வாய்ந்த . உைழப் , உைழப் ! – ேநர்ைமயான உைழப் ஒன் தான் மனித
ச தாயத்திற்குச் சிறப்பான ம ந் .
"ெதண்ணீர் அ
ற்ைக யாயி
(தி க்குறள் – 1065)

ம் தாள்தந்த

உண்ண ன் ஊங்கினிய

இல்"

*****
53. சிறப் ெசய்ெதாழிலாலல்ல!
இன் "மா டம்" உலகமகா உலகளாவிய நிைலயில் வளர்ந் வந்தி க்கிற ;
வளர்ந் ெகாண்
க்கிற . இனிேம ம் வள ம். இன் மனிதம், கு ம்பம். ச கம்,
ச தாயம் ஆகிய பாிணாம வளர்ச்சியின் எல்ைலகைலக் கடந் மா டம் "ஓ லகம்"
என் ெசால் ம் அள க்கு வளர்ந்தி க்கிற .
ஆதிகாலத்தில் மனிதக் கூட்டம்தான் இ ந்த ; இந்த மனிதக் கூட்டம்தான்
காலப்ேபாக்கில் ஒ வ க்ெகா வர் ெதாடர் ள்ளவர்களாக வளர்ந்த . ஏன்? சார்ந்
வா ம் பண் கள் வளர்ந்தன. ஒ வ க்ெகா வர் ேதைவப்பட்டவர்களாக,
ஒ வைரயின்றி மற்ெறா வர் இல்ைல என்கிற அள க்கு வாழ்நிைல அைமந்த . இந்த
நிைலயில்தான் ச க அைமப் வ வம் ெப கிற .
மக்களிைடயில் ஏற்பட்ட பல்ேவ வைகத் ெதாடர் களால் ச க அைமப்
ேதான் கிற . ச கம் இயற்ைகயாகப் பாிணாம வளர்ச்சியில் ேதான் வ . தனி
மனிதர்கேள ச கத்ைதத் ேதாற் விக்க
யா . ஆனால் ச க அைமப்பினால்
உாிைமகைள ம் பா காப்ைப ம் ெப பவர்கள் ச கத்ைத ஆதாித் ப்
பா காக்கின்றார்கள்.
இங்கனம் இ ந்த ச க அைமப்பில் வகுப் , சாதி, கு ம்பம் ஆகியன எ
ம்
ெதாடக்கத்தில் இல்ைல. காலப்ேபாக்கில் விவசாயத் ெதாழில் ேதான்றிய நிைலயில்
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ச கம் இரண்டாகப் பிாிந்த . ஒ பிாி நிலச் ெசாந்தக்காரர்கள், மற்ெறா பிாி
நிலத்தில் விவசாயம் ெசய் ம் ெதாழிலாளிகள். இதனால் பண்ைணயாட்கள் – அ ைம
ைற ேதான்றிய .
இந்தக் காலக் கட்டத்தில்தான் ஒ வர் அல்ல சிலர் பிறிெதா வ க்காகக் கூ
அ ப்பைடயில் வாழ்தல் என் ம் நைட ைறத் ேதான்றிய . இந்த நைட ைற
ேதான்றி, பல ற்றாண் க க்குப் பிறகு ேவளாண்ைம அ ப்பைடயிலான பல
ெதாழில்கள் ேதான்றின. அேத ேபாழ் வாழ்நிைலயினால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்
வளர்ச்சியின் காரணமாக ம் பல ெதாழில்கள் ேதான்றின.
ெதாழில்கள் ேதாற்றத்தின் அ ப்பைடயில் வகுப் க்கள் ேதான்றின. வகுப் க்கள்
ேதான்றிய நிைலயில் வகுப் க்க க்கிைடயில், ெசய் ம் ெதாழில் அ ப்பைடயில்
தகுதி, அந்தஸ் , ெப ைம த யன ேதான்றின.
இங்ஙனம் ெதாழில்கள், வகுப் க்கள் அ ப்பைடயில் ெப ைம சி ைமகள்
ேதான்றிய நிைலைய, தி க்குறள் அ தியிட் எ த் க்காட் கிற .
எ த் க்காட் வ டன் மட் மல்ல, மாந்த ள் ெப ைம ேகாாிப் ெப ம்
உாிைமைய ம் ம க்கிற .
மாந்தர் எவ ம் பிறப்பில் ெதாழில் ெசய்பவராகேவா, ெப ைமக்குாியவராகேவா
பிறப்பதில்ைல. பிறப்பிேலேய உயர் ைடயவர்கள் என்ப
கழ்ச்சிேயயாம்.
அறிவியல் சார்ந்த உண்ைமயல்ல. பிறப்பில் அைனவ ம் ஒன் ம் அறியா
குழந்ைதகேள என்பைத அக்பர் ேசாதைனயின் லம் நி பணம் ெசயத வரலாற்ைற
ஓர்க. அதனால் தாேன ததீசி னிவாின் பத்தினி ம் ர்த்திகைள ம் குழந்ைதகள்
ஆக்கினார் ேபா ம்.
பிறப்பில் அைனவ ம் சமம். ெமாழி இல்ைல. மதம் இல்ைல. உைடைம இல்ைல,
ெதாழில் இல்ைல. ெப ைம இல்ைல. சி ைம இல்ைல. வளர்ச்சியின் காரணமாகச் சில
ெபறலாம். ஆயி ம் மானிடத்தின் அ நிைலக் ெகாள்ைகயான சமம், சமத் வம்
ஆகியனவற்ைற இழந் விடக் கூடா .
ச கத்தின் இயக்கத் க்குப் பல ெதாழில்கள் ேதைவ. ெதாழில்கள் சில உயர்வான
அறி சார்ந்த உைழப்பாக இ க்கலாம். பல உடல் சார்ந்த உைழப்பாக ம்
இ க்கலாம். ஆயி ம், ெதாழி ன்கண் உள்ள ேவ பா கள் ெதாழிைல
ெசய்பவர்களிடம் வந் விடக்கூடா . வந்தால் ச க ேமாதல்கள் ஏற்படக்கூ ம் என்ற
ச கவியல் அறிவியைல
"பிறப்ெபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்ெபாவ்வா ெசய்ெதாழில் ேவற் ைம யான்"
(தி க்குறள் – 972) என்ற தி க்குறள் வாயிலாகத் தி வள் வர் உணர்த் கின்றார்.
பிறப்பின் அ ப்பைடயில் ெதாழில் இல்ைல. ெதாழிலால் ஏற்ப ம் உயர் ம்
இல்ைல; தாழ் ம் இல்ைல; ெப ைம ம் இல்ைல; சி ைம ம் இல்ைல. பிறப்பின்
அ ப்பைடயில் உள்ள சமம், சமத் வம் ச கத்தின் அ நிைலக் ெகாள்ைகயாக
விளங்க ேவண் ம். வாய்ப் க்கள் காரணமாக அைம ம் ெதாழி ன் காரணமாக எந்த
ஒ சிறப் உாிைமைய ம் தகுதிைய ம் ச கத்தில் ெபறக்கூடா ; அைடயக்கூடா .
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ேகாயில் சிைலையப் சிப்பவ ம் சந்தி ெப க்குபவ ம் ெசய் ம் ெதாழிலால்
ேவ படலாம். அதனால் ேகாயிற் ைச ெசய்ேவார் உயர் நிைலயினராக ம், சந்தி
ெப க்குேவார் இழி நிைலயினராக ம் ச கத்தில் ஆகக்கூடா .
ச கத்தில் எந்த இ பிாிவின ம் ஒத்த ச கத் தகுதி உற கள் ெப வேத ச க நீத ி
அப்ப இ ந்தால்தான் ச கத்திற்கு ேதைவயான பல்ேவ ெதாழில்கைள ம் சிய
ன் வ வர். அதனால் ெசய் ம் ெதாழில் காரணமாகச் சிறப் ாிைமகள் ேகாாி
ெப வைத – அைடவைத "சிறப்ெபாவ்வா ெசய்ெதாழில் ேவற் ைமயான்" என்
ம க்கிற தி க்குறள். பல
ஆண் க க்கு ன்ேப சிக்கல்கள் வராத ச க
அைமப் க்கு, தி க்குறள் வழி காட்
ள்ள .
*****
54. எளிய வாழ்வியல் உண்ைம!
ஒ வர் நமக்குத் தீைம ெசய்தால் நாம் தி ம்ப அவ க்குத் தீைம ெசய்தல் பழி
வாங்குதல் ஆகும். இந்த பழிவாங்கும் உணர் இயல்பாகேவ மாந்தாிடம்
அைமந் ள்ள . ஆயி ம், நல்ெலா க்கம், பண்பா என்ப பழி
வாங்காைமேயயாகும். ஏெனனில், உணர்ச்சி வசப்ப தல் என்ப இயல் ஆயி
பழிவாங்குத
ம், ெபா த் க் ெகாள் தல் க னமான காாியம்.
பழிவாங்கும் நிகழ்
பண் தீைமக்கு ஒ
பழிவாங்குவர்.

