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அணிந்த்கர

சலம்பச வசல்வர டைாக்டைர மை.வபா. சவஞானம்

தவததரு கனறக்கட அடகளார, தாம் வகாணடை ஜகாலததறஜகறப தடலசறநத
ஆனமை ஞானி. வதயவ பக்தஜயயாடு, ஜதச பக்தயம் வகாணடைவராதலால்
ஆனமிகதஜதாடு அறவயயடலயம் கலநத சநதக்க அவரால் மடகறத. பறறக்கள
பலவறடற வட்டு தறவயயான அடகள, தமிழப்பறடற மைட்டும் தறக்காதவராக,
தமிழர வாழவல் எஙகம் எதலம் தமிஜழ தடலடமை தாஙக ஜவணடுவமைனற
வகாளடகயடடையயவராக, அதறகாகப் பாடுபட்டும் வருகறார.
அடகளார பல்ஜவற காலஙகளில் பல்ஜவற அரஙககளில் வவளியிட்டை
கருததக்கள இநநல் வடவம் வபறற தமிழர டகக்க வருகறத. அடகளார
'வமையயயறவ' நடலயில் மைட்டுமைல்லாமைல், வஞ்ஞான அறவலம் தமிழ
தடலசறநத வளஙக ஜவணடுவமைன வரும்பகறார. அதடன பல்ஜவற
ஜகாணஙகளில் நனற வவளியிட்டு தமிழரகளக்க வழகாட்டுகறார.
அறவயயற கடலகடளப் பயிறறவக்கம் ஜகாயில்களான பல்கடலக்
கழகஙகளிஜல இனனமம் தமிழக்க இடைமில்டல. அதாவத, தமிழநாட்டுப்
பல்கடலக் கழகஙகளிஜல அடனததப் பாடைஙகளிலம் தமிழல் ஜபாதக்கஙகால்,
தமிழல் அறவயயல் நல்கள வபருகம். இநதக் வகாளடகயிஜல நாஙகள
ஒனறபட்டைவரகள. இதடனச சாதக்க அரசன தடண ஜதடவப்படுகறத.
அடகளாரும், நானம் அததடறயில் ஒனறபடை இடறயயருள கட்டுவக்கமைாக!
நடல வவரவாகப் படக்கப் படக்க எனத அறவ வவரவடடைகறத. ஒ்வவாரு
தமிழரும் எனத நடலடயய அடடையய இநநல் பயயனபடுமைாக!
கடலவாண பததகாலயயததன உவரடமையயாளர தரு. சீனி. தருநாவக்கரச அவரகள
நனறாகப் பதப்பததளளார.
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அடகளாருக்க என மைனமவநத நனற. பதப்பகததாருக்க என பாராட்டு.
மை. வபா. சவஞானம்
வசனடன - 18 28-12-1992
*****
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1. அறவயயலம் அருளியயலம்

அறக அறவயயடல! வஞ்ஞானததன வளக்கஙகள வபருக! "அறவ" எனறாஜல
ஒனடற அணகம் மடறடயயஜயய கறக்கம்.
அறவயயலம் அருளியயலம் தம்மள மரணபட்டைனவம் அல்ல, எதவரதர
வசல்வனவம் அல்ல.
ஒனறலருநத பவரவதானற காரண காவரயயத வதாடைரசசயடைன
இயயஙகநதனடமையயத. இநத உலகம் எப்பட இயயஙககறத?
எனற சறறப்பறச சழநடலடயய ஆராயநத அறவத அறவயயல். நான யயார? என
உளளம் யயார? ஞானஙகள யயார? எனற அகநடலகடள ஆராயநதறவத
அருளியயல்.
இனபம் எத? தனபம் எத? எனற ஆராயவத அருளியயல். நனடமை எத? தடமை
எத? எனற ஆராயநதறவத அறவயயல்.
அகமம் பறமம் ஜசரநதஜத வாழக்டக. உடைலம் ஆனமைாவம் ஜசரநதஜத
வாழக்டக.
"ஆனமிகம்" எனவறாரு வழக்க சமையயததறக உணடு. ஆனமிகம், ஆனமைாவன
வாழக்டக எனற வபாருள படும். உலகயயததன பல்ஜவற தடறகளக்கம்
தனிததனிஜயய இனற அறவயயல் வளரநதளளத. வளரநதவகாணஜடை இருக்கறத,
அதஜபாலஜவ ஆனமைாடவப் பறறயய அறவம் வளர ஜவணடும். ஆனமைாடவப்
பறறயய அறவயயல் 19 ம் நறறாணடுகளக்கப் பறக வளராமைல் ஜதக்கம்
கணடுவட்டைத. ஆனமைாடவப் பறற அறவயயடலக் கடைவளடைன சம்பநதப்படுதத
"மைதம்" எனற அடமைப்பக்கள சடறப்படுததயய பறக ஆனமைாடவப் பறறயய
அறவயயல் வளரசச நனறவட்டைத. கடடைசயயாக ஆனமைாடவப் பறற
ஆனமைாவன வாழக்டகடயயப் பறற ஆயவ வசயதவர காரல் மைாரக்ே. "ஆனமைா"
"ஜவன" எனற வசால் வழக்டக ஏறறக்வகாணடுளளார
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எனபத உணடமையயானாலம் "ஆனமைா"டவ ஏறறக்வகாணடைதாக கற மடயயாத.
ஆனமைாடவப் பறற அறவயயல் பாரடவயில் ஆயவ வசயயய ஜவணடும். ஆனமைா
எனபத எனன? ஆனமைா இயயறடகயிலருநத மகழதததா? அல்லத பறவதாரு
வபாருளால் படடைக்கப்பட்டைதா? ஆனமைா ஜதாறறமம் அழவமடடையயதா?
ஆனமைா, அறவப்வபாருளா? அறவக்க அறயம் அறவப் வபாருளா?
ஆனமைாவன இலட்சயயம்தான எனன?
ஆனமைாவன வாழக்டகயில் நனறம் ததம் — இனபமம் — தனபமம்
கறக்கடுவத எப்பட? எதனால்? ஆனமைாவறகம் கடைவளக்கம் எனன வதாடைரப?
இனஜனாரனன வனாக்களக்க வடடை காணம் ஒருவடகயயான அறவயயஜல
ஆனமைவயயல்.
அறஜவ வாழக்டகக்க ஆக்கம் தரும். ஆதலால், அறவயயலம் அருளியயலம்
ஒருஜசர ஆராயயததக்கன! அறயயததக்கன!
அருளியயலன மடவகஜள அறவயயலக்க வாயில்கள! அறவயயலன மடவகள
அருளியயளக்க ஆக்கமைாக ஆவன.
*****
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2. மைானிடைமம் வமைாழயம்

உலகயயடல எணணப் பாரக்டகயில் எல்லாஜமை மதனடமையடடையயவனாகஜவ
வதவரயம். அதாவத நாடு, வமைாழ, சமையயம், கடல, வபாருள ஆகயயன.
இடவவயயல்லாவறறக்கம் அடப்படடையயாகவம் ஆதாரமைாகவம் அடமையம் நாடு
மிகமிக இனறயயடமையயாதத. எல்லா வழமியய பறறக்களிலம் மிகவம் வழப்பம்
உடடையயத நாட்டுப் பறஜறயயாம். வழப்பம் தரும் நாட்டுப்பறறலம் மிக்கயயரநதத
நாட்டு எல்டலகடளக் கடைநத உலகநதழயியய வருப்பம். நாட்டுப்பறஜறாடு
இடணநதத, படணநதத நாட்டல் வாழம் மைக்களிடைதஜத நலவ ஜவணடயய
ஒருடமைப்பாடு.
ஒரு நாட்டன மைக்கள ஒருடமைப்பாடுடடையயவரகாளாயில்லாத ஜபானால் அநத
நாடு சநடதயில் ஒனறாக வளஙகம் நாடைாக உருப்வபறதல் அவரத. நாட்டு
மைக்களிடைததல் நல்ல வணணம் கலநத ஜபசக் கருததக்கடளப் பவரமைாறக்
வகாளளம்; பழக்கம் மலம்தான நம்பக்டக வளரும்; நல்வலணணம் வளரும்;
நட்ப கால்வகாளளம், உறவ தடழக்கம்; ஒருடமைப்பாடு நலவம். இநத இனியய
ஒப்பரவப் பணபாட்டுக்கத தடணயயாகக் கறகம் வமைாழகள அடமையய ஜவணடும்.
எநத வமைாழ ஒருவடரப் பலருக்க உறவாக்ககறஜதா அநத வமைாழடயய மயயனற
கறக ஜவணடும். ஒனறக்கம் ஜமைறபட்டை பல வமைாழகடளக் கறபத மைானிடைததறக
நல்லத.
இநதயயா ஒரு வபவரயய நாடு. பல வமைாழகள ஜபசம் மைக்கள வாழம் நாடு. நமைத
நாட்டறக உணரவ பரவமைான ஒருடமைப்பாடு ஜதடவ. இநத ஒருடமைப்பாட்டடை
அவாவ வாழம் ஒழக்க உணரவன வாயிலாகததான உருவாக்க மடயம்;
வளரக்க மடயம். இதறக நாம் கறகம் வமைாழகள தடண வசயதல் நல்லத.
ஒரு மைனிதன எநத வமைாழடயயக் கறபத எனற வனா எழமைானால்
ஐயயததறகடைமினறக் கடடைக்கக் கடயய மதல் வடடை அவனடடையய தாயவமைாழ
எனபஜத. தாயவமைாழடயய ஆரம்பக் கல்வயிலருநத பல்கடலக் கழகம் ஈறாக
ஆயவ நடலயில் கடைப் பயிறற வமைாழயயாகவம் எழதம் வமைாழயயாகவம் இருக்க
ஜவணடும். இத மைனிதவயயல் வஞ்ஞானததன வதளிநத மடவ. இநத வடகயில்
தமிழகம் பனதஙகயிருக்கறத எனபடத நாம் உணரநத, தமிடழ தடறஜதாறம்
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பயிறற வமைாழயயாகக் வகாணடுவர ஜவணடும்.
அடுதத, பற வமைாழகடளக் கறபத எனபத நல்லத; வரஜவறகத தக்கத.
இஙஙனம் கறகம் பல வமைாழகள ஆயவக்கம் உறவக்கம் பயயனபடும். ஆனால்
எநத ஒரு வமைாழடயயயம் மைக்கள வரும்பக் கறகமைாற வசயவஜத நல்ல மைரப.
தமிழ மைக்கள இநத ஒப்பரடவக் காணததக்க வடகயில் இநதயய வமைாழகடளயம்
உலக உறவகடளயம் வளரததக் வகாளளம் வடகயில் உலக வமைாழகடளயம்
கறக மனவர ஜவணடும். வரும்பக் கறபத எனபத எதரதாகக்
காததக்வகாளளம் சமதாயய வழப்பணரவடடைஜயயாருக்ஜக உவரயயத. சாதாரண
மைக்கள எளிதல் வழப்படடையய மைாட்டைாரகள. அவரகடள வருப்பமறச
வசயவதம் அதறகவரயய நயயததக்க மைரபகடளக் கடடைப்படப்பதம் தவரக்க
மடயயாதடவ. இநதயயாவன மதல் ஜதடவ ஒருடமைப்பாஜடையயாம். இரணடைாவத
இடைததஜலஜயய வமைாழ இருக்க ஜவணடும். இநத வழமியய ஜகாட்பாட்டடை
நடனவற வகாளள ஜவணடும்.
*****
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3. கழநடதகள

கழநடதகள வளரக்கப் வபறதல் ஜவணடும். நாடளயய நாடு இனடறயய
கழநடதகள டகயில்தான இருக்கப் ஜபாகறத. மைனிதரகள வருவாரகள —
ஜபாவாரகள! ஆனால், நாடு எனறம் இருக்கம். ஆதலால் நாட்டன நடலயயான
தனடமைடயய நடனவறவகாணடு எதரவரம் தடலமடறடயயச சீராக வளரக்க
ஜவணடும். நமைத நாட்டன ஜநறடறயய தடலமடற, அதாவத நமைக்க மநதயய
தடலமடற நாட்டுக்கச சதநதரம் வாஙகக் வகாடுதத தடலமடற.
இனடறயய தடலமடறயினராகயய நாம் சதநதரதடத அனபவக்கனஜறாம்.
அஜதஜபாழத, நாம் மைறறவரகள சதநதரததல் ஆக்கரமிப்பச வசயத
வகாணடருக்கஜறாம். டகயட்டு, வரதட்சடண, மடற பறழநத கடயயாட்ச
மடறகள மைறறவரகளடடையய சதநதரதறக ஜகடு வடளவப்பததாஜன!
ஆனாலம், நாம் எதரவரும் தடலமடறடயயச சீராக வளரக்க ஜவணடும்.
கராமைம் ஜதாறம் மனகல்வப் பளளி (Primary Schools) வதாடைஙகப் வபற
ஜவணடும். இநதப் பளளி மனற மதல் ஐநத வயயதக் கழநடதகளக்கவரயயத.
இநதப் பளளியில் பயில ஏடுகள ஜவணடைாம். கரும்பலடககள ஜவணடைாம்.
கடைவம் கடைாத. காணல், ஜகட்டைல், வசால்லதல் ஆகயயனஜவ பயிறச. இநதப்
பருவததல் உறறக் காணல், கவனமைாகக் ஜகட்டைல், ஆரவமடடையயன வசால்லதல்
ஆகயய பயிறசகள வடளயயாட்டுகளடைனம் இடசயடைனம் வசால்லததரப்
வபறதல் ஜவணடும்.
கழநடதகளக்க பாரம்பவரயயமம் சழநடலயம் சீராக அடமைநதால் சறப்பாக
வளரவாரகள. இனடறயய கராமைக் கழநடதகளக்க இடவ இரணடுஜமை
பாராட்டைததக்க வடகயில் அடமையயாதத ஒரு வபருஙகடற. இனடறயய
அறஙகளில் தடலசறநதத — இனடறயய நாட்டுப் பணகளில் சறநதத இனடறயய
கழநடதகள நனறாக வளரவதறகவரயய சழநடலகடள அடமைததத தருவஜதயயாம்.
இநதப் பணடயயச வசயவதல் வபறஜறாரகளக்கம் சமக நறவனஙகளக்கம்
அரசக்கம் நடறயய வபாறப்பணடு.
கழநடதகள வளரசச நடலப்பருவம் 18 மைாதம் மதல் 13 வயயத வடர ஆகம்.
17

இநத வயயதக் காலததல் கழநடதகள பாலர பளளி, ஆரம்ப பாடைசாடலகளில்
கல்வ பயிலகனறனர. பல சறறரகளில் பாலர பளளிகள இல்டல. இருக்கம்
இடைஙகளில் தக்க ஆசவரயயரகள இல்டல. இனடறயய ஆரம்ப பாடைசாடலகளின
நடல…..எழதக் டக நடுஙககறத! அ்வளவ ஜமைாசமைான நடல!
இனடறயய ஆரம்பக் கல்வ கழநடதகடள ஊக்கப்படுதத ஆறறப்படுததவதாக
இல்டல. ஆரம்பப் பாடைசாடல ஆசவரயயரகளிலம் தஙகளடடையய வபாறப்ப
வாயநத பணடயய உணரநத வசயயறபடுஜவார சலஜர! எல்லாவறடறயம்வடை
இநதக் கழநடதகடளச சறறயளள உலகம் தருததமறதல் நல்லத. காரணம்,
இநதக் கழநடதகள தாம் காணபனவறடறத தான மன மைாதவரயயாக எடுததக்
வகாளகனறன.
நவம்பர 14 கழநடதகள தனவழா, கழநடதகள நலனக்கவரயயான வசயஜவாம்!
மடறயயாக வளரப்ஜபாம்! சீராக வளர வாயப்பளிப்ஜபாம்! இனடறயய
கழநடதகளின — நாடளயய தடலவரகளின அறடவயம், ஆறறடலயம்
மடறயயாக வளரப்பத நமைத கடைடமை! நஙகாக் கடைடமை.
*****
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4. வான மைடழ

கடைவள எல்டலயயறற வபாருள; ஆறறலடடையய வபாருள; ஆனால் உருவமைறறத.
வஞ்ஞான அடப்படடையில் கடை ஏராளமைான ஆறறல் மிக்க வபாருளகளவாழக்டகக்கப் பயயனபடும் வபாருளகள உருவமைறறடவயயாகஜவ இருக்கனறன,
எனபடத-உலகததன மிகப்வபரும் ஆறறலாக வளஙகம் மினசாரததறஜக
உருவமில்டலவயயனபடத நடனவற வகாளள ஜவணடும். கட்பலனக்க வாராத
வபாருளகளின உணடமைடயய அவறறன வசயயறபாட்டன மலமம், பயயனபாட்டன
மலமம் அறயய மடயம். அத ஜபால இயயறடகயில் எல்லாம் வஞ்சயய
இயயறடகயயாக வளஙகவத வானமைடழ. கடைவடளப் பறறப் ஜபசயய
தருவளளவர அடுதத உலக இயயக்கததக்கம் நகர வபாருள படடைப்பக்கம்
கருவயயாக இலஙகம் வான மைடழடயயச சறப்பததக் கறகறார.
வாடன இடைமைாகக் வகாணடு நரததளிகள மைடழயயாகப் வபாழவதால் வான
சறப்ப எனப்வபறறத. வான சறப்ப எனற கறனாலம் வானின பயயனாக
இருக்கனற தணணர எனஜற வகாளள ஜவணடும். தணணவரனற உலக
இயயக்கமில்டல; உயிர வாழவன இல்டல. அதனால், தருவளளவர
"நவரனறயயடமையயாத உலக" எனறார.
உலகன அடனததப் வபாருளகளிலம் நர கலநதருக்கறத. நர கலவாத – நர
இல்லாத இடைமில்டல. தணணர ஊடுருவ நறகாத வபாருளமில்டல. நம்மடடையய
மைானிடை உடைம்பல் 70 சதவகதம் தணணர இருக்கறத. இநதத தணணர
உயிரநடல வாழவக்க இனறயயடமையயாதத. அதமைட்டுமைல்ல, பமைணடைலததல்
தட்பவவப்ப நடலகடளப் பாதகாக்கவம் தணணர பயயனபடுகறத. தணணர
உணவாகவம், பற உணவப் வபாருளகடள உறபதத வசயயம் சாதனமைாகவம்,
மைருநதாகவம் பயயனபடுகறத. ஜமைலம் அழக்ககடள நக்கத தயடமை
வசயவதறகத தணணஜர பயயனபடுகறத. இநத உலகம் தணணர மையயம்.
"நவரனறடமையயாத உலக" – என இரணடைாயிரம் ஆணடுகளக்க மன
தருவளளவர கறயயடத உறற ஜநாக்கக. ஒழக்க வநற நறபதறக ஏறற உடைல்
நலம் ஜதடவ. உடைல் நலம் பாதகாப்பதறக தட்ப வவப்பச சழநடல ஜதடவ.
உடைலன கருவகடளச சீராக இயயக்க நல்ல சமைவகத உணவ ஜதடவ. இ்வளவம்
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அடமைநதால்தான ஒழக்கமளள ஒரு சமதாயயம் அடமையம். இநத ஒப்பறற
சமதாயய அடமைப்பக்க அடப்படடையயாக அடமைவத மைடழஜயயயயாம். அதனால்
"வானினற அடமையயாத ஒழக்க" எனறார தருவளளவர.
நலம் பசடமை ஜபாரதததாக இருக்க ஜவணடும். அஙஙனம் நலம் பசடமை தாஙக
வளஙகவத நலததறகம் நல்லத; உயிரக் கலததறகம் நல்லத. நலமைகள
பசடமைக்ஜகாலம் பணடு வளஙக ஜவணடுமைானால் வான நனற மைடழ வபாழயய
ஜவணடும். வான நனற மைடழ வபாழயயத தவற வடுமைாயின நலததல் பசயய
பல்லன தடலடயயக் கடைக் காணல் அவரத எனகறத வளளவம். வளரநத பள
அல்ல, மடளதவதழம் பல் எனபடத "பசம்பல் தடல" எனறார தருவளளவர.
வான நனற மைடழ வபாழயயத தவறனால் நலததல் பசம்பல் தடல இல்டல!
ஏன?
நலததன ஜமைறபரப்பலளள மைண நலததறக இனறயயடமையயாதத. இநத
ஜமைறபரப்ப மைண ஜதானற பல்லாயிரம் ஆணடுகளாகனறன. இநத மைண
காறறனால் தசயயாகப் பறநத ஜபாயவடைாமைல் நலததன ஜமைஜலஜயய
மைடழததளிகளால் நடனக்கப்பட்டுப் பாதகாக்கப்படுகறத. நலததன ஜமைலளள
மைணறபரப்ப மைணணன வளததறக உயிர நடலயயாகம். இநத டமைனர பரப்டபக்
காப்பத நமைத கடைடமை.
காறறனாஜலா, தன ஜபாக்கல் தணணர ஜவகமைாக ஓடுவதாஜலா, கால் நடடைகள
கணடைபட ஜமையவதாஜலா, நலததன ஜமைறபரப்ப சமைமைாக இல்லாமைல் மிக
அதகமைான ஜமைடு பளளமைாக இருப்பதாஜலா இநத ஜமைல் மைணறபரப்ப ஆழகறத.
இடத ஜவளாணடமைத தடற வஞ்ஞானிகள மைணணவரப்ப எனபர. இநத
மைணணவரப்ப வராமைல் நலதடதப் பாதகாப்பதறக மைடழ இனறயயடமையயாதத.
"வசம்பன தளிவழன அல்லாமைற றாஙஜக
பசம்பல் தடலகாண பவரத"
எனற தருக்கறடளத தரும்பத தரும்ப படததடுக!
ஆதலால், தணணவரன இனறயயடமையயாத தனடமைடயய உணரக! நமைத நாட்டு
வாழவயயலல் தணணவரன அருடமை பலருக்கத வதவரவதல்டல.
வநறமடறயினறத தாராளமைாகச வசலவ வசயபவரகடள "தணணர மைாதவர
வசலவ வசயகறாரகள" எனற வசால்வதணடு. ஆனால் உலக வாழக்டகயில்
தணணர இனனம் பறறாக்கடறவயயனபடத மைறநத வடைக்கடைாத. ஆதலால்,
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தணணடரச சக்கனமைாகப் பயயனபடுதத ஜவணடும்.
தணணருக்கக் காரணமைாக இருக்கற வான மைடழடயயப் வபறவதறக மதல்
தடணயயாக இருக்கற நர நடலகடளப் ஜபண, நடரத ஜதக்க டவக்க ஜவணடும்.
நரததவடலகள நடறநத ஜமைகதடத மைடழயயாக மைாறறத தரும் ஈரப்பதக் காறடறப்
பராமைவரதத வரஜவணடும். இதறக நடறயய மைரஙகடள வளரக்க ஜவணடும்.
வட்டறக ஒருமைரம் எனற வசயயறபாடு ஜபாதாத. வாழம் ஒ்வவாருவருக்கம்
ஆணடுக்க ஒரு மைரம் எனற நயயதடயய ஏறறக்வகாணடு மைரம் வளரக்க ஜவணடும்.
மைா மைடழ வழஙகம் தணணஜர இநத உலகம். இளஙஜகாவடகளம்
"மைாமைடழ ஜபாறறதம் மைாமைடழ ஜபாறறத" எனற வாழததனார.
*****
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5. நததார வபருடமை

மைனம்-வமைாழ-வமையகளால் தணடை மடயயாத கடைவளக்க மதலல் கடைவள
வாழதத! அடுதத, அநத ஒப்பறற இடறவடன நடனவற வகாணடுவரும் வான
மைடழ; வானமைடழயின உணடமை உயததணரநதவாருக்ஜக பலப்படும்;அஙகனம்
உணர மைாட்டைாதவரகளக்க உடரகளால் உணரததம் வபவரஜயயார ஜதடவ! யயார
நம்டமைத தமைத உடரகளால் உயயர வநறயில் உயததச வசலதத இயயலம்! அததக
வபவரஜயயாடர இனஙகாட்டும் அதகாரஜமை, நததார வபருடமை அதகாரம்.
பறறக்களினற மறறாக வடுதடல வபறறவரகள நததார ஆவர. ஆம்!
தறசாரபான பறறக்களிலருநத வடுதடல வபறறவரகள! மைானடை உலகம் இனற
தனப வவளளததல் அமிழநத கடைப்பதறகக் காரணம் ஆடசகஜளயயாம்.
இயயல்பாக உயிவரனம் – கறப்பாக மைனித இனம் தறசாரப நடலயிஜல டமையயம்
வகாளளம். அதன காரணமைாகஜவ ஜவலகள, சட்டைஙகள, அரசாட்சகள,
சடறக்கடைஙகள மைானடை வாழக்டகயில் இடைம் வபறலாயின.
இனற மைனிதன களிப்டப – அடமைதடயயத தயப்பதல் வவறற கணடைானில்டல.
மைாறாக அடமைதயினடமை தக்கம் இடவகடளஜயய அனபவக்கறான. இநத
அவலம் ஏன? உலகந தழஇயய ஒட்பததறஜக வவரவ உணடு. ஊக்கம் உணடு. இநத
ஓட்பம் – அறவ தனக்கவரயய இயயலாடமைடயயப் பறற மைட்டும்
கவடலப்படுவதல்டல; அலட்டக் வகாளவதல்டல.
மைானிடை உலகததன ஜதடவகள நடறஜவறாமைல் நமைத ஜதடவ மைட்டுஜமை
நடறஜவறம்வபாழததான தடமைகள கால்வகாளகனறன.கடடைசயில் இவன
ஜதடவயம் நடறஜவறவதல்டல. ஒஜராவழ நடறஜவறனாலம் தயக்க
இயயல்வதல்டல. ஒஜர ஒரு மைாமிசததணடு. இவறறறக காததருக்கம்
பருநதகளின எணணக்டகஜயயா மிகத. எனன ஆகம்?
உலகம் இல்லாடமையிலருநத வடுதடல வபற ஜவணடும் எனபஜத சறநத
வகாளடக – ஜகாட்பாடு. உலகதடத –இநத உலகததன இயயக்க அடமைதகடள
அறநதவகாணடு அநத உலக அடமைதகளக்க ஏறறவருக்க – இடசநதவாற
ஒழகம் உரம் நம்மிடைததல்டல.
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"சடவஒளி ஊறஓடச நாறறம்எனற ஐநதன
வடகவதவரவான கட்ஜடை உலக"
எனபத தருக்கறள.
மைானடை உடைலடமைப்பல் வபாறகள ஐநத. இடவ மடறஜயய வமைய, வாய, கண,
மக்க, வசவ எனபனவாம். இடவ அறவக் கருவகள; நகரதலக்க –
அனபவததலக்க உவரயய கருவகள. இவறடற அறவக் கருவகள எனற
கறனாலம் இடவ மழடமையயான அறவக்கருவகள அல்ல. இவறடற அறவ
வாயில்கள – எனற கறவஜத வபாருநதம். இநதப் வபாறகளின இயயக்கதடத
அறவாரநதனவாக ஆக்கபடவ பலனகஜளயயாகம். இடவ அகநடலக் கருவகள.
பலனகளின தகதப்பாஜடை, வபாறகளின தகதப்பாட்டறக அடப்படடை.
இனற வபரும்பாலம் – பலனகள வசயயலறறப்ஜபாயப் வபாறகளக்க
அடடமைப்பட்டுக் கடைக்கனறன. எதஜபாலவவனில், எல்லா அதகாரஙகடளயம்
தமைக்ஜக உடடையயராகப் வபறறருக்கம் மைக்கள – வாக்காளரகள அரசயயல்வாதக்க
அடடமைப்பட்டுக் கடைததல் ஜபால! பலனகடள வநறபடுததம் இயயல்ப –
பலனகளின நகரவக்க அனபவததறகவரயய வபாருளகடளப் வபாறததத.
பலனகளின அனபவததறகவரயய சடவ – ஒளி – ஊற – ஓடச – நாறறம்
ஆகயயவறறன இயயல்பணரநஜதார அவறடற மடறப்படுததக் வகாளவான
வகாளவர உயயர அறவனர! இடவகளக்கம் மலகாரணமைாக வளஙகம் பத
வபௌதகம் அறநத – அவறறன இயயக்கததக்க மைாறபடைாமைலம், மறறாக
உடைனபடைாமைலம் தக்காஙக ஒததடசநத வாழதஜல வாழக்டக! சறப்படடையய
வாழக்டக! இததடகயயாஜர நததார!
பலனகள கட்டுப்பாட்டன கழ இருநதால் வபாறகள மிகவம் ஒழஙகம்,
ஒழக்கமம் உடடையயவனவாக அடமையம் பலனகளக்க அழக்கடனச ஜசரக்கம்
வபாறகடளப் பக்கவப்படுதத ஜவணடும்.
"வபாறவாயில் ஐநதவததான வபாயதர
ஒழக்க வநறநனறார நடுவாழ வார"
"அவததல்" எனறால் அழததல் – அடைக்கதல் எனற வபாருள வகாளளதல்
மடறயயனற. அவததல் – பக்கவப் படுதததல். உணண மடயயாத கழஙக
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மதலயயடவகடள அவததப் பக்கவப்படுதததடலப் ஜபால எனற அறக.
வபாறகள தறசாரபாக இயயஙகாமைல் ஊர உலக எனற வபாதடமையில்
இயயஙகனால் தயடமையறம்; பக்கவம் அடடையம்; பலனகளம் தயடமையயாக
இருக்கம்.
பறறறற நடல எனற ஒரு சனயய நடல – வாழக்டகயில் இல்டல. பறற
இல்லாமைல் இருக்க மடயயாத. பறற எதனமத டவக்கஜறாம் எனபடதப்
வபாறதஜத சீலம் அடமைகறத; நததாருக்கவரயய இயயல்ப வநதடமைகறத. தனமதம்
தனக்கவரயய ஜதடவகள மதம் பறற டவப்பதறகப் பதல், மைறறவரகள மதம்
மைறறவரகளின இனபஙகடள நாடும்ஜபாழதம் – நததார தனடமை வநதடமைகறத.
இததக நததாரக்கத தறசா ரபனடமையயால் வருப்ப வவறப்பகள இல்டல. வருப்ப
வவறப்ப இனடமையயால் சாரப இல்டல. சாரப இனடமையயால் சமைநடல! சாரப
இல்டலஜயயல் நனடமைடயயயம் தடமையம் இல்டல. இததடகஜயயாஜர அறம்
இனனவதன நமைக்க உணரததவம் மடயம். இததக நததார பலர இனற ஜதடவ.
*****
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6. அறன வலயறததல்

இநத உலக இயயக்கம் கறக்ஜகாளடடையயத. கறக்ஜகாள இலாத இயயஙகம்
எதவம் இல்டல. மைானடை வாழக்டகயம் கறக்ஜகாளடடையயத. மைானடைததன
கறக்ஜகாள எனன? வாழம் உயிவரனம் அடனததறகம் தடலடமை தாஙகவத
மைானிடைஜமை! மைானடை வாழடவச சாரநததான மைறற உயிரகள வளரகனறன;
வாழகனறன. நலம் மதலயய ஐம்பதஙகளம்கடை மைானடைததன மலஜமை
பயயனபாடுறகனறன. ஆதலால் மைானடை வாழக்டக அருடமையயானத. மிக மிக
உயயர கறக்ஜகாளடடையயத.
மைானடைததன கறக்ஜகாள அறம். அறம், வசயதலனற; வாழதல். அறஜமை வாழவ;
வாழஜவ அறம்! மைனம், பதத சததம் ஆகயய அகநடல உறப்பக்கடள அனபல்
ஜதாயயச வசயத யயார மைாட்டும் அனபடடையயராக வாழதல் அறம். அறததறகப்
படக, படகஜயயயயாம். அதனாலனஜறா இடறவன தருஜமைனியில்
மைாறபட்டைடவகள படக நஙக அணகளாகத தகழகனறன. அறததல் சறநதத
மைனததல் மைாசனற இருததல். மைனதறக மைாச இயயறடகயயனற. மைனதறக மைாச
வகாளமதஜலயயாம்.
நமைத வபாறகள – வமைய, வாய, கண, மக்க, வசவ ஆகயயன தகவடலச
ஜசகவரக்கம் கருவகள – ஆனமைாவறகத தகவடலத தரும் கருவகள. இநதக்
கருவகள அறயம் தனடமையடடையயன. ஆனால், அறவடடையயன அல்ல. இநதப்
வபாறகள ஆனமைாவன அறஜவாடும் பலனகஜளாடும் வதாடைரப வகாணடு
இயயஙகன மைனததறகத தஙக வாரா! மைாசம் வாரா!
ஆனால் வபாறகள தனனிசடசப் ஜபாக்கடடையயன; வடரவத தனடமையடடையயன.
எல்லா இடைஙகளக்கம் வடரயயளவமினற, வநறமடறயினறச வசல்லம்
தனடமையயான. இநதப் வபாறகள வாயிலாகஜவ மைனததறக மைாச வநதடடைகறத.
ஆதலால் வபாறகள மத நமைக்க ஜமைலாணடமை தணயயராசாடண வசலதத
உறதஜவணடும். ஆக மைனததக்கண மைாசலராக வாழதல் அற வழக்டக.
எநத ஒரு நனடமைக்கம் களம் தயடமையயாக ஜவணடும் அதஜபால
வாழக்டகவயயனம் களததல் ஆடைச வசயயய அழக்காற, அவா, வவகளி,
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இனனாசவசால் ஆகயய கடளகள அகறறப்படுதல் ஜவணடும். அழக்காற, அவா,
வவகளி, இனனாசவசால் ஆகயயன அனபனடமையயால் வருவன. மைறறவர
வாழதலல் நமைக்க ஆரவமம், மைன நடறவம் மைகழசசயம் வகாளளப்
பழகனாஜலஜயய இததடமைகள அகலம். இதறகப் வபயயரதான அனப.
அறததன வபயயர இனபம். அறததன பயயன அடமைத. அறததன பயயன
ஒருடமைப்பாடு. அறததன பயயன எல்ஜலாரும் வாழதல் – நனறாக வாழதல்,
இதஜவ நயயத.
அறததன பயயன வசல்வம், சவடகயரதல் எனற வசால்லப்படுவத உணடமைக்கப்
பறம்பானடவ. இக்கருததக்கள வல்லாணடமையில் வாழவாருக்கத தாளம்
ஜபாடும் கருததக்கள!
கடைவள, மைடழ, நததார ஆகயயன பயயனபாடுடடையயான எனற நரபணம் வசயவஜத
அறம்தான. அறவநற நறஜபாம். அறவநறச சநதடனயில் ஜதாயஜவாம்.
அறவநற சாரநத அறவடனப் வபறஜவாம். அறவநறச சானற மைனததடனஜயய
வபறறயயரஜவாம்! அதனாஜலஜயய அறன வலயறததப்படுகறத.
*****
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7. மப்பால் அடமைநத தறன

