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வோழ்வு 
வ்ளர்ச்சியு்டய்தாய் 
விரிவு்டய்தாய் 

அன்பும் அருளுங தகாண்டு 
பி்றர்நலம் ்்ாற்றும் ்்ாது்தான் 
வாழ்வு சி்றக்கின்்றது, 
த்ரு்மயுறுகின்்றது. குறுகிய 
்தன்னலம் இழிவு்டயது, 
்ழித்்தற்குரியது. ்தன்்னப் பி்ற்ர 
அன்்ால் விரும்்ா்தவர்கள 
வாழ்வு தவறுக்கத் ்தக்கது. 
அன்பு ்ாராட்டி ஈ்க உணர்வு 
தகாண்டு வாழா்தவர் யாரும் வாழ்நதும் 
வாழ்ந்த்தாகக் கரு்தப்்டமாட்டார்கள. 
வளளுவர் இ்த்ன, 

‘‘ஈதல் இகசெட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்கல உயிர்க்கு’’
ஈ்தலால் புகழுடன் வாழ்வ்்த 

வாழ்வாகும். அப்புகழ் இல்லாது 
வாழும் வாழ்க்்க ்யன் ஒன்று்ம 
இல்லா்த உயிர் வாழ்க்்க 
எனத் த்தளிவுடன் கூறுவார். 

்மலும், ்தனக்கு இ்ணயாகத் ்தனிப் 
த்ரு்மயு்டய ்தாய் வி்ளஙகி நிற்்து 
யாத்தன்்றால் ஒஙகிய, த்ரு்மயு்டய - 
புக்ழாடு கூடிய வாழ்க்்கயன்றி ்வறு 
சி்றப்பு்டயது-்வத்றான்றும் இல்்ல. 
உலகத்து இ்றப்பு்டய நி்லயில்லா 
வாழ்வில் இ்றவாது நிற்கும் புகழ்்்ால் 
சி்றப்பு்டயதும் ்வத்றான்றுமில்்ல. 

‘‘ஒனைா உலைதது உயர்நத புைழல்லால் 
பொனைாது நிற்ெது ஒனறு இல்’’
என வளளுவர் புகழின் த்ரு்ம்ய 

நயம்்ட எடுத்துக் காட்டுவார். 
புகழ் இல்லா்த வாழ்வு வாழ்கின்்றவன் 

வாழ்வு எத்்த்கயது? தசநநாப்்்ா்தார் 
கூறுகின்்றார்; வ்ளமு்டய நிலம், 
்ழிப்பில்லா்த வ்ளமு்டய நிலம் 
புகழுடன் வாழா்த ஒருவ்னச் 
சுமக்கும் ்்ாது, ்தன் வ்ளத்்்த 
இழநது, வி்்ளயும் ்யனும் குன்றும் 
என்று ்ழித்து்ரக்கின்்றார். 

‘‘வகசஇலா வண்ெயன குனறும் இகசஇலா
யாக்கை பொறுதத நிலம்’’ எனறு.
என்வ ்தம்மிடத்துப் ்ழியன்றி 

வாழ்்வ்ர உயிர் வாழ்வார். புகழின்றி 
வாழ்்வர் வாழ்நதும் இ்றந்தவர் 
ஆவார். இ்த்ன வளளுவர், 

‘‘வகசபயாழிய வாழ்வாவர 
வாழ்வார் இகசபயாழிய

வாழ்வாவர வாழாதவர்’’
என்்ார். ஆ்தலின், புகழ் வாழ்வு 

த்ாது ்நாக்்க, பி்றர் நலத்்்த 
அடிப்்்டயாகக் தகாண்டது. 
இவவுணர்வுகள - எண்ணஙகள - 
தசால்ல்ளவுடன் நில்லாது தசயலாக 
முழு்மய்டயும் ்்ாது்தான் 
சமு்தாயம் ்யன் த்றுகி்றது.