ம்

சங்கி த்ெதாடர் ேபாலத் ெதாட ம். ஆனால் ெபா த்தாற் ம்
ற் ப் ள்ளி ைவத் வி ம். அற்ப மன ைடயவர்கள்

தி க்குறள் பழிவாங்குதைல ெவ க்கிற ; ெவ த் ஒ க்குகிற . ஆயி ம்
உயர்ந்த பண் கைள எளிதில் எ த் க் ெகாள் ம் இயல்பறியா மாந்தாிடத்தில்
பழிவாங்குதல் தீ என்ற அறி எளிதில் வரா . ஆதலால் தி வள் வர் உளவியல்
அறிவியல் நியதியில் பழிவாங்கும் உணர்ச்சிவசப்பட் நிற்கும் மனிதைன
அ குகிறார்.
ஆம்! எ த்த எ ப்பில் யாாிட ம் அறி ைரகள் – உபேதசங்கள் விைலேபாகா.
த ல் அவ ைடய நம்பிக்ைகையப் ெபறேவண் ம். உணர்ச்சி ெவள்ளம்
வ வதற்குாிய காலம் எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அவர் உணர்ச்சியி
ந்
வி தைல ெபற் ச் சமநிைலக்கு வந்த பின்னேர எத்தைகய அறி ைரைய ம்
கூறேவண் ம். அப்ேபா தான் அறி ைரகள் எ க்கும்.
"இன்னாெசய் தாைர ஒ த்தல் அவர் நாண நன்னயம் ெசய்
314) என்ப குறள்.

