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வ ள்ளுவம் ஒரு வோழ்வு நூல், �யன்�ோடடு 
நூல், த்யல் நூல்; வள்ளுவர 

வழியில் வோழ்�வர வோழுங்ோைததிபை 
ததயவநிலை த�றுவர.

வள்ளுவர வழி உை் ம்க்ள் 
அலனவரும் ஏறறிப் ப�ோறறும் த�ோது 
தேறி. மனித குைம் வோழும் வலர, 
எ்க்ோைததும், எ்நேோடடினரோலும், என்றும் 
ப�ோறறப்�டும் அறநூல், மலறநூல் திரு்ககுறள். 
ஒவதவோரு மனிதனும் லவயததுள் வோழ்வோஙகு 
வோழ்வதறகு வகு்க்ப்�ட்டது வள்ளுவர வழி.

மனிதன் குறி்கப்ோளுடன, ேல்ை இைடசியதது்டன் 
வோழ பவண்டும் என்று ேல்டமுலறத திட்டங்லள 
வகுதது வோழ வழி்ோடடுவது வள்ளுவம். �ல்பவறு 
துலற்ளில் வோழ்�வர்ளு்ககும் அ்நத்நதத 
துலற்ககு ஏறறோறப�ோல் அறவழி ்ோடடிடும் 
ஆன்பறோர திருவள்ளுவர. மன இருள் நீ்ககி 
இன்�ம் �யப்�து; மருள் நீ்ககி மோ்று ்ோடசி 
ேல்குவது வள்ளுவர வழி. வள்ளுவததிறகு 
இலணயோ் ஒரு நூல் இவவுகில் இல்லை என்று 
பமலைேோடடு அறிஞர்ள் எல்ைோம் விய்ககின்றனர; 
வள்ளுவர வழி வோழ வலியுறுததுகின்றனர.

ம்க்ள் அலனவரும் ேோள்பதோறும் ேோடி 
வள்ளுவர வழிலயப் பின்�றறினோல், உைகில் 
நிைவும் �ல்வல்்க த்ோடுலம்ளும், தீலம்ளும் 
நீஙகி ேன்லமயும் இன்�மும் த�ருகும்; அல்ைலவ 
பதய அறம் த�ருகும். தறப�ோது ேோம் வோழும் 
்ோைததில் அலமதி குலற்நது �ல்லமயும் 
தீவிரவோதமும் த�ருகி வன்முலறச ்ம்�வங்ள் 
ேம்லம அசசுறுததும் வல்யில் த�ருகியிரு்ககின்றன. 
வள்ளுவதலதப் �யின்றோல், �ல் நீஙகி மனிதபேயம் 
மைரும். ‘ஒத்தது அறிவான் உயிரவாழவான் 
மற்றையான், செத்தாருள் ்வக்கப்படும்’ (214) 
என்�து உணர்நது, உை்ம் தழுவிய ஒட�ம் 
மிகு்நதிரு்ககும் ேன்லமயும் தீலமயும் ேோடி ேைம் 
புரியும் தன்லமயோல் ஆளப்�டும் நிலை உருவோகும்.

திரு்ககுறள்  மனித குைததிறகு ேல்வழி 
்ோடடும்; தடுமோறி நிறகும் ்ப்�லு்ககு வழி்ோடடும் 
்ைங்லர விள்க்ம் ப�ோல், தடுமோறி நிறகும் 
மனித குைததிறகு வழி்ோடடும் ஒளிவிள்க்ோய 
முழுலமயோன அறநூைோய ேல்வழி ்ோடடும்.

வள்ளுவர வழி ே்ட்நதோல் மனித மனததில் 
மிரு் உணரவு்ள் குலற்நது, அர்க் குணம் 
அழியும்;  ததயவத தன்லம மிகு்நது ேல்ை 
மோ்நதர �ண்பு்லளப் த�றறு, அன்பு, ேோண், 
ஒப்புரவு, ்ண்பணோட்டம், வோயலம மி்க்வர்ளோ் 
ேல்லுணரவு மிகு்நதவர்ளோ், அறிவுல்டலமயு்டன் 
எல்ைோ ேைமும் இன்�மும் த�றறு தம்கத்ன 
மடடும் வோழோது, மனித பேயதது்டன் பிறர்கத்ன 
வோழும் த�ருலம த�றறு பு்ழு்டன் வோழ்வர.

வள்ளுவர வழி ே்ட்நதோல் தனிமனிதர்ள் 
மனததில் மோசு நீஙகி, த�ோறோலம, 
்டுஙப்ோ�ம், ப�ரோல், ்டுஞ்த்ோல் நீஙகி 
ஆ்க்ம் தரும் அற வோழ்வு வோழைோம்.
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வழிகாட்டும்
 

வாழவியல்
 நூல்

அரிய தததுவங்லளயும், ஆழமோன 
சி்நதலன்லளயும் உை்ததினர அலனவரும் 
ஏறறு்க த்ோள்ளும் வல்யில் சுருங்ச 
த்ோல்லி விளங் லவ்ககும் அனு�வ்க ்்டைோ் 
விளஙகும் வள்ளுவர வழிநின்றோல், லவயததுள் 
துன்�ம் நீஙகி அலமதியு்டன் வோழைோம்.