தருவளளவர அறததப்பால், வபாருட்பால், இனபததப்பால் எனற மப்பாலாக
வகததச வசயதத ஏன? இநத வனாவக்கப் பலர வடடையயளிததளளனர.
வபரும்பாஜலார மைரபவழச சநதடன, பழக்க வழப்பட்டை சநதடன (Conventional
thinking – Habitual thinking) ஜநாக்கஜலஜயய காரணஙகள காட்டயளளனர. ஆனால்,
அடவ அறவயயல் ஆயவன மனனிறகமைா எனபத ஐயயம்.
தருவளளவர நல் வசயயயத வதாடைஙகம் வபாழத எல்ஜலாடரயம் ஜபாலததான
நடனதத அறததப்பாடல மைட்டுஜமை வசயயய எணணனார. அறததப்பாடல
இயயறற மடக்கம் வபாழத நல் "ஊழயய"லல் வநத மடநதத. ஊழயயல்
மடநதவடைன தருவளளவர சநததக்கனறார; ஆழமைாகச சநததக்கனறார;
வாழஜவணடயய மைானடைதடத ஊடழக்காரணங காட்ட நடுதவதருவல் மட்டுச
சநதயில் நறதத வட்டுப் ஜபாகத தருவளளவர வரும்பவல்டல.
ஆதலால் ஊடழ எதரததப் ஜபாராடும் ஆறறலடடையயதாக மைானடைதடத ஆக்க
வரும்பகனறார. ஊடழ எதரததப் ஜபாராடுதல் எளித அனற. அதறகவரயய
கருவ, காரணஙகடள மைானடைம் வபறறாக ஜவணடும். இநத ஜநாக்கததல்தான
வபாருட்பாடலத தருவளளவர இயயறறகனறார.
ஊடழ எதரததப் ஜபாராடும் ஆறறடல, கல்வ, ஜகளவ, அறவறநத
ஆளவடனயடடைடமை மதலயய கருவகடள நாம் வபறததக்க வடகயில்
வபாருட்பால் இயயஙககறத. ஜமைலம் ஊடழ எதரததப் ஜபாராடும் களததல்
ஜபாராடைததக்க உறவனரகடளயம் தடணகடளயம் கட்டுவக்க மயயறச
வசயகறார; வபாருட்பாடல இயயக்கச வசல்லம் தருவளளவர சமதாயயததல்
மரணபாடுகடளஜயய சநதக்கனறார! வபவரஜயயாடரத ஜதடப் ஜபாகனறார!
சறஜயயாஜர வநத ஜசரகனறனர. நல்நட்டப நாடச வசல்கனறார! ஆனால்,
கடடைததஜதா த நட்ப! வசஙஜகானடமைடயயத ஜதடப் ஜபாகனறார! கடடைததஜதா
வகாடுஙஜகானடமை! இநத அவல நடல தருவளளவடரக் கடுடமையயாகப்
பாதததளளத. அதனால் வபாருட்பால் மடவல் ஆறறாடமை மதர மைானடைதடதத
தட்டுகறார.
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"ஏவவம் வசயகலான தானஜதறான அ்வயிர ஜபாஒம் அளவம்ஒர ஜநாய"
"வசால்லப் பயயனபடுவர சானஜறார கரும்பஜபாற வகால்லப் பயயனபடும் கழ"
எனவறல்லாம் கடநத ஜபசகனறார! ஆதலால், தருவளளவருக்க அனற
வாழநத மைானடைததன மத கட்டுக்கடைஙகாத ஜகாபம்! மணடும் தருவளளவர
ஆழமைாகச சநதக்கனறார!
அநத ஆழநத சநதடனயின வடவ, இனபததப்பால் வசயயய மறபட்டைத!
இனபததபாலன நகழவகடள இல்லறவயயலலம் தருவளளவர கறயிருநதம்
மணடும் இனபததப்பால் வசயயயமறபட்டைஜதன? இல்லறவயயலலம் கறயயடவ
இல்லற வாழவன வசயயல் மடறகள! ஜகாட்பாடுகள! காமைததப்பாலல் வசால்வத
காதலன சறப்ப – காதலரகளின அகநடல, பறநடலக் கடைடமைகள ஆகயயனவாம்!
காமைம் சாரநத வாழக்டக அருடமையயானத! வபாறப்பகள மிகதயம் உடடையயத!
காதல் வாழக்டகயில் எல்ஜலாரும் சறப்படடையய மடயயாத, சலஜர வவறறவபற
இயயலம்!
"மைலவரனம் வமைல்லத காமைம் சலரதன
வச்வ தடலப்படு வார"
எனபத தருக்கறள. வபாருளம் அறமம் சறக்க நனமைக்கள ஜதடவ.
நனமைக்கடளத தருவத இல்லறநதாஜன! அதனால் நாட்டன வரலாறடறச சீராக
இயயக்கக்கடயய இல்லறததறக அடப்படடையயாக இரணடு பகதகளாக
இயயக்கனார.
*****
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8. வாழவாஙக வாழஜவாம்!

வாழதல், அறவயயல் சாரநத கடல, உளவயயல், சமகவயயல், தாவரவயயல்,
ஜவளாணடமையியயல், கால்நடடையியயல், கட்டுமைானவயயல், வதாழலயயல்,
வபாருளியயல், நரவாகவயயல் ஆகயய அறவயயல் தடறகள அடனததம் சஙகமிதத
தனிசசறப்படடையய வாழக்டகஜயய வாழக்டக! மைானிடை வாழவயயல், வலஙகத
தனடமையடடையயதல்ல.
மைனிதன, மிருகமம் அல்ல; மைனிதனம் அல்ல. வலஙகத தனடமையிலருநத
வலக மைனிதத தனடமைடயய அடடையயக்கடயய படடைப்ப! மைனிதனாகயய பறக,
அதமைானடைத தனடமை அதாவத இடறததனடமை அடடையய ஜவணடயய படடைப்ப!
இநதப் பவரணாமை வளரசச, மடறயயாக நகழநத நடறவவயததஜல வாழடகயின
கறக்ஜகாள; பயயன! இததக மைாறறஙகளம் வளரசசயம் நகழாத வாழக்டக,
வாழக்டகயயாகாத. "வாழகனறாய! வாழாத வநஞ்சஜமை!" எனபத தருவாசகம்.
வாழக்டக எனபத தறவசயயலாக ஏறபட்டைதல்ல. வாழவயயல் தட்டைமிட்டைஜத!
அறபதமைான ஒழஙகடமைவகளடைன அடமைநதஜதயயாம். ஆதலால், சறநத
மடறயில் வாழ மயயறச வசயவதம் ஒருவடக அறவயயல் மயயறசஜயயயயாகம்.
ஏன? சீராக வாழநத – வாழநத காலததறகம் தடலமடறக்கம் ஏறறம் தரும்
வடகயில் வாழநத மடததால் அஃத ஓர அறவயயறசாதடன எனற கடை
பாராட்டைலாம்.
வாழக்டகவயயனபத பல்ஜவற வபாறகடளக் வகாணடை, பலனகளால் அடமைநத
உடைடலக் கருவயயாக்கக் வகாணடு வாழப்வபறகறத; இயயக்கப் வபறகறத.
உடைம்பன இயயக்க ஆறறலன பாதகாப்ப வாழக்டகக்க இனறயயடமையயாதத. இநத
உடைம்பன அடனததப் வபாறகடளயம் பலனகடளயம் சறப்பற இயயக்கப் பயயன
வகாளவதன மலம் வாழக்டக பயயனடடையயதாகறத; மழடமையயாகறத.
இததடகயய மழ வாழக்டகக்கத வதாடைக்கம் இல்வாழக்டக, காதல் ஒருததயடைன
கட வாழக்டகடயய நடைதததல் எனபத, ஒரு கட்டு வாழக்டக. இநத
வாழக்டகயின மலம் வதனபலததார ஜபணப்படுகனறனர; வதயவம் பசக்கப்
வபறகறத; வருநஜதாம்பம் ஜவளாணடமை நகழகறத; தறநத்ரகளக்கத
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தயப்பனவம் உயப்பனவம் வழஙகப் வபறகனறன.
தயதத மைகழம் வாயபழநதாரக்வகல்லாம் தயப்பன வழஙகப் வபறகனறன.
இரநதாருக்கம், இறநதாருக்கம் ஏறப உதவகள வசயயயப் வபறகனறன. தனி
மைனித வாழக்டக, கடும்ப வாழக்டகயயாக, சமக வாழக்டகயயாக, நாட்டு
வாழக்டகயயாக வளரகறத! இதஜவ வாழக்டகயின பவரணாமை வளரசச!
இஙஙனம் வாழதஜல வாழக்டக!
"டவயயததள வாழவாஙக வாழபவன வானடறயம் வதயவததள டவக்கப்
படும்"
வானததறக எனற ஒரு தனிவாழக்டக மடற இல்டல. இநத டவயயகததல்
வாழக்டகடயயச சறப்படைன நடைததபவரகடள ஜநாக்க வானகம் வநதவடும்.
வானதடத இநத மைணணஜலஜயய காணலாம். இஙஜகஜயய – இநத
மைணணலகஜலஜயய அமைர வாழவ வாழலாம். வாழவாஙக வாழதல் மலம்
மைட்டுஜமை அமைர வாழவ கட்டும்! அறவயயல் சாரநத வாழக்டக வாழஜவாமைாக!
அறவறநத ஆழவடன இயயறறஜவாமைாக! வபாருளகடளச வசயத கவதத
இனபததடைன வாழஜவாமைாக!
*****
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9. வாழக்டகத தடண நலம்

வாழக்டக ஒரு வநடயய பயயணம். இநத வநடயய பயயணதடத, தனிஜயய நடைநத
இனிஜத மடததல் இயயலா. வழ நடடைப் பயயணததக்கத தடண ஜதடவ. ஆனமை
மதரசசயடடையயவரகள கடைவடள மைட்டுஜமை தடணயயாகக் வகாளளவர. கடைவடள
வழததடணயயாகக் வகாளளதலக்க, தறவயயல் வாழடக – இல்லறவயயல்
வாழக்டக எனற ஜவறபாடு இல்டல. இ்வரு வடகயினருஜமை கடைவடள
வாழக்டகத தடணவராகக் வகாணடு பயயன வபறறளளனர.
சநதரர இல்லறவயயலல் நனற வளரநதவர. ஆயினம் அவர இடறவடனஜயய
தடணயயாகப்பறறயயவர. இடறவன-சநதரர வதாடைரப ஜதாழடமை வடகயயத.இநத
வநற எல்ஜலாருக்கம் இயயனற வராத.
வபாதவாக மைானிடை வாழவயயலல் ஜதக்கம் அதகம்; நாளஜதாறம் வளரசச
காணபதவரத. நகரதலல் கடை ஒனறஜலஜயய சழதத டமையயமிட்டு
நனறவடுவாரகள பலர. அதனினம் வளரநத நகரதல் பாஙகம் இனபற தறனம்
அடடைவதல்டல ஏன? நடற நலஜமை வாழக்டகயின கறக்ஜகாள எனற
உணரவதல்டல. "கணடைஜத காட்ச! வகாணடைஜத ஜகாலம்" எனற பழவமைாழ
இநதச சழநடலயில்தான பறநதத.
வளளவம் மைனிதனின வநடயய வாழக்டகப் பயயணததறகத தடணயயாக –
இல்டல, தடண நலமைாகஜவ வபணடணக் கறகறத. சலர வபணடணப் "ஜபய"
எனறம் "காதல், ஆணடைவனின சாபம்" எனறம் கறவார. இல்லற
வாழக்டகடயயயம் தனபம் நடறநத கடைல் எனறம் கறவர. இயயறடகக்க மைாறான
இநதக் கருததக்கடள வளளவம் ஏறபதல்டல; இநதயய தததவ ஞானமம்
ஏறபதல்டல, மைடனயயறதடதத தறததல் எனற வகாளடக, வபணணனபால்
ஏறபட்டை வவறப்பால் ஜதானறயயதனற. தமைத ஆறறடல ஒரு சற எல்டலக்கள
மடைக்கக் வகாளளாமைல் வபவரயய எல்டலயில் வாழநதடை எடுததக் வகாணடை உதத.
ஒரு சலர மைடனயயறததல் வாழநதாலம் சமதாயய வாழவன எல்டல வடரயிலம்
வசனற பணகள வசயதளளனர. இஃத அவரவரகளின மைனப்பாஙகடனயம்
வளரசசப் ஜபாக்கடனயம் ஒட்டயயத.
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ஆனால், வாயக்கம் காதல, வாழக்டகத தடண நலமைாக அடமையய ஜவணடுஜமை!
ஒ்வவாரு வபவரயய மைனிதனின வாழக்டகயின பனனாலம் அநத வபவரயய
மைனிதடன உருவாக்கயய வபண இருப்பாள எனபத ஓர அனபவ வாக்க.
மைாமனிவர மைாரக்சக்க வாயதத மைடனவ வஜனனிடயயப் ஜபால உலகல்
வாழக்டக தடண வாயக்கப் வபறறவரகள எணணக்டகயில் பலர அல்லர. இத
மைறக்கமடயயாத உணடமை.
ஒருவர வாழக்டகயில் ஒருவர ஆணாயினம் சவர, வபணணாயினம் சவர,
ஜதாழடமையயாக இருநத உதவ வசயவத எளிதனற. அதறக நடறயயப் பயிறச
ஜதடவ; வபாறததாறறம் பணப ஜதடவ. கடற, கணஙகடளக் கடைநத அனப
பாராட்டைல் ஜவணடும். உயிரததடப்பளளதாக அதாவத வளரசசக்கம்
மைாறறததறகம் உநத சக்தடயய வழஙகவதாக அடமையய ஜவணடும்.
ஒரு வபண தன தடணவருக்க – பவரவலம் உணவளிப்பதலம் தாயயாகவம், தக்க
ஆஜலாசடனகள கற வழநடைததவதல் தமைக்டகயயாகவம், கடற கணஙகடளக்
கடைநத நடலயில் அனப பாராட்ட எடுக்கம் காவரயயம் யயாவனம் டக வகாடுதத
நறபதால் ஜதாழயயாகவம், உடைல் நலம் கருதப் ஜபணவதல் மைருததவசசயயாகவம்
காதலனபதடத அளிப்பதல் மைடனவயயாகவம், இடடையற உணடைான ஜநரததல்
தக்க வநறமடறகள காட்டுவதல் அடமைசசராகவம் வளஙகஜவணடும் எனற
ஆனஜறார கறவர. இநதக் கருதடத வளளவம்,
"தறகாததத தறவகாணடைார ஜபணத தடகசானற வசாறகாததச ஜசாரவலாள
வபண"
எனற வமைாழகறத.
ஒரு வபணணக்கவரயய மதறகடைடமை தனடனக் காப்பாறறக் வகாளளதல்! ஆம்;
கணவனக்கப் பன வாழக்டகத தடணயயல்ல. வாழக்டகத தடண நலஜமை
மதலடைம் வகக்கறத. அதாவத வபாறப்பக்கடள எடுதத நடற ஜவறறஜவார
நலமடைன இருநதால்தான, தாம் தடண நறபாருக்க உவரயய நலனகடளச வசயயய
மடயம், அத மைட்டுமைல்ல. கறப, அனப, ஒழக்கம் ஆகயயன உடைற சாரபடடையயன
மைட்டுமைல்ல; உயிரச சாரபடடையய பணபகள. இவறறல் தடுமைாறறம் வருதல்
கடைாத. அதனால் தறகாதத ‘தறகாதத’ எனறத கறள. அடுதத ‘தறவகாணடைாற
ஜபணதல்’ ஆதலால் தடலமைகனடடையய ஒழக்கததறகம் வசயயல் தறனக்கம்
வபணஜண வபாறப்ஜபறக ஜவணடும் எனபத வளளவததன தரணடை
கருததாகம்.
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அடுதத வாழக்டகயின கறக்ஜகாள பகழ வபறதலாகம், பகழ ஜவற வளம்பரம்
ஜவற. வளம்பரம் ஜவணடுவதனற; பகஜழ ஜவணடைறபாலத. அஃதாவத
மைறறவரகள பாராட்டும் வசாறகடளப் வபறவத. வபறற வசாறகடளப்
பாதகாப்பத.மைறறவரகள பழ தறறாமைல் பாரததக்வகாளவத; கடும்பததன
வசயதகள அயயலறயயா வணணம் பாதகாப்பத, கணணக ‘படைனற’ எனற கறயய
வநறடயயப் ஜபாறற வாழவத ஆகம்.
இததக நலனகளடடையய வாழக்டகததடண நலம் அடமையின இனபறற
வாழலாம். இததக நலனகள வபணணனததறக அடமையய ஜவணடுமைாயின
அவரகள கல்வ நலததல் சறநத வளஙக ஜவணடும். உறதயம் உததரவாதமம்
உடடையய வாழநடல அவரகளக்க வழஙகப் வபறதல் ஜவணடும்.
*****

33

10. அறவறநத மைக்கட்ஜபற

மைஙகலமைாகயயத இல்லற வாழக்டக. சறநத இல்லற வாழக்டகயின பயயன
மைக்கட்ஜபற. இதடனத தருக்கறள,
"வபறமைவறறள யயாமைறவ தல்டல அறவறநத மைக்கட்ஜபற அல்ல பற"
எனற எடுததக்கற வளக்ககறத. இநத உலகல் பல்ஜவற ஜபறகள உளளன.
அவறறள சல வபான, வபாருள, ஜபாகம், பகழ, மைக்கட்ஜபற மதலயயன. இடவ
யயாவறறளளம் சறநதத மைக்கட்ஜபற. ஏன? மனஜன வசானன வபான, வபாருள,
ஜபாகம், பகழ ஆகயயவறறள ஒனடறப் வபறறாலம் சவர, பலவறடறப்
வபறறாலம் சவர, வாழக்டக மழடமை ஆகாத. அஜதாடு மைானடை இயயக்கததன
வதாடைரசசக்க அரண வசயவதாகவம் ஆகாத.
ஆதலால் இல்வாழவார வபறக்கடயய ஜபறகளள தடலயயாயயத
மைக்கட்ஜபஜறயயாம். மைானடை இயயக்கததன வளரசசக்கம் ஆக்கததறகம் தடண
வசயவத மைக்கட்ஜபஜற. அஜதாடு தததவ இயயல்வழ ஒரு உயிர மைானடைப் பறப்ப
எயதனால்தான அமைர நடல எயதகறத. அதனாஜலஜயய "வபருமைவறறள
யயாமைறவதல்டல" எனற வதளிவாகவம் உறதயயாகவம் கறகறார
தருவளளவர.
"அறவறநத மைக்கட்ஜபறல்ல பற" எனற பகத, கவனமைாகப் படக்க ஜவணடயய
பகத. இநதப் பகதக்க உடர ஆசவரயயரகள எழதயளள உடரகள அறவக்க
இடசநதனவாக இல்டல. "அறவறநத" எனறதனால் இறநத காலமைாகறத. எப்பட
ஒரு மைகன அல்லத மைகள பறக்கம் வபாழஜத அறவ அறநத கழநடதயயாக
இருக்க இயயலம்? மடயம்? அப்படயயானால் ‘அறவறநத’ எனற வசால்டல
யயாருக்க அடடையயாகச ஜசரப்பத? அறவறநத வபறஜறாரகளா? அறவறநத
மைக்களா? வபறஜறாரகளக்கததான ‘அறவறநத’ எனற வசால்டல அடடையயாக்க
ஜவணடும். அறவறநத வபறஜறாரகளக்க அறவறநத மைக்கள கடடைப்பாரகள.
ஆம்! காதல் தயடமையயானத; அறவாரநதத; உறவன வழயயத; தனனல மைறப்பப்
பணபன வழயயத. காதல் மைடனயயறம் ஒரு ஜநானப. இநத ஜநானபடன
அறவாரநத நடலயில் இயயறறநர காதல் வாழவல் சறக்கனறனர.
இததடகஜயயாஜர நனமைக்கடளப் வபறகனறனர. வபறற வணணம் வளரதத, உயயர
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நடலக்கக் வகாணடு வருகனறனர.
ஆதலால் நனமைக்கடள வரும்பம் வபறஜறார "அறவவரநதவரகளாக" இருததல்
ஜவணடும்; வட்டடைப் பல்கடலக் கழகமைாக்கபவரகளாய இருததல் ஜவணடும்.
கருவறற காலம் மதல் பறநத வளரநத தன நடல எயதம் காலம் வடரயில்
வபாறப்ஜபாடு வளரப்பவரகள. அறவறநத வபறஜறாரகள அறநத
வபறஜறாரகளாவர.
அணணல் காநதயயடகள, "சறப்பப் வபாருநதயய வட்டுக்க இடணயயான
பல்கடலக்கழகம் இல்டல" எனற கறயயடத எணணக. நல்ல வபறஜறாரகஜள
கழநடதகளக்க நல்ல ஆசவரயயரகள. அவமைவரக்க கடயயரசத தடலவர ஆதம்ே,
தனனடடையய கடைவள பக்த – அறவநற பறற அடனததக்கம் தனனடடையய தாஜயய
காரணம், எனற கறகனறார. மைக்களாவதம் – மைாக்களாவதம் வபறஜறாரகளின
வபாறப்ஜபயயாம்.
ஆதலால், மைடனயயறம் வாழஜவார – மைகப்ஜபறறக்கவரயய வாழவ வாழஜவார
வாழவாஙக வாழ ஜவணடும். அறவறநத வபறஜறாரகஜள அறவறநத
மைக்கடளத தருகனறனர எனபஜத வளளவம்.
*****
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11. அனப வசயக!

இடறவன உயிரக்கலதறகக் வகாடுதத ஒஜர ஒரு வரம் அனபதான. அனஜப
உயிரக்கலததன வளரசசக்க ஊறற; அனஜப உயிரக்கலததன பாதகாப்பக்
கவசம், மைானடைததல் உயிவரயயல் அடப்பணப வவரநத, வளரநத வாழவத
வவரவன எல்லாம் வாழம். சருஙகவன எல்லாம் அழயம்.
தனனலம் ஆக்கம் ஜபாலத ஜதானறம். தனனலம் இனபம் ஜபாலத ஜதானறம்.
ஆனால் இதனிலம் தனபம் மைறவறானற இல்டல. ஆதலால் அனபடடையயவராக
வளஙக, காணபவரகள அடனவடரயம் ஜநசதத பறக கடடைசயயாக நம்டமை
ஜநசததக் வகாளள ஜவணடும். அதவம் வாழதலக்காகஜவயயாம். அனப
இல்டலஜயயல் பறதடறகளில் வபறறடவ அதாவத அறவ ஜயயாகம் மதலயயன
கடை பயயனறறப் ஜபாகனறன.
அனப இயயறடகயயாக அடமைநத ஒரு நயயத. நல் வாழக்டகயின வவரசசட்டைம்,
தாவரஙகள, வலஙககள இநத அனப எனற அடப்படடைச சட்டைதனினற வலக
இயயலாடமை ஒரு காரணமைாகவம் இருக்கலாம். ஆனால் மைானடைசாத அனப எனற
வவரசசட்டைதனினற வலக இயயலாடமை ஒரு காரணமைாகவம் இருக்கலாம். ஆனால்
மைானடைசாத அனப எனற வவரசசட்டைததலருநத வலகச வசல்கறத. இத
மறறலம் தவற. பகததறவ நனடமைடயய வளரக்கஜவ; தடமைடயய
அகறறஜவயயாம். ஜமைலம் வாழக்டகப் ஜபாக்டக வளரப்பதறஜக பகததறவ. அண
ஆயதஙகளால் உலடக அழப்பத எஙகனம் பகததறவ ஆகம்?
இனற இயயறடக உலகம் வவரநத கடைக்கறத. மைனிதன படடைததளள கருவகள,
வவரநத உலடக இடணக்கனறன. ஆனால் மைனிதன சருஙககறான. தன வடு, தன
நாடு, தன வமைாழ, தன மைதம் எனற சருஙக வடுகனறான. அதன காரணமைாகக்
வகட்டை ஜபாவரடும் உலகஜமை ஜதானறயளளத. வகட்டை ஜபாவரடும் உலகதடத மைாறற
அடமைததடுதல் ஜவணடும்.
வட்டறகம் வட்டறகம் இடடைஜயய டவதத சவரகடள இடததவடை ஜவணடும்.
வதகளக்க இடடைஜயய உளள தடரகடள அகறற ஜவணடும், நாட்டுக்கம்
நாட்டுக்கம் இடடைஜயய உளள எல்டலகடள அகறறவடை ஜவணடும். இவர ஜதவர
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அவர ஜதவர எனற சணடடை ஜபாடும் உலகதடத அறஜவ தவரததடுதல்
ஜவணடும். ஆனமை ஜநயய ஒருடமைப் பாட்டடைக் காணல் ஜவணடும். ஒரு கலமைாக
ஜவணடும். இதறக அனப வசயதஜல வழ! ஆதலால், டவயயததர அனப வசயவர!
கதவராளி பரவகறத. காயகற கதவராளியயாக மைாறகறத. களிரக்காயதலக்காக
வவயிலல் படுததருநத பழ, காயகற கதஜராளியயால் சடைப்பட்டு இறநத
ஜபாகறத; அழநத ஜபாகறத. வவயிலன வவப்பதடத தாஙகக் வகாளளம்
ஆறறல் பழக்களக்க இல்டல. ஏன எலம்ப இல்லாததால்! மைனிதன, எலம்ப
உளள மைனிதன! அதலம் மதவகலம்ப உளள மைனிதன. வலடமையயான படடைப்ப.
ஆயினம் ஏன? அனபல்லாத மைனிதன அழவான! அறக்கடைவள அனபல்லாத
மைனிதடனச சடும். வாழவ பாழாகம்!
"எனப லதடன வவயில்ஜபாலக் காயஜமை அனப லதடன அறம்"
இதனால் வபறப்படுவத, மைானடைததறக உணடமையயான வலடமை அனபனால்
மைட்டுஜமை எனபத. அனபல்டலஜயயல் மைானடைம் வாழதல் அவரத. ஆதலால் அனப
வசயவர! அனஜப இநத உலகததடன இனப உலகமைாக்க உளள ஒஜர வழ!
*****
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12. மைனிதகல ஒருடமைப்பாட்டுக்க அடப்படடை

மைனிதன வவரநத பரநத உலகதஜதாடு பழகம்வபாழத வவரவ அடடைகறான.
சருஙகவன எல்லாம் அழயம். வவரவன எல்லாம் வளரும். சருஙகவன எல்லாம்
ஆவத ஜபால் காட்ட அழயம். வவரவன எல்லாம் அழவத ஜபால் காட்ட சால
ஆக்கம் தரும்.
மைனிதன மைானடைததன பரப்வபல்டல மழதம் உறவ வகாணடு பழகதல் நல்லத;
வரும்பததக்கத. இததக வவரநத பரநத உறவக்க – நட்பாடைலக்க
நாட்வடைல்டலகள, அரசயயல் எல்டலகள தடடையயாக இருததல் கடைாத.
வமைாழகளம், சமையய வநறகளம் தடணயயாகஜவ அடமைவன; வமைாழயின
வபயயரால், சமையய வநறகளின வபயயரால், மைனிதன சருஙகவத அறம் அல்ல.
அதமைட்டுமைல்ல, வமைாழயின கறக்ஜகாளக்கம் மைாறபட்டைத; சமையய வநறகளின
ஜநாக்கததறகம் மரணபட்டைத.
இததக வவரநத பரநத உலகத வதாடைரடப, வகாளவதறக வஞ்ஞான வளரசச
மலம் மைனிதன ஆரவததடைன மயயனறருக்கறான. வதானடமைக் காலததல்
யயாததடர எனற வபயயவரல் இநத மயயறச அடமைநதருநதத. ஏசவன யயாததடர,
மகம்மைத நபயயவரகளின யயாததடர, ஆழவாரகள, நாயயனமைாரகளின யயாததடர,
காநதயயடகளின யயாததடர ஆகயயன எடுததக்காட்டுகள. மிகப் பழஙகாலததல்
நாடு வட்டு நாடு யயாததடர – பயயணம் வசனறால் உணவ மதலயயன
கடடைப்பதறக வழயில்டல. தருக்ஜகாயில் நாகவரகம் தடலவயயடுதத பறக
இப்படப் பயயணததல் வருஜவாருக்க உணவளிக்கம் வபாறப்டப
தருக்ஜகாயில்கள ஏறறக்வகாணடைன.
இப்வபாழத எஙகம் உணவச சாடலகள வணகதவதாழல் அடப்படடையில்
அடமைநதவட்டைன. ஆனால் வழமியய பயயடனத தரவல்டல. மிகப்படழயய
காலததல் வடுகளில்தான, இததக பயயணகளக்க உணவ வழஙகப் வபறறத.
வடுகளில் உணவ வழஙகப் வபறதஜல சறப்ப. இஙஙனம் இல்லததறக
வருபவரகள ‘வருநதனர’ எனறடழக்கப் வபறறனர.
இனஜறா உறவனரகளம் சறறததனரும் வருநதனர எனற
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அடழக்கப்படுகனறனர. இத மடறயயனற. மனபன வதவரயயாத அறமகம்
இல்லாத அயயலாஜர வருநதனர எனப்படுவர. இவரகள இல்லஙகளில் வநத
தஙகப் ஜபாவதனாஜல வமைாழ – கடல வழபட்டை உறவகளம் வளரும். வதாழல்,
வபாருள வழபட்டை உறவகளம்கடை வளரும். இததக பயயணஙகடளததான
இனடறயய அரச, சறறலாததடற எனற ஒரு தடற அடமைதத வளரதத வருகறத.
இததடற பல நாடுகளக்க அதகப் வபாருள ஈட்டைதடதயம் தருகறத.
மைடனயயறம் ஜபசம் தருவளளவர வருநஜதாம்பல் எனற வநறடயயயம் எடுததக்
கறகறார. வருநஜதாம்பல் அதகாரம் மழடமையம் படததால்
வருநஜதாம்பலனம் சறநத அறம் இல்டல எனற வதவரயய வரும். அதமைட்டுமைல்ல,
தமிழகததன இல்லஙகளில் நாளஜதாறம் வருநதனர வநத வணணம் இருநதனர
எனற வதவரயய வருகறத. இநத வருநஜதாம்பம் பணடபத தமிழரகள ஜபரறமைாகப்
ஜபாறற வளரதததனாஜலஜயய தமிழப் பணப உலகந தழஇயய பணபாக வளரநத
வநதளளத. "யயாதம் ஊஜர; யயாவரும் ஜகளிர" எனற உயயர வநற மகழப்பதறக
வருநஜதாம்பம் பணஜப காரணமைாக அடமைநதருக்கம் எனற
கருதஜவணடயிருக்கறத.
வருநஜதாம்பல் பணப சறநத வளஙகம் வட்டுக்கம் நாட்டுக்கம் வபாருள
பழக்கம் அதகமைாவதறகவரயய வாயில்கள மிகத. ஒருநாடு வருநஜதாம்பம்
பணபல் சறநத வளஙகனால் அநத நாட்டுக்க வரும் சறறலாப் பயயணகள
அநநாட்டன வளரசசயில் பஙஜகறபர; மதலடு வசயவர.
அதஜபால ஒரு வட்டனர வருநஜதாம்பம் பணபல் சறநத வளஙகனால் அநத
வட்டனருடடையய வளரசசயில் வருநதனர பஙஜகறபர. ஒரு கடும்பததனர
வருநஜதாம்பலல் சறநத வளஙககனறனர. அவரகள வயயலல் வடத
பாவவல்டல. வதயில்டல அல்லத காலம் கடடைக்கவல்டல. வநத
வருநதனரகள வாளாவருக்க மைாட்டைாரகள. வருநதனரகளம், அநதக் கடும்பச
வசல்வததன பயயடன நகரநதவரகளம் வாளாவருக்க மைாட்டைாரகள. தாஜமை
வலயயசவசனற அக்கடும்பததனவரன வயயலல் வடதடயய வடதப்பாரகள. இஃத
அறஞ்சாரநத வாழவயயல் மடற. இதடனத தருக்கறள
"வததமிடைல் ஜவணடுங வகால்ஜலா வருநஜதாம்ப மிசசல் மிடசவான பலம்"
எனற கறம், ஆதலால் எல்டலகடளக் கடைநத பழகக. நட்படனக் வகாளக;
உறவாகக; உவநத உணபததப் பழகக. இதஜவ மைனிதகல ஒருடமைப்பாட்டுக்க
அடப்படடை.
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13. நல்வாழக்டகயின இரட்டடை நாடகள