விடல்" (தி க்குறள் –

பழிவாங்கும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட நிைலயில் நிற்பவன் ஞானம் இல்லாதவன்; அற்ப
அறி உைடயவன். ஆதலால் தல் நிைலயில் பழிவாங்கும் உணர்ச்சியின் உச்சியில்
நிற்பவ க்கு உடன்பட்ேட ேபசியாக ேவண் ம். இல்ைலெயனில்
தி வள் வைர ேம அவன் ம த் வி வான்.
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ஆதலால் தி வள் வர் "இன்னா ெசய்தாைர ஒ த்தல்" என் ெதாடங்குகின்றார்.
தமக்குத் ன்பம் ெசய்தா க்குத் தாம் ஒ த்தல் ெசய்ய ேவண் ம்; கட்டாயம் ஒ த்தல்
ெசய்ய ேவண் ம். இந்த அறி ைர ெதாடக்க நிைலயிேலேய ெவகுளியின்
உச்சக்கட்டத்தில் நிற்பவ க்கு ஆ தலாக இ க்கிற . அதனால் சினம் தணிகிற ;
உணர்ச்சி வ கிற . மனிதன் மி க நிைலயி
ந் மனித நிைலக்கு இறங்கி
வ கின்றான். தன் ைடய ெகாள்ைகக்கு உடன்பட் நிற்கும் அவ க்கு
தி வள் வர் மீ ம் நம்பிக்ைக பிறக்கிற .
இந்தச் சூழ்நிைலையத் தி வள் வர் பயன்ப த்திக்ெகாண் தம் நிைலக்கு அந்த
மனிதைன அைழக்கின்றார்; உயர்த் கின்றார். ஆம்! பழிவாங்க ேவண் ம். ஆனால்
எப்ப ? "தவ ெசய்தவன் ெவட்கப்ப ம்ப யாக நன்ைம ெசய் வி !" என்
வள் வர் கூ கின்றார்.
"இன்னாெசய் தாைர ஒ த்தல் அவர் நாண நன்னயம் ெசய்
314) என்ப தி க்குறள்.

விடல்" (தி க்குறள் –

"இன்னா ெசய்தாைர ஒ த்தல்" – என்ற ெசாற்ெறாடர் உடன்பாட் ச் ெசாற்ெறாடர்.
"அவர் நாண நன்ைம ெசய் விடல் என்ப " ெபா த்தாற் ம் ெநறியில்
ஆற் ப்ப த்தலாகும். இந்தக் குறள் சிறந்த உளவியல் அறிவியைலச் சார்ந்த குறள்.
"எவ ட ம் தல் நிைலயில் உடன்பட் நில்; அவ ைடய நம்பிக்ைகையப் ெப ;
பின் அவர்கைள உன் ெநறிக்கு அைழத் க் ெகாள்". இ எளிய வாழ்வியல் உண்ைம.
*****
55. நாள் எ

ம் வாள்!

ஒன்றின் ெதாகுதி த ம் உணர்விைன, ப ப்பிைனப் பகுதி த வதில்ைல. பகுதிகள்
அற்பமாகக் க தப் ெப வ இயல்பாக இ க்கிற . பல பகுதிகள் ெதாகுதியாகிற
என்ற உண்ைமைய ம், பகுதி ெதாகுதியி
ந் பிாிக்கப்படாத என்பைத ம்
நம்மேனார் உணர்வதில்ைல. ஏன் ெதாகுதிக க்கு மதிப் யர்கிற ?
கடற்பரப்பின் தண்ணீர் கணக்கற்ற தண்ணீர்த் திவைலகளின் ெதாகுப்ேபயாகும்.
அக்கடற் பரப்பி
ந் ஒ திவைல பிாி மானால் அந்தத் திவைல தன் வ வத்ைத –
தன்ைன இழந் வி கிற . அ ேபாலத்தான் பகுதிக க்கு மதிப்பீ ம் மிக மிகக்க
குைற ! ஆ
ம் அற்பேம!
மா டத்தின் விைல மதிக்க
யாத ெதாகுதி வாழ்க்ைக. வாழ்க்ைக காலத்தினால்
ஆய . வாழ்க்ைகெயன்ப
றாண்டாக ம் அைமயலாம். கூ தல் குைறவாக ம்
அைமயலாம். வய என்ப ம் நம் மீ திணிக்கப்ப கிற . நாம் வி ம்பினா ம் சாி,
வி ம்பா ேபானா ம் சாி வய கள் வ த ம் வளர்த ம் தவிர்க்க இயலாத .
ஆனால், வாழ்க்ைக என்ற ெதாகுதிக்குாிய விபத்தாகிய மரணம் வ ம்ேபா எல்லா ம்
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பயப்ப கின்றனர்; அ கின்றனர்; லம் கின்றனர். சாவி
யல்கின்றனர்.