்முதோயததில் உ்டறபிணி, உள்ளப்பிணி, 
வறுலம, �சிப்பிணி, த்று�ல், �ல்குழு்க்ள், �ோழ் 
த்யயும் உட�ல், த்ோல் குறும்பு இல்ைோததோ் 
பத்டோமபை த�றும் த்ல்வ ேோ்டோ், த்ல்வம், 
விலளவு, மகிழ்சசி, உள்ேோடடுப் �ோது்ோப்பு, 
தவளிேோடடுப் �ோது்ோப்பு மி்க்தோய ேோடு விளங் 
பவண்டும் என வள்ளுவர ஆடசி த்யபவோர்ககு 
வழி்ோடடுவோர;  ‘பிறப்த�ோ்ககும் எல்ைோ உயிர்ககும்’ 
என ஏறறததோழ்வில்ைோத, உயரவு, தோழ்வு இல்ைோத 
்முதோயதலத உருவோ்க் வழி்ோடடுவோர.

உைகில் வோழும் ம்க்ள் �ல்பவறு துலற்ளில், 
�ல்பவறு நிலை்ளில் வோழ்�வர்ள். அவர்ளு்ககு 
ஏறறவோறு அறதேறி்லள, அறவழி்லளப் 
ப�ோதிததவர வள்ளுவர. வள்ளுவர வழி 
வோழ்�வர்ள், ததயவ நிலையில், உள்ளுவததல்ைோம் 
உயரவுள்ளி, எண்ணியததல்ைோம் எண்ணியோஙகு 
த�றறு வோழ்வர. த�ருலம்ககும், ஏலனச 
சிறுலம்ககும் தததம் ்ருமபம ்ட்டலள்க்ல் என 
உணர்நது, பு்ழ்்நதலவ ப�ோறறி, த்யல் த்யது, 
வள்ளுவர வழி நிற�வர்ள் உயரவல்டவோர்ள்.

வள்ளுவம் ஒரு வோழ்வு நூல், �யன்�ோடடு 
நூல், த்யல் நூல், வள்ளுவர வழியில் வோழ்�வர 
வோழுங ்ோைததிபை ததயவநிலை த�றுவர. 
தன்னுயிர தோனறப் த�றறு வோழும் இவர்லள, 
மன்னுயிர்ள் எல்ைோம் ததோழும்; வணஙகும்; 
இவர்ள் என்றும் இறவோப் பு்ழ் த�றறு வோழ்வர.

பதரோமல், ஆரோயோமல் எப்�ணிலயயும், 
த�ோறுப்ல�யும் யோரு்ககும் அவ்ரப்�டப்டோ, 
அன்�ோபைோ, மய்க்ததோபைோ த்ோடுததுவி்ட்க 
கூ்டோது. பதரோன் ததளிவு தீரோத இடும்ல�லய, 
துன்�தலதத தரும் என்று எச்ரிப்�ோர வள்ளுவர.

ததோழில், வோணி்ம், அரசுததுலற, 
ேோ்டோளுமன்றம், ்ட்டமன்றம், எததுலறயோயினும் 
அததுலற்ககு ஏறற தகுதியும், பேரலமயும், 
ஒழு்க்மும், த�ோறுப்புணரவும் உலழப்பும் 
உள்ளவரோ என்று ஆரோய்நது �ோர்க் பவண்டும்.

 தகுதியில்ைோத ஒருவலர அன்பின் ்ோரணமோ் 
அல்ைது உறவின் ்ோரணமோ் விருப்�ததின் 
்ோரணமோ், �ரி்நதுலரயின் ்ோரணமோ்ப் �ணியில் 
அமரததினோல் துன்�மும் ப்டும் நி்ழும் 
தகுதியும் ஆறறலும் த�ோறுப்பும் இல்ைோதவன். 
த்யல் ஆறறும் வல்ைலம இல்ைோததோல், எடுதத 
்ோரியததில் பதோல்வியும், ேட்டமும், தீலமயும் 
ஏற�டடுவிடும். அவலனத பதர்நததடுததவர்ளும் 
ப�லதலம உல்டயவர, விவரம் இல்ைோதவர 
என்ற அவப் த�யலரயும் த�ற பேரிடும். 