இனபம் மைனிதனால் உருவாக்கப் வபறற அவஜன தயதத மைகழம் ஓர உணரவ.
இநத இனபம் எனபத அணகம் வடகயயால் மைனிதனக்க மைனிதன மைாறம். ஒரு
மைனிதனடடையய வாழநாளகளிஜல கடை பருவததறகப் பருவம் மைாறம். ஒஜரார
வழ சழநடலகளக்க ஏறபவம் மைாறக்கடும். அப்படயயானால் இனபம்
நடலயயான ஒனறல்டலயயா? இனபம் நடலயயான ஒனறதான. எஙகம்
எப்வபாழதம் எல்ஜலாருக்கம் இனபமைாக இருக்கனற ஒனஜற இனபம். மைறறடவ
எல்லாம் தனபம்.
ஆனால் மைானடைம் தறசாரபஜல பழகப் பழக, தனபநதழஇயய இனபதடதஜயய
இனபம் எனற கருதகறத. இனபம் ஜபாலக் காட்டத தனபம் தரும்
இவறறறகாகஜவ மைானிடைர ஜபாராடுகனறனர. இனபம் சமக நலததல்
உருவாவத; ஜதாழடமையில் வளரவத; காதலல் நடலப்பத. எல்லாவறறறகம்
அடப்படடை சமக நலம். நம் ஒ்வவாருடடையய உளள நலமம் உடைல் நலமம் கடை
சமக நலததடனஜயய அடப்படடையயாகக் வகாளவத.
ஆனமைாவன உறப்பகளான மைனம், பதத, சததம் அகததறப்பக்கள,
பவரக்கப்படைாத உறப்பகள, அகதத உறப்பக்கஜள. இடவகஜள அறயம்
கருவகள. அறவக் கருவகளமைாம். வமைய, வாய, கண, மக்க, வசவ ஆகயயன
உடைலக்க வாயதத வபாறகள. இப்வபாறகள வசயயலக்கவரயயன. அறவம் வசயயலம்
நகழம் களம் சமகம்தாஜன! ஆதலால் சமகதடதயம் தனத வாழநடலயின
உறப்பாக எணண ஜவணடும். உறப்பாக மைட்டுமைல்ல. சமகநலஜன இனபததன
ஊறறக்களன எனற கருத சமக நலடனப் ஜபண வளரக்க ஜவணடும்.
சமகததடைன பணக்கலாத நடலடயயப் பராமைவரக்க ஜவணடும். வநஞ்ச
வநகழததக்க உறவ நடலகடளயம் வளரததக்வகாளள ஜவணடும்.
சமக நலன எப்ஜபாத வகடுகறத? ஏன வகடுகறத? அனபனடமையின காரணமைாக
சமகததலருநத தனிமைனிதன அநநயயப் படுததப்படுகறான. அநநயயமைான நடல
நனறனற, அனப அடைக்கதடனததரும். வளரநத அறவ அடைக்கதடதத தரும்.
அனபனடமையம் அறவனடமையம் தனி மைனிதடனத தறசாரபடடையயவனாக்க
அகநடதக்காரனாக வளரதத வடுகறத. அறயயாடமையின மகட்டல் வாழபவரகள
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அகநடதஜயய வடவமைாக வாழவர. இவரகள யயார மைாட்டும் அடைக்கதடதப்
ஜபணார. பணவ எனபஜத இவரகள வாழக்டக அகராதயில் இல்டல.
ஆரப்பரவம் வசயவர. எல்ஜலாடரயம் இழததம் பழததம் ஜபசவர. இததக
வாழக்டகப் ஜபாக்க சமக நலடனக்வகடுக்கறத. உளளமம் வகட்டு உடைலம்
வகட்டு நாட்டன நடல இரஙகத தக்கதாகறத.
நல்வாழக்டகக்க அடைக்கம் ஜதடவ, பணவ ஜதடவ. யயார மைாட்டும் அடைக்கம்
ஜதடவ, பணவ ஜதடவ. அடைக்கமம் பணவம் இருநதால் இனியய வசாறகஜள
பறக்கம். ஒருவர வாழக்டகயில் அவர வழஙகம் இனியய வசாறகள தரும் பயயன
அளப்பவரயயத. இனியய வசாறகளால் பாராட்டுவதன மலமம் எணணறற
காவரயயஙகடளச சாதக்கலாம். மைானடைததன இயயறடகயயடமைப்ப இனவசால்
வழஙகவஜதயயாம். ஆனால் மயயனற கருதடயயச சஜடைறறக் வகாணடு மசசக்
காறறடன நடறயயச வசலவழததக் கடுஞ்சவசாறகடள பறருக்கம் தனக்கம்
இனனாதான வடளவக்கம் வசாறகடளக் கறகனறனர.
இனிடமை பயயவாத இனனாத கடுஞ் வசாறகடளக் கறன இரததக் வகாதப்ப ஜநாய
வருகறத. மசசக் காறற அதகம் வசலவாவதால் மப்பத தனடமை
இளடமையிஜலஜயய வநத வடுகறத. மைறறவரகளடடையய படகஜயய வளரகறத.
காவரயயக் ஜகட்டடனச வசயகறத. அத மைட்டுமைல்ல வனவசால்
தருட்டுததனடமையடடையயத எனபத வளளவததன கருதத. எப்பட வனவசால்
தருடு? வலஙகனததடைமிருநத கவரநத வகாணடை வலஙகயயல் தனடமையின
வடளவ வனவசால். அதனால் வனவசால் தருடு ஆகம். இனியய வசால்
அனபடன இருபாலம் ஊறவறடுக்கச வசயகறத; ஜதாழடமைடயய வளரக்கறத.
வாழக்டகப் பணயில் ஆறறல் மிக்க ஒததடழப்டப நல்ககறத. ஆதலால்
பணவம் இனவசால்லம் வவறற வபாருநதயய நல்வாழக்டகயின இரட்டடை
நாடகள. ஒனறனறப் பவரவதானற இல்டல. இனவசால்டல எனறம், எஙகம்
வழஙக வாழவதத வாழஜவாமைாக!
"பணவடடையயன இனவசாலன ஆதல் ஒருவறக அணயயல்ல மைறறப் பற"
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14. ஒட்டை ஒழகல்

ஒழக்கம் உடடையயராதல் அவரத. ஆயினம் ஒழக்கம் உடடையயராக வாழதஜல
வாழதல். "ஒழக்கம்" எனற வசால் பலராலம் ஜகட்கப் வபறம் வசால். ஆயினம்
ஒழக்கம் எனற வசால்லக்க மைக்கள மைனறததல் கறபக்கப் வபறறளள வபாருள
மிகச சருஙகயயத. அதாவத ஆண வபண உறவகளில் கறறம் ஏறபடைாமைல்
வாழவஜத ஒழக்கமடைடமையயாகம் எனபத வலடமை சானற ஒரு கருதத. இதல்
தவறல்டல; உணடமை இருக்கறத. ஆயினம் வபண வழ ஜநவரடும் படழகடளத
தவரததல் மைட்டுஜமை ஒழக்கமடைடமையயாகாத. இத ஒழக்கமடடைடமையின ஒரு
கற.
ஜமைலம் களளணணல், கவறாடைல் மதலயயன வசயயயாடமை ஒழக்கம் எனற
கறவாரும் உளர. இதலம் உணடமை இருக்கறத. ஆயினம்
களளணணாதருததல், கவறாடைாதருததல் மைட்டும் ஒழக்கமடடைடமையயாகாத.
இடவயம் ஒழக்கததன கறகஜள! இநத அளவல் மைட்டும்தான ஒழக்கம்பறற
நமைத நட்டு மைக்கள அறநதருக்கனறனர. களளணணாதருததல் கவற (சத)
ஆடைாதருததல், மடற தவறான பால் ஒழக்கஙகள ஜமைறவகாளளாதருததல்
மைட்டும் உடடையயவஜர ஒழக்கமடடையயவர எனற கருதம் கருதத நமைத சமதாயய
அளவல் ஜமைம்பட்டருக்கறத. இடவகள ஒழக்கததன கறபாடுகஜள. ஆனால்
நடற நலம் மிக்க ஒழக்கம் எத?
நாம் இநத உலகததல் வாழகனஜறாம். இநத உலக சமதாயயம் நம் கணமனஜன
இயயஙகக் வகாணடருக்கறத; வளரநத வகாணடருக்கயயத; நாம் இநத மைானடை
சமதாயயததக்கள சஙகமைமைாக ஜவணடும். மைானடை சமதாயயததன
நடடைமடறகடளப் பவரநத வகாளள ஜவணடும். அதறஜகறப ஒழக வவறற
வபறதல் ஜவணடும். உலக நடடைமடற தயயதாக இருக்கலாம். அததயய ஒழக்கமம்
ஏறபக்கவரயயதா எனற ஜகளவ ஜதானறம். இல்டல. இல்டல. தயயஒழக்கதடத
ஏறறக் வகாளளல் இல்டல! உலகதடதப் பவரநத வகாணடு அதறகததக ஒழகதல்
எனபஜத வபாருள. உலக இயயலக்கத தக்கவாற எனறால் ஒதத ஒழகதல் எனற
மைட்டுஜமை வபாருள வகாளளதல் ஜவணடைா. உலக நடடையிடனப் பவரநத வகாணடு
அதஜனாடு ஜமைாதாமைல் ஒததப் ஜபாகக் கடயயதாயின ஒதத ஒழகதல் ஜவணடும்.
ஒதத ஒழக இயயலாதத எனில் அதடன நாம் வரும்பம் நடலக்க மைாறற
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மயயலதல் ஜவணடும். இஙஙனமினற மரணபட்டு நனறம், கலகஙகடள
வளரததம் வாழதல் கடைாத.
இநத உலகல் எல்லாவறறக்கம் ஜமைலானத மைனித ஜநயயஜமை ஆதலால் உலக
மைாநதரக்க நல்லத வசயயம் வழயில் வாழதஜல ஒழக்கமடடையய வாழக்டக.
உலக மைானடை சமதாயயததடைன ஒதத உடைன நனற வாழதஜல ஒழக்கமடடைடமை.
"உலகதஜதாடு ஒட்டை ஒழகல் பலகறறம் கல்லார அறவலா தார"
*****

44

15. கறபக்கடைம் பணடை வாழக்டக

காதற கடைடமை பணடை வாழவயயலலம் அறவயயல் உணடு. உளவயயல் ஒரு சறநத
அறவயயல். இனற நடடைவபறம் சமகத தஙககள பலவறறறகம் காரணம்
உளவயயல் அறயயாடமை. ஏன, வாழக்டகடயயஜயய அறவயயலடப்படடையில்
இயயக்கனால் எணணறற இனபஙகள கடடைக்கம். இதடனத தமிழ மைக்கள பணஜடை
உணரநத வாழவயயலக்கம் அகததடண இலக்கணம் வசயதனர.
காதல் மைலவரனம் வமைல்லயயத; அதன வச்வ உணரநதார சலஜர எனபத
வளளவததன மடவ. காதல் மைடனயயறததல் நம்பக்டகயம் நல்வலணஙகளம்
ஊறறக் கணகளாகம். ஒருவடர ஒருவர பவரநத வகாளளதலம், ஒததடழததலம்
இனறயயடமையயாக் கடைடமை; மைடனயயறததன இடணகள; மைாணபகடள
ஒருவருக்வகாருவர ஜசரக்கம் இடணகளாகம். ஆதலால் நமைத அறததல் மைடன
வாழக்டக, பவரவடனக்கவரயயத அல்ல. இஃஜதார ஒப்பநத அளவல் அடமைநததம்
அல்ல. இஃவதாரு தயயாக ஜவளவ.
"வசல்லாடமை உணஜடைல் எனக்கஉடர மைறறநன வல்வரவ வாழவாரக்க உடர"
எனபத வளளவம்.
ஆதலால், காதல் மைடனவாழக்டகயினபம் ஆனமை இனபம்; ஆனமை அனபவம்.
ஆதலால் கறபக்கடைம் பணடை வபணஜண வாழக்டகக்கத தடண நறக மடயம்;
மைறறவரகளால் இயயலாத. ஒருவர, இருவருக்கச ஜசடவ வசயயய இயயலாத.
இஙஙனம் வரும்பதல் பலால் சடவஜயயயயாம். இத வகாடதனம் வகாடத. இததக
தவறகள வசயயயாத வாழக்டகடயயஜயய, ஜபராணடமை நடறநதத எனறம்,
கறவபனனம் தணடமை வகாணடை வாழக்டக எனறம் வளளவம் ஜபாறறகறத.
*****

45

16. வளரும் தடலமடற

வரலாறற ஆசவரயயன வசனற காலத தடலமடறகடள வவவரததப் ஜபசவான.
ஆனால் இலக்கயயப் படடைப்பாளன எதரவரும் தடலமடறயினடரப் பறறச
சநதப்பான; எழதவான. எப்ஜபாதம் அறஞரகளடடையய கவடல அடுதத
தடலமடறடயயப் பறறயயதாகஜவ அடமையம். தருக்கறள ஒரு மழதறழ
இலக்கயயம், அறநல்; வாழக்டக நல். ஆதலால் தருக்கறள எதரகாலத
தடலமடறயினடர பறறப் ஜபசவத வயயப்பல்ல. அதமைட்டுமைல்ல இனற
வாழபவரகளக்க எதரகாலதடதச சறப்பற அடமையயச வசயயயஜவணடயய
வபாறப்டப ஏறகம்பட வலயறததகறத.
இனற வாழஜவாவரன கடைடமை, இவரகள வாழநத மடப்பத மைட்டுமைல்ல, அடுதத
வரும் தடலமடறயினர சறப்ஜபாடு வாழதலக்கவரயய சழடல உருவாக்கத
தரஜவணடும் எனபத தருக்கறளின கருதத; மடவம்கடை. மைடனயயற
வாழக்டகயின மைாணப, காதல் சறப்பல் இல்டல; சடவமிக்க உணவல் இல்டல;
வசயத கவதத வபாருளில் இல்டல. ஜவற எதல்தான இருக்கறத மைடனயயறததன
சறப்ப? ஆம்! அறவறநத மைக்கடளப் வபறவதல்தான, மைடனயயறததன மைாணப
வபாருநதயிருக்கறத.
"வபறமைவறறள யயாமைறவ தல்டல அறவறநத மைக்கட்ஜபற அல்ல பற"
எனபத தருக்கறள. ‘அறவறநத’ எனற வசால்டல மைக்களடைன ஜசரதத
அறவறநத மைக்கள எனபாரகள உடரயயாசவரயயரகள. அறவ, கல்வ
ஜகளவகளாலம், வாழக்டக அனபவஙகளின அடப்படடையிலம் ஜதானறவத.
ஆதலால் மைக்கள பறநத வளரநத பறகதான அறவறநத மைக்களாதல் இயயலம்.
ஆதலால் அறவறநத எனற வசால்டல மைக்களின வபறஜறாரகள பால் ஜசரததக்
கறவஜத வபாருததம். ஆம்! வபறஜறாரகள காதல் மைடனயயற வாழக்டகடயய
அறவறநத நடலயில் நடைதததல் ஜவணடும். காமைக்களியயாட்டைமைாக ஆகாமைல்
பாரததக் வகாளள ஜவணடும். அறவாரநத நடலயில் அனபம் அறமம் கலநத
ஊடன, உயிடர, உணரவடனக் கடைநத நடலயில் கடுதல் நகழமைாயின
அறவறநத மைக்கள ஜதானறவர.
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பறப்பல் கவனமைாக இருநதால் மைட்டும் ஜபாதாத. அடதப் ஜபாலஜவ
வளரப்பலம் கவனமைாக இருததல் ஜவணடும். வபாதவாக நமைத நாட்டல் கராமைப்
பறஙகளில் கழநடதகள வளரக்கப்படுவதல்டல. அவரகளாகஜவ
வளரகறாரகள. அதனால்தான நமைத சமதாயயததல் தரம் கடறநதருக்கறத.
கடும்பம் மைடனயயறததல் சறநத வளஙகனால் அக்கடும்பம் மைனிதகல
வரலாறறஜலஜயய இடைம்வபறம். ஒருவர தமைத மனஜனாடரச வசால்ல
அறமகப்படுததக் வகாளளதல் வளரசசயினடமைடயயக் கறப்பதாகம். மைாறாகத
தனக்கததாஜன அறமகமைாக வளஙக வாழபவரகள, தமைத கடும்பததறகம்
வளக்கம் தருகறாரகள. இவடரப் வபறவதறக இவருடடையய தநடதயம், தாயம்
எனன தவம் வசயதனஜரா எனற வயயக்கம் அளவக்க வாழக்கடயய தகத,
தறனகளடைன மைகடவ வளரக்க ஜவணடும். நல்ல தாய, நல்ல தநடத எனற வபயயர
வளஙக வாழதஜல சறப்பற அடமைநத மைடனயயற வாழக்டக.
"மைகனதநடதக்க ஆறறம் இதவ இவனதநடத எனஜநாறறான வகால்ஜலனஞ்
வசால்"
*****
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17. அனபாறறல்

அனப – இஃத ஓர உயிரப் பணப; மைனிதகல வரலாறடற உயிரப்பளளதாக்கம்.
பணப; தடமைடயயத தடடைதவதறயம் ஆறறல் மிக்க பணப; படடைப்பாறறல் மிக்க
பணப. இநத அனப தறசாரபல்லாதத; மறறாக அயயலாடர ஜநாக்கஜயய வசல்லம்
பணப. இததக அனபடன உயயர பணபாகப் வபறற மைனிதன வளரவான;
வாழவான. இததக அனபடன அறவயயற பாரடவயில் தருக்கறள எடுததக்
கறகறத.
உயிரகலததல் எலம்ப உடடையய உயிரகளம் உணடு; எலம்ப இல்லாத
உயிரகளம் உணடு. எலம்ப இல்லாதன பழ வடகயின. கதவராளியின
ஆறறடலத தாஙகம் ஆறறல் எலம்பளள உயிவரனஙகளக்க மிகதயம் உணடு.
ஒஜரா வழ தாஙகக்வகாளள இயயலாத ஜபானாலம் ஓடப்ஜபாயப் படழததல்
இயயலம். எலம்பகள அடமைநத உடைல்கள வடரநத இயயக்கததறகத தடண
வசயவன. எலம்ப இல்லாத பழக்களக்கக் கதரவனின வவப்பதடதத தாஙகம்
ஆறறல் இல்டல; தப்பததச வசல்லவம் உடைலடமைப்ப இடைம் தராத: ஊரநஜத
வசல்ல இயயலம். அதனால் எலம்ப இல்லாதடவ கதரவன வவப்பததனால்
அழயம் எனபத அறவயயற சாரநத கருதத.
அதஜபால மைானடை வாழவறக அனபடடையயராதல், எலம்பஜபால் வலடமைடயயத
தரும். அனபடடைஜயயார சமதாயயததல் நகழம் மடறப் பறழவகளால்
அழநதவடை மைாட்டைாரகள. தாஙக வாழவப்பாரகள. தாமம் வாழவாரகள.
கதவராளியில் – வவப்பததல் மைாறறஙகள இல்டல. கதவராளி காயவதல்டல.
அதடனத தாஙகம் ஆறறலறறடவ அழகனறன. அதஜபால சமதாயய வரலாற,
ஒரு தனடமைக்காக இயயஙகக் வகாணடருக்கறத. இநத இயயக்கததறக அடப்படடை
மைானடைதறகவரயய அறஜமையயாகம். அனபன ஆறறலடடையயவர வாழகனறனர.
அனபாறறலறறவரகள அழகனறனர. "ஆறறலடைடமைஜயய வாழம்" எனபத
உணடமை.
ஆதலால், வாழம் மைானடைததறக எலம்படனயய அனபடன அடனவரும்
ஜபாறறமின!
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"எனப லதடன வவயில்ஜபாலக் காயஜமை அனப லதடன அறம்"
*****
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18. ஜமைாப்பக் கடழயம் அனிசசம்!

மைானிடைர உயிரப்பல் வவளிவடும் காறற வவப்பத தனடமையடடையயத. இநத
வவப்பதடதத தாஙக மடயயாத நடலயில் அனிசசம் எனற மைலர கடழநத வகடும்.
அனிசசம் நரம்பகளின அடமைவ வபறாத வமைனடமையயான மைலர. அதனால்
ஜமைாப்பக் கடழகறத. அதனால் அனிசசமைலடர மகராமைல் மகறகச சறறத
வதாடலவல் டவதத மைணதடத அனபவக்கலாம்; அழடக அனபவக்கலாம்;
தனடமைடயய அனபவக்கலாம். இஙஙனம் ஒரு மைலடர அனபவப்பதறகப்
பதலாக அதடன மகரநத வகடுப்பதல் எனன பயயன?
வருநதனர எனபவரகள பதயயவரகள. அதாவத மனபன வதவரயயாதவரகள.
அதாவத நாடுவட்டு நாடு, கறபதறகாகவம் பதயய அனபவஙகடளப்
வபருதலக்காகவம் பயயணம் வசயத வருபவரகஜள வருநதனர (இனற
உறவனரகடள வருநதனர எனற அடழப்பத தவறான மைரப). இததக
வருநதனரகடள, உழவலனபடடையயாடரப் ஜபால இனியய பவரவ நடறநத
பனமறவல் தாஙகயய மகததடைன வரஜவறக ஜவணடும். அஙஙனம்
வரஜவறகாத, அநநயயர எனற உணரவடைன மகததல் ஐயயப்பாட்டுணரவம்
வருப்பமினடமையம் பலப்படை ஜநாக்கன, வநத வருநதனர மைனததனபம்
அடடைவர; அவரகள ஜசாறறக்காக வநதவரகள அல்லர; உறவக்காக வநதவரகள.
நனடமை வசயவதறகாக வநதவரகள.
"ஜமைாப்பக் கடழயம் அனிசசம் மகநதவரநத ஜநாக்கக் கடழயம் வருநத"
*****
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19. நனற மைறஜவல்

நனற எனற வசால்லன அடப்படடையில் நனற எனற வசால் பறக்கறத. அதாவத
ஒருவர, ஒருவருடடையய வாழக்டகயின வளரசசக்கம், மனஜனறறதறகம் உதவ
வசயதடத மைறததல் கடைாத. நனடற – நல்லடத மைறவாதருக்கம் பணபடனக்
கறக்கம் வசால் நனற எனபத. இநதப் பரநத உலகததல் மைானடைம் ஒருவருக்க
ஒருவர கலகம் வசயத அழநத வகாணஜடை வநதருகறத. அழநதமிருக்கறத.
இததக உலகல் ஒருவர பறவதாருவருக்க நனடமை வசயவத எனபஜத வளரநத
மைனிதவரன நடல. இஙஙனம் ஒருவர வசயத நனடமைடயய மைறக்காத பாராட்டனால்
ஜமைலம் பல நனடமைகடளச வசயயய அவர மனவருவார. நாடு வளரும். அஜதாடு
நனடமைடயய அடடைநத ஒருவர அநத நனடமைடயய மைறவாதருததஜல அவர அநத
நனடமையின – தனடமையின பயயடன அறநதருக்கறார எனற உணரப்வபறம்.
இஙஙனம் தனடமைடயய அறநதணரும் நடலயில்தான நனடமை வளரும். பலரும்
பயயன வபறவர.
ஒருவர வசயத நனடமைடயய மைறநத வட்டைால், அவருக்க யயாரும் நனடமை வசயயய
மனவர மைாட்டைாரகள. அதனால் அவர தம் வாழவல் ஜதக்கம் ஏறபடும்.
தனபஙகளம், தயயரஙகளம் ஜதானற அல்லறபடுவர; அழநத ஜபாவார.
அதனால் "நனற மைறப்பத நனறனற" எனறத தருக்கறள. நனடமைடயய
மைறவாதருததஜல நனடமைடயய நடலயயாகப் பாதகாக்கவம் ஜமைலம் பல
நனடமைகடளப் வபறவம் கடயய வழ.
நனடமை வசயதல் நல்லவர பணப. நல்லவரகளாஜல மைட்டுமைா இநத உலகம்
இயயஙககறத. இல்டலஜயய! இநத உலகல் நல்லவரகள – நனடமை
வசயயயக்கடயயவரகள மிக மிகச சறபானடமையினஜரயயாம். தடமை வசயபவரகஜள
மிகத. ஆதலால் நமைக்க ஒருவர தடமை வசயதவட்டைால் அநதத தடமைடயய
அப்வபாழஜத மைறநதவடை ஜவணடும். ஏன? தடமையயால் வடளயயக்கடயய பயயன
யயாதமில்டல.
ஒருவர வசயத தடமைடயய மைறவாமைல் நடனவல் டவப்பதால் தடமை வசயதார மத
காழப்பணரசச கால்வகாளளம் – அவருக்க தடமை வசயயய ஜவணடும் எனற
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மடனப்ப ஜதானறம். தடமை வசயதவருக்கத தடமை வசயயய ஜநவரடும். தடமைடயய
அடடைநதவர நாம் வசயத தடமைக்கததாஜன தடமை எனற நடனக்க மைாட்டைார.
மணடும் மறக எழம் சனததடைன தடமை வசயவார. அதனால் தடமைஜயய சழனற
வகாணடு வரும். மடவ அழஜவ. அதனால்
"நனறல்லத அனஜற மைறப்பத நனற"
எனற தருக்கறள அறவறததகறத. ஆம்! தணடைடனகளால் மைனித உலகம்
தருநதாத. தடமை வசயயம் அறயயா மைானடைரபால் அனதாபமம், இரக்கமம்
பவரவம் காட்டத தருதத மயயல்வஜத நனடமை நாடுஜவார பண! டவயயகம் வளர
வாழ வழ! "நனற மைறப்பத நனறனற நனறல்லத அனஜற மைறப்பத நனற."
இததருக்கறள, மைானடை வரலாற, சமக இயயல், உள இயயல் அடப்படடையில்
ஜதானறயயத. அறபதமைான தருக்கறள. நனற மைறப்பதனால் தடமை வளரநத
வடைாத. அல்லத தடமை வளராத. நனடமை கடறயம். அ்வளவதான. ஆனால்
நனறல்லாதவறடற மைறவாதருப்பத வபருநதடமை பயயக்கம். அதனால் அடத
"அனஜற" மைறநதடுக எனற வலயறததகறத தருக்கறள.
*****
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20. மைறறவர சநதடனக்க மைதப்ப தருக!

நடுவ நடலடமை எனபத வாழவயயலன சறநத பணபகளில் ஒனற. நடுவ நடல
எனறால் எதலம் ஜசராத இரணடுஙவகட்டைான நடல எனற வபாருள வகாளளக்
கடைாத. இறக்கமைான சாரப நடல நடுவ நடலக்க எதரானத. அதாவத நாம் ஒரு
மடடவ எடுததக் வகாணடு அநத மடவ நடலயின அடப்படடையிஜலஜயய
மைறறவரகடள ஆயவத. மைறறவரகளடடையய கருததக்கடள ஆயவத எனபத
தவறான அணகமடற. அத மைட்டும் அல்ல. உளஜநாக்கம் ஒனடறக் கறபததக்
வகாணடு ஆயவ வசயதல் – அணகதல் ஆகாத.
மைனிதன எநத வடகயிலம் சதநதரமடடையயவஜன. ஒ்வவாரு மைனிதனம் அவன
நடலயில் சநதக்கம் உவரடமை உடடையயவன எனபடத மைறநதவடைக்கடைாத.
அவடனச சநதக்கத தணட அநதச சநதடனயில் தவற இருநதால், மைடடை
மைாறறம் வசயயய ஜவணடுஜமை தவர, சநதக்கற பழக்கதடதஜயய மறயயடததவடைக்
கடைாத. அதமைட்டுமைல்ல, மைறறவரகளின சநதடனயின மைதப்டப தறசாரபன
காரணமைாகஜவா, பாரம்பவரயயம் அல்லத ஜவறசல காரணஙகள
அடப்படடையிஜலா தரக்கடறவாக எணணதல் கடைாத. அவரகளடடையய
சநதடனக்க மைதப்டபத தநத சமைநடலயில் கருத – அவரகள சநதடனடயய
எடுததக் வகாளளம் மைனப்ஜபாக்க ஜவணடும்.
இஙஙனம் சநதடனகள மைதக்கப் வபறறால்தான அறவ வளரும். மதலல் ஒருவர
சநதடனடயயச சமைநடலயில் மைதப்பணரவடைன எணண ஆயவவசயத
ஒப்பஜநாக்க நல்லடதத தணநத மடவ வசயக. அடுதத, ஆயவ வசயத பறக
தம் கருததடைனம் மைறற கருததக்களடைனம் ஒப்ப ஜநாக்க ஆயவ வசயயயலாம்.
இநத மழநடல ஆயவ நடைநத பறக எத நனற – அல்லத சவரயயானத எனற
தணவக்க வரலாம். வரஜவணடும்.
எதஜபால எனில், கடடைகளில் பணடைஙகள எடடை ஜபாடைப் பயயனபடுததம்
தராடசத தக்கச சவரபாரததல் ஜபால, தராச நடலயில் அதாவத எடடைக் கறகளம்,
பணடைஙகளம் இல்லாமைல் வவறம் நடலயில் தராடசத தக்கச சவரபாரதத, தராச
நடலயில் பழதல்லாமைல் இருப்படதயம், சீராக எடடை அளவ காட்டுகறதா
எனபடதயம் உறதப்படுததக் வகாளள மதலல் வவறநதராடசத தக்கச
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சவரபாரததல் மடற. அதஜபாலஜவதான, தக்க கருதத அடப்படடையில்தான
மடவவடுக்கப்படும் எனபடத உறதப்படுததக் வகாளள உதவ வசயவத
மைறறவரகடள மைதததலாகம். அவரதம் சநதடன மைதக்கப் வபறம்;
நம்பக்டகடயயத தரும். எல்ஜலாடரயம் மைதக்கம் அடப்படடையிஜல இத நகழம்.
"சமைனவசயத சீரதக்கங ஜகால்ஜபால் அடமைநவதாருபால் ஜகாடைாடமை சானஜறாரக்
கண." (கறள – 118)
*****
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21. அடைக்கமடடைடமை ஆக்கம் தரும்

மைனித வாழக்டகக்கச சறநத அடைக்கம் ஜதடவ. பழஙகாலததல் அடைக்கம் எனற
ஒஜர வசால் பல ஒழகலாறகடளயம் வறபறததயயத. இனற அடைக்கம் எனற
பணப வவரநத தனிததனிஜயய கறயிட்டுச வசால்கற வடகயில் அடமைநதளளத.
வபாதவாக மைறறவரகளிடைம் அகநடதயினற அடைக்கமடடையயவராக நடைநத
வகாளளம் பணப. ‘பணவ’ எனற பறவதாரு வசால்லால் உணரததப்படுகறத.
தருக்கறளபட பணவடைடமையம் அடைக்கமடடைடமையிஜலஜயய அடைஙகயிருக்கறத.
அடுததத தனனடைக்கம், நாவடைக்கம், வபாறகள அடைக்கம், பலனடைக்கம்
எனவறல்லாம் வசால்லப் வபறகனறன.
மைனிதன அடடைநத ஒழக ஜவணடயய நறபணபகள பலப்பல. அவறறள
தடலயயாயயத தனனல மைறப்ப. நதயினபால் ஜவட்டக, ஈடகக்கணம்,
அனபடடைடமை இடவவயயல்லாம் சறநதனவாயினம் தனனடைக்கமில்லாத
ஜபானால், இநதப் பணபகள சறக்கா. ஆதலால் ஒழக்கஙகளள சறநதத,
தடலயயாயயத தனனடைக்கம். கஜரக்கச சநதடனயயாளன சாக்ரட்டே மைனிதன
ஜமைறவகாளள ஜவணடயய மதல்நடலப் பணபகளாகத தனனடைக்கதடதயம்
பலனடைக்கதடதயம் கறனான.
தனனடைக்கம் எனற சறநத பணபடனப் வபற ஜவணடுமைாயின மைறறவரகளிடைம்
கடற காணம் தடமை அறஜவ கடைாத. ஒஜரா வழ கடற கணடைாலம் அடத
இரகசயயமைாகக் வகாணடு பறவரடைம் கறக்கடைாத. வணான வவாதஙகள அறஜவ
கடைாத. கட்ச – பரத கட்சச சழயில் சக்கத தவக்காமைல் எனறம் எப்வபாழதம்
வபாதநடல வகக்க ஜவணடும். தனடனப் பறறயய உயயரவ நடனவகடள
வட்வடைாழதத வட்டைால் அடைக்கப்பணப வநத வடும்.
வபாதவாகத தருக்கறள அடைக்கமடடைடமைடயயயம் அதன பயயடனயம் மதல்
நானக கறளகளில் வகதத கறகனறத. அடுதத மைறறவரகளிடைததல் பணவாக
நடைநத வகாளள ஜவணடயய பணடப எடுததக் கறகறத. வசல்வமடடைடமை
அகநடதடயய வளரக்கம். ஆதலால், வசல்வம் உடடையயார பணவடடையயாராகவம்
இருப்பன இரணடு மைடைஙக வசல்வம் வபறறத ஜபானறத எனபத தருக்கறள
கருதத.
55