ந்

தப்பிக்க

ஆனால், இந்த வாழ்க்ைக என்ற ெதாகுதியின் பகுதியாகிய ஒ வினா கடந்
ெசல் ம் ேபா யா ம்
க்கு வதில்ைல. கவைலப்ப வதில்ைல. ஏன்? சா
என்ப ஒ நாளில் வ வதில்ைல. நாள்ேதா ம் சா வ கிற . ெநா ேதா ம் சா
வ கிற . சாைவ ேநாக்கி ெமல்ல ெமல்ல நகர்கின்ேறாம்.
ஆனால், இந்த உணர் சாகின்றவர்க க்கும் வ வதில்ைல. சுற்றி ம்
இ ப்ேபா க்கும் வ வதில்ைல. ஒ மரம் வாளால் அ க்கப்ப கிற . ல்
லாகத்தான் அ க்கப்ப கிற . அ ேபாலத்தான் வாழ்நா ம்! இன் , நாைள என்
நாள்கள் ஓ கின்றன. ெநா ேதா ம் வா ம் ெபா
வாழ்நாள் சு ங்குகிற . ஆக
ெமாத்தத்தில் சா வந் வி கிற .
ஆனால், வாழ்க்ைகப் பயணத்தில் ெநா ப் ெபா
கள் எல்லாம்
வாழ்க்ைகக்குாியைவ. ஒவ்ெவா ெநா
ம் வாழ்ேவ! ஒவ்ெவா ெநா யி ம்
சாகின்ேறாம் என் உணர்ந்தால் வாழ்நாள் ணாகா . வாழ்நாள்
ைம ம்
பயன்ப த்தலாம். கழ்பட வாழலாம். ஆனால் உளவியல் ெநா ேதா ம் சாகும்
சாவிற்குக் கவைலப்ப வதில்ைல. இஃ ஒ விேனாதமான உளப்ேபாக்கு!
"நாெளன ஒன் ேபால் காட்
(தி க்குறள் – 334)

உயிர் ஈ ம் வாள

உணர்வார்ப் ெபறின்"

*****
56. அன் ஈ

ம் ஆர்வம்

மானிட வாழ்க்ைக நலமாக, இன்பமாக இயங்க அன் ேதைவ. கட ள் மனித க்கு
என் தனிேய அளித்த அன் ஒன் தான். அன் , உள்ளங்கைள இைணக்கும் –
ஆற்ற ைடய . "ஆற்றல் மிக்க அன் " என்பார் அப்பர கள். இந்த அன்
வள ந்தன்ைம ைடய . அன்பின் உணர்ச்சிக்கு எல்ைல கிைடயா ; நிபந்தைன
கிைடயா .
இந்த அன் தம் டன் பழகுேவாாின் இயல் கைள அறிவ , அவர்தம் இயல் க்கு
ஏற்றவா தம் பழக்கங்கைள, பழகும் ெநறி ைறகைள வி ப்பத் டன் ஏற் க்
ெகாள்வதற்காக! தம் டன் பழகுேவாாின் வி ப்பங்கைள அறிந் அவர்தம் பாங்குக்கு
ஒத் ப் பழகினால்தான் அன் வள ம்; உற வள ம். "ஒத்தறிவான்" என்
தி க்குறள் கூ ம். மற்றவர் தம் டன் ஒத் ப்ேபாக ேவண் ம் என்ேற வி ம் வர்.
இவர்களின் ஆன்மாவின் உயிர்ப்பாகிய அன் இல்ைல.
ஆன்மா எப்ேபா ம் மற்றவர்கைள ேநாக்கிேய விாி ம். உடல் எப்ேபா ம்
சுயநலத்ைதேய நா ம். ஆன்மாவின் ஆதிக்கத்தில் உடல் இயங்கினால் அன் , உற ,
தியாகம் எல்லாம் இ க்கும். அப்ப இல்லா உட ன் ஆத்திக்கத்தில் ஆன்மா
அடங்கிக் கிடந்தால் தன்னலம் மிக்ேக விளங்கும்.
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ய அன் விாிவைட ம். தம் டன் பழகுேவாாின் இயல்பறிந் பங்கறிந்
பழகுந்திறனில் வள ம். அவர் தம் ேதைவயறிந் உத ம். அவர்தம் வாழ் க்காகத் தன்
வாழ் அர்ப்பணிக்கப்பட ேவண் ம் என் க
ம். இந்த நிைல அன்
திர்ந்
ஆர்வம் என்ற நிைலக்கு உயர்ந்த நிைல. "அன்பிைன எ த் க் காட்ட அளவிலா
ஆர்வம் ெபாங்கி" என்ப ேசக்கிழார் தி வாக்கு.
ஆர்வம் என்ப
கி வளர்வ . அன் , ஆர்வத்ைதத் த கிற . ஆர்வம் நட்ைபத்
த கிற . அன் நிைறந்த பழக்கத்திேல ேதான்றி ஆர்வத்தினால் வளர்க்கப்ெபற்
நட் என்ற நிைலைய அைடகிற . நட் நிைலக்கு இைணயான வாழ்க்ைக நிைல –
உற இந்த உலகி ம் இல்ைல; ேவ எந்த உலகி ம் இல்ைல.
நட் க்கு ம ெபயர் ேதாழைம. நட் இதயத் ய்ைம ைடய . நட்
எல்ைலயற்ற ; அழிவற்ற . அதனால் தி வள் வர் "சிறப் " என் சிறப்பித் க்
கூ கிறார். "சிறப் " என்ற ெசால் உயர்வற உயர்ந்த உயர் நலத்ைதக் குறிப்பதாகும்.
அ
ம் எத்தைகய சிறப் ? எளிதில் நா ப் ெப த க்கு இயலாத சிறப் !
"அன் ஈ
– 74)