தசல்வம் ்ல சி்றப்புக்்ளத் ்தரும் 
த்ரு்மயு்டயது என்று எடுத்துக் 
கூறி, அச்தசல்வம் ்தமக்தகன 
மட்டும் ்யன்்டாது பி்றர்க்கும் 
்யன்்டும் த்ரு்மயு்டய்தாக 
இருக்க ்வண்டும் என்்்த்ன. 

‘‘ஊருணி நீர் நிகைநதற்வை உலைவாம் 
வெரறிவா்ளன திரு.’’
‘‘ெயனமரம் உள்ளூர்ப ெழுததற்ைால் பசல்வம் 
நயனஉகட யானைண் ெடின’’
‘‘மருநதாகித தபொ மரததற்ைால் பசல்வம் 
பெருநதகை யானைண் ெடின’’
என்்ற கு்றளக்ளால் சி்றந்த 

உவ்மக்்ளக் தகாண்டு 
வி்ளக்கிக் காட்டுவார். 

்தகுதி மிக உ்டயவர் முயற்சியால் 

Þ¬êðì õ£›
த்ருஞ்தசல்வம் ஈட்டினால் அப்த்ாரு்்ளத் ்தமக்கு மட்டுமின்றிப் 
பி்றர்க்கும் நலம் ்யக்கும்்டி ்யன்்டுத்துவர். ஓர் ஊரில் 
அ்மநதிருக்கும் ்தண்ணீர் உண்ணும் கு்ளம் நீரால் நி்்றநதிருந்தால் 
அது எவவாறு ஊர் மக்களுக்கும், ்்ற்வயினஙகளுக்கும், 
விலஙகினஙகளுக்கும் தநடிது நின்று ்ாழாகாமல் ்தப்்ாது ்யன்மிகத் 
்தரு்மா அது்்ால், ்்ரறிவா்ளன் திரட்டிய த்ருஞ் தசல்வம் உலக 
ந்டக்்கற்்ப் ்்ர்ளவில் த்ருஞ் சி்றப்பு்டய்தாகப் ்யன் ்தரும்.

ஓர் ஊரில் ்யன் மிகத்்தரும் ்ழமரம் ்ழுத்து நி்்றநதிருந்தால் 
அது அ்னவருக்கும் எவவாறு எளிதில் ்யன்்ட்டு நலம் 
்யக்கு்மா அது ்்ால, நயனு்ட யான் கண் தசல்வம் 
்தஙகிப் த்ருகியிருக்குமாயின், ்ழமரம் ்தரும் ்ழஙக்்ள 
்்ால் அ்னவருக்கும் நலம் ்தநது எளிதின் ்யன்்டும். 

தசல்வம் ஒப்புரவு தசய்யும் த்ரு்மயு்டய 
- ்த்க்மயா்ளனிடம், த்ருந்த்கயா்ளனிடம் 
நி்்றநதிருக்குமாயின் ஊறு தசய்யும் பிணிக்கு மருந்தாக 
நிற்கும் மருநதுமரம் ்்ால் ்யன்்ட்டுச் சமு்தாயத்தின் 
வறு்ம ்நாய் நீஙகிட உறுது்ண  தசய்யும்.

ஆனால், நச்சப்்டா்தவன் தசல்வம் நடுவூரில் நச்சுமரம் 
்ழுத்்த கனிகள நிரம்்ப் த்ற்றிருந்தாலும், அது ஊருக்கு எவவி்த 
்ய்னயும் ்தராது உண்்ார்க்குத் தீது ்யக்கு்மா அது ்்ாலச் 
சமு்தாயத்திற்கு மிகுந்த தீ்ம வி்்ளவித்து விடும் என்்ர். 