அடுதத, ஐம்வபாறகள, ஐம்பலனகளின அடைக்கதடத எடுததக் கறகறத.
அடைக்கமடடைடமை எனற பணபன ஜதாறறதறகவரயய ஒழகலாறடற எடுததக்
காட்டுகறத, பலனகள, ஆடசகள ஜதானறம் களம். ஆடசகள ஜதானற
வளரநதால் அடைக்கமடடைடமைடயயப் வபறதல் இயயலாத. பலனகளில் ஆடசகள
தடலப்படன அநத ஆடசகடள அடடையயப் வபாறகடள இயயக்கம் ஆனமைா,
அப்ஜபாத வபாறகள மைதம் படததக் களிறகடளப்ஜபால் கட்டுப்பாடனறச
வசயயறபடும். இத தவற. வபரும்பாலம் இசடச, வபாற வாயிலாகச வசயதகளாக,
வபாருளகளாகப் பலனகளக்கச வசல்லம். பலனகள, தாம் வபாற வாயிலாகப்
வபறற வசயதகடள, வபாருளகடள இசடசயயாக மைாறற மணடும் வபாறகடளத
தணடும் அவறடற அடடைநத அனபவப்பதறகாக! ஆதலால், வபாறகடள
கணடைபட சறறவடைாமைல் பாதகாததல் வபாறயயடைக்கம் பலனடைக்கம் இரணடும்
ஒருஙஜக வநதடணயம். இநத உயயவரயய ஒழகலாற அடமையய ஜவணடுமைானால்
அழகடடையயான எல்லாம் ஆராதடனக்ஜக உவரயயன, அனபவப்பதறக அல்ல
எனற கருததம் நல்லனவவல்லாம் மைறறவரகளக்ஜக எனற எணணமம்
ஜதானறடன வபாறயயடைக்கம் தாஜன வநதடமையம்; பலனடைக்கமம் வநதடமையம்.
வபாறகள அடைக்கதறகத தருக்கறள அறபதமைான ஓர ஆஜலாசடன கறகறத.
ஆடமைடயய உதாரணமைாக டவததக் கறகறத.
ஆடமை, தனக்க நலம் பயயக்காத சழல்களில் தனத உறப்பகடள உளஜள இழதத
ஒடுக்கக் வகாளளம். தனத நலனக்ஜக ஏறற சழநடலயில் தனத உறப்பக்கடள
வவளிஜயய நட்ட அனபவக்கம். இதஜபால நாமம் நமைக்க நலம் பயயக்கக்கடயய
காட்சகடளக் கணடு அனபவக்கலாம். ஜகளவகடள ஜகட்டு அனபவக்கலாம்,
சடவயயானடவகடள உணடு அனபவக்கலாம். நம்மடடையய ஆனமை நலனக்கப்
பயயன தராத வசயதகளில் நம்மடடையய வபாறகடள ஈடுபடை அனமைதக்காமைல்
இழதத அப்பறப்படுதத வடைஜவணடும். ஆடமையின வபாறகடளப் ஜபால்
மைனிதனின வபாறகள ஒடுக்ககடயயான அல்ல. பன எனன வசயயயலாம்? நமைத
வபாறகளக்க நாஜமை நலம் பயயக்கக்கடயய அனபவஙகடளப் படடைததக்
வகாடுக்க ஜவணம்.
ஒருடமையள ஆடமைஜபால் ஐநதடைக்கல் ஆறறன எழடமையம் ஏமைாப்ப உடடைதத.
கறள – 126
அடுதத நாவடைக்கம் பறறயம் மனற கறளகளில் ஜபசகறத. தயய வசாறகடள
அறஜவ வலக்கம்பட தருக்கறள ஆடணயிடுகறத. இததக
அடைக்கமடடைடமைடயயச சாரநத பணபகள வாழக்டகயில் தஙகனால் வாழவ
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அறவாழவாக வளரும்.
*****
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22. நம் கடைடமை

ஒழகதல், ஒழக்கம் எனற பாராட்டைப் வபறகறத. அதாவத ஒருவருடடையய
வாழக்டக நடடைமடறகள ஒழக்கம் எனற கணக்கப்வபறம். ஒருவர தனக்கம்
தனஜனாடு வாழம் மைறறவரகளக்கம் ஜகடுகள வாராத வாழவத
ஒழக்கமடடையய வாழவாகம்.
இப்பறப்ப, சறப்படடையய ஒனற. இதறக இடணயயானத எதவம் இல்டல.
இதவம் ஒஜர ஒரு தடைடவதான. ஜதரவகள பல தடைடவ எழதவத ஜபால,
வாழக்டகத ஜதரவ பல தடைடவ எழத இயயாத; எழத மடயயாத. ஆதலால்
வாயதத இநதப் பறப்டபப் பயயனற வடகயில் வாழநத, வாழக்டகயின பயயன
காண ஜவணடும்.
ஒழக்க நடலயில், தறசாரபான ஒழக்கம் மதல் நடலயினத. அதாவத ஒரு
மைனிதன தனடனததான வகாணவடைாழகதல்; தனனடடையய சடவப் பலனகடளத
தயடமையயாக டவததக் வகாளளல். உலகன எல்லாவத ஜநாயகளக்கம்,
தனபஙகளக்கம், தடமைகளக்கம், அடப்படடைக் காரணம், சடவநகரவன
பாறபட்டை இழவத தனடமைஜயய! வளரநத வரும் மைருததவமைடனகள, காவல்
நடலயயஙகள ஆகயயன மைானிடைவரன சடவப் பலனகள வகட்டைவழத ஜதானறம்
ஜநாயகளிலருநதம் தடமைகளிலருநதம் மைானடைதடத மட்கஜவயயாம். மைானிடைர
பலனகளின மத கவனம் வசலததத தயடமை காக்க ஜவணடும்.
பலனகள தயடமைக்கத தடண வசயவத ஆடசகளிலருநத தப்பப்பத.
ஜதடவடயய அடடையய நடனப்பத ஆடசயயல்ல. அளவறற வவற படதத
நடலயில் அடடையய நடனப்பஜத வவறக்கததக்க ஆடச. பலனகளின தயடமை
காததால், தாஜமை வபாறகளில் தயடமை காணப்வபறம்,வபாறகள மத தனி
ஆடண வசலதத வநறப்படுததக் வகாளளஜவணடும். நமைத வாழக்டக எனற ஜதர
பததக் கதடரகள பட்டயய ஜதர ஆகம். இநதப் பததக் கதடரகள பலனகளம்
வபாறகளமைாகம். இடவகளின பட நமைத டகயில் இருப்பஜத ஒழக்கம் நடறநத
வாழவ. ஒழக்கமடடையயார எனறம் நலமடைன வாழவர; வவறறகளடைன
வாழவர; பலருக்கம் பயயனபடை வாழவர. வாழக்டகயின வபரும்பகத
ஒழக்கததால் சறப்பத. வாழக்டகப் பயயணததன வநடயய வரலாற
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ஒழக்கதாஜலஜயய எழதப் வபறகறத.
அடுதத ஒழக்கததன இரணடைாவத நடல, சமதாயய ஒழக்கம் எனப்படும்.
அதாவத பலருடைன ஒததடசநத வாழதல். வதணடைா வாதஙகளம், பணக்கம்,
படகயம் சமகதடத அவரதத அழக்கம் கடரயயானகளாகம். சமதாயயஜமை
தனிமைனிதடன உருவாக்கம் பட்டைடற. ஆதலால், சமதாயய ஒழக்கலாறகள
கணடப்பாகப் பனபறறத தக்கன, சமதாயயததன மைதப்டபக் வகளரவததலல்
தனிமைனித ஒழகலாற சறப்படடையய வழ உணடு. மைதப்பட்டுப் வபாறப்பளள
சமதாயய அடமைப்ப, சமதாயய ஒழக்கம் சீரவகடன தனிமைனித ஒழகலாறம் சறக்க
இயயலாத. ஆக ஒழக்கமடடையயராக வாழதஜல வாழக்டக.
"ஒழக்கம் வழப்பம் தரலான ஒழக்கம் உயிவரனம் ஓம்பப் படும்"
20:17 19/02/2014 எனபத ஒரு சறநத கறள. ஆம்! ஒ்வவாருவருக்கம் அவரதம்
உயிர வபவரயயத; எல்லாவறறலம் வபவரயயத. சாக யயாரும் வரும்பவதல்டல.
அதனால்தான ஓரறவயிர மதல் ஆறறவ உயிராகயய மைானிடைன வடரயில் எல்லா
உயிரகளம் உயிரக்காப்ப மயயறசயில் மனனணயில் நறகனறன. உயிரக்காப்ப
மயயறசயின அளவக்க ஒழக்கப் பாதகாப்ப மயயறச கால்வகாளளவல்டல.
உயிஜராடு வாழதல், வாழதலன பயயனகாண! அதாவத டவயயகம் பயயனற
வாழநத நலததடடை நளபகழ வபறதல். இதறக ஒழக்கம் தடண வசயயம்.
உயிஜராடு வாழநதம் ஒழக்கமிலாடமையயால் ஜநாயகளக்க இடரயயாகயம்,
சமதாயய ஒழகலாற இனடமையயால் ஊரவர பழ தறறவம் வாழநத பயயன எனன?
இததடகஜயயார வாழாடமைஜயய ஜகாட தரும்.
கடடமை – கடடமைப்பணப – Citizenship எனபத பதயய நாகவரகததன வடவம்.
ஆனால் தருக்கறள கடடமைப் பணப பறறப் ஜபசகறத.
"ஒழக்க மடடைடமை கடடமை இழக்கம் இழநத பறப்பாய வடும்"
அதாவத, நாடு தழவயய நடலயில், ஒததத அறநத ஒழகதஜல கடடமைப் பணப.
நமைத நாட்டுக்க எனற சல நாட்டு ஒழகலாறகள ஜதடவ. மதலாவத நாட்டு
ஒழக்கம் சமையயச சாரபறற (Secular) ஒழக்கம். இரணடைாவத பல வமைாழகடளக்
கறறல். மனறாவத சதநதரதடத – ஜனநாயயக மைரபகடளப் பாதகாததல்.
இடவகடளத ஜதசீயய ஒழக்கஙகள – எனற கறலாம். இநத ஒழக்கஙகடள
ஜமைறவகாணடு ஒழகவத இநதயயக் கடயவரடமை வபறற ஒ்வவாருவவரன
கடைடமையமைாகம்.
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23. வபாடறயடடைடமை

வபாறடமை – வபாறததாறறதல். வபாறடமை பலவடக. தனபம் வநதறறஜபாத
வபாறததக் வகாளளல், ஜநாய வநதஜபாத வபாறததக் வகாளளல், பறர கறம்
பழசவசாறகடள வபாறததக் வகாளளல், பறர வசயயம் ஊறடனத தாஙகப்
வபாறததக் வகாளளல் எனற பல வடகயயாகப் பவரததணரலாம். ஆயினம்
வபாருதாறறதல் எனபத ஒஜர பணபதான. தனடனச சாரநத தனனாஜலஜயய
உருவாக்கக் வகாளளப் வபறற தனபஙகளக்க காரணம் அவரவஜர. இதடன
அவரகள தாஙகக் வகாளவடதத தவர ஜவற வழயில்டல. இநத இடைஙகளில்
வபாறடமை இயயறடக. ஆனால் இநத இடைஙகளில் ஜகாபம் வநதால் கடை ஒஜர வழ
வரஜவறகலாம். இஙஜக தஙகளடடையய தனபஙகளக்கக் காரணமைான தவறகடள
– அறயயாடமை, வறடமை மதலயயவறடற நடனநத அவறறஜனாடு ஜபாராடைத
தணயயலாம். இநத வடகயில் வரஜவறகத தக்கஜதயயாம்.
ஆனால் பறர தனடன இழததப் ஜபசயயவபாழத, பறர தமைக்கக் வகாடயய
தனபஙகடளச வசயத வபாழத – உடைலக்க ஊற மதலயயன வசயத வபாழதம்
வபாறடமைடயய ஜமைறவகாளளல் அவரத. இநத மைாதவரத தருணஙகளில் வபாறடமை
காட்டைஜல வபாறடமை எனப்படும். ஜபாறறவதறகப் பதலாகத தறறபவரகளிடைம்
வபாறடமையயாக இருததஜல வபாடறயடடைடமை. "வபாடற எனப்படுவத
ஜபாறறாடரப் வபாறததல்" எனறத கலதவதாடக. நாடைவர பழததடரடயயப்
பணாக ஏறறக் வகாணடைாஜல உயத வபறலாம் எனபத தருவாசகக் கருதத.
பணபகளில் சறநதத வபாடறயடடைடமை. அஜத ஜபாழத வபாடறயடடைடமைப்
பணப ஆளடமைடயயச சாரநத வளஙக ஜவணடும். ஆளடமை இல்லாதவரகளிடைம்
உளள வபாடறயடடைடமைப் பணப ஆகாத. இதறகப் வபயயர ஜகாடழததனம்.
நாட்டு மைக்கள வபாடறயடடைடமையின வபயயரால் ஜகாடழகளாகக் கடைாத.
ஆளடமைப்பணப தழவயய வபாடறயடடையயவராய இருததல் ஜவணடும். இதஜவ
தருக்கறளின கருதத.
ஆடைாத, அடசயயாத – கறகளாக உடடைததாலம் வபாறடமையயாக இருக்கம்
மைடலடயயப் வபாறடமைக்கச சானறாகத தருக்கறள கறவல்டல. தருக்கறள
வபாடறயடைடமைக்க எடுததக் காட்டைாக நலதடதக் கறகறத. ஏன? நலம்
உழப்படுகறத. உழவதன மலம் நலததறக ஊற வசயயயப்படுகறத. நலம்
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மைணவவட்ட வகாணடு வகாததப்ப்படுகறத; வவட்டைப்படுகறத. நலததன
பரப்பல் கறல்கள, வவட்டுப் பளளஙகள ஜதானறகனறன. ஆயினம் நலம்
இததனபஙகள வசயதாடரச சனப்பதல்டல; அவருக்கத தடமை வசயவதல்டல.
மைாறாகத தனக்கச வசயயம் ஊறகடளஜயய ஆக்கமைாக எடுததக் வகாணடு நலம்
வசழடமைடயய அடடைகறத; வளம் வகாழக்கறத. அநத வளததடனத தனக்கத
தடமை வசயத மைனித கலததறஜக தரும்பத தநத வடுகறத. அவரகள
வாழக்டகடயய வளமைாக்ககறத; உயயரததகறத, மைடலக்க இநத இயயல்பல்டல.
மைறறவரகள மைடலடயயக் கடடைநத கல் உடடைதத எடுததால் மைடல வபாறததக்
வகாளவத உணடமை; ஆனால் தனடன அழததக் வகாளகறத; கல்
உடடைப்பவனக்கம் வநடயய பயயன தருவதல்டல. ஆனால் உழப்வபறம் –
வகாததப்வபறம் நலம் அழவதல்டல. தனக்க ஏறபட்டை அழடவஜயய ஆக்கமைாக
மைாறறக் வகாணடு வளம் வகாழக்கறத; வாழவக்கறத; நடலயயாக
வாழவக்கறத. அதஜபால் வபாறடமைப் பணபன மலம் ஒரு மைனிதன அல்லத
ஒரு இனம் அழநதவடைக் கடைாத; வளர ஜவணடும். வபாறததல் எனற பணப
ஆக்கததன பாறபட்டைத. "வபாறடமையம் சாநதமம் ஒருவனக்க ஆறறடலக்
வகாடுப்பன" எனறார ஜலஹணட்.
"அகழவாடரத தாஙகம் நலம்ஜபாலத தம்டமை இகழவாரப் வபாறததல் தடல"
(கறள – 151)
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24. அழக்காற தணடைா உளளம் வபறக!

மைனிதன வவறற வபறவத கணநலனகளினாஜலயயாம். கணநலனகளடைன
ஊக்கமம், தறனம் அடமையின ஜமைலம் பகழமிக்க வாழக்டக கடடைக்கம். தயய
கணஙகள தாஜமை வலகா. நறகணஙகடளப் பயில்வதன மலஜமை தயய கணஙகள
அகலம். நறகணஙகள வளரக்கப் வபறவன. தயய கணஙகள தாஜன வளரவன.
மைனதடதக் வகடுக்கம் தயய கணஙகளள தடலயயாயயத அழக்காற. அதாவத
மைறறவர வபறம் வபருஞ் சறப்பகடளக் கணடு மைகழ இயயலாத உளளம் வபறதல்;
மைறறவர வபறம் ஜபறகடளப் பாராட்டும் உணரவனடமை; மைறறவர வபறறளள
வபருஞ்சறப்பகடள அஙககவரக்க மைனம் இல்லாமைல் கறறஙகடறகடளக் கறதல்.
இடவவயயல்லாம் அழக்காறறன இயயல்பகள. அழக்காறடடையயான, தான
ஒனடறப்வபற மயயல மைாட்டைான. மைறறவரகள வபறறருப்படவகளக்கக் களஙகம்
கறபக்கஜவ மயயறச வசயவான. அதனால், தான நலம் வபறம் மயயறசகளில்
அவனடடையய மைனம் தடலப்படைாத. கல்வ ஜபானறவறறல் அழக்காற
வகாளளலாம் எனற சலர அறயயாமைல் கறவார. இத தவற. ஒரு வபாழதம்
அழக்காறடடையயார நன மயயறசயில் ஈடுபடைார; நனவனறயில் நறக ஒருப்படைார.
அழக்காறறடனப் "பாவ" எனற கறயயத தருக்கறள.
அழக்காற எனற தயயகணம் நம்டமைத தணடைாமைல் இருக்க ஜவணடுமைானால்
மைறறவரகள வபறறளள தனிததறனகடளக் கணடு உளமைாரப் பாராட்டைக் கறறக்
வகாளள ஜவணடும். மைறறவரகள வபறறளள வசல்வம் மதலயயன
நயயாயயமைானடவஜயய எனற எணணம் ஜதடவ. இத மைட்டும் ஜபாதாத.
மைறறவரகளடடையய கறறங கடறகடளக் கணடு எக்காரணதடதக் வகாணடும்
மைகழக் கடைாத. அதறக மைாறாக இரக்கம் வகாளளதல் ஜவணடும். இஙஙனம்
வாழநத பழகன அழக்காற எனம் தயய கணம் மைனதடதத தணடைாமைல் காக்க
இயயலம்.
அழக்காற – வபாறாடமைக் கணம் உடடையயவர உளளம் ஊக்கதடத இழததல்
இயயறடக. ஊக்கதடத இழநத பன ஏத ஆக்கம்? ஆதலால், அழகாறறக்
கணமடடையயவரகள ஒருவபாழதம் வளரமைாட்டைாரகள; வளமடடையயவராக
மைாட்டைாரகள. இநத நயயதக்க மைாறாக அழக்காஜற பறவக் கணமைாக
உடடையயவரகள வசல்வம் வபறறருநதால் அநதச வசல்வம் நயயாயயததன
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பாறபட்டைதல்ல; நதஜயயாடு வதாடைரபடடையயதல்ல. அழக்காறடடையயாவரடைம் உளள
வசல்வம், களவால் ஆகயய வசல்வமைாக இருக்கலாம்; இருக்க ஜவணடும். ஜதரநத
வதளிக! அத ஜபாலஜவ அழக்காறலாத தயய மைனப்பானடமையடைன வாழம்
மைனிதரகள வறயயவரகளாக வாழதலம் வநறயயனற; மடறயமைனற. இதலம்
மடறபறழவகள உளளன! ஜதரநத வதளிதஜல மடற!
அறவல் வளரசச, ஊக்கம் நடறநத உளளம், நனடமைடயயப் பாராட்ட மைகழம்
இயயல்ப, பறர வபறம் வபருஞ் சறப்பக்கடள மைதததப் ஜபாறறம் பணப ஆகயயன
அழக்காற தணடைா உளளம் வபற ஜவணடயய பழக்கஙகள; வழக்கஙகள!
*****
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25. தனனலம் அறறஜல நல்வலாழக்கம்!

ஒழஙககள, ஒழக்கததறக மனஜனாட. ஒழக்கஙகள வநறவழச வசயயறபடை
ஒழஙககள ஜதடவ. ஒழக்கம் தன ஆக்கததறகவரயயத; பறருக்கத தஙக
வசயயயாதத. ஒழக்கம் பல தடறயின. ஒழக்கம் எனபத வவரநத பரநத
வபாருளடடையயத. ஒரு நறகணம், நறவசயயல் மைட்டுஜமை ஒழக்கததறக
அளவஜகாலாக அடமையயாத.
ஒழக்கம் இரு வடகயினத. ஒனற தனனிடல ஒழக்கம். பறவதானற சமக
ஒழக்கம். தனனிடல ஒழக்கம் தடலப்பட்டு நறஜபார பலர சமதாயய
ஒழகலாறகளினற வாழவர. சமதாயய ஒழகலாறகளில் தடலப்பட்டு நறஜபார
பலர தனனிடல ஒழக்கம் தவரநத நறபார. ஒனடறயயனறப் பறவதானறல்டல.
ஒஜராவழ இருப்பனம் பயயன தராத.
தனி நடலயில் வளரும் ஒழகலாறகள உடைல் நலததறக உறற தடண; ஆனமை
நலததறக அரண. அதனால் அறவ நலம் சறநத வளஙகம். மதடமை
நடலயிலம் இளடமை ஜபணலாம். எப்ஜபாதம் வசயயறபடைலாம். ஓயயாத
உடழததடை ஒழக்க நலம் தடண வசயயம்.
சமக நல ஒழக்கஙகள சமகதடத சீரடமைக்கம். சழநடல வாழக்டகக்க
இடசநததாக அடமையம்; நல்வலணணம் வளரும்; நம்பக்டக வளரும்; எனறம்
அடமைதயம், மைகழசசயம் நலவம்.
நாடு பரப்பளவல் வபவரயயத. பலஜகாட மைக்கள வாழவத. இநநாட்டல் – பலஜகாட
மைக்கள வாழமிடைததல் நல்வலணணம் இனறயயடமையயாதத. ஒருவருக்கம், பறத
ஒருவருக்கம் இடடைஜயய நல்லறவ ஜவணடும். வமைாழ, சமையயம், எல்டலகள கடைநத
நடலயில் உறவகள கால்வகாளள ஜவணடும். இநத நடலயில்தான நாடு
வளரும்; நலமறம். ஒரு நாட்டுணரவ நடலயிலான ஒருடமைப்பாட்டல்
நடலவகாளள ஜதசயய ஒழகலாறகடள ஜமைறவகாளள ஜவணடும்.
ஜதசயய ஒழகலாற எனபத நட்டு மைக்களிடடையில் வழவழயயாக வளரநத
வநதளள ஆனமைஜநயய ஒருடமைப்பாடு. வபாதநல அடப்படடைகள
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ஆகயயடவகடளத வதாடைரநத வளரக்க ஜவணடும். பாதகாக்க ஜவணடும்.
ஒ்வவாரு நாட்டலம் ஜதசயய ஒழகலாறகள எனற சல, வளரநத இடைம்
வபறறளளன. அதஜதசீயய ஒழகலாறகள காலததறக இடசநத வடகயில்
பதப்வபாலவடைன ஜபணப்படுதல் ஜவணடும். ஒழக்க வநறக்க அரண வசயத
வளரவத வபாதநலம். அதாவத பறர நலம் ஜபணதல். தனனலம் ஒழக்கக் ஜகடு.
"உலகம் ஜவணடுவத ஒழக்கஜமை! சயயநலம் தயயஒழக்கம்! சயயநலம் அறறஜத
நல்வலாழக்கம்!"
எனறார வஜவகானநதர. வாழதல் எனபத இனபமைான ஒனற. இனப
வாழக்டகஜயய இயயறடக. இனப நலனகளக்காகஜவ உயிருடைன வாழகனஜறாம்.
ஆனால், ஒழக்க நலனகஜள அசசதடத நக்கம். இனபறந தறனளிக்கம்; அடமைத
வழஙகம். அதனால் உயிருடைன வாழதல் பயயனடடையயதாகறத. உயிர
இனறயயடமையயாதததான! ஆனால், அதனினம் நல்லத ஒழக்கம்.
"ஒழக்கம் வழப்பம் தரலான ஒழக்கம் உயிவரனம் ஓம்பப் படும்." (கறள – 113)
*****
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26. வபாறடமை ஜபாறறக!

இநத உலகல் எல்லாம் நனறாக நடைக்க ஜவணடும் எனபஜத நமைத வருப்பம்;
நயயதயம்கடை! ஆனால் அப்பட எல்லாம் நடைப்பதல்டலஜயய! எனன வசயவத?
நாம் வரும்பாதன பல நடைக்கனறன! நனடமைகடளப்ஜபாலக் காட்டத தடமைகள
வசயயல்படுகனறன. வபாயயயரகளின வமைய அரஙஜகறகறத. பழதறறம் படைலஜமை
ஓதப் வபறகறத.
நணபரகள படகவரகளாகனறனர! மைலடகள மைகப்ஜபற மைருததவ
ஆஜலாசடனகள கறகனறனர. அதவம் கருவயிரக்கம் அடறயில் அல்ல;
அரஙகல்! எனன வசயவத? ஆததரப்படுவதல் பயயனில்டல. வபாறடமையயாக
இருததல் ஜவணடும்!
பயயனபடு வாழக்டகக்க வாயில் வபாறடமைஜயய! மைறறவரகள தடயயஜயய அளளிக்
வகாட்டனாலம் வபாடறயடடையய வாழக்டகடயய ஒனறம் வசயயயாத! களம்,
கப்டபயயாக இருநதால் பறற எவரயம்! இல்டலயயானால் த அவயம். இதஜவ
நடடைமடற!
வபாறடமைக்கம் எல்டலயணடு எனபர சலர! இத தவற. வபாறடமைக்க
எல்டலஜயய இல்டல! அப்படஜயய எல்டல உணடு எனற கருதனாலம் அநத
எல்டல, "தஙக வசயபவன தருநத நலம் வசயபவனாக மைாறவஜத
வபாறடமையின எல்டல" எனறார மகமைத நப.
நலம் பயயனபாடுடடையயத. பயயனபடு வபாருளகள பலப்பல தருவத. நலமினஜறல்
வாழவ இல்டல. இநத நலதடதஜயய நாம் அகழநதம் தனபறததகனஜறாம்.
ஆயினம் நலம் அக்ழவாருக்கத தஙக தருவதல்டல. மைாறாகப் பயயனகடளஜயய
தநத வாழவக்கறத.
அதஜபால் நாம் நம்டமை இகழவார ஜமைல் ஜகாபம் வகாளளகடைாத. மடநதால்
கறறஙகடளத தருதத ஜவணடும் அல்லத வபாறக்க ஜவணடும். வபாறததாறறம்
பணப ஒரு வலடமை; வவறறகடளத தருவத; இனபம் தருவத.
"அகழவாடரத தாஙகம் நலம்ஜபாலத தம்டமை இகழவாரப் வபாறததல் தடல"
67

(கறள – 151)
*****
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27. வபாறாடமை

பறருடடையய வசல்வம், பகழ மதலயயன கணடு மைகழ மடயயாத கணம் வபாறாடமை
எனப்வபறம். வபாறாடமைடயயத தருக்கறள அழக்காற எனற கறகறத.
அதாவத அழக்க நடறநத வழ. நமைத நாட்டல் அறநதம் அறயயாமைலம்
நல்லடவகளின அடப்படடையில் அழக்காற வகாளளலாம் எனற கறகனறனர.
ஆயினம் அழக்காற வகாளளதல் எநத நடலயிலம் தஜத. அழக்காற ஒரு
வபாழதம் நனடமை பயயக்காத. அழக்காற வநஞ்சமடடையயார நல்லடவகடளயம்
கடைததாம் வபற மயயறச வசயயய மைாட்டைாரகள. நல்லடவகடளப்
வபறறருப்பவரகள மைாட்டு அழக்காற வகாணடு அவரகளக்கக் கறறங
கடறகடளக் கறபததப் பழக்கங வகாளவர! பழ தறறவர.
அதனால் அழகாறடடையயார மைாட்டு உயயரவ ஜதானறவம் இயயலாத. உலக
மைகாகவ ஜஷக்ேபயயர கடைவளிடைம் பராரததடன வசயகறார! எதறக?
அழக்காறறடைம் சக்கச சீரழயயாமைல் பாதகாப்பாக இருப்பதறகாக!
"O Beware My Lord of Jealousy" எனற கறகறார. "அழக்காற வநஞ்சம் வபறதல்
சாதலக்க ஜநரானத" எனபார காட்டைன. "Envy will sting it self to death" எனபத
அவர கறற. அழக்காற உடடையயார தனடன உயயரததக் வகாளள மயயறச
வசயவதல்டல. சானறாக ஒரு மடைவன (வநாணட) தனனடடையய காடலப் பழத
நக்கச சீரடமைததக் வகாளள வரும்பவதல்டல, மயயறச வசயவதல்டல.
அடுததவன கால் மடைமைாக வட்டைால் தான நடைக்க இயயலம் எனற நடனப்பான.
இதறஜக அழக்காற எனற வபயயர.
தமிழநாட்டல் ஒரு பழவமைாழ உணடு. "தனக்க மக்கப்ஜபானாலம்
பரவாயில்டல; அடுததவனக்க அபசகனமைாக ஜவணடும் எனற நடனததத தன
மக்டகஜயய அறததக் வகாணடைானாம்" எனபர. இததடகயய அழக்காற
தடமைகளின பறப்படைம்.
நறகணம் இம்மியம் இல்லாத இழ பறவகஜள அழக்காறடடையயராய இருப்பர.
அழக்காறறடனத தருக்கறள ‘பாவ’ எனஜற தட்டுகறத. இனற எஙகம் பரவக்
கடைப்பத அழக்காஜறயயாம்.
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அழக்காறல்லாத வநஞ்சம் வபறதல் நல்வலாழக்கததன இயயல்பாகம்.
அழக்காறறடன எஙகனம் அகறறவத? அழக்காற வநதபன அகறறவத
கடனம். அழக்காற வராமைல் பாதகாததக் வகாளவஜத நல்லத. வருமன
பாதகாப்ப ஜவணடும்.
பறருடடையய வசல்வதடத, வசல்வாக்டகக் கணடைால், ஜகட்டைால் மைகழம்
இயயல்படனப் வபறதல் ஜவணடும். மைகழநதால் மைட்டும் ஜபாதாத.
அவரகளடடையய வசல்வம், வசல்வாக்டகப் ஜபணப் பாதகாததக்வகாளள நாம்
தடணயயாக இருக்க ஜவணடும்.
அறனஆக்கம் ஜவணடைாதான எனபான பறனாக்கம் ஜபணாத அழக்கறப் பான.
(கறள – 163)
அதாவத, மைறறவரகளடடையய வசல்வம், வசல்வாக்ககடளக் கணடைவபாழத
மைகழசசயயடடையம் உளளததடனப் வபறதல் ஜவணடும். பாராட்டுகனற கணம்
வபறறருததல் ஜவணடும். அப்ஜபாததான அழக்காற நம்டமைத தணடைாமைல்
பாதகாததக் வகாளள இயயலம். எப்ஜபாதம் வசல்வம், வசல்வாக்கல் தம்மில்
உயயரநதருப்பாடர ஜநாக்க அணணாநத பாரக்கக் கடைாத. அதறக மைாறாகத
தம்மில் கழருப்பாடர எணண அடமைத வபறம் இயயல்படன வளரததக் வகாளள
ஜவணடும், இததடகயய பழக்கஙகளில் அழக்காற வநத பறறாத.
அழக்காற தத! அழக்காறறனினற வலகக! மறறலம் வலகக! பறர வாழவ
நலனகள கணடு மைகழக! ஊன உருக உளம் உருகப் பாராட்டுக! அவறடற
இழக்காத தயக்கம் வணணம் பாதகாததடுக, வபறாதடதப் வபற மயயலக!
வபறறவரமத பழக்கம் வகாளளறக! உளம் களிரப் பாராட்டுக! வளரும் வழ
இத! அழக்காற இல்லாத வாழஜவ சறப்படடையய வாழவ.
*****
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28. உடழதத வாழக!