‘‘ைாதன்கம ைநததா அறிவுஅறியாரத் ததறுதல் 
தெகதகம எல்லாம் தரும்’’  (507)
என்�ோர வள்ளுவர.
உறவினர, ேண்�ர, பவண்டியவர, த்ல்வோ்ககு 

உள்ளவர, �ரி்நதுலர த�றறு வ்நத ே�ர, இவர்ள் 
தகுதியறறவரோய, அறிய பவண்டியவறலற 
அறியோதவர்ளோய அலம்நதுவிட்டோல் த�ரு்நதீலம 
விலளயும், ேட்டம் ஏற�டும். �ோ்ததின் 
்ோரணமோ், அன்பின் ்ோரணமோ் இவர்லள 
நியமிததோல், �ணியில் அமரததியவர்லள 
மறபறோர அறிவில்ைோத மல்டயர எனத தூறறுவர.

இதுப�ோை, முன்பின் ததோ்டரபில்ைோத 
அயைோலர, தவளிேோடடினலர தவறும் 
்வரசசியோன �ட்டங்லளயும், பதோறறதலதயும் 

த்ோண்டு அவ்ரமோ், ஆரோயோமல் ேம்பிப் 
த�ோறுப்ல�, �ணிலய ஒப்�ல்டததோல், அவவோறு 
ஒப்�ல்டததவனு்ககு மடடுமன்றி அவன் வழி வழி 
வரும் �ரம்�லரயினர்ககும் துன்�ம் வரும்.

‘‘ததரான் பிைகனத் பதளிநதான் வழிமுகை
தீரா இடும்கெ தரும்’’ (508)
தன்னைம் மி்க்வர்ள், த்ோடியவர்ள், 

அறததிறகு, ேல்ை தேறி்ளு்ககு எதிரோ் வோழும் 
்யவர்ள், ததோழிலு்ககு, வணி்ததிறகு, ேோடடின் 
த�ோறுப்புள்ள �தவி்ளு்ககு நியமி்க்ப்�ட்டோல், 
பதர்நததடு்க்ப்�ட்டோல், ததோழிற்ோலை்ள், 
வணி் நிலையங்ள், அரசுததுலற அலனததும் 
நிரவோ்ச சீரப்ட்டோல் �ோழ்�டடு அழி்நதுவிடும். 
இருடடில் மலற்நதிருப்�வர்லள்க ்ண்டுபிடி்க் 
ஒளிவிள்ககு பவண்டும். ஆ்பவ, இருள் 
சூழ்்நத தன்லம மி்க்வர்லள, தகுதியில்ைோத 
ப�ோலி்லள அல்டயோளங்ோண பவண்டும். 
முலறயோ்த பதரவு ஆகிய ஒளிவிள்ககு ஏ்நதி, 
தகுதியறறவலர நீ்ககி, தகுதியுல்டய த்க்வலர 
அல்டயோளம் ்ண்டு பதர்நததடு்க் பவண்டும். 
தகுதியுள்ளவர என எப்�டி ஆரோய்நது பதர்நது 
எடுப்�து? குறிப்பிட்ட ்ோைததிறகுத தற்ோலி்மோ், 
்ல்வித தகுதியும் முன் அனு�வமும் உலழப்பும் 
உள்ளவலன �தவியில் அமரதத பவண்டும்.

அ்நத குறிப்பிட்ட ்ோைததில் அவன் எவவோறு 
பவலை த்யகிறோன், எவவிதமோன வழிமுலற்லளப் 
பின்�றறுகிறோன், வரும் இல்டயூறு்லள, 
தல்ட்லள எவவோறு எதிரத்ோள்கிறோன், தவறறி 
த�றுகின்றோன், ைோ�ம் ஈடடுகிறோன் என்�து அறி்நது 
அவன் த்யைோறறும் தகுதி்ககு உரிய �தவியில் 
அமரததைோம். அதுப�ோல் தலைவர்லளத பதரவு 
த்யய ம்க்ள் வோ்க்ளி்ககும்ப�ோது தலைலமப் 
த�ோறுப்பு ஏற�வன், அஞ்்ோலம, ஈல், அறிவு, 
ஊ்க்ம் உல்டயவனோ? விழிப்புணரவு, விலர்நது 
த்யைோறறும் தன்லம, தியோ்ம், த�ோறுப்புணரவு 
உள்ளவனோ? என்று ஆரோய்நது பதர்நததடு்க் 
பவண்டும். இவவோறு ஆரோய்நது பதர்நததடுததோல் 
ததோழில், வோணி்ம், அரசுததுலற எதுவோயினும் 
அததுலற த்ழி்ககும், சிறப்புப் த�றும்.

ஆ்பவ யோலரயும் ஆரோய்நது பதரவு த்ய். 
பதரவு த்யத பின் ்்நபத்ம் த்ோள்ளற். 
பதரவு த்யது பதர்நததடு்க்ப்�ட்டவரு்ககு 
முழுப் த�ோறுப்பும் வழஙகு். இறுதியில் 
இைோ�மும் தவறறியும் கில்ட்ககும் என்தறல்ைோம் 
அன்றோ்ட வோழ்்கல்்ககு- அரசு்ககு - 
நிருவோ்த துலற்ககு வழி்ோடடும் வோழ்வியல் 
நூைோ் வள்ளுவம் விளஙகுகின்றது. 