ம் ஆர்வ

ைடைம அ ஈ

ம் நண்ெபன்

ம் நாடாச் சிறப் " (தி க்குறள்

இத்தி க்குறள் உளவியல் வாய்ப்பாட் ல் அைமந்த . உளதாகிய அன் வள ம்.
அன் வளர்ந்தால் ஆர்வம் என்ற உள்ெநகிழ்ைவத் த ம். ஆர்வம் தன்ைன மறக்கச்
ெசய் ம். பழகுேவாாின் இயல்பறிந் அவர் தம் டன் வி ப்பத் டன் பழகி நட்பிைன
அைடய வளர்த் உயர்த் ம்.
அன் க்கும் நட் க்கும் இைடயில் இைணயாக இ ப்ப ஆர்வம். ஆர்வத்திைன
உளவியலார் Aptitude என்பர். தமிழிலக்கியம், பாங்கு என் கூ ம்.
*****
57. "ெமய்ப்ெபா ள் காண்பதறி "
இந்த உலகம் ெபா ள்களால் ஆய . ெபா ள்கள் தம் ள் ேவ பட்ட
தனித்தன்ைமகள் உைடயன. சில ெபா ள்கள் ேவ பட் விளங்கினா ம் பிறிெதா
ெபா
டன் ஒன் ம் இயல் ைடயன. சில தனித்தன்ைம ெபற்ேற விளங்குவன.
மாந்தர் வாழ்க்ைக ெபா ள்க டன் ெதாடர் ைடய வாழ்வின் ைறேதா ம்
வாழ்
வ ம் ெபா ள்க டன் யாதா ம் ஒ உற இல்லாமால் வாழ்க்ைக
அைமவதில்ைல; அைமயா ; அைமதல்
யா . அதனால் தான் தி க்குறள்,
'ெபா ளில்லார்க்கு இவ் லகம் இல்ைல' என்ற .
ெபா ள்களால் ஆய வாழ்க்ைக. இந்தப் ெபா ள்கைள ெபா ளின் தன்ைமகைள
உள்ளவாறறிந் அப்ெபா ள் தன்ைமக்கு ஏற்ப ம் வாழ்க்ைகக்குாிய வைகயி ம்
பயன்ப த்த அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ெபா ள்களின் தன்ைமயறித க்குத்
தனித்திற ம் பயிற்சி ம், அறி ம் ேவண் ம். பல ெபா ள்கள் ேதாற்றமான
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நிைலயிேலேய ெதாடர்ந் இ ப்பதில்ைல. மா ம் தன்ைம உைடயன உண் . சில
ெபா ள்கள் நிைலயாயின ேபாலத் ேதான் ம்; ெபயர் ெபற் விளங்கும்.
ஆனால் நிைலயில்லாதவனாகிப் ேபாத ம் உண் . சில நன்ைம த வ ேபாலக்
காட்
ன்பம் த ம், சில ன்பம் த வ ேபாலக் காட் இன்பம் த ம். சான்றாக
நம உட க்கு "ெமய்" என் ெபயர். அனால், இ உண்ைமயல்ல. காலத்தால்
ேக
தலாம். சர்க்கைர இனிைமயான . சர்க்கைரயால் விைளவ ெப ந் ன்பம்.
ெவந்தயம் கசப்பான ெபா ள். ஆனால் வாழ்க்ைகக்கு நலம் த வ ; இன்பம் த வ .
குளிர்ச்சியானைவயாக இ ப்பைவ சூட்ைடேய த கின்றன. சூடாக இ ப்பைவ
குளிர்ச்சிையேய த கின்ற . ஆதலால் ெபா ளின் ேதாற்றம் பார்க்காமல் ெபா ளின்
தன்ைம, அப்ெபா ளால் விைல ம் பயன் ஆகியன ெதாிந் அதற்ேகற்பப்
பயன்ப த்தல் ேவண் ம். இத்தகு அறி சராசாி மனிதர்க க்குக் கிைடப்பதில்ைல.
ஞானிக க்ேக உண் .
சாதாரண மக்கள் ேதாற்றதால் கவர்ச்சிக்கப்ப வர். தற்கா கமானைவயாக
இ ப்பி ம் உடன யாக பலன்கைள எதிர்பார்ப்பர். எப்ெபா ைள ம் ஆழ்ந்
ேநாக்குவதில்ைல. ேவளாண்ைமக்குப் பயன்ப ம் இரசாயன உரங்கள் உரேம இல்ைல.
இரசாயன உரங்கள் ஒ வைகத் ண் சக்திேயயாகும். ஆனால் நம மக்கள்
இைவகைள உரம் என் நம்பினார்கள்; இந்த உரத்ைதேய நம்பி, குப்ைப உரம்
தயாாிப்பைத மறந்தார்கள். இதனால் நிலத்தின் சாரம் குைறந்த தான் மிச்சம்.
அறியாைம அறிவாக ஏற் க் ெகாள்ளப்ப தல் இன்ைறய ெப வழக்கு. இதற்கு
அப்பர கள் ஒ கைத கூறி விளக்கினார்.
ஆைம சாப்பி ம் மக்கள், ஆைமைய உைலப் பாைனயில் இட் ேவக ைவத்தார்கள்.
உைலப் பாைனயில் தண்ணீர் இளஞ்சூடாக இ க்கும் ெபா
ஆைம இன்ப
ேபாைதயில் ள்ளி விைளயா ம். ஆனால் அந்தச் சூ இன்பமாக இ க்கும் ெபா
நீ க்கப் ேபாவதில்ைல. விைரவில் ெகாதி நிைல மா ம்; ஆைம அழி ம்.; இதைன
உண ம் சக்தி ஆைமக்கு இல்ைல. ஆைமக்கு மட் ந்தானா? மனிதர்களில் பலர்
இப்ப தான் வாழ்கின்றனர்.
ெப ம்பான்ைமயான மக்கள் காலப்ேபாக்கில் ன்பம் விளவிப்பனவற்ைறேய
இன்பெமனக் க தி வாழ்ந் ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இதைனத் தி வள் வர்,
"எப்ெபா ள் எத்தன்ைமத் தாயி
(தி க்குறள் – 355) என்றார்.