"நடுவனற நனவபாருள வவஃகன கடவபானறக் கறறமம் ஆஙஜக தரும்"
(கறள – 171)
இநதத தருக்கறள வசாறவபாருள நடறநதத. வபாருளில் தததவமம் அறவநறக்
ஜகாட்பாடும் வபாதநத தருக்கறள இத!
‘நடுவநடல’ எனபத ஓர உயயரநத வாழவயயல் தததவம்; வகாளடக; ஜகாட்பாடு!
நயயாயயம்-அநயயாயயம், நத-அநத ஆகயயவறறக்கடடையில் யயார பக்கமம் சாராத
நறறல் எனபத வபாருளல்ல. இஙஙனம் நறறல், அதாவத அநதக்கம் நதக்கம்
இடடைஜயய நடுநடலயயாக நறறல் எனபத அறயயாடமை; ஜகாடழததனம்! இல்டல,
அநதக்ஜக தடண ஜபாவத ஜபாலததான!
ஆதலால் அநத-நத இவறறக்கடடைஜயய ஜமைாதல் வநதால் தறசாரப, அசசம், அவா
ஆகயயவறறன காரணமைாக எத நதவயயனத வதவரநத கறாத, சாரநத நல்லாத
வடுதல் நடுவநடலயயனற. அதஜபாலஜவ வபாருள, உடழப்பால்
படடைக்கப்படுவத; உவரடமையயால் ஜபணப்படுவத.
உடழப்பவர படடைதத வபாருடள உடழக்காமைல் அடடையய நடனப்பத, உவரடமை
வகாணடைாடுவத நடுவ நடலடமையடடையய சாரபல்ல. உடழப்பவரக்ஜக வபாருள
உவரடமை! உணணம் உவரடமை!
"நனவபாருள" – பவரசச சீட்டல் கடடைதத வபாருளல்ல; பறர பஙகப் வபாருள
அல்ல; சலததால் வசயத வபாருளம் அல்ல. உடழப்பல் உருவாயய வபாருள.
அதனால் ‘நனவபாருள’ எனறார.
ஒருவருடடையய உடழப்பன வபாருடள, ஒருவர தருடக் வகாணடைால் அநதக்
கடும்பம் வளரநத வடைாத. ஏன; வபாருடளவடைப் வபாருடளப் படடைக்கம்
உடழபாறறல் வடல மைதப்படடையயத, மைாறாத தனடமையடடையயத; ஊறற வளம்
நகரததத. சரணடுதல் மலம் பறர வபாருள கடடைப்பன வாழக்டகயின
ஜதடவக்கக் கடடைதத வடுவதால் உடழக்கம் உணரவ தடலவயயடுக்காத.
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அதனால் உடழப்பாறறல் மிக்க பலனகள, வபாறகள காலப்ஜபாக்கல்
தம்மடடையய உடழக்கம் தகதடயய இழக்கம். ஜநாய வகாளமதல் ஆகம்!
ஏமைாறறப்படுபவன வழததக் வகாணடைால் சரணடைவம் இயயலாமைல் ஜபாயவடும்!
அப்பறம்?
வாழக்டக தணடைாட்டைம்தான! அதனால், வாழவ வகடும்! உடழக்கம்
இயயல்பனடமையயால் கறறஙகள வசயத வாழம் நடல உருவாகம். அதனால்
தறடமை, ஒழக்கம், பணபாடு வளர உடழப்ப ஜதடவ! உடழததப் வபாருளட்ட
வாழதஜல வாழவ! உடழக்கம் வாழஜவ அறவாழவ! நலவாழவ!
*****
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29. நல்லன எடுததக் கற நட்படனத ஜதாறறவப்பர!

இயயறடகயின நயயத ஒனறாக வாழதல்; ஒருடமை நலததடைன வாழதல்.
ஜவறபட்டைவவல்லாம் ஒனறபட்டை நடலயிஜலஜயய உலகம் இயயஙககறத,
உலகயயறடகயில் காணப்வபறம் ஜவறபாடுகள ஒருடமை நடலக்க ஈரக்கம்
ஆறறலக்க இடசநத ஜவறபாடுகஜளயயாம்.
மைானடைம் கடவாழப் பறநதத. ஆனால் அத கட வாழநத காலம் எத? எஙஜக
எனற வவரம் அறயயப்பகன வடடை எளிதல் கடடைக்காத. இநத உலகல் மைானடைம்
ஜசரநத வாழநதடத வடைக் கலகப்ஜபார வசயத வகாணடு அழநத வசயதகஜள
வரலாறறப் பததக ஏட்டல் ஆயிரக் கணக்கான பக்கஙகடள ஆக்கரமிததக்
வகாணடுளளன. ஏன இநத அவலம்? வமைாழ, சமையயம் வபறறஙகடை ஒருடமைடயயக்
கட்டக் காப்பாறற மடயயவல்டல.
ஒருவவரடைம் ஒருவர, இல்லாத ஒருவடரப் பறறக் கறறங கடறகடளக் கறதல்,
வவறப்டப வளரக்கம்; படகடமைடயய வளரக்கம்; பவரடவ உணடைாக்கம்.
‘மைறவறாருவடனப் பறற உனனிடைம் ஒருவன வாய தறநதால் ந உன காடதப்
வபாததக்வகாள; ஜகட்காஜத!" எனறார கவாரல்ே.
"Scandal breeds hatred; hatred begets division" – Quarles
ஒருவர ஒருவருக்கச வசயயயக்கடயய உதவ எனபத அவர பலஜராடு நட்பாக
இருப்பதறகவரயய வாயில்கடள அடமைததத தருவஜதயயாம். இருவருக்கடடையில்
நட்டப உருவாக்கம் பணக்க ஈடைான அறம் ஜவவறானறம் இல்டல.
சவவபருமைான, ஜசரமைான வபருமைாளக்கம், சநதரருக்கம் நட்பணடைாக்கயய
வரலாறடற அறக. ஒருவருடடையய சறநத அம்சஙகடள எடுததக் கற
அறமகப்படுததப் பழகவதறகவரயய வாயில்கடள உருவாக்க ஜவணடும். நல்ல
நட்டபத ஜதடக்வகாடுதத வட்டைால்கடை, தருநத ஜவணடயயவர இயயல்பாகஜவ
தருநதவடுவார.
ஆதலால், மைகழசச நடறநத நட்பறடவ உணடைாக வளரததஜல அறம். இநத
இனியய அறதடத அறநத வசயயய இயயலாதார கறறங கடறகடள எடுததக்கற
நணபரகடளப் பவரப்பர; சமகததல் பவரவடனகடள உணடைாக்கவர.
73

இததடகஜயயார நம்டமை நாட வநத வாய தறநதால் நமைத காடதப் வபாததக்
வகாளவத நல்லத. பறஙகறப் வபாயதத உயிர வாழபவரகள. வல்லவரகள,
நமைக்க நல்லன வசயவத ஜபாலக் கறவாரகள; சாததர ஆதாரஙகளடைன எடுததக்
கறவர. காறற இடடைப்பகாத பழகயய நட்ப உடடையயாடரக்கடைப் பவரதத வடுவர.
எனஜவ வழப்படைன இருததல் ஜவணடும்.
உலகல் உயயரநதத நட்ஜப! உலகல் உயயரநத அறம் ஒனற நனற பழகதஜல!
ஒனறதலக்க ஈடைான அறம் இல்டல! இநத அறம் நகழநதாஜல சமதாயயததல்
தருததஙகளம்கடைத ஜதானறம்; தடமைகள சாயம்; நனடமைகள வபருகம்.
ஆதலால், ஒருவடரப்பறற நனறாக மைட்டும் ஜபசக் கறறக் வகாளக! ஒருவடரப்
பறறப் பறவதாருவவரடைம் நல்லன எடுததக்கற நட்படனத ஜதாறறவதத
வளரக்க மயயல்வர! இதஜவ வாழம் வழ!
"பகசவசால்லக் ஜகளிரப் பவரப்பர நகசவசால்ல நட்பாடைல் ஜதறறா தவர" (கறள –
187)
*****
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30. சாரபநடல கடைாத!

நடுவநடலடமை எனபத உயயரவாழவன வகாளடக, ஜகாட்பாடு. இருஜவற
நடலயினதாக இயயஙகவஜத உலகததன வபருவழக்க. பல சமையயஙகளில் பனமக
நடலயில்கடை உலகயயல் நகழம். இநத நடலகளில் தனனலம், சாரப நடலகள
கருத ஒருபக்கம் சாரநத வடுதல் கடைாத.
எல்லாக் கருததக்கடளயம், எல்லா நடலப்பாடுகடளயம் அறவாரநத
நடலயிலம் வபாதப் பயயனபாட்டு நடலயிலம் தர ஆயவ வசயத, ஒனடற
ஏறறக்வகாளள ஜவணடும். மைறடறயயடதத தணவடைன தளள ஜவணடும்.
அநதக்கம் நதக்கம் இடடையில் நடுவநடலயில் நறறல் எனபத கடைாத.
நனடமைடயயச சாரநத இராத நடுவ நடலடமை தடமையயாகம்.
இனடறயய நமைத சமதாயயததன நகழவகடளக் கரநத ஜநாக்கனால்
அநயயாயயஙகஜள நயயாயயஙகளாகக் வகாணடு வருகனறன. இனடறயய சமதாயய
அடமைப்பல் வருப்ப வவறப்ப உணரவகள (இராகதஜவஷஙகள)
நடறநதளளன.
நாம் வதவரநஜதா, வதவரயயாமைஜலா வரும்பனாலம் சவர, வரும்பாவட்டைாலம் சவர;
சமதாயயததல் வாழக்டக நடைதத ஜவணடயய கட்டைாயயம் ஏறபட்டுளளத. இததக
சழநடலயில் நல்லதன நனடமையம் தயயதன தடமையம் அறநதறயய ஜவணடயய
ஒனற.
ஒரு கருதத அல்லத ஒரு நடடைமடற சவர அல்லத தவற எனற ஆயவல்லாமைல்
மடவக்க வரக்கடைாத. ஆயவ நடலயில் ஆயவக்கவரயய வசயதகள பாலம்
ஆயவக்கவரயய வசயதக்கவரயயரபாலம் நடற நலம் சாரநத நம்பக்டக இருததல்
ஜவணடும். மைதப்பணரவ இருததல் ஜவணடும். அஜத ஜபாழத எல்டல கடைநத
சாரப நடலயம் ஆகாத.
பழஙகாலததல் வணகரகள வபாருடள எடடை ஜபாடும் மன எடடைப்ஜபாடைப்
பயயனபடும் தலாக்ஜகாடல (தராடச) மதலல் எடுததத தலாக்ஜகாடலச
சமைநடலயில் காட்டுவர; பன எடடை ஜபாடுவர. அதஜபால மதலல் அடனவரும்
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ஒதத கருததனர எனற சமைநடல உணரவ ஜதடவ. இனற நம்மடடையய
வாழக்டகயில் தடறஜதாறம் நடுவ நடல மடற பறழநத கடைக்கறத.
அரசயயலல், வசால்லம் கருததக்கள ஆராயயப்படைாமைல் நபரகள
ஆராயயப்படுகனறனர.
"சமைனவசயத சீரதக்கங ஜகால்ஜபால் அடமைநவதாருபால் ஜகாடைாடமை சானஜறாரக்
கண." (கறள – 118) எனபத தருக்கறள.
"சமைனவசயத", எனறார தருவளளவர. அதாவத இயயல்பாகச வசயயம்
மைனப்ஜபாக்க இல்டல. வாழவயயல் இல்டல எனபத வதளிவ. இநதப் பவலடக
மைடலகள, கடைல்கள பவரதருக்கம் பவரவகடள வடைக் ஜகாடக்கணக்கான
பவரவகடள மைனிதன படடைததருக்கனறான. மைனிதன படடைதத ஜபதா ஜபதஙகள –
பவரவகள ஆகயயன வபறவறடுதத நசசப் ஜபயகளதாஜன ‘சவர’ ‘காவல்’ ‘ஜவல’
ஆகயயன. இவறறலருநத மைனிதகலம் எனற மளம்? சீரதக்கம் ஜகால் எனறார.
ஆம்! ஆயவல் கடைச சீரடமை பாரததஜல ஜநாக்கம். தடமை தக்கவத இல்டல.
தடமை வதவரயயாத! கணணறகப் படைாத! ஆதலால், "ஜகாடைாடமை" எனறார. ஆம்!
மைனிதரகள அவசரமைாகக் கட்ச கட்டக்வகாணடு, நயயாயயஙகடளப் பாரக்காமைல் ஒரு
பக்கம் சாயநத வடுகறாரகள. இத மைரபனற. எநதக் காரணதடத மனனிட்டும்
நயயாயயததனபால் நறகாமைல் சாயநதவடைக் கடைாத. இததக வாழக்டகஜயய
மைக்களாட்ச மடறடயய வளரக்கம்: அறவநறடயய வளரக்கம்.
*****
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31. தனனடைக்கம்

தனனடைக்கம் எனபத வளரசசக்கவரயய மடள. தனனடைக்கம் எனினம் பணவ
எனினம் ஒரு வபாருள தரும் எனபத படழயயாகாத. ஆயினம் நடறவாகாத.
பலர அடைக்கம் உடடைஜயயாராக இருப்பர. அதன காரணமைாக அவரகள
சமகததலருநத ஒதஙகவடுவர. சல சமையயஙகளில் ஒதஙக வாழதல் தன
மடனப்ப வளரவம் தடண வசயத வடுகறத. ஆதலால், பலஜராடு பழகப்
பணவம் இனவசாலம் உடடைஜயயாராக வளஙகனால் அடைக்கமடடைடமை மழடமை
அடடைகறத. நாம் மைறறவரகளிடைம் எப்படப் பழககனஜறாம்? இததான ஜகளவ.
வளரசசயின ஆரம்பம் வணக்கததல் இருக்கறத எனபத நயயத.
அடைக்கமளளவரகளிடைம் படழகள காணபத அவரத. ஏன? அடைக்கமளளவரகள
பலஜராடு பழகவதால் பக்கவமம் மதரசசயம் எளிதல் கடடைக்கம்.
தனனடைக்கம் இரு வபரும் பவரவகள உடடையயத. அடவ, வபாற அடைக்கம்; பலன
அடைக்கம் எனப்படும். வபாறயயடைக்கமைாவத வமைய, வாய, கண, மக்க, வசவ
ஆகயய ஐம்வபாறகடளயயடைக்கதல். இப்வபாறகடள இயயக்கம் பலனகடள
அடைக்கதல் பலனடைக்கம்.
இவறறள நாவடைக்கம் தடலயயாயயத. நாவடைக்கம் இரணடு வடகப்படும்.
மதலாவத நடனததபட ஜபசாடமை. இரணடைாவத உணவடைக்கம். உணவடைக்கம்
உடைலக்க நலம் பயயக்கம். உடைல் நலமறன வபாறயயடைக்கமம் பலனடைக்கமம்
எளிதல் சததக்கம். உடைல் நலததக்கம் சீரான இயயக்கததக்கஜமை உணவ;
சடவக்கல்ல. வரும்ப அளஜவாடு சடவக்கத ஜதடவ, அ்வளவதான
சடவயின பயயன. அல்லத உணவ உணணம் ஆரவதடத தணடை சடவ
பயயனபடைலாம்.
நடறயய ஜபச – வசால்ல ஆடசப்படைக்கடைாத. அதகமைாகப் பறவரடைம் ஜகட்கம்
மைனப்பாஙக ஜவணடும். "சல வசால் ஜபசதலம் பல ஜகட்கக் காமறதலம்"
வளரசசக்கவரயய பணப. அதனாலனஜறா, ஜகட்கம் பணக்க மைட்டுஜமை இரணடு
காதகள உளளன. ஜபசவத, உணபத ஆகயய இரணடு பணகளக்க ஒஜர வாய.
அநதப் ஜபசசம்கடை மைறறவரகள கருதடத வாஙகததக்க வடகயில் ஜபசனால்
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மிகமிக நனற.
இனடறயய உலகம் வாயினால் வகட்டு வருகறத. நாட்டல் கணடைபட உணவச
சாடலகள, மைத உட்படை உளளன. சநத வபாநத, சாவட எஙகம் கடக்கட ஊர
வம்ப ஜபசஜயய காலதடதக் கழக்கம் மைாநதரகளின எணணக்டக மிகத. இத
ஜபாதாத எனற ஜமைடடை ஜவற ஜபாட்டுப் ஜபசகறாரகள. ஜசவரப்பறதத அணயயாக
இருநத ஏசச, அரஙஜகறயளளத அ்வளவதான! இத வாழவயயலனற.
யயாவரடைமம் பணவாக இருப்பத, தன மடனப்ப அறற இருப்பத,
ஜதடவக்ஜகறபச சக்கனமைாகப் ஜபசவத, இடவஜயய அடைக்கமடடைடமை.
*****
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32. ஒழக்கமடடைடமை

மைனிதடன வளரப்பத ஒழக்கம். மைனிதடன உயயரததவத ஒழக்கம். ஒழக்கம்
எனற வசால் மைக்கள மைனறததல் பரவலாகப் ஜபசப்வபறவஜத. தயய பழக்கஙகள
ஜவற; ஒழக்கம் ஜவற. தயய பழக்கஙகடள ஒழக்கதறகள அடைக்கலாம். ஆனால்
ஒழக்கதறகள தயய பழக்கம் வராத. களளணணல் மதலயய கறறஙகள
தயயபழக்கஙகள இநதக் கறறஙகள ஒழக்கக் ஜகடுகள அல்ல.
ஒழக்கம் – ஒழகதல். மைறறவரகளடைன ஜமைாதாமைல் மைறறவரகளக்கத தஙக
ஜநராமைல் நடைப்பத – வாழவத ஒழக்கமடடைடமை. "உலகதஜதாடு ஒட்டை ஒழகல்"
ஒழக்கம் எனறம் தருக்கறள கறகறத. மைனிதன ஒரு சமகப் பராண. மைனித
வாழவ ஒரு சமக வாழவ. மைனிதனின சமக வாழவக்கத தஙக
வசயவனவவல்லாம் தயய பழக்கம். ஒழக்கக்ஜகடு தவரக்கததக்கத. மைனிதடனச
சமக வாழவல் நடலவபறச வசயவனவவல்லாம் ஒழக்கமடடைடமை.
"உலகம் ஜவணடுவத ஒழக்கஜமை! சயயநலம் தயய ஒழக்கம்! சயயநலம் அறறஜத
நல்வலாழக்கம்!"
எனறார வஜவகானநதர. சயயநலம் தயய ஒழக்கம். வபாத நலததறக எதரான
சயயநலம் தயய ஒழக்கம், வபாத வாழடவச சடதக்கம் சயயநலம் தயய ஒழக்கம்.
நாம் தமிழரகள, நாம் இநதயயரகள, நாம் மைனிதர எனற நயயதக்ஜகறப ஒழகத
தவறதல் கடைாத. தமிழரகளாகவம் இநதயயரகளாகவம் மைனிதரகளாகவம்
வாழவஜத நல்வலாழக்கம்.
நாடுகள சதநதரம் வபறறபன "கடடமைப் பயிறச" எனபத மைலநத வருகறத.
கடடமைப் பணப எனறால் எனன? ஒருவர வாழம் ஊஜராடு ஒததடசநத வாழதல்
கடடமைப் பணப. இனம், வமைாழ, சாத, மைதச சணடடைகள ஜபாடுதல்
தவயயாழக்கமைாகம். எல்ஜலாரும் ஒரு கலம்; எல்ஜலாரும் ஓர இனம் எனற
எணணதல் நல்வலாழக்கமைாகம்.
நல்வலாழக்கம் நாட்டன கடகடளத தழஇயயதாக வளஙகம். நல்வலாழக்கதடத
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ஒருடமைப்பாடு எனற கறனாலம் கறலாம். மைனிதகல ஒருடமைப்பாஜடை
நல்வலாழக்கம். எல்லா உயிரகளிடைததலம் எததடணயம் ஜபதமறாத,
மைகவவனப் பல்லயிடரயம் ஒக்கப் பாரதத ஒழகதஜல ஒழக்கம்.
கடடமைப் பணபலாதார,ஒருடமைப்பாட்டுணரவ இலாதார. உலகநதழஇயய
வசநதணடமை இலாதார ஒரு நாட்டன கடமைக்களாதல் இயயலாத. ஏன? அவரகள
மைனிதக் கணக்கல்கடை வரமைாட்டைாரகள. அவரகடள இழநத பறப்ப எனற
ஏசகறார தருவளளவர.
ஒனஜற கலம்; எல்ஜலாரும் ஒருகலம்; எல்ஜலாரும் ஓர இனம். ஒப்பரவடைன
ஒததடசநத வாழதல், உலகம் உணண உணணல், உலகம் உடுதத உடுததல்,
வாழவதத வாழதல் – இதஜவ ஒழக்கம்.
இநத ஒழக்கம் வளர, உடழதத உணணதல். உணபதத உணணதல் எனற
நடடைமடற தடண வசயயம்.
இநத நல்வலாழக்கதறகப் படகயயான ‘பறர பஙடகத தருடுதல்’, பறர வருநத
வாழதல் ஆகயயன தவரக்கப் வபறதல் ஜவணடும்.
ஒழக்கஜமை மைானடைததன வழப்பம்; சறப்ப. ஒழக்கமடடையய உலகம் வளரும்!
வாழம்!
*****
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33. வபாறததாறறம் பணப

வபாறததாறறல், பணபகள அடனததறகம் ஜமைம்பட்டை பணபாகம்.
வபாறததாறறல் பணபால் படகடமை தடுக்கப்படுகறத; தருததஙகள
காணபதறகவரயய வாயில்கள ஜதானறகனறன; வலடமையம் தகதயம்
வளரகனறன. மைகழசசயின தறவஜகாலாகப் வபாறததாறறம் பணப
வளஙககறத.
உணரசசவசப்படுதல், அளவக்கம் அதகமைான தனமைானம், வபருடமை ஆகயயன
பறறக் கவடலப்படுதல், ஜதடவயில்லா ஒரு மைதப்பபணரசசடயயத
தமைக்கததாஜமை உருவாக்கக் வகாளளதல் ஆகயயன வபாறததாறறம் பணபக்கத
தடடையயானடவ. சல நாள வபாறததருநதாஜல பல சாதடனகள வசயயயலாம்.
காலம் கருதக் காததருப்பன சல்லடடையில்கடைத தணணர எடுததச வசல்ல
இயயலம். ஆம்! தணணர பனிக்கட்டயயாக உடறயம்வடர காததருக்க ஜவணடும்.
வாழக்டகயின இயயல்ஜப கடசஜசரநத வாழதல்தான அதஜவ மைானடை
சாதயினடடையய படடைப்பன ஜநாக்கம். கடவாழதல் எளிதான வசயயலா?
அம்மைம்மை! உயிரக்கலம் அடனததஜனாடும் கடைக் கட வாழதல் இயயலம்.
பாம்படனப் பழக்கடைலாம். ஆனால், மைனிதரகளடைன ஜசரநத வாழவத
எளிடமையயான காவரயயமைனற!
மைானடை ஜாத தன பயயணதடதத வதாடைஙகயய நாளிலருநஜத சணடடை
ஜபாடுதடலத வதாடைஙகவட்டைத. ஆம்! கலகஙகடளயம் சணடடைகடளயம்
ஜநவரடும் அவமைானஙகடளயம் கணடு வருநததல் கடைாத. தருததஙகள காண
மயயலஜவணடும். கறறஙகளக்கத தருததம் காணம் மயயறசயிஜலஜயய கட்டுறவ
வவறறவபற இயயலம். தருததம் காண இயயலாத ஜபானால், வபாறடமையயாக
இருநதாக ஜவணடும். சணடடைஜபாட்டுக் வகாளவதம் பவரவதம்
வரும்பததக்கதல்ல.
வபாறததாறறம் பணடப வளரதத உறதபடுததவத நம்டமை வளரததக்
வகாளவஜதயயாகம். வலடமை, தயடமை யயாவரடைம் இருக்கறஜதா அவரகடள எநத
இழவம் வசனறடடையயாத. அவதறகள வநருப்படடை வழநத உமிவயயனக்
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கருகப்ஜபாம். சலர ஜகாடழ எனற கற ஆறதல் வபறவார. அதனால் நமைவகனன
கடற?
கப்டப களம் இல்லாத இடைததல் வநருப்ப பறற எவரயமைா எனன? ஆதலால்
வபாருததாறறம் பணடபப் வபற வலடமைடயய வளரததக் வகாளள ஜவணடும்;
தயடமைடயய வளரததக் வகாளள ஜவணடும். தகதகள பலவறடறயம் மயயனற
அடடையய ஜவணடும்.
இப்பட வளரநத நடலயில் காட்டும் வபாறடமைதான வபாறடமை; வலடமை சாரநத
வபாறடமை. தகத மிகதயம் உடடைஜயயாவரன வபாறடமைஜயய வாழவளிக்கம்;
டவயயகததன வரலாறடற இயயக்கம் தருக்கறள,
"மிகதயயான மிக்கடவ வசயதாடரத தாம்தம் தகதயயான வவனற வடைல்." எனற
கற வழநடைததகறத.
ஆம்! மைறறவர பழதறறனால் அதனால் உணடமையில் வடளவத;
தகதயில்லாதவராக இருநதால் சனம், படக, கலகம்; தகதமிகதயம்
உடடைஜயயாராக இருநதால் தருததம் காண மயயறச வசயவர; பழதறறவாடரயம்
வாழததவர.
பரபரக்க ஜவணடைாம்; உணரசச ஜவணடைாம்; ஜதரநத வதளிக! கப்டபகள
அகறறப்படை ஜவணடயயடவஜயய! கப்டபகள உடடையய இடைஙகள அகறறப்படுவன
அல்ல; அகறறவம் இயயலாத. கறறஙகடளத தருததக. பயயன வகாளள மயயலக.
இ்வழ வபாறததாறறம் பணப வளரும்; நாளம் கறறஙகளிலருநத வடுதடல
வபறக; வளரக! வலடமை வபறறயயரநதடுக; தகதகள பலவம் வபறற உயயரநதடுக;
எல்லாரும் அடணவர. கட வாழநதடைலாம். ஜகாட நனடமை வபறலாம்.
*****
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34. வபாறடமை ஆக்கம் தரும்!

நலம் வகாதததல், உழதல், ஜதாணடுதல் ஆகயய வசயயல்களின வழ,
தனபறததப்படுவத. உலகல் மைாநதர வாழவயயலக்கவரயய வசயயறபாடு. ஆனால்,
நலம் வகாததப்பட்டும், வவட்டைப்பட்டும் தனபறததப் படுவதனால்தான நலம்,
நலததன தனடமைடயய இழக்காமைல் பாதகாததக் வகாளகறத.
வகாதத உழப்வபறாத நலம் மைண அவரப்ப ஜநாயக்க இடரயயாகம். அத
மைட்டுமினற நலம் உழப்வபறறாஜல வான மைடழயின நடர வாஙகத தன மைடயில்
டவததக் வகாளளம் ஆறறடலப் வபறகறத; பசடமைப் பரட்ச வசயயம்
ஆறறடலப் வபறகறத.
உலகயிரக்வகல்லாம் உணவ அளிததக் காப்பாறறம் ஜவளவடயய நலம் வசயயய
மடகறத. நலம் தனடன அகழநத தரும் தனபததடனஜயய தனக்க ஆக்கமைாக
மைாறறக் வகாளகறத; உழவாடரயம் வாழவக்கறத. நலததன வபாறடமை,
ஆக்கமைாகறத; உயிரக்கலததன வாழவாகறத.
மைனிதனம் வபாறததாறறம் பணப காததல் ஜவணடும். வபாறததாறறஜவாடர
அறயயாதார ஜகாடழ எனற ஏளனம் வசயவர. அதனால் எனன? தடமை வராத;
நனடமைஜயய வபருக வளரும்! களம் கப்டபதான தக்க ஆக்கம் – தடமையடடையயார
தான தடமைக்க ஆக்கம். வபாடறயடடைஜயயார மன தடமை அழயம். நம்மில்
வலஜயயார தறறனால் வபாறததக் வகாளவத ஜபாலஜவ நம்மில் கஜழார
தறறனாலம் வபாறததக் வகாளவஜத உணடமையயான வபாடறயடடைடமை;
வபாறததாறறம் பணப.
பராரததடனக்க ஈடைானத வபாறததாறறம் பணப. எல்டல கடைநத நடலயில்
நமைக்கப் பறர இனனாதான வசயயம் வபாழத காட்டைப்படுவஜத வபாறததாறறம்
பணப – ஏன? வபாறததாறறம் வநறயின வழ வதடயயக் கடை வவல்லலாம்.
தடமைக்கம் தவடனக்கம் வாயில் சனஜமை!
சனம் தவரததப் வபாறடமை ஜமைறவகாணவடைாழகன தயயவடனயம் அதாவத
ஜபாகடழயம் ஆகழாக மைாறறலாம். வபாறததாறறம் பணப வவறறகடளத
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தரும். நலததடனப் பாரப்ஜபாம். நலததன வபாறததாறறம் பணடப நமைத
அணயயாக ஏறஜபாம்! நமைக்க இனனாதான வசயஜவாடரயம் ஏறஜபாம்! நமைக்க
இனனாதன வசயஜவாடரயம் ஏறஜபாம்! வாழவப்ஜபாம்!
அகழவாடரத தாஙகம் நலம்ஜபாலத தம்டமை இகழவாரப் வபாறததல் தடல. –
தருக்கறள
*****
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35. வபாறாடமை வகாளளறக!

அழக்காற – அழக்க நடறநத வழ. அதாவத நனடமையம் இனபமம் இல்லாத
வழ. இததக அழக்க வழயில் வாழதல் வளரசசக்கத தடண வசயயயாத.
இனியயடவ கறல் பறறப் பல கறட்பாக்கள இயயறறயய தருவளளவர.
"அழக்காற என ஒரு பாவ" எனற அழகாறறடனத தட்டுகறார.
ஆம்! அழக்காற ஒரு வபாழதம் நனடமை பயயக்காத. மைாறாகத தடமைடயயத தரும்.
இநத அழக்காற தான மைக்கள மைததயில் "வபாறாடமை" எனற ஜபசப்படுகறத.
அதாவத மைறறவரகளின ஆக்கதடதத தாஙகக்வகாளள மடயயாடமை வபாறததப்
ஜபாறற மடயயாடமை அழக்காற ஆகம்!
ஆனால் இனற பலர நல்லடவகளில் – கல்வயில் வபாறாடமைப்படைலாம்.
தடமையயனற எனற அறயயாமைல் கறகனறனர. இத தவற. ஒருவர நனடமை
வசயவதல் அழக்காற வகாளபவன, நனடமை வசயயய மடனப்பக் வகாளள
மைாட்டைான. அழக்காற நடறநத உளளததயயல்பம், நனடமை வசயவதல் ஊக்கம்
காட்டைாத எனஜற தருக்கறள கறகறத.
நஞ்ச, அமதாவத ஏத? சாக்கடடை நனனராவத ஏத! அதஜபாலஜவ தான நல்ல
மைதப்வபண வாஙகம் மைாணவடனப் பாரதத கடறநத மைதப்வபண வாஙகபவன
அழக்காற வகாணடைால் கடுதல் மைதப்வபண வாஙகம் மயயறசயில்
ஈடுபடைமைாட்டைான. அதறக மைாறாக அதக மைதப்வபண வாஙகயயவன மத
கறறஙகடள, கடறகடளக் கறபததக் கறவான. ஏன ‘காப்பயயடதத’ வட்டைான
எனஜற கறவான. ஜமைலம் ‘ஜமைாசமைாக’ ஆசவரயயர, டகயட்டுப் வபறறவட்டைார
எனற கடைக் கறவான. ஆதலால், எநத வடகயிலம் அழக்காற தஜத.
அழக்கறடற அகறறம் வழ, நல்லவரகடள – வாழபவரகடளப் பாராட்ட
மைகழவததான. அஜதாடு வபறறடவகடளக் வகாணடு மைகழம் மைனம் ஜவணடும்.
வபறாதடவகடளப் வபறம் மயயறசயம் ஜவணடும். உப்பவரக்டககடளப் பாரததப்
பழஙகதடலத தவரதத கடடசகளில் வாழபவடர ஜநாக்க இரக்கங
வகாளளதல் ஜவணடும். இததக மைனப்பானடமை வாழக்டகக்க ஆக்கம் தரும்.
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எப்ஜபாதம் நல்லவனவறடறஜயய நாடுதல், நல்லனவறடறப் பறறஜயய ஜபசதல்
அழக்கறறலருநத தப்பம் ஒரு வழ. எஙகம் எதலம் எவவரடைததலம் கறறம் –
கடறகள இருக்கம். எல்லாரும் கடைவளா எனன? நாம் அவரகளிடைததல் உளள
கணஙகடளஜயய எடுததக் வகாளள ஜவணடும். நல்லடவகடளப் பாராட்டை
ஜவணடும். நாம் ஜராசாச வசடயில் மட்கடள எடுக்கக் கடைாத. மைலரகடளஜயய
எடுக்க ஜவணடும்.
அழக்காற எனற தயய கணததஜலஜயய மைனித கலம் ஒனறபட்டு வாழ
மடயயவல்டல. படகயில் சக்கத தவக்கறாரகள. அழக்காற தனிததம் நறகாத.
அழக்காறறன படடை அவா, வவகளி இனனாதன வசால்லல், கலகம்
எல்லஜமையயாம்.
ஆதலால் அழக்காற வகாணடை மைனிதன வளரதல் அவரத; வாழதல் அவரத;
அதனாஜலஜயய ‘தருசவசறறத தயழ உயததவடும்’ எனறத தருக்கறள. ஜதளின
வகாடுக்க, நஞ்சாம் தனடமைஜபால அழகாறடடையயார உளளம் நஞ்சாகம்.
அழக்காற வகாளளறக! மைறறவர வாழவடதக்கணடு மைகழக! நயம் வாழ
மயயல்க! நல்லனவறடறஜயய காணக! நல்லனவறடறஜயய ஜபசக. மைறறவரகள
ஆறறடல, அறடவப் பாராட்ட மைகழக! எவஜராடும் பழகக! ஜதாழடமை வகாளக!
மைறநதம் மைறறவரகடளப் பறறப் பழக்கம் வகாளளறக!
*****
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36. நடுவனற நனவபாருள வரும்பறக!