‘‘நச்சபெடாதவன பசல்வம் நடுவூரில் 
நச்சு மரம்ெழுத தற்று’’
மாட மாளி்கயின் அகதமல்லாம் நி்்றப்்்தற்கு ஏதுவான 

த்ரும் த்ாரு்்ளத் திரட்டியும், அ்த்ன ஈயா்த குணத்்தால் 
கருமியாக உண்ணா்தவன் வாழ்க்்க நலத்திற்குப் ்யன்்டுத்்தா்தவன் 
வாழ்கின்்றவன் ஆயினும் தசத்்தவன் ஆவான்.  இ்த்ன, 

‘‘கவததான வாயசானை பெரும் பொருள் அஃதுண்ணோன 
பசததான பசயக்கிடநதது இல்’’
என்்ற கு்றளில் வளளூவப் த்ருந்த்க கடு்மயாய் 

அக்கருமியின் சிறு்ம்யச் சாடுவார். 
த்ாருள, வாழ்்வ மகிழ்ச்சியாய் அ்மப்்்தற்குரிய ஒரு கருவி 

அல்லது து்ண என்று அறியாமல், ்ணம்்தான் எல்லா்ம என்று 
அறிவுதகட்டு மயஙகி, ஈட்டிய த்ருஞ் தசல்வத்்்தத் ்தானும் 
்யன்்டுத்்தாமல் பி்றர்க்குத் ்தகுதியு்டயார்க்கு மகிழ்ச்சி்யத் 
்தரும்்டி தகாடுக்காமல், ்தானும் துய்த்து அனு்விக்காமல் 
்ணம் ்சர்ப்்து மட்டு்ம குறிக்்கா்ளாகக் தகாண்டு ்்ய் ்்ால் 
அவாக்தகாண்டு த்ாரு்்ளப் ்யன் ்டுத்்தாது வாழ்்வனுக்கு 
நி்்றவில்லா்த ்்ய்ப் பி்றப்பு ஒன்்்றகி்டக்கும்: இக்கருத்தி்ன, 

‘‘பொரு்ளானாம் எல்லாபமனறு ஈயாது இவறும் 
மரு்ளானாம் மாணோப பிைபபு’’
என்்ற கு்றளில் எடுத்து்ரப்்ர்.
இத்்த்க்யான் எ்தற்காகப் த்ாருள ்சர்க்கப் ்ாடு்ட்டுத் 

துன்்முறுகின்்றான் என வியநது காரணத்்்தயும் 
கண்டு எளளி ந்கயாடுகி்றார். ்தான் பி்ற்ரக் 
காட்டிலும் த்ாருள ஈட்டுவதில் வல்லவன்; ்தனக்கு 
இ்ண ்வத்றாருவர் இல்்ல என்று பி்றரால் 
்ாராட்டப்்ட ்வண்டும் என்்ற உணர்வால் உநதி, 
த்ாருளீட்டுவ்்த்ய குறிக்்கா்ளாகக் தகாண்டு, 
உண்்திலும் உடுப்்திலும் கூடக் கருமியாக இருநது, 
பி்றர்க்கு முகமலர்நது தகாடுத்து உ்சரித்து அ்தனால் 
த்றும் மகிழ்ச்சி்யயும் புக்ழயும் அறியமாட்டான். 
இவன் எவவ்ளவு்தான் த்ரிய தசல்வன் ஆனாலும் 
தசல்வத்்்தத் ்தனக்கும் பி்றர்க்கும் ்யன்்டுத்்தாத் 
்தன்்மயினால் அவன் பி்றப்பு, நி்லத்து நிற்கும் புக்ழ 
விரும்்ா அந்தப் பி்றப்பு, நிலத்திற்குப் ்ாரமாகும். 

‘‘ஈட்டம் இவறி இகச வவண்டா ஆடவர் 
வதாற்ைம் நிலக்குப பொகை’’ 

- எனச்சாடுகிைார்.
்தான் நுகர்வதும் பி்றர்க்கு 

ஈவதும் ஆகிய இரண்டு 
்தன்்மகளும் தசய்்ககளும் 
இல்லா்த ஒருவனுக்குப் 
்லவாகிய, அடுக்கிய 

்காடிப் த்ாருள உண்டாயினும் 
ஒன்றும் ்யனில்்ல. 
அடுக்கிய ்காடிப் த்ாருள 
உண்டாயினும் பி்றர்க்குக் 
தகாடுத்்தலும் துய்த்்தலும் 
இல்லா்தவன் தசல்வம் இருநதும் 
த்ாருளில்லா வறியவ்ன.