ம் அப்ெபா ள் ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப தறி "

*****
58. ஆன்மாவின் உண !
மனிதன் பிறப்பதில்ைல; மனிதன் உ வாக்கப்ப கின்றான். இ ேவ அறிவியல்
உண்ைம. மனிதைன உ வாக்குவதில் கல்வி வகிக்கும் பாத்திரம் மிகமிகப்ெபாிய .
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கல்வியின் இலட்சியேம மனிதைன உ வாக்குவ தான்! அதனால் மனிதைன
உ வாக்கும் கல்வியி ம் வி மிய இல்ைல.
மனிதனின் ெபாறி, லன்கைளப் பய ைடயனவாக்கி வாழ்க்ைகைய வளர்த்
விளக்க றச் ெசய்வ கல்விேய! மனிதன் அளப்பாிய ஆற்ற ைடயவன். மனிதனின்
ஆற்றல் கல்வியின் லேம இனங்காணப் ெபற் ச் ெசயலாக்கத்திற்குப் பயன்ப
நிைலக்குக் ெகாணரப்ப கிற ! ஏன் கல்விேய ஆன்மாவின் சிறந்த உண .
தி க்குறள் 'கற்க' என் ேபசுகிற . ஆம்! கல்வி கற்ப மனிதர்களின் பழக்க ம்
வழக்க ம் ஆக ேவண் ம். கற்றல் பலவைக. அவற் ள் எளிைமயான ,
தன்ைமயான தன்ைனச் சுற்றியி க்கும் உலகத்ைதக் கூர்ந் ேநாக்குவதன் லம்
கற்ப .
"கண்டைதப் ப த்தால் பண் தன் ஆவான்" என்ப பழெமாழி. கண்ட =
கண்ணால் கண்ட இயற்ைகக் காட்சிகைளேய கற்ப . இங்ஙனம் கற்ற பாடங்கைளேய
ஐசக் நி ட்டனின் ' வி ஈர்ப் ஆற்றல்' கண் ணரப் ெபற்ற என்பதறிக.
அ த் அவரவர் ெசாந்த வாழ்க்ைகயின் பட்டறி வழி ெப ம் கல்வி அறி .
இந்தக் கல்வி தனி யற்சியில்லாமல் வாழ்க்ைகயின் வழியிேலேய கற்கப் ெப வ
வாழ்க்ைகயில் ஏற்ப ம் ெவற்றிேதால்விகள் நம்பிக்ைக ட ம் நல்ெலண்ணத் ட
ஒட் உறவா வாழ ேவண் ய இடத்தில் ரண்பா கள் ேதான் தல்,
நம்பிக்ைகயின்ைம வளர்தல் ஆகியன வாழ்விய க்கு நல்லைவயல்ல.