வவஃகல் – பறர வபாருளக்க ஆடசப்படுதல், அதாவத தனக்க உவரயயன
அல்லாதனவறறறக ஆடசப்படுதல் எனபத வபாருள! ஆம்! ஒருவர
மைறறவருடடையய வபாருடள வரும்பதல் களவக்கச சமைம்! இதனால் வாழக்டக
நடலகளம் மைாறக் களவ, காவல் எனற இழ நடலகள ஜதானறம். பட்டுக்கள
வபருகலாம். ஆனாலம் களவ நனறபாடல்டல ஏன? வபாருள எனபத
உடழப்பன பயயன. உடழப்பாலனறப் வபாருள ஈட்டை வரும்பபவன அறவநற
நறபவன அல்லன. அதமைட்டுமைனறப் பறர வபாருடள வரும்பபவன தனத
அறடவ இழக்கனறான. ஆறறடல இழக்கனறான. காலப்ஜபாக்கல்
மைானதடதயம், வபருடமைடயயயம் இழக்கனறான; பழடயயத ஜதடக்
வகாளகனறான.
உடழததப் வபாருள ஈட்டைாத பறன வபாருடள வரும்பபவரகள
வபாருளடடையயாடரத தனபறததவதம் வசயவர. ஈரவநஞ்சடன அறஜவ இழநத
வவறததனமைாக நடைநத வகாளவர. அனபம் அருளம் இவரகளடடையய
பணபகளாக அடமைநத வளஙகா.
இஙஙனம் பறன வபாருளக்க ஆடசப்படுபவரகள அதனால் அடடையம்
தனபமம் பலப்பல. யயாருடடையய வபாருடள வரும்பகறாரகஜளா,
அவவரடைமிருநதம் தனபம் வரும். பறர டகப்வபாருடள நம்ப வாழநதடமையயால்,
தாம் வபாருளட்டும் மயயறசயினடமையின காரணமைாக அவலம் வளரும், ஆதலால்
பறர வபாருள மைாட்டு உளள வருப்பம் இனபதடதத தருவத இல்டல; மைாறாகத
தனபம் தருகறத.
வபாருளியயல் நயயதகடளச சாரநஜத ஒழக்கஙகள வளரகனறன. அறவ,
ஆறறல்கள வளரக்கனறன. சமதாயயததனவரடடையில் நம்பக்டகயம்,
நல்வலணணமம் வளரகனறன. ஆதலால் உடழதத வாழதஜல வாழவ. பறர
வபாருடள எடுததக்வகாளள வரும்பதல் – உதவயயாகப் வபறதல், இனாமைாகப்
வபறதல் ஆகயயனவம்கடை வவறக்கத தக்கனஜவயயாம்.
பறர வபாருள ஒஜர வழ நம் டகயயகப்படனம் கடைச சறத வபாழஜத
87

இனபநதரும். அநத இனபததடனத வதாடைரநத வபருநதனபம் வரும் எனபதறக.
நல்வாழவன மன இனடமை எனபத ஒரு வபவரயய கறறமைனற. இனடமையம் கடை
மைனனிக்கப்வபறம். ஆனால் நடுவனறப் வபாருள வவஃகதல் தாம் பறநத
கடடயயஜயய அழக்கம். ஜமைலம் பல கறறஙகடளயம் தரும்.
ஆதலால், பறர வபாருடள எநத வடகயிலம் அடடையய வரும்பறக! உடழததப்
வபாருளட்ட வாழதடலஜயய வரும்பக.
"நடுவனற நனவபாருள வவஃகன கடவபானறக் கறறமம் ஆஙஜக தரும்"
(கறள – 171)
*****
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37. பறம் கறல் தத!

பறங கறல் – அதாவத ஒருவர இல்லாத இடைததல் அவடரப் பறறயய கறறம்
கடறகடளப் ஜபசதல், ஜமைலம் அவர மனஜன மகமைனாகப் பாராட்டுதல்;
பகழதல், அப்பறம் அநத நபடர அவர இல்லாத இடைததல் அவடரப் பறறயய
பழகடள மைட்டும் கறதல் பறஙகறதலாகம்.
சலர பறஙகறதல் எனற தடமைடயய, நனடமை கருதச வசால்வதாகக் கறவர.
ஆனால் பறஙகறததான நனடமைடயயக் காப்பாறற ஜவணடும் எனற
அவசயயமில்டல. எல்லாரும் ஜநவரடடையயாக நனடமைடயய எடுததச வசானனால்
மைறப்பார யயார? அறம் வசால்லவாரஜபால் நடததப் பறம் வசால்லதல் தயய
பழக்கம்.
சலர வாயிலருநத வசாறகள வருவதல்டல. "எவரயம் வநருப்ப கனஜல வசகறத"
எனற ஒரு பழவமைாழ உணடு, நனடமைடயயஜயய வசானனாலம் பறதஜத
வசால்லதடல நனடமைவயயன எடுததக்வகாளள மைாட்டைாரகள. இதனால் படகஜயய
வளரும், மைானம் – அவமைானச சக்கல்கள ஜதானறம். பறஞ்வசால்லதல் ஒரு
பயயடனயம் தராததால் பனடமை எனறார தருவளளவர. "கணஙகள வசால்லயம்
கறறஙகள ஜபசயம்" எனற தருமடற கறம்.
ஒருவர இல்லாத இடைததல் அவரதம் நறகணஙகடளப் பறற மைட்டுஜமை கற
ஜவணடும். அவர மனஜன கறறஙகடள எடுததக் கறலாம். பறஙகறதலால்
பணக்கம் படகயம் வளரநத பவரவடனகள உருவாகம். இதனால் பறம்
ஜபசதலல் ஒரு நனடமைடயயயம் இல்டல. தடமை மைட்டுஜமை தரும்.
கறறஙகடளஜயய எணணப் ஜபசதலால் காலப்ஜபாக்கல் கறறஙகள நம் மஜத
சாரும் எனபடதயம் அறக! கறறஙகடளப் வபாறததாறறம் உணரஜவாடு
ஏறறக்வகாணடு பழகம் அனபவம் இருநதால் கறறஙகள வதாடைரா.
நல்லனவறடற ஜநவரல் கறக. பறஙகறதல் அளவறநத தடமை தரும். அதனால்
‘பனடமை’ எனற ஏளனம் வசயயயப் வபறகறத.

89

பறஙகறம் பழக்கமடடையயவரகளக்க மைறறவரகளின கணஙகளம்
அருடமைப்படும் வதவரயயாத, கறறஙகடறகடளஜயய காணபர; வமைரசப்பர; ஏசவர;
பழதறறவர இதனால் படக வளரும். ஆதலால் பறஙகறதல் தத. நனடமைடயய
ஜநாக்கக்கடைப் பறஙகறக் கடைாத.
அறம் வசால்லம் வநஞ்சததான அனடமை பறஞ்வசால்லம் பனடமையயாற காணப்
படும். (கறள – 185)
*****
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38. பயயனடடையய வசால்டலஜயய வசால்லக!

இநத உலக படடைப்பகள எல்லாம் பயயடன டமையயமைாகக் வகாணடைனஜவயயாம்.
பயயனபடுததப்படைாதன கழகனறன. தவறாகப் பயயனபடுததப்படுவன தடமைடயய
வடளவக்கனறன. இநத உலகல் ஆறறல் வாயநதடவகளில் "வசால்"
தடலயயாயயத. வசால்லப்படுவத வசால். அறநத ஆராயநத வசால்லப்வபறம்
வசாறகள பயயடனததரும்.
பயயனடடையய வசாறகஜள வசால். பயயனறறடவகள 'வசால்' எனற கணக்கல்
எடுததக்வகாளளப் வபறதல் இல்டல. வறடமை, வபாருள சாரநதத மைட்டுமைல்ல.
வசாறகளிலம் வறடமை உணடு எனபத இளஙஜகாவடகள கருதத.
"வறவமைாழயயாளர" எனற சலம்ப கறகறத. பயயன மிகதயம் இல்லாத வசாறகள
எனபத சலம்பன கருதத. "வவறவறனத வதாடுததல்" எனற இலக்கணம் கறம்.
தயய வசாறகள அவறடறச வசால்ஜவாருக்கத தடமை வடளவப்பதம் உணடு.
தருக்கறள, வசாறகளில் அதகக் கவனம் வசலததகறத. இனியயடவ கறல்,
பறஙகறாடமை ஜபானற அதகாரஙகள மலம் வளக்கயளளத. இடவ ஜபாக
"பயயனில் வசால்லாடமை" எனற தனிஜயய வவரததம் கறயயத. பயயனில்லாத
வசாறகடளயம் வசால்லக்கடைாத எனபஜதயயாகம்.
வாழக்டக, பயயடனக் கறக்ஜகாளாக உடடையயத. வாழக்டகயின கறக்ஜகாடள
அடடைதறகவரயய கருவகளில் ஒனற சமகம். சமக அடமைப்பம் உறவம்
வசாறகளால் இயயக்கவக்கப்படுகனறன. சமகததல் இயயஙக நம்மடடையய
வாழக்டகக்கம் ஆக்கம் தரும் வநறகடளப் பறற அறவத "அரும் பயயன"
ஆகம்.
அறப மைகழசச; சறவபாழத இனபக் களரசசகளக்காகச வசாறகடளப்
பயயனபடுததக்கடைாத. நணடை வநடயய பயயன ஜவணடும். அவரயய பயயனாக இருநதால்
மைட்டும் ஜபாதாத. தருவளளவருக்கக் வகாளடள ஆடச! வபரும் பயயன
ஜவணடும் எனகறார.
வாழக்டகயின அருடமைக்கவரயய பயயனகடள ஆராயநத அறக! அநத, அறயய
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பயயனகடளத தரக்கடயய வசாறகடளத ஜதரவ வசயக. அசவசாறகடளஜயய
வசால்லக.
"அரும்பயய னாயம் அறவனார வசால்லார வபரும்பயய னில்லாத வசால்."
(தருக்கறள 198)
*****
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39. தயினம், தடமை தத!

நல் வாழக்டக அடமையய, தடமை தரும் வசயயல்கடளச வசயயயாதருததல் ஜவணடும்.
நல்லன வசயதல் வாழக்டகயின கறக்ஜகாள. நல்லன வசயதல் நனற.
நல்லன வசயவத ஒருபறம் இருக்கட்டும். தடமைடயயச வசயயயாத இருததல்
ஜவணடும். தடமையயாவன வவறப்ப, அகஙகாரம், வபாறாடமை, படகடமை, பயயம்,
தறறதல் மதலயயன.
இத தடமைகளிலருநத வாழக்டக மறறாக வலக ஜவணடும். யயாவராருவடரயம்
வவறததல் கடைாத. நான எனற அகஙகார உணரவ ஜமைலடுதல் கடைாத. யயார
மைாட்டும் எவர மைாட்டும் அழக்காற வகாளளதல் ஆகாத. யயாஜராடும் படக
வகாளளதல் கடைாத. பயயம், அதாவத அசசம் அறஜவ ஆகாத!
மைறறவரகளடடையய சறடமைடயய, கறறஙகடளத தறறக்கடைாத. இடவ தடமைகள.
இடவ தம்டமைச சாரநதாடர அழக்கம்.
தடயயவடைத தடமை வகாடத. த சாரநதடத மைட்டும் எவரதத அழக்கம். தடமை
ஜதானறம் இடைதடதயம் அழக்கம். ஜசரும் இடைதடதயம் அழக்கம் த, ஒஜரா வழ
பயயனபடும். தடமை பயயனபடைாத; அறஜவ தத; மறறலம் தத. ஆதலால், தயயன
வசால்லறக. தயயன வசயயயறக. தடமை வசயதடலத தவரததடை ஒஜர வழ நல்லன
வசயதஜலயயாம்.
தயயடவ தயய பயயததலால் தயயடவ தயினம் அஞ்சப் படும். (தருக்கறள 202)
*****
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40. ஒப்பரவ வாழக்டக

சமதாயய அடமைப்பல் ஒ்வவாருவரும் மைறறவரகடளச சாரநத வாழகனறனர.
ஆதலால், ஒ்வவாருவரும் பறவதாருவருக்கச சமதாயயததல் பலருக்கக்
கடைடமைப்பட்டருக்கனறனர. இநதக் கடைடமைப்பாட்டடன அறநத வகாணடு
ஒ்வவாருவரும் மைறறவரகளடைன இடசநத கட நட்பறவப் பாஙகல் வாழதல்
ஜவணடும்.
தம்தம் நடலடயய வறபறததாமைல் மைறறவரகள நடலயயறநத அவரகளடைன கட
வாழதல் ஒததறநத வாழதல். பத வபௌதக மைாறறஙகளால் உடைல் நலம் ஜகடுறாத
பாரததக் வகாளவதஜபால நம்டமைச சறறயிருக்கம் மைனிதரகடள நமைத உணரவ,
ஒழஙக, ஒழக்கஙகளக்கப் பாதப்ப ஏறபடைாமைலம் மைறறவரகளடடையய
நலனக்கப் பாதப்ப ஏறபடைாமைலம் வாழதல் ஒததறநத வாழம் வாழக்டக;
ஒப்பரவ வாழக்டக, தடமை பயயக்கம் வாயில்கடள அடடைததவடும்.
நல்வாழக்டகக்கவரயய இயயல்பகடள கணஙகடளத தநத ஊக்கவக்கம்.
ஊருண, ஊராருக்க உணணம் தணணர தருவதால் "ஊருண" எனற வபயயர
வபறறத. ஊரார ஊருணத தணணடர அளளிக் கடப்பதால் "ஊருண" எனற
பகழ வபறறத.
பல ஊருணகளில் ஊறற வளம் இருப்பதல்டல. அதஜபால் அறவடடையயானிடைம்
வசல்வம் இருப்பன அசவசல்வம் ஊராருக்கப் பயயனபடும். ஆயினம்
அறவறநத ஆளடமை இனடமையயால் வசல்வம் அவனிடைம் ஊறறப் ஜபாலப்
வபருக வளராத. இருக்கம் வடரயில் வகாடுப்பான. பன அவனம் ஓர
இரவலனாக வடுவான. அதனால்தான நம் நாட்டல் வாழநத பலவரகள
வறடமையில் வாழநதாரகள ஜபாலம்!
ஊருணடயய ஊர பயயனபடுததாத ஜபானால் ஜமைலம் ஊருண வகடும். அதஜபால
அறவடடைஜயயானின வசல்வம் வழஙகப் வபறாத ஜபானால் அழநத ஜபாகம்.
ஆதலால், ஊருண நடரப் ஜபால இழநத ஜபாகாமைல் ஜமைலம் வசல்வ வளம் வபற
உடழப்ப ஜவணடும். அறவறநத ஆளவடனதான வசல்வதடத வளரக்கம்;
பாதகாக்கம்! மைறறவரக்க வழஙக வாழவதல் உலகநதழஇயய பகழ கடடைக்கம்.
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இநத உலகததல் எல்லாரும் உணடு உடுதத மைகழநத வாழ இயயலம். ஆனால் நம்
ஒ்வவாருடடையய ஜபராடசயின காரணமைாக இருநத வரும் இல்லாத நடல ஏன?
ஜபராடசதான காரணம்! ஜபராடச இழப்பல்தான மைகழசச வதாடைஙககறத.
ஆதலால், எல்லாரும் வாழ உவரடமை உடடையயவரகள எனற கருதத மதலல் ஏறகப்
வபறதல் ஜவணடும். பாஜவநதன பாரததாசன வசானன,
"உலகன உணண உண! உடுதத உடுதத!" எனற வபருவநறஜயய, ஒப்பரவ வநற!
இநத ஒப்பரவ வநற சாரநத வாழக்டகக்க ஈடைாக ஒரு வாழக்டக வநற இநத
உலகததலம் இல்டல! ஜதவர உலகததலம் இல்டல! ஆம்! ஒருவடர ஒருவர
சாரநதம் இடணநதம் உறவ வகாணடைாட வாழதஜல ஒப்பரவ வாழக்டக!
*****
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41. கட்டுறவ

‘உலகததல் இதவடர ஏறபட்டுளள மனஜனறறவமைல்லாம் கட்டுறவன
அடப்படடையில் ஜதானறயயனவாகம். ஜதால்வகள எல்லாம், வாழக்டகடயயயம்
நடைவடக்டகடயயயம் உணடைாக்கம் வபாருளகளிடடைஜயய கட்டுறவ
காணப்பட்டைதால் ஜநரநதடவகளாகம்’ எனறார – எே. ஜக. ஜடை. "கட்டுறவ
இயயக்கம் மிக மக்கயயததவம் ஆகவட்டைடத எல்லாரும் பவரநத வகாணடைதாகச
வசால்வதறகல்டல" எனறார மைாஜமைடத வலனின.
கட்டுறவ, மைக்கள இயயக்கமைாக வளஙக ஜவணடும். கட்டுறவ அடமைப்பகளில்
அரசயயல் கட்சகள தடலயடும், அரசன அதகாரஙகளம் ஊடுருவதல் கடைாத.
கடைஜவ கடைாத. இதனால் அரசன வதாடைரஜபா – ஜமைறபாரடவயயா,
தணக்டகஜயயா கடைாத எனபதல்ல. அரசன அணகமடறகள கட்டுறடவ
வபாருததவடரயில் கடயயரசன அடப்படடையயான கடமைக்களின நல்லணக்க
வாழக்டகக்கம், கட்டுறவப் வபாருளாதார வளரசசத தடறக்கம் நரவாகத
தடறக்கம் பயிறருவதத வழகாட்டைக் கடயயதாக அடமையய ஜவணடும்.
எநதக் காரணதடத மனனிட்டும் கட்டுறவ அடமைப்பகளின நரவாகக் கழடவக்
கடலததல் – தனி அலவலர நயயமிததல் ஜபானறவறடறச வசயயயக்கடைாத.
இஙஙனம் வசயவத மைனித உவரடமைகள அடப்படடையிலம், அறவநற
அடப்படடையிலம் மறறலம் தவறானத.
ஏவனனில் கட்டுறவல் அதன உறப்பனரகள தஙகளடடையய நத ஆதாரஙகடளப்
பஙககளாக இட்டு டவததளளாரகள. அவரகளடடையய வபாருளாதார
வளரசசடயய அநதக் கட்டுறவ அடமைப்ப உறத வசயதளளத. இநநடலயில்
கட்டுறவ அஙகததனரகடள – கட்டுறவ நரவாககடள வலக்கவத மைரபல்ல.
மைக்களம் கட்டுறடவத தஙகளடடையயதாகவம் வபாதநலததறக உவரயயதாகவம்
வகாணடு ஒததடசநத வாழதல் ஜவணடும். கட்டுறவல் தனி நலததறகம் வபாத
நலததறகம் இடடைஜயய ஜமைாதல் ஏறபடும்ஜபாத, வபாத நலததறஜக மதனடமை
இடைம் வழஙகப் வபறதல் ஜவணடும். ஏவனனில் தனனலததல் வபாத நலம்
அடைஙகாத. வபாத நலததல் தனி மைனித நலம் அடைஙகம். ஜமைலம் பததரமைாகவம்
96

இருக்கலாம்.
"ஒதத தறவான உயிரவாழவான மைறடறயயான வசததாருள டவக்கப் படும்."
(தருக்கறள – 214)
*****
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42. இரததல் தத

நமைத வாழக்டகயில் நாம் ஒனடறச வசயயம்ஜபாத அசவசயயடலச சாரநத சல
பணபகளம் தறனகளம் வளரகனறன. அதஜபாலஜவ வசயயயததகாதனவறடறச
வசயயம் வபாழதம் தறடமைக் கடறவகளம் தயய கணஙகளம் வநதடடைகனறன.
சானறாக நமைத வாழவ நகர வபாருளகடளச சாரநத அடமைகனறத.
அப்வபாருளகடள வழஙகம் பண வசத அடப்படடை இனறயயடமையயாதத
ஆகறத.
நாம் ஒ்வவாருவரும் உடழததப் வபாருளட்ட நகரநத வாழதஜல மடறயயான
வாழக்டக. உடழததப் வபாருளட்ட வாழம் வாழவயயலல் சாரபனறத தனிதத
வாழம் ஜபற கடடைக்கம். நாஜமை வபாருளட்ட வாழம் வளமைான வாழவ வதாடைர
வரலாறாக நடக்கம்.
உடழப்பன வழ அறவறநத ஆளவடன வசயயல் தறன டககடும்! அறவ
வளரும்; ஆறறல் வபருக வளரும். ஆதலால், உடழததப் வபாருளட்ட உணடு
வாழதஜல வாழவாஙக வாழம் வாழக்டக.
அஙஙனமினற நமைக்கத ஜதடவயயானடவகடள மைறறவரகளிடைம் வஙக வாழம்
இரததல் வாழவ வளராத. தனனம்படகயடடையயதாக வளஙகாத. உடழப்பாறறல்
வறற, ஜசாம்பலல் வாழம் வாழக்டக அறமகமைாகம்! அறவம் வளராத.
ஆதலால், இரததலம் நல்லஜத எனறால் வாழவ வளராத; பயயனடடையயதாக
அடமையயாத.
"நல்லாற எனினம் வகாளல்தத ஜமைலலகம் இல்வலனினம் ஈதஜல நனற"
(தருக்கறள – 222)
*****
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43. ஜகாள ஜகளறக; வசால்லறக!

மைானடைம் உறவகளால் ஆயயத; உறவகளால் வளரவத, உறவகளக்காகஜவ
மைானடைம் அடமைநதத. சமக அடமைப்ப மைானடைததனிடடையில் வளரும் –
உறவகளால் அடமைநதத; வளரநத இயயஙகவத; வாழவத.
உறவக்க எதரான படக, தயயத; படக தயயத; "யயாவராடும் படக வகாளளறக"
எனபத இராமை காடத தரும் அறவடர. உறவ மறநத படக வளர வாயில்கள
பல உணடு. வசாததவரடமையின காரணமைாக உறவகள மறயயக்கடும். இஃத
அருகயய வழக்ஜக!
நம்பக்டகயினடமை காரணமைாக உறவகள மறயம். இநத வடகயில் பவரவம்
வபரும்பானடமையயல்ல. ஒருவருக்கம் மைறறவருக்கம் இடடையில் இருக்கம் உறவ,
படகயயாக மைாறவத மனறாவத மைனிதவரன தடலயடு. அதவம் ஜகாள
வசால்லதல் மலம் தடலயடு.
டகஜகயி உததமைததாய. ஆனால், கனியின தடலயட்டைால் அநதத தயய அனப
தவரநதத. அதனால் ஒருவடரப் பறற அவர இல்லாதஜபாத நமைக்க ஆயிரம் நலம்
பயயக்கம் வசயதகடள மனனடரயயாகக் கற, உடைன அநத மனறாம் மைனிதடரப்
பறறச வசால்லம் வசயதகடளக் ஜகளறக! ஒஜராவழ ஜகட்டைாலம் வபாருளாகக்
வகாளளறக.
காறறப் பகாத வநருக்கமிக்க உறவகளக்கடடையிலம் ஜகாள வசால்லஜவார
பகநத வடளயயாடுவர; பவரதத வடுவர. நமைக்க நனடமை ஜபாலச வசால்வர. நதச
சாரபடடையயன ஜபாலச வசால்லவர! நயயததக்க நாகரகம் எனபர. ஆனஜறார,
சானஜறார வநற எனபர. அ்வளவம் பசடசப் வபாய. தாம் கறம் ஜகாள வடல
ஜபாக இ்வளவ நடப்ப! கவனமைாக இருக்க ஜவணடும்; வழப்பாக இருக்க
ஜவணடும்.
மைறறவரகடளப் பறற ஒருவவரடைம் ஜபசாஜத; எதவம் கறாஜத; ஜகாள
வசால்லதலம் தத. ஆதலால் நாம் யயாவதாரு ஜகாளம் யயாடரப் பறறயம் கறக்
கடைாத. பறர வசால்லம் ஜகாடளக் ஜகட்கவம் கடைாத.
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ஜகாள தறசாரப இனிப்ப மடயய வகாடயய நஞ்ச. இதயய வலடமையடடைஜயயாடரக்
கடை எளிதல் வழததம் இயயல்ப ஜகாளக்க உணடு. ஒரு நனடமைஜயய
வடளயவமைனறாலம் ஜகாள வாயிலாக அநத நனடமை வளரஜவணடைாம்.
ஜகாளக்க உடைன வரும் ஜதாழடமைச வசால் மகமைன (மகேதத). இடதயம்
தவரதத வடுக. ஜகாள வசால்லபவன நசசதஜதள. ஜகாள வசால்ஜவார உறஜவ
ஜவணடைாம். ஒ்வவாரு நாளம் உறவகடளக் காணக; வளரததக்வகாளக;
டவயயகததல் வாழவாஙக வாழக!
*****
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44. உணடமையயான தவம்

இநத உலகததல் இயயறடக, ஒருவருக்வகாருவர உதவ எனற நயயதயில்தான
இயயஙககனறத. வாழக்டகயின ஜநாக்கஜமை உதவ வசயவததான. ஒருவருடடையய
வாழக்டக மழடமை அடடைவதம் மைறறவரகளக்க உதவ வசயயம் வபாழததான.
ஏன உயிவரயயக்கததன ஜநாக்கம் உதவ வசயதல்தான!
இஙஙனம் உதவ வசயயம் மடறயில் வாழவயயல் அடமையயாத ஜபானால்
வாழக்டகத தனபச சடமையயாகத ஜதானறம். "ஒருவருக்வகாருவர உதவ வசயத
வகாளவதறகாகஜவ, நாம் வாழகனஜறாம். ஜவற எதறகாகவம் இல்டல" எனறார
எலயயட்.
ஒருவர நம்டமை நாட வநத ஜகட்டை பறக வசயவத சறநத உதவயயாகாத.
நாமைாகஜவ ஜதடச வசனற வசயயம் உதவஜயய உதவ. அபதாவத எனற
வபவரயயார, "ந பறருக்காகச வசலவ வசயதால் நான உனக்காக வசயத
வகாணடருப்ஜபன" எனற அல்லா அருளியளளதாகக் கறயளளார.
உதவ எனற அசசல் உலகயயல் இயயஙககறத. அத மைட்டுமினறப் பறருக்கத
தனமடனப்பனற, வளம்பரமினற உதவ வசயவதல் இதயயம் அனபால்
நடறகறத; அடைக்கம் வநதடடைகறத; பலர சறறமைாகச சழவர.
இனடறயய உலகல் சமையய ஜநானபகடள ஜநாறபத வபருடமையயாகப்
ஜபசப்படுகறத. அதாவத உணணாமைல் ஜநாறபத. பலர உணணாமைல்
ஜநாறகனறனர. அதனால் வபயயரும் பகழம் அடடைகனறனர. வரலாறற நகழவல்
உணணா ஜநானடப அறமகப்படுததயயவர அப்பரடகள ஆவார. பன அரசயயல்
ஜபாராட்டைஙகளக்க அணணல் காநதயயடகள உணணா ஜநானடபக் கருவயயாகக்
டகயயாணடைார.
இனற மிகச சாதாரணமைான ஒரு நகழசசயயாக உணணா ஜநானப வநதவட்டைத.
பசடயயத தாஙகக் வகாளவத, உணணாத ஜநாறபத ஆறறல் மிக்க தவம் எனற
சமையய நல்கள கறம். ஆனால் தருவளளவர பசடயயப் வபாறததக் வகாளபவவரன
ஆறறடலவடை மைறறவர பசடயய உணவளிதத அகறறவார ஆறறல் வபவரவதனற
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கறகனறார.
தமைக்கறற பசடயயத தாஙக, வபாறததக் வகாணடு தவம் வசயவத ஒரு வடகயில்
ஆறறல்தான. ஆயினம், மைறறவர பசடயய மைாறறவார ஆறறடல நகரதத ஆறறல்
அல்ல அத எனற கருதகறார தருவளளவர. ஏன? தமைக்கறற பசடயயத தாஙகக்
வகாளவத, காலததல் இடைரபாடைாக இருப்பனம் பழகயய நடலயில் பச
வருததாத; தனபம் வசயயயாத.
மைறறவரகளடடையய பசடயய மைாறற ஜவணடுமைாயின உடழப்ப ஜதடவ.
வமையவருநத உடழததப் வபாருளட்டனால்தான மைறறவரக்க உதவ இயயலம்.
உடழததப் வபாருளட்டயய நடலயில், வபாருளிடைததப் பறற வருதல் இயயறடக.
உடழதத ஈட்டயய வபாருளிடைததப் பறற மிகாத, மைறறவர பச நக்க ஜவணடும்
எனற உணரவ ஜதானறதல் அருடமையிலம் அருடமையயாகம். தன பச தாஙகவதல்
தாஙகம் தறன மைட்டுஜமை காணப்படுகறத. அதவம், பழகப் ஜபானால்
தறனாகாத. மைறறவர பசடயய மைாறறம் பணயில் உதவ வசயயம் வடகயில்
டகவருநத உடழக்கம் உடழப்ப அடமைகறத; வபாருட் பறறடைன வபாருளட்ட,
பன வபாருட்பறற வட்டு உதவ வசயயம் கலநல ஆக்க மைாறறஙகளாக
அடமைகனறத. தன பச தாஙகலல் தறவயயல் பணப மகழப்பதறக வாயப்ப
இல்டல.
வறடமையயாளர கடைப் பசடயய தாஙகக் வகாளளஜவ வசயகனறனர, ஜவற
வழயில்லாமைல்! மைறறவர பசடயய மைாறறதறகவரயய உதவடயயச வசயகறவரகள
வபாருட்பறறனினற நஙகஜயய உதவ வசயகனறனர.
பசடயயப் வபாறததலனம் – மைறறவர பசடயய மைாறறம் ஆறறஜல ஆறறல்!
இததடகயய ஆறறடலப் வபருக்க வளரும் நாடு எனறம் வளரும்; வாழம்.
ஆறறவார ஆறறல் பசயயாறறல் அப்பசடயய மைாறறவார ஆறறலன பன.
(தருக்கறள – 225)
*****
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45. வாயடமைஜயய ஜபசக!

சததயயம், உணடமை எனற வசாறகளால் உணரததப் வபறம் ஒனடறத தருக்கறள
‘வாயடமை’ எனற கறகறத. "சத" எனற வசால்லக்கப் வபாருள "உளளத"
எனபத. உளளத எனற வசால் உணடமை எனற வபாருடள மைட்டும் தரும்.
உணடமை கறதல் எனபத உளளத உளளவாஜற (The Principle of Sincerely) எனற
வபாருளில் வழஙகப் வபறகறத, கடைவள தமைத இரணடு கரஙகளில் ஒனறல்
உணடமைடயயயம் பறவதானறல் உணடமைடயயத ஜதடும் ஆரவதடதயம்
தாஙகயிருக்கறான எனற அனபவ உடர ஒனற உணடு.
எனஜவதான "சததயயஜமை கடைவள" எனற வகாளடகயடடையய அணணல்
காநதயயடகள சததயயதடதத ஜதடுவதலம் சததயயதடதத தமைத வாழக்டகயில்
ஜசாதப்பதலம் வசலவழததார.
உணடமை கறதல் எனற அடப்படடையில் உளளடத உளளவாற கறலாமைா?
அஙஙனம் கறவத மைனித கலததறக நலம்பயயக்கமைா? பல சமையயஙகளில்
உளளடத உளளவாற கறதல் நலம் பயயப்பதல்டல எனபஜத வாழவயயல்
உணடமை. மைாறாக எதர வடளவகடளஜயய உருவாக்க வநதளளன.
உளளடத உளளவாஜற கறதல் பறற, மைகாவரர, "ந உணடமை ஜபசவதனால்
ஒருவர மைனம் ஜநாகம். உன ஜபசச ஒருவனக்கப் படக்காத பற உயிரகளக்கத
தனபம் ஜநரும் எனறால் அடதப் ஜபசாதருததல் நலம். அத உணடமையயாக
இருநதாலம் உனக்கப் பாவஜமை நல்கம்" எனற கறவடத அறக.
ஆதலால், உணடமைடயய உளளவாஜற கறதல் நலம் பயயப்பதல்டல
எனபடதயயறநத தருவளளவர, தருக்கறளில், சததயயம், உணடமை எனற
வசாறகடளப் பயயனபடுததாமைல் "வாயடமை" எனற வசால்டலப் பயயன
படுததகறார.
வாழக்டகயின ஜநாக்க, தடமைகடளப் பறஙகணடு நலஙகாணபஜதயயாகம். தடமை
வகாடத. எநத ஒனடறயம் வடைத தடமைக் வகாடத. ஆதலால் உளளடத
உளளவாஜற கறகஜறாம் எனற, வதாறறஜநாய பரப்பம் கருமிகடளப் ஜபாலச
103

வசயதகடள வதநதகடளப் பரப்பம் மைனிதரகள காலராடவ வடைக்
வகாடயயவரகள.
ஒருவர பறவதாருவடரபறறத தகாதன வசானனாலம் அடத அப்படஜயய
மைறறவவரடைம் வசால்லக் ஜகாபதடதயம், கலகதடதயம் வளரப்பத உணடமையயனற;
வபாய; சனனததனம். எனஜவ, தருக்கறள,
"வாயடமை வயயனப்படுவத யயாவதனின யயாவதானறம் தடமை யிலாத வசாலல்"
(தருக்கறள – 291) எனற கறகறத.
வாயடமை எனற கறப்படுவத யயாத? எ்வயிரக்கம் எநதவதத தடமைடயயயம்
வசயயயாதஜத வாயடமை. எ்வயிரக்கம் தடமைடயயத தராதஜத வாயடமை.
வாயடமையயல்லாதன கறபவரகடளயம் நல்லன பல வசால்லத ஜதறறஜவாம்.
நம் வசவக்க வரும் வசயதகளில் உளள வாயடமைடயயத ஜதறத வதளியய
ஜவணடும். வசவப்பலனக்க வரும் வசயதகளில் வாயடமையிடனக்
கணடுணராமைல் ஜகாபததலம் படக வகாளளலம் நட்ப பாராட்டைலம் நனறல்ல.
ஆதலால் எ்வயிரக்கம் நல்லன தருவஜத வாயடமை.
வாயடமைஜயய ஜபசக. எநதச வசால்லலம் வபாருடள மைட்டும் நாடைாமைல்
வாயடமைடயய நாடுக. நமைக்கம் பறருக்கம் ஒரு தஙகம் இல்லாத நலம் தரும்
வசாறகடளஜயய கறக.
*****
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46. ஜவணடைாம் சனம்!