‘‘பைாடுபெதூஉம் துயபெதூஉம் 
இல்லார்க்கு அடுக்கிய 

வைாடி உண்டாயினும் இல்’’
்தானும் அனு்விக்காது, 

துய்க்காது, ்தகுதி உ்டயார்க்கும் 
வழஙகாது, ஈ்க தநஞ்சம் இல்லா்தவன் 
த்ருஞ் தசல்வம் சமு்தாயத்தின் 
தகாடிய ்நாய் ்்ான்்றது. இ்த்ன, 

‘‘ஏதம் பெருஞபசல்வம் 
தானதுவவான தக்ைார்க்கு ஒனறு

ஈதல் இயல்பில்லா தான’’
என்்ற கு்ற்ளால் வி்ளக்குவர்.
்மலும் ்தன்்னச் சார்ந்தவர்க்்ளக் 

கண்டால் மனத்தில் தவறுத்து, 
தநருக்கம் தகாண்டால் த்ாருள 
உ்தவி்யா ்வறு உ்தவி்யா தசய்திட 
்வண்டு்ம என அன்பு காட்டா்ம 
மட்டுமின்றி அவர்களிடம் கடு்மயாக 
நடநது, த்ரும் த்ாருள இருநதும் 
்தானும் துய்க்கார். அதுமட்டு மின்றித் 
்தன்்னயும் துன்புறுத்திக் தகாண்டு, 
வருத்திக்தகாண்டு ்தகுதியுள்்ளார்க்கும், 
வறி்யார்க்கும் ஈ்தலும் விருந்்தாம்பும் 
்தன்்மயும் இல்லாது வாழ்்வரது 
தசல்வத்்்த, ்ாடு்ட்டு ஈட்டிய 
தசல்வத்்்தப் பி்றர் ்றித்து, அ்கரித்து, 
்றித்்தவர் ்யன்த்ற்று வாழ்வர் 
- த்ாருள ஈட்டிய இக்கருமிக்குப் 
த்ருநதுன்்்ம கண்ட ்யன் என்று 
இரஙகுவார் என்கி்றார் வளளுவர். 

‘‘அனபொரீஇத தற்பசற்று அைம் வநாக்ைாது ஈட்டிய 
ஒண்பொருள் பைாள்வார் பிைர்’’
ஆ்தலின் தசல்வத்தின் ்யன் ஈ்தல் 

என்றுணர்நது ஈ்தலால் வ்சயின்றி 
இ்ச்ட வாழ்நதிட ்வண்டுதமன 
வளளுவர் மிகவும் வலியுறுத்துவார். ஒரு 
சி்றந்த த்ாதுநல அ்மப்பிற்கு ஒவதவாரு 
்தனி மனி்தனின் உயர் உள்ளமும், ்ரந்த 
மனமும், ்தன்னலமற்்ற அருள உணர்வும், 
த்ாதுநலம் ்யக்கும் ்ணி தசய்திடும் 
விருப்பும் இன்றிய்மயா்தன ஆகும். 

உயர்ந்த ்தன்்மகள, ்ண்புகள 
அ்மயப் த்றுவது அரு்மயாகத்்தான் 
இருக்கும். எப்்்ாது்ம த்ரு்மயுள்ள்வ 
அரு்மயுள்ள்வக்ளாக, 

்சா்த்னகளுக்கு 
உட்்டு்்வக்ளாகத்்தான் 

இருக்கும். இருப்பினும், 
அரியது என்று 
்த்ளராது மக்கள 
நற்்ண்புக்்ள 
வ்ளர்த்துக் 
தகாண்டால், அதிலும் 
சி்றப்்ாகச் தசல்வர்கள 
உயர் ்ண்புக்்ள 
வ்ளர்த்துத் ்தம்்மச் 
சான்்்றார்க்ளாக்கிக் 
தகாண்டால் சமு்தாயம் 
சீரும் சி்றப்பும் நலனும் 
வ்ளனும் த்ற்றுத் 

திகழும். 