ம்

மனிதர்களிைடயில் மன றி கள் ேதான் வ ம் அவ்வழி மனித உற கள்
பாதிக்கப்ப வ ம் ஏற்க இயலாத ஒன் . அன்றாடம் வாழ்ந்த வாழ்க்ைகப் பாங்ைகத்
திறனாய் ெசய் , திறனாய் வழி வாழ்நிைலகைள அறிந் கைடபி த்தல் சிறந்த
கல்வி.
ன்றாவ , ல்கைளக் கற்பதன் லம் ெப ம் அறி . இந்தக் கல்வி ைற தான்
இன் பரவலாகப் பின்பற்றப்ப கிற . மக்கள் மத்தியில் நைட ைறயில் இ ப்ப ம்
இந்தக் கல்விேய! இந்தக் கல்விைய மக்கள் ெப வதற்காக நா ெசலவழிக்கும்
கால ம் பண ம் அளவிடற்காிய .
ஆயி ம் ேபாதிய பயன் இல்ைல; ஏன்? கல்வி ைறேய காரணம். இன்ைறய
கல்வியில் சிந்தைனக்கு வாய்ப்பில்ைல; ெசய க்குாிய வாய்ப் மிக மிகக் குைற .
கல்வி கற்றதனால் எந்த ஒ தனித்தகுதி ம் வந்தைடந்ததாக இல்ைல. ஏன்? கற்கும்
ஆர்வம் கூட இல்ைல.
தி க்குறள் 'கற்க' என் கூ கின்ற . ஆம்! கற்ப – இைடயீ ல்லா ெதாடர்ந்
கற்ப மனிதனின் கடைம; ஏன் கற்க ேவண் ம்? மனிதன் அளப்பாிய
ஆற்ற ைடயவன். அவன் எண்ணிய ெசயல்கைளச் ெசய்ய
ம். ஆயி ம்
அவ ைடய அகநிைலக் குற்றங்களாகிய அச்சம்,பயத்தி
ந் வி தைல ெபற்றால்
தான் கற்கும் கல்வி பயன்த ம்.
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"கசடறக் கற்பைவ கற்க" என்ற தி க்குறள். "கச " – மனக்குற்றங்கள்.
மனக்குற்றங்கைள நீக்கும் ம ந் க த் க்கள் தாம். க த் க்கள் ெப ம்பா ம்
ல்கள் வாயிலாகேவ கிைடக்கும். கற்க ேவண் ய ல்கைளத் ேத க்கற்ற பிறகு
அக்க த் க்கள் வழி நடந் அக்க த் க்க க்கு உாிைம டயராதல் ேவண் ம்.
*****
59. அறி
அறி , மா ட வாழ்க்ைகைய இயக்கும் ஒ சிறந்த க வி. இன் பலர் க
வ
ேபால அறி என்ப தகவல்கள் அல்ல. ெசய்திகள் அல்ல. அறி ஒ
க வி(instrument) ன்பத்தி
ந் மக்கைளப் பா காக்கும் க வி. ெசவி
வழிக்ேகட்கும் ெசய்திகைள, அவற்றில் உள்ள நன்ைம, தீைமகைள ஆய் ெசய்வ
அறி . ஏற் க் ெகாள்ளக் கூ ய நன்ைமகைள மட் ம் ஏற்ப அறி ைடைம.
அ ேபால, இந்த உலகில் உள்ள ெபா ள்கைளச் சார்ந்த தான் வாழ்க்ைக. சில
ெபா ள்கள் நல்லன ேபாலத் ேதான் ம்! ஆயி ம் தீைமேய பயக்கும்!
காட்சியில் ேவறாக ம் அ பவத்தில் ேவறாக ம் காணப்ப ம் ெபா ள்களின்
தன்ைமைய ஆராய்ந் எ த் க் ெகாள் தேல அறி ைடைம. அறி பல்வைகப்
பிாிவாக வளர்ந் இந்த உலகின் ைறகள் அைனத்ைத ம் ெசழிக்கச் ெசய்கின்ற .
இ பகுத்தறி
தன்ைமயான .
பகுத்தறி மாந்தர் அைனவ க்கும் உாிய . ஆனால், பலர் பகுத்தறிைவப்
பயன்ப த் வதில்ைல. அறி வளர்ந்ேத ஞானம் த கிற . ஒ க்கம் சார்ந்த
வாழ்க்ைகக்கு அறிேவ லதனம். இந்த உலகில் ெபறக்கூ ய ேப கள் யாவற்றி ம்
சிறந்த அறி டைமேயயாம். அறி ைடயார் எல்லாச் ெசல்வங்க ம் உைடயவர்.
"அறி ைடயார் எல்லாம் உைடயார்" என்ற தி க்குறள். அறி கல்வியால் ெபற
இய ம்! ஆனால், கல்வி கற்றவர் எல்லாம் அறி ைடயராவர் என் எண்ணற்க.
கற்றவர்களி ம் அறிவில்லாதவர் உண் . கற்ற கல்வி, க த் வாழ்க்ைகயில்
ேசாதைனப்ப த்தப் ப ம் ெபா
தான் அறி உ வாகிற . அறி – பகுத்தறிேவ
இந்த உலைகப் ாிந் ெகாள்ள ம் இந்த உலகில் சிறப் ற வாழ்ந்திட ம் ைண
ெசய்கிற .
அறி , ற்காப் க் க வியாக ம் ெதாழிற்ப கிற . அதாவ , ன்பம் வந்
தாக்காமல் ெநறியில் உய்த் ச் ெச த் வ அறி . இனி எதிர்வ ம் காலத்தி ம்
ன்பம் வந்தைணயாமல் காப்ப ம் அறி தான்! வாழ்க்ைக ஒ அாியெகாைட;
ைவப் ; இந்த வாழ்க்ைகைய வாழ்வாங்கு வாழ்ந் சிறப் ற்றிட அறி ேதைவ. அறி
காட் ம் வழியில் வாழ்தேல வாழ் . "ேமலான சக்தி" கைள நம் வதில் பயனில்ைல.
அறி ஒ ேபா ம் தீைம ெசய்யா . அறி க்குக் ெகா க்கும் விைல சிறந்த
லதனம். அறி ைடயார்கள் பல னர்களாக இ க்க மாட்டார்கள். அதனால்,