சனம் – ஜகாபம் தடமையள தடமை. ஜகாபததால் வடளயம் தடமை பலப்பல.
ஜகாபததால் இரதத நாளஙகள சஜடைற உடைடலக் வகடுக்கறத. ஏன ஜகாபம்
வருகறத? எதனால் ஜகாபம் வருகறத? ஜகாபம் ஜதானறம் களஙகள எடவ?
எடவ? வருப்ப வவறப்பக்களால் தாக்கப் வபறறளள மைனித மைனததல் தான
ஜகாபம் எழம்!
காலம் காட்டும் கருவ – கடகாரதடத உறற ஜநாக்கஙகள! ஓயயாத
ஓடக்வகாணடருக்கறத. எநத சழநடலயிலம் வதாடைரநத
ஓடக்வகாணடருக்கறத. கடகாரஙகடளச சழநடல பாதப்பதல்டல. அதஜபால
நமைத வாழக்டகயம் ஓர இயயக்கம்.
எநதச சழநடலயிலம் தடகப்பம் அசசமம் வகாளளாமைல் வதாடைரநத வசயயல்
வசயதல் ஜவணடும். ஜகாபததனால் இழப்ஜபயயாம். ஒரு வபாழதம் ஆக்கம்
இல்டல. ஜகாபம், ஆக்கப்பணக்க அடைக்க டவக்கப் வபறற வவப்பம்
எவரசக்தயயாக மைாறவடதப் ஜபால, அடைக்க டவக்கப்பட்டை ஜகாபம் ஊக்கதடதத
தரும்.
பணகள வதாடைர நடலத தனடமையடடையயன. படப்படயயாக வளரும் தனடமையயஜத
மைனிதவயயல் தறன. மதலல் வசயயய இயயனறடதச வசயக! அதன வதாடைரசசயயாகச
வசயயய மடயயாதடதயம் வசயயம் தறன உருவாகம்.
தருவளளவர வவகளாடமை எனற பததக் கறளகடள ஓதகறார. வவகளி,
மைனிதனின நடகடயயக் வகால்லம்; வடகடயயக் வகடுக்கம்; இனதடத
சட்வடைவரக்கம்; ஜதாழடமைடயயக் வகடுததப் பவரக்கம் எனவறல்லாம்
வவகளியினால் வரும் ஜகட்டடன வவவரக்கனறார. தருவளளவர வவகளிடயய
மைறநதவடை ஜவணடும் எனற கறகனறார.
ஆம்! வவகளிடயய மைறநத வடைஜவணடும். தனடனச ஜசரநதாடரக் வகால்லம்
வவகளி எனறம் கறகனறார. வவகளிடயய மைறநத வடுக! வவகளிடயய யயார
மைாட்டும் மைறநத வடுக! யயார மைாட்டும் வவகளி ஜவணடைாம்.
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வவகளிடயய மைறநதால் எணணயயடவகடளவயயல்லாம் அடடையயலாம்! கால
தாமைதமில்லாமைல் உடைனடயயாக உன வருப்பதடத அடடையயலாம்! எப்ஜபாதம்
அடடையயலாம். உளளததல் உளளியயடத அடடையயலாம். அதலால் ஜவணடைாம்
வவகளி; வடுமின வவகளி!
மைறததல் வவகளிடயய யயாரமைாட்டும் தயய பறததல் அதனான வரும். (தருக்கறள –
303)
உளளியய வதல்லாம் உடைவனயதம் உளளததால் உளளான வவகளி வயயனின.
(தருக்கறள – 309)
*****
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47. காததக் வகாளளம் வழ

வாழம் மைனிதரகளில் யயாருக்கததான தறகாப்ப உணரவ இல்டல! நறறக்க நற
பாதகாப்டபயம் அடமைதடயயயம் வரும்பபவரகள தாம்! ஆனால்
வாழவயயலறவ வபறாததால் பலர பாதகாப்ப எனற வபயயவரல்
பாதகாப்பனடமைடயயஜயய வபறகறாரகள.
பலர எவறடறப் பாதகாப்ப எனற கருதகறாரகஜளா அடவஜயய அவரகளக்கப்
பாதகாப்பனடமைடயயத ஜதாறறவதத வடுவடத வாழக்டகப் ஜபாக்கல்
காணலாம். வசாதத, வபருடமை, பகழ ஆகயயன பாதகாப்ப எனற ஜதடனாலம்
அடவகளக்க ஆபதத ஏறபடும்ஜபாத அடவ பாதகாப்ப தருவதல்டல.
தான நடனததவாற நடைக்காதஜபாத மைனிதனக்கக் ஜகாபம் வருகறத. ஜகாபம்
வவகளி எனறம் கறப்படும். ஜகாபம் வநதால் இதயயத தடப்பக் கடுகறத; இரதத
ஓட்டைம் கடுகறத. அத மைட்டுமினற இரததக் வகாதப்ப ஏறபடுகறத. இதனால்
இதயயப் பாதப்ப ஜநாய ஏறபடை வாயப்ப இருக்கறத; உடைல் நலம் வகடுகறத.
உடைல் நலக் ஜகட்டன வழ மைன நலம் வகடுகறத.
உடைலம் மைனமம் வகட்டைால் அறவ ஜவடல வசயயமைா? ஒரு ஜபாதம் வசயயயாத,
ஆதலால் ஜகாபம் எடதஜயயா காப்பாறறக் வகாணடு பாதகாததக் வகாளளத
ஜதானறவத ஜபாலத வதவரகறத. ஆனால் அத உணடமையயனற. ஜகாபததனால்
இழப்ஜப ஏறபடுகறத.
ஜகாபப்படுவதறக மைாறாகத தடகப்பம் படைபடைப்பம் அசசமம்
இல்லாமைலருநதால் ஒனறம் வகட்டுவடைாத. எல்லாம் நனறாக நடைக்கம்;
பாதகாப்பம் இருக்கம். அடைக்கப்பட்டை ஜகாபம் ஆறறலாக மைாறம்!
வபாறப்பணரசசடயயக் கட்டும்! ஜவடலகள அதகம் வசயயயலாம்.
ஏமைாறறஙகளம் ஏறபடைா, உடைலக்கம் பாதகாப்ப, பணக்கம் பாதகாப்ப!
அடதவடை நம்டமைச சாரநதவரகளிடைததல் மைனக்கசப்ப ஏறபடைாததால்
அவரகளிடைமிருநதம் பாதகாப்ப!
சல நமிடைக் ஜகாபம் பல நாசஙகடளச வசயகனறன. வபாறததாறறம் பணப,
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எணணறற நலனகடளச வசயகனறன. பல ஆணடுகள வாழலாம். நலததடைன
வாழலாம்! வாழவாஙக வாழலாம்!
இனிஜமைலாவத ஜகாபப்படைாமைல் வாழக் கறறக் வகாளஜவாம். ஆனால்
ஜகாபதடத அடைக்கதல் எளிதனற? கடுடமையயான பயிறச ஜதடவ. ஜகாபம் வரும்
வபாழவதல்லாம் கவனிததல் ஜவணடும். எடதக் கவனிக்க ஜவணடும்?
ஜகாபததன காரணஙகள மைாறக் காததருக்க ஜவணடும்.
ஜகாபததடன மைடடைமைாறறம் வசயயயப் பராரததடன வசயயய ஜவணடும். இத
அணணல் காநதயயடகள காட்டயய வழ! ஏன காலதாமைதம்? ஜகாபதடத வட்டுவடை
ஜவணடயயததான! பஜளட்ஜடைாடவப் ஜபால் ஜகாபம் வரும் வபாழத ஜபசாமைல்
வமைௌனமைாக இருக்கக் கறறக் வகாளஜவாம்! ஜகாபதடத வவனறவடைலாம்.
"தனடனததான காக்கன சனஙகாக்க காவாக்கால் தனடனஜயய வகால்லம் சனம்"
(தருக்கறள – 305)
தனடனக் காததக் வகாளளம் வருப்பம் உணடைா? தனடனஜயய வகால்லம்
சனததலருநத காததக் வகாளக. அப்படச சனததலருநத தனடனத தாஜன
காததக் வகாளளத தவறனால் அநதச சனஜமை வகானற வடும் எனபத தருக்கறள
கருதத! மைரணம் அல்லத சாவ ஜவணடைாம் எனறால் சனதடதத தவரததடுக!
*****
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48. ஜகாபமைா? ஜவணடைாம்!

வவகளி, சனம், ஜகாபம் ஆகயயன ஒரு வபாருட்வசாறகள. எல்லா
அறநல்களஜமை வவகளிடயய அறஜவ வலக்ககனறன. வவகளி, பல தயய
வசயயல்களக்க வழ வகதத வடுகறத. சனநத எழவதறகவரயய சழநடலகடள
வாழக்டகயில் சநதக்காமைல் வாழ இயயலாத.
ஆனால், எநதச சழநடலயிலம் வவகளாமைல் இருப்பஜத நல்லத. அதஜவ
நனவனற சாரநத வாழவ. ஜகாபம் ஏன வருகறத? எதரபாரக்கம் லாபம்
கடடைக்காத ஜபானால் ஜகாபம் வரும்; ஜபராடசயின காரணமைாக ஜகாபம் வரும்.
ஜவற சலருக்க இயயலாடமை ஏறபடும் வபாழதம் ஜகாபம் ஜதானறம். ஜகாபம்
வவறம் உணரசச மைட்டுஜமை. ஜகாபததறக வலடமை கடடையயாத.
இநத இலகல் அடனவருஜமை தஙகள மத அதக அடச காட்டுகறவரகள.
அவரவரகளம் அவரவரகளடடையய வாழக்டக மத தனிக் கவனம் வசலததவத
இயயறடக! வபருவழக்கம்கடை! உஙகள மத உஙகளக்கப் வபருவருப்பம்
உணடைா? தறகாப்பணரவ இருக்கறதா? அப்படயயானால் ஜகாபப்படைாதரகள!
ஆம்! நணடைநாட்கள வாழ ஜவணடுமைா? அறவல் சறநத வளஙக ஜவணடுமைா?
ஆம் எனில் ஜகாபப்படைாதரகள! ஜகாபம் மைரணததன வாயில்! அதனால் இதயயத
தடப்ப கடும்! கருத வகாதப்ஜபறம்; இதயயம் பாதக்கம்! மைரணம் வநத ஜசரும்!
ஆதலால் மைரணதடதத தவரக்கவம், நணடைநாள வாழவம் ஜவணடுமைானால்
ஜகாபப்படைாதரகள! ஜகாபம் நதானதடத இழக்கச வசயயம்! அ்வழ சநதடனப்
பலன சதறம். அறவ டகயிகநத ஜபாகம்! ஜகாபததன வடளவால், மைனிதன
மிருகமைாகறான. ஏன இநத அவலம்? ஜகாபம் ஜவணடைாம்! ஜவணடைஜவ
ஜவணடைாம்!
மைனித சக்த அளப்பவரயய ஆறறல் உடடையயத. படடைப்பாறறல் மிக்கத. இததக
அறபதமைான மைனித ஆறறடல ஒனறக்கம் பயயனபடைாத ஜகாபததல்
பாழாக்கலாமைா? அடைக்க டவதத உஷணம் சக்தயயாக மைாறகறத. அத ஜபாலக்
ஜகாபம் வரும்ஜபாத அக்ஜகாபதடத உளளடைக்க ஆறறலாக்கக! அநத ஆறறல்
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ஆக்கநடலயில் அறபதஙகள வசயயம்! யயாரமத உஙகளக்கக் ஜகாபம்?
அவரகடளஜயய நட்பாக்கக் வகாளளலாம். தடமை நனடமையயாக வளரும்!
"எத நடைநதாலம் எப்பட நடைநதாலம் அடமைத இழக்காதவரகள
வபாறடமைசாலகள" எனறார லயிேடவவனசன! அவர ஜமைலம் வளக்ககறார.
கடகாரம் எநதச சழநடலயிலம் டக்டக் எனற ஒஜர மைாதவர அடப்படதப் ஜபால
எநதச சழநடலயிலம் ஒஜரமைாதவர இதயயததடப்ப உடடையயவராக வளஙக
ஜவணடும் எனற கறகறார.
ஆதலால், நறபணபகளக்க எதவரடடையயான ஜகாபம் ஜவணடைாம்! ஜவணடைாம்!
ஜகாடழகளின இயயல்ஜப ஜகாபம்! ஆணடமையம் டதவரயயமம் உடடையயவரகள
ஜகாபப்படை மைாட்டைாரகள! ஜகாபததடைன வதாடைரப வகாணடு இழப்டப
அடடைவதல் எனன பயயன?
*****
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49. இனனா வசயயயாடமை

தருக்கறள ஓர அறவயயல் நல்; உளவயயடலச சாரநத அறவயயல் நல்.
வநருப்டப அளளி அடுததவர வட்டனமத வகாட்டனால் டக சடைாமைலா ஜபாகம்?
அத ஜபால் நாம் மைறறவரகளக்கக் வகாடுடமை வசயதால் நாம் வகடைாமைஜலயயா
மைறறவரகளக்கக் வகாடுடமை வசயயய மடயம்? அல்லத இயயலம்?
நமைத சநதடனயம் அறவம் உணரவம் பலனகளம் வகட்டை பறகதான
மைறறவரகளக்கக் ஜகடு வசயயய மடயம். ஆதலால், யயார ஒருவருக்கம் தஙக
வசயதல் கடைாத. நமைக்கத தஙக வசயதாருக்கஙக்கடை நாம் தரும்பச வசயயயக்
கடைாத. இப்படத தடமைக்கத தடமை எனனம் சததாநதம் தடமை வதாடைர
வரலாறாகவடும்; தடலமடறத தடலமடறக்கத தடமை வதாடைரும், இத
வரும்பத தக்கதனற.
எநதச சழநடலயிலம் வபாறததாறறம் பணஜப வரும்பததக்கத. அத மைட்டும்
அல்ல. வபாறததப் ஜபாதல் எளிடமையயானத. வபாறததப் ஜபாதல் ஆக்கததறகத
தடண வசயயம்; அடமைதக்கத தடண வசயயம். அதறக மைாறாகச வசயயம்
பழவாஙகம் மயயறச கடனமைானத; அதறக நடறயய வடல வகாடுக்க
ஜவணடவரும்; இனபமம் அடமைதயம் கடலயம்.
பழவாஙகம் மைனப்ஜபாக்கல் பழ பாவஙகளக்கவரயய அசசம் இருக்காத. ஏன
அறஜவகடை ஜவடல வசயயயாத. ஆததரம் மைட்டுஜமை ஜவடல வசயயம்; பதத
மடைஙகப் ஜபாகம். பழவாஙகம் படைலம் தனபததன வதாடைர வரலாறாகவடும்.
எப்ஜபாதம் அசசம், சட்டைஙகளின (அறததன - அரசன) அசசறததல் மதலயயன
ஒருஙக கட வாழக்டகடயய நரகமைாக்கவடும். பழவாஙகம்
இயயல்படடைஜயயானிடைம் மைனித ஜநயயம் இருக்காத. அவன கல்வநஞ்சனாக
இருப்பான. கடனசததம் அவனடடையய சததம்! வகாடுடமைகளின
ஒட்டுவமைாததமைான உருவகமைாக வளஙகபவஜன பழவாஙகவான; தடமை
வசயவான.
ஆனால், மைனித ஜநயயமடடையயவரகள, சநதப்பவரகள, வாழவாஙக வாழ
வரும்பபவரகள யயார ஒருவருக்கம், எ்வயிரக்கம் வகாடுடமை
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இடழக்கமைாட்டைாரகள. மைாறாக மைறப்பாரகள; மைனனிப்பாரகள; படகடமை பாராட்டை
மைாட்டைாரகள; பணப நலஞ்சாரநத உறவ வகாளவாரகள. "நமைக்கத தஙக வசயத
ஒருவடரப் பழவாஙக ஜவணடுமைா? அவருக்க நம்டமைடயயச வசயவதன மலஜமை
பழவாஙகக" எனற தருக்கறள வநற ஆறறப்படுததகறத.
பழவாஙகம், வகாடுடமை இடழக்கம் மைனமடடைஜயயாருடடையய வநஞ்ச வகாததத
நறகம்; அறவடர – அறவடரகள யயாவதானறம் அவரகள காதல் ஏறாத.
ஆதலால் மதலல் இவனடடையய சனதடதத தணக்க ஜவணடும். அவன
சனநதணநத நடலயில் ஜகட்கத தகதயடடையயவன ஆவான; சநதக்க மயயறச
வசயவான. ஆதலால், எநதச சழநடலயிலம் மதறபண சனநதணக்கம்
பணஜயய.
எப்ஜபாதம் வகட்டைவரகடளத தருததவதறகவரயய ஆறவறாணாச சனததல் மழக
இருப்ஜபாடரத தருததவதறகவரயய மதல்வத அவரகடள மைறக்காமைல் மதலல்
அவரகளடைன வகாஞ்சம் உடைனபட்டு நறறல் ஜவணடும் எனபத. இஃத
உளவயயல் அடப்படடையின வாயப்பாடு.
மதலல் வகட்டைவரகளின நம்பக்டகடயயப் வபற ஜவணடும். அதன பறகதான
அவரகள நாம் வசால்வடதக் ஜகட்பாரகள; தருநதவாரகள. வாழக்டகயம்
பயயனடடையயதாகம்.
"இனனாவசய தாடர ஒறததல் அவர நாண நனனயயம் வசயத வடைல்" (தருக்கறள
– 314) எனற தருக்கறடள ஜநாக்கக. இநதத தருக்கறளில் "ஒறததல்"
"அவரநாண" எனற வசாறகள உடைனபாட்டுச வசாறகள. இநதச வசாறகடளக்
டகயயாளவதன மலம் பழவாஙகம் உசசாணக் வகாம்பலருப்பவன இறஙக
வருவான.
அவனடடையய சனம் தணயம் . பழவாஙகம் மைனப்ஜபாக்கலம் மைற ஆயவ
தடலகாட்டும். இநத இதமைான – இஙகதமைான சழநடலயில் அவனக்க ஒரு
நனடமை வசயதால் மைகழவான; மைாறவான; எனறம் நல்லவனாக இருப்பான.
*****
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50. நனற பாராட்டுக!

"நனற மைறப்பத நனறனற நனறல்லத அனஜற மைறப்பத நனற" (தருக்கறள – 108)
எனபத தருக்கறள. இநத 'நனற' எனற வசால் இனற உலக வழக்கல் சாதாரண
வழக்கறஜக டகயயாளப்வபறகறத. அதாவத, ஒருவர வசயத உதவடயய மைறததல்
கடைாத. உதவடயயப் வபறறவடைன நனற கறதல் ஜவணடும் எனற வழக்க
ஜமைஜலாஙக நறகறத.
இனற எநத நகழசசயயானாலம் "நனற கறல்" எனபத ஒரு சடைஙகாக இடைம்
வபறறவட்டைத. இத தவறனற. ஆயினம், தருக்கறளின வபாருள வழ நனற
எனற வசால் ஆழமைான வபாருள தருவத. நனற எனற வசால்லலருநத நனற
எனற வசால் பறக்கறத. அதாவத 'நல்லத' எனற வசால்தான நனற எனற
வசால்லாக வழஙகப் வபறகறத.
ஒருவர ஒருவருக்கச வசயத நல்லடத மைறததல் கடைாத எனபத கருதத. அநத
நல்லடதத வதாடைரநத சநடதயிலம் வசயயலலம் காப்பாறற வரஜவணடும்
எனபஜத கருதத. அப்பட காப்பாறறக் வகாணடு வாழவஜத நல்லத
வசயதவருக்கப் வபருடமையம் மைகழசசயம் தருவதாகம்.
ஒருவர, ஒருவருக்க நல்லத வசயதல் எனபத வவரநத அளவடடையயத.
சநடதயயால், வசால்லால், வசயயலால் நனடமை வசயயயலாம். ஆனால், இனற நனடமை
எனபடதப் வபாருள அளவனதாகச சருக்க வட்டைாரகள.
வபாருடளவடை, நல்லறவ வகாளளதல், நனனடடை நல்கதல் மதலயயனவம்
நல்லனஜவயயாம். இததக நல்லனவறடறப் பாராட்ட ஏறற ஒழகதஜல நனற.
ஒஜரா வழ நனறல்லாதவறடற மைறநதால் தான வநஞ்சறக்கம் வகாஞ்சம்
கடறயம். ஆதலால், அனஜற மைறப்பத நனற எனறார.
பறநானூற, தருக்கறடள அறநல் எனற பாராட்டுகறத ஏன? அறஙகளில்
சறநதத நனற மைறவாடமை. இநத நனற மைறவாடமை எனற சறநத பணபன
வாயிலாக பல்ஜவற நறபணபகள ஜதானற வளர வாயப்பளளத.
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ஆதலால், நறபனபகளக்கள சறநத பணப நனற மைறவாடமை. நனற பாராட்டுதல்
ஒரு நல்வலாழக்கம். நனற பாராட்டுதல் ஒரு சறநத வாழக்டக வநற.
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51. நடுவ நடலடமை

நடுவ நடலடமை ஓர உயயரநத கணம்; பணப. நடுவ நடலடமை எனபத சாரபகள
காரணமைாக மடவ எடுக்காத வகாளடகயயாகம். எவடரயம் எநதச சழநடலடயயப்
பறறயம் கவடலப்படைாமைல், யயார யயார வசானனாலம் வருப்பம் வவறப்பம்
இனறக் ஜகட்டு, ஆயவ வசயத வவாததத மடவ எடுததலாகம்.
நடுநடலப் பணப, நதடயயச சாரநதத. நத உயிர; நடுவ நடலடமை உடைல், நடுவ
நடலக் கணம் அடனததக் கணஙகளக்கம் தாய ஜபானற மதல்நடலக் கணம்.
மைாநதர இயயல்பாகச சஞ்சலப்பதத உடடையயவரகள. வவறறடயயயம்
இனபதடதயஜமை வரும்பவர ஜதால்வ, தனபஙகள கணடு அஞ்சவர. இதனால்,
மைாநதர இசடச பலவடடையயவராக இருப்பர. வழப்பணரவ மிகமிகக் கடறவ;
ஏமைாறவம் வசயவர. இதனால் தறகாப்ப, தனமடனப்ப ஆகயயனவறறன
வயயப்பட்டு நடுநடல பறழவார.
நறடவ வசயயயப் பயயனபடுவத தராச. தராசன தட்டுக்கள இரணடும் சமை
எடடையில் இருப்படத தலாக்ஜகாடல – நறக்கம் கருவடயயத தக்கச சவரபாரததக்
வகாணடுதான நறடவ வசயயய ஜவணடும். நறடவத தட்டுக்களில் ஏதாவத
ஒனறல் ஒரு பாக்க அளவ பளி ஒட்டக்வகாணடருநதால்கடை நறடவ பாதக்கம்.
அதஜபால் நாம் பலருடடையய கருததக்கடளயம் ஜகட்க ஜவணடும்.
ஜகட்பதறகமன நமைத மைனநடலடயயச சாரபகளிலருநத வடுதடல வசயத
வகாணடும், வசால்லஜவார அடனவவரடைததலம் சமைநடல மைஜனாபாவததடைனம்
ஜகட்க ஜவணடும். ஒரு மைனிதனடடையய வாரதடதகடளக் ஜகட்டு ஒரு மடவக்க
வரக்கடைாத. இருகட்சகடளயம் – பல கட்சகடளயம் அடமைதயயாயக் ஜகட்க
ஜவணடும். ஜகட்கம் வசயதகடளச சாரபனற வருப்ப வவறப்பனறக் ஜகட்க
ஜவணடும்.
நமைக்க எனற ஒரு கருதத இருநதாலம் அக்கருதடத காயதல், உவததலனறக்
ஜகட்க ஜவணடும். இப்படக் ஜகட்க மைறததால் சதநதரம் பறஜபாகம்; சமைததவக்
வகாளடகக்க ஊற வடலயம்; நடுநடலடமை பறழவதால் சமதாயயததல்
சீரகடலவ ஜதானறம்; மைாநதர பாதகாப்டப இழநதவட்டைதாக உணரவர. இத
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வரஜவறகததக்கதல்ல.
ஆதலால் மைனிதரகடள, சாதகடள, மைதஙகடள இவறடற டமையயமைாகக் வகாளவத
மைனிதம்-நனற-தத எனற அடப்படடையிஜலஜயய நடுவநடலடமை வளர ஜவணடும்.
"சமைனவசயத சீரதக்கம் ஜகால்ஜபால் அடமைநவதாருபால் ஜகாடைாடமை
சானஜறாரக்க அண" (தருக்கறள – 118)
*****
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52. உடழதத உணக!

இநத உலக உடழப்பனால் ஆயயத. இநத உலக உடழப்பனால் இயயஙகவத.
இநத உலடக இயயக்கம் ஆறறல் உடழப்ப. உலகன மதறவபாருளாகயய கடைவள
தமைத படடைப்பல் உடழப்பல்லாமைல் வருவன எவறடறயம் கணடலன;
படடைததலன.
இயயறடகயம் உடழப்பத தனடமையடடையயஜத. மைலரகளம் காயகளம் கனிகளம்
உடழப்பன வடளஜவயயாம். உடழப்பக்கவரயய பறப்ப, மைானடைப் பறப்ப.
மைானடைம் வபறறளள உடைம்பன அடமைப்ப உடழப்டபக் கறக்ஜகாளாகக்
வகாணடைஜதயயாம். உடழப்ப உடைம்பன வளரசசக்கம் உறதக்கம்
இனறயயடமையயாதத.
தறவ வநறயில் வசனற பததர வபருமயயறசயடைன வாழவடத வாழவ எனறார.
மைானடைததன பலனகளில், வபாறகளில் கலநதருப்பத உடழப்ப. உடழததால்
வபாறகளின ஆறறல் வளரும்; பலனகளின ஆறறல் வளரும். உடழப்ப
இல்டலஜயயல், உடழப்பல் பயயனபடுததாத இரும்ப தருப்படதத
அழவடதப்ஜபால உடைம்ப அழயம்.
மைனித வாழவ உணவால் இயயஙககறத. 'உணட மதறஜற உலக' எனபத
வபவரஜயயார வாக்க. உணடவ உடழததப் வபறவதறக எனஜற கால்களம்
டககளம் வகாடுக்கப்பட்டைன. உணவ, உடழப்பனறக் கடடைக்காத. ஒஜரா வழ
பறர உடழப்பால் உருவாகம் உணடவ "உடழக்காமைல் உணபவரகள
தருடைரகள" எனறார அணணல் காநதயயடகள.
வநறறயில் வயயரடவத தளிகள காணம் அளவக்கக் கடுடமையயாக உடழததால்
உணணம் உணவ சடவயயாக இருக்கம். அஙஙனம் உடழதத உணபஜத நலம்
வபாருநதயய வாழக்டக.
"A 'm the sweet of the fere shalt than cat Bread" எனற அனபவ வாரதடத அறக.
உடழப்பல் சநதம் வயயரடவஜயய உணணம் வராட்டக்க வடல. உடழதத
உணபஜத ஒழக்கம்; நத சாரநத வாழவயயல். சடவயடடையய உணவ ஜவணடைாம்!
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உணவக்கச சடவயிருப்பனம் வாழக்டகக்கப் பயயனபடைாத. தணணரஜபால
அடமைநத கழாயினம் உடழப்பால் வநததாயின அநதக் கஜழ இனியயத.
ஆதலால் சலவாம் இனாம் ஜவணடைாம்.
"Nothing is free" எனற வாழக்டகடயய நயயதயயாக்கஜவாம். உடழப்ப –
படடைப்பாறறல் தனடமை வாயநதத. உடழப்ப, உடழப்ப! – ஜநரடமையயான
உடழப்ப ஒனறதான மைனித சமதாயயததறகச சறப்பான மைருநத.
"வதணணர அடுபறடக யயாயினம் தாளதநதத உணணலன ஊஙகனியயத இல்"
(தருக்கறள – 1065)
*****
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53. சறப்ப வசயவதாழலாலல்ல!

இனற "மைானடைம்" உலகமைகா உலகளாவயய நடலயில் வளரநத வநதருக்கறத;
வளரநத வகாணடருக்கறத. இனிஜமைலம் வளரும். இனற மைனிதம், கடும்பம்.
சமகம், சமதாயயம் ஆகயய பவரணாமை வளரசசயின எல்டலகடலக் கடைநத
மைானடைம் "ஓருலகம்" எனற வசால்லம் அளவக்க வளரநதருக்கறத.
ஆதகாலததல் மைனிதக் கட்டைம்தான இருநதத; இநத மைனிதக் கட்டைம்தான
காலப்ஜபாக்கல் ஒருவருக்வகாருவர வதாடைரபளளவரகளாக வளரநதத. ஏன?
சாரநத வாழம் பணபகள வளரநதன. ஒருவருக்வகாருவர
ஜதடவப்பட்டைவரகளாக, ஒருவடரயினற மைறவறாருவர இல்டல எனகற
அளவக்க வாழநடல அடமைநதத. இநத நடலயில்தான சமக அடமைப்ப வடவம்
வபறகறத.
மைக்களிடடையில் ஏறபட்டை பல்ஜவற வடகத வதாடைரபகளால் சமக அடமைப்ப
ஜதானறகறத. சமகம் இயயறடகயயாகப் பவரணாமை வளரசசயில் ஜதானறவத. தனி
மைனிதரகஜள சமகதடதத ஜதாறறவக்க மடயயாத. ஆனால் சமக அடமைப்பனால்
உவரடமைகடளயம் பாதகாப்டபயம் வபறபவரகள சமகதடத ஆதவரததப்
பாதகாக்கனறாரகள.
இஙகனம் இருநத சமக அடமைப்பல் வகப்ப, சாத, கடும்பம் ஆகயயன எதவம்
வதாடைக்கததல் இல்டல. காலப்ஜபாக்கல் வவசாயயத வதாழல் ஜதானறயய
நடலயில் சமகம் இரணடைாகப் பவரநதத. ஒரு பவரவ நலச வசாநதக்காரரகள,
மைறவறாரு பவரவ நலததல் வவசாயயம் வசயயம் வதாழலாளிகள. இதனால்
பணடணயயாட்கள – அடடமை மடற ஜதானறயயத.
இநதக் காலக் கட்டைததல்தான ஒருவர அல்லத சலர பறவதாருவருக்காகக் கல
அடப்படடையில் வாழதல் எனனம் நடடைமடறத ஜதானறயயத. இநத நடடைமடற
ஜதானற, பல நறறாணடுகளக்கப் பறக ஜவளாணடமை அடப்படடையிலான பல
வதாழல்கள ஜதானறன. அஜத ஜபாழத வாழநடலயினால் ஏறபட்டை மைாறறஙகள
வளரசசயின காரணமைாகவம் பல வதாழல்கள ஜதானறன.
வதாழல்கள ஜதாறறததன அடப்படடையில் வகப்பக்கள ஜதானறன. வகப்பக்கள
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ஜதானறயய நடலயில் வகப்பக்களக்கடடையில், வசயயம் வதாழல்
அடப்படடையில் தகத, அநதேத, வபருடமை மதலயயன ஜதானறன.
இஙஙனம் வதாழல்கள, வகப்பக்கள அடப்படடையில் வபருடமை சறடமைகள
ஜதானறயய நடலடயய, தருக்கறள அறதயிட்டு எடுததக்காட்டுகறத.
எடுததக்காட்டுவதடைன மைட்டுமைல்ல, மைாநதருள வபருடமை ஜகாவரப் வபறம்
உவரடமைடயயயம் மைறக்கறத.
மைாநதர எவரும் பறப்பல் வதாழல் வசயபவராகஜவா,
வபருடமைக்கவரயயவராகஜவா பறப்பதல்டல. பறப்பஜலஜயய உயயரவடடையயவரகள
எனபத பகழசசஜயயயயாம். அறவயயல் சாரநத உணடமையயல்ல. பறப்பல்
அடனவரும் ஒனறம் அறயயா கழநடதகஜள எனபடத அக்பர ஜசாதடனயின
மலம் நரபணம் வசயயத வரலாறடற ஓரக. அதனால் தாஜன ததச மனிவவரன
பததனி மம்மரததகடளயம் கழநடதகள ஆக்கனார ஜபாலம்.
பறப்பல் அடனவரும் சமைம். வமைாழ இல்டல. மைதம் இல்டல. உடடைடமை இல்டல,
வதாழல் இல்டல. வபருடமை இல்டல. சறடமை இல்டல. வளரசசயின
காரணமைாகச சல வபறலாம். ஆயினம் மைானிடைததன அடநடலக் வகாளடகயயான
சமைம், சமைததவம் ஆகயயனவறடற இழநத வடைக் கடைாத.
சமகததன இயயக்கததக்கப் பல வதாழல்கள ஜதடவ. வதாழல்கள சல உயயரவான
அறவ சாரநத உடழப்பாக இருக்கலாம். பல உடைல் சாரநத உடழப்பாகவம்
இருக்கலாம். ஆயினம், வதாழலனகண உளள ஜவறபாடுகள வதாழடல
வசயபவரகளிடைம் வநதவடைக்கடைாத. வநதால் சமக ஜமைாதல்கள ஏறபடைக்கடும்
எனற சமகவயயல் அறவயயடல
"பறப்வபாக்கம் எல்லா உயிரக்கம் சறப்வபா்வா வசயவதாழல் ஜவறறடமை
யயான" (தருக்கறள – 972) எனற தருக்கறள வாயிலாகத தருவளளவர
உணரததகனறார.
பறப்பன அடப்படடையில் வதாழல் இல்டல. வதாழலால் ஏறபடும் உயயரவம்
இல்டல; தாழவம் இல்டல; வபருடமையம் இல்டல; சறடமையம் இல்டல.
பறப்பன அடப்படடையில் உளள சமைம், சமைததவம் சமகததன அடநடலக்
வகாளடகயயாக வளஙக ஜவணடும். வாயப்பக்கள காரணமைாக அடமையம்
வதாழலன காரணமைாக எநத ஒரு சறப்ப உவரடமைடயயயம் தகதடயயயம்
சமகததல் வபறக்கடைாத; அடடையயக்கடைாத. ஜகாயில் சடலடயயப் பசப்பவனம்
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சநத வபருக்கபவனம் வசயயம் வதாழலால் ஜவறபடைலாம். அதனால்
ஜகாயிறபடச வசயஜவார உயயர நடலயினராகவம், சநத வபருக்கஜவார இழ
நடலயினராகவம் சமகததல் ஆகக்கடைாத.
சமகததல் எநத இரு பவரவனரும் ஒதத சமகத தகத உறவகள வபறவஜத சமக
நத அப்பட இருநதால்தான சமகததறக ஜதடவயயான பல்ஜவற
வதாழல்கடளயம் சயய மன வருவர. அதனால் வசயயம் வதாழல் காரணமைாகச
சறப்பவரடமைகள ஜகாவர வபறவடத – அடடைவடத "சறப்வபா்வா வசயவதாழல்
ஜவறறடமையயான" எனற மைறக்கறத தருக்கறள. பல நற ஆணடுகளக்க
மனஜப சக்கல்கள வராத சமக அடமைப்பக்க, தருக்கறள வழ காட்டயளளத.
*****
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54. எளியய வாழவயயல் உணடமை!

ஒருவர நமைக்கத தடமை வசயதால் நாம் தரும்ப அவருக்கத தடமை வசயதல் பழ
வாஙகதல் ஆகம். இநத பழவாஙகம் உணரவ இயயல்பாகஜவ மைாநதவரடைம்
அடமைநதளளத. ஆயினம், நல்வலாழக்கம், பணபாடு எனபத பழ
வாஙகாடமைஜயயயயாகம். ஏவனனில், உணரசச வசப்படுதல் எனபத இயயல்ப
ஆயினம் பழவாஙகதலலம், வபாறததக் வகாளளதல் கடனமைான காவரயயம்.
பழவாஙகம் நகழவ சஙகலதவதாடைர ஜபாலத வதாடைரும். ஆனால்
வபாறததாறறம் பணப தடமைக்க ஒரு மறறப்பளளி டவததவடும். அறப
மைனமடடையயவரகள பழவாஙகவர.
தருக்கறள பழவாஙகதடல வவறக்கறத; வவறதத ஒதக்ககறத. ஆயினம்
உயயரநத பணபகடள எளிதல் எடுததக் வகாளளம் இயயல்பறயயா மைாநதவரடைததல்
பழவாஙகதல் தத எனற அறவ எளிதல் வராத. ஆதலால் தருவளளவர
உளவயயல் அறவயயல் நயயதயில் பழவாஙகம் உணரசசவசப்பட்டு நறகம்
மைனிதடன அணககறார.
ஆம்! எடுதத எடுப்பல் யயாவரடைமம் அறவடரகள – உபஜதசஙகள வடலஜபாகா.
மதலல் அவருடடையய நம்பக்டகடயயப் வபறஜவணடும். உணரசச வவளளம்
வடவதறகவரயய காலம் எடுததக் வகாளள ஜவணடும். அவர உணரசசயிலருநத
வடுதடல வபறறச சமைநடலக்க வநத பனனஜர எததடகயய அறவடரடயயயம்
கறஜவணடும். அப்ஜபாததான அறவடரகள எடுக்கம்.
"இனனாவசய தாடர ஒறததல் அவர நாண நனனயயம் வசயத வடைல்" (தருக்கறள
– 314) எனபத கறள.
பழவாஙகம் உணரசசவசப்பட்டை நடலயில் நறபவன ஞானம் இல்லாதவன;
அறப அறவ உடடையயவன. ஆதலால் மதல் நடலயில் பழவாஙகம்
உணரசசயின உசசயில் நறபவனக்க உடைனபட்ஜடை ஜபசயயாக ஜவணடும்.
இல்டலவயயனில் தருவளளவடரயஜமை அவன மைறதத வடுவான.
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ஆதலால் தருவளளவர "இனனா வசயதாடர ஒறததல்" எனற
வதாடைஙககனறார. தமைக்கத தனபம் வசயதாருக்கத தாம் ஒறததல் வசயயய
ஜவணடும்; கட்டைாயயம் ஒறததல் வசயயய ஜவணடும். இநத அறவடர வதாடைக்க
நடலயிஜலஜயய வவகளியின உசசக்கட்டைததல் நறபவனக்க ஆறதலாக
இருக்கறத. அதனால் சனம் தணகறத; உணரசச வடகறத. மைனிதன மிருக
நடலயிலருநத மைனித நடலக்க இறஙக வருகனறான. தனனடடையய
வகாளடகக்க உடைனபட்டு நறகம் அவனக்க தருவளளவர மதம் நம்பக்டக
பறக்கறத.
இநதச சழநடலடயயத தருவளளவர பயயனபடுததக்வகாணடு தம் நடலக்க
அநத மைனிதடன அடழக்கனறார; உயயரததகனறார. ஆம்! பழவாஙக ஜவணடும்.
ஆனால் எப்பட? "தவற வசயதவன வவட்கப்படும்படயயாக நனடமை வசயதவடு!"
எனற வளளவர கறகனறார.
"இனனாவசய தாடர ஒறததல் அவர நாண நனனயயம் வசயத வடைல்" (தருக்கறள
– 314) எனபத தருக்கறள.
"இனனா வசயதாடர ஒறததல்" – எனற வசாறவறாடைர உடைனபாட்டுச
வசாறவறாடைர. "அவர நாண நனடமை வசயதவடைல் எனபத" வபாறததாறறம்
வநறயில் ஆறறப்படுததலாகம். இநதக் கறள சறநத உளவயயல் அறவயயடலச
சாரநத கறள.
"எவருடைனம் மதல் நடலயில் உடைனபட்டு நல்; அவருடடையய நம்பக்டகடயயப்
வபற; பன அவரகடள உன வநறக்க அடழததக் வகாள". இத எளியய
வாழவயயல் உணடமை.
*****
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55. நாள எனம் வாள!

ஒனறன வதாகத தரும் உணரவடன, படப்படனப் பகத தருவதல்டல.
பகதகள அறபமைாகக் கருதப் வபறவத இயயல்பாக இருக்கறத. பல பகதகள
வதாகதயயாகறத எனற உணடமைடயயயம், பகத வதாகதயிலருநத
பவரக்கப்படைாதத எனபடதயம் நம்மைஜனார உணரவதல்டல. ஏன வதாகதகளக்க
மைதப்பயயரகறத?
கடைறபரப்பன தணணர கணக்கறற தணணரத தவடலகளின வதாகப்ஜபயயாகம்.
அக்கடைற பரப்பலருநத ஒரு தவடல பவரயமைானால் அநதத தவடல தன
வடவதடத – தனடன இழநத வடுகறத. அதஜபாலததான பகதகளக்க
மைதப்படும் மிக மிகக்க கடறவ! ஆயளம் அறபஜமை!
மைானடைததன வடல மைதக்க மடயயாத வதாகத வாழக்டக. வாழக்டக
காலததனால் ஆயயத. வாழக்டகவயயனபத நறாணடைாகவம் அடமையயலாம்.
கடுதல் கடறவாகவம் அடமையயலாம். வயயத எனபதம் நம் மத
தணக்கப்படுகறத. நாம் வரும்பனாலம் சவர, வரும்பாத ஜபானாலம் சவர
வயயதகள வருதலம் வளரதலம் தவரக்க இயயலாதத. ஆனால், வாழக்டக எனற
வதாகதக்கவரயய வபததாகயய மைரணம் வரும்ஜபாத எல்லாரும் பயயப்படுகனறனர;
அழகனறனர; பலம்பகனறனர. சாவலருநத தப்பக்க மயயல்கனறனர.
ஆனால், இநத வாழக்டக எனற வதாகதயின பகதயயாகயய ஒரு வனாட கடைநத
வசல்லம் ஜபாத யயாரும் தணக்கறவதல்டல. கவடலப்படுவதல்டல. ஏன? சாவ
எனபத ஒருநாளில் வருவதல்டல. நாளஜதாறம் சாவ வருகறத. வநாட ஜதாறம்
சாவ வருகறத. சாடவ ஜநாக்க வமைல்ல வமைல்ல நகரகனஜறாம்.
ஆனால், இநத உணரவ சாகனறவரகளக்கம் வருவதல்டல. சறறலம்
இருப்ஜபாருக்கம் வருவதல்டல. ஒரு மைரம் வாளால் அறக்கப்படுகறத. நல்
நலாகததான அறக்கப்படுகறத. அதஜபாலததான வாழநாளம்! இனற, நாடள
எனற நாளகள ஓடுகனறன. வநாடஜதாறம் வாழம் வபாழத வாழநாள
சருஙககறத. ஆக வமைாததததல் சாவ வநதவடுகறத.
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ஆனால், வாழக்டகப் பயயணததல் வநாடப் வபாழதகள எல்லாம்
வாழக்டகக்கவரயயடவ. ஒ்வவாரு வநாடயம் வாழஜவ! ஒ்வவாரு வநாடயிலம்
சாகனஜறாம் எனற உணரநதால் வாழநாள வணாகாத. வாழநாள மழடமையம்
பயயனபடுததலாம். பகழபடை வாழலாம். ஆனால் உளவயயல் வநாடஜதாறம் சாகம்
சாவறகக் கவடலப்படுவதல்டல. இஃத ஒரு வஜனாதமைான உளப்ஜபாக்க!
"நாவளன ஒனறஜபால் காட்ட உயிர ஈரும் வாளத உணரவாரப் வபறன"
(தருக்கறள – 334)
*****
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56. அனப ஈனம் ஆரவம்

மைானிடை வாழக்டக நலமைாக, இனபமைாக இயயஙக அனப ஜதடவ. கடைவள
மைனிதனக்க எனற தனிஜயய அளிததத அனப ஒனறதான. அனப, உளளஙகடள
இடணக்கம் – ஆறறலடடையயத. "ஆறறல் மிக்க அனப" எனபார அப்பரடகள.
இநத அனப வளருநதனடமையடடையயத. அனபன உணரசசக்க எல்டல
கடடையயாத; நபநதடன கடடையயாத.
இநத அனப தம்மடைன பழகஜவாவரன இயயல்பகடள அறவத, அவரதம்
இயயல்பக்க ஏறறவாற தம் பழக்கஙகடள, பழகம் வநறமடறகடள
வருப்பததடைன ஏறறக் வகாளவதறகாக! தம்மடைன பழகஜவாவரன
வருப்பஙகடள அறநத அவரதம் பாஙகக்க ஒததப் பழகனால்தான அனப
வளரும்; உறவ வளரும். "ஒததறவான" எனற தருக்கறள கறம். மைறறவர
தம்மடைன ஒததப்ஜபாக ஜவணடும் எனஜற வரும்பவர. இவரகளின ஆனமைாவன
உயிரப்பாகயய அனப இல்டல.
ஆனமைா எப்ஜபாதம் மைறறவரகடள ஜநாக்கஜயய வவரயம். உடைல் எப்ஜபாதம்
சயயநலதடதஜயய நாடும். ஆனமைாவன ஆதக்கததல் உடைல் இயயஙகனால் அனப,
உறவ, தயயாகம் எல்லாம் இருக்கம். அப்பட இல்லாத உடைலன ஆததக்கததல்
ஆனமைா அடைஙகக் கடைநதால் தனனலம் மிக்ஜக வளஙகம்.
தயய அனப வவரவடடையம். தம்மடைன பழகஜவாவரன இயயல்பறநத பஙகறநத
பழகநதறனில் வளரும். அவர தம் ஜதடவயயறநத உதவம். அவரதம்
வாழவக்காகத தன வாழவ அரப்பணக்கப்படை ஜவணடும் எனற கருதம். இநத
நடல அனப மதரநத ஆரவம் எனற நடலக்க உயயரநத நடல. "அனபடன
எடுததக் காட்டை அளவலா ஆரவம் வபாஙக" எனபத ஜசக்கழார தருவாக்க.
ஆரவம் எனபத மறக வளரவத. அனப, ஆரவதடதத தருகறத. ஆரவம்
நட்டபத தருகறத. அனப நடறநத பழக்கததஜல ஜதானற ஆரவததனால்
வளரக்கப்வபறற நட்ப எனற நடலடயய அடடைகறத. நட்ப நடலக்க இடணயயான
வாழக்டக நடல – உறவ இநத உலகலம் இல்டல; ஜவற எநத உலகலம்
இல்டல.
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நட்பக்க மைறவபயயர ஜதாழடமை. நட்ப இதயயத தயடமையடடையயத. நட்ப
எல்டலயயறறத; அழவறறத. அதனால் தருவளளவர "சறப்ப" எனற
சறப்பததக் கறகறார. "சறப்ப" எனற வசால் உயயரவற உயயரநத உயயர நலதடதக்
கறப்பதாகம். அதவம் எததடகயய சறப்ப? எளிதல் நாடப் வபறதலக்க இயயலாத
சறப்ப!
"அனபஈனம் ஆரவ மடடைடமை அதஈனம் நணவபனனம் நாடைாச சறப்ப"
(தருக்கறள – 74)
இததருக்கறள உளவயயல் வாயப்பாட்டல் அடமைநதத. உளதாகயய அனப
வளரும். அனப வளரநதால் ஆரவம் எனற உளவநகழடவத தரும். ஆரவம்
தனடன மைறக்கச வசயயம். பழகஜவாவரன இயயல்பறநத அவர தம்மடைன
வருப்பததடைன பழக நட்படன அடடையய வளரதத உயயரததம்.
அனபக்கம் நட்பக்கம் இடடையில் இடணயயாக இருப்பத ஆரவம். ஆரவததடன
உளவயயலார Aptitude எனபர. தமிழலக்கயயம், பாஙக எனற கறம்.
*****
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57. "வமையப்வபாருள காணபதறவ"

இநத உலகம் வபாருளகளால் ஆயயத. வபாருளகள தம்மள ஜவறபட்டை
தனிததனடமைகள உடடையயன. சல வபாருளகள ஜவறபட்டு வளஙகனாலம்
பறவதாரு வபாருளடைன ஒனறம் இயயல்படடையயன. சல தனிததனடமை வபறஜற
வளஙகவன.
மைாநதர வாழக்டக வபாருளகளடைன வதாடைரபடடையயத வாழவன தடறஜதாறம்
வாழவ மழவதம் வபாருளகளடைன யயாதானம் ஒரு உறவ இல்லாமைால்
வாழக்டக அடமைவதல்டல; அடமையயாத; அடமைதல் மடயயாத. அதனால் தான
தருக்கறள, 'வபாருளில்லாரக்க இ்வலகம் இல்டல' எனறத.
வபாருளகளால் ஆயயத வாழக்டக. இநதப் வபாருளகடள வபாருளின
தனடமைகடள உளளவாறறநத அப்வபாருள தனடமைக்க ஏறபவம்
வாழக்டகக்கவரயய வடகயிலம் பயயனபடுதத அறநத வகாளள ஜவணடும்.
வபாருளகளின தனடமையயறதலக்கத தனிததறனம் பயிறசயம், அறவம்
ஜவணடும். பல வபாருளகள ஜதாறறமைான நடலயிஜலஜயய வதாடைரநத
இருப்பதல்டல. மைாறம் தனடமை உடடையயன உணடு. சல வபாருளகள
நடலயயாயின ஜபாலத ஜதானறம்; வபயயர வபறற வளஙகம்.
ஆனால் நடலயில்லாதவனாகப் ஜபாதலம் உணடு. சல நனடமை தருவத ஜபாலக்
காட்ட தனபம் தரும், சல தனபம் தருவத ஜபாலக் காட்ட இனபம் தரும்.
சானறாக நமைத உடைலக்க "வமைய" எனற வபயயர. அனால், இத உணடமையயல்ல.
காலததால் ஜகடுறதலாம். சரக்கடர இனிடமையயானத. சரக்கடரயயால் வடளவத
வபருநதனபம். வவநதயயம் கசப்பான வபாருள. ஆனால் வாழக்டகக்க நலம்
தருவத; இனபம் தருவத.
களிரசசயயானடவயயாக இருப்படவ சட்டடைஜயய தருகனறன. சடைாக இருப்படவ
களிரசசடயயஜயய தருகனறத. ஆதலால் வபாருளின ஜதாறறம் பாரக்காமைல்
வபாருளின தனடமை, அப்வபாருளால் வடலயம் பயயன ஆகயயன வதவரநத
அதறஜகறபப் பயயனபடுததல் ஜவணடும். இததக அறவ சராசவர மைனிதரகளக்கக்
கடடைப்பதல்டல. ஞானிகளக்ஜக உணடு.
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சாதாரண மைக்கள ஜதாறறதால் கவரசசக்கப்படுவர. தறகாலகமைானடவயயாக
இருப்பனம் உடைனடயயாக பலனகடள எதரபாரப்பர. எப்வபாருடளயம் ஆழநத
ஜநாக்கவதல்டல. ஜவளாணடமைக்கப் பயயனபடும் இரசாயயன உரஙகள உரஜமை
இல்டல.
இரசாயயன உரஙகள ஒருவடகத தணடு சக்தஜயயயயாகம். ஆனால் நமைத மைக்கள
இடவகடள உரம் எனற நம்பனாரகள; இநத உரதடதஜயய நம்ப, கப்டப உரம்
தயயாவரப்படத மைறநதாரகள. இதனால் நலததன பசாரம் கடறநதததான மிசசம்.
அறயயாடமை அறவாக ஏறறக் வகாளளப்படுதல் இனடறயய வபரு வழக்க. இதறக
அப்பரடகள ஒரு கடத கற வளக்கனார.
ஆடமை சாப்படும் மைக்கள, ஆடமைடயய உடலப் பாடனயில் இட்டு ஜவக
டவததாரகள. உடலப் பாடனயில் தணணர இளஞ்சடைாக இருக்கம் வபாழத
ஆடமை இனப ஜபாடதயில் தளளி வடளயயாடும். ஆனால் அநதச சடு இனபமைாக
இருக்கம் வபாழத நடக்கப் ஜபாவதல்டல. வடரவல் வகாத நடல மைாறம்;
ஆடமை அழயம்.; இதடன உணரும் சக்த ஆடமைக்க இல்டல. ஆடமைக்க
மைட்டுநதானா? மைனிதரகளில் பலர இப்படதான வாழகனறனர.
வபரும்பானடமையயான மைக்கள காலப்ஜபாக்கல் தனபம் வளவப்பனவறடறஜயய
இனபவமைனக் கருத வாழநத ஏமைாறறததறக ஆளாகனறனர. இதடனத
தருவளளவர,
"எப்வபாருள எததனடமைத தாயினம் அப்வபாருள வமையப்வபாருள காணப
தறவ" (தருக்கறள – 355) எனறார.
*****
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58. ஆனமைாவன உணவ!

மைனிதன பறப்பதல்டல; மைனிதன உருவாக்கப்படுகனறான. இதஜவ அறவயயல்
உணடமை. மைனிதடன உருவாக்கவதல் கல்வ வகக்கம் பாததரம்
மிகமிகப்வபவரயயத. கல்வயின இலட்சயயஜமை மைனிதடன உருவாக்கவததான!
அதனால் மைனிதடன உருவாக்கம் கல்வயினம் வழமியயத இல்டல.
மைனிதனின வபாற, பலனகடளப் பயயனடடையயனவாக்க வாழக்டகடயய வளரதத
வளக்கமறச வசயவத கல்வஜயய! மைனிதன அளப்பவரயய ஆறறலடடையயவன.
மைனிதனின ஆறறல் கல்வயின மலஜமை இனஙகாணப் வபறறச
வசயயலாக்கததறகப் பயயனபடு நடலக்கக் வகாணரப்படுகறத! ஏன கல்வஜயய
ஆனமைாவன சறநத உணவ.
தருக்கறள 'கறக' எனற ஜபசகறத. ஆம்! கல்வ கறபத மைனிதரகளின பழக்கமம்
வழக்கமம் ஆக ஜவணடும். கறறல் பலவடக. அவறறள எளிடமையயானத,
மதனடமையயானத தனடனச சறறயிருக்கம் உலகதடதக் கரநத ஜநாக்கவதன
மலம் கறபத.
"கணடைடதப் படததால் பணடதன ஆவான" எனபத பழவமைாழ. கணடைத =
கணணால் கணடை இயயறடகக் காட்சகடளஜயய கறபத. இஙஙனம் கறற
பாடைஙகடளஜயய ஐசக் நயட்டைனின 'பவ ஈரப்ப ஆறறல்' கணடுணரப் வபறறத
எனபதறக.
அடுதத அவரவர வசாநத வாழக்டகயின பட்டைறவ வழ வபறம் கல்வ அறவ.
இநதக் கல்வ தனி மயயறசயில்லாமைல் வாழக்டகயின வழயிஜலஜயய கறகப்
வபறவத வாழக்டகயில் ஏறபடும் வவறறஜதால்வகள நம்பக்டகயடைனம்
நல்வலணணததடைனம் ஒட்ட உறவாட வாழ ஜவணடயய இடைததல் மரணபாடுகள
ஜதானறதல், நம்பக்டகயினடமை வளரதல் ஆகயயன வாழவயயலக்க
நல்லடவயயல்ல.
மைனிதரகளிடடையில் மைன மறவகள ஜதானறவதம் அ்வழ மைனித உறவகள
பாதக்கப்படுவதம் ஏறக இயயலாத ஒனற. அனறாடைம் வாழநத வாழக்டகப்
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பாஙடகத தறனாயவ வசயத, தறனாயவ வழ வாழநடலகடள அறநத
கடடைபடததல் சறநத கல்வ.
மனறாவத, நல்கடளக் கறபதன மலம் வபறம் அறவ. இநதக் கல்வ மடற
தான இனற பரவலாகப் பனபறறப்படுகறத. மைக்கள மைததயில் நடடைமடறயில்
இருப்பதம் இநதக் கல்வஜயய! இநதக் கல்வடயய மைக்கள வபறவதறகாக நாடு
வசலவழக்கம் காலமம் பணமம் அளவடைறகவரயயத.
ஆயினம் ஜபாதயய பயயன இல்டல; ஏன? கல்வ மடறஜயய காரணம். இனடறயய
கல்வயில் சநதடனக்க வாயப்பல்டல; வசயயலக்கவரயய வாயப்ப மிக மிகக்
கடறவ. கல்வ கறறதனால் எநத ஒரு தனிததகதயம் வநதடடைநததாக இல்டல.
ஏன? கறகம் ஆரவம் கடை இல்டல.
தருக்கறள 'கறக' எனற கறகனறத. ஆம்! கறபத – இடடையடல்லாத வதாடைரநத
கறபத மைனிதனின கடைடமை; ஏன கறக ஜவணடும்? மைனிதன அளப்பவரயய
ஆறறலடடையயவன. அவன எணணயய வசயயல்கடளச வசயயய மடயம். ஆயினம்
அவனடடையய அகநடலக் கறறஙகளாகயய அசசம்,பயயததலருநத வடுதடல
வபறறால் தான கறகம் கல்வ பயயனதரும்.
"கசடைறக் கறபடவ கறக" எனறத தருக்கறள. "கசடு" – மைனக்கறறஙகள.
மைனக்கறறஙகடள நக்கம் மைருநத கருததக்கள தாம். கருததக்கள வபரும்பாலம்
நல்கள வாயிலாகஜவ கடடைக்கம். கறக ஜவணடயய நல்கடளத ஜதடக்கறற பறக
அக்கருததக்கள வழ நடைநத அக்கருததக்களக்க உவரடமையடையயராதல்
ஜவணடும்.
*****
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59. அறவ

அறவ, மைானடை வாழக்டகடயய இயயக்கம் ஒரு சறநத கருவ. இனற பலர
கருதவத ஜபால அறவ எனபத தகவல்கள அல்ல. வசயதகள அல்ல. அறவ ஒரு
கருவ(instrument) தனபததலருநத மைக்கடளப் பாதகாக்கம் கருவ. வசவ
வழக்ஜகட்கம் வசயதகடள, அவறறல் உளள நனடமை, தடமைகடள ஆயவ
வசயவத அறவ. ஏறறக் வகாளளக் கடயய நனடமைகடள மைட்டும் ஏறபத
அறவடடைடமை.
அதஜபால, இநத உலகல் உளள வபாருளகடளச சாரநதத தான வாழக்டக. சல
வபாருளகள நல்லன ஜபாலத ஜதானறம்! ஆயினம் தடமைஜயய பயயக்கம்!
காட்சயில் ஜவறாகவம் அனபவததல் ஜவறாகவம் காணப்படும் வபாருளகளின
தனடமைடயய ஆராயநத எடுததக் வகாளளதஜல அறவடடைடமை. அறவ
பல்வடகப் பவரவாக வளரநத இநத உலகன தடறகள அடனதடதயம் வசழக்கச
வசயகனறத. இத பகததறவ மதனடமையயானத.
பகததறவ மைாநதர அடனவருக்கம் உவரயயத. ஆனால், பலர பகததறடவப்
பயயனபடுததவதல்டல. அறவ வளரநஜத ஞானம் தருகறத. ஒழக்கம் சாரநத
வாழக்டகக்க அறஜவ மலதனம். இநத உலகல் வபறக்கடயய ஜபறகள
யயாவறறலம் சறநதத அறவடைடமைஜயயயயாம். அறவடடையயார எல்லாச
வசல்வஙகளம் உடடையயவர.
"அறவடடையயார எல்லாம் உடடையயார" எனறத தருக்கறள. அறவ கல்வயயால்
வபற இயயலம்! ஆனால், கல்வ கறறவர எல்லாம் அறவடடையயராவர எனற
எணணறக. கறறவரகளிலம் அறவல்லாதவர உணடு. கறற கல்வ, கருதத
வாழக்டகயில் ஜசாதடனப்படுததப் படும் வபாழத தான அறவ உருவாகறத.
அறவ – பகததறஜவ இநத உலடகப் பவரநத வகாளளவம் இநத உலகல் சறப்பற
வாழநதடைவம் தடண வசயகறத.
அறவ, மறகாப்பக் கருவயயாகவம் வதாழறபடுகறத. அதாவத, தனபம் வநத
தாக்காமைல் வநறயில் உயததச வசலததவத அறவ. இனி எதரவரும் காலததலம்
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தனபம் வநதடணயயாமைல் காப்பதம் அறவதான! வாழக்டக ஒரு அவரயயவகாடடை;
டவப்ப; இநத வாழக்டகடயய வாழவாஙக வாழநத சறப்பறறடை அறவ ஜதடவ.
அறவ காட்டும் வழயில் வாழதஜல வாழவ. "ஜமைலான சக்த" கடள நம்பவதல்
பயயனில்டல.
அறவ ஒரு ஜபாதம் தடமை வசயயயாத. அறவக்கக் வகாடுக்கம் வடல சறநத
மலதனம். அறவடடையயாரகள பலவனரகளாக இருக்க மைாட்டைாரகள. அதனால்,
சழநடலகளால் பாதக்கப்படை மைாட்டைாரகள. சழநடலகடளக் கடைநதம்
சழநடலகடள உணடைாக்கக் வகாணடும் வளரும் தனடமை
அறவடடையயவரகளக்க உணடு.
இயயறடக அறவக்க ஆக்கம் ஜசரப்பத நலறவ. நலறவக்க ஆக்கம் ஜசரப்பத
ஆயவயயல் சாரநத அறவ. ஆராயநத அறநத, அறவக்கப் வபயயர நணணறவ.
நணணறவக்க ஆக்கம் ஜசரப்பத பட்டைறவ. இஙஙனம் வாழக்டகயின
வாயில்கள ஜதாறம் வளரநத வசழடமைப்படுவத அறவ.
*****
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60. நலமற வாழஜவாம்!

உடைல் ஒரு அறபதமைான கருவ. உடைம்பல் உயிர இயயஙககறத. உடைறகருவ
வாயக்காத ஜபானால் உயிர இயயக்கம் இல்டல. நகரவ இல்டல. அறவ இல்டல.
உயிர வாயபாக அடமையயாத ஜபானால் உடைல் பயயனறறத. உடைல் உயிருடைன
இடணநதருக்கம் வபாழததான வபயயர. உடைடலவட்டு உயிர பவரநதவட்டைால்
வபயயர ஜபாயவடுகறத. பணம் எனற பதப்வபயயர வருகறத.
வாழவதறக இநத வாழக்டகடயய நனறாகப் பயயனபடுதத ஜவணடும்.
வாழவாஙக வாழ ஜவணடும். மழடமையயாக வாழதல் ஜவணடும். உடைல் – உயிர
சாரநத வாழக்டகக்கப் பலனகள மதனடமையயானடவ.
பலனகள மடளயின சாரபடடையயன. மடளயின இருப்ப தடல. "எண சாண
உடைம்பக்கச சரஜச பரதானம்" எனபர. உடைலக்க வாயததளள கருவகள இரு
வடகயின. ஒனற அறவகருவகள. இடவ மைனம், பதத, சததம், அகஙகாரம்
ஆகயயன. பறவதானற வசயகருவகள. இடவ வமைய, வாய, கண, மக்க, வசவ
ஆகயயன.
மைனம் ஆறறல் வாயநத கருவ. காறடறவடை ஜவகமைாகச வசல்லம் தனடமையயத.
ஆனால், எஙக, ஏன ஜபாகஜறாம் எனற அதறகத வதவரயயாத. வதவரநத
வகாளளவம் ஆடசப்படுவதல்டல. இநதப் பணடயய பதததான வசயகறத. மைனம்
பறறம் வசயதகடள ஆயவ வசயத எடுததக் வகாளவததான பததயின ஜவடல.
ஆனால் மைனிதரகளில் வபரும்பாஜலார பதத அளவக்க வளரவதல்டல.
மைனததளவஜலஜயய நனற வடுகறாரகள. இவரகள வபரும்பாலம்
உணரசசவசப்படுவாரகள; வாழத வதவரயயாதவரகள. சததம் சநதப்பத.
சநதடன மைனிதவரன சறநத அகநடலத வதாழறபாடு! சததம் மிக மிக
நணடமையயான பகதடயயக்கடை ஆயவ வசயத, உணடமைகடளக் கணடுபடக்கம்;
ஆழமைான உணடமைகடளக் கணடுபடக்கம். அகஙகாரம் எனபத மடவ வசயயம்
உறப்ப. எடுக்கப்வபறம் மடவகள வமைய, வாய, கண, மக்க, வசவகள
வாயிலாகச வசயயறபாடுறம். இத உடைலயயக்கம்.
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உடைலயயக்கததறக உடைஜலாடு கட வாழதலக்க இயயறடக, கால எல்டல நயயத
வசயதருக்கறத. மிகப்வபவரயய சாதடனகள வசயயயக்கடயய ஆறறல் உடடையயத
இநத வாழக்டக. இநத வாழடகடயய மழடமையயாகப் பயயனபடுதத ஜவணடும்.
மைானடை வாழக்டகயின காலம், ஆறறல் ஆகயயவறடற மழடமையயாகப்
பயயனபடுதத ஜவணடும்.
பதத, ஆழமைான உணடமைகடளக் காணதல் ஜவணடும். கணகள அறவாரநத
வநடயய வதாடலஜநாக்கப் பாரடவ வபற ஜவணடும். டககள உடழக்கம்
கரஙகளாக வளஙக ஜவணடும். இநத உடைல் ஜநாயகளால் பாதப்ப ஏறபடைாமைல்
பாதகாக்கப் வபற ஜவணடும். கதவராளியில் ஜதாயதலம், காறறல் உலாவதலம்
உடைலக்க நல்லத.
உடைல், ஒரு உடழப்பச சாதனம் – கருவ. இநத உடைலக்கப் ஜபாதயய உடழப்பத
தராத ஜபானாலம் ஜநாய வரும். உடைல், உடழப்பல் ஈடுபடுததப் வபறதல்
ஜவணடும். உடைலக்க இடசநத உடழக்கம் ஆறறடலத தரக்கடயய நல்ல உணவ
ஜதடவ. இடவவயயல்லாவறறக்கம் ஜமைலாக நல்ல எணணஙகள ஜவணடும். நல்ல
எணணஙகள நல்ல நடனவகள இல்லாத வாழக்டக நசசததனடமை
அடடைநதவடும்.

ஜமைலம் சறப்பாக உயிருக்க உயிராக வளஙகம் கடைவளிடைம் ஜபச மைகழ
ஜவணடும். இடவவயயல்லாம் அடமைநத நலமற வாழதல் அறவயயல் சாரநத
வாழக்டக. வாழவாஙக வாழஜவாம்! டவயயததறக அணயயாக வாழஜவாம்!

*****
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