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சூழ்நிைலகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். சூழ்நிைலகைளக் கடந் ம் சூழ்நிைலகைள
உண்டாக்கிக் ெகாண் ம் வள ம் தன்ைம அறி ைடயவர்க க்கு உண் .
இயற்ைக அறி க்கு ஆக்கம் ேசர்ப்ப
லறி . லறி க்கு ஆக்கம் ேசர்ப்ப
ஆய்வியல் சார்ந்த அறி . ஆராய்ந் அறிந்த, அறி க்குப் ெபயர் ண்ணறி .
ண்ணறி க்கு ஆக்கம் ேசர்ப்ப பட்டறி . இங்ஙனம் வாழ்க்ைகயின் வாயில்கள்
ேதா ம் வளர்ந் ெச ைமப்ப வ அறி .
*****
60. நல ற வாழ்ேவாம்!
உடல் ஒ அற் தமான க வி. உடம்பில் உயிர் இயங்குகிற . உடற்க வி
வாய்க்கா ேபானால் உயிர் இயக்கம் இல்ைல. கர் இல்ைல. அறி இல்ைல.
உயிர் வாய்பாக அைமயா ேபானால் உடல் பயனற்ற . உடல் உயி டன்
இைணந்தி க்கும் ெபா
தான் ெபயர். உடைலவிட் உயிர் பிாிந் விட்டால் ெபயர்
ேபாய்வி கிற . பிணம் என்ற
ப்ெபயர் வ கிற .
வாழ்வதற்கு இந்த வாழ்க்ைகைய நன்றாகப் பயன்ப த்த ேவண் ம். வாழ்வாங்கு
வாழ ேவண் ம்.
ைமயாக வாழ்தல் ேவண் ம். உடல் – உயிர் சார்ந்த
வாழ்க்ைகக்குப் லன்கள் தன்ைமயானைவ.
லன்கள் ைளயின் சார் ைடயன. ைளயின் இ ப் தைல. "எண் சாண்
உடம் க்குச் சிரேச பிரதானம்" என்பர். உட க்கு வாய்த் ள்ள க விகள் இ
வைகயின. ஒன் அறி க விகள். இைவ மனம், த்தி, சித்தம், அகங்காரம் ஆகியன.
பிறிெதான் ெசய்க விகள். இைவ ெமய், வாய், கண், க்கு, ெசவி ஆகியன.
மனம் ஆற்றல் வாய்ந்த க வி. காற்ைறவிட ேவகமாகச் ெசல் ம் தன்ைமய .
ஆனால், எங்கு, ஏன் ேபாகிேறாம் என் அதற்குத் ெதாியா . ெதாிந் ெகாள்ள ம்
ஆைசப்ப வதில்ைல. இந்தப் பணிைய த்திதான் ெசய்கிற . மனம் பற் ம்
ெசய்திகைள ஆய் ெசய் எ த் க் ெகாள்வ தான் த்தியின் ேவைல. ஆனால்
மனிதர்களில் ெப ம்பாேலார் த்தி அள க்கு வளர்வதில்ைல. மனத்தளவிேலேய
நின் வி கிறார்கள். இவர்கள் ெப ம்பா ம் உணர்ச்சிவசப்ப வார்கள்; வாழத்
ெதாியாதவர்கள். சித்தம் சிந்திப்ப .
சிந்தைன மனிதாின் சிறந்த அகநிைலத் ெதாழிற்பா ! சித்தம் மிக மிக ண்ைமயான
பகுதிையக்கூட ஆய் ெசய் , உண்ைமகைளக் கண் பி க்கும்; ஆழமான
உண்ைமகைளக் கண் பி க்கும். அகங்காரம் என்ப
ெசய் ம் உ ப் .
எ க்கப்ெப ம்
கள் ெமய், வாய், கண், க்கு, ெசவிகள் வாயிலாகச்
ெசயற்பா
ம். இ உட யக்கம்.
உட யக்கத்திற்கு உடேலா கூ வாழ்த க்கு இயற்ைக, கால எல்ைல நியதி
ெசய்தி க்கிற . மிகப்ெபாிய சாதைனகள் ெசய்யக்கூ ய ஆற்றல் உைடய இந்த
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வாழ்க்ைக. இந்த வாழ்ைகைய
ைமயாகப் பயன்ப த்த ேவண் ம். மா ட
வாழ்க்ைகயின் காலம், ஆற்றல் ஆகியவற்ைற
ைமயாகப் பயன்ப த்த ேவண் ம்.
த்தி, ஆழமான உண்ைமகைளக் கா தல் ேவண் ம். கண்கள் அறிவார்ந்த ெந ய
ெதாைலேநாக்குப் பார்ைவ ெபற ேவண் ம். ைககள் உைழக்கும் கரங்களாக விளங்க
ேவண் ம். இந்த உடல் ேநாய்களால் பாதிப் ஏற்படாமல் பா காக்கப் ெபற
ேவண் ம். கதிெராளியில் ேதாய்த ம், காற்றில் உலா த ம் உட க்கு நல்ல .
உடல், ஒ உைழப் ச் சாதனம் – க வி. இந்த உட க்குப் ேபாதிய உைழப் த்
தரா ேபானா ம் ேநாய் வ ம். உடல், உைழப்பில் ஈ ப த்தப் ெப தல் ேவண் ம்.
உட க்கு இைசந்த உைழக்கும் ஆற்றைலத் தரக்கூ ய நல்ல உண ேதைவ.
இைவெயல்லாவற் க்கும் ேமலாக நல்ல எண்ணங்கள் ேவண் ம். நல்ல எண்ணங்கள்
நல்ல நிைன கள் இல்லாத வாழ்க்ைக நச்சுத்தன்ைம அைடந் வி ம்.
ேம ம் சிறப்பாக உயி க்கு உயிராக விளங்கும் கட ளிடம் ேபசி மகிழ ேவண் ம்.
இைவெயல்லாம் அைமந் நல ற வாழ்தல் அறிவியல் சார்ந்த வாழ்க்ைக. வாழ்வாங்கு
வாழ்ேவாம்! ைவயத்திற்கு அணியாக வாழ்ேவாம்!
*****